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ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก
ไดโปรดดลบันดาลประทานพรใหทานผูอานท้ังหลายมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บท้ังปวง และสมหวังดังสิ่งที่
ปรารถนากันนะครับ

ตนป พ.ศ. 2565 น้ี มีเร่ืองท่ีนายินดีกับสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) เนื่องจาก วช. ไดรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมิน
องคกรคุณธรรม ประจําป 2564 เพื่อยกยอง วช. ใหเปนตนแบบ
องคกรคุณธรรม จากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
กรมการศาสนา โดย วช. ไดรับรางวัลดังกลาว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2565 ทีผ่านมา ณ หองแถลงขาวชัน้ 1 อาคารพระจอมเกลา สาํนกังาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

จดหมายขาว วช. ฉบบันี ้ขอนาํเสนอผล “รางวลัการวจิยัแหงชาติ 
ประจําป 2564” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลฯ ในงาน “วันนักประดิษฐ”
ประจําป 2564 - 2565 โดยจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2565 
ณ ศูนยนทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร และ
ยังมีกิจกรรมที่นาสนใจอีกคือ งาน “เปดตัว 4 เสือ อว. “สป.อว., วช., 
วศ. และ ปส.” รวมพลงัสรางโมเดลใหมในการปฏรูิปหนวยงานราชการ 
นํารอง จังหวัดสตูล” เปนการมารวมกันของ 4 หนวยงานในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือพัฒนาพื้นที่
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดนํารองในการสรางโมเดลใหมในการปฏิรูป
หนวยงานราชการใหมกีารทาํงานแบบบรูณาการรวมกนั และ วช. ยงัได
เขารวมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565” 
ภายใตแนวคดิ “ปสากลแหงวทิยาศาสตรพ้ืนฐานเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
และ BCG Model” ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) โดย วช. ไดนําผลงานสงเสริมทักษะชางคิด 
นักประดิษฐติดบาน ภายใตชื่อ “NRCT : บานหนูนอยนักประดิษฐ” จํานวน 
2 ผลงาน เขารวมในกิจกรรมดังกลาวดวย นอกจากนี้ ในจดหมายขาว วช. 
ฉบับนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานวิจัย และกิจกรรม วช. มานําเสนอ
อีกมากมาย อาทิ งานวิจัยดานการบริหารจัดการนํ้า เรื่อง “การพัฒนา
แบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการน้ําฤดูแลง พื้นที่ภาคกลาง 
และ EEC” และ “การตดิตามภยัแลงและการจดัการนํา้ กรณศีกึษาไทย
และไตหวัน” และงานวิจัยดานการเกษตร เรื่อง “นวัตกรรม “เครื่อง
กะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” เพิ่มมูลคาสูภาคอุตสาหกรรม” และ
งานวิจัยรองรับสังคมสูงวัย เรื่อง “การพัฒนาอาหารเสริมผูสูงอายุ
ใหคุณคาสูงทางอาหารและชวยปองกันการสําลัก” เปนตน ซึ่งทานผูอาน
สามารถติดตามอานรายละเอียดไดในจดหมายขาว วช. ฉบับนี้ครับ
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สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ศาสตราจารย ดร. นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล 
ปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม นาํคณะผูบรหิารกระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวัตกรรม พรอมดวย ดร.วภิารตัน ดอีอง ผูอํานวยการ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ รวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม พุทธศักราช 2565 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร�วมกับสถานเอกอัครราชทูต
องักฤษประจาํประเทศไทย กรมอตุุนิยมวทิยา และสาํนักงานคณะกรรมการ
ส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมวิชาการ
ด�านสภาพภมิูอากาศ คร้ังท่ี 1 “The 1st Thailand Weather and Climate 
Symposium 2021” ระหว�างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 ผ�านระบบ
การประชุมออนไลน� (Webex) โดยมี นายมาร�ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูต
อังกฤษประจําประเทศไทย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ� อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รองศาสตราจารย� ดร.พงศ�พนัธ� แก�วตาทิพย� รองผู�อาํนวยการสาํนกังาน
คณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน� 
ดีอ �อง ผู �อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห�งชาติ ได�ร �วมกล�าวใน
พิธีเป�ดการประชุมฯ

