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สวัสดีค่ะ.....ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วันที่  3 มิ ถุนำยน 2562 เนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ  
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ขอน้อมถวำย
พระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้ำ
ด้วยกระหม่อม กองบรรณำธิกำรจดหมำยข่ำว วช. และ
ในโอกำสมหำมงคลนี้ ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ได้เข้ำร่วมพิธีและกิจกรรมถวำยพระพร ดังรำยละเอียด
ในจดหมำยข่ำว วช. ฉบับนี้ค่ะ

วช. ได้สืบสำนพระรำชด�ำริ พระบำทสมเด็จ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยขับเคลื่อนโครงกำรจิตอำสำ
พัฒนำส่ิงแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนมำ
อย่ำงต่อเนื่อง และในวันที่ 20 และวันที่ 25 มิถุนำยน นี้ 
ได้น�ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปจัดกำรกับวัชพืชและ
ผกัตบชวำ เพือ่สร้ำงรำยได้ให้ชุมชน โดยได้น�ำนวตักรรม 
“เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ลงพื้นที่ และน�ำระบบคลังควำมรู้
งำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำล�ำน�้ำข้ึนเว็บไซต์ 
www.krw.nrct.go.th เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลองค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
กับประชำชน ติดตำมอ่ำนได้ในฉบับนี้ค่ะ 

นอกจำกนี ้ภำยในจดหมำยข่ำว วช. ฉบับนี ้ยังมี 
เรื่อง “พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ควรรู้” มำให้สำระน่ำรู ้
แก่ท่ำนผู้อ่ำน ติดตำมได้ในคอลัมน์รอบรู้งำนวิจัยค่ะ 

กองบรรณำธิกำรหวังว่ำท่ำนผู ้อ่ำนจะได้รับ
ประโยชน์จำกจดหมำยข่ำว วช. ทั้งนี้ หำกท่ำนผู้อ่ำนมี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับจดหมำยข่ำว วช. เพื่อกำรพัฒนำ
และปรับปรุง กรุณำส่งค�ำแนะน�ำของท่ำนมำยังกอง
บรรณำธกิำรได้ที ่E-mail : pr@nrct.go.th หรอื โทรศพัท์ :  
0 2579 1370 – 9 ต่อ 853 แล้วพบกันใหม่ค่ะ
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วันที่ 3 มิถุนำยน 2562 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ น�ำคณะผู้บริหำร 
และบุคลำกร ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมในพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เนื่องในโอกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 3 มิถุนำยน 2562 ณ บริเวณพิธีท้องสนำมหลวง

 วช. ร่วมลงนามถวายพระพร

 วช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 มิถุนำยน 2562 รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต  
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม น�ำคณะผู้บริหำรและบุคลำกร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนำมถวำยพระพร 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2562 ณ ศำลำ
สหทัยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวงั ในกำรนี ้ผูบ้รหิำรและบคุลำกร 
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมลงนำมถวำยพระพรด้วย

พิธีและกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต ิน�ำคณะผูบ้รหิำรและบคุลำกร ส�ำนกังำน
กำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) อ่ำนอำเศียรวำทถวำยพระพรชัยมงคล  
สมเดจ็พระนำงเจ้ำสทุดิำ พัชรสธุำพมิลลกัษณ พระบรมรำชิน ีเนือ่งใน
โอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 3 มถินุำยน 2562 เพือ่แสดงถงึควำม
จงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย NBT
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วช. สืบสานพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
“ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”

และในครั้งนี้ วช. ได้จัดกิจกรรม “กำรน�ำนวัตกรรม 
ไปจัดกำรกับวัชพืชและผักตบชวำ เพื่อสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน” 
ภำยใต้ “โครงกำรจิตอำสำพฒันำสิง่แวดล้อมและคณุภำพชวีติ 
ของประชำชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคล 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก” เพ่ือพัฒนำสิ่งแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตของประชำชน และท�ำให้ประชำชน นักเรียน 
นักศึกษำมีรำยได้จำกกำรน�ำวัชพืชและผักตบชวำมำท�ำเป็น 
ปุย๋หมักหรอืดนิปลกูพชื เพือ่น�ำไปใช้ในกำรเกษตรและจ�ำหน่ำย 
ซึ่งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในคลองและล�ำน�้ำดีขึ้น พร้อมทั้งผลักดัน
ให้เกดิเป็นต้นแบบชมุชนในกำรจดักำรกบัวชัพชืและผกัตบชวำ
ในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนและ
ขยำยผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ในกำรด�ำเนินงำนต้องอำศัย
ข้อมูลองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดกำรวัชพืชและผักตบชวำ ที่
สำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำยรูปแบบตั้งแต่กำรน�ำมำผลิตเป็น
เคร่ืองจกัสำนงำนหตัถกรรม กำรใช้เพือ่กำรบ�ำบัดน�ำ้ กำรใช้เพือ่ 

ผสมเป็นอำหำรสตัว์ กำรน�ำมำหมกัเพือ่ผลติก๊ำซชวีภำพ ตลอดจน 
กำรน�ำมำท�ำเป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย แต่กิจกรรมกำรน�ำ
วัชพืชและผักตบชวำมำแปรรูปในกำรท�ำปุ๋ยหมักหรือดินปลูก 
เป็นกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนเป็นอย่ำงดีและยั่งยืนที่สุด 

ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่ำว วช. ได้ลงพื้นที่ ในกำรน�ำ
นวัตกรรม “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ผลงำนวิจัยของ ดร.ลักขณำ 
เบ็ญจวรรณ์ แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
ก�ำแพงแสน ซึ่งเป็นผลงำนที่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก วช.  
และ “ระบบคลงัควำมรูง้ำนวิจยัและนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำล�ำน�ำ้”  
บนเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.krw.nrct.go.th)  
ซ่ึงเป็นกำรเชื่อมโยงข้อมูลองค์ควำมรู ้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมท้ังภูมิปัญญำท้องถิ่นให้กับประชำชน เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถน�ำควำมรู้จำกงำนวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในกำรพัฒนำล�ำน�้ำและชีวิต แก้ไขปัญหำล�ำน�้ำให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของชุมชน พัฒนำคุณภำพชีวิต และเพิ่มรำยได้
ให้ประชำชนได้อย่ำงยัง่ยนื โดยลงพืน้ทีเ่พือ่เริม่ด�ำเนนิกจิกรรม
ในวันที่ 20 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้ำ วิทยำลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ต�ำบลโพธิ์แตง 
อ�ำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นจังหวัดแรก  
โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธำนในพิธ ี
เปิดกิจกรรม และศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต ิและในวนัท่ี 25 มถุินำยน 
2562 ณ ห้องประชุมเทศบำลต�ำบลป่ำโมก อ�ำเภอป่ำโมก 
จังหวัดอ่ำงทอง โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม และ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รอง
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  

รัฐบาลมีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่10 ทรงห่วงใยในทกุข์สขุ และชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน พระองค์ทรงมพีระราชด�าริจดัตัง้โครงการ 
จติอาสาเพือ่ประชาชนขึน้ รัฐบาลจงึได้น้อมน�าพระราชด�าริดงักล่าวมาจดัท�า “โครงการจติอาสาเพือ่การพฒันาล�าน�า้ 
กบัชวีติ บนวถิแีห่งความพอเพยีง เพือ่ประโยชน์และความสขุของประชาชน” โดยส�านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)  
เป็นหนึ่งในหกคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง วช. เป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ วช. ได้ด�าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
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(อ่านต่อหน้า 6)

ส�ำนกังำนกำรวจิยั 
แห่งชำติ (วช.) ได้ให้ควำม
ส� ำ คัญกับกำรยกระดับ

ศักยภำพและคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนำล�ำน�้ำที่พร้อมน�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 
และพัฒนำควำมเป็นอยู ่ของชุมชนให้ด�ำเนินชีวิตภำยใต้
เศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน  
จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม “เครื่องผลิต 
ปุย๋หมัก” แก่ ดร.ลักขณำ เบญ็จวรรณ์ แห่งศนูย์ปฏบิตักิำรวจิยั
และเรือนปลูกพืชทดลอง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำร
ท�ำเครื่องผลิตปุ ๋ยหมักมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือ
อ�ำนวยควำมสะดวกและจูงใจในกำรท�ำปุ๋ยหมัก เพื่อก�ำจัด 
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน รวมถึงให้ภำครัฐท่ีมีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
กำรก�ำจัดขยะมูลฝอยน�ำไปใช้ประโยชน์และยังเป็นเครื่องมือ
ส�ำหรับกำรรณรงค์ให้ประชำชนท�ำกำรก�ำจัดขยะอินทรีย์  
ณ แหล่งก�ำเนิด และใช้ประโยชน์จำกขยะอินทรีย์อย่ำงคุ้มค่ำ
ใช้จ่ำยทั้งด้ำนกำรเก็บขน กำรขนส่ง กำรก�ำจัดขยะมูลฝอย 
ลงได้ส่วนหนึ่ง

ส�ำหรับวิธีกำรใช้งำน ภำคครัวเรือนมีขนำดควำมจุถัง 
80 ลิตร ส่วนภำคกำรเกษตรมีควำมจุถัง 400 ลิตร หลักกำร
ท�ำงำน ใช้มอเตอร์ในกำรขับใบกวนผสมท่ีอยู่ภำยในถังหมัก 
เพื่อพลิกกลับกองเป็นกำรชักน�ำอำกำศ หรือกำรเติมอำกำศ 
ให้เข้ำสู่กองปุ๋ยหมัก กำรใช้งำนผู้ใช้สำมำรถเติมขยะอินทรีย ์
เข้ำระบบได้ทกุวนัและเวลำ ถ้ำมขียะอนิทรย์ี ให้ท�ำกำรควบคมุ
สัดส่วนของขยะอินทรียวัตถุ สีเขียว สีน�้ำตำล และควำมชื้น  
ให้อยู่ในปริมำณที่เหมำะสมจะท�ำให้กำรย่อยสลำยเกิดได้ดี 
และเร็ว จำกผลงำนวิจัยเมื่อใช้เศษอำหำร 2 ส่วน ต่อเศษผัก  
1 ส่วน และใบไม้แห้ง 1 ส่วน หรือใช้เศษอำหำรและเศษผัก  

การผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูก จากขยะอินทรีย์และผักตบชวา

ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์  
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากศนูย์อ�านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน 
904 วปร. โดย คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกรรม “การน�านวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและ 
ผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” ภายใต้ “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1 ส่วน ต่อใบไม้แห้ง 3 ส่วน พบว่ำ ขยะอินทรีย์ในถังหมัก 
จะเกิดกำรย่อยสลำยและเปล่ียนสภำพเป็นปุ๋ยหมักได้ภำยใน
ระยะเวลำเพียง 1 - 2 สัปดำห์ ท้ังนี้ ผู้ใช้สำมำรถเติมขยะ 
ลงถังหมักได้ทุกวันจนกว่ำจะเต็มถังจึงน�ำปุ๋ยหมักออก และ 
น�ำปุ๋ยหมักที่ได้นั้นกองหรือใส่เข่งต้ังไว้จนกว่ำอุณหภูมิของ 
ปุ ๋ยหมักเท่ำกับอุณหภูมิบรรยำกำศ ซ่ึงแสดงถึงสภำวะ 
กำรย่อยสลำยเสร็จสมบูรณ์จึงน�ำไปใช้งำนได้ ปุ๋ยหมักที่ได้มี
คุณสมบัติเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนปุ๋ยหมักของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คือมีปริมำณไนโตรเจนอยู่ในช่วง 2.5 – 3.0 % 
ฟอสฟอรัส 0.4 – 1.0% โดยน�้ำหนัก 

