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ปีที ่ 14 ฉบับที ่ 100  ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2562
สวัสดีค่ะ.....ท่านผู้อ่านทุกท่าน

วันที่ 28 กรกฎำคม 2562 เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ข้ำพระพุทธเจ้ำขอน้อมถวำยพระพรชัยมงคล “ขอพระองค์
ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนำน” ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
กองบรรณำธิกำรจดหมำยข่ำว วช. และในโอกำสมหำมงคลนี้ 
ส�ำนักงำนกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.) ได้เข้ำร่วมพธีิและกจิกรรม
ถวำยพระพร รำยละเอยีดสำมำรถอ่ำนได้ในจดหมำยข่ำว วช.  
ฉบับนี้ค่ะ

ในโอกำสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้เข้ำปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันท่ี 19 กรกฎำคม 
2562 ณ อำคำรพระจอมเกล้ำ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้เป็นประธำน 
กำรประชุมคณะผู้บริหำร อว. ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหำรือ 
และวำงกรอบกำรท�ำงำนกับผู้บริหำร อว. ทั้งนี้ วช. ในฐำนะ 
หน่วยงำนภำยใต้กระทรวง อว. ได้เข้ำร่วมกำรประชุม
ดังกล่ำวด้วย รำยละเอียดนโยบำยและสรุปกำรประชุมฯ 
ติดตำมอ่ำนได้ในคอลัมน์งำนวิจัยตำมนโยบำยรัฐบำลค่ะ

นอกจำกนี้ จดหมำยข่ำว วช. ฉบับนี้ยังมีหนังสือ 
น่ำอ่ำนในโครงกำรจัดแปลหนังสือของ วช. มำแนะน�ำให้
ท่ำนผู้อ่ำนติดตำมอ่ำนกัน ซึ่งหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
ท่ำนผู้อ่ำนนะคะ และในคอลัมน์กิจกรรม วช. มีกิจกรรม 
ที่น ่ำสนใจในแวดวงกำรวิจัยมำให้ติดตำมกันค่ะ อำทิ  
กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ “การพัฒนาของจีนและ
โอกาสความร่วมมือของโลก” ณ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน และกำรประชุมนำนำชำติ “ด้านพลาสติก
ชีวภาพ” เป็นต้น

ทั้งนี้  หำกท่ำนผู ้อ ่ำนมีข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
จดหมำยข่ำว วช. เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุง กรุณำส่ง 
ค�ำแนะน�ำของท่ำนมำยังกองบรรณำธิกำรได้ท่ี E-mail :  
pr@nrct.go.th หรือ โทรศัพท์ : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 853 
แล้วพบกันใหม่ค่ะ
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28 กรกฏำคม 2562 รัฐบำลและทุกภำคส่วนได้พร้อมใจกัน 
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ 
พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั โดยในช่วงเยน็ได้มพีธิจีดุเทยีนถวำยพระพรชัยมงคล  
ณ ท้องสนำมหลวง ในโอกำสนี้ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ได้ร่วมในพิธีและถวำยเครื่องรำช 
สักกำระ พำนพุ่มทอง - พุ่มเงิน และจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคลแด่
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวด้วย

วันที่ 24 กรกฎำคม 2562 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นประธำนในพิธี
เจรญิพระพทุธมนต์ พร้อมตกับำตร ข้ำวสำร อำหำรแห้ง และพธีิถวำยพระพรชยัมงคล 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระวชิรเกลำ้เจ้ำอยู่หัว และ 
พธิถีวำยสตัย์ปฏิญำณเพือ่เป็นข้ำรำชกำรท่ีดแีละพลงัของแผ่นดนิ ประจ�ำปีพทุธศกัรำช 
2562 โดยมีคณะผู้บริหำรและบุคลำกร ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เข้ำร่วมพิธี 
ณ ห้องประชุม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำต ิ 

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิ จัยแห ่งชำติ  พร ้อมด ้วย 
คณะผู้บริหำรและบุคลำกร ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
อ่ำนอำเศียรวำทถวำยพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ ้ำอยู ่หัว เพื่อแสดงถึงควำมจงรักภักดีและส�ำนึกใน 
พระมหำกรณุำธคิณุ ณ สถำนวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ดร.สวุทิย์ เมษนิทรีย์ รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง 

กำรอดุมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม น�ำคณะผูบ้รหิำรกระทรวงฯ เข้ำร่วม 
ในพิธีท�ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎำคม 2562 ณ บริเวณ
ท้องสนำมหลวง กรุงเทพมหำนคร และหลังจำกน้ันศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ได้น�ำคณะผู้บริหำร
และข้ำรำชกำร ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณ  
เพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณพิธีท้องสนำมหลวง และ 
ลงนำมถวำยพระพรชัยต่อเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ศำลำสหทัยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง

พิธีและกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 พิธีท�าบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

 วช. จัดพิธีท�าบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  วช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
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วช. สืบสานพระราชด�าริ น�านวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา  
เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 

     สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม “การนำานวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน”  
ภายใต้ “โครงการจติอาสาพฒันาสิง่แวดล้อมและคุณภาพชีวติของประชาชนเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก”  
ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจติอาสาเฉพาะกจิกลุ่มงานโครงการและกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ ในการน้ี วช. ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยการนำา “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ที่พัฒนาโดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน มาใช้ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบและถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้เครื่องการทำาปุ๋ยหมักและดินปลูก
จากวัชพืชและผักตบชวาให้แก่ชุมชน เพื่อนำาไปใช้ในการเกษตร การจำาหน่ายเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน พร้อมกับเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ลำานำ้าด้วยนวัตกรรม ให้ชุมชนดำาเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย วช. ได้ดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว ไปแล้ว 2 ครั้ง และในครั้งนี้เป็นการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีกเป็นครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 4 ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

กิจกรรมในครั้งที่ 3  จัดขึ้นในวันที่  1 กรกฎำคม 2562  
ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต�ำบลบำงกระเจ้ำ อ�ำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมี พลตรี สุรเดช ประเคนรี  
รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมฯ  
ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
กล่ำวควำมเป็นมำของกิจกรรมฯ และนำงศิวพร ฉ่ัวสวัสด์ิ  
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร กล่ำวต้อนรับ พร้อมด้วย  
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ประธำนกรรมกำรจิตอำสำเฉพำะกิจ 
กลุ ่มงำนโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ  
ดร.มงคลชยั สมอดุร รองประธำนกรรมกำรจิตอำสำเฉพำะกจิ 
กลุ่มงำนโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็น
เกียรติในกิจกรรมดังกล่ำว โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
จ�ำนวน 145 คน

กิจกรรมในครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 26 กรกฎำคม 2562  
ณ ที่ท�ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงพึ่ง อ�ำเภอบ้ำนหมี ่
จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี สุรเดช ประเคนรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1 
ในฐำนะผูแ้ทนศนูย์อ�ำนวยกำรใหญ่จติอำสำพระรำชทำน 904 
วปร. เป็นประธำนในพธิเีปิดกจิกรรม และ ดร.วภิำรตัน์ ดอ่ีอง  
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนกำรวจัิยแห่งชำติ กล่ำวถงึควำมส�ำคัญ 
และเป้ำประสงค์ของกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นำยผดุงศักดิ์  
หำญปรีชำสวัสดิ์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัลพบุรี กล่ำวต้อนรับ 
ในกำรนี้ ภำคพื้นที่ นำยอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจรำชกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พันเอก ณรงค์ 
จันทร์สืบสำย รองเสนำธิกำรมณฑลทหำรบกท่ี 13 ร่วม 
เป็นเกยีรติในกจิกรรมดังกล่ำว โดยมผีูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมในครัง้นี้  
จ�ำนวน 150 คน  
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กระทรวง อว. เป็นความหวงัของประเทศ เป็นกระทรวงแห่งปัญญา  
กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งอนาคต

มหาวทิยาลยัต้องเป็น “Future changer”  ด้วย “การปรบับทบาท 
มหาวิทยาลัย” และ “การเติมเต็มศักยภาพมหาวิทยาลัย” ให้บุคลากรได้ใช ้
ความสามารถตอบโจทย์ประเทศ

(อ่านต่อหน้า 6)

วนัที ่19 กรกฎำคม 2562 ดร.สุวทิย์ เมษนิทรีย์ รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เดินทำงเข้ำปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นทำงกำร ณ อำคำรพระจอมเกล้ำ 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ถนนโยธ ีกรงุเทพมหำนคร ทัง้นี ้ได้ถวำยสกักำระพระบรมรำชำนสุำวรย์ี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว และไหว้ศำลพระภมู ิณ กรมวทิยำศำสตร์
บริกำร จำกนั้นเป็นประธำนกำรประชุมคณะผู ้บริหำร อว.  
ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหำรือและวำงกรอบกำรท�ำงำนกับผู้บริหำร
กระทรวง อว. โดยม ีรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนติ ศิลธรรม  
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน
กำรวจิยัแห่งชำติ และผูบ้รหิำรและข้ำรำชกำรระดับสงู อว. เข้ำร่วม 
กำรประชุมดังกล่ำว โดยกำรประชุมสรุปว่ำ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำน
ของ อว. เพ่ือตอบโจทย์ควำมคำดหวังจำกประชำชน สังคม 
เพื่อให้ประเทศไทยพ้นกับดักส�ำคัญ คือ กับดักรำยได้ปำนกลำง  
กับดักควำมเหลื่อมล�้ำ กับดักโอกำสทำงกำรศึกษำ และกับดัก
ควำมขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งควำมท้ำทำยของ อว. คือ “สร้ำงโอกำส
ให้เกิดควำมเท่ำเทียม” มุ่งเน้น “เรียนรู้ตลอดชีวิต” 

งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย อว. “Smart citizen”, 
“Value - based Economy”
 และ “Innovation Nation”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

ด้ำนกำรอุดมศึกษำ มุ่งลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ลดช่องว่ำงทำงสังคม กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทกุคน คอื “Smart citizen” ผลผลติจำกสถำบนั
กำรอดุมศกึษำคอื คณุภำพ สำมำรถท�ำงำนแข่งขัน
กับโลก => สร้ำง Talent

ด ้ำนกำรสร ้ำงและพัฒนำองค ์ควำมรู ้  
บูรณำกำร 3 ศำสตร ์  (วิทยำศำสตร ์ 

สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์) เพื่อให้เกิด  
Value - based Economy แปลงงำนวิจัยเป็น
ขีดควำมสำมำรถ ควำมสงบสุขและนวัตกรรม 
(นวัตกรรมสังคม/นวัตกรรมแก้จน) => สร้ำง 
Research

ด้ำนนวัตกรรมซ่ึงแปลงเป็นมูลค ่ำทำง
เศรษฐศำสตร ์  คุณค ่ำทำงสังคม เกิด  
“Innovation Nation” นวัตกรรมต้อง 

กินได้ เป็น inclusive innovation เน้น local 
start up => สร้ำง Innovation

1

2

3

• อว. มีเป้าหมาย 3 ข้อ เพื่อให้เกิด Talent + Research 
  = Innovation คือ

• ให้น้อมน�ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จ 
พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว รชักำลที ่10 มำใช้ “...กำรศึกษำ คอื ควำมม่ันคง 
ของประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท�า และมีความเป็น
พลเมืองดี มีระเบียบวินัย...” 

มหำวิทยำลัยต้องเป็น “Future changer” กลไกด�ำเนินกำร
คือ “กำรปรับบทบำทมหำวิทยำลัย” และ “กำรเติมเต็มศักยภำพ
มหำวิทยำลัย” ให้บุคลำกรได้ใช้ควำมสำมำรถตอบโจทย์ประเทศ

• สัญญาประชาคม 7 ข้อ คือ
1) อว. จะเน้นกำรส่งเสริมสนับสนุน และก�ำกับดูแล
2) ลดทอนบทบำทกำรบังคับและสั่งกำร
3) ยกเลกิแก้ไขกฎระเบยีบทีล้่ำสมยั ไม่ตอบโจทย์ประเทศ และเป็น

อุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
4) เน้นกำรท�ำงำนเชิงภำรกิจเป็นหลัก และเน้นกำรท�ำงำนเชิง

ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่จับต้องได้เป็นส�ำคัญ
5) ท�ำงำนในเชิงระบบ เชิงบูรณำกำรให้มำกขึ้น
6) เน้นกำรท�ำงำนที่คล่องตัว ขนำดกะทัดรัดประสิทธิภำพสูง  

“Free Flow Talent” ไปสู่กำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนใน อว. 
/ระหว่ำงกระทรวงอื่น ๆ /เอกชน

7) ท�ำงำนรวดเรว็ แข่งกบัเวลำ เน้นกำรท�ำงำนทีเ่น้นผลสัมฤทธิ ์และ
จะไม่มีที่ว่ำงส�ำหรับฝันเล็ก ๆ  “No Room for Small Dream”

อว. จะเป็นกระทรวงแห่งปัญญา ใช้ “ปัญญา” เป็น “โอกาส” เพื่อเป็นกระทรวงแห่งอนาคต”  

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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งานวิจัยเพื่อประชาชน

(อ่านต่อหน้า 8)