การประชุมวิชาการดังกลาวจัดขึ้นเพ่ือเปนเวทีนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู การประยุกต
ผลงานวิจัย การนําขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับดานสภาพอากาศ
และภมูอิากาศไปใชใหเกดิเปนรปูธรรมในระดบัประเทศ เพือ่แกปญหา
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศและภูมิอากาศสุดขั้ว (Weather 
and Climate Extremes) และเพื่อเฝาระวัง พยากรณ และหา
มาตรการเตรียมความพรอมสําหรับการตัดสินใจและการปรับตัว 
โดยมผีูทรงคณุวฒุริวมพจิารณาและแลกเปลีย่นขอคดิเหน็ดังกลาวดวย

สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญที่ส งผลตอชีวิตของ
ประชาชนในทกุ ๆ  ดาน รวมทัง้สงผลกระทบตอภาคสวนทีส่าํคญัของ
ประเทศ เชน ภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร และภาคการทองเที่ยว 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานผูใหทุนดานการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศไดสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและ
นวตักรรมดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ) ภายใตกรอบวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2565 
แพลตฟอรมที่ 2 โปรแกรมที่ 7: “แกไขปญหาทาทายและยกระดับ
การพัฒนาอยางยั่งยืนดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และการเกษตร” เพื่อใหไดนโยบาย แนวทาง และมาตรการ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอเสนอแนะ แนวทาง มาตรการ
ในการสรางขดีความสามารถของประชาชนในการรบัมอืและปรบัตวั 
เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคสวนตาง ๆ

โดยการประชุม วิชาการในครั้ งนี้ มีผู  สนใจร  วมส  ง
ผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอเปนจํานวนมาก รวมท้ังไดรับความสนใจ
จากนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งในและตางประเทศเขารวมรับฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเปนโอกาส
ในการขยายและพัฒนาเครือขายการวิจัยดานสภาพภูมิอากาศ 
เกิดความตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้ว
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน
สรางความเขาใจที่ดีขึ้นในการวิเคราะหและการใชขอมูลดาน
สภาพภูมิอากาศ เพื่อจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพอากาศและภูมิอากาศสุดขั้วไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรม วช.

สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญที่ส งผลตอชีวิตของ

วช. รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการดานสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1 
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การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง 
พื้นที่ภาคกลาง และ EEC

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยแก
ดร.จุติเทพ วงษเพ็ชร อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นักวิจัยหัวหนาโครงการประเมินสถานการณการบริหารจัดการนํ้า
ในฤดูแลง 64/65 ในพื้นที่ภาคกลาง และ EEC โดยใชแบบจําลอง
นํา้ฝน - นํา้ทา และการบริหารจัดการนํา้โดยระบบสารสนเทศตนแบบ 
รวมกับผลการพยากรณฝนลวงหนา 6 เดือน

ผลจากการศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรม CO-RUN แผนงานวิจัย
เขม็มุงดานการบรหิารจัดการนํา้ของสํานกังานการวจัิยแหงชาต ิ(วช.) 
ในเรื่อง การคาดการณปริมาณนํ้าทาผิวดินที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ราบภาคกลาง 
ตั้งแตทายเขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ จนถึง จังหวัดนครสวรรค 
บรเิวณสถานตีรวจวดันํา้ทา C.2 โดยใชแบบจําลองนํา้ฝน - นํา้ทาและ
การบริหารจัดการนํ้า รวมกับผลการพยากรณฝนลวงหนา 6 เดือน
ดวยแบบจําลอง WRF-ROM (CFS2V) ตั้งแตระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2564 - เมษายน 2565 พบวา ปริมาณฝนสะสมในชวงระยะเวลาดงักลาว
มคีาประมาณ 5 - 30 มิลลิเมตรเทานัน้ นอกจากนียั้งพบอกีวา ปรมิาณ
นํ้าทาตามธรรมชาติที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นบริเวณสถานีตรวจวัด
น้ําทา C.2 ในชวงระหวางเดอืนธนัวาคม 2564 - เมษายน 2565 มปีรมิาณ
เพียง 610 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน 11 เปอรเซ็นตของปริมาณ
ความตองการน้ําตามแผนการจัดสรรนํ้าในฤดูแลง โดยการบริหาร
จดัการนํา้ในลุมนํา้เจาพระยาในชวงระยะเวลาดงักลาว จะตองอาศัย
ปริมาณนํ้าตนทุนจาก 4 เข่ือนขางตนเปนหลัก และตองควบคุม
การใชนํ้าใหเปนไปตามแผนการจัดสรรนํ้า เพ่ือไมใหเกิดปญหา
การขาดแคลน โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับใชในการปลูกขาวนาปรังชวง
ฤดูแลง และชวงตนฤดูฝน (เดือน พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) 
ตามทีก่รมชลประทานไดคาดการณพ้ืนทีเ่พาะปลูกขาวนาปรงัในลุมนํา้
เจาพระยาตามแผนการจัดสรรนํ้า จํานวน 2.8 ลานไร ซึ่งมีปริมาณ
การใชนํา้ประมาณ 1,970 ลาน
ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปน 
35 เปอรเซ็นตของการใชนํ้า
ทั้งหมด ซึ่งปริมาณนํ้าตนทุน
ยังมีอยูอยางจํากัด

