งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กาหนดจัดงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศ ในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และศักยภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนาองค์ความรู้ ผลผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากการวิจัยไปสู่ก ารใช้ป ระโยชน์ในวงกว้า ง โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)

โดยในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ อนาคตประเทศไทย” โดย พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี

เวลา 11.30 น. รองนายกรัฐมนตรี ไปยังห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เปิดงานภาคนิทรรศการ และเยี่ยมชม
นิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และเข้าเยี่ยมชมบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
การวิจัย (Research University Network : RUN) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแบ่ง
ผลงานวิจัยออกเป็น 10 คลัสเตอร์ ดังนี้
1.) มหาวิทยาลัยมหิดล
Cluster Health
2.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cluster Food: Food and Agriculture
3.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Cluster Food: Functional Food
4.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cluster Energy และ Cluster Digital
5.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cluster Climate Change
6.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Cluster Advance Materials
7.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cluster Asean Study และ Cluster Robotics
8.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
Cluster Logistics

โดยมหาวิท ยาลัย มหิด ลมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ม านพ พิท ัก ษ์ภ ากร คณะแพทยศาสตร์ศ ิร ิร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน Cluster Health
ในปีนี้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ร่วมแสดงผลงานวิจัย 28
ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัย มาจัดแสดงนิท รรศการผลงานร่วมกัน เพื่อ แสดงถึงความร่วมมือ ด้านการวิจัยที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
พันธมิตรอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “RUN Forward : Moving Thailand Future” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานวิจัยเข้า
ร่วม ดังนี้
ผลงานวิจัยคลัสเตอร์สุขภาพ เสนอผลงาน 2 ผลงาน ได้แก่
1.) ระบบปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งในปลาม้าลาย เพื่อคัดกรองหายาต้านมะเร็งแบบแม่นยา
โดย ผศ.ดร.นพ.เฉลิมชัย มิตรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.) อาร์เอนเอไบโอเซนเซอร์แบบกระดาษ สาหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
โดย ผศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอผลงาน 1 ผลงาน ได้แก่
เรื่อง “การค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัส ซีเมียให้หายขาดด้วยยีนบาบัดเป็นครั้งแรกของโลก” ในโครงการวิจัย Gene Therapy
in Patients with Transfusion – Dependent β – Thalassemia โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ส ุร เดช หงส์อ ิง คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วัน จัน ทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 9.45 น. เครือ ข่า ยพัน ธมิต รมหาวิท ยาลัย เพื่อ การวิจัย (RUN) ได้จัด การ
ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
หัวข้อ “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้า หรือ ถอยหลัง : ท้าทายวิจัยไทย” ในประเด็น “วิจัยและอุดมศึกษาไทย” ในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่ง ชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ณ ห้อ ง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

และเวลา 9.45 – 11.50 น. เสวนาหัวข้อ “กระทรวงใหม่ ก้าวหน้า หรือถอยหลัง : ท้าทายวิจัยไทย” โดย 1.) ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.) ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิก ารคณะกรรมการวิจัย แห่ง ชาติ (วช.) 3.) ดร.กิติพ งศ์ พร้อ มวงศ์ ผู้อ านวยการส านัก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 4.) รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และ 5.) รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ฑีฆะสกุล
ที่ปรึกษาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิท ยาลัยเพื่อการวิจัย

พร้อมกันนี้ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. คลัสเตอร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมเสวนาภายในบู ธ RUN ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง ” ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาดังกล่าวเป็นจานวนมาก
ร่วมเสวนา โดย
1.) ผศ.ดร.นพ.เฉลิมชัย มิตรพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2.) ผศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
3.) ผศ.ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4.) ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลข่าว: ตรีระกา กิจเนตร
งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

