
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๘ ประจำ�วันที่ ๑๐ มกร�คม ๒๕๖๕

 เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รมว.ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ ลงนามความร่วมมือการจัดสรรทุนการศึกษาด้านวิทยา ศาสตร์และ

เทคโนโลยีแก่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) มี ศ.ดร.น�ยแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. รศ.ดร.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ 

รองปลัด อว. พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ที่ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ สำานักงานปลัด อว.

         ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เปิดเผยหลังพิธีลงนามว่า โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี

ที่ถูกดิสรัปชั่น ทำาให้เราต้องกลับมาเข้าโรงเรียนใหม่ เพราะสิ่งที่เรียนมาแทบใช้ไม่ได้ ทุกวันนี้มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองเกิดขึ้นมากมาย โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำาคัญ และมิจฉาชีพเหล่านี้ไม่ได้หลอกแค่ตาสีตาสา แต่หลอกคน

ทุกเพศ ทุกวัยหรือแม้กระทั่งคนมีการศึกษาระดับสูง ๆ ก็โดนหลอกมาไม่น้อย การที่ อว.จัดสรรทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้แก่ สตช. ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้าราชการตำารวจให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เพื่อนำามาช่วยในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

มากยิ่งขึ้น โดยเราจะส่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในประเทศที่มีวิทยาการทางด้านนี้ดีที่สุดในโลก เช่น สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ และจีน เป็นต้น โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๗ ปีละ ๔ ทุน รวมทั้งหมด ๑๒ ทุน
ต่อหน้า ๒



“ความสำาคัญของการให้ทุนไม่ใช่แค่ไปเรียนวิชาการ แต่ผู้รับทุน

ต้องสามารถทำาหน้าที่เสมือนหน่วยข่าวกรอง (Intelligence 

Unit) ของประเทศไทยในต่างประเทศ เพื่อกลับมาเป็นกำาลัง

สำาคัญของชาติ มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อว. ยินดีให้

การสนับสนุน สตช. ในทุกด้าน เพราะความสำาเร็จของ สตช.

คือความสำาเร็จของรัฐบาล และเป็นความสำาเร็จของส่วนรวม”

ศ(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

 ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. กล่าวว่า ตนมีนโยบาย

ท่ีต้องการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีให้กับข้าราชการตำารวจ

เพื่อการสืบสวน พิสูจน์ตัวตนอาชญากรทางเทคโนโลยี 

พัฒนาอุปกรณ์การทำางาน รวมถึงการให้ทุนการศึกษากับ

ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถไปศึกษาต่อ เพ่ือนำาความรู้ท่ีได้รับกลับมาใช้ทำางาน เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบของการก่อเหตุ

อาชญากรรมมีความรุนแรง รวมถึงแผนประทุษกรรมที่ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการนำาเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทาง

ในการก่อเหตุอาชญากรรม ทำาให้มีผู้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อจำานวนมาก สตช. ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว 

แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้ จึงได้บูรณาการความร่วมมือ และประสานงานกับ อว. ในการจัดสรร

ทุนการศึกษาให้กับ สตช. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการตำารวจให้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ต่าง ๆ สามารถนำามาปรับใช้ทั้งด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม รวมถึงนำามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานตำารวจ

ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

จากหน้า ๑



กระทรวง อว. ขนคว�มสนุกวิทย์ฯ ชวนเย�วชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์

ในง�น “ถนนส�ยวิทย�ศ�สตร์ รับวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี ๒๕๖๕”

มุ่งเน้นก�รเรียนรู้แบบ Online

 กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย

องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ (อพวช.) ผนึกกำาลังภาครัฐและเอกชน

ทั่วประเทศจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๕” 

ชวนเยาวชนรู้คิดรู้รอบเรื่องวิทย์ฯ ขนความสนุกด้านวิทยาศาสตร์จัดเต็ม ๒ รูปแบบ 

Online และ On Hands กระจายความสนุกทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาส

ให้เยาวชนและผู้ปกครองสัมผัสประสบการณ์จริง ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ นี้ 

 ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัย

ต่อหน้า ๔

และนวัตกรรม กล่าวว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้เยาวชนไทย

มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ได้อย่างมีสาระและสนุกสนาน ผ่านการคิด ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา 

กระทรวง อว. ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ”

ขึ้นเป็นประจำาทุกปี ซึ่งกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม ที่ได้รับความสนใจ

จากนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง จำานวนมาก จึงมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 สำาหรับ ถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ กระทรวง อว. จึงมุ่งเน้นดำาเนินการจัดกิจกรรม

แบบออนไลน์เป็นหลัก และกระจายการเรียนรู้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยคำานึงถึงมาตรการความปลอดภัย และมาตรการการเว้นระยะห่าง

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง ขานรับแนวคิดนโยบายของรัฐบาล “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เน้นให้เยาวชน

เกิดแรงบันดาลใจ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสนุกสนาน โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) ปีสากลแห่งการประมงและ

การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า และปีสากลแห่งแก้ว โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือให้เด็กไทยหันมาสนใจช่ืนชอบวิทยาศาสตร์ เปล่ียนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์

เป็นเร่ืองสนุก น่าต่ืนเต้น น่าเรียนรู้และเข้าใจง่าย ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ

โดยมุ่งเน้นที่การเรียนรู้แบบ Online และ On Hands เป็นหลัก เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนุกจากทุกที่ทุกเวลาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังมี

การจัดแบบ Onsite ตามแต่ละสถานท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีเปิดให้บริการตามปกติ แต่เน้นมาตรการการดูแลป้องกัน การเว้นระยะห่างและการใส่ใจ

เร่ืองความปลอดภัยต่าง ๆ ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างดีเย่ียมจาก อพวช. และหน่วยงานพันธมิตรในสังกัดกระทรวง อว. อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(วศ.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนกว่า ๒๗ หน่วยงาน ที่พร้อมกระจายความสนุกไปทั่วประเทศ”
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 น�ยสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำ�นวยก�ร รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�ร องค์ก�รพิพิธภัณฑ์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ (อพวช.) กล่าวว่า 

สำาหรับในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำาเนินการตามภารกิจเดิมตามเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยมีการเน้นในการจัดกิจกรรมเป็น ๒ รูปแบบ คือ

 ๑. กิจกรรม On Hands กิจกรรมจัดส่งสื่อการเรียนรู้และของเล่นวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ กว่า ๑๐๐ แห่ง

ทั่วประเทศ อาทิ สื่อสนุกวิทย ์ กับ อว. สู่โรงเรียน/ศนูย์การเรยีนรู้ และกล่องสุ่มของเล่นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ผ่านทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue และรอรับสื่อการเรียนรู้ไปให้เล่นสนุกถึงที่บ้านหรือที่โรงเรียนได้เลย

 ๒. กิจกรรม Online ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานถนนสายวิทยาศาสตร์ในปี ๒๕๖๕ นี้ ซึ่ง สามารถร่วมสนุกกันได้ทั้ง ในรูปแบบ 

Live Event และการประกวดแข่งขันกิจกรรมทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue / NSTfair Thailand ซ่ึงพบกับหลากหลาย

กิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลมากมาย อาทิ

 -  กิจกรรม “What Am I? ทายวิทย์คิดสร้างสรรค์” น้อง ๆ เยาวชน จะได้ออกแบบการแต่งกายโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ เพ่ือสร้างสรรค์

เป็นชุดที่บอกเล่าถึงวิทยาศาสตร์รอบตัวเรา นำาเสนอแนวคิดผ่านการแต่งกายและสามารถส่ือสารผ่านท่าทางหรือเสียงร้องได้ โดยไม่จำากัดเทคนิค

และจินตนาการ

 -  กิจกรรม Science Around Us บอกเล่าวิทย์รอบตัว ชวนน้อง ๆ เยาวชน ถ่ายคลิปบอกเล่าเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ให้มีความสร้างสรรค์

และสนุกสนาน อธิบายถึงแนวคิด หลักการหรือเกร็ดความรู้อย่างง่าย ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำาวัน

 - กิจกรรม “หอคอยรับนำ้าหนัก” ปลุกความเป็นนักประดิษฐ์ สนุกไปกับสร้างหอคอยให้แข็งแรงที่สุด พร้อมร่วมสนุกแล้วโชว์ผลงาน

เพื่อรับรางวัล

 สำาหรับการจัดกิจกรรมที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมรองรับให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกโดยรอบพิพิธภัณฑ์ รวมทั้ง

ได้จัดสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้ารับ-ส่งบริเวณงาน ร้านค้า ร้านอาหาร และรถสุขา ซึ่งได้เตรียมเอาไว้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน

 อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราดำาเนินการจัดงานโดยยึดตามมาตรการที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำาหนดอย่างเคร่งครัด 

โดยได้มีการตรวจคัดกรองและจำากัดจำานวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์การทำาความสะอาดอย่างเจลแอลกอฮอล์

ล้างมือให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรอบบริเวณการจัดงาน ปลอดภัย ไร้ความกังวลอย่างแน่นอน” 

 ศ.นพ.สิริฤกษ์ฯ กล่าวท้ิงท้าย “ในวันเสาร์ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ น้ี ขอเชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ เยาวชน มาร่วมกิจกรรม “ถนนสาย

วิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๕” พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่หลายรูปแบบ ที่จะพาไปเปิดโลกทัศน์ในเรื่องราว

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยความสนุกสนานและเข้าใจง่าย ดังคำาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๖๕ โดยท่านนายกรัฐมนตรี

ได้มอบไว้ว่า “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ เว็บไซต์  www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ ๐๒๕๗๗ ๙๙๖๐

นางสาวสุรัตนา ผิวนวล กองสื่อสารองค์กร สำานักผู้อำานวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทร ๐ ๒๕๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๐๗

จากหน้า ๓