จากผลการศึกษาดานการบริหารจัดการนํ้าในเขตพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ภายใตแผนงานวิจัย
เข็มมุงดานการบริหารจัดการนํ้า ระยะที่ 2 ขณะนี้กําลังดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้า
ในเขต EEC และภาคตะวันออก ซึ่งมีรูปแบบการเชื่อมโยงเปนโครงขาย
การผันนํ้า ทั้งในรูปแบบเรียลไทม และพยากรณชวงระยะเวลาตาง ๆ 
โดยจากขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณนํ้าใชการ
ในอ างเก็บนํ้าหลักในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
มีปริมาณนํ้าใชการรวม 823 ลานลูกบาศกเมตร และกําหนดใหมี
การจัดสรรนํ้าสําหรับกิจกรรมตาง ๆ  ประมาณ 590 ลานลูกบาศกเมตร 
ตามแผนการจดัสรรนํา้ฤดแูลง โดยปรมิาณฝนสะสมจากการพยากรณ
ลวงหนา 6 เดือน มีคาประมาณ 80 มิลลิเมตร หรือคิดเปนเพียง 
22 เปอรเซ็นตของปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยที่ชวงระยะเวลาเดียวกัน 
จากการจําลองการบริหารจัดการนํ้าโดยระบบสารสนเทศตนแบบฯ 
จึงคาดการณไดวา การขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ EEC ในชวงฤดูแลง
ที่จะถึงนี้มีโอกาสนอย เนื่องจากปริมาณนํ้าตนทุนในอางขางตน
มปีริมาณคอนขางมาก สถานการณการใชนํา้ดงักลาว ยงัจาํเปนตองมี
การผันนํ้าระหวางอางเก็บนํ้ารวมอยู แตเปนเพียงการผันนํ้าระหวาง
อางเก็บนํ้าในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีเปนหลัก ระบบ
สารสนเทศตนแบบฯ ดังกลาว สามารถประยุกตใชรวมกับการพยากรณ
สภาพภูมิอากาศเพื่อเปนแนวทางสนับสนุนในการบริหารจัดการนํ้า
ในพื้นที่เขต EEC ได  

การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง 
งานวิจัย : การบริหารจัดการน้ํา

ดร.จุติเทพ วงษเพ็ชร
แหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

หัวหนาโครงการวิจัย

ในช�วงเวลานี้พื้นที่ลุ�มตํ่าและพื้นที่นอกคันกั้นน้ําบางแห�ง ยังคงได�รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
แต�ขณะเดียวกันการวางแผนจัดสรรน้ําและการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแล�งได�เร่ิมข้ึนแล�ว ต้ังแต�ระหว�างวันท่ี 
1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565 กรมชลประทานได�คาดการณ�แผนการจัดสรรนํ้าฤดูแล�ง 64/65 
ให�สอดคล�องต�อปริมาณนํ้าต�นทุน คํานึงถึงกิจกรรมการใช�นํ้าท้ัง 4 ประเภท ได�แก� การใช�นํ้าอุปโภค - บริโภค 
การรักษาระบบนิเวศ การใช�น้ําในอุตสาหกรรม และการใช�น้ําในการเกษตร กําหนดให�มีแผนการจัดสรรนํ้า
รวมทุกกิจกรรม ประมาณ 5,700 ล�านลูกบาศก�เมตร คิดเป�น 65 เปอร�เซ็นต�ของปริมาณนํ้าต�นทุน
จาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบด�วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน�อยบํารุงแดน และเขื่อนป�าสักชลสิทธิ์ 
ซึ่งมีปริมาณนํ้าใช�การ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อยู�ที่ 7,774 ล�านลูกบาศก�เมตร พร�อมวางแผนผันนํ้า
จากลุ�มน้ําแม�กลองอกี 1,000 ล�านลูกบาศก�เมตร เพือ่รักษาระบบนิเวศในลุ�มน้ําเจ�าพระยา และลุ�มนํา้ท�าจนีนัน้

