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เปิด “มหกรรมงานวจิยัแหง่ชาต ิ2565” โชวผ์ลงานฝีมอืนกั
วจิยัไทยกวา่ 700 ผลงาน

 สยามรัฐออนไลน์   20 กรกฎาคม 2565 20:38 น.  ประชาสมัพันธ์

ADVERTISEMENT

วช.จบัมอืหนว่ยงานเครอืขา่ยในระบบวจิยัท ั�วประเทศจดังาน “มหกรรมงานวจิยัแหง่ชาต ิ2565” โชวผ์ลงานฝีมอืนกัวจิยัไทยกวา่ 700

ผลงาน พรอ้มเปิดภาคการประชุม-ระดมสมองแกโ้จทยป์ญัหาสาํคญัของประเทศ 1-5 สงิหาคมนี� ที�โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวลิด ์

วนัที� 20 ก.ค.65 ที�โรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์เซน็ทรัลเวลิด ์กรงุเทพฯ กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิย
และนวตักรรม(อว.) โดยสํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ(วช.) จัดแถลงขา่วการจัดงาน “มหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ2565 ( Thailand Research Expo

2022 )”  ซึ�งจะจัดขึ�นระหวา่งวนัที� 1-5 สงิหาคม 2565 ภายใตแ้นวคดิ“วจัิยเพื�อพัฒนาประเทศสูค่วามมั�นคง มั�งคั�ง และยั�งยนื” โดยการจัดงานในปีนี�
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ไดรั้บพระมหากรณุาธคิณุจากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดําเนนิเปิดงาน ฯ ใน
วนัจันทรท์ี� 1 สงิหาคม 2565 เวลา14.30 น.  

ดร.วภิารัตน ์ดอีอ่ง ผูอํ้านวยการสํานักงานการวจัิยแหง่ชาต ิ กลา่ววา่ วช. รว่มมอืกบัหน่วยงานเครอืขา่ยในระบบวจัิยทั�วประเทศและภาคสว่นที�
เกี�ยวขอ้ง จัดงาน “มหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ2565 (Thailand Research Expo 2022)” ขึ�นเป็นปีที� 17 เพื�อนอ้มรําลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร รัชกาลที� 9 ผูท้รงเป็น “พระบดิาแหง่การวจัิยไทย” และเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 10 และพระบรมวงศานุวงศ ์ที�ทรงพระมหากรณุาธคิณุตอ่งานวจัิยไทย   งานดงักลา่วถอืเป็นเวที
ระดบัชาตใินการนําเสนอความกา้วหนา้ของผลงานวจัิย เทคโนโลยแีละนวตักรรมที�มศีกัยภาพพรอ้มใชป้ระโยชน ์ และเป็นกลไกสําคญัในการสง่
เสรมิใหเ้กดิการเผยแพรแ่ละถา่ยทอดองคค์วามรู ้ รวมถงึเชื�อมโยงการบรูณาการความรว่มมอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการนํางานวจัิยไปใช ้
พัฒนาประเทศในมติติา่งๆ ทั �งเชงิวชิาการ นโยบาย  สงัคม ชมุชน พาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม
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ADVERTISEMENT

“งานมหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ จัดขึ�นเป็นปีที� 17 โดยความมุง่มั�นตั �งใจของเครอืขา่ยในระบบวจัิยทั�วประเทศ ทางวช.ภายใตก้ระทรวงอว.มคีวาม
ตั �งใจในการทําใหเ้วทนีี�เป็นเวททีี�ทําใหเ้กดิการนําผลสําเร็จจากงานวจัิยมาทําใหเ้ห็นภาพวา่ทกุเม็ดเงนิการลงทนุจากการวจัิยและนวตักรรมที�ได ้
ใชจ้า่ยหรอืลงทนุในแตล่ะปี สามารถเกดิผลงานที�ตอบโจทยใ์นเรื�องของการพัฒนาประเทศในหลากหลายรปูแบบ สามารถแกไ้ขปัญหาและ
สามารถชว่ยใหค้ณุภาพชวีติ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมดขีึ�น อยากใหท้กุคนใหกํ้าลงัใจนักวจัิยและมาชอปผลงานวจัิยที�เกดิขึ�นรวมถงึการประชมุ
ในประเด็นทา้ทายใหม่ๆ ที�อยากใหท้กุคนเขา้มามสีว่นรว่ม"

