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 วช. ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ไทย – จีน
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ควรรู้

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ.....ท่านผู้อ่านทุกท่าน
วั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2562 เนื่ อ งในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ทิ ด า
พั ช รสุ ธ าพิ ม ลลั ก ษณ พระบรมราชิ นี ขอน้ อ มถวาย
พระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า
ด้วยกระหม่อม กองบรรณาธิการจดหมายข่าว วช. และ
ในโอกาสมหามงคลนี้ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ได้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมถวายพระพร ดังรายละเอียด
ในจดหมายข่าว วช. ฉบับนี้ค่ะ
วช. ได้สืบสานพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนมา
อย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 20 และวันที่ 25 มิถุนายน นี้
ได้น�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและ
ผักตบชวา เพือ่ สร้างรายได้ให้ชมุ ชน โดยได้นำ� นวัตกรรม
“เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ลงพื้นที่ และน�ำระบบคลังความรู้
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาล�ำน�้ำขึ้นเว็บไซต์
www.krw.nrct.go.th เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
กับประชาชน ติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะ
นอกจากนี้ ภายในจดหมายข่าว วช. ฉบับนี้ ยังมี
เรื่อง “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ควรรู้” มาให้สาระน่ารู้
แก่ท่านผู้อ่าน ติดตามได้ในคอลัมน์รอบรู้งานวิจัยค่ะ
กองบรรณาธิการหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับ
ประโยชน์จากจดหมายข่าว วช. ทั้งนี้ หากท่านผู้อ่านมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดหมายข่าว วช. เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุง กรุณาส่งค�ำแนะน�ำของท่านมายังกอง
บรรณาธิการได้ที่ E-mail : pr@nrct.go.th หรือ โทรศัพท์ :
0 2579 1370 – 9 ต่อ 853 แล้วพบกันใหม่ค่ะ
บรรณาธิการ
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พิธีและกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
วช. ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต
ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม น�ำคณะผู้บริหารและบุคลากร กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ศาลา
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ ผูบ้ ริหารและบุคลากร
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมลงนามถวายพระพรด้วย

ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ น�ำคณะผู้บริหาร
และบุคลากร ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมในพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

วช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ น�ำคณะผูบ้ ริหารและบุคลากร ส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) อ่านอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน 2562 เพือ่ แสดงถึงความ
จงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย NBT
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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วช. สืบสานพระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
“ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”
รัฐบาลมีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยในทุกข์สขุ และชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชด�ำริจดั ตัง้ โครงการ
จิตอาสาเพือ่ ประชาชนขึน้ รัฐบาลจึงได้นอ้ มน�ำพระราชด�ำริดงั กล่าวมาจัดท�ำ “โครงการจิตอาสาเพือ่ การพัฒนาล�ำน�ำ้
กับชีวติ บนวิถแี ห่งความพอเพียง เพือ่ ประโยชน์และความสุขของประชาชน” โดยส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เป็นหนึ่งในหกคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง วช. เป็นคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ วช. ได้ด�ำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

และในครั้งนี้ วช. ได้จัดกิจกรรม “การน�ำนวัตกรรม
ไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน”
ภายใต้ “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ
ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก” เพื่ อ พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และท�ำให้ประชาชน นักเรียน
นักศึกษามีรายได้จากการน�ำวัชพืชและผักตบชวามาท�ำเป็น
ปุย๋ หมักหรือดินปลูกพืช เพือ่ น�ำไปใช้ในการเกษตรและจ�ำหน่าย
ซึ่งส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในคลองและล�ำน�้ำดีขึ้น พร้อมทั้งผลักดัน
ให้เกิดเป็นต้นแบบชุมชนในการจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป ในการด�ำเนินงานต้องอาศัย
ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัชพืชและผักตบชวา ที่
สามารถด�ำเนินการได้หลายรูปแบบตั้งแต่การน�ำมาผลิตเป็น
เครือ่ งจักสานงานหัตถกรรม การใช้เพือ่ การบ�ำบัดน�ำ้ การใช้เพือ่
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ผสมเป็นอาหารสัตว์ การน�ำมาหมักเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพ ตลอดจน
การน�ำมาท�ำเป็นวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ย แต่กิจกรรมการน�ำ
วัชพืชและผักตบชวามาแปรรูปในการท�ำปุ๋ยหมักหรือดินปลูก
เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีและยั่งยืนที่สุด
ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่าว วช. ได้ลงพื้นที่ ในการน�ำ
นวัตกรรม “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ผลงานวิจัยของ ดร.ลักขณา
เบ็ ญ จวรรณ์ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
ก�ำแพงแสน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.
และ “ระบบคลังความรูง้ านวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาล�ำน�ำ้ ”
บนเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.krw.nrct.go.th)
ซึ่ ง เป็ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชน เพื่อให้
ประชาชนสามารถน�ำความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ในการพัฒนาล�ำน�้ำและชีวิต แก้ไขปัญหาล�ำน�้ำให้ตรงกับ
ความต้องการของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้
ให้ประชาชนได้อย่างยัง่ ยืน โดยลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เริม่ ด�ำเนินกิจกรรม
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต�ำบลโพธิ์แตง
อ�ำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดแรก
โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ และในวันที่ 25 มิถนุ ายน
2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลป่าโมก อ�ำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

งานวิจัยเพื่อประชาชน

การผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูก จากขยะอินทรีย์และผักตบชวา
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้รบั มอบหมายจากศูนย์อำ� นวยการใหญ่จติ อาสาพระราชทาน
904 วปร. โดย คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกรรม “การน�ำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและ
ผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ ให้ชุมชน” ภายใต้ “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส�ำนักงานการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การยกระดั บ
ศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนด้ ว ยวิ จั ย และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาล�ำน�้ำที่พร้อมน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
และพั ฒ นาความเป็ น อยู ่ ข องชุ ม ชนให้ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ภายใต้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม “เครื่องผลิต
ปุย๋ หมัก” แก่ ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ แห่งศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั
และเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ท�ำ เครื่ องผลิ ต ปุ ๋ ย หมัก มีวัตถุประสงค์เ พื่อใช้เ ป็นเครื่ อ งมื อ
อ�ำนวยความสะดวกและจูงใจในการท�ำปุ๋ยหมัก เพื่อก�ำจัด
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน รวมถึงให้ภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การก�ำจัดขยะมูลฝอยน�ำไปใช้ประโยชน์และยังเป็นเครื่องมือ
ส�ำ หรั บ การรณรงค์ ให้ประชาชนท�ำการก�ำจัดขยะอิ นทรี ย ์
ณ แหล่งก�ำเนิด และใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์อย่างคุ้มค่า
ใช้จ่ายทั้งด้านการเก็บขน การขนส่ง การก�ำจัดขยะมูลฝอย
ลงได้ส่วนหนึ่ง
ส�ำหรับวิธีการใช้งาน ภาคครัวเรือนมีขนาดความจุถัง
80 ลิตร ส่วนภาคการเกษตรมีความจุถัง 400 ลิตร หลักการ
ท�ำงาน ใช้มอเตอร์ในการขับใบกวนผสมที่อยู่ภายในถังหมัก
เพื่อพลิกกลับกองเป็นการชักน�ำอากาศ หรือการเติมอากาศ
ให้เข้าสู่กองปุ๋ยหมัก การใช้งานผู้ใช้สามารถเติมขยะอินทรีย์
เข้าระบบได้ทกุ วันและเวลา ถ้ามีขยะอินทรีย์ ให้ทำ� การควบคุม
สัดส่วนของขยะอินทรียวัตถุ สีเขียว สีน�้ำตาล และความชื้น
ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะท�ำให้การย่อยสลายเกิดได้ดี
และเร็ว จากผลงานวิจัยเมื่อใช้เศษอาหาร 2 ส่วน ต่อเศษผัก
1 ส่วน และใบไม้แห้ง 1 ส่วน หรือใช้เศษอาหารและเศษผัก
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

1 ส่วน ต่อใบไม้แห้ง 3 ส่วน พบว่า ขยะอินทรีย์ในถังหมัก
จะเกิดการย่อยสลายและเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักได้ภายใน
ระยะเวลาเพียง 1 - 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเติมขยะ
ลงถังหมักได้ทุกวันจนกว่าจะเต็มถังจึงน�ำปุ๋ยหมักออก และ
น�ำปุ๋ยหมักที่ได้นั้นกองหรือใส่เข่งตั้งไว้จนกว่าอุณหภูมิของ
ปุ ๋ ย หมั ก เท่ า กั บ อุ ณ หภู มิ บ รรยากาศ ซึ่ ง แสดงถึ ง สภาวะ
การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์จึงน�ำไปใช้งานได้ ปุ๋ยหมักที่ได้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมักของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คือมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ในช่วง 2.5 – 3.0 %
ฟอสฟอรัส 0.4 – 1.0% โดยน�้ำหนัก
ปัจจุบันมีการน�ำ “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ไปใช้ใน
โรงเรียน และภาคการเกษตรในหลายจังหวัด เช่น จังหวัด
เชียงราย จังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร โดยตัวอย่าง
การน�ำไปใช้ที่เห็นเป็นรูปธรรมจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสถาพรวิทยา อ�ำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ได้น�ำนวัตกรรมนี้ไปใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก
และดินคุณภาพสูง โดยสร้างแบรนด์ หรือยี่ห้อเป็นของตัวเอง
ขึ้นมา ใช้ชื่อว่า “E – ดอกลูกดก” และ 2) กองทุนชุมชน
เมืองท่าพูด ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
น�ำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกจากผักตบชวา ยี่ห้อ
“ดินกองทุนชุมชนวัดท่าพูด”
เครื่ อ งผลิ ต ปุ ๋ ย หมั ก ดั ง กล่ า วสามารถเปลี่ ย นขยะ
อินทรีย์ ใบไม้ รวมถึงวัชพืชน�้ำ เช่นผักตบชวา มาเป็นปุ๋ยหมัก
น�ำไปสูก่ ารปลูกผักอินทรีย์ หรือการท�ำการเกษตรทีเ่ พิม่ รายได้
ลดรายจ่าย การรักษาสภาพแวดล้อมและการลดภาวะมลพิษ
ทั้ ง ทางอากาศและทางน�้ ำ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผั ก ตบชวา
ในแม่น�้ำล�ำคลองในขณะนี้
(อ่านต่อหน้า 6)
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ขั้นตอนและวิธีทาปุ๋ยหมัก
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ขั้นตอนและวิธีท�ำปุ๋ยหมัก
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ขั้นตอนและวิธีทาปุ๋ยหมัก

เครื่ องผลิตปุ๋ยหมัก เป็นเครื่ องช่วยทุ่นแรง

ในการพลิกกลับกองใช้ท�ำปุ๋ยหมักได้ง่าย ย่อยสลายเร็ว
เป็นเครื่ องอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำปุย๋ หมักออกแบบ
เพื่ อ การใช้ ง านภายในบ้ า นเรื อ น หรื อ ในแปลงเกษตร
สามารถเดิมวัสดุอินทรีย์เข้าถังหมักได้ตลอดเวลา ซึ่ง
อินทรียวัตถุในถังสามารถย่อยสลายได้เร็วเพียง 1 สัปดาห์
ที่ส�ำคัญไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัสดุและอุปกรณ์เครื่ องผลิตปุ๋ย
เครื่ องผลิตปุ๋ยหมักมี 2 ขนาดได้แก่
ส�ำหรับครัวเรือน ความจุถงั หมัก ขนาด 80 ลิตร
(ราคา 25,000 บาทต่อเครื่ อง)
ส�ำหรับภาคการเกษตร ความจุถังหมัก ขนาด
		 400 ลิตร (ราคา 35,000 บาทต่อเครื่ อง)
มอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์
ใส่ ข ยะอิ นทรี ย ์ / ผั ก ตบชวาสับ /ใบไม้ แห้ ง ลงใน
ใบกวนผสมที่หมุนได้ 2 ทิศทาง (หมุนไปข้างหน้า ถังหมักให้เต็มเพียงครั้งเดียว หรือใส่ ได้ทุกวัน
และหมุนกลับทาง)
เปิดเครื่ องครั้งแรกให้เดินเครื่ องทั้งวัน
ระบบป้องกันการ Overload การตัดไฟอัตโนมัติ
จากนัน้ ให้มกี ารกวนผสมวันละ 2 ครัง้ (เช้า-เย็น)
เพื่ อป้องกันความเสียหายของมอเตอร์
		 ครั้งละ 1-2 นาที
ล้อเลื่ อนและล็อกเบรก ท�ำให้สะดวกต่อการ
เมื่ ออินทรียวัตถุภายในถังเปลี่ยนสภาพเป็นสีด�ำ
เคลื่ อนย้าย
		 และมีลักษณะคล้ายดิน โดยทั่วไปประมาณ
		 1 สัปดาห์ ให้เปิดเอาปุ๋ยหมักออกจากเครื่ อง
น�ำใส่เข่งหรือกองไว้ เพื่ อให้เกิดกระบวนการ
		 ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ (อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก
		 เท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศ (ไม่มีความร้อน)
น�ำปุ๋ยหมักที่ ได้ ไปใช้งานตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสม

ขั้นตอน

ผู ้ ส นใจสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ : ดร.ลั ก ขณา เบ็ ญ จวรรณ์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และเรื อ นปลู ก พื ช ทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 09 4463 5614
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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รอบรู้งานวิจัย

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ควรรู้
ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานการวิจัย ผู้ศึกษา
ค้นคว้าจะต้องใช้ขอ้ มูลหรือคัดลอกข้อความในหนังสือ สิง่ พิมพ์ รวมทัง้ ใช้
โสตทัศนวัสดุเพื่อประกอบในการเขียนรายงานของตนเป็นส่วนมาก โดยที่
หนังสือหรือข้อเขียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งของมนุษย์ และ
เป็นสิง่ ที่ จะช่วยสร้างสรรค์สง่ เสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนัน้ เพือ่ ความ
เป็นธรรมแก่ผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้น ทั่วโลกจึงเห็นว่า
สิทธิประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย เรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์” และประเทศ
ที่เจริญแล้วได้มีกฎหมายคุ้มครองมิให้สิทธิดังกล่าวถูกละเมิด นอกจาก
กฎหมายภายในประเทศแล้ว ประเทศต่าง ๆ ยังได้ตกลงร่วมกันที่จะมีการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ดังกล่าวระหว่างประเทศด้วย
หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุ เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา ล้วนแต่อยู่ในขอบเขตของการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวทั้งสิ้น
ดังนั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งเป็นผู้น�ำเอาผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
จึงควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ เพื่อมิให้กระท�ำการ
โดยละเมิดซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย อาจได้รับโทษโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ประเทศไทยเรามีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทาง
ปัญญาตามแบบสากลมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2474 เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474” และได้ลงนาม
เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์น ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อ
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของสหภาพเพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรมเมื่อ พ.ศ. 2474 นั้นด้วย ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวและประกาศใช้ “พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พุทธศักราช 2521”
เมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2521 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พุทธศักราช 2537 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

1.
2.
3.

ลิขสิทธิ์ คืออะไร
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของโดยรับโอนที่จะกระท�ำ
การใด ๆ เกี่ยวกับ “งาน” ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�ำขึ้น
งาน คืออะไร
“งาน” หมายความว่า งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลป์
ผู้สร้างสรรค์ คือใคร
“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ท�ำหรือก่อให้เกิดงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง เช่น
นักประพันธ์ กวี จิตรกร ศิลปิน นักแต่งเพลง สถาปนิกผู้ออกแบบประติมากร ฯลฯ
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รอบรู้งานวิจัย

4.

อะไรบ้างที่ ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์
“วรรณกรรม” ได้แก่ งานเขียนแต่งทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา
ค�ำปราศรัย สุนทรพจน์ สิ่งบันทึกเสียงหรือภาพอื่น ๆ
“ศิลปกรรม” ได้แก่ งานอันมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ งานจิตรกรรม
งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง
หรือหุ่นจ�ำลองต่าง ๆ รวมทั้งงานศิลปะประยุกต์ ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ตลอดจนงานแพร่เสียง
แพร่ภาพต่าง ๆ คือ เสียงและภาพทางวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.

ขอบเขตและอายุของการคุ้มครอง
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก�ำหนดขอบเขตและอายุของการคุม้ ครองไว้ พอสรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังนี้
5.1 สิ่งที่กล่าวมาแล้วในข้อ 4 เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ทัง้ สิน้ ผูใ้ ดจะ “ท�ำซ�ำ้ ” หรือ “ดัดแปลง” คือ การคัดลอก เลียนแบบ ท�ำส�ำเนา บันทึกเสียง บันทึกภาพ
หรือน�ำออกโฆษณาเผยแพร่ รวมทัง้ น�ำไปดัดแปลง เปลีย่ นรูปใหม่ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมใหม่ ท�ำส�ำเนาจ�ำลอง
บางส่วนทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตจาก “เจ้าของลิขสิทธิ”์ เสียก่อน
5.2 อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว มีแตกต่างกันออกไปตามชนิดของ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ ๆ แต่โดยกว้าง ๆ อายุคมุ้ ครองลิขสิทธิม์ อี ยูต่ ลอดชีวติ ผูส้ ร้างสรรค์ และอีกห้าสิบปี
หลังจากผู้สร้างสรรค์ตายแล้ว
5.3 ผู้ใดละเมิดมีโทษอย่างสูงคือ ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าท�ำเป็นการค้ามี
โทษสูงขึ้นคือ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท

6.

ข้อยกเว้น
เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจยั พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิด์ งั กล่าวได้ทำ� ข้อยกเว้นไว้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
6.1 การน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยหรือศึกษา เช่น การน�ำไปอ้างอิงในการเขียนรายงาน
การวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ต้องอ้างอิงที่มาไว้อย่างชัดเจน และต้องน�ำไปใช้ในปริมาณที่เป็นธรรม คือไม่คัดลอก
ไปเป็นจ�ำนวนมากหรือเป็นจ�ำนวนที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
6.2 ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ในครอบครัวหรือญาติมิตร เช่น ซื้อแถบบันทึกเสียงไปเปิดฟังในบ้าน
ซื้อหนังสือไปอ่าน อัดส�ำเนาเสียงเพลงลงแถบบันทึกเสียงไว้ฟังในบ้าน เป็นต้น
6.3 น�ำไปติชมวิจารณ์โดยแสดงที่มา และชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานนั้น ๆ
6.4 เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยบอกที่มาและชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
6.5 น�ำไปท�ำซ�ำ้ แปล หรือแปลง หรือน�ำออกแสดง เช่น จัดนิทรรศการเพือ่ ประโยชน์ในการสอน
6.6 คัดลอก ท�ำส�ำเนา ดัดแปลงส่วนของงาน หรือตัดทอนท�ำบทสรุปตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็นเพื่อ
การเรียนการสอน
6.7 น�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
6.8 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือคูม่ อื “นักวิจยั มือใหม่” จัดท�ำโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1370 - 9
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งานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
(International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน
ประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019)
ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 22 - 23
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) และส� ำ นั ก งาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ ส�ำนักงาน
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การวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี และศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับ
งานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการส่งมอบทรัพยากร
ที่มีคุณค่าให้กับประเทศ สร้างความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสัมมนา
วิชาการ ซึ่งเป็นการน�ำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและ
พัฒนา โดยวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 116 คน ในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่
สายพันธุ์ในระบบนิเวศ (Species in Natural Ecosystem)
การใช้ประโยชน์ (Utilization) ผลกระทบและภัยคุกคาม
(Impact and Threat) และการจัดการด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Management) นอกจากนี้ ได้เชิญ
นักพฤกษศาสตร์ 16 ท่าน จากสวนพฤกษศาสตร์ชนั้ น�ำของโลก
มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการรวบรวมพืชในสวน
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พฤกษศาสตร์ ในฐานะเป็นแหล่งรวมความรูแ้ ละรักษาเกีย่ วกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมการจัดนิทรรศการ “ความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที
(Discovers the Treasures and Unique Biodiversity in
Thailand (From the Mountain to the Sea)” และกิจกรรม

สาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ซึ่งในวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การ
สหประชาชาติได้ก�ำหนดให้เป็นวันสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยในปีนี้ได้ให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับอาหาร
และสุขภาพของมนุษย์ ภายใต้หวั ข้อ “ความหลาก
หลายทางชีวภาพ สร้างอาหาร เสริมสุขภาพ (Our Biodiversity,
Our Food, Our Health)” เพื่อยกระดับความรู้ และความ
ตระหนักในเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดของอาหารและโภชนาการที่หลากหลาย
จึงได้มีการจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