การเปรียบเทียบปริมาณนํ้าทาระหวางคาตรวจวัดและการจําลองปริมาณนํ้าทาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สถานี

ตรวจวัดนํ้าทา C.2
ผลการพยากรณฝนรายเดือนลวงหนา 6 เดือนดวยแบบจําลอง WRF-ROM (CFS2V)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)4



การติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวันการติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวันการติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวัน

งานวิจัย : การบริหารจัดการน้ํา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักวิจัย แผนงานวิจัยเข็มมุ�งด�าน
การบริหารจัดการน้ํา สนับสนุนโดย สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
จัดบรรยายพิเศษ “การติดตามภัยแล�งและการจัดการน้ํา กรณีศึกษา
ประเทศไทยและไต�หวนั” ในการวจิยัพฒันาดชันีน้ําฝนและน้ําท�ามาตรฐาน 
เพื่อใช�ติดตามสถานะภัยแล�ง และพัฒนาเทคนิคการพยากรณ�ฝนรายฤดู 
โดยพัฒนาการพยากรณ�ดัชนีภัยแล�ง เพื่อเตรียมวางแผนจัดการน้ํา
ล�วงหน�า จากกรณีศึกษาประเทศไทยและไต�หวัน ซ่ึงต�างประสบป�ญหา
ภัยแล�งอยู�บ�อยคร้ัง อันเกิดจากปริมาณน้ําฝนน�อยกว�าปกติ เกิดภัยแล�ง
ด�านอุตุนิยมวิทยา กระทบต�อปริมาณนํ้าท�าและนํ้าเพื่อการเกษตรตามมา 
สร�างความเสียหายต�อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

นายจรูญ เลาหเลิศชัย จากกรมอุตุนิยมวิทยา นักวิจัย 
ภายใตแผนงานวิจัยเข็มมุงดานการบริหารจัดการนํ้า วช. ไดนําเสนอ
การพยากรณความแปรปรวนของปริมาณฝนภายในฤดูกาลและระหวางป 
ภายใตโครงการ Subseasonal to Seasonal Prediction (S2S) 
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในลักษณะของ Outlook ลวงหนา 1 - 4 สัปดาห 
และการพยากรณรายฤดูกาล ลวงหนา 1 - 3 เดือน ซึ่งจะชวยสนับสนุน
การบริหารจัดการนํ้าได แสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ
ผิวนํา้ในมหาสมุทร ทัง้ในแนวผวินํา้และแนวดิง่ ซึง่จะสงผลใหเกิดลม
และความช้ืน พัดเขาสูแผนดิน กอใหเกิดพื้นที่ฝนมาก และฝนนอย 
ตามทศิทาง ความเรว็และความแรงลม ความชืน้ในบรรยากาศ ขอมลู
จากแบบจําลอง JAMSTEC ชี้ ให  เห็นปรากฏการณลานีญาชนิด 
Canonical ยังดํารงอยูจนถึงชวงเดือนมกราคม - เมษายน และหลังจากนั้น
จะเขาสภาวะปกติ ปริมาณฝนสะสมในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 
2565 จะมีคาปกติ และเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2565 
ปริมาณฝนสะสมจะมีฝนมากกวาคาเฉลี่ยเล็กนอยถึงปานกลาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี นักวิจัย ไดบรรยายวา การใชดัชนีนํ้าฝนและนํ้าทามาตรฐาน

