ปีที่ 14 ฉบับที่ 101
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2562
ISSN : 1905 - 1662

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
www.nrct.go.th

 พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ”

“การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกันบนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก วช. ชู 5 ประเด็นหลัก”
 การพัฒนาผ้าทอมือเพื่อยกระดับสินค้าสู่ OTOP Premium ของชุมชนสายยาว ต�ำบลถลุงเหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562
 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ “ความถูกต้องของข้อมูล”

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ.....ท่านผู้อ่านทุกท่าน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ
และขันติธรรม ด้วยพระราชหฤทัยทีท่ รงเมตตาและทรงห่วงใยในประชาราษฎร์
และแผ่นดินเป็นส�ำคัญ โดยทรงงานเคียงคูพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในหลากหลายด้าน พระองค์ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการด้วยพระราชหฤทัยทีเ่ ปีย่ มด้วยพระเมตตา
พระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้
พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงน�้ำพระราชหฤทัย
อันเปี่ยมล้นที่ทรงรักพสกนิกรของพระองค์และรักประเทศชาติมาโดยตลอด
จวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทย
เป็นล้นพ้น ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ
และประชาชนตลอดมา เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
เกล้ากระหม่อมในนามของกองบรรณาธิการจดหมายข่าว วช. ขอน้อมถวาย
พระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
สถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
และในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ส�ำนักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมถวายพระพร ดังรายละเอียดในจดหมาย
ข่าว วช. ฉบับนี้ค่ะ
วั น ที่ 18 สิ ง หาคม เป็ น วั น ส� ำ คั ญ “วั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ”
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดพิธี
วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ในฐานะทรงเป็น
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส�ำนักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใน
ฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย รายละเอียดอ่านได้
ในฉบับนี้ค่ะ
นอกจากนี้ ภายในจดหมายข่าว วช. ฉบับนี้ ยังมีผลงานวิจัยหลากหลาย
เรื่องที่น่าสนใจมาให้อ่านกัน อาทิ “พะยูนมาเรียม ทะเลไทย ต้อง ไร้ขยะ
การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกันบนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก
วช. ชู 5 ประเด็นหลัก” ในคอลัมน์กิจกรรม วช. และ “การพัฒนาผ้าทอมือ
เพื่อยกระดับสินค้าสู่ OTOP Premium ของชุมชนสายยาว ต�ำบลถลุงเหล็ก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ในคอลัมน์งานวิจัยเพื่อประชาชน เป็นต้น
รวมถึงยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการวิจัยในเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยและผลงานวิชาการ ความถูกต้องของข้อมูล” ในคอลัมน์รอบรู้งานวิจัย
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ไม่มาก
ก็น้อย.....แล้วพบกันใหม่ค่ะ
บรรณาธิการ
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เจ้าของ : ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445
และ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 853 โทรสาร 0 2579 0431 เว็บไซต์ www.nrct.go.th
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ที่ปรึกษา
ษา : :ศาสตราจารย์
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ฤิ กษ์ทรงศิ
ทรงศิ
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�ำนวยการส�
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ำนักงานการวิจจัยยั แห่แห่งชาติ
งชาติ ดร.วิ
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รองเลขาธิ
้อ�ำนวยการส�
การคณะกรรมการวิ
ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชาติ นายธี
นายธีรรวัวัชชรร ภรสั
ภรสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ ์ ผูผู้เ้เชีชี่ย่ยวชาญด้
วชาญด้าานระบบวิ
นระบบวิจจัยัย
กองบรรณาธิการ :: น.ส.อาภากร
น.ส.อาภากร ชัชัยยสุสุรริยิยาา น.ส.วรรณวิ
น.ส.วรรณวิภา สัสังงวรณ์ นางณั
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พิธีและกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
พิธีท�ำบุญตักบาตร ณ พระบรมมหาราชวัง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ส รนิ ต ศิ ล ธรรม
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม น�ำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมในพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณ
พิธีท้องสนามหลวง พร้อมกันนี้ ได้น�ำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พิธีท�ำบุญตักบาตร ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

   กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
จั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง โดย ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น�ำคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกระทรวง อว. ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์
ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ น�ำคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ร่วมท�ำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
และลงนามถวายพระพรด้วย

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ศาสต ราจารย์ นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์

ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
น�ำข้าราชการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เข้าร่วมพิธีของกองบัญชาการกองทัพไทย ในพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ถวายพระพรชัยมงคล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิรฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
เพือ่ แสดงถึงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองค์อันหาที่สุดมิได้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(NBT) กรมประชาสัมพันธ์
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พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย” ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
กระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิ จัย และ
นวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในฐานะทรงเป็ น
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุสาวรีย์พ ระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พร้อมนี้ ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม น�ำคณะผูบ้ ริหาร อว. ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
และบุคลากร อว. ร่วมพิธวี างพานพุม่ ดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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และร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์
ในการวางพานพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพุ ่ ม ดอกไม้ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ลาน
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการนี้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ น�ำคณะผู้บริหารและบุคลากร
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมรับผู้แทนพระองค์ด้วย
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งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

วช. น�ำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา

ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้รบั มอบหมายจาก คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุม่ งานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ให้ด�ำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก โดย วช. ได้นำ� ผลงานวิจยั และนวัตกรรม “เครือ่ งผลิตปุย๋ หมัก” ของ ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ที่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. มาสาธิตวิธีการใช้เครื่อง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการท�ำปุย๋ หมักและดินปลูกจากวัชพืชและผักตบชวา ให้แก่ชมุ ชน นักเรียน นักศึกษา เพือ่ สร้าง
เป็นต้นแบบในการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกต้นไม้จากวัชพืชและผักตบชวา เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ในการเกษตรและจ�ำหน่ายเป็นการเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน เกิดการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด้วยนวัตกรรมที่ช่วยก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวา และเป็นการพัฒนาล�ำน�้ำ
พร้อมน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ด�ำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย วช. จะด�ำเนินการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในเดือน สิงหาคม 2562 นี้ วช. ได้จัดกิจกรรมฯ จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ดังนี้
กิจกรรมในครั้งที่ 5 จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2562
ณ โรงเรียนวัดท่าพูด ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1
ผู้แทนศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การน�ำนวัตกรรม
ไปจั ด การกั บ วั ช พื ช และผั ก ตบชวา เพื่ อ สร้ า งรายได้
ให้ชุมชน” และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของ
กิจกรรมฯ และมีนายสุพจน์ ยศสิงห์ค�ำ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 145 คน

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

(อ่านต่อหน้า 6)
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งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมในครั้งที่ 6 จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ที่ท�ำการองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเกาะส�ำโรง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลตรี สุรเดช ประเคนรี
รองแม่ทัพน้อยที่ 1 ผู้แทนศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม “การน�ำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา
เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมฯ และมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัด
กาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ โดยครัง้ นีม้ ผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 195 คน

รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
มอบนโยบายกระทรวง อว.
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รั ฐ มนตรี ประชุ ม การตรวจเยี่ ย มกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ก่อนการประชุม
สภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ ส รนิ ต ศิ ล ธรรม ปลั ด กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และผู ้ บ ริ ห าร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
การวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ อาคาร
พระจอมเกล้ า ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณข้อมูลจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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งานวิจัยเพื่อประชาชน

การพัฒนาผ้าทอมือเพื่อยกระดับสินค้าสู่
OTOP Premium ของชุมชนสายยาว
ต�ำบลถลุงเหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และให้ความส�ำคัญกับชุมชนท้องถิ่นที่จะเป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยใช้
ความร่วมมือในการน�ำนวัตกรรมจากงานวิจัยระดับอุดมศึกษามาสร้างสรรค์และบูรณาการร่วมกับศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ร่วมกันสร้าง
‘UCC Network’ ศูนย์กลางกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 9 แห่ง เพื่อร่วมกันด�ำเนินโครงการ
Innovation Hubs ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 เพือ่ สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0
โครงการ Innovation Hubs เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นความร่วมมือ
ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) กับส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เครือข่ายวิจยั อุดมศึกษา 9 ภูมภิ าค เพือ่ ร่วมมือกันในการด�ำเนินการ
เผยแพร่ผลงานในโครงการ Innovation Hubs โดยตกลงที่จะ
ให้ความร่วมมือกัน ดังนี้
1) ร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อที่จะได้
น�ำความรูแ้ ละเทคโนโลยีมาบูรณาการกับศักยภาพท้องถิน่ เพือ่
น�ำไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
2) เผยแพร่ผลงานและข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่าง
เครือข่าย เพื่อไปสู่การค้นคว้าและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพต้นทุนของชุมชน
3) น�ำองค์ความรูผ้ ลงานวิจยั และเทคโนโลยี เครือข่าย
วิจยั อุดมศึกษา ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ชุมชนท้องถิน่ และเผยแพร่ให้
สาธารณะชนได้รับทราบ
โดยในครั้งนี้ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนยั่งยืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ผ้าทอมือเพื่อยกระดับสินค้าสู่ OTOP Premium ของชุมชน
สายยาว ต�ำบลถลุงเหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ของ
นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ นักวิจัยหัวหน้าโครงการ และ
คณะ (นายวิ ชั ย เกษอรุ ณ ศรี และ นายสนิ ท พาราษฎร์ )
งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำหรับแปรรูปผ้าทอ และพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มแปรรูปผ้า ชุมชนสายยาว รวมถึง
เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มแปรรูปผ้า
ชุมชนสายยาว ต�ำบลถลุงเหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนนี้ถือว่ามีศักยภาพทั้งการทอผ้าและการแปรรูป ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการในการพัฒนาผ้าทอ ทั้ง 5 หมู่บ้าน รวม
จ�ำนวน 40 ราย และกลุ่มแปรรูปจ�ำนวน 15 ราย แต่ผู้ที่
สามารถตัดเย็บได้ตามลูกค้าสั่งจะมีแค่ 3 ราย
ศักยภาพด้านการจ�ำหน่าย มีตลาดหลักๆ อยู่
2 แหล่ง คือ ขายในชุมชนเอง และขายตลาดเซราะกราว ส่วน
ตลาดอืน่ จะเป็นตลาดทีห่ น่วยงานภาครัฐในจังหวัดสนับสนุน
ให้ออกตลาด เช่น มหกรรมสินค้า OTOP เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร และการแสดงสินค้าสานสัมพันธ์ที่ประเทศ
กัมพูชา
2. ด้ า นการพั ฒ นาผ้ า ทอและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ส�ำหรับแปรรูปผ้าทอชุมชนสายยาว ซึง่ จากการระดมความคิด
และการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาผ้าทอ จึงสรุปได้วา่
จะน�ำเส้นฝ้ายมาทดลองการทอแทนการใช้เส้นด้ายประดิษฐ์
เพราะลูกค้าต้องการผ้าฝ้ายมากกว่าผ้าด้าย และเป็นการยก
ระดับผ้าทอให้ไปสู่ OTOP Premium จึงน�ำฝ้ายมาพัฒนา
ผ้าทอ โดยเน้นสีธรรมชาติ เพื่อน�ำไปแปรรูป ซึ่งได้พัฒนาลาย
ส�ำหรับการทอผ้าจ�ำนวน 22 แบบ และทอเป็นผ้าพื้นเรียบ
จ�ำนวน 8 แบบ

(อ่านต่อหน้า 8)
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งานวิจัยเพื่อประชาชน
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับแปรรูป
พบว่า ได้ออกแบบเน้นรูปลักษณ์ที่กลุ่มแปรรูป ได้ก�ำหนด
และท�ำมาโดยตลอดคือ รูปลักษณ์ช้าง จึงน�ำแนวคิดนี้มา
ประยุกต์กับแนวคิดใหม่ และเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ประเภทของใช้ ของที่ระลึก
และเสือ้ ผ้า เน้นผลิตง่าย ขายง่าย พบว่า ได้นำ� การออกแบบ
ร่างไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์
จ�ำนวน 11 ต้นแบบ ซึง่ ผลิตภัณฑ์บางแบบได้พฒ
ั นามาจาก
แนวคิดของการออกแบบร่าง เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานและใช้ทดลองตลาด และได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตาม
หน้าที่ใช้สอย
การทดลองตลาดน�ำผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 3 ตลาด คือ เมืองทองธานี เมืองเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชา และตลาดบุรีรัมย์คาสเซิล ผลการจ�ำหน่าย พบว่า
กระเป๋าย่ามขายดีเป็นล�ำดับที่ 1 รองลงมาเป็นพวงกุญแจ
กระเป๋าสตางค์รปู ช้าง และพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์รปู ปลา
รวม 3 ตลาด มีรายได้เกิดขึ้น จ�ำนวน 9,200 บาท
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาผ้าทอและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับแปรรูปผ้าทอชุมชนสายยาว พบว่า การ
พัฒนาสามารถสร้างรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบออกสู่ตลาดในช่วงแรกของการพัฒนา คือ เดือน
เมษายน - มิถุนายน 2561 มี 3 รูปแบบ จึงมีการพัฒนาต่อ
ทั้งผ้าทอและผลิตภัณฑ์แปรรูป จนได้ผ้าทอ 10 แบบ
ผ้าคลุมไหล่อีกจ�ำนวน 7 แบบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่ม
อีกจ�ำนวน 9 แบบ และได้ยอดขายเพิ่มเติมจนถึงเดือน
กันยายน อีกจ�ำนวน 13,800 บาท ซึ่งรวมยอดขายทั้งสิ้น
จ�ำนวน 23,000 บาท ซึง่ สามารถสรุปได้วา่ ต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
สามารถขายได้และสร้างรายได้ให้กบั กลุม่ แปรรูปของชุมชน
ได้จริง
3. ผลการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ผ้ า ผ่ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละตลาด
ออนไลน์ พบว่า ได้ตราสินค้าประจ�ำกลุ่ม จ�ำนวน 1 แบบ
ได้บรรจุภณ
ั ฑ์ จ�ำนวน 1 ต้นแบบ โดยก�ำหนดลายอัตลักษณ์
ชุมชนน�ำดอกอ้อย และลายผ้าหางกระรอกคูต่ นี แดงมาเป็น
ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ได้สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การขาย คือ แผ่นพับ เพื่อแจ้งข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกลุ่ม
ช่องทางการติดต่อ เพื่อแจกให้กับลูกค้า จ�ำนวน 1 แบบ
และได้แผนธุรกิจส�ำหรับผ้าทอและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้า
จ�ำนวน 1 เล่ม

ผลผลิตจากการวิจัย
ได้ผ้าทอ 22 แบบ ผ้าแปรรูป 11 แบบ บรรจุภัณฑ์ 1
ต้นแบบ สือ่ 1 แบบ เว็บไซต์ 1 ช่องทาง และแผนธุรกิจ 1 เล่ม ดังนี้

การมีส่วนร่วม
การร่วมระดมความคิดการพัฒนาผ้าทอ การมีส่วนร่วม
การทอผ้า และการแปรรูปผ้า ดังภาพ

การน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้น�ำผลผลิตจากงานวิจัยไปทดลองออกตลาด จนเกิด
รายได้ระหว่างด�ำเนินงานวิจัย จ�ำนวน 23,000 บาท ซึ่งงานแสดง
ผลงานวิจยั ผลิตภัณฑ์จากโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริม
งานสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กบั กลุม่ ผูผ้ ลิต ท�ำให้มกี ำ� ลังใจในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไหมทอมือให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 3700 โทรสาร 0 4461 2858 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9565 9794
อีเมล thanyanoi57@gmail.com
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สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

รอบรู้งานวิจัย

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

“ความถูกต้องของข้อมูล”

ความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)
1. นิยาม
ข้อมูล (Data) หมายความถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จาก
การวิจัย ซึ่งใช้เป็นฐานของการวิเคราะห์ประมวลผล
การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) หมายความถึง การ
สร้างข้อมูลขึ้นโดยมีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การทดลองหรือจากการเก็บรวบรวมงานวิจัย
การปลอมแปลงหรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล (Falsification)
หมายความถึง การปกปิด บิดเบือน หรือท�ำให้ผิดจากความเป็นจริง
โดยการตัดทอน ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อความ หรือการ
ปฏิบัติอื่นใดในกระบวนการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่ผู้วิจัย
ต้องการ
2. หลักการและเหตุผล
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้อ่านย่อมมีสมมติฐาน
ว่าผู้วิจัยจะรายงานผลตามความเป็นจริง นั่นคือปราศจาก
การรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ (fabrication) หรือการปลอมแปลง
หรือบิดเบือนข้อมูล (falsification) ซึง่ รวมถึงการตกแต่ง หรือ
เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป การกระท�ำ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การที่ผู้อ่านน�ำผลงานวิจัย
ที่ไม่ได้อยู่บนรากฐานของข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ต่อ อาจน�ำไปสู่
การสูญเสียความน่าเชื่อถือของผู้วิจัย ของวงการวิจัยโดยรวม
ทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย หรือแม้แต่ชีวิต
3. แนวทางการปฏิบัติ
3.1 ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ในทุกระดับต้องมัน่ ใจว่า กระบวนการเก็บข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การวิจยั จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ (reliable) และถูกต้องเหมาะสม (valid) ตาม
มาตรฐานและจริยธรรมในแต่ละสาขา ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่
การออกแบบการทดลอง มาตรฐานของสารเคมีและกระบวนการความสามารถในการท�ำ
ซ�้ำได้ (repeatability) ขีดจ�ำกัดของการตรวจวัดของเครื่องมือหรือวิธีการที่เลือกใช้การ
ประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยหลักสถิติ เป็นต้น
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