ปัจจุบันมีกำรน�ำ “เครื่องผลิตปุ ๋ยหมัก” ไปใช้ใน
โรงเรียน และภำคกำรเกษตรในหลำยจังหวัด เช่น จังหวัด
เชยีงรำย จงัหวดัสตลู จงัหวดันครศรธีรรมรำช จงัหวดันครปฐม 
จังหวัดสมุทรสงครำม และกรุงเทพมหำนคร โดยตัวอย่ำง
กำรน�ำไปใช้ที่เห็นเป็นรูปธรรมจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนสถำพรวิทยำ อ�ำเภอบำงเลน 
จังหวัดนครปฐม ได้น�ำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในกำรผลิตปุ๋ยหมัก 
และดินคุณภำพสูง โดยสร้ำงแบรนด์ หรือยี่ห้อเป็นของตัวเอง
ขึ้นมำ ใช้ชื่อว่ำ “E – ดอกลูกดก” และ 2) กองทุนชุมชน  
เมืองท่ำพูด ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม  
น�ำไปใช้ในกำรผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกจำกผักตบชวำ ยี่ห้อ 
“ดินกองทุนชุมชนวัดท่ำพูด”

เครื่องผลิตปุ ๋ยหมักดังกล่ำวสำมำรถเปล่ียนขยะ
อินทรีย์ ใบไม้ รวมถึงวัชพืชน�้ำ เช่นผักตบชวำ มำเป็นปุ๋ยหมัก 
น�ำไปสูก่ำรปลกูผักอนิทรีย์ หรือกำรท�ำกำรเกษตรทีเ่พิม่รำยได้ 
ลดรำยจ่ำย กำรรักษำสภำพแวดล้อมและกำรลดภำวะมลพิษ
ทั้งทำงอำกำศและทำงน�้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผักตบชวำ 
ในแม่น�้ำล�ำคลองในขณะนี้ 
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เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก เป็นเครื่องช่วยทุ่นแรง

ในการพลิกกลับกองใช้ท�าปุ๋ยหมักได้ง่าย ย่อยสลายเร็ว

เป็นเครื่องอ�านวยความสะดวกในการท�าปุย๋หมกัออกแบบ

เพื่ อการใช้งานภายในบ้านเรือน หรือในแปลงเกษตร 

สามารถเดิมวัสดุอินทรีย์เข้าถังหมักได้ตลอดเวลา ซึ่ง 

อินทรยีวัตถุในถังสามารถย่อยสลายได้เร็วเพยีง 1 สัปดาห์ 

ที่ส�าคัญไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

ใส่ขยะอินทรีย์/ผักตบชวาสับ/ใบไม้แห้ง ลงใน 

  ถังหมักให้เต็มเพียงครั้งเดยีว หรือใส่ ได้ทุกวนั

 เปิดเครื่องครั้งแรกให้เดินเครื่องทั้งวนั

 จากนัน้ให้มกีารกวนผสมวันละ 2 คร้ัง (เช้า-เยน็)

  ครั้งละ 1-2 นาที

 เมื่ออินทรยีวัตถุภายในถังเปลี่ยนสภาพเป็นสีด�า 

  และมีลักษณะคล้ายดิน โดยทั่วไปประมาณ

  1 สปัดาห์ ให้เปิดเอาปุ๋ยหมักออกจากเครื่อง

 น�าใส่เข่งหรือกองไว้ เพื่ อให้เกิดกระบวนการ 

  ย่อยสลายอย่างสมบรูณ์ (อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก 

  เท่ากบัอุณหภูมิบรรยากาศ (ไม่มีความร้อน)

 น�าปุย๋หมกัที่ ได้ ไปใช้งานตามสัดส่วนทีเ่หมาะสม

วัสดุและอุปกรณ์เครื่องผลิตปุ๋ย

ขั้นตอน

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักมี 2 ขนาดได้แก่

  ส�าหรับครัวเรอืน ความจถัุงหมกั ขนาด 80 ลิตร

  (ราคา 25,000 บาทต่อเครื่อง)

  ส�าหรบัภาคการเกษตร ความจุถังหมัก ขนาด

  400 ลิตร (ราคา 35,000 บาทต่อเครื่อง)

มอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์

ใบกวนผสมที่หมุนได้ 2 ทิศทาง (หมุนไปข้างหน้า

 และหมุนกลบัทาง)

 ระบบป้องกนัการ Overload การตัดไฟอัตโนมัติ

 เพื่อป้องกนัความเสยีหายของมอเตอร์

ล้อเลื่อนและล็อกเบรก ท�าให้สะดวกต่อการ

 เคลื่อนย้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

โทรศัพท์ 09 4463 5614  
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
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รอบรู้งานวิจัย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ควรรู้
ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานการวิจัย ผู้ศึกษา

ค้นคว้าจะต้องใช้ข้อมูลหรือคัดลอกข้อความในหนงัสอื ส่ิงพมิพ์ รวมท้ังใช้
โสตทัศนวัสดุเพื่อประกอบในการเขียนรายงานของตนเป็นส่วนมาก โดยที่
หนังสือหรือข้อเขียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหน่ึงของมนุษย์ และ 
เป็นสิง่ท่ี จะช่วยสร้างสรรค์ส่งเสริมการพฒันาในด้านต่าง ๆ  ดงัน้ัน  เพือ่ความ
เป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น ท่ัวโลกจึงเห็นว่า 
สิทธิประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์” และประเทศ
ที่เจริญแล้วได้มีกฎหมายคุ้มครองมิให้สิทธิดังกล่าวถูกละเมิด นอกจาก
กฎหมายภายในประเทศแล้ว ประเทศต่าง ๆ ยังได้ตกลงร่วมกันที่จะมีการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ดังกล่าวระหว่างประเทศด้วย

หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ เป็นทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ล้วนแต่อยู่ในขอบเขตของกำรคุ้มครองสิทธิดังกล่ำวทั้งสิ้น 
ดังนั้น ผู้ศึกษำค้นคว้ำวิจัยซึ่งเป็นผู้น�ำเอำผลงำนเหล่ำนั้นไปใช้ประโยชน์
จึงควรมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อมิให้กระท�ำกำร
โดยละเมิดซึ่งเป็นกำรผิดกฎหมำย อำจได้รับโทษโดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์

ประเทศไทยเรำมีกฎหมำยคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทำง
ปัญญำตำมแบบสำกลมำแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เรียกว่ำ “พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474” และได้ลงนำม 
เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์น ซ่ึงเป็นอนุสัญญำระหว่ำงประเทศเพื่อ
กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ของสหภำพเพื่อกำรคุ้มครองงำนวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมเมื่อ พ.ศ. 2474 นั้นด้วย ต่อมำได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ดงักล่ำวและประกำศใช้ “พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พทุธศกัราช 2521” 
เมื่อเดือนธันวำคม พุทธศักรำช 2521 และพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พุทธศักรำช 2537 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

1.

2.

3. ผู้สร้างสรรค์ คือใคร
“ผู้สร้างสรรค์” หมำยควำมว่ำ ผู ้ท�ำหรือก่อให้เกิดงำน โดยควำมคิดริเริ่มของตนเอง เช่น  

นักประพันธ์ กวี จิตรกร ศิลปิน นักแต่งเพลง สถำปนิกผู้ออกแบบประติมำกร ฯลฯ

งาน คืออะไร
“งาน” หมำยควำมว่ำ งำนสร้ำงสรรค์ประเภทวรรณกรรม นำฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม  

โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ หรืองำนอื่นใดอันเป็นงำนในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยำศำสตร์หรือแผนกศิลป์

ลิขสิทธิ์ คืออะไร 
“ลิขสิทธิ์” หมำยควำมว่ำ สิทธิในฐำนะเป็นผู้สร้ำงสรรค์หรือเป็นเจ้ำของโดยรับโอนที่จะกระท�ำ 

กำรใด ๆ เกี่ยวกับ “งำน” ที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้ท�ำขึ้น

(อ่านต่อหน้า 8) 7
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5.

6.

ขอบเขตและอายุของการคุ้มครอง 
พระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ก�ำหนดขอบเขตและอำยขุองกำรคุ้มครองไว้ พอสรปุสำระส�ำคญั 

ได้ดังนี้ 
5.1 สิ่งที่กล่ำวมำแล้วในข้อ 4 เป็นส่ิงท่ีได้รับควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ. 2537 ทัง้สิน้ ผูใ้ดจะ “ท�าซ�า้” หรอื “ดดัแปลง” คอื กำรคดัลอก เลยีนแบบ ท�ำส�ำเนำ บนัทกึเสยีง บนัทกึภำพ  
หรอืน�ำออกโฆษณำเผยแพร่ รวมทัง้น�ำไปดัดแปลง เปล่ียนรูปใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ ท�ำส�ำเนำจ�ำลอง
บำงส่วนทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญำตจำก “เจ้าของลิขสิทธิ”์ เสียก่อน

5.2 อำยุกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทำงปัญญำดังกล่ำว มีแตกต่ำงกันออกไปตำมชนิดของ
ทรพัย์สนิทำงปัญญำนัน้ ๆ แต่โดยกว้ำง ๆ อำยคุุ้มครองลขิสทิธิม์อียูต่ลอดชวีติผูส้ร้ำงสรรค์ และอกีห้ำสบิปี  
หลังจำกผู้สร้ำงสรรค์ตำยแล้ว 

5.3 ผู้ใดละเมิดมีโทษอย่ำงสูงคือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท ถ้ำท�ำเป็นกำรค้ำมี
โทษสูงขึ้นคือ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำท 
ถึงสองแสนบำท

ข้อยกเว้น 
 เพ่ือประโยชน์ในกำรศกึษำค้นคว้ำวจิยัพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิด์งักล่ำวได้ท�ำข้อยกเว้นไว้ในกรณีดงัต่อไปนี้

6.1 กำรน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรวิจัยหรือศึกษำ เช่น กำรน�ำไปอ้ำงอิงในกำรเขียนรำยงำน  
กำรวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ต้องอ้ำงอิงที่มำไว้อย่ำงชัดเจน และต้องน�ำไปใช้ในปริมำณที่เป็นธรรม คือไม่คัดลอก
ไปเป็นจ�ำนวนมำกหรือเป็นจ�ำนวนที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของเจ้ำของลิขสิทธิ์

6.2 ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ในครอบครัวหรือญำติมิตร เช่น ซื้อแถบบันทึกเสียงไปเปิดฟังในบ้ำน  
ซื้อหนังสือไปอ่ำน อัดส�ำเนำเสียงเพลงลงแถบบันทึกเสียงไว้ฟังในบ้ำน เป็นต้น

6.3 น�ำไปติชมวิจำรณ์โดยแสดงที่มำ และชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์ของผลงำนนั้น ๆ
6.4 เสนอรำยงำนข่ำวทำงสื่อสำรมวลชน โดยบอกที่มำและชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์
6.5 น�ำไปท�ำซ�ำ้ แปล หรอืแปลง หรือน�ำออกแสดง เช่น จัดนทิรรศกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรสอน 
6.6 คัดลอก ท�ำส�ำเนำ ดัดแปลงส่วนของงำน หรือตัดทอนท�ำบทสรุปตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็นเพื่อ 

กำรเรียนกำรสอน 
6.7 น�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรถำมและตอบในกำรสอบ
6.8 กำรกล่ำว คัด ลอก เลียน หรืออ้ำงอิงงำนบำงตอนตำมสมควรจำกงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำม 

พระรำชบัญญัตินี้ โดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในงำนนั้น ๆ ไม่ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์

รอบรู้งานวิจัย

4. อะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
“วรรณกรรม” ได้แก่ งำนเขียนแต่งทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสำร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปำฐกถำ เทศนำ 

ค�ำปรำศรัย สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียงหรือภำพอื่น ๆ  
“ศิลปกรรม” ได้แก่ งำนอันมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ งำนจิตรกรรม  

งำนประติมำกรรม งำนภำพพิมพ์ งำนสถำปัตยกรรม งำนภำพถ่ำย งำนภำพประกอบ แผนที่ โครงสร้ำง ภำพร่ำง  
หรือหุ่นจ�ำลองต่ำง ๆ  รวมทั้งงำนศิลปะประยุกต์ ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ ตลอดจนงำนแพร่เสียง 
แพร่ภำพต่ำง ๆ คือ เสียงและภำพทำงวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
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สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
รำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสดจ็เป็นองค์ประธำนเปิดงำน 
ประชุมวิชำกำรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Inter- 
national Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019) 
ระหว่ำงวันที่ 22 – 24 พฤษภำคม 2562 ณ ชั้น 22 - 23  
เซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพมหำนคร จัดโดย ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และส�ำนักงำน 
พัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) (สพภ.)  
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงำน 
พันธมิตรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ อำทิ ส�ำนักงำน

งานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019) 

กิจกรรม วช.

กำรวิจัยแห่งชำติ ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม องค์กำร
พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ ์พืช กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง องค์กำรสวนสตัว์ในพระบรมรำชปูถมัภ์  
กรมป่ำไม้ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
ธนบุรี และศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับ 
งำนวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงมีประสิทธิภำพจำกควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ อนัจะมีประโยชน์อย่ำงสงูในกำรส่งมอบทรพัยำกร
ที่มีคุณค่ำให้กับประเทศ สร้ำงควำมมั่งคั่ง และยั่งยืน

ภำยในงำนมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กำรสัมมนำ
วิชำกำร ซ่ึงเป็นกำรน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัยและ
พัฒนำ โดยวิทยำกรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทั้งในและ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งสิ้น 116 คน ในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ 
สำยพันธุ์ในระบบนิเวศ (Species in Natural Ecosystem) 
กำรใช้ประโยชน์ (Utilization) ผลกระทบและภัยคุกคำม 
(Impact and Threat) และกำรจัดกำรด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพ (Biodiversity Management) นอกจำกนี ้ได้เชิญ
นกัพฤกษศำสตร์ 16 ท่ำน จำกสวนพฤกษศำสตร์ชัน้น�ำของโลก 
มำบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับพืชและกำรรวบรวมพืชในสวน
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กิจกรรม วช.

สำธิตเพื่อส่งเสริมอำชีพ และกำรแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ซึ่งในวันที่ 22 พฤษภำคม ของทุกปี องค์กำร

สหประชำชำติได้ก�ำหนดให้เป็นวันสำกลแห่งควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยในปีนี้ได้ให้ควำมส�ำคัญ

กับเร่ืองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพกับอำหำร
และสขุภำพของมนษุย์ ภำยใต้หัวข้อ “ควำมหลำก

หลำยทำงชวีภำพ สร้ำงอำหำร เสริมสุขภำพ (Our Biodiversity,  
Our Food, Our Health)” เพื่อยกระดับควำมรู้ และควำม
ตระหนกัในเรือ่งควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและระบบนเิวศ 
ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของอำหำรและโภชนำกำรที่หลำกหลำย 
จึงได้มีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรในโอกำสเดียวกันนี้ด้วย  

ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู ้อ�ำนวยส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำยเรื่อง “ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกระทรวง 
กำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม มมุมองและบทบำทใหม่ด้ำน
งำนวจิยัและนวตักรรม จำกหน่วยงำนภำยใต้โครงสร้ำงใหม่ของกระทรวงฯ”  
ณ โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพมหำนคร ในวันที่ 3 มิถุนำยน 2562 โดย
เป็นกิจกรรมกำรอบรมเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนงำนวิจัยและ
นวัตกรรมให้แก่คณำจำรย์ นักวิจัยและบุคลำกรของสถำบันกำรพยำบำล 
ศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย  

วช. ในบทบาทใหม่
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พฤกษศำสตร์ ในฐำนะเป็นแหล่งรวมควำมรูแ้ละรกัษำเกีย่วกบั
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพพร้อมกำรจดันทิรรศกำร “ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในประเทศไทยจำกภูผำสู ่มหำนที 
(Discovers the Treasures and Unique Biodiversity in 
Thailand (From the Mountain to the Sea)” และกจิกรรม

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)10



นำยแพทย์สุขุม กำญจนพิมำย ปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข เป็นประธำนเปิดกำรประชมุวชิำกำรคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสำธำรณสุข  
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 ภำยใต้ Theme: Standardizing 
and Harmonizing EC of MOPH 4.0 และปำฐกถำพิเศษ 
เรื่อง “Standardizing and Harmonizing Ethical Review 
in Thailand” ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมอมำรี  
ดอนเมืองแอร์พอร์ท กรุงเทพมหำนคร โดย ศำสตรำจำรย์
นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัย 
แห่งชำติ มอบหมำยให้ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมในพิธีเปิดและบรรยำยเรื่อง 
“กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ตำม 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ” กิจกรรม 
ภำยในงำนประกอบด้วย กำรบรรยำยควำมรู้ นิทรรศกำรของ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย กำรดูงำนโรงพยำบำลที่มี
ระบบคุณภำพสูง และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในหลักสูตร 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยในมนุษย์ ผู้เข้ำร่วมงำนได้แก่ ผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ แพทย์ เจ้ำหน้ำที่

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วช. จัดการประชุมวิชาการ 
 “Standardizing and Harmonizing EC of MOPH 4.0”

สำธำรณสุขจำกทั่วประเทศมำกกว่ำ 500 คน โดยเป้ำหมำย 
ของกำรจัดงำนเพื่อร่วมพัฒนำระบบกำรรับรองกำรวิจัยใน 
มนุษย์ให้เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล พร้อมรองรับและยกระดับ 
คุณภำพงำนวิจัยของประเทศ  

กิจกรรม วช.

ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมระดมสมอง เรื่อง  
“บทเรยีน PISA กบักำรน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรศกึษำ” ในวนัที ่4 มิถนุำยน 2562 ณ ห้องประชมุ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ ชัน้ 2  
อำคำร วช. 1 ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ โครงกำรประเมินนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for International Student  
Assessment หรือ PISA) เป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยใช้บทเรียนพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษำ เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมทัีกษะและกระบวนกำรทำงคณติศำสตร์ทีดี่ รวมทัง้เตรยีมควำมพร้อมเด็กไทยทีจ่ะเข้ำรับ 
กำรประเมินผลกำรสอบ PISA ในอนำคต พร้อมนี้ ศำสตรำจำรย์วิชัย พำณิชย์สวย หัวหน้ำโครงกำรวิจัย ได้บรรยำยเรื่อง  
“กำรน�ำบทเรียน PISA ไปใช้ในกระบวนกำรวิจัย” โดยในช่วงของกำรระดมสมองได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท�ำ 
หลักสูตร กำรพัฒนำคู่มือกำรสอน และกำรออกแบบแบบฝึก เพื่อพัฒนำให้เกิดกำรใช้งำนนวัตกรรมดังกล่ำว จำกโรงเรียนต้นแบบ 
ไปยังโรงเรียนขยำยผลระดับประถมศึกษำอื่น ๆ ต่อไป  

วช. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะคณิตศาสตร์ส�าหรับเยาวชน

11
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)



กิจกรรม วช.