สําหรับวิเคราะหสถานการณภัยแลงในป 2557 - 2558 ในลุมนํ้า
เจาพระยาของประเทศไทย โดยคาของดัชนีภัยแลง ชี้ใหเห็นวา ชวง
กรกฎาคม - ธันวาคม ภัยแลงมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับสถานการณท่ีเกิดขึ้นในชวงดังกลาว สําหรับการบริหารเข่ือนน้ัน 
หากมกีารนาํ Deep Learning มาใชพยากรณปรมิาณนํา้ไหลเขาเขือ่น 
ก็จะชวยสนับสนุนการคาดการณสถานการณภัยแลงและบริหาร
จัดการเขื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากตัวอยางผลงาน
วจิยัแสดงเทยีบสภาวะแลง กรณคีดิเฉพาะฝน และกรณคีดิทัง้ฝนและ
นํา้ทาเทยีบกนั จะเหน็ผลการคดินํา้ทาเพิม่ ทาํใหวเิคราะหสภาวะแลง
ไดใกลสภาพความเปนจริงมากกวา

ดาน Prof. KS.Cheng จาก Bioenvironmental Systems 
Engineering Department, National Taiwan University 
ไดนําเสนอเทคนิคการคํานวณดัชนีนํ้าฝนมาตรฐาน (Standardized 
Precipitation Index: SPI) ดวยวิธีดดัแปลง ซึง่จะไมกําหนดชวงระยะ
เวลาของฝนสะสมที่นํามาคํานวณดัชนีนํ้าฝนมาตรฐานเปนคาคงที่ 
แตจะผนัแปรชวงเวลาของฝนสะสมไปตามความตอเนือ่งของภยัแลง
ที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษาในประเทศไตหวัน พบวา เทคนิคการใชชวงเวลา
ผันแปรชวยลดขอจํากัดเร่ืองความจําของขอมูล (Data Memory) 
ในชวงใดชวงหนึ่งได จึงใหคาดัชนีนํ้าฝนมาตรฐานท่ีมีความถูกตอง
และใหผลใกลเคียงกับสภาพเหตุการณภัยแลงที่เกิดขึ้นจริงมากกวา
วิธีดั้งเดิม ซึ่งสามารถแสดงภาพโอกาสการเกิดสภาวะแลงในพื้นที่
ในระดับแลงตาง ๆ ไดตามพื้นที่รับนํ้า และพื้นที่ใหบริการรับนํ้าได

จากการจัดบรรยายในคร้ังนี้ นับเปนการนําเสนอการวิจัย
พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหสภาวะแลง จากนักวิจัยของประเทศไทย 
และไตหวัน เพื่อใหสามารถวางแผนการบริหารจัดการนํ้า โดยอาศัย
ความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะการเกิด การพัฒนาระดับ
ความรุนแรง จึงจะสามารถวางแผนปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแลงไดดียิ่งขึ้นตอไป  

การติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวันการติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวัน

สําหรับวิเคราะหสถานการณภัยแลงในป 2557 - 2558 ในลุมนํ้า
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นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” 
เพิ่มมูลค�า สู�ภาคอุตสาหกรรม

การกะเทาะผลกะลาแมคคาเดเมียในป�จจุบัน นิยมใช�แบบ
ใบมีดกะแทก โดยใช�แรงงานคนท่ีมีความชํานาญและใช�เวลานาน 
สามารถกะเทาะได�ครั้งละ 1 ผล เท�านั้น โดยแมคคาเดเมีย 1 กิโลกรัม 
จะใช�เวลา 2 - 3 ช่ัวโมง ในการกะเทาะ จึงอาจส�งผลให�การผลิต
ล�าช�าหรือผลผลิตเสียหายได� 