(อ่านต่อหน้า 10)
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รอบรู้งานวิจัย
3.2 หัวหน้าหรือผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั จะต้องให้ความรู้
เกีย่ วกับความถูกต้องของข้อมูลแก่ผวู้ จิ ยั โดยพึงท�ำตนให้เป็นแบบอย่าง
และไม่เพิกเฉยต่อการปฏิบตั ทิ ส่ี ง่ ผลกระทบต่อความถูกต้องหรือความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น การปลอมแปลงข้อมูล การตกแต่งข้อมูล
การไม่จดบันทึกข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน การ
เลือกก�ำจัดข้อมูลบางส่วน หรือการน�ำตัวอย่างบางตัวอย่างออกจาก
การทดลอง การเลือกแสดงเฉพาะข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ หรือทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของการทดลอง ท�ำการทดลองโดยไม่มีตัว
เทียบ (control) หรือไม่มีการท�ำซ�้ำ หรือการใช้วิธีการทางสถิติที่ไม่
เหมาะสมในการวิเคราะห์หรือจัดการข้อมูล
3.3 ในกรณีที่การวิจัยนั้นท�ำในห้องทดลอง ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐานการได้มา
ซึง่ ข้อมูล เช่น สมุดบันทึกผลการทดลองทีม่ เี ลขหน้า บันทึกด้วยปากกา ไม่ใช้นำ้� ยาลบค�ำผิด
ถ้าจะมีการขีดฆ่าให้ขีดฆ่าโดยที่ผู้อ่านยังสามารถอ่านข้อความเดิมได้ มีการลงวันที่และ
มีการลงนามรับรองพร้อมพยาน ไฟล์รปู ภาพหรือไฟล์ขอ้ มูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือในรูปแบบ
ที่ไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ ตัวอย่างเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หลักฐานเหล่านี้ควรเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัยและสามารถเรียกหาเพื่อตรวจสอบยืนยันได้เมื่อจ�ำเป็น
3.4 การตกแต่งรูปภาพเพื่อการน�ำเสนอในผลงานวิจัยอาจท�ำได้ในขอบเขตที่
เหมาะสม (ดูหัวข้อ image handling ประกอบ) แต่ในทุกกรณีพึงมีการส�ำรองไฟล์รูปภาพ
ต้นฉบับไว้ด้วย

3.5 ข้อมูลวิจยั ทุกชนิดและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องควรเก็บไว้อย่างปลอดภัย
ไม่ควรท�ำลายทิ้งถึงแม้ว่างานนั้นจะเสร็จและได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วก็ตาม
สามารถตรวจสอบได้เมือ่ ต้องการ ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กใ็ ห้ทำ� ข้อมูลส�ำรอง
(backup data) เอาไว้ด้วย

3.6 ถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอาจมีการสร้างข้อมูลหรือปลอมแปลง
ข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาในล�ำดับชั้นต่อไป เช่น ถ้าพบว่า
เพื่อร่วมห้องทดลองอาจปลอมแปลงข้อมูลก็ให้แจ้งหัวหน้าห้องทดลอง ถ้าสงสัยหัวหน้า
โครงการวิจยั ก็ให้แจ้งหัวหน้าองค์กรนัน้ ๆ เช่น คณบดี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน อธิการบดี ฯลฯ
ทั้งนี้ การแจ้งควรเป็นไปอย่างปราศจากอคติ โดยแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนพบเห็น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
จัดท�ำโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9
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กิจกรรม วช.

วช. เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the Future (ภาคใต้)
ประกาศกรอบทุนวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยของประเทศ
เน้นประเด็นส�ำคัญของประเทศ

รัฐบาล
ได้มีการปฏิรูประบบ
วิ จั ย และนวั ต กรรมของ
ประเทศ เพือ่ เป็นกลไกการบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรง
กับความต้องการและเป็นไปในในทิศทางเดียวกัน และได้จัดตั้ง
“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)”
ขึ้น โดยส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
Funding Agency หลักของประเทศ ท�ำหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย
และนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งได้แก่ นักวิจัย หน่วยงานและองค์การมหาชนทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง อว. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษา ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
วช. จึงได้จัดงาน Open House เปิดบ้าน วช. 5G : Change for
the Future (ภาคใต้) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรม บุรีศรีภูบูติก อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
การวิ จั ย แห่ ง ชาติ เป็นประธานในพิธีเ ปิดงานและบรรยายใน
หัวข้อ “วช. พลิกโฉมบทบาทใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม” โดยภายในงานได้มกี ารจัดแสดง
นิทรรศการ บทบาทใหม่ของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) และรูปแบบ/วิธกี าร การด�ำเนิน
หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานหลั ก ในการให้ ทุ น วิ จั ย และนวั ต กรรมของ
ประเทศ และผลงานวิจยั ของเครือข่ายวิจยั ภาคใต้ จ�ำนวน 10 ผลงาน
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารประกาศก� ำ หนด
เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
(ครัง้ ที่ 2) เพิม่ กว่า 20 กลุม่ เรือ่ ง
ภายใต้งบประมาณกว่า
2 พันล้านบาท โดยมีเเนวทาง
และขอบเขตการสนั บ สนุ น
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

การวิจยั ซึง่ วช. จะสนับสนุนทุนวิจยั และนวัตกรรม
ในประเด็นส�ำคัญ ด้านการวิจัยเชิงรุกโดยผล
การวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ
ใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งเน้นความสอดคล้อง
กับกลุ่มเรื่องหลัก รวมถึงเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า
มีคณ
ุ ภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุม่ เป้าหมาย
ทีช่ ดั เจน ปัจจุบนั วช. ได้พฒ
ั นาให้ระบบบริหารจัดการ
งานวิจยั แห่งชาติ (National Research Management System :
NRMS) ให้สามารถบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์ 100%
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ นับสนุนการบริหารจัดการการวิจยั และ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการระหว่างนักวิจัย
หน่วยงานให้ทุน ผู้พิจารณาทุนวิจัย (Reviewer) และทีมบริหาร
จัดการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก (Convenient) และลดระยะ
เวลา (Speed) ข้อมูลมีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ (Accurate) และ
สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ (Traceable) และเกิดความคุม้ ค่าใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Efficient) อีกทั้งนักวิจัยสามารถติดตาม
สถานะข้อเสนอโครงการวิจยั ได้ทกุ ขัน้ ตอน พร้อมมีระบบแจ้งเตือน
การส่งงาน สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ซึ่ง
ปัจจุบนั วช. มีความพร้อมในวิธกี ารท�ำงานแบบใหม่ โดยได้ยกระดับ
การท�ำงานตามภารกิจใหม่โดยแนวทาง “วช. 5G” ประกอบด้วย
Speed ท�ำงานได้รวดเร็วขึ้น Start เริ่มท�ำงานได้ทันที ตอบสนอง
ฉับพลัน Scope ขยายขอบข่ายการท�ำงาน ในระดับชาติ และ
นานาชาติ Connectivity เชื่อมโยงการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ Efficient ท�ำงานคุม้ ค่า ใช้ตน้ ทุนต�ำ 
่
ได้ผลผลิตสูง Smooth ลดขั้นตอนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น และ
ท�ำงานโดยไม่มขี อ้ จ�ำกัด ซึง่ แนวทางท�ำงาน 5G ดังกล่าว วช. จะเป็น
ส่วนราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว เชือ่ มโยงนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้ทันที พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
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กิจกรรม วช.

พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ”

“การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกัน
บนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก วช. ชู 5 ประเด็นหลัก”

จากการสูญเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจากขยะพลาสติกที่
ไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่ว่ามาเรียมพะยูนน้อย เต่า หรือวาฬ แสดง
ให้เห็นว่า ขยะพลาสติกสร้างผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของ
สัตว์ทะเลและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการแก้ปัญหาขยะพลาสติก
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างครบวงจร ตรงประเด็น และเบ็ดเสร็จ
ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ บนฐานการวิจัยที่พร้อมใช้งาน และ
สามารถปรับไปตามสภาพปัญหาและพื้นที่ โดยใช้กลไกการมี
ส่วนร่วมด�ำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งและจริงใจของทุกภาคส่วน
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุน
วิจัยหลักของประเทศและส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันของทุกภาค
ส่วนบนฐานงานวิจยั เชิงสร้างสรรค์และปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในการลดปัญหาการตกค้างของขยะพลาสติกในทะเล จึงได้จัดการ
แถลงข่าว เรื่อง “พะยูนมาเรียม” “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ”
ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม จอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้บริหารจัดการ
โครงการวิจัย “ทะเลไทยไร้ขยะ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ดร.ขวั ญ ฤดี โชติ ช นาทวี ว งศ์ ผู ้ อ� ำ นวยการยุ ท ธศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วช. ร่วมกันแถลงข่าวฯ
ซึง่ ในการแถลงข่าวฯ ได้ชู 5 ประเด็นหลักในการแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าวผ่านการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
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1. ผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกต้องผลิตสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จั ด การขยะพลาสติ ก ได้ ด ้ ว ยตนเองและเบ็ ด เสร็ จ
ในพื้นที่
3. ต้องมีกระบวนการเก็บและจัดการขยะในทะเลอย่าง
เป็ น ระบบในทุ ก พื้ น ที่ โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มและใช้ เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และชุมชน
4. น� ำ ขยะพลาสติ ก มารี ไซเคิ ล โดยไม่ เ กิ ด ผลกระทบ
ต่อเนื่องต่อสิ่งแวดล้อม
5. ลดการตกค้างของไมโครพลาสติกที่ตกค้างในทะเล
และสิ่ ง มี ชี วิ ต บนฐานจากการวิ จั ย ที่ ส ามารถเที ย บมาตรฐาน
กับนานาชาติได้
โดย 5 ประเด็นดังกล่าวได้บรรจุไว้ในโครงการ “ทะเลไทย
ไร้ขยะ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผูบ้ ริหารจัดการโครงการวิจยั
ซึ่งได้เริ่มการวิจัยมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ภายใต้โครงการวิจัย
ท้าทายไทยทีเ่ น้นการท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน
และชุมชนในพื้นที่ มีการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาจริง อย่างครบวงจรและยั่งยืน
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

กิจกรรม วช.

การประชุมวิชาการนานาชาติ
Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the
International Cutting - Edge Organic Chemistry in Asia ครั้งที่ 1

วันที่ 26 สิง หาคม 2562   ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมกล่าว
เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting - Edge
Organic Chemistry in Asia ครั้งที่ 1 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์สมศักดิ์ รุจิรวัตน์ ผู้ช่วยประธานสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับ ในการจัดประชุมดังกล่าว มีเป้าหมายที่ส�ำคัญของโครงการคือการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัย
ในระดับนานาชาติ โดยอาศัยเครือข่ายทีม่ อี ยูข่ องในแต่ละประเทศสมาชิกเป็นรากฐาน โดยมีประเทศญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์
มาเลเซีย ไทย และฮ่องกงเป็นสมาชิก ผ่านกิจกรรมหลักคือการประชุมประจ�ำปีโดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็น
สื่อกลางในการน�ำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูงของนักวิจัยในประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัล
Lectureship Award ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานและการน�ำเสนอยอดเยี่ยมจากการประชุมในแต่ละครั้ง จ�ำนวน 12 ราย จากไต้หวัน
เกาหลี จีน และญี่ปุ่น เพื่อเดินทางไปดูงาน แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเสริมเครือข่ายกับนักวิจัยอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกที่เป็น
ผู้เชิญ โครงการวิจัยนี้จึงเป็นการยกระดับการท�ำงานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ทันต่อความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
สามารถน�ำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

วช. ร่วมงาน “Mahidol R - I - S - E NOW” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่โดดเด่น ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดงานเทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ร่ ว มกั บ กองบริ ห ารงานวิ จั ย และกองกิ จ การ
นักศึกษา จัดงาน “Mahidol R – I – S - E NOW” ระหว่างวันที่
23 – 24 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทั น ตแพทย์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ถนนโยธี
กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี
วั น พระราชทานนาม 131 ปี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง ได้ รั บ
การสนั บ สนุ น จากมหาวิท ยาลัยมหิดล หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ภายในงานประกอบด้ ว ย การแสดงผลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่โดดเด่น ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ในการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม กว่า 90 บูธ เพื่อให้
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม น�ำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

นอกจากนี้ ยั ง มี เวที เ สวนาแลกเปลี่ ย นความรู ้ ใ นหลากหลาย
หัวข้อ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ
“ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรม สร้างคนและองค์ความรู้แห่งอนาคต”
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ วช. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วย
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กิจกรรม วช.

กอ.รมน. จับมือ วช. บูรณาการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่
การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคม ในพื้นที่ของ กอ.รมน.
อันเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานภายใต้
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
มีหน้าที่ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดท�ำฐานข้อมูล
และดั ช นี ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
การริเริ่มขับเคลื่อนและประสานการด�ำเนินงานโครงการวิจัย
และนวัตกรรมที่ส�ำ คัญของประเทศ การจัดท�ำมาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจยั การส่งเสริมและถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ ใช้ประโยชน์
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย
และนวั ต กรรม และการให้ ร างวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ หรื อ
ยกย่องบุคคล หรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย
วช. มุ ่ ง หวั ง ที่ จ ะเป็ น กลไกหนึ่ ง ในการร่ ว มปฏิ บั ติ พั ฒ นาน� ำ
องค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมไปพั ฒ นาประเทศ ตามเจตจ� ำ นง
ของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก สร้างพลัง
สังคม พลังชุมชน นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคมเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความ
สงบสุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถน�ำไปใช้
ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ชุมชน/สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
วช. จึงได้รว่ มกับ กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วนวิจยั ทีม่ คี วามพร้อมในการสนับสนุนองค์ความรู้
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ไปพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กบั ชุมชน ปราชญ์ชมุ ชน ปราชญ์เพือ่ ความมัน่ คง และประชาชน
ในพื้นที่ของ กอ.รมน. ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยผ่าน
กลไกการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติของ กอ.รมน.
ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยผ่านกลไกการด�ำเนินงาน
ของศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ข อง กอ.รมน. ภายใต้ “บั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัย
และนวัตกรรม” ซึง่ มีเป้าหมายในการด�ำเนินงานร่วมกัน 3 ปี โดยมี
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการกองอ�ำนวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์
ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พลโท ธเนศ
กาลพฤกษ์ รองเลขาธิการ กอ.รมน. พลโท กนก ภูม่ ว่ ง ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. พลโท กิตติธัช บุพศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานการปฏิบตั ทิ ี่ 2 กอ.รมน. พลโท อรรถพร
เป้าประจักษ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.
พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
ที่ 4 กอ.รมน. พลโท วาสิฎฐ์ มณีโชติ ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การใช้ ป ระโยชน์ อ งค์ ค วามรู ้ จ ากผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้จากผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สวนรื่นฤดี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

กิจกรรม วช.

วช. ผลักดันการใช้สัตว์ทดลองของประเทศไทย
ให้ ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล
ส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) โดย สถาบั น
พั ฒ นาการด� ำ เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
(สพสว.) มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม เพื่ อ พั ฒ นางานเลี้ ย ง
และใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
สอดคล้องกับจรรยาบรรณ การด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักการสากล (3Rs - Refinement,
Reduction, Replacement) และพระราชบัญญั ติสั ตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ให้ประเทศไทยมีการเลีย้ งและใช้สตั ว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลและสอดคล้ อ งตามจรรยาบรรณ
การด�ำเนินการต่อสัตว์ สามารถผลิตผลงานวิจัยงานทดลอง
งานผลิตชีววัตถุทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และ
การเกษตร ให้เป็นทีย่ อมรับและปลอดภัยต่อการน�ำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และมีแหล่งผลิตสัตว์ทดลองทีไ่ ด้มาตรฐาน
มีคุณภาพแข่งขันได้กับนานาชาติ เป็นสินค้าส่งออก บริการ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคและลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศได้
สถาบันพัฒนาการด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.) วช. จึงได้จัดประชุมวิชาการ การเลี้ยง
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และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
ผูเ้ ลีย้ งและใช้สตั ว์ทดลองมีความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงาน
และการพั ฒ นางานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สั ต ว์ ท ดลอง ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้แสดง
สินค้า ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เลี้ยง
และใช้ สั ต ว์ ท ดลอง เพื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ค วาม
ต้ อ งการตรงกั บผู ้ เ ลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ ท ดลอง การจั ด ประชุ ม
ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปของ
การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
พร้อมทั้งจัดให้มีงานแสดงสินค้า ประจ�ำปี 2562 รวมทั้งพิธี
มอบรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2562
ส�ำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น และมอบโล่พร้อม
ใบรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการ
ต่อสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ของสถานทีด่ ำ� เนินการ (คกส.)
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
การวิ จั ย แห่ ง ชาติ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด งานพร้ อ มมอบ
รางวัลทีอีคิว (TEQ Award) ประจ�ำปี 2562 ส�ำหรับพนักงาน
เลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น และมอบโล่พร้อมใบรับรองมาตรฐาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด�ำเนินการ (คกส.)
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กิจกรรม วช.
วช. ร่วมงาน “สานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 4 Platform”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศาสตราจารย์
นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิ วิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานก ารวิจัยแห่งชาติ
ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึง่ ได้พบกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น�ำเสนอยุทธศาสตร์และบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคพร้อมรับทราบนโยบาย
ในการน�ำองค์ความรูส้ หสาขาของมหาวิทยาลัยมาเป็นพลังในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ4 Platform ต่อจากนัน้
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน
ควอนตัม ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเพื่อรับฟังการน�ำเสนอแนวคิดการประสานพลังของมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
รวมถึงเยีย่ มชมนิทรรศการของนักศึกษาทีต่ งั้ บริษทั Startup และผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ในการน�ำนวัตกรรมสูภ่ มู ภิ าคโดยบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานมีเป้าหมายในการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจยั และพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ในประเทศและนานาชาติ
รวมทั้งกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชน
พิธีเปิดงานมีขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานด้วย
โดยส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมจัดงานด้วย
ภายใต้แนวคิด Innovation Fun Park โดยออกแบบแนวคิดที่เชื่อมโยง
กั บ แนวคิ ด หลั ก ของงานในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ กระตุ ้ น ความคิ ด
สร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้กับเยาวชน
ซึ่ ง มี กิ จ กรรมให้ เ ยาวชนได้ ฝ ึ ก ทั ก ษะ
การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การควบคุ ม โดรนแปรอั ก ษร การต่ อ
เครื่องบินจ�ำลอง เป็นต้น
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