วช. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ส�ำหรับพื้นท่ีจังหวัดพะเยำนี้ วช. ได้รับกำรร้องขอให้
สนับสนุนนวัตกรรมเครื่องอบแห้งฯ จำก นำยเหล็ก หอมสมบัติ 
ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำวหอมมะลิป่ำต้นน�้ำห้วยร่องสัก 
ต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยำ สืบเนื่องจำก
ว่ำทำงกลุ่มฯ ประสบปัญหำกำรจัดกำรผลผลิตหลังกำรเก็บเกี่ยว 
ซึ่งพืชหลักที่ส�ำคัญคือ ข้ำว ปัญหำหลักในพื้นท่ีคือ ปัจจุบันได้มี
กำรใช้รถเกีย่วนวดข้ำวมำใช้ในพืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดเน่ืองจำกปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำน และเป็นทีท่รำบกนัดว่ีำข้ำวทีเ่กบ็เกีย่วจำก 
รถเกีย่วนวดจะมคีวำมชืน้สูงจงึท�ำให้เกษตรกรต้องท�ำกำรตำกแห้ง 
เพื่อลดควำมชื้น แต่เนื่องจำกพ้ืนที่เป็นสภำพเป็นภูเขำ พ้ืนท่ี 
ลำนตำกไม่เพยีงพอ ประกอบกับสภำวะฝนฟ้ำอำกำศทีแ่ปรปรวนสงู  
ท�ำให้กำรจัดกำรด้ำนควำมชื้นเป็นไปได้ยำก ผลกระทบท�ำให้
ผลผลิตข้ำวมีคุณภำพต�่ำ (ข้ำวมีสีเหลืองขุ่น แตกหักสูง เป็นต้น) 
จงึจ�ำหน่ำยไม่ได้รำคำทีค่วรจะเป็น ส่งผลทำงด้ำนสงัคมท�ำให้ระดบั
คุณภำพชีวิตในชุมชุมถือว่ำค่อนข้ำงต�่ำ รำยได้น้อยมีภำวะหนี้สิน 
ดังนั้นนำยเหล็ก หอมสมบัติ จึงได้พยำยำมมองหำเทคโนโลยีเพื่อ
น�ำมำลดควำมชื้นข้ำวเปลือกหลำยช่องทำงและหลำยประเภท 
จนกระทั่งได้ทรำบว่ำมีนวัตกรรม “เครื่องอบแห้งแบบถังทรง
กระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบ
เคลื่อนย้ายได้” จึงได้ติดต่อประสำนงำนจนได้รับกำรสนับสนุน 
ดังที่กล่ำวมำ จำกน้ันทีมนักวิจัยได้น�ำเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งฯ 
ติดตั้งและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ได้ใช้งำนอบข้ำวเปลือกตั้งแต่ 

วนัที ่25 มกรำคม 2562 ทีผ่่ำนมำ พบว่ำ กำรอบแห้งข้ำวเปลอืกด้วย
เครื่องอบแห้งนี้ท�ำให้ลดเวลำในกำรตำกแดดแบบเดิมจำก 3 วัน  
เหลือ 1 วัน ลดแรงงำนในกำรอบแห้งฯ เพิ่มคุณภำพข้ำว ได้แก่ 
ข้ำวมีกำรแตกหักลดลง ข้ำวใสมันวำวขึ้น เนื้อสัมผัสดี มีกลิ่นหอม 
สำมำรถลดจ�ำนวนมอดข้ำวได้อย่ำงเห็นได้ชัด 

นอกจำกนีแ้ล้ว นำยเหล็ก หอมสมบตั ิได้ขอควำมอนเุครำะห์
ให้ทำงทีมวิจัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ในกำรผลิตข้ำวฮำงงอก  
ให้แก่ชุมชุม เนื่องจำกเห็นว่ำเกษตรกรในพื้นที่มีควำมยำกจน  
มีรำยได้เฉพำะจำกกำรปลูกข้ำว และข้ำวโพด เท่ำนั้น เกษตรกร
ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจำกผลผลิตในชุมชน โดยในวันที่ 
26 มกรำคม 2562 ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ  
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.เชดิพงษ์ เชีย่วชำญวัฒนำ ได้น�ำเทคโนโลยี
กำรผลิตข้ำวฮำงงอกถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกร (กำรพัฒนำ 
กระบวนกำรแปรรปูข้ำวเปลอืกแบบเพำะงอก หรอื “ข้าวฮางงอก”  
ตำมภมูปัิญญำท้องถ่ินชำวภไูททีม่ขีัน้ตอนกำรผลติรวม 7 วัน ได้แก่ 
แช่ บ่มเพำะงอก นึ่ง ตำก กะเทำะ ให้เหลือเพียง 2 วัน โดยกำรน�ำ
เทคโนโลยี “นวตักรรมเคร่ืองเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก” 
ช่วยในกระบวนกำรส�ำคัญคือกำรท�ำให้ข้ำวเปลือกงอก เกิดกำร 
เปลีย่นแปลงทำงชวีเคมีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเพิม่ขึน้ของปริมำณ
สำร GABA (Gamma Amino Butyric Acid) ซึ่งเป็นสำร
อำหำรที่มีประโยชน์แก่ร่ำงกำยหลำยด้ำน ผ ส ำ น
รวมกับนวัตกรรมกำรอบลดควำมชื้น ด้วย 
“เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอก
หมุนด้วยรังสีอินฟรำเรดร่วมกับลม
ร้อนปล่อยทิ้ง” ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ข ้ ำ วฮำงงอกเป ็นกำร 
พลิกโฉมข้ำวฮำงงอก
เดิ ม ให ้ ดี เ ด ่ นด ้ ำน
คุณภำพมีกลิ่นหอม 
เนื้อสัมผัสนุ่ม 

สำานกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ได้สนบัสนนุทนุอดุหนุนการทำากจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนุน
การวิจัยในการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ไทย ประจำาปี 2561 ภายใต้
เร่ือง “การจดัการความรูแ้ละขยายผลเทคโนโลยเีครือ่งอบแห้งแบบถงัทรงกระบอกหมนุด้วย
รังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ระยะที่ 2” ให้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรมาส เลาหวณชิ  เป็นหวัหน้าโครงการ โดยในพืน้ท่ีเป้าหมาย 
ในการขยายผลการใช้เทคโนโลยีคร้ังนี้ ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี กาฬสินธุ ์ สงขลา นครสวรรค์ และจังหวัดพะเยา  
เพื่อยกระดับการผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ผ่านการขยายผลการใช้เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งฯ
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อบแห้งด้วยรงัสอีนิฟรำเรด (เครือ่งอบแห้ง ฯ ทีไ่ด้รบักำรสนบัสนนุ)  
ภำยในระยะเวลำอันสั้น ผลกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรใช้นวัตกรรม 
ที่ผ่ำนมำของกลุ่มฯ พบว่ำ สำมำรถแปรรูปข้ำวฮำงงอก และออก
จ�ำหน่ำยได้ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยในวันที่ 8 กรกฎำคม 2562 ส�ำนักงำนคณะกำรวิจัย
แห่งชำต ิ(วช.) โดย ดร.วภิำรตัน์ ดีอ่อง รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน
กำรวิจัยแห่งชำติ เป็นผู ้มอบนวัตกรรรมเพื่อกำรพัฒนำด้ำน 
กำรเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยำ ภำยใต้โครงกำรจัดกำรควำมรู้
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปี 
2562 เร่ือง “โครงการการจดัการความรูแ้ละขยายผลเทคโนโลยี
เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกส�าหรับการ
ผลิตข้าวฮางงอก” โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน 
เป็นหัวหน้ำโครงกำร และ “โครงการการจัดการความรู้และ
ขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน
ด้วยรังสีอินฟราเรดแบบเคลื่อนย้ายได้ ระยะที่ 2” โดยมี ผู้ช่วย 
ศำสตรำจำรย์ ดร.จักรมำส เลำหวณิช เป็นหัวหน้ำโครงกำร  
ในพิธีมอบผลงำนวิจัยและนวัตกรรม แก่กลุ ่มวิสำหกิจชุมชน 
ข้ำวหอมมะลป่ิำต้นน�ำ้ห้วยร่องสกั ต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอดอกค�ำใต้  
จังหวัดพะเยำ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