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จึงไดใหทุนสนับสนุน
การวจิยัแก รองศาสตราจารย ดร.ธาน ีศรีวงศชยั จากภาควชิาพชืไรนา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหนาโครงการวิจัย 
ให คิดค นเครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย จากโครงการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตแมคคาเดเมียอบแหงสําหรับชุมชน 
โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. ในการดําเนินการพัฒนา
เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ ของคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเขตพื้นที่ บานทับเบิก อําเภอหลมเกา 
และ บานเข็กนอย อําเภอเขาคอ โดยรวมกับหางหุนสวนจํากัด 
อาทิตย เวนติเลเตอร เพื่อนํามาใชในกระบวนการการแปรรูป
แมคคาเดเมียไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะการใชงานนวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ด
แมคคาเดเมีย” คือ เมื่อนําผลกะลาแมคคาเดเมียใสเขาดานบน
ของเครือ่งกะเทาะ ผลกะลาแมคคาเดเมยีจะตกลงไปภายในเคร่ือง
มีแกนหมุนเพื่อใหผลกะลาท่ีตกลงไปกระทบกับชุดใบมีดสําหรับ
การกะเทาะผลกะลาใหแตก จากนั้นกะลาและเนื้อในที่แยกออก
จากกัน ตกลงสูถาดรองรับภายนอกเครื่องกะเทาะและนําไปสู
กระบวนการอื่นตอไป โดยนวัตกรรมชุดนี้สามารถชวยยนเวลา
การผลิต ตอบโจทยในระดับวิสาหกิจชุมชน อีกทั้ง ไดผลเมล็ดเต็ม
ของแมคคาเดเมีย ถึงรอยละ 60 โดยแมคคาเดเมีย 1 กิโลกรัม 
จะใชเวลาการกะเทาะประมาณ 30 นาที ซึ่งอยูระหวางการพัฒนา
วิธีการท่ีจะทําใหไดเมล็ดเต็มมากข้ึน โดยมีการวางเปาหมาย
การขยายผล ไปสูการสรางศูนยเรียนรูการแปรรูปแมคคาเดเมีย
สําหรับชุมชน เพื่อสงเสริมและถายทอดองคความรูการแปรรูป
การผลิตแมคคาเดเมียโดยใช เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมีย 
ใหแก ชุมชนและเกษตรกร ใหเกิดรายไดมากขึ้น มีอาชีพใหม
รองรับ และเกิดการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนสําหรับการแปรรูป
แมคคาเดเมีย และขยายผลตอไปยังเขตพื้นที่สูงตาง ๆ ซ่ึงเปน
การเสริมสรางศักยภาพใหแกเกษตรกร เพิ่มผลผลิตและรายได
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่สูงตาง ๆ อีกดวย 

นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” 

งานวิจัย : การเกษตร

ผู�สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ : รองศาสตราจารย� ดร.ธานี ศรีวงศ�ชัย 
ภาควิชาพืชไร�นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โทรศัพท� 08 1390 0091 อีเมล taneesree@yahoo.com
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นอกจากนี้ก็ยังมีปจจัยเสริมจากปญหาความเสื่อมของรางกาย
ทําใหมีปญหาในเรื่องการกลืนอาหารจึงทําใหเกิดการสําลัก 
แมในกลุ มผู สูงอายุที่ คิดวาตัวเองมีสุขภาพดีแตเมื่อทดสอบ
ดวยการสองกลองจะพบวามีการร่ัวไหลของอาหารที่รับประทานลงไป
สูหลอดลม และอาจจะมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของผูสูงอายุ
ทั่วไปที่มีอาการเหลานี้ ดังนั้น จึงไดพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
ผูสูงอายุที่ใหสารอาหารครบถวน มีความขนหนืดมากกวาอาหาร
นํา้ทัว่ไปเพือ่ปองกนัการสําลกั มรีสชาตถิกูปากคนไทย เพราะผลติ
จากวัตถุดิบที่หาไดในประเทศ เชน ถั่วเหลือง ไข เนื้อไก เห็ด งาดํา 
งาขาว ในเรือ่งของการรับประทานกไ็มตองมกีารจัดเตรยีมทียุ่งยาก 
สะดวกและงายตอการพกพา เพราะเปนอาหารสาํเรจ็บรรจใุนซอง 
เพยีงฉกีซองใชหลอดดดูกส็ามารถรบัประทานไดทนัท ีรูปแบบของ
อาหารจะคลายสมทูตี ้ลกัษณะของตวัเนือ้อาหารจะมคีวามขนหนดื 
สามารถชวยชะลอการไหลลงหลอดลมไดมากกวาอาหารเหลว
ที่มีอยูทั่วไปในทองตลาด ใหคุณคาทางอาหารครบทั้ง 5 หมู มีโปรตีนสูง 
คารโบไฮเดรตตํ่า ผูสูงอายุทั่วไปสามารถรับประทานได เพื่อเสริม
สุขภาพใหแข็งแรง สําหรับอาหารบางสูตