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เดือนธันวาคม 2563 นี้ เปนเดือนที่มีวันสําคัญ 
“วันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563” สํานักงาน
การวิจยัแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
เพ่ือบําเพ็ญกุศล เน่ืองใน วันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 
2563 ณ หองประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น 2 อาคาร 
วช. 1 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และจัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสากับการพัฒนาองคกร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยมี ดร.วิภารัตน 
ดีอ อง รองผู อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห งชาติ 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหาร ขาราชการ และ
เจาหนาที่สํานักงานการวิจัยแหงชาติ เขารวมในพิธีดังกลาว 

สําหรบัหนงัสอืจดหมายขาว วช. ฉบบันี ้ภายในเลม
มีเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยที่นาสนใจมากมาย อาทิ “วช. 
นํานวัตกรรมจากเยาวชนวัยใสเขารวมงานวันพอแหงชาติ” 
และ “วช. ประกวดนวัตกรรมจัดการขยะใหเปนศูนย Zero 
Waste” และในคอลัมนงานวิจัยเพ่ือประชาชนเปนเรื่อง
เกี่ยวกับ “โครงการถายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลด
ขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาค” และในคอลัมนรอบรูงานวิจัยได
นําเรื่อง “จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 
ตอนที่ 1” มานําเสนอในเลมนี้ ซึ่งในสวนของตอนที่ 2 
จะนาํเสนอในฉบบัถดัไป โดยรายละเอยีดเรือ่งตาง ๆ  ทานผูอาน
สามารถตดิตามอานไดในหนังสอืจดหมายขาว วช. ฉบบัน้ีครบั

บรรณาธิการ

เจาของ : สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ที่อยู : เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0 2579 1370 - 9 
เฟซบุก (Facebook Fanpage) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ เว็บไซต www.nrct.go.th 
ทีป่รึกษา : ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอาํนวยการสาํนกังานการวจิยัแหงชาต ิรกัษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
นายสมปรารถนา สุขทวี รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ   
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วช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองคกร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพอแหงชาติ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาองคกร เน่ืองในวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดพิธี
เจริญพระพุทธมนตเพื่อบําเพ็ญกุศล เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
5 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น 2 อาคาร วช. 1 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) และจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากับการ
พัฒนาองคกร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพอแหงชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน 
ดอีอง รองผูอาํนวยการสาํนกังานการวิจยัแหงชาติ รกัษาราชการแทนผูอาํนวยการ
สํานกังานการวจิยัแหงชาต ิเปนประธานในพธิ ีพรอมดวยคณะผูบรหิาร ขาราชการ 
และเจาหนาที่สํานักงานการวิจัยแหงชาติเขารวมในพิธีดังกลาว  
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วช. นํานวัตกรรมจากเยาวชนวัยใสเขารวมงาน “วันพอแหงชาติ”

โอกาสนี้ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ใหแกเยาวชนและผูสนใจ รวมถงึสิง่ประดษิฐและเทคโนโลยขีองเด็กและเยาวชน
ทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  เชน ชดุกระเปาปฐมพยาบาลอจัฉรยิะ 
Walker อเนกประสงคสําหรับผูปวยและผูสูงอายุ รวมจัดแสดงภายในโซน 
“วยัใสปลอยพลงัสดุปง” ภายในงาน “วนัพอแหงชาต”ิ เพ่ือรวมเทดิพระเกยีรติ
เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถพติร พรอมนอมราํลกึถงึพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภักดี อีกทั้ง เพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหเยาวชนที่มีความสามารถ
และมีผลงานที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอสวนรวมไดมารวมกิจกรรม 
เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการทําดี คิดดีและเปนพลังบวกใหแกสังคม
และประเทศชาติ โดย ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ไดรวมชม
ผลงานและนิทรรศการภายในงานเมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2563  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จัดงาน “วันพ�อ
แห�งชาติ” ประจําป� 2563 เนื่องในวันคล�ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ พร�อมทั้งผนวกงานวัน
รู�รักสามัคคีซ่ึงตรงกับวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 เพื่อน�อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 
และแสดงความจงรักภักดี ระหว�างวันท่ี 1 - 6 ธันวาคม 2563 
ณ พพิธิภณัฑ�การเรียนรู�แห�งชาติ (มิวเซยีมสยาม) ตลอดแนวถนน
ราชินี และบางส�วนของถนนเจริญกรุงและถนนสนามไชย
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งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

ป�ญหาขยะล�นโลกเป�นป�ญหาท่ีท่ัวโลกกําลังประสบป�ญหาอย�างหนักอยู�
ในป�จจุบัน จากข�อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม เมื่อป� พ.ศ. 
2563 ประเทศไทยติด 10 อนัดบัแรกของประเทศท่ีปล�อยขยะลงสู�ทะเลมากทีส่ดุในโลก 
โดยกว�าคร่ึงหนึ่งท่ีไหลลงมหาสมุทรนั้น เป�นพลาสติกที่ย�อยสลายยาก และเม่ือป� 
พ.ศ. 2562 พบว�า ปริมาณขยะท่ีประเทศไทยสร�างขึน้อยู�ท่ี 28.7 ล�านตัน ซึง่มากกว�าป� 
พ.ศ. 2561 อยู� 3% โดยถูกคัดแยก ณ ต�นทางและจํากัดอย�างถูกต�องรวม 
22.9 ล�านตัน แต�ยังเหลือขยะอีก 5.8 ล�านตัน คิดเป�น 20% ของขยะทั้งหมด 
กลายเป�นป�ญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะทะเล จึงเป�นป�ญหา
ที่ทุกคนต�องให�ความสําคัญและร�วมกันแก� ไข ซ่ึงจากป�ญหาดังกล�าวรัฐบาลได�ให�
ความสาํคัญจงึกาํหนดให�เป�นหน่ึงในเป�าหมายการพฒันาประเทศคือ สร�างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม โดยเป�นหน่ึงในนโยบายและยุทธศาสตร�
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม

วช. ประกวดนวัตกรรมจัดการขยะใหเปนศูนย 
Zero Waste

ทั้งนี้ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
โครงการ Zero Waste ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการ
ดังกลาวจะเปดโอกาสใหหนวยงาน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยตาง ๆ  
สามารถสงขอเสนอโครงการเขามาเพื่อขอรับทุนไป
ดาํเนินการแกไขปญหา เพือ่ตอบโจทย Zero Waste 
และเพื่อใหโครงการเปนที่รู จักเปนวงกวาง จึงมี
ความรวมมือจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการ
จัดการขยะใหเปนศูนย (Zero Waste Innovation 
Contest) ซึ่งสงผลใหเกิดการแขงขันดานวิจัย
และนวัตกรรมในโจทยที่ทาทาย การแกไขปญหา 
สรางกลไก การบูรณาการ และสงเสริมการ
เช่ือมโยงงานวิจัยกับประชาชน ใหไดเขามามีสวนรวม
ในการวิจัย รวมถึงการตอยอดสูการใชประโยชนในมิติตาง ๆ 
สาํหรบัโครงการประกวดนวตักรรมการจดัการขยะใหเปนศนูย 
เกิดจากความรวมมือระหวางมูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคน
ทั้งมวล รวมกับ วช. และ Thailand Friendly Design Expo 
2021: มหกรรมอารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคน
ทั้งมวล คร้ังท่ี 5 ซึ่งยังมีเปาหมายเพื่อใหผลงานจากนักวิจัย
เปนที่รูจักและไดรับการตอยอดในภาคธุรกิจ และนําไปสูการ
ปรับใชในวงกวาง โดยจะสงเสริมใหเกิดการแขงขันนวัตกรรม
แกปญหาขยะทะเลในพื้นท่ีเทศบาลและพื้นท่ีชายฝงทะเล 
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และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงตอยอดไปพัฒนา
ระดับธุรกิจหรือใชประโยชนในชีวิตจริง

การประกวดแบงเปน 2 ประเภท คือ 1) ประเภท
ระบบรวบรวมและขนสงขยะ ซ่ึงคุณสมบัติผูสงผลงานคือ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอยางนอย 
3 คน โดยผูชนะเลิศอันดับ 1 จะไดรางวัล 
80,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ 
และ 2) ประเภทระบบการลดและกําจัด
ขยะ ซึ่งแบงการประกวดออกเปน 2 พื้นที่
เปาหมาย คือ พื้นที่ติดชายฝงทะเล และ
พื้นที่ทั่วไป ซ่ึงคุณสมบัติผูสงผลงานคือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
ชุมชน หมูบาน และสงประกวดเปนกลุม 
โดยผูชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแตละพื้นที่เปาหมาย
จะไดรับรางวัล 50,000 บาท พรอมถวยรางวัลจากกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

และเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงตอยอดไปพัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงตอยอดไปพัฒนา

งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

โดยเมือ่วนัที ่4 พฤศจิกายน 2563 สํานกังานการวจิยั
แหงชาติ (วช.) รวมกับ มูลนิธิอารยสถาปตยเพื่อคนทั้งมวล 
และ Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรม
อารยสถาปตย และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 

5 แถลงขาว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ
ใหเปนศูนย (Zero Waste Innovation Contest)” 
ณ หองประชุมจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ชั้น 2 อาคาร 
วช. 1 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน 
ดีออง รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ รักษา
ราชการแทนผูอาํนวยการสาํนกังานการวจิยัแหงชาต ิและ
รองศาสตราจารย ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ ผูอํานวยการ
แผนงานทาทายไทย : ทะเลไทยไรขยะมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รวมแถลง  

(ตอจากหนา 5)
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งานวิจัยเพ� อประชาชน

(อานตอหนา 8)

โครงการถายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิล
เพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาค

ป�จจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณป�ละ 2.7 ล�านตัน 
แต�เราสามารถนําไปรีไซเคิลได�เพยีง 0.2 ล�านตนัเท�าน้ัน ท่ีเหลือจะถกูนําไป
ทําลายโดยวธิกีารเผาและฝ�ง โดยเฉพาะอย�างยิง่ถงุพลาสตกิท่ีเราใช�บรรจุ
อาหารและสินค�าทุกวัน เป�นถุงท่ีผลิตมาจากเม็ดพลาสติกท่ีใช�เช้ือเพลิง
ฟอสซิลเป�นวัตถุดิบ ซึ่งสามารถทําการผลิตได�ง�ายรวดเร็ว ปริมาณมาก 
และต�นทุนต่ํา เม่ือนํามาใช�จะมีอายุการใช�งานสั้น และส�วนใหญ�เป�นการ
ใช�เพียงคร้ังเดียวแล�วพร�อมท่ีจะกลายเป�นขยะได�ในทันที เป�นภาระในการ
จัดเก็บและกําจัดอย�างมาก เน่ืองจากคุณลักษณะที่เบาบาง และมีปริมาณมาก
จึงปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ทําให�การย�อยสลายมูลฝอยเป�นไปได�
ยากมากและต�องใช�พื้นที่ในการฝ�งกลบจํานวนมาก อีกท้ังถุงพลาสติก 
1 ใบ ต�องใช�เวลาย�อยสลายนานถึง 450 ป� เป�นอย�างน�อย

พื้นที่ในบริเวณท่ีฝงกลบขยะถุงพลาสติกนั้นจะไม
สามารถทําการเกษตรไดอีกเลยในระยะเวลา 400 - 500 ป 
หรือถานําไปเผาจะมีกาซคารบอนไดออกไซด ที่เปนกาซ
เรือนกระจก มีคุณสมบัติอมความรอน ไปปกคลุมอยูรอบโลก 
ทาํใหโลกรอนขึน้ วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการชะลอหรอืลดอตัรา
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไปสูชั้นบรรยากาศ คือ การ
สรางแหลงกักเก็บคารบอน (Carbon Sink) ซึ่งสามารถทําได
โดยการปลูกตนไมเพื่อกักคารบอน หรือหาแหลงกักเก็บวัสดุ
ที่มีสารคารบอนไว

โครงการถายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะ
พลาสตกิ 4 ภมูภิาค เปนแนวทางหนึง่ท่ีชวยลดอตัราการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดไปสูช้ันบรรยากาศ หรือสรางแหลง
กกัเกบ็คารบอน (Carbon Sink) เอาไว โดยนาํเอาขยะถุงพลาสติก
มาผสมกับยางมะตอยแลวนําไปสรางผิวถนนลาดยางเพ่ือการ
สัญจรทั่วไป เน่ืองจากถุงพลาสติกและยางมะตอยเปนวัสดุ

ทีม่าจากแหลงกาํเนิดเดยีวกนัคืออตุสาหกรรมปโตรเคมี อีกทัง้
ถุงพลาสติกยังเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับยางมะตอย
และยังอยูในลําดับชั้นการผลิตที่สูงกวา ดังนั้น การใสขยะ
ถงุพลาสตกิลงไปในยางมะตอยนัน้จงึมโีอกาสทีจ่ะเพิม่คาความ
เสถียรภาพใหกับผิวถนนลาดยางมากยิ่งขึ้นและมีความคงทน
ถาวรใชงานไดยาวนานกวา

การนําขยะถุงพลาสติกมาทําเป นถนนรีไซเคิล 
เปรียบเสมือนการฝงกลบขยะถุงพลาสติกลงในพื้นที่ที่ไม
ใชประโยชนทางดานกสิกรรมใด ๆ และไมมีการสงกาซ
คารบอนไดออกไซดปลอยออกไปสูชั้นบรรยากาศของโลก 
อีกท้ังยังเปนการแกไขปญหาขยะพลาสติกภายในชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและยังสามารถรักษาคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชวีติ
ที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศอีกดวย
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แหลงขอมูล : I4BizBank Innovation for Business Bank สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) https://i4biz.nrct.go.th 
เรื่อง “โครงการถายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาค”

  การทําถนนรีไซเคิล

เตรียมพื้นถนนที่จะทําการกอสรางเหมือนถนนทั่วไป

นําขยะถุงพลาสติกมาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม.

ผสมขยะถุงพลาสติกในยางมะตอยประมาณ 10% ของนํ้าหนัก
ยางขณะที่เครื่องจักรกําลังปูผิวถนนหรือผสมมาจากโรงงานให
อุณหภูมิอยูในชวง 150 – 160 °C

ปูยางมะตอยผสมขยะถุงพลาสติกบนพื้นถนนที่เตรียมไว

บดอัดผิวถนนใหแนนแลวเปดถนนใชงานตามปกติ

ใน 1 วันคนใช�ถุงพลาสติกโดยเฉล่ีย 3 ถุง ถ�าเรานําขยะถุงพลาสติกมารีไซเคิลได�เพียง 10% เท�านั้น 
แสดงว�ามีขยะถุงพลาสติกเหลืออยู�ภายในประเทศให�เรากําจัดมากกว�า 160 ล�านถุงต�อวัน

ลดการใช�ถงุพลาสตกิอย�างต�อเน่ืองเป�นการช�วยลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�สู�ช้ันบรรยากาศ 
ซึ่งเป�นตัวการสําคัญที่ก�อให�เกิดภาวะโลกร�อน

โครงการถายทอดเทคโนโลยีถนนรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติกใน 4 ภูมิภาค ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
“การจดัการความรูการวจิยัเพือ่การใชประโยชนเชงินโยบายสาธารณะ” ภายใตโครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจําป 2559 จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

1
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  การทําบล็อกรีไซเคิล

เตรียมขยะถุงพลาสติกและทรายละเอียด สวนผสม 1 : 4

คั่วทรายละเอียดใหไดอุณหภูมิ 180 – 200 °C

นําขยะถุงพลาสติกใสในกระทะที่คั่วอยูแลวคนใหเขากัน

เทสวนผสมที่ไดลงไปในบล็อกรูป 6 เหลี่ยม

ทําการบดอัดสวนผสมใหแนน

ทิ้งไวใหเย็นแลวถอดแบบบล็อกออก

รูหรือไม 
?

รูหรือไม 
?

ผูสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามไดทางเว็บไซต : I4BizBank Innovation for Business Bank 
สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) https://i4biz.nrct.go.th  

และอ�านเพิ่มเติมได�ที่ลิงค� https://i4biz.nrct.go.th/download/ebook/30001.pdf

  การทําถนนรีไซเคิล

งานวิจัยเพ� อประชาชน (ตอจากหนา 7)

คือจํานวนขยะถุงพลาสติกที่ใช

ในการทําถนนรีไซเคิลตอ 1 ตรม.

คือคาเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้น

มากกวาถนนยางมะตอยปกติทั่วไป

คอืคาใชจายในการกอสรางและซอมบาํรงุ

ลดลงจากถนนยางมะตอยแบบธรรมดา

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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รอบรูงานวิจัย

 กอนการดําเนินงานวิจัย
นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาท่ีตนถนัด และมีความรูความสามารถเพียงพอ ตองใหเกียรติและอางถึง

นกัวชิาการหรอืแหลงขอมลูขาวสารท่ีนํามาใชในการเขียนขอเสนอโครงการวิจยั ปฏบิตัใิหเปนไปตามมาตรฐานจรยิธรรมการวจิยั
ในคนหรอืในสตัว มคีวามโปรงใสในการเสนอโครงการเพือ่ขอรบัทนุวจิยัตองศกึษาขอตกลงหรอืสญัญาโครงการวจิยัอยางรอบคอบ
และถี่ถวน รวมทั้งแจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบกอนที่จะลงนามในขอตกลงหรือสัญญา เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันระหวาง 
นักวิจัย หนวยงานตนสังกัด และแหลงทุนวิจัย

แนวทางปฏิบัติ
 ไตรตรองหาหัวขอวิจัยดวยความรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชน

ในการเสรมิสรางองคความรู ความกาวหนาทางวชิาการ การแกไข
ปญหา และประโยชนสุขของสังคมและประเทศชาติ

 มีความเปนกลางทางวิชาการ และไมดําเนินการวิจัยโดยมี
วัตถุประสงคในการโจมตี หรือทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย

 ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการวิจัยของหนวยงานตนสังกัด และที่เกี่ยวกับ
การใหทนุวจิยัของแหลงทนุอยางละเอยีดรอบคอบ กอนนาํเสนอโครงการวจัิยเพ่ือขอรับทนุสนบัสนนุ เพือ่ปองกัน
ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 เขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิจัยให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และไดมาตรฐานทั้งทางวิชาการและการวิจัย

 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิจัยอยางพอเพียง กอนลงมือเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

 ใหเกียรติและอางถึงนักวิชาการเจาของขอมูล หรือแหลงที่มาของขอมูล แนวคิด ผลงาน และถอยคําที่นํามาใชใน
การเขยีนโครงการวจิยั ตองไมแอบอาง หรอืสรางขอมลูเทจ็ หรอืปลอมแปลงขอมลู หรือนาํผลงานของผูอ่ืนมาเปน
ของตน หรือกระทําการใด ๆ ที่ทําใหแหลงทุนเกิดความเขาใจผิดไปจากความเปนจริง

นักวจิยัพงึใช�ความรู�ทางวชิาการและวชิาชีพ ดาํเนินการศกึษาค�นคว�า
อย�างมีระบบและตามระเบียบแบบแผนวธิกีารวจิยัท่ีเป�นท่ียอมรับของศาสตร�ท่ี
เกีย่วเน่ืองกบัเร่ืองทีว่จิยั ต้ังแต�ข้ันก�อนการดาํเนนิงานวจิยั ระหว�างการดาํเนนิ
งานวิจัย และหลังการดําเนินงานวิจัย จนถึงการนําผลงานวิจัยออกเผยแพร�
สู�สาธารณชนในวงกว�าง โดยรักษามาตรฐานการปฏบัิติงานและจริยธรรมการ
วิจัยอย�างเคร�งครัด ดังนั้น

 จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัย และแนวทางปฏิบัติ  ตอนที่ 1

 ออกแบบและวางแผนการวิจัยหรือทดลองอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการ และระเบียบวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับ
ของศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัย

 ปฏิบติัใหเปนไปตามมาตรฐานจรยิธรรมการวจิยัในคน โดยตอง
เสนอขอเสนอโครงการวิจยัทีเ่กีย่วของกบัคน ใหคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน (หรือในชื่อเรียกอยางอื่น) เพื่อรับรอง
หรือใหความเห็นชอบกอนยื่นเสนอตอแหลงทุนวิจัย

(อานตอหนา 10) 9
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)



รอบรูงานวิจัย

 ขอรับคํายินยอมจากผูรับการวิจัย หรือผูแทนโดยชอบธรรมท่ี
สามารถปกปองผลประโยชนของผูรบัการวิจยัได เชน บดิามารดา 
ผูปกครอง ญาต ิหนวยงานท่ีดแูล เปนตน กอนเริม่ดําเนินงานวจิยั 
ทัง้นีน้กัวจิยัตองเปดโอกาสใหผูรับการวจิยัมีอสิระในการตัดสนิใจ
เขารับการวิจัย หรือถอนตัวจากการวิจัยไดตามตองการ

 ตระหนักถึงผลการวิจัยที่แมนยํา โดยใชสัตวทดลองจํานวนนอย
ที่สุด ทั้งนี้ตองเสนอขอเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับสัตว ตอ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในสตัว (หรือในชือ่เรียกอยางอืน่) เพ่ือรับรองหรือใหความเหน็ชอบ กอนยืน่เสนอ
ตอแหลงทุนวิจัย

แหล�งข�อมลู : หนงัสอื “จรรยาวชิาชพีวจัิย และแนวทางปฏบิติั” จดัทาํโดย 

สาํนกังานการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900

 ขออนญุาตเจาของสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กีย่วของ
กับเร่ืองที่วิจัย ใหไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษร
กอนใชทรพัยสนิทางปญญานัน้เพือ่ประโยชนในการศึกษา
คนควาหรือทดลอง

 ระบุสถานท่ีท่ีจะดําเนินการวิจัยอยางชัดเจนโดยเฉพาะ
งานวจิยัทีต่องใชคนหรอืสตัวเปนกลุมตวัอยางในการวจัิย

 ระบชุวงเวลาในการทาํวจิยัในแตละขัน้ตอนของกระบวนการวจัิย และระยะเวลาท้ังหมดทีจ่ะใชในการทําวจัิยอยาง
ชัดเจน

 มีความโปรงใสในการเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนวิจัยไมปดบังหรืออําพรางวัตถุประสงคที่แทจริงของการวิจัย 
และตองเสนอขอมูลและแนวคิดอยางเปดเผยตรงไปตรงมาในขอเสนอโครงการวิจัย

 ศึกษาและทําความเขาใจขอตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัยอยางรอบคอบและถี่ถวน วาไมขัดกับมาตรฐานทาง
วิชาการและจรรยาวิชาชีพวิจัย รวมท้ังอยูในวิสัยและความสามารถที่นักวิจัยจะกระทําใหสําเร็จไดโดยมีอิสระ
ทางความคิด กอนที่จะมีการลงนามในขอตกลงหรือสัญญากับแหลงทุนวิจัย

 แจงใหหนวยงานตนสงักดัทราบกอนทีจ่ะลงนามในขอตกลง
หรอืสญัญา ใหเปนทีเ่ขาใจตรงกนัระหวางนกัวจิยัหนวยงาน
ตนสังกัด และผูใหทุนเกี่ยวกับเงื่อนไขและขอปฏิบัติตาง ๆ 
ในขอตกลง หรือสัญญา เพื่อใหแตละฝายยึดถือปฏิบัติตาม 
และปกปองสทิธปิระโยชนของตน รวมท้ังดําเนนิการใหเปน
ไปตามระเบียบของหนวยงานวาดวยการวิจัย  

(โปรดอานตอฉบับหนา)

 * ขอมูลบทความ “จรรยาวิชาชีพในการทําวิจัย และแนวทางปฏิบัติ 

ตอนที่ 1” เปนเพียงบางสวนบางตอน จากหนังสือ จรรยาวิชาชีพวิจัย และ

แนวทางปฏิบัติ เทานั้น

(ตอจากหนา 9)
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กิจกรรม วช.

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.เอนก ฯ มแีนวคิดในการทํานบํุารงุ
ศิลปวิทยาการทุกดาน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยัและนวตักรรม (อว.) มงีานวทิยาศาสตรทีโ่ดดเดน แต กระทรวง 
อว. ไมควรเปนแคกระทรวงดานอุดมศึกษาและวทิยาศาสตรเทานัน้ 
แตควรเปนกระทรวงแหงศิลปวิทยาการ โดยมีงาน 5 อยางท่ี
จะทําใหดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
เดนชัดขึ้นมา ไดแก 1) ศูนยชางศิลปทองถิ่น 2) ศูนยพิพิธภัณฑ
ศิลปกรรมแหงชาติ 3) ศูนยวิเทศศาสตร 4) ศูนยเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 5) ศูนยสุวรรณภูมิศึกษา ซึ่งจะสังกัดวิทยสถาน
ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, 
Humanities and Arts: TASSHA) ถาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไดเทากับ
เปนการลงทุนทางดานวัฒนธรรมครั้งใหญของประเทศ เปนการ
ยกระดับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความหลากหลายของไทย
ขึ้นมาได ซึ่งขณะนี้ กระทรวง อว. มีงบประมาณสําหรับดําเนินการ
จัดตั้ง 5 ศูนยนี้กวา 200 ลานบาท และยังสามารถเจียดงบประมาณ

บางสวนจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่มีกวา 1,500 ลานบาท
มาสนับสนุนไดอีกดวย ดังนั้นจึงตองการเห็นความสําเร็จของ
ศูนยชางศิลปทองถิ่นและพรอมสนับสนุนเต็มที่ เพราะชางศิลป
ทองถิน่หลาย ๆ  ทีก่าํลงัจะหายไป ซึง่เปนเรือ่งนาเสยีดายถาความรู
เหลานี้หายไป ในเบื้องตนจะใหวิทยาลัยชุมชนเปนเจาภาพ โดย
หารือรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะมีความชํานาญเรื่อง
ทองถ่ิน ดังนั้นแตละจังหวัดจึงควรไปคนหาและฟนฟูชางทองถิ่น 
รวมถึงศูนยพิพิธภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดเก็บรวบรวมศิลปกรรมไวตั้งแตกอตั้งมหาวิทยาลัยแตคนอื่น
ไมไดช่ืนชม ดังนั้นจะทําอยางไรที่จะเปดแสดงใหคนทั้งประเทศได
ดื่มดํ่า และเปนสถานที่ทองเที่ยวใหประชาชนไดเขาไปชมในชวง
วันหยุด นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาประวัติศาสตรของคนไทยที่
ยอนไปถงึยคุสวุรรณภมูเิมือ่ประมาณ 2,500 ปกอน และการศึกษา
ไทยท่ีมีมิติของโลกมากข้ึน และการตั้งศูนยเศรษฐกิจพอเพียงที่
เอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเสริมใหมีความยั่งยืนและคืน

โภคทรัพยกลับคืนชุมชน  

การประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรของประเทศ

สํานักงานการวิจัยแห �งชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุม

ขับเคล่ือนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ด�านสังคมศาสตร�  
มนุษยศาสตร� และศิลปกรรมศาสตร�ของประเทศ เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห�อง Infinity Ballroom ชั้น 1 โรงแรม

พลูแมน คิงพาวเวอร� กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย�พเิศษ 
ดร.เอนก เหล�าธรรมทัศน� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เป�นประธานเป�ดการประชุม
และบรรยายพิเศษ เร่ือง “นโยบายขับเคลื่อนการส�งเสริมวิชาการ 

การวิจัย และพัฒนาบุคลากรด�านสังคมศาสตร� มนุษยศาสตร� 
และศลิปกรรมศาสตร�คร้ังสาํคัญของประเทศ” และ ศาสตราจารย� 

ดร. นายแพทย�สิริฤกษ� ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม กล�าวรายงาน 
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กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
กิจกรรม วช.

สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได�รับมอบหมายจากศูนย�อํานวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน โดยคณะกรรมการจิตอาสา

เฉพาะกิจกลุ�มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให�ดําเนินกิจกรรม “การนํานวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา 
เพื่อสร�างรายได�ให�ชุมชน” ภายใต�โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด�วยนวัตกรรม “เคร่ืองผลิตปุ�ยหมัก” ในการผลิตปุ�ยหมักและดินปลูกต�นไม�จากวัชพืชและ
ผักตบชวา และศูนย�อํานวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน เห็นว�านวัตกรรม “เครื่องผลิตปุ�ยหมัก” สามารถนําไปขยายผลในกลุ�มเกษตรกร
อื่น ๆ เช�น เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข�าวโพดและอ�อย) เพื่อช�วยลดป�ญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตร
และวัชพืช โดยการนําวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรและวัชพืชมาแปรรูปในการทําปุ�ยหมักและดินปลูก

ในการน้ี สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โดย ดร.ลกัขณา เบญ็จวรรณ จดักจิกรรม “การนาํนวตักรรมไปจดัการกบัวสัดเุหลอืใชทางการเกษตร เพือ่ลดปญหา
ฝุนละอองขนาดเล็กจากการเผา” ภายใตโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

 วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2563 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี นพดล 
รอดกลาง ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผูอํานวยการ
ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 
เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม 
รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก กลาวตอนรับ และ ดร.วิภารัตน 
ดอีอง รองผูอาํนวยการสาํนกังานการวจิยัแหงชาต ิรกัษาราชการ
แทนผูอาํนวยการสาํนกังานการวจัิยแหงชาติ กลาวความเปนมา
ของกิจกรรม ซ่ึงมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 165 คน โดย 
ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
ทมีวจัิยรวมเปนวทิยากรถายทอดความรูพรอมวธีิการทาํปุยหมัก
ใหกับผูเขารวมกิจกรรม ฯ
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 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดย พลตรี สุปญญา 
วิไลรัตน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผูอํานวยการศูนย
อํานวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 310 เปน
ประธานในพธิเีปดกจิกรรม นายพงศรตัน ภริมยรตัน ผูวาราชการ
จังหวัดตาก กลาวตอนรับ และ ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอํานวยการ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ กลาวความเปนมาของกิจกรรม ซึ่งมี
ผูเขารวมกจิกรรมประมาณ 150 คน โดย ดร.ลักขณา เบญ็จวรรณ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทีมวิจัยรวมเปนวิทยากร
ถายทอดความรูพรอมวธิกีารทาํปุยหมกัใหกบัผูเขารวมกจิกรรม ฯ

วช. จัดกิจกรรมนีโ้ดยมเีปาหมายเพือ่ใหประชาชนมรีายไดเสรมิจากการผลติและจาํหนายปุยหมกั อาหารสตัว และ
ดนิปลกูตนไมจากวสัดเุหลอืใชทางการเกษตรและวัชพชื และชวยลดปญหาหมอกควนัและฝุนละอองขนาดเล็กทีเ่กดิจากการ
เผา รวมทั้งเกิดเปนตนแบบในการจัดการกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและวัชพืชอยางถูกวิธี เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดความรวมมือของทุกภาคสวนในการดําเนินกิจกรรมอยางยั่งยืน  
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 สํานักงานการวจิยัแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
แถลงขาวความรวมมือทางวิชาการรวมกับจังหวัดเพชรบุรี ในการ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีภายใตกิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนตนแบบดวย
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรี
สูเมืองสรางสรรค” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุม

สํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ 
ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กลาวตอนรับ ซึ่งเปาหมาย
ของความรวมมือดังกลาวคือการพัฒนายุทธศาสตรการขับเคล่ือน
จงัหวดัเพชรบุรเีพือ่ยกระดบัสูเมืองสรางสรรค ตามบรรทดัฐานใหม
บนฐานความรูที่เปนนวัตกรรมการทองเที่ยว
 ในการนี้ ดร.วิภารัตน ดีออง รองผูอํานวยการสํานักงาน
การวจิยัแหงชาต ิรกัษาราชการแทนผูอาํนวยการสาํนกังานการวจิยั
แหงชาติ ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม และสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการใชประโยชนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่” พรอมกันน้ี นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายกสภามหาวทิยาลยัศิลปากร ศาสตราจารย ดร.สนทิ อกัษรแกว 
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิเศษ และ
นางวนัเพ็ญ มงัศร ีรองผูวาราชการจงัหวัดเพชรบรุ ีไดรวมบรรยาย
พิเศษ รวมถึง รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท หัวหนา
โครงการวิจัย นําเสนอโครงการวิจัยดังกลาว และมีผูทรงคุณวุฒิ 
วช. เขารวมการแถลงขาวดวย
 กิจกรรมภายในงานแถลงขาวยังมีนิทรรศการศิลปะและ
วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของจังหวัดเพชรบุรี เชน กิจกรรม 
“พิมพผาลายทอง” ซึ่งเปนกิจกรรมส่ือสารงานศิลปะและการ
อนุรักษลวดลายการปดทองภายในศาลาการเปรียญ วัดใหญ
สุวรรณารามวรวิหาร นิทรรศการขนมหวานเมืองเพชรบุรี ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของกิจกรรมในการดําเนินการวิจัย  

วช. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมมือกับ จังหวัดเพชรบุรี 
สรางตนแบบทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและยั่งยืน

กิจกรรม วช.
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ขยะที่ยอยสลายยาก เชน พลาสติกใสอาหาร กลองโฟม และ
ขยะอันตราย ภายใตแนวคิดแยกใหถูกถัง ทิ้งใหถูกสี ดีตอชุมชน
 โดยกิจกรรมระบายสีบนผาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ผาท่ีใชเปนผาฝายดิบ ไมผานการฟอกยอมดวยสารเคมี สวนสีที่
ใชในกิจกรรมระบายสีเปนสีพิมพผาที่ผสมนํ้าไดและยอยสลายไป
พรอมกระเปาผา และออกแบบกระเปาที่เหมาะกับผูเขารวมงาน
ซ่ึงสวนใหญเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมี
กระเปา 3 แบบ คือ กระเปาใสกระบอกนํ้า กระเปาใสเครื่องเขียน 
และกระเปาอเนกประสงค
 สําหรับผาฝายดิบที่นํามาใชในกิจกรรมภายในบูธเปน
ผลงานจากงานวิจัยที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 
จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. จํานวน 2 โครงการ คือ 
โครงการการจัดการความรูถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเคร่ือง
ทอผาแบบยกดอกพิเศษดวยเครื่องแจ็คการด และโครงการ
การจัดการความรู ถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบและ
พฒันาเครือ่งมวนเสนดายยนืดวยนวตักรรมการมวนแบบอตัโนมตัิ 
โดยผาฝายดิบนั้นทอขึ้นจาก “เครื่องทอผาแบบแจ็คการด” 
ซึ่งสามารถทอผาใหเปนลวดลายไดโดยไมตองขึ้นลายและขึ้น

ตะกอ สามารถทอผาไดรวดเร็วกวาเครื่องทอทั่วไป 5 เทา  

 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมจัดแสดง
นิทรรศการในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ชาติ ประจําป 2563” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร   2 อิมแพ็ค เ มืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
โดยนําเสนอนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรูการ
ใชทรัพยากรอยางรู คุณคา ลดจํานวนของเสียใหเหลือศูนย 
สงเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรมาใชใหม เพื่อเปนการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ภายใต ไฮไลต “7 แลวจบ 
ชวยลดปริมาณขยะ” โดยภายในบูธ วช. มีกิจกรรมวาดภาพ
ระบายสีเกี่ยวกับการแยกขยะ กิจกรรมระบายสีบนกระเปาผา
และไดรับเปนของท่ีระลึกกลับบาน และกิจกรรมบิงโกเพื่อแลก
ของรางวัลหลังเรียนรูการลดขยะ 7 วิธี ไดแก 

 1. รีฟวส (Refuse) ปฏิเสธบรรจุภัณฑสรางมลพิษ 
เชน กลองโฟมและพลาสติก 
 2. รีไซเคิล (Recycle) แยกขยะใหงายตอการนําไป
แปรรูป เปลี่ยนขยะใหมีชีวิตอีกครั้ง 
 3. รียูส (Reuse) ใชแลวใชอีก จนกวาจะหมดอายุ
การใชงาน 
 4. รีฟล (Refill) เลือกใชสินคาแบบเติม เพื่อไมเพิ่ม
เกินความจําเปน 
 5. รีแพร (Repair) ของเสียใหหัดซอม ตองใชใหคุม
กอนกลายเปนขยะ 
 6. รเีทิรน (Return) อดุหนุนสนิคาหมนุเวยีนบรรจุภณัฑ
ทําใหใชซํ้าไดหลายครั้ง และ 
 7. รีดิวซ (Reduce) เลิกกินทิ้ง กินขวาง เกินความ
จําเปน เพื่อลดการสรางขยะ 
 พรอมเรียนรูการแยกขยะ 4 ชนิด ไดแก ขยะอินทรีย คือ 
ขยะท่ียอยสลายงายตามธรรมชาติ เชน ผกั เศษอาหาร ขยะรไีซเคลิ 
คือขยะที่แปรรูปใชใหมได เชน แกว เศษกระดาษ ขยะทั่วไป คือ 

วช. รวมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ประจําป 2563”  ชูกิจกรรม “7 แลวจบ”
วช. รวมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วช. รวมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กิจกรรม วช.
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 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วจิยัและนวัตกรรม (อว.) จดัการประชุมคณะกรรมการพจิารณากฎหมายลาํดบัรอง
ท่ีตองออกภายใตกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมของสํานักงานการวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร โดยมี 
ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ เปนประธานการประชุม  

 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบกลาพันธุออยสะอาดนํารอง 
ภายใตโครงการการพัฒนาและผลิตทอนพันธุสะอาดนํารอง 
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 ณ อาคาร
วชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี 
นายสมปรารถนา สุขทวี รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ เปนประธานในพิธีเปด ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวตอนรับ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนพล ไชยแสน จากภาควิชาพืชไรนา 
คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร หัวหนาโครงการวิจัย ฯ 
กลาวถึงความเปนมาของโครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จาก วช. 
ประเด็นเปาหมายดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
กลุมเรื่อง ออยและนํ้าตาล ปงบประมาณ 2563
 สําหรับการมอบกลาพันธุ ออยสะอาด ฯ ในครั้งนี้
เพื่อถายทอด เทคโนโลยีทอนพันธุ ออยสะอาดเพ่ือตอยอด
นําไปใชประโยชนในสภาวะแลงที่ เกษตรกรขาดแคลน
ทอนพันธุ และมอบกลาพันธุ สะอาดใหกับเกษตรกรใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภายใตโรงงานนํ้าตาล จํานวน 7 โรงงาน และมอบทอนพันธุ
สะอาดจํานวน 1,000 ตัน ใหเกษตรกรและโรงงานนํ้าตาล
ที่เขารวมงาน  

  วช. รวมกบั มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร มอบกลาพนัธุออยสะอาดนาํรอง 
ภายใตโครงการการพฒันาและผลิตทอนพนัธุสะอาดนํารองเพือ่ชวยเหลือเกษตรกร
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