กองทัพบกและส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ร่วมพัฒนำควำมเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
กองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัย
และนวัตกรรม โดย พล.ท.สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อ�ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนควำมมั่นคง กอ.รมน.ภำค 3 และ ดร.วิภำรัตน์ 
ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมเปิด
กิจกรรมกำรขยำยผลคร้ังท่ี 10 ในวันท่ี 17 มิถุนำยน 2562  
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ำยสมเด็จพระเอกำทศรถ  
จงัหวดัพษิณโุลก กจิกรรมมขีึน้ระหว่ำงวนัที ่17 - 18 มถินุำยน 
2562 ณ ศูนย์กำรเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ำยสมเด็จ 
พระเอกำทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยองค์ควำมรู้ตำมควำม

กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม
ต้องกำรของพื้นที่ ได้แก่เรื่อง “เกษตรปลอดภัย : กำรแปรรูป
พริกแห้ง” โดยทีมนักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก และ  
“กำรสร้ำงยุ้งฉำงเก็บข้ำวด้วยมูลกระบือ และกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ”  
จำกมหำวิทยำลัยนครพนม ซ่ึงท้ังหมดเป็นผลงำนวิจัยที่ได้รับ 
กำรสนับสนุนจำก วช. ภำยใต้แผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรวิจัยและนวัตกรรม กองทัพบกและ วช. ร่วมสร้ำงควำม 
เข้มแขง็ของชมุชนโดยใช้องค์ควำมรูจ้ำกงำนวจิยัและนวตักรรม 
โดยได้วำงเป้ำหมำยกำรขยำยผลไปยงัศนูย์กำรเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภำค เพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิต 
เสรมิรำยได้และพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติ ให้แก่ชมุชนและ
ประชำชนในพื้นที่อย่ำงยั่งยืน  

ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมควำมพร้อม โดยมี  
ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
ร่วมเป็นวิทยำกร น�ำเสนอควำมพร้อมองค์ควำมรู้ผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรม และกำรเตรียมแผนกำรด�ำเนินกำรร่วม ศปป.1 
กอ.รมน. กิจกรรมภำค 1 ภำคกลำง มีผู้เข้ำร่วมประกอบด้วย  
ปรำชญ์เพื่อควำมมั่นคง ผู ้น�ำชุมชนพื้นที่ภำคกลำงและ 
นอกพื้นที่ ร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ 160 คน พร้อมด้วยวิทยำกร
จำก กอ.รมน. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
กรมพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และปรำชญ ์
เพื่อควำมมั่นคงต้นแบบ  

กอ.รมน. เตรียมน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งมวลชน

ศูนย ์ประสำนกำรปฏิบัติที่  1 กองอ�ำนวยกำร 
รกัษำควำมมัน่คงในรำชอำณำจกัร (ศปป.1 กอ.รมน.) เดินหน้ำ
โครงกำรเสรมิสร้ำงกลุม่มวลชนเพือ่ควำมสำมคัคปีรองดองขึน้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงจิตสำธำรณะและส�ำนึกดีในกำร
สร้ำงสรรค์สังคม กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบให้เข้มแข็ง ร่วมกับ
เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน - ปรำชญ์เพื่อควำมมั่นคง และภำคี
เครือข่ำยต่ำง ๆ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้ำง
กลุ่มมวลชนเพื่อควำมสำมัคคีปรองดอง” ใน 4 ภำค ส�ำหรับ
ภำค 1 ภำคกลำง จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พล.ท.กนก 
ภู่ม่วง ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็น
ประธำนเปิดและบรรยำยพิเศษ ในวันที่ 18 มิถุนำยน 2562  
ณ โรงแรมศรีอู ่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงทำง  
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กิจกรรม วช.

สัมมนา “การจัดท�า SOPs การด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

กอ.รมน. พร้อมน�าองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมจาก วช. 
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

กำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที ่
ด�ำเนินกำร โดยตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
ของ คกส. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรจัดท�ำมำตรฐำน วิธีกำร
ปฏิบัติงำนกำรเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ หรือ 
SOPs และเปิดโอกำสให้ คกส. ที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำฯ ได้
แลกเปลี่ยนทัศนะในกำรด�ำเนินงำนโดยจัดท�ำ SOPs ร่วมกัน 
พร้อมกันนี้ นำยสำยันต์ ตันพำนิช รองผู้ว่ำกำรสถำบันวิจัย
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) นำงศรินินัท์ 
ทับทิมเทศ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เชี่ยวชำญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร รับโล่และใบรับรองมำตรฐำน คกส. ในกำรแสดงถึง
บทบำท คกส. ทีไ่ด้ด�ำเนนิงำนตำมมำตรฐำนที ่วช. ก�ำหนดอย่ำง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ  

ซึ่งทำง ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมเป็นวิทยำกร 
น�ำเสนอควำมพร้อมองค์ควำมรู้ผลงำนวจัิยและนวตักรรม และ
กำรด�ำเนินกำรร่วม ศปป.1 กอ.รมน. ในวันที่ 26 มิถุนำยน 2562  
ซึ่งกิจกรรม กอ.รมน. ภำค 2 มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  
ปรำชญ์เพื่อควำมมั่นคง ผู้น�ำชุมชนพื้นที่ภำคกลำงและนอกพื้นที่  
ร่วมกจิกรรมมำกกว่ำ 160 คน พร้อมด้วยวทิยำกรจำก กอ.รมน. 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรมพัฒนำชุมชน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และปรำชญ์เพื่อควำมม่ันคง
ต้นแบบ  

ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 1 กองอ�ำนวยกำรรักษำ
ควำมม่ันคงในรำชอำณำจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชนและพื้นที่ โดย “โครงกำรเสริมสร้ำงกลุ่ม
มวลชนเพื่อควำมสำมัคคีปรองดอง” มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำง
จิตสำธำรณะและสร้ำงสรรค์สังคม กำรสร้ำงชุมชนต้นแบบ 
เข้มแขง็ ผ่ำนกลไกเครือข่ำยปรำชญ์เพือ่ควำมมัน่คง ผู้น�ำชมุชน
และภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ในกำรนี้ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัด 
“กิจกรรมเสริมสร้ำงกลุ่มมวลชนเพ่ือควำมสำมัคคีปรองดอง” 
ข้ึนใน4ภำค ส�ำหรับพื้นท่ี กอ.รมน. ภำค2 จัดข้ึนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมี พล.ท.กนก ภู่ม่วง ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ประสำน
กำรปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธำนเปิดและบรรยำยพิเศษ 
ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น  

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยสถำบันพัฒนำ 
กำรด�ำเนนิกำรต่อสตัว์เพือ่งำนทำงวทิยำศำสตร์ (สพสว.) จัดกำร 
สัมมนำคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์ 
เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนท่ีด�ำเนินกำร (คกส.)  
ในหัวข้อเรื่อง “กำรจัดท�ำ SOPs กำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่อ
งำนทำงวิทยำศำสตร์” ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 พฤษภำคม 2562  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพมหำนคร  
โดยมี นำยสมปรำรถนำ สุขทวี รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ เป็นประธำนและมอบโล่พร้อมใบรับรอง
มำตรฐำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรต่อสัตว ์
เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ด�ำเนินกำร (มคกส.) ซึ่งมี
ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำรวม 219 คน จำก 58 หน่วยงำน (ระดับ
กรม/มหำวิทยำลัย) เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรก�ำกับดูแล
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ส�านักงานการวิจัยแห ่งชาติ  (วช.) ร ่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี (Huaqiao University: HQU) สถาบัน China Society  
for Southeast Asian studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
ไทย - จีน จัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย - จีน ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
“ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ไทย - จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ ใหม่” (The 
Eighth Thai - Chinese Strategic Research Seminar Chinese – Thai Strategic  
Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision) ระหว่าง
วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมนานาชาติหวังหยวนซิ่ง มหาวิทยาลัย
หัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์
เป็นเวทีให้กบันักวชิาการไทยและจนี ได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปล่ียนผลงานวชิาการ
ระหว่างกนั เพือ่น�าเสนอผลการศกึษาวจิยัและบทความเกีย่วกบัยุทธศาสตร์ไทย - จนี 
โดยประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย - จีน ซึ่งเป็นการร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ อันจะน�าไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ 

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล ผูอ้�ำนวยกำร 
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ กล่ำวในพิธีเปิดกำรสัมมนำ  
โดยกำรน�ำเสนอผลงำนกำรวิจัยของนักวิชำกำร รวมทั้งกำร 
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันมีคุณค่ำต่อกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงทั้งสองประเทศและมีกำรหำรือร่วมกัน ระหว่ำง
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ และมหำวิทยำลัยหัวเฉียวแห่ง
สำธำรณรฐัประชำชนจนี เพือ่ปรบัปรงุแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน 
ในบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำรให้มีควำมคล่องตัว และทัน 
ต่อสถำนกำรณ์ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  
อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกกำรสัมมนำวิจัยยุทธศำสตร์ไทย - จีน  
คร้ังที่ 7 ที่ผ่ำนมำ ภำยใต้หัวข้อ “ควำมริเริ่มแถบเศรษฐกิจ
และเส้นทำงสำยไหมยุคใหม่ : สู่กำรพัฒนำร่วมกัน” หรือ 
“The Belt and Road Initiative (BRI) and Thailand 4.0 :  
Towards Common Development” ทีไ่ด้จดัขึน้ระหว่ำงวันที่  
9 - 13 สิงหำคม 2018 ณ บำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหำนคร และศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์

กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ จังหวัดชลบุรี 
ประเทศไทย โดยในกำรสัมมนำท�ำให้เห็นได้ว ่ำข้อริเริ่ม  
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทำง” ของท่ำนประธำนำธิบดี สี จิ้นผิง  
เป็นทั้งนโยบำยระหว่ำงประเทศ ยุทธศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 
และแผนพัฒนำระหว่ำงประเทศที่ยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของประชำคมร่วมกันในอนำคตของ 
มวลมนุษยชำติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับโลกและ
ระดบัภมูภิำค โดยทีจ่นีเป็นประเทศผูน้�ำนวตักรรมของโลก ใน
ขณะทีป่ระเทศไทยทีตั่ง้อยูใ่จกลำงของคำบสมทุรอนิโดจนี ซึง่
ตดิต่อระหว่ำงมหำสมทุรแปซฟิิกกบัมหำสมทุรอนิเดีย และอยู่
ในระเบียงเศรษฐกิจของจีนกับอินโดจีนภำยใต้กรอบข้อริเริ่ม 
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทำง” ซึ่งรัฐบำลไทยก�ำลังผลักดันให้พื้นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศ หรือ EEC เป็นระเบียง
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภำยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และจะสนับสนุนต่อข้อริเร่ิม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทำง” และ
จะเป็นช่องทำงท่ีส�ำคญัในกำรเช่ือมโยงระหว่ำงสองมหำสมทุร 

วช. ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ไทย - จีน

กิจกรรม วช.
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การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยส�ำนักงำนมำตรฐำนกำรวิจัยในคน  

กองมำตรฐำนกำรวิจัย ร่วมกับคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
จำก SIDECER Recognition ตรวจรับรองคุณภำพ คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย 
ในมนุษย์ ระหว่ำงวันที่ 20 – 22 มิถุนำยน 2562 ณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในคน คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล โดย  
Dr. Chandanie Wanigatunge เป็นหัวหน้ำผูต้รวจรบัรองคณุภำพคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (Lead Surveyor) ร่วมกับคณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรำ เหล่ำถำวร 
แพทย์หญิงพรรณิพำ ว่องไว และ พันเอก สุธี พำนิชกุล และผู้เข้ำร่วมเป็น Survey Trainee (ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด) จ�ำนวน 
13 คน คณะผู้ตรวจรับรองคุณภำพฯ ได้ตรวจรับรองคุณภำพ คณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำน  

รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำงเส้นทำงสำยไหมทำงทะเลกับ
เส้นทำงสำยไหมทำงบก

นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรขยำยผลกำรผลักดันกำรสร้ำง
และพัฒนำกลไกกำรแลกเปลี่ยนของรัฐบำลท้ังสองประเทศ 
ด้วยกำรเสนอแผนงำนที่มีคุณภำพเพื่อควำมร่วมมือเชิงลึก 
ใน 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ ในกำรลงทุน
กำรค้ำ กำรเงินและอีคอมเมิร์ซ ด้ำนควำมร่วมมือทำงสังคม
และวฒันธรรม ในกำรสร้ำงควำมเป็นเมอืงและลดปัญหำควำม

ยำกจน ด้ำนควำมร่วมมือทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ในกำรพัฒนำทุนมนุษย์และนวัตกรรม ด้ำนควำมร่วมมือใน
นโยบำยกำรทูตและกำรป้องกันประเทศ ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
กำรเกษตร และด้ำนกำรขนส่ง รวมทั้ง กำรแลกเปลี่ยนควำม
ร่วมมือระหว่ำงไทยกับจีน อันจะท�ำให้เกิดกำรประสำนควำม
เข้ำใจที่สอดคล้องกัน และน�ำไปสู่กำรเสริมสร้ำง ควำมไว้เนื้อ
เชือ่ใจระหว่ำงรำชอำณำจกัรไทยและสำธำรณรฐัประชำชนจีน
ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  
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ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมผลักดันผลส�ำเร็จ
จำกโครงกำรท้ำทำยไทย “ประเทศไทยไร้หมอกควนั (Haze Free 
Thailand)” สู่ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยเพื่อควำมยั่งยืน 
ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรประเทศไทย 
ไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ร่วมกับมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ (มช.) คณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน (กกร.) ธนำคำร
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท  
ห้องปฏิบัติกำรกลำง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (CLT) ในวันท่ี 17 
มิถุนำยน 2562 ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ โดย MOU ในครั้งนี้ มุ ่งผลักดันกำรน�ำผลงำนวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดกำรลดหมอกควัน และ 

ผลกระทบต่อคณุภำพชวีติประชำชน กำรสร้ำงต้นแบบ แบบจ�ำลอง 
และฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติจำกหมอกควัน  
โดยน�ำระบบที่พัฒนำขึ้น มำด�ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ควำมร่วมมือดังกล่ำวยังมุ่งเน้นกำร 
มีส ่วนร่วมของเกษตรกรในกำรดูแลของ ธ.ก.ส. เครือข่ำย 
เอกชน โดย กกร. และบริษัทเชียงใหม่วิสำหกิจเพื่อสังคม ในกำร
ปรับเปลี่ยนโซ่อุปทำนทำงกำรเกษตรเพื่อลดปัญหำหมอกควัน 
ร่วมกับกำรยกระดับมำตรฐำนคุณภำพอำกำศ โดยเครื่องมือ 
วัดคุณภำพจำก CLT พร้อมนี้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จะเป็นแกนน�ำ 
ท�ำงำนร่วมกับชุมชนและหน่วยงำนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหำที่ 
ต้นเหตุ และกำรปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร กำรอนุรักษ์ดิน และ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระยะยำวต่อไป 

ขับเคลื่อนผลส�าเร็จ “โครงการท้าทายไทย Haze Free Thailand”

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศำสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) ร่วมกับ คณะกรรมกำรแห่งชำติ 
เพือ่กำรวจิยัและพัฒนำระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) จดักำรประชมุสมัมนำงำนวจิยัจติพฤติกรรมศำสตร์ด้ำนระบบพฤตกิรรมไทย ภำยใต้  
เรื่อง “พลังจริยธรรมน�าแก้วิกฤตชาติ” ระหว่ำงวันที่ 13 – 14 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ 
กรุงเทพมหำนคร โดยมี นำยสมปรำรถนำ สุขทวี รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นประธำนเปิดงำน กำรสัมมนำในครั้งนี้ 
จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชำติส�ำหรับนักวิจัยทั่วไป และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำก วช. ได้มีโอกำสแสดงผลผลิต และผลลัพธ์
จำกงำนวิจัย แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงกำรวิจัย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับงำนวิจัยพฤติกรรมไทย และสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงนักวิจัย นักพัฒนำ และนักวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำจริยธรรมของคนในชำติ

โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 น้ี วช. ได้ร่วมมือกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหลักในกำร 
ขบัเคลือ่นงำนด้ำนคณุธรรมของประเทศเพือ่มุง่ให้คนไทยมคีณุธรรม และสงัคมไทยเป็นสงัคมคณุธรรม ในกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรวิจยัและ 
นวัตกรรมระบบพฤตกิรรมไทย เพือ่น�ำผลผลติไปส่งเสรมิขยำยผลให้คนไทยเป็นพลเมอืงทีถ่งึพร้อมด้วยคณุธรรม จรยิธรรม หรอื “คนด”ี 
อนัเป็นหวัใจส�ำคญัของกำรพฒันำประเทศทีถ่กูระบไุว้ในแผนระดบัชำตทิีส่�ำคญั ได้แก่ ยทุธศำสตร์ชำต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนำเศษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) นอกจำกนี้ รัฐบำลยังก�ำหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตข้ึนในหน่วยงำน ระดับกระทรวง ตำมมต ิ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 อีกด้วย 

วช. ร่วมกับ คพท. จัดสัมมนา “พลังจริยธรรมน�าแก้วิกฤตชาติ”

กิจกรรม วช.
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