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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ.....ท่านผู้อ่านทุกท่าน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล “ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
กองบรรณาธิการจดหมายข่าว วช. และในโอกาสมหามงคลนี้
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมพิธแี ละกิจกรรม
ถวายพระพร รายละเอียดสามารถอ่านได้ในจดหมายข่าว วช.
ฉบับนี้ค่ะ
ในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้เข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม
2562 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้เป็นประธาน
การประชุมคณะผู้บริหาร อว. ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือ
และวางกรอบการท�ำงานกับผู้บริหาร อว. ทั้งนี้ วช. ในฐานะ
หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ได้เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวด้วย รายละเอียดนโยบายและสรุปการประชุมฯ
ติดตามอ่านได้ในคอลัมน์งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาลค่ะ
นอกจากนี้ จดหมายข่าว วช. ฉบับนี้ยังมีหนังสือ
น่าอ่านในโครงการจัดแปลหนังสือของ วช. มาแนะน�ำให้
ท่านผู้อ่านติดตามอ่านกัน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ท่านผู้อ่านนะคะ และในคอลัมน์กิจกรรม วช. มีกิจกรรม
ที่ น ่ า สนใจในแวดวงการวิ จั ย มาให้ ติ ด ตามกั น ค่ ะ อาทิ
การประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาของจีนและ
โอกาสความร่วมมือของโลก” ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และการประชุมนานาชาติ “ด้านพลาสติก
ชีวภาพ” เป็นต้น
ทั้ ง นี้ หากท่ า นผู ้ อ ่ า นมี ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
จดหมายข่าว วช. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง กรุณาส่ง
ค�ำแนะน�ำของท่านมายังกองบรรณาธิการได้ที่ E-mail :
pr@nrct.go.th หรือ โทรศัพท์ : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 853
แล้วพบกันใหม่ค่ะ
บรรณาธิการ

สารบัญ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 100 ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2562
.พิ ธี แ ละกิ จ กรรมถวายพระพร
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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 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
กองบรรณาธิการ : น.ส.อาภากร ชัยสุริยา น.ส.วรรณวิภา สังวรณ์ นางณัฎฐวิศา สุวรรณไพบูลย์ น.ส.ญาดา สัมมารัตน์ นายศิริชัย ทิวะศิริ
นายยุทธนา ยานุทัย น.ส.ชัญญา อัปมะเทา น.ส.สุรภา แย้มสี น.ส.จิราภา พยายาม นายอธิวัฒน์ จรรยารักษ์ นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ
น.ส.อาวีศรี ยกย่อง น.ส.มัลลิกา บุญฤทธิ์ นายพีระพงษ์ ป้อมค�ำ น.ส.กันต์ฤทัย รอดอิ้ว น.ส.ดุสิดา รัตนโสภา น.ส.มีนา พฤฒิชัยวิบูลย์
นายนพพล ก�ำลังเลิศ น.ส.ศศิธร ศรีทอง
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พิธีและกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
พิธีท�ำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม น�ำคณะผูบ้ ริหารกระทรวงฯ เข้าร่วม
ในพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และหลังจากนั้นศาสตราจารย์ นายแพทย์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้น�ำคณะผู้บริหาร
และข้าราชการ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง และ
ลงนามถวายพระพรชัยต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

28 กรกฏาคม 2562 รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกัน
จั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยในช่วงเย็นได้มพี ธิ จี ดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ท้องสนามหลวง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีและถวายเครื่องราช
สักการะ พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

วช. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหารและบุคลากร ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่ า นอาเศี ย รวาทถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาส
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้ า อยู ่ หั ว เพื่ อ แสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

วช. จัดพิธีท�ำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธถี วายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
2562 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุม จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
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วช. สืบสานพระราชด�ำริ น�ำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา
เพื่อสร้างรายได้ ให้ชุมชน
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม “การน�ำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ ให้ชุมชน”
ภายใต้ “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก”
ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุม่ งานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ชุมชนโดยการน�ำ “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” ที่พัฒนาโดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน มาใช้ ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบและถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้เครื่องการท�ำปุ๋ยหมักและดินปลูก
จากวัชพืชและผักตบชวาให้แก่ชุมชน เพื่อน�ำไปใช้ ในการเกษตร การจ�ำหน่ายเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน พร้อมกับเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ล�ำน�้ำด้วยนวัตกรรม ให้ชุมชนด�ำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน โดย วช. ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว ไปแล้ว 2 ครั้ง และในครั้งนี้เป็นการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอีกเป็นครั้งที่ 3 และ
ครั้งที่ 4 ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

กิจกรรมในครั้งที่ 3 จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต�ำบลบางกระเจ้า อ�ำเภอพระประแดง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยมี พลตรี สุ ร เดช ประเคนรี
รองแม่ ทั พ น้ อ ยที่ 1 เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมฯ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมฯ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ประธานกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ
กลุ ่ ม งานโครงการและกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ และ
ดร.มงคลชัย สมอุดร รองประธานกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ
กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็น
เกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จ�ำนวน 145 คน
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กิจกรรมในครั้งที่ 4 จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางพึ่ง อ�ำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี สุรเดช ประเคนรี รองแม่ทัพน้อยที่ 1
ในฐานะผูแ้ ทนศูนย์อำ� นวยการใหญ่จติ อาสาพระราชทาน 904
วปร. เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีออ่ ง
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ กล่าวถึงความส�ำคัญ
และเป้าประสงค์ของกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัลพบุรี กล่าวต้อนรับ
ในการนี้ ภาคพื้นที่ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ พันเอก ณรงค์
จันทร์สืบสาย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 ร่วม
เป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้
จ�ำนวน 150 คน
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เป้าหมาย อว. “Smart citizen”,
“Value - based Economy”
และ “Innovation Nation”
กระทรวง อว. เป็นความหวังของประเทศ เป็นกระทรวงแห่งปัญญา
กระทรวงแห่งโอกาส กระทรวงแห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยต้องเป็น “Future changer” ด้วย “การปรับบทบาท
มหาวิทยาลัย” และ “การเติมเต็มศักยภาพมหาวิทยาลัย” ให้บุคลากรได้ใช้
ความสามารถตอบโจทย์ประเทศ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

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

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เดินทางเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระจอมเกล้า
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และไหว้ศาลพระภูมิ ณ กรมวิทยาศาสตร์
บริ ก าร จากนั้ น เป็ น ประธานการประชุ ม คณะผู ้ บ ริ ห าร อว.
ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือและวางกรอบการท�ำงานกับผู้บริหาร
กระทรวง อว. โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
การวิจยั แห่งชาติ และผูบ้ ริหารและข้าราชการระดับสูง อว. เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว โดยการประชุมสรุปว่า
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
ของ อว. เพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังจากประชาชน สังคม
เพื่อให้ประเทศไทยพ้นกับดักส�ำคัญ คือ กับดักรายได้ปานกลาง
กับดักความเหลื่อมล�้ำ กับดักโอกาสทางการศึกษา และกับดัก
ความขัดแย้งที่รุนแรง ซึ่งความท้าทายของ อว. คือ “สร้างโอกาส
ให้เกิดความเท่าเทียม” มุ่งเน้น “เรียนรู้ตลอดชีวิต”
(อ่านต่อหน้า 6)
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• ให้น้อมน�ำพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ
• อว. มีเป้าหมาย 3 ข้อ เพื่อให้เกิด Talent + Research
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 มาใช้ “...การศึกษา คือ ความมัน่ คง
= Innovation คือ
ของประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
ด้านการอุดมศึกษา มุ่งลดความเหลื่อมล�้ำ
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท�ำ และมีความเป็น
ลดช่องว่างทางสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต
พลเมืองดี มีระเบียบวินัย...”
ทุกคน คือ “Smart citizen” ผลผลิตจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยต้องเป็น “Future changer” กลไกด�ำเนินการ
การอุดมศึกษาคือ คุณภาพ สามารถท�ำงานแข่งขัน
คือ “การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย” และ “การเติมเต็มศักยภาพ
กับโลก => สร้าง Talent
มหาวิทยาลัย” ให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถตอบโจทย์ประเทศ
ด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
บู ร ณาการ 3 ศาสตร์ (วิ ท ยาศาสตร์ • สัญญาประชาคม 7 ข้อ คือ
สั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์ ) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
1) อว. จะเน้นการส่งเสริมสนับสนุน และก�ำกับดูแล
Value - based Economy แปลงงานวิจัยเป็น
2) ลดทอนบทบาทการบังคับและสั่งการ
ขีดความสามารถ ความสงบสุขและนวัตกรรม
3) ยกเลิกแก้ไขกฎระเบียบทีล่ า้ สมัย ไม่ตอบโจทย์ประเทศ และเป็น
(นวัตกรรมสังคม/นวัตกรรมแก้จน) => สร้าง
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
Research
4) เน้นการท�ำงานเชิงภารกิจเป็นหลัก และเน้นการท�ำงานเชิง
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ที่จับต้องได้เป็นส�ำคัญ
ด้ า นนวั ต กรรมซึ่ ง แปลงเป็ น มู ล ค่ า ทาง
5) ท�ำงานในเชิงระบบ เชิงบูรณาการให้มากขึ้น
เศรษฐศาสตร์ คุ ณ ค่ า ทางสั ง คม เกิ ด
6) เน้ น การท� ำ งานที่ ค ล่ อ งตั ว ขนาดกะทั ด รั ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
“Innovation Nation” นวัตกรรมต้อง
“Free Flow Talent” ไปสู่การท�ำงานระหว่างหน่วยงานใน อว.
กินได้ เป็น inclusive innovation เน้น local
/ระหว่างกระทรวงอื่น ๆ /เอกชน
start up => สร้าง Innovation
7) ท�ำงานรวดเร็ว แข่งกับเวลา เน้นการท�ำงานทีเ่ น้นผลสัมฤทธิ์ และ
จะไม่มีที่ว่างส�ำหรับฝันเล็ก ๆ “No Room for Small Dream”

1

2

3

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

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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วช. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการท�ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยในการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ไทย ประจ�ำปี 2561 ภายใต้
เรือ่ ง “การจัดการความรูแ้ ละขยายผลเทคโนโลยีเครือ่ งอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วย
รังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ ระยะที่ 2” ให้แก่ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช เป็นหัวหน้าโครงการ โดยในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในการขยายผลการใช้ เ ทคโนโลยี ค รั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี กาฬสิ น ธุ ์ สงขลา นครสวรรค์ และจั ง หวั ด พะเยา
เพื่อยกระดับการผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ผ่านการขยายผลการใช้เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งฯ
ส�ำหรับพื้นที่จังหวัดพะเยานี้ วช. ได้รับการร้องขอให้
สนับสนุนนวัตกรรมเครื่องอบแห้งฯ จาก นายเหล็ก หอมสมบัติ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน�้ำห้วยร่องสัก
ต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา สืบเนื่องจาก
ว่าทางกลุ่มฯ ประสบปัญหาการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
ซึ่งพืชหลักที่ส�ำคัญคือ ข้าว ปัญหาหลักในพื้นที่คือ ปัจจุบันได้มี
การใช้รถเกีย่ วนวดข้าวมาใช้ในพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดเนือ่ งจากปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน และเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ข้าวทีเ่ ก็บเกีย่ วจาก
รถเกีย่ วนวดจะมีความชืน้ สูงจึงท�ำให้เกษตรกรต้องท�ำการตากแห้ง
เพื่อลดความชื้น แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นสภาพเป็นภูเขา พื้นที่
ลานตากไม่เพียงพอ ประกอบกับสภาวะฝนฟ้าอากาศทีแ่ ปรปรวนสูง
ท�ำให้การจัดการด้านความชื้นเป็นไปได้ยาก ผลกระทบท�ำให้
ผลผลิตข้าวมีคุณภาพต�่ำ (ข้าวมีสีเหลืองขุ่น แตกหักสูง เป็นต้น)
จึงจ�ำหน่ายไม่ได้ราคาทีค่ วรจะเป็น ส่งผลทางด้านสังคมท�ำให้ระดับ
คุณภาพชีวิตในชุมชุมถือว่าค่อนข้างต�่ำ รายได้น้อยมีภาวะหนี้สิน
ดังนั้นนายเหล็ก หอมสมบัติ จึงได้พยายามมองหาเทคโนโลยีเพื่อ
น�ำมาลดความชื้นข้าวเปลือกหลายช่องทางและหลายประเภท
จนกระทั่งได้ทราบว่ามีนวัตกรรม “เครื่องอบแห้งแบบถังทรง
กระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบ
เคลื่อนย้ายได้” จึงได้ติดต่อประสานงานจนได้รับการสนับสนุน
ดังที่กล่าวมา จากนั้นทีมนักวิจัยได้น�ำเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งฯ
ติดตั้งและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ได้ใช้งานอบข้าวเปลือกตั้งแต่
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วันที่ 25 มกราคม 2562 ทีผ่ า่ นมา พบว่า การอบแห้งข้าวเปลือกด้วย
เครื่องอบแห้งนี้ท�ำให้ลดเวลาในการตากแดดแบบเดิมจาก 3 วัน
เหลือ 1 วัน ลดแรงงานในการอบแห้งฯ เพิ่มคุณภาพข้าว ได้แก่
ข้าวมีการแตกหักลดลง ข้าวใสมันวาวขึ้น เนื้อสัมผัสดี มีกลิ่นหอม
สามารถลดจ�ำนวนมอดข้าวได้อย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนีแ้ ล้ว นายเหล็ก หอมสมบัติ ได้ขอความอนุเคราะห์
ให้ ท างที ม วิ จั ย ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ใ นการผลิ ต ข้ า วฮางงอก
ให้แก่ชุมชุม เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรในพื้นที่มีความยากจน
มีรายได้เฉพาะจากการปลูกข้าว และข้าวโพด เท่านั้น เกษตรกร
ยั ง ไม่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ปรรู ป จากผลผลิ ต ในชุ ม ชน โดยในวั น ที่
26 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชีย่ วชาญวัฒนา ได้นำ� เทคโนโลยี
การผลิ ต ข้ า วฮางงอกถ่ า ยทอดให้ แ ก่ เ กษตรกร (การพั ฒ นา
กระบวนการแปรรูปข้าวเปลือกแบบเพาะงอก หรือ “ข้าวฮางงอก”
ตามภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ชาวภูไททีม่ ขี นั้ ตอนการผลิตรวม 7 วัน ได้แก่
แช่ บ่มเพาะงอก นึ่ง ตาก กะเทาะ ให้เหลือเพียง 2 วัน โดยการน�ำ
เทคโนโลยี “นวัตกรรมเครือ่ งเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอก”
ช่วยในกระบวนการส�ำคัญคือการท�ำให้ข้าวเปลือกงอก เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางชีวเคมีโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ
สาร GABA (Gamma Amino Butyric Acid) ซึ่งเป็นสาร
อาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายหลายด้าน
ผสาน
รวมกั บ นวั ต กรรมการอบลดความชื้ น
ด้วย
“เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอก
หมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลม
ร้อนปล่อยทิ้ง” ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ข้ า วฮางงอกเป็ น การ
พลิ ก โฉมข้ า วฮางงอก
เดิ ม ให้ ดี เ ด่ น ด้ า น
คุณภาพมีกลิ่นหอม
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู
อ
้
ำ
�
นวยการส�
ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เนื้อสัมผัสนุ่ม
(อ่านต่อหน้า 8)
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งานวิจัยเพื่อประชาชน
แตกหักน้อยมาก และเก็บรักษาได้นาน) และได้รว่ มหารือถึงอัตลักษณ์
จุดเด่น จุดขาย ข้าวฮางงอกทีจ่ ะผลิตจาก ต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอ
ดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา จนพบว่า พืน้ ทีท่ มี่ ตี าน�ำ้ ธรรมชาติจำ� นวน
5 ตา แต่ละตาน�้ำนั้น มีต�ำนานเล่าขาน มีความเชื่อและศรัทธา
ของคนในชุมชน ซึ่งหากมีการน�ำน�้ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ข้าวฮางงอกแล้ว จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอกเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น มีที่เดียวในประเทศ ที่ข้าวฮางงอกใช้น�้ำธรรมชาติจาก
ตาน�้ำ 5 รู น�ำมาแช่และเพาะข้าวเปลือกด้วยนวัตกรรมเครื่องเร่ง
กระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกให้งอกได้ภายใน 24 ชัว่ โมง
และน� ำ ข้ า วเปลื อ กนึ่ ง สุ ก แล้ ว

อบแห้งด้วยรังสีอนิ ฟราเรด (เครือ่ งอบแห้ง ฯ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน)
ภายในระยะเวลาอันสั้น ผลการด�ำเนินกิจกรรมการใช้นวัตกรรม
ที่ผ่านมาของกลุ่มฯ พบว่า สามารถแปรรูปข้าวฮางงอก และออก
จ�ำหน่ายได้ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ส�ำนักงานคณะการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีออ่ ง รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบนวัตกรรรมเพื่อการพัฒนาด้าน
การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการจัดการความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ�ำปี
2562 เรือ่ ง “โครงการการจัดการความรูแ้ ละขยายผลเทคโนโลยี
เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกส�ำหรับการ
ผลิตข้าวฮางงอก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
เป็นหัวหน้าโครงการ และ “โครงการการจัดการความรู้และ
ขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน
ด้วยรังสีอินฟราเรดแบบเคลื่อนย้ายได้ ระยะที่ 2” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช เป็นหัวหน้าโครงการ
ในพิธีมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวหอมมะลิปา่ ต้นน�ำ้ ห้วยร่องสัก ต�ำบลหนองหล่ม อ�ำเภอดอกค�ำใต้
จังหวัดพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูลและแนวคิดในการประดิษฐ์ “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด
ร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้”
เครื่องอบแห้งแบบโรตารีใช้เบอร์เนอร์อินฟราเรดแบบใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงสร้างรังสีอินฟราเรดแผ่
ให้วัสดุชื้นที่ป้อนจากด้านหนึ่งของถังด้วยเกลียวล�ำเลียง พัดลมจะเป่าก๊าชที่เผาไหม้ของอินฟราเรดเบอร์เนอร์ไปยัง
ถังส่วนที่สองเพื่อใช้เป็นลมร้อนส�ำหรับอบแห้งวัสดุอย่างต่อเนื่องและปล่อยออกที่อีกด้านหนึ่งของถังอุปกรณ์เบอร์เนอร์
ก�ำเนิดรังสีอินฟราเรดนี้สามารถใช้ก๊าซเชื้อเพลิง ได้ทั้ง แอลพีจี ซีเอ็นจี และไบโอแก๊ส เป็นต้น
ท�ำให้มีความยืดหยุ่นด้านพลังงานสูง ใช้ในการอบแห้งได้กับวัสดุประเภท เม็ด เมล็ด
หรือ ผง เช่น ปุ๋ยอัดเม็ด ข้าวเปลือก เป็นต้น จึงเป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงาน
ได้อย่างคุ่มค่า ประหยัดเชื้อเพลิง เหมาะส�ำหรับกลุ่มเกษตรกร

ความสามารถในการท�ำงาน และมูลค่าในทางเศรษฐศาสตร์

เครื่องต้นแบบ มีความสามารถในการท�ำงานประมาณ 0.5 – 3 ตันวัตถุดิบต่อชั่วโมง (เปลือก ไม้ยูคาลิปตัส
ข้าวเปลือก) สามารถลดความชื้นได้ 4 - 6 %w.b. ในเวลา 3 - 5 นาที (ขึ้นอยู่กับชนิดและความชื้นของวัตถุดิบเริ่มต้น)
นอกจากนั้นยังพบว่าวัสดุมีสภาพร่วนขึ้นไม่เกาะติดกันท�ำให้สามารถน�ำไปย่อยลดขนาดได้ดีขึ้น ใช้เชื้อเพลิง แอลพีจี ประมาณ 0.6 –
1 กิโลกรัม/ชัว่ โมง ก�ำเนิดรังสีอนิ ฟราเรด และใช้กำ� ลังไฟฟ้ารวมประมาณ 3,000 วัตต์ ต้องการใช้แรงงานในการควบคุมการท�ำงานของ
เครื่อง 1 - 2 คน วัสดุที่สามารถน�ำมาอบแห้ง ได้แก่ ลักษณะเป็น ผง ก้อน เม็ด เมล็ดพืช
เมื่อประเมินค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม จากราคาแรกซื้อที่ตั้งไว้ 500,000 บาท อายุการใช้งาน 7 ปี
พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง 170 - 330 บาทต่อตัน (ขึ้นอยู่กับประเภทและความชื้นเริ่มต้นของวัสดุ อัตราการป้อนที่ใช้ ตัวอย่าง
การอบแห้งเบื้องต้น (กรณีข้าวเปลือกชื้น ความชื้นจากระดับ 22 - 25 % ฐานเปียก สามารถลงความชื้นลงเหลือประมาณ 18 - 20 %
ฐานเปียก เมื่อผ่านเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน จากนั้นน�ำข้าวเปลือกไปตากแผ่บนลาน โดยอาศัยที่เมล็ดข้าวยังคงมีอุณหภูมิสูง
อยู่ที่ 40 - 50 องศาเซลเซียส ท�ำให้ใช้เวลาตากอีกประมาณครึ่งวันจะได้ข้าวเปลือกความชื้นประมาณ 13 - 15 % ฐานเปียก
เพื่อเก็บรักษาต่อไป
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รอบรู้งานวิจัย

แนะน�ำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง สโตนเฮ้นจ์ กลุ่มหินปริศนา
“The Stonehenge Legacy”
สโตนเฮ้นจ์ กลุ่มหินปริศนา เป็นผลงานแปลในโครงการ
จัดแปลหนังสือของ วช. ภายใต้สำ� นักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
แต่งโดย แซม คริสเตอร์ (Sam Christer) ซึ่งผู้แต่งได้สร้าง
เรื่องราวนวนิยายโดยจินตนาการจากข้อมูลในบันทึกที่ผู้แต่ง
ได้รวบรวมจากการค้นคว้าบริเวณรอบ ๆ กลุ่มหินสโตนเฮ้นจ์
และจากการวิจยั ค้นคว้าของนักโบราณคดี นักธรณีวทิ ยา และ
นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1668 ถึง
ปัจจุบัน โดยใส่ตัวบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ลงในเรื่อง อาทิ
ประมุขแห่งเฮ้นจ์ เหล่าสาวกของศาสนจักรซึ่งเฝ้าระวังรักษา
แท่งศิลา สารวัตรหญิงแห่งส�ำนักงานกองก�ำลังต�ำรวจเขต
วิลท์เชียร์ ชายหนุ่มทายาทนายธนาคาร หญิงสาวซึ่งเป็นบุตร

ของรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางไปยังกลุ่มหิน
สโตนเฮ้นจ์ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหายตัวไป ตลอดจน
มหาวิหารใต้ดินซึ่งเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีบูชายัญ
ของศาสนจักร ณ เวลานัน้ ทัง้ นีต้ วั ละครในแต่ละตอนได้ดำ� เนิน
เหตุการณ์ไปอย่างกลมกลืนชวนให้น่าติดตาม
หนังสือเรื่องนี้จะให้อรรถรสในเชิงวิชาการกึ่งต�ำนาน
และนวนิยาย แก่บคุ คลทัว่ ไปทีส่ นใจเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
รวมถึงนิสิต นักศึกษา ที่เรียนทางโบราณคดี นักวิชาการ และ
ผู้มีรสนิยมอ่านหนังสือแปลเชิงนวนิยาย

 หากต้องการสอบถามข้อมูลของโครงการจัดแปลหนังสือวิชาการของ วช. ติดต่อได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์การวิจัย
กองการต่างประเทศ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (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 หรือทางอีเมล irr@nrct.go.th
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
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กิจกรรม วช.

วช. ประชุมวิชาการนานาชาติ
“การพัฒนาของจีนและโอกาสความร่วมมือของโลก”
(China’s Development and Opportunities for the World)
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวิไล ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม ได้รบั เชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธเี ปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ China’s Development and Opportunities
for the World ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Professor Gao Xiang
รองประธานของสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานและกล่าวสุนทรพจน์ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารองค์กร และนักวิชาการหลายร้อยคนจากประเทศจีนและทั่วโลก
เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทบทวนการพัฒนาและโอกาสของจีนที่มีต่อประเทศต่างๆ
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ได้กล่าวในการประชุมว่า
การพั ฒ นาของประเทศจี น มี ป ระวั ติ ย าวนานหลายพั น ปี
ซึ่งเปิดโอกาสให้โลกได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และวัฒนธรรม ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การก่อตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
จีนเป็นที่น่าประทับใจมาก
โลกก�ำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ที่ ส� ำ คั ญ การเปลี่ ย นแปลงและการปรั บ ความเป็ น อยู ่ ท าง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ในโลกเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและระเบียบ
สากลก�ำลังด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว สังคมก�ำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของ
โลกาภิวัตน์ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมก�ำลังเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญของเศรษฐกิจโลกและสังคมมนุษย์ เอเชียมีบทบาทที่
ก้าวหน้าในเศรษฐกิจโลก ด้วยการเปิดตัวของการปฏิรูปและ
นโยบายการเปิดประเทศจีนเพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอก
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อย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา
ปัจจุบันประเทศจีนอยู่ในต�ำแหน่งที่เริ่มด�ำเนินการเดินทาง
ที่น่าทึ่ง ซึ่งเผยแพร่ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนา
และขยายไปสู่โลกภายนอกเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การเดินทาง
ที่น�ำไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
การพัฒนาทางสังคมส�ำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและการบรรเทาความยากจน ยกระดับผูค้ น
หลายร้อยล้านคนให้พ้นจากความยากจนในช่วงเวลาอันสั้น
การเปลีย่ นแปลงใหม่นมี้ าพร้อมกับสามมิตหิ ลัก คือ ปลายทาง
ที่มั่นคง แผนงานที่ชัดเจน และความรับผิดชอบระดับโลก
อย่างลึกซึ้ง
เมื่อกล่าวถึงความรับผิดชอบทั่วโลกของจีน การประชุม
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาของจีนและโอกาสความร่วมมือ
ของโลก” เราสามารถคว้าโอกาสน�ำเสนอการพัฒนาของจีน
ในยุคใหม่ เป็นเวทีส�ำหรับการกระชับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองและความก้าวหน้าร่วมกันได้

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

กิจกรรม วช.

วช. ร่วมกับ เมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนานักวิจัยของประเทศ

ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนานักวิจัยของประเทศ ในวันที่ 3 กรกฎาคม
2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำเสนอระบบการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศซึ่งแบ่งเป็น 4
ขั้นบันได คือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (Young Researcher) นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcer) นักวิจัยรุ่นกลาง (Mid-career Researcher)
และนักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher) ประกอบด้วยทุนวิจัย 5 กลุ่ม ได้แก่ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาศักยภาพฯของอาจารย์
รุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น พร้อมทั้งรับฟังความ
คิดเห็นในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนานักวิจัยของประเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูงของ
ประเทศซึง่ เคยได้รบั ทุนส่งเสริมกลุม่ วิจยั (เมธีวจิ ยั อาวุโส) รวมทัง้ ทุนศาสตราจารย์วจิ ยั ดีเด่น ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.
เดิม) อันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อเสนอ
แนะเพือ่ การพัฒนาของการบริหารทุนเมธีวจิ ยั อาวุโสและทุนศาสตราจารย์วจิ ยั ดีเด่นทีผ่ า่ นมา เงือ่ นไข สิทธิประโยชน์ ระยะเวลา งบประมาณ
การแบ่งสาขาวิชาการ องค์ประกอบ และกลไก ตลอดจนการเชือ่ มโยงระบบการพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมของประเทศตัง้ แต่ระดับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้ก�ำหนดแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 สอดรับ
ภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ อันเป็นบทบาทใหม่ประการหนึง่ ของ วช.
อันจะน�ำไปสู่การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับบุคลากรทางการวิจัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีทิศทาง

วช. ร่วมจัดการประชุมนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านพลาสติกชีวภาพ
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่ ว มกั บ สมาคมอุ ต สาหกรรรมพลาสติ ก
ชีวภาพไทย (TBIA) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(SU) และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) จัดการประชุม
นานาชาติ แ ละนิ ท รรศการความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยี แ ละการวิ จั ย พั ฒ นา และ
นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ “InnoBioplast 2019” ภายใต้กรอบแนวคิด “Circular
economy : Rethinking and Challenge in Biochemicals Bioplastics and Biopharma” เพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ น
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ รวมถึงความตระหนัก
ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกและใช้พลาสติกชีวภาพเป็นทางเลือกในการ
ลดปัญหาจากขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความตื่นตัวในการใช้
พลาสติกชีวภาพมากขึน้ การประชุมดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรม The Ambassador กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์
ทรงศิวไิ ล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุม
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)
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กิจกรรม วช.

วช. ร่วมแถลงข่าวประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุ”

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดการประชุม
วิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine)”
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจ
สโมสร คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(ถนนโยธี) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และติดตาม
ความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ในการท�ำงานวิจัยของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยาการทางการเเพทย์ ข องประเทศไทย
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตามแนวทางการพั ฒ นา
ของประเทศไทยที่ได้ตระหนักว่า “ประเทศที่พัฒนาแล้ว
มีฐานความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ เ ข้ ม แข็ ง ” ซึ่ ง เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ของการ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
กั บ นานาประเทศ อี ก ทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาและน� ำ เทคโนโลยี
ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างจริงจังเกิดเป็นสังคม
แห่ ง การเรี ย นรู ้ (knowledge based society) และ
12

ส่งเสริมให้ประเทศมีความเข้มแข็งพร้อม
กั บ การเพิ่ ม เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ
ในทุกด้าน รวมทั้งการส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น (well - being and environment) เพื่อ
ให้ ป ระเทศหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง
(Middle Income Trap) ยกระดั บ ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันให้ทัดเทียมในระดับสากล และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุ ร พล อิ ส รไกรศี ล นายกราชบั ณ ฑิ ต ยสภา
ศาสตราจารย์ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ประธานส�ำนัก
วิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และศาสตราจารย์ นาแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทน
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แถลงถึงบทบาท
ของ วช. ต่อการสนับสนุนการวิจัยทางด้านเวชกรรมตรงเหตุ
ที่ใช้ในการรักษาโรคในปัจจุบัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว
ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน�้ำ) กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทุนวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงาน
หลั ก ในการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ
ซึ่งเป็นบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศพัฒนาด้วย
การวิจยั และนวัตกรรม ครอบคลุมงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและการพัฒนา
บุคลากรวิจัย ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรวิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม

วั ต ถุ ป ระสงค์ วช. จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงและ
การสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทุน
วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม
2562 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เดนท์
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน
การประชุม เพือ่ ให้ผปู้ ระสานงาน ผูป้ ระสานชุดโครงการ พีเ่ ลีย้ ง
งานวิจยั และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้รว่ มรับฟังแนวทางการบริหาร
ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งร่วมแสดงความคิด
เห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทุน
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การด�ำเนินงานของส�ำนักประสาน โดยมุง่ เน้นความรับผิดชอบ
(Accountability) ในการด�ำเนินงานและส่งมอบผลลัพธ์
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มี ก ารก� ำ กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมถึ ง มี ข อบเขต
การด�ำเนินงานที่ชัดเจน

การลงนามบันทึกข้อตกลงถ่ายทอดนวัตกรรมอาหาร
กับบริษัท บลูสไปซ์ จ�ำกัด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
และบริษัท บลูสไปซ์ จ�ำกัด โดยมี นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บลูสไปซ์ จ�ำกัด ร่วมลงนาม ในวันเสาร์ที่
27 กรกฎาคม 2562 ณ ภัตตาคารบลูเอเลเฟนท์ ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร
โดย วช. ได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิ จั ย “แผนงานโครงการวิ จั ย ครั ว ไทยสู ่ ต ลาดโลก”
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 และสามารถขยายผลสูก่ ารใช้ประโยชน์
ในกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะภาคเอกชน
ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และในโอกาสนี้
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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บริ ษั ท บลู ส ไปซ์ จ� ำ กั ด
ได้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจใน
ผลงานวิ จั ย ของโครงการ
“ ก า ร วิ จั ย พั ฒ น า
มาตรฐานการผลิ ต เพื่ อ
การตรวจสอบย้ อ นกลั บ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค งรสชาติ แ ท้ จ ากความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพของพื ช ผั ก และสมุ น ไพรเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ค่ า
เชิ ง รสชาติ แ ท้ แก่ ธุ ร กิ จ อาหารไทยทั่ ว โลก” ซึ่ ง เป็ น อี ก
โครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนงาน “ครัวไทยสู่ตลาดโลก”
ที่สามารถน�ำผลผลิตจากงานวิจัยส่วนหนึ่ง คือ กระบวนการ
ผลิตกะเพราอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับเอกชนไปผลิตและจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าโครงการ
ซึง่ ในการลงนามความร่วมมือครัง้ นีจ้ ะเป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะท�ำให้
เกิดการสร้างเครือข่ายการร่วมมือพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ
ที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป
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กอ.รมน. และ วช. พร้อมน�ำผลงานวิจยั และนวัตกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
เศรษฐกิจฐานราก และปราชญ์เพื่อความมั่นคงต้นแบบ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอ�ำนวยการรักษา
ความมั่นคงในราชอาณาจักร (ศปป.1 กอ.รมน.) ด�ำเนินการ
โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดอง
เพื่อสร้างจิตสาธารณะและส�ำนึกดีในการสร้างสรรค์สังคม
สร้างชุ มชนต้ น แบบให้เ ข้มแข็ง ร่วมกับเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน - ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ในการนี้ ศปป.1 กอ.รมน. ได้ จั ด “กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
กลุ ่ ม มวลชนเพื่ อ ความสามั ค คี ป รองดอง” ใน 4 ภาค
โดยมี พล.ท.กนก ภู ่ ม ่ ว ง ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ป ระสาน
การปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
ซึ่งทาง ศปป.1 กอ.รมน. ได้เชิญส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

(วช.) ที่ มี ค วามพร้ อ มในการร่ ว มก� ำ หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
ที่ จะน� ำ ผลงานวิ จัย และนวั ต กรรมไปสร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชน
โดย ดร.วิ ภ ารั ต น์ ดี อ ่ อ ง รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
การวิ จั ย แห่ ง ชาติ ได้ ร ่ ว มน� ำ เสนอแผนการด� ำ เนิ น งาน
ของ วช. และความพร้ อ มขององค์ ค วามรู ้ ง านวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่จะผลักดันเข้าสู่ชุมชนต้นแบบ โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ผู้น�ำชุมชน
ในแต่ ล ะภาคและนอกพื้ น ที่ พร้ อ มด้ ว ยวิ ท ยากรจาก
กอ.รมน. ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กรมพัฒนาชุมชน และปราชญ์เพือ่ ความมัน่ คงต้นแบบ ส�ำหรับ
ในเดือน กรกฎาคม 2562 ได้จัดขึ้นใน 2 ภาค ดังนี้

ภาค 3 ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์

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

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ภาค 4 ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดชุมพร ณ โรงแรมนานาบุรี
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วช. ร่วมมือภาคีเครือข่ายยกระดับคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ของพืน้ ทีช่ มุ ชนด้วยวิจยั และนวัตกรรม “เครือ่ งอบแห้งเมล็ดพันธุพ์ ชื ”

ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการภาคประชาชนและการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน โดยวางระบบการด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคพื้นที่ ภาคอุดมศึกษา ภาควิจัยและนวัตกรรม
และกลุ่มวิสาหกิจ ภายใต้กลไกแผนงานจัดการความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และการขยายผลสู่พื้นที่ชุมชน Research for
Community โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ น�ำนวัตกรรมสร้างชุมชนต้นแบบในพื้นที่
โดยการมอบผลงานวิจยั และนวัตกรรม “เครือ่ งอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอนิ ฟราเรด” หรือ เครือ่ งอบแห้งเมล็ด
พันธุ์พืช ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาในการลดความชื้นลงได้ถึง 1 ใน 3 และเมล็ดพันธุ์
ที่ผ่านการอบมีคุณภาพดี สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับปริมาณผลผลิตในปริมาณมากได้ถึง
12 ตันต่อวัน นวัตกรรมเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด เป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และรางวัลจาก
เวทีนานาชาติด้านการประดิษฐ์จากกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วช. ได้น�ำนวัตกรรมสร้างชุมชนต้นแบบในพื้นที่ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่าง
หางกระรอก ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม “เครื่องอบแห้ง
แบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรด” ให้แก่ภาคจังหวัด โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอ�ำเภอตากฟ้า ผู้แทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวาณิช มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นักวิจัยหัวหน้าโครงการกล่าวรายงานถึงการพัฒนานวัตกรรมโดยการสนับสนุนของ วช. ณ พื้นที่ท�ำการเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฟ่างหางกระรอก ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 วช. ได้น�ำนวัตกรรม
สร้างชุมชนต้นแบบในพืน้ ที่ ณ วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา
อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการมอบผลงานวิจัย
และนวั ต กรรม “เครื่ อ งอบแห้ ง แบบถั ง ทรงกระบอกหมุ น
ด้วยรังสีอินฟราเรด” ให้แก่ภาคจังหวัด โดยมี นายอ�ำพล
พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ
นวัตกรรมและรูปแบบการขยายผล ณ โรงสีแดง จังหวัดสงขลา
พร้อมนีภ้ าคีเครือข่ายร่วมสานต่อการด�ำเนินงาน โดยการมีสว่ น
ร่วมจากภาคมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ
หนูเนียม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวาณิช นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้ผลิตนวัตกรรม ผู้น�ำและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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กิจกรรม วช.

นักวิจัยภาคกองทัพบกและหน่วยท�ำวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
ส� ำ นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นาการทางทหารกองทั พ บก
(สวพ.ทบ.) ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมแผนงานโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการ
ภาคความมั่ น คง จึ ง ได้ จั ด อบรมวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ย
นักวิจัยกองทัพบกขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562
และ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ เป็ น ผู ้ บ รรยาย
เกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และภารกิจของ
ส� ำ นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ (วช.)
ในวั น ที่ 11 กรกฏาคม 2562
ณ สวพ.ทบ. โดยกิ จ กรรมนี้ มี
เป้าหมายให้ผทู้ ำ� วิจยั ภาคกองทัพบก
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่ท�ำงาน
ร ่ ว ม กั บ ก อ ง ทั พ บ ก ไ ด ้ เ ต รี ย ม
ความพร้ อ มในการจั ด ท� ำ แผนงาน

โครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น วิ จั ย และนวั ต กรรม การพบกั บ หน่ ว ย
ใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง
ก�ำหนดแนวทางในการ
พัฒนายุทโธปกรณ์ดว้ ย
การวิจัย เทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม
ทีส่ อดคล้องกับแผนงาน
ของประเทศต่อไป

วช. น�ำภารกิจและผลงานร่วมสนับสนุนสัมมนาสาธารณะ
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุน่ ที่ 10 (นยปส.10)
จัดการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริต
บนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยมี พลต�ำรวจเอก วัชรพล
ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิด
การสัมมนา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1
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ส�ำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมนี้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมวิพากษ์ผลงานทางวิชาการของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในหลักสูตร นยปส.10 โดยมี ดร.วิภารัต น์ ดี อ ่ อ ง
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) และทีมงาน วช. น�ำภารกิจการสนับสนุนทุนวิจัย และผลงาน
วิ จั ย ด้ า นการลดคอร์ รั ป ชั น และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ร่ ว ม
จัดแสดงนิทรรศการ โดยในระหว่างงาน ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
กรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการ ป.ป.ช. ที่ปรึกษา ป.ป.ช. อธิบดี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ผูบ้ ริหารหลายหน่วยงาน ได้ให้เกียรติเข้าเยีย่ มชมนิทรรศการของ วช.
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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