วช. ในบทบาทใหม่
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.วิ ภ ารั ต น์ ดี อ ่ อ ง รองผู ้ อ� ำ นวยส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายเรื่ อ ง “ประเด็ น ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม มุมมองและบทบาทใหม่ดา้ น
งานวิจยั และนวัตกรรม จากหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่ของกระทรวงฯ”
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดย
เป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วช. จัดการประชุมวิชาการ
“Standardizing and Harmonizing EC of MOPH 4.0”
นายแพทย์ สุ ขุ ม กาญจนพิ ม าย ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ Theme: Standardizing
and Harmonizing EC of MOPH 4.0 และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “Standardizing and Harmonizing Ethical Review
in Thailand” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมืองแอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิดและบรรยายเรื่อง
“การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ” กิ จ กรรม
ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายความรู้ นิทรรศการของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การดูงานโรงพยาบาลที่มี
ระบบคุณภาพสูง และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ผู้บริหาร
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แพทย์ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจากทั่วประเทศมากกว่า 500 คน โดยเป้าหมาย
ของการจัดงานเพื่อร่วมพัฒนาระบบการรับรองการวิจัยใน
มนุษย์ให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล พร้อมรองรับและยกระดับ
คุณภาพงานวิจัยของประเทศ

วช. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะคณิตศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมสมอง เรื่อง
“บทเรียน PISA กับการน�ำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา” ในวันที่ 4 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชัน้ 2
อาคาร วช. 1 ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้บทเรียนพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทดี่ ี รวมทัง้ เตรียมความพร้อมเด็กไทยทีจ่ ะเข้ารับ
การประเมินผลการสอบ PISA ในอนาคต พร้อมนี้ ศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย หัวหน้าโครงการวิจัย ได้บรรยายเรื่อง
“การน�ำบทเรียน PISA ไปใช้ในกระบวนการวิจัย” โดยในช่วงของการระดมสมองได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำ
หลักสูตร การพัฒนาคู่มือการสอน และการออกแบบแบบฝึก เพื่อพัฒนาให้เกิดการใช้งานนวัตกรรมดังกล่าว จากโรงเรียนต้นแบบ
ไปยังโรงเรียนขยายผลระดับประถมศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
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กิจกรรม วช.

กองทัพบก วช. ร่วมเพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม

กองทั พ บกและส�ำนัก งานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
กองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัย
และนวัตกรรม โดย พล.ท.สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 3 และ ดร.วิภารัตน์
ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเปิด
กิจกรรมการขยายผลครั้งที่ 10 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมมีขนึ้ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถนุ ายน
2562 ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ค่ า ยสมเด็ จ
พระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยองค์ความรู้ตามความ

ต้องการของพื้นที่ ได้แก่เรื่อง “เกษตรปลอดภัย : การแปรรูป
พริกแห้ง” โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ
“การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยมูลกระบือ และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ”
จากมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก วช. ภายใต้แผนงานการจัดการความรู้
การวิจัยและนวัตกรรม กองทัพบกและ วช. ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั และนวัตกรรม
โดยได้วางเป้าหมายการขยายผลไปยังศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงของกองทัพบกใน 4 ภูมิภาค เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
เสริมรายได้และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ให้แก่ชมุ ชนและ
ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

กอ.รมน. เตรียมน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรม วช. เสริมสร้างความเข้มแข็งมวลชน

ศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ที่ 1 กองอ� ำ นวยการ
รักษาความมัน่ คงในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) เดินหน้า
โครงการเสริมสร้างกลุม่ มวลชนเพือ่ ความสามัคคีปรองดองขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสาธารณะและส�ำนึกดีในการ
สร้างสรรค์สังคม การสร้างชุมชนต้นแบบให้เข้มแข็ง ร่วมกับ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้าง
กลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง” ใน 4 ภาค ส�ำหรับ
ภาค 1 ภาคกลาง จัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พล.ท.กนก
ภู่ม่วง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็น
ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมศรี อู ่ ท องแกรนด์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ทาง
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ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อม โดยมี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมเป็นวิทยากร น�ำเสนอความพร้อมองค์ความรู้ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และการเตรียมแผนการด�ำเนินการร่วม ศปป.1
กอ.รมน. กิจกรรมภาค 1 ภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ปราชญ์ เ พื่ อ ความมั่ น คง ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนพื้ น ที่ ภ าคกลางและ
นอกพื้นที่ ร่วมกิจกรรมมากกว่า 160 คน พร้อมด้วยวิทยากร
จาก กอ.รมน. ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กรมพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปราชญ์
เพื่อความมั่นคงต้นแบบ
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กอ.รมน. พร้อมน�ำองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมจาก วช.
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนและพื้นที่ โดย “โครงการเสริมสร้างกลุ่ม
มวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง” มีเป้าหมายในการสร้าง
จิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม การสร้างชุมชนต้นแบบ
เข้มแข็ง ผ่านกลไกเครือข่ายปราชญ์เพือ่ ความมัน่ คง ผูน้ ำ� ชุมชน
และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการนี้ ศปป.1 กอ.รมน. ได้จัด
“กิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง”
ขึ้นใน4ภาค ส�ำหรับพื้นที่ กอ.รมน. ภาค2 จัดขึ้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมี พล.ท.กนก ภู่ม่วง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

ซึ่งทาง ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร
น�ำเสนอความพร้อมองค์ความรูผ้ ลงานวิจยั และนวัตกรรม และ
การด�ำเนินการร่วม ศปป.1 กอ.รมน. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ซึ่งกิจกรรม กอ.รมน. ภาค 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ผู้น�ำชุมชนพื้นที่ภาคกลางและนอกพื้นที่
ร่วมกิจกรรมมากกว่า 160 คน พร้อมด้วยวิทยากรจาก กอ.รมน.
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาชุมชน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และปราชญ์ เ พื่ อ ความมั่ น คง
ต้นแบบ

สัมมนา “การจัดท�ำ SOPs การด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนา
การด�ำเนินการต่อสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) จัดการ
สั ม มนาคณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การต่ อ สั ต ว์
เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องสถานที่ ด� ำ เนิ น การ (คกส.)
ในหัวข้อเรื่อง “การจัดท�ำ SOPs การด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานและมอบโล่พร้อมใบรับรอง
มาตรฐานคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด�ำเนินการ (มคกส.) ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมการสัมมนารวม 219 คน จาก 58 หน่วยงาน (ระดับ
กรม/มหาวิทยาลัย) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการก�ำกับดูแล
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การด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ด�ำเนินการ โดยตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่
ของ คกส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดท�ำมาตรฐาน วิธีการ
ปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ
SOPs และเปิดโอกาสให้ คกส. ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้
แลกเปลี่ยนทัศนะในการด�ำเนินงานโดยจัดท�ำ SOPs ร่วมกัน
พร้อมกันนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นางศิรนิ นั ท์
ทับทิมเทศ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร รับโล่และใบรับรองมาตรฐาน คกส. ในการแสดงถึง
บทบาท คกส. ทีไ่ ด้ดำ� เนินงานตามมาตรฐานที่ วช. ก�ำหนดอย่าง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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วช. ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ไทย - จีน
ส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.) ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (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
เป็นเวทีให้กบั นักวิชาการไทยและจีน ได้มโี อกาสมาพบปะและแลกเปลีย่ นผลงานวิชาการ
ระหว่างกัน เพือ่ น�ำเสนอผลการศึกษาวิจยั และบทความเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ ไทย - จีน
โดยประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทย - จีน ซึ่งเป็นการร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันแบ่งปัน
ผลประโยชน์ อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการ กองทั พ ไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา จั ง หวั ด ชลบุ รี
ส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ กล่ า วในพิ ธี เ ปิ ด การสั ม มนา ประเทศไทย โดยในการสั ม มนาท� ำ ให้ เ ห็ น ได้ ว ่ า ข้ อ ริ เ ริ่ ม
โดยการน�ำเสนอผลงานการวิจัยของนักวิชาการ รวมทั้งการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของท่านประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันมีคุณค่าต่อการสร้างความร่วมมือ เป็นทั้งนโยบายระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระหว่ า งทั้ ง สองประเทศและมี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง และแผนพั ฒ นาระหว่ า งประเทศที่ ยิ่ ง ใหญ่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องประชาคมร่ ว มกั น ในอนาคตของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ ปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน มวลมนุษยชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับโลกและ
ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการให้มีความคล่องตัว และทัน ระดับภูมภิ าค โดยทีจ่ นี เป็นประเทศผูน้ ำ� นวัตกรรมของโลก ใน
ต่ อ สถานการณ์ ข องโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ขณะทีป่ ระเทศไทยทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ซึง่
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ติดต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟกิ กับมหาสมุทรอินเดีย และอยู่
ครั้งที่ 7 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “ความริเริ่มแถบเศรษฐกิจ ในระเบียงเศรษฐกิจของจีนกับอินโดจีนภายใต้กรอบข้อริเริ่ม
และเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน” หรือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งรัฐบาลไทยก�ำลังผลักดันให้พื้นที่
“The Belt and Road Initiative (BRI) and Thailand 4.0 : ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศ หรือ EEC เป็นระเบียง
Towards Common Development” ทีไ่ ด้จดั ขึน้ ระหว่างวันที่ เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9 - 13 สิงหาคม 2018 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ และจะสนับสนุนต่อข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และ
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ จะเป็นช่องทางทีส่ ำ� คัญในการเชือ่ มโยงระหว่างสองมหาสมุทร
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รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางสายไหมทางทะเลกับ
เส้นทางสายไหมทางบก
นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายผลการผลักดันการสร้าง
และพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลทั้งสองประเทศ
ด้วยการเสนอแผนงานที่มีคุณภาพเพื่อความร่วมมือเชิงลึก
ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในการลงทุน
การค้า การเงินและอีคอมเมิร์ซ ด้านความร่วมมือทางสังคม
และวัฒนธรรม ในการสร้างความเป็นเมืองและลดปัญหาความ

ยากจน ด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และนวัตกรรม ด้านความร่วมมือใน
นโยบายการทูตและการป้องกันประเทศ ด้านการท่องเที่ยว
การเกษตร และด้านการขนส่ง รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือระหว่างไทยกับจีน อันจะท�ำให้เกิดการประสานความ
เข้าใจที่สอดคล้องกัน และน�ำไปสู่การเสริมสร้าง ความไว้เนื้อ
เชือ่ ใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น

การตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยส�ำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
กองมาตรฐานการวิ จั ย ร่ ว มกั บ คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
จาก SIDECER Recognition ตรวจรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
Dr. Chandanie Wanigatunge เป็นหัวหน้าผูต้ รวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Lead Surveyor) ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงจันทรา เหล่าถาวร
แพทย์หญิงพรรณิพา ว่องไว และ พันเอก สุธี พานิชกุล และผู้เข้าร่วมเป็น Survey Trainee (ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด) จ�ำนวน
13 คน คณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพฯ ได้ตรวจรับรองคุณภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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ขับเคลื่อนผลส�ำเร็จ “โครงการท้าทายไทย Haze Free Thailand”

ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมผลักดันผลส�ำเร็จ
จากโครงการท้าทายไทย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free
Thailand)” สู่ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการประเทศไทย
ไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริ ษั ท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (CLT) ในวันที่ 17
มิถุนายน 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดย MOU ในครั้งนี้ มุ่งผลักดันการน�ำผลงานวิจัย
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การลดหมอกควั น และ

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ประชาชน การสร้างต้นแบบ แบบจ�ำลอง
และฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ จ ากหมอกควั น
โดยน�ำระบบที่พัฒนาขึ้น มาด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ความร่วมมือดังกล่าวยังมุ่งเน้นการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของเกษตรกรในการดู แ ลของ ธ.ก.ส. เครื อ ข่ า ย
เอกชน โดย กกร. และบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม ในการ
ปรับเปลี่ยนโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
ร่ ว มกั บ การยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ โดยเครื่ อ งมื อ
วัดคุณภาพจาก CLT พร้อมนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นแกนน�ำ
ท�ำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่
ต้ น เหตุ และการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี เ กษตร การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระยะยาวต่อไป

วช. ร่วมกับ คพท. จัดสัมมนา “พลังจริยธรรมน�ำแก้วิกฤตชาติ”

ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย (ศท.) ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติ
เพือ่ การวิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) จัดการประชุมสัมมนางานวิจยั จิตพฤติกรรมศาสตร์ดา้ นระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้
เรื่อง “พลังจริยธรรมน�ำแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาในครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติส�ำหรับนักวิจัยทั่วไป และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. ได้มีโอกาสแสดงผลผลิต และผลลัพธ์
จากงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการวิจัย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยพฤติกรรมไทย และสามารถสร้างเครือข่ายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และนักวิชาการ เพื่อการพัฒนาจริยธรรมของคนในชาติ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ วช. ได้ร่วมมือกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลือ่ นงานด้านคุณธรรมของประเทศเพือ่ มุง่ ให้คนไทยมีคณ
ุ ธรรม และสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ในการดําเนินการด้านการวิจยั และ
นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพือ่ นําผลผลิตไปส่งเสริมขยายผลให้คนไทยเป็นพลเมืองทีถ่ งึ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หรือ “คนดี”
อันเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศทีถ่ กู ระบุไว้ในแผนระดับชาติทสี่ ําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน ระดับกระทรวง ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 อีกด้วย
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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