 สําหรับการจัดงานในปีนี� จะมกีารนําเสนอผลงานวจัิยจากเครอืขา่ยในระบบวจัิยทั�วประเทศกวา่ 700 ผลงาน ใน 5 ประเด็นหลกัคอื 1.งานวจัิยและ
นวตักรรมเพื�อพัฒนาเศรษฐกจิสรา้งคณุคา่และเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เชน่ การพัฒนาระบบเศรษฐกจิบซีจี ี(BCG) การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
เอไอ หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิการพัฒนาระบบโลจสิตกิส ์ระบบราง ยานยนตไ์ฟฟ้า และธรุกจิฐานนวตักรรมขนาดใหญ ่2.งานวจัิยและนวตักรรม
เพื�อยกระดบัสงัคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งยั�งยนื เชน่ การพัฒนาสงัคมสงูวยั การพัฒนาเมอืงน่าอยู ่สงัคมไทยไรค้วามรนุแรง และการลดความเสี�ยง
จากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ3.งานวจัิยและนวตักรรมเพื�อตอบโจทยโ์รคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน่ นวตักรรมการแพทยท์ี�
เกี�ยวขอ้งกบัโรคโควดิ-19 ทั �งการควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรค  การสรา้งความมั�นคงทางดา้นสขุภาพและสาธารณสขุ  และการเตรยีมการเพื�อ
รองรับสถานการณว์กิฤตดา้นสาธารณสขุในอนาคต 4.งานวจัิยและนวตักรรมเพื�อขบัเคลื�อนเศรษฐกจิเพื�ออนาคต ครอบคลมุงานวจัิยและนวตักรรม
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เกี�ยวกบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย (First S-curve) และอตุสาหกรรมใหม ่(New S-curve)  และ 5.งานวจัิยและนวตักรรมเพื�อใชป้ระโยชนเ์ชงิการ
พัฒนาพื�นที�  ครอบคลมุงานวจัิยและนวตักรรมที�มกีารนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงินโยบาย เชงิพาณชิย ์เชงิชมุชนสงัคม ผา่นกลไกการนําผลงานวจัิย
และนวตักรรมไปใชป้ระโยชน ์   

 ทั �งนี� ภายในงานแถลงขา่วฯ ยงัเปิดเวท ี“Thailand Research Expo Talk : เวทรีวมพลงัวจัิย ขบัเคลื�อนประเทศไทย” โดย ศ.กติตคิณุ นพ.สทุธพิร
จติตม์ติรภาพ ประธานกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรม ศ.นพ.วชริ  คชการ ประธานเครอืขา่ยพันธมติรมหาวทิยาลยัเพื�อการวจัิย
(RUN) รศ.ดร.สมหมาย  ผวิสอาด ประธานที�ประชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑม์า ประธานที�ประชมุ
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั  และนพ.นพพร ชื�นกลิ�น ผูอํ้านวยการสถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 
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และชว่ง “Platinum Award Talk : เสรมิพลงัประชาคมวจัิย ดว้ยรางวลัแหง่เกยีรตยิศ” โดย ผศ.ดร.วนัชยั สทุธะนันท ์รักษาการแทนอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัศลิปากร และ รศ.ชยาพร วฒันศริ ิอธกิารบดมีหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง ในฐานะไดรั้บรางวลั Platinum Award ในงาน มหกรรมงานวจัิย
แหง่ชาต ิ2564  

นอกจากนี� ยงัไดม้กีารเปิดตวั “เดี�ยว-สรุยินต ์อรณุวฒันกลู เป็นทตูวจัิยมหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ2565 พรอ้มนําเสนอตวัอยา่งผลงานวจัิยที�น่า
สนใจ เชน่ การสรา้งมลูคา่เพิ�มบวัฉลองขวญัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื�อเสรมิสรา้งเศรษฐกจิไทย จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับรุทีี�รว่มกบัภาคเอกชนพัฒนาการเพาะเลี�ยง สกดัสเต็มเชลลจ์ากบวัฉลองขวญั และใชเ้ทคโนโลยใีนการกกัเกบ็สารสําคญั เพื�อพัฒนาเป็น
นวตักรรมเครื�องสําอางสเต็มเซลลจ์ากบวัฉลองขวญัที�ชว่ยเพิ�มมลูคา่ใหก้บัพชืสมนุไพรไทย การพัฒนาฐานขอ้มลูอจัฉรยิะแหลง่อญัมณีโลก (AI)

จากสถาบนัวจัิยและพัฒนาอญัมณีและเครื�องประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ที�นําเทคโนโลยเีอไอหรอืปัญญาประดษิฐม์าประยกุตใ์ชใ้นการบง่
ชี�แหลง่ที�มาของอญัมณีเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการตรวจวเิคราะห ์และยกระดบัความเชื�อมั�นใหก้บัอตุสาหกรรมอญัมณีของประเทศไทย

โครงการศกึษาพัฒนารปูแบบยาเตรยีมตํารับยาแผนไทย จํานวน 16 ตํารับที�มกีญัชาเป็นสว่นผสม  จากกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์าง
เลอืกที�ตอ่ยอดภมูปัิญญาทางการแพทยแ์ผนไทยโดยใชอ้งคค์วามรูท้างเทคโนโลยเีภสชักรรม  นอกจากนี�ยงัมรีะบบการดแูลผูป่้วย Home

Isolation และ Community Isolation ดว้ย Platform “WeSAFE@Home by BUU” จากมหาวทิยาลยับรูพา  ระบบพยากรณก์ารผลติไฟฟ้าจากโรง
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  และการวจัิยและนวตักรรมเพื�อแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งเบ็ดเสร็จและ
แมน่ยําในจังหวดัพัทลงุ  จากมหาวทิยาลยัทกัษิณ    

อยา่งไรกด็ ีภายในงานมหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ2565 นอกจากจะมกีารนําเสนอผลงานวจัิยในภาคนทิรรศการแลว้ ยงัมภีาคการประชมุ-สมัมนา
มากกวา่ 150 กวา่ หวัขอ้  ทั �งหวัขอ้สําคญัสําหรับการบรหิารจัดการงานวจัิยและปัญหาสําคญัของประเทศ หวัขอ้ที�อยูใ่นความสนใจของสงัคม การ
ประชมุกลุม่นําเสนอบทความผลงานวจัิย  และการประชมุถา่ยทอดความรู ้ การใหคํ้าปรกึษาดา้นการทําวจัิย นอกจากนี�ยงัมกีจิกรรมการประกวด
นวตักรรมสายอดุมศกึษากวา่ 100 ผลงาน   และการมอบรางวลัมหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ2565

สําหรับงาน “มหกรรมงานวจัิยแหง่ชาต ิ2565 จัดขึ�นระหวา่งวนัที� 1-5 สงิหาคม 2565 ที�โรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์
เซน็ทรัลเวลิด ์กรงุเทพฯ ผูส้นใจลงทะเบยีนเขา้รว่มงานภาคการประชมุและภาคนทิรรศการไดท้ี� https://researchexporegis.com  โดยลงทะเบยีน
เขา้ชมแบบ Onsite ภายในวนัที� 27 กรกฎาคม 2565 และแบบ Online ภายในวนัที� 5 สงิหาคม 2565

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20220720/ba8dcf6d82665749794ae0becc5be5515f4eb247f40baac4183187998be3277e.jpg?itok=7GlUca8M