	 ความสามารถในการท�างาน	และมูลค่าในทางเศรษฐศาสตร์
 เครื่องต้นแบบ มีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนประมำณ 0.5 – 3 ตันวัตถุดิบต่อชั่วโมง (เปลือก ไม้ยูคำลิปตัส  
ข้ำวเปลือก) สำมำรถลดควำมชื้นได้ 4 - 6 %w.b. ในเวลำ 3 - 5 นำที  (ขึ้นอยู่กับชนิดและควำมชื้นของวัตถุดิบเริ่มต้น) 
นอกจำกนั้นยังพบว่ำวัสดุมีสภำพร่วนขึ้นไม่เกำะติดกันท�ำให้สำมำรถน�ำไปย่อยลดขนำดได้ดีขึ้น ใช้เชื้อเพลิง แอลพีจี ประมำณ 0.6 –  
1 กโิลกรมั/ชัว่โมง ก�ำเนดิรงัสอีนิฟรำเรด และใช้ก�ำลงัไฟฟ้ำรวมประมำณ 3,000 วัตต์ ต้องกำรใช้แรงงำนในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของ
เครื่อง 1 - 2 คน วัสดุที่สำมำรถน�ำมำอบแห้ง ได้แก่ ลักษณะเป็น ผง ก้อน เม็ด เมล็ดพืช
 เมื่อประเมินค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์วิศวกรรม จำกรำคำแรกซื้อที่ตั้งไว้ 500,000 บำท อำยุกำรใช้งำน 7 ปี 
พบว่ำ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรอบแห้ง 170 - 330 บำทต่อตัน (ขึ้นอยู่กับประเภทและควำมชื้นเริ่มต้นของวัสดุ อัตรำกำรป้อนที่ใช้ ตัวอย่ำง
กำรอบแห้งเบื้องต้น (กรณีข้ำวเปลือกชื้น ควำมชื้นจำกระดับ 22 - 25 % ฐำนเปียก สำมำรถลงควำมชื้นลงเหลือประมำณ 18 - 20 %  
ฐำนเปียก เมื่อผ่ำนเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน จำกนั้นน�ำข้ำวเปลือกไปตำกแผ่บนลำน โดยอำศัยที่เมล็ดข้ำวยังคงมีอุณหภูมิสูง
อยู่ที่ 40 - 50 องศำเซลเซียส ท�ำให้ใช้เวลำตำกอีกประมำณครึ่งวันจะได้ข้ำวเปลือกควำมชื้นประมำณ 13 - 15 % ฐำนเปียก 
          เพื่อเก็บรักษำต่อไป  

แตกหักน้อยมำก และเกบ็รกัษำได้นำน) และได้ร่วมหำรือถึงอตัลกัษณ์  
จดุเด่น จดุขำย ข้ำวฮำงงอกทีจ่ะผลติจำก ต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอ 
ดอกค�ำใต้ จังหวดัพะเยำ จนพบว่ำ พืน้ทีท่ีม่ตีำน�ำ้ธรรมชำติจ�ำนวน 
5 ตำ แต่ละตำน�้ำนั้น มีต�ำนำนเล่ำขำน มีควำมเชื่อและศรัทธำ 
ของคนในชุมชน ซึ่งหำกมีกำรน�ำน�้ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 
ข้ำวฮำงงอกแล้ว จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ข้ำวฮำงงอกเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพำะถิ่น มีที่เดียวในประเทศ ที่ข้ำวฮำงงอกใช้น�้ำธรรมชำติจำก
ตำน�้ำ 5 รู น�ำมำแช่และเพำะข้ำวเปลือกด้วยนวัตกรรมเครื่องเร่ง 
กระบวนกำรแช่และเพำะงอกข้ำวเปลอืกให้งอกได้ภำยใน 24 ชัว่โมง  
และน�ำข ้ำวเปลือกนึ่ งสุกแล ้ว 

ข้อมูลและแนวคิดในการประดิษฐ ์ “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด
ร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้”

        เครื่องอบแห้งแบบโรตำรีใช้เบอร์เนอร์อินฟรำเรดแบบใช้ก๊ำซเป็นเชื้อเพลิงสร้ำงรังสีอินฟรำเรดแผ่
ให้วัสดุชื้นที่ป้อนจำกด้ำนหนึ่งของถังด้วยเกลียวล�ำเลียง พัดลมจะเป่ำก๊ำชที่เผำไหม้ของอินฟรำเรดเบอร์เนอร์ไปยัง
ถังส่วนที่สองเพื่อใช้เป็นลมร้อนส�ำหรับอบแห้งวัสดุอย่ำงต่อเนื่องและปล่อยออกที่อีกด้ำนหนึ่งของถังอุปกรณ์เบอร์เนอร ์
ก�ำเนิดรังสีอินฟรำเรดนี้สำมำรถใช้ก๊ำซเชื้อเพลิง ได้ทั้ง  แอลพีจี  ซีเอ็นจี และไบโอแก๊ส เป็นต้น 
           ท�ำให้มีควำมยืดหยุ่นด้ำนพลังงำนสูง  ใช้ในกำรอบแห้งได้กับวัสดุประเภท เม็ด เมล็ด 
                     หรือ ผง เช่น ปุ๋ยอัดเม็ด ข้ำวเปลือก เป็นต้น จึงเป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงำน
                                  ได้อย่ำงคุ่มค่ำ ประหยัดเชื้อเพลิง เหมำะส�ำหรับกลุ่มเกษตรกร

งานวิจัยเพื่อประชาชน
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รอบรู้งานวิจัย

แนะน�าหนังสือน่าอ่าน 
เรื่อง สโตนเฮ้นจ์ กลุ่มหินปริศนา 
“The Stonehenge Legacy”

สโตนเฮ้นจ์ กลุ่มหินปริศนำ เป็นผลงำนแปลในโครงกำร 
จัดแปลหนงัสอืของ วช. ภำยใต้ส�ำนกังำนกำรวิจยัแห่งชำต ิ(วช.)  
แต่งโดย แซม คริสเตอร์ (Sam Christer) ซึ่งผู้แต่งได้สร้ำง
เรื่องรำวนวนิยำยโดยจินตนำกำรจำกข้อมูลในบันทึกที่ผู้แต่ง
ได้รวบรวมจำกกำรค้นคว้ำบริเวณรอบ ๆ กลุ่มหินสโตนเฮ้นจ์ 
และจำกกำรวจิยัค้นคว้ำของนกัโบรำณคดี นกัธรณวีทิยำ และ
นักประวัติศำสตร์ที่ศึกษำเรื่องนี้มำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1668 ถึง
ปัจจุบัน โดยใส่ตัวบุคคลและสถำนที่ต่ำง ๆ  ลงในเรื่อง อำทิ 
ประมุขแห่งเฮ้นจ์ เหล่ำสำวกของศำสนจักรซึ่งเฝ้ำระวังรักษำ
แท่งศิลำ สำรวัตรหญิงแห่งส�ำนักงำนกองก�ำลังต�ำรวจเขต
วิลท์เชียร์ ชำยหนุ่มทำยำทนำยธนำคำร หญิงสำวซึ่งเป็นบุตร

ของรองประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ ที่เดินทำงไปยังกลุ่มหิน 
สโตนเฮ้นจ์ เพื่อชมพระอำทิตย์ขึ้นแล้วหำยตัวไป ตลอดจน
มหำวิหำรใต้ดินซึ่งเป็นศำสนสถำนที่ใช้ประกอบพิธีบูชำยัญ
ของศำสนจกัร ณ เวลำนัน้ ทัง้นีต้วัละครในแต่ละตอนได้ด�ำเนนิ
เหตุกำรณ์ไปอย่ำงกลมกลืนชวนให้น่ำติดตำม

หนังสือเร่ืองนี้จะให้อรรถรสในเชิงวิชำกำรกึ่งต�ำนำน
และนวนยิำย แก่บคุคลทัว่ไปทีส่นใจเรือ่งรำวทำงประวตัศิำสตร์ 
รวมถึงนิสิต นักศึกษำ ที่เรียนทำงโบรำณคดี นักวิชำกำร และ 
ผู้มีรสนิยมอ่ำนหนังสือแปลเชิงนวนิยำย  

  หากต้องการสอบถามข้อมูลของโครงการจัดแปลหนังสือวิชาการของ วช. ติดต่อได้ท่ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย  
กองการต่างประเทศ สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0 2561 2445 และ 0 2579 1370 - 9 ต่อ 212 และ 205 โทรสาร 0 2561 3049 ในเวลาราชการ หรอืทางอเีมล irr@nrct.go.th
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วช. ประชุมวิชาการนานาชาติ 
“การพัฒนาของจีนและโอกาสความร่วมมือของโลก” 

(China’s Development and Opportunities for the World)
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรม วช.

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ผูอ้�านวยการส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ ได้กล่าวในการประชุมว่า  
การพัฒนาของประเทศจีนมีประวัติยาวนานหลายพันปี  
ซ่ึงเปิดโอกาสให้โลกได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม 
และวัฒนธรรม ในช่วง 70 ปีท่ีผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
จีนเป็นที่น่าประทับใจมาก

โลกก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ
ที่ส�ำคัญ กำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับควำมเป็นอยู่ทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่ำง ๆ ในโลกเชื่อมโยงกัน
มำกขึ้นเรื่อย ๆ กำรปฏิรูประบบธรรมำภิบำลโลกและระเบียบ
สำกลก�ำลังด�ำเนินไปอย่ำงรวดเร็ว สังคมก�ำลังเข้ำสู่ช่วงใหม่ของ 
โลกำภิวัตน์ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมก�ำลังเข้ำมำมีบทบำท
ส�ำคัญของเศรษฐกิจโลกและสังคมมนุษย์ เอเชียมีบทบำทที่
ก้ำวหน้ำในเศรษฐกิจโลก ด้วยกำรเปิดตัวของกำรปฏิรูปและ
นโยบำยกำรเปิดประเทศจีนเพื่อเช่ือมต่อกับโลกภำยนอก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริิฤกษ์ ทรงศวิิไล ผูอ้ำานวยการสำานักงานการวจิยัแห่งชาติ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม ได้รับเชญิให้กล่าวสนุทรพจน์ในพธิเีปิดการประชมุวชิาการนานาชาต ิ China’s Development and Opportunities  
for the World  ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Professor Gao Xiang  
รองประธานของสถาบันสงัคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุมคร้ังน้ีมีผู้บริหารองค์กร และนักวิชาการหลายร้อยคนจากประเทศจีนและทั่วโลก 
เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทบทวนการพัฒนาและโอกาสของจีนที่มีต่อประเทศต่างๆ 

อย่ำงกว้ำงขวำง ควำมก้ำวหน้ำที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่ำนมำ 
ปัจจุบันประเทศจีนอยู่ในต�ำแหน่งที่เริ่มด�ำเนินกำรเดินทำง
ที่น่ำทึ่ง ซึ่งเผยแพร่ประสบกำรณ์ที่ได้เรียนรู้จำกกำรพัฒนำ
และขยำยไปสู่โลกภำยนอกเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน กำรเดินทำง
ท่ีน�ำไปสู่กำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
กำรพัฒนำทำงสังคมส�ำหรับประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรพัฒนำทีย่ัง่ยนืและกำรบรรเทำควำมยำกจน ยกระดบัผูค้น
หลำยร้อยล้ำนคนให้พ้นจำกควำมยำกจนในช่วงเวลำอันสั้น  
กำรเปลีย่นแปลงใหม่นีม้ำพร้อมกบัสำมมิตหิลกั คอื ปลำยทำง 
ที่มั่นคง แผนงำนที่ชัดเจน และควำมรับผิดชอบระดับโลก
อย่ำงลึกซึ้ง

เมื่อกล่ำวถึงควำมรับผิดชอบทั่วโลกของจีน กำรประชุม 
ภำยใต้หัวข้อ “กำรพัฒนำของจีนและโอกำสควำมร่วมมือ 
ของโลก” เรำสำมำรถคว้ำโอกำสน�ำเสนอกำรพัฒนำของจีน
ในยุคใหม่ เป็นเวทีส�ำหรับกำรกระชับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศเพือ่ควำมเจรญิรุง่เรอืงและควำมก้ำวหน้ำร่วมกนัได้  
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วช. ร่วมจัดการประชุมนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพลาสติกชีวภาพ

กิจกรรม วช.

 ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรพัฒนำนักวิจัยของประเทศ ในวันที่ 3 กรกฎำคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหำนคร เพื่อน�ำเสนอระบบกำรพัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศซึ่งแบ่งเป็น 4 
ขั้นบันได คือ นักวิจัยรุ่นเยำว์ (Young Researcher) นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcer) นักวิจัยรุ่นกลำง (Mid-career Researcher) 
และนักวิจัยอำวุโส (Senior Researcher) ประกอบด้วยทุนวิจัย 5 กลุ่ม ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนำศักยภำพฯของอำจำรย์
รุ่นใหม่ ทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นกลำง (เมธีวิจัย) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส) และทุนศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น พร้อมทั้งรับฟังควำม
คิดเห็นในกำรเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำนักวิจัยของประเทศจำกผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนักวิจัยอำวุโสท่ีมีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรสูงของ
ประเทศซ่ึงเคยได้รบัทนุส่งเสรมิกลุม่วจิยั (เมธวีจิยัอำวโุส) รวมทัง้ทนุศำสตรำจำรย์วจิยัดเีด่น ของส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวิจยั (สกว. 
เดิม) อันมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพำะกำรพัฒนำทีมงำน พัฒนำผลงำน และพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ ในประเด็นต่ำง ๆ อำทิ ข้อเสนอ
แนะเพือ่กำรพฒันำของกำรบรหิำรทนุเมธวีจัิยอำวโุสและทุนศำสตรำจำรย์วจิยัดเีด่นท่ีผ่ำนมำ เงือ่นไข สทิธปิระโยชน์ ระยะเวลำ งบประมำณ 
กำรแบ่งสำขำวชิำกำร องค์ประกอบ และกลไก ตลอดจนกำรเชือ่มโยงระบบกำรพฒันำบคุลำกรวจิยัและนวตักรรมของประเทศตัง้แต่ระดบั
นักวิจัยรุ่นใหม่ อำจำรย์รุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลำง เมธีวิจัยอำวุโส และศำสตรำจำรย์วิจัยดีเด่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้ก�ำหนดแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศไทยตำมนโยบำย Thailand 4.0 สอดรับ
ภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมและสนบัสนนุกำรพฒันำบคุลำกรด้ำนกำรวจัิยและนวตักรรมของประเทศ อนัเป็นบทบำทใหม่ประกำรหนึง่ของ วช. 
อันจะน�ำไปสู่กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพให้กับบุคลำกรทำงกำรวิจัยให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีทิศทำง  

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ร ่วมกับสมำคมอุตสำหกรรรมพลำสติก
ชีวภำพไทย (TBIA) มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
(SU)  และมหำวิทยำลัย เทคโนโลยี 

รำชมงคลธัญบุรี (RMUTT) จัดกำรประชุม
นำนำชำติและนิทรรศกำรควำมก้ำวหน้ำ 

ทำงเทคโนโลยีและกำรวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมด้ำนพลำสติกชีวภำพ “InnoBioplast 2019” ภำยใต้กรอบแนวคิด “Circular  
economy : Rethinking and Challenge in Biochemicals Bioplastics and Biophar-

ma” เพือ่เช่ือมโยงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืในกำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในอุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพ รวมถึงควำมตระหนัก

ในปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกขยะพลำสติกและใช้พลำสติกชีวภำพเป็นทำงเลือกในกำร 
ลดปัญหำจำกขยะพลำสติกอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมตื่นตัวในกำรใช้

พลำสตกิชีวภำพมำกข้ึน กำรประชุมดงักล่ำวจดัข้ึนระหว่ำงวนัท่ี 4 – 6 กรกฎำคม 2562  
ณ โรงแรม The Ambassador กรงุเทพมหำนคร โดย ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สริฤิกษ์  

ทรงศวิไิล ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกำรวิจยัแห่งชำต ิเป็นประธำนในพธิเีปิดกำรประชุม  

วช. ร่วมกับ เมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 
ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนานักวิจัยของประเทศ
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กิจกรรม วช.

มหำวิทยำลัยมหิดล แถลงข่ำวกำรจัดกำรประชุม
วิชำกำร เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine)” 
ในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจ 
สโมสร คณะทันตแพทยศำสตร ์  มหำวิทยำลัยมหิดล  
(ถนนโยธี) กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของวทิยำกำรใหม่ ๆ  ในด้ำนวทิยำศำสตร์สขุภำพ
และศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นกำรแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ เพื่อแสวงหำควำมร่วมมือ 
ในกำรท�ำงำนวิจัยของผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำวิทยำกำรทำงกำรเเพทย์ของประเทศไทย
ให ้ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
ของประเทศไทยที่ได้ตระหนักว่ำ “ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว  
มีฐำนควำมรู้และควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ เข ้มแข็ง” ซึ่งเป ็นกลไกส�ำคัญของกำร 
ขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กับนำนำประเทศ อีกท้ังมีกำรพัฒนำและน�ำเทคโนโลยี 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงจริงจังเกิดเป็นสังคม 
แห่งกำรเรียนรู ้ (knowledge based society) และ

วช. ร่วมแถลงข่าวประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุ”

ส่งเสริมให้ประเทศมีควำมเข้มแข็งพร้อม 
กับกำรเพิ่มเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ 

ในทุกด้ำน รวมท้ังกำรส่งเสริมให้คุณภำพชีวิตของคนและ 
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น (well - being and environment) เพื่อ
ให้ประเทศหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง  
(Middle Income Trap) ยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันให้ทัดเทียมในระดับสำกล และเกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ผู ้ร่วมแถลงข่ำวประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นำยกรำชบัณฑิตยสภำ 
ศำสตรำจำรย์ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ประธำนส�ำนัก
วิทยำศำสตร์ รำชบัณฑิตยสภำ ศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย ์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
และศำสตรำจำรย์ นำแพทย์วชิร คชกำร รักษำกำรแทน 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล 
โดยศำสตรำจำรย ์  ดร.นำยแพทย ์สิริฤกษ ์  ทรงศิวิ ไล  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ได้แถลงถึงบทบำท 
ของ วช. ต่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยทำงด้ำนเวชกรรมตรงเหตุ 
ที่ใช้ในกำรรักษำโรคในปัจจุบัน ทั้งนี้ กำรประชุมดังกล่ำว
ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 6 - 8 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม
พูลแมน คิง พำวเวอร์ กรุงเทพ (รำงน�้ำ) กรุงเทพมหำนคร  
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กิจกรรม วช.

การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทุนวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ในฐำนะหน่วยงำน 
หลักในกำรสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ซึ่งเป็นบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมให้ประเทศพัฒนำด้วย 
กำรวิจยัและนวตักรรม ครอบคลมุงำนวิจยัเพือ่พฒันำเศรษฐกจิ 
ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรม พัฒนำคุณภำพชีวิตทั้งทำงด้ำน
สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
เชิงพื้นที่ รวมทั้งกำรพัฒนำงำนวิจัยพื้นฐำนและกำรพัฒนำ
บุคลำกรวิจัย ทั้งในภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำสังคม เพื่อ
ยกระดับศักยภำพของบุคลำกรวิจัย ทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี มนุษยศำสตร์ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ วช. จึงได้จัดกำรประชุมชี้แจงและ 
กำรสร้ำงควำมร่วมมอืภำคเีครอืข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทุน 
วจัิยและนวตักรรมของประเทศ ในวนัที ่26 กรกฎำคม 
2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรำมำกำร์เดนท์  
โดยศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นประธำน

กำรประชมุ เพือ่ให้ผูป้ระสำนงำน ผูป้ระสำนชดุโครงกำร พีเ่ลีย้ง
งำนวจัิย และผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ได้ร่วมรับฟังแนวทำงกำรบรหิำร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งร่วมแสดงควำมคิด
เห็นและเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทุน
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกัประสำน โดยมุง่เน้นควำมรบัผดิชอบ  
(Accountability) ในกำรด�ำเนินงำนและส่งมอบผลลัพธ์ 
สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
มีกำรก�ำกับ ติดตำม และประเมินผล รวมถึงมีขอบเขต 
กำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน  

การลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดนวัตกรรมอาหาร
กับบริษัท บลูสไปซ์ จ�ากัด

ศำสตรำจำรย ์  นำยแพทย ์สิริฤกษ ์  ทรงศิวิ ไล  
ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ ลงนำมในบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมอืระหว่ำงส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.) 
และบริษัท บลูสไปซ์ จ�ำกัด โดยมี นำงนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป ้
กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั บลสูไปซ์ จ�ำกดั ร่วมลงนำม ในวนัเสำร์ท่ี  
27 กรกฎำคม 2562 ณ ภัตตำคำรบลูเอเลเฟนท์ ถนนสำทรใต้  
กรุงเทพมหำนคร 

โดย วช. ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจัย “แผนงานโครงการวิจัยครัวไทยสู ่ตลาดโลก”  
มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 และสำมำรถขยำยผลสูก่ำรใช้ประโยชน์
ในกลุ่มเป้ำหมำยได้ตำมวัตถุประสงค์ โดยเฉพำะภำคเอกชน
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในโอกำสนี้  

บริษัท บลูสไปซ ์  จ�ำกัด  
ได ้ ให ้ควำมไว ้ วำงใจใน 
ผลงำนวิจัยของโครงกำร 
“ ก า ร วิ จั ย พั ฒ น า
มาตรฐานการผลิตเพื่อ
การตรวจสอบย้อนกลับ 

และผลิตภัณฑ ์คงรสชาติแท ้จากความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่า 
เชิงรสชาติแท้ แก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก” ซึ่งเป็นอีก
โครงกำรหนึ่งท่ีอยู่ภำยใต้แผนงำน “ครัวไทยสู่ตลาดโลก”  
ที่สำมำรถน�ำผลผลิตจำกงำนวิจัยส่วนหนึ่ง คือ กระบวนกำร
ผลิตกะเพรำอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี
ให้กับเอกชนไปผลิตและจ�ำหน่ำยเชิงพำณิชย์ ซึ่งโครงกำร 
ดังกล่ำวมีนำยปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยำ เป็นหัวหน้ำโครงกำร 
ซ่ึงในกำรลงนำมควำมร่วมมอืครัง้นีจ้ะเป็นจดุเริม่ต้นท่ีจะท�ำให้
เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรร่วมมือพัฒนำงำนวิจัยใหม่ ๆ 
ที่เป็นควำมต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์ในอนำคตต่อไป  
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ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติท่ี 1 กองอ�ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงในรำชอำณำจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) ด�ำเนินกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงกลุ่มมวลชนเพื่อควำมสำมัคคีปรองดอง 
เพื่อสร้ำงจิตสำธำรณะและส�ำนึกดีในกำรสร้ำงสรรค์สังคม 
สร้ำงชุมชนต้นแบบให้เข้มแข็ง ร่วมกับเครือข่ำยปรำชญ์ 
ชำวบ้ำน - ปรำชญ์เพื่อควำมมั่นคง และภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ  
ในกำรนี้ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้าง 
กลุ ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง” ใน 4 ภำค  
โดยมี พล.ท.กนก ภู ่ม ่วง ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย ์ประสำน 
กำรปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธำนเปิดและบรรยำยพิเศษ  
ซึ่งทำง ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  

กิจกรรม วช.

กอ.รมน. และ วช. พร้อมน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน
 เศรษฐกิจฐานราก และปราชญ์เพื่อความมั่นคงต้นแบบ 

(วช.) ที่มีควำมพร้อมในกำรร่วมก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย  
ท่ีจะน�ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมไปสร้ำงศักยภำพชุมชน  
โดย ดร.วิภำรัตน ์ ดีอ ่อง รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน
กำรวิจัยแห่งชำติ ได ้ร ่วมน�ำเสนอแผนกำรด�ำเนินงำน 
ของ วช. และควำมพร้อมขององค์ควำมรู ้งำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่จะผลักดันเข้ำสู ่ชุมชนต้นแบบ โดยผู ้เข้ำร่วม 
กิจกรรมประกอบด้วย ปรำชญ์เพื่อควำมมั่นคง ผู้น�ำชุมชน 
ในแต ่ละภำคและนอกพ้ืนที่  พร ้อมด ้วยวิทยำกรจำก  
กอ.รมน.  ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
กรมพฒันำชมุชน และปรำชญ์เพือ่ควำมมัน่คงต้นแบบ ส�ำหรบั
ในเดือน กรกฎำคม 2562 ได้จัดขึ้นใน 2 ภำค ดังนี้  

พล.ท.กนก ภู่ม่วง 
ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภาค 3 ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 9 - 11 กรกฎำคม 2562 ที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์

ภาค 4 ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2562 ที่จังหวัดชุมพร ณ โรงแรมนำนำบุรี
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กิจกรรม วช.

วช. ร่วมมอืภาคีเครือข่ายยกระดบัคุณภาพชีวติและความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ
ของพืน้ท่ีชมุชนด้วยวจิยัและนวตักรรม “เคร่ืองอบแห้งเมล็ดพนัธุพ์ชื”

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีชุมชนและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
ทำงกำรเกษตรด้วยงำนวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรภำคประชำชนและกำรพึ่งพำตนเองทำงเศรษฐกิจ 
อย่ำงยั่งยืน โดยวำงระบบกำรด�ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมกับภำคีเครือข่ำยภำคพื้นที่ ภำคอุดมศึกษำ ภำควิจัยและนวัตกรรม 
และกลุ่มวิสำหกิจ ภำยใต้กลไกแผนงำนจัดกำรควำมรู้กำรวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์และกำรขยำยผลสู่พื้นที่ชุมชน Research for 
Community โดย ดร.วิภำรัตน์  ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ น�ำนวัตกรรมสร้ำงชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 
โดยกำรมอบผลงำนวจิยัและนวตักรรม “เครือ่งอบแห้งแบบถงัทรงกระบอกหมนุด้วยรังสีอนิฟรำเรด” หรือ เคร่ืองอบแห้งเมลด็
พันธุ์พืช ซึ่งผลงำนวิจัยและนวัตกรรมดังกล่ำวสำมำรถช่วยลดระยะเวลำในกำรลดควำมชื้นลงได้ถึง 1 ใน 3 และเมล็ดพันธุ ์
ที่ผ่ำนกำรอบมีคุณภำพดี สำมำรถเพิ่มมูลค่ำทำงกำรตลำดได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถรองรับปริมำณผลผลิตในปริมำณมำกได้ถึง  
12 ตันต่อวัน นวัตกรรมเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟรำเรด เป็นผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ 
รำงวัลต่ำง ๆ อำทิ รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ  รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้นสำขำเกษตรศำสตร์และชีววิทยำ และรำงวัลจำก 
เวทีนำนำชำติด้ำนกำรประดิษฐ์จำกกรุงเจนีวำ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

โดยในวันท่ี 10 กรกฎำคม 2562 วช. ได้น�ำนวัตกรรมสร้ำงชุมชนต้นแบบในพื้นที่ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวฟ่ำง 
หำงกระรอก ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกำรมอบผลงำนวิจัยและนวัตกรรม “เครื่องอบแห้ง 
แบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟรำเรด” ให้แก่ภำคจังหวัด โดยมี นำงวัชรำภรณ์ แตงหมี นำยอ�ำเภอตำกฟ้ำ ผู้แทนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดนครสวรรค์ กล่ำวต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จักรมำส เลำหวำณิช มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม นักวิจัยหัวหน้ำโครงกำรกล่ำวรำยงำนถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยกำรสนับสนุนของ วช. ณ พื้นที่ท�ำกำรเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวฟ่ำงหำงกระรอก ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตำกฟ้ำ จังหวัดนครสวรรค์

และในวันที่ 24 กรกฎำคม 2562 วช. ได้น�ำนวัตกรรม
สร้ำงชมุชนต้นแบบในพืน้ที ่ณ วสิำหกจิชมุชนคลองแดนพฒันำ  
อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลำ ซึ่งเป็นกำรมอบผลงำนวิจัย
และนวัตกรรม “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน
ด้วยรังสีอินฟรำเรด” ให้แก่ภำคจังหวัด โดยมี นำยอ�ำพล  
พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสงขลำ เป็นผู้รับมอบ
นวตักรรมและรปูแบบกำรขยำยผล ณ โรงสแีดง จังหวัดสงขลำ 
พร้อมนีภ้ำคเีครอืข่ำยร่วมสำนต่อกำรด�ำเนนิงำน โดยกำรมส่ีวน
ร่วมจำกภำคมหำวิทยำลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยงยุทธ 
หนูเนียม อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จักรมำส เลำหวำณิช นักวิจัยหัวหน้ำ
โครงกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ร่วมกับผู้ประกอบกำร 
ที่เป็นผู้ผลิตนวัตกรรม ผู้น�ำและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
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กิจกรรม วช.

นักวิจัยภาคกองทัพบกและหน่วยท�าวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ 

วช. น�าภารกิจและผลงานร่วมสนับสนุนสัมมนาสาธารณะ 
ของส�านักงาน ป.ป.ช.

ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำรกองทัพบก 
(สวพ.ทบ.) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียมแผนงำนโครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนยุทโธปกรณ์และกำรบริหำรจัดกำร
ภำคควำมมั่นคง จึงได้จัดอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำย 
นักวิจัยกองทัพบกขึ้น ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 กรกฎำคม 2562  
และ 24 - 26 กรกฎำคม 2562 โดยมี ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง  
รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นผู ้บรรยำย 
เกี่ยวกับบทบำทของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และภำรกิจของ
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ในวันที่  11 กรกฏำคม 2562  
ณ สวพ.ทบ. โดยกิจกรรมนี้  มี 
เป้ำหมำยให้ผูท้�ำวจิยัภำคกองทพับก  
นักวิจัยจำกมหำวิทยำลัยท่ีท�ำงำน
ร ่ ว มกั บกอ งทั พบก ได ้ เ ต รี ย ม
ควำมพร้อมในกำรจัดท�ำแผนงำน

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป ้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) โดยหลักสูตรนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติระดับสงู รุ่นที ่10 (นยปส.10)  
จัดกำรสัมมนำสำธำรณะ เรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริต 
บนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยมี พลต�ำรวจเอก วัชรพล 
ประสำรรำชกิจ ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นประธำนเปิด 
กำรสัมมนำ ในวันที่ 19 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1  

โครงกำรเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม กำรพบกับหน่วย 
ใช ้ประโยชน ์  รวมทั้ ง
ก�ำหนดแนวทำงในกำร
พฒันำยทุโธปกรณ์ด้วย
กำรวิจัย เทคโนโลย ี
และพฒันำนวตักรรม  
ท่ีสอดคล้องกับแผนงำน 
ของประเทศต่อไป  

ส�ำนกังำน ป.ป.ช. พร้อมนี ้นำยกร ทพัพะรงัส ีนำยกสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ และนำยปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำ
ระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ร่วมวพิำกษ์ผลงำนทำงวชิำกำรของผูเ้ข้ำรบั 
กำรอบรมในหลักสูตร นยปส.10 โดยมี ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง  
รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ ส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำติ  
(วช.) และทีมงำน วช. น�ำภำรกิจกำรสนับสนุนทุนวิจัย และผลงำน 
วิจัยด ้ำนกำรลดคอร ์รัปชันและกำรป้องกันกำรทุจริตร ่วม 
จดัแสดงนทิรรศกำร โดยในระหว่ำงงำน ประธำนกรรมกำร ป.ป.ช.  
กรรมกำร ป.ป.ช. เลขำธิกำร ป.ป.ช. ท่ีปรึกษำ ป.ป.ช. อธิบด ี
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร อธิบดีกรมปศุสัตว์  
ผูบ้รหิำรหลำยหน่วยงำน ได้ให้เกียรตเิข้ำเยีย่มชมนทิรรศกำรของ วช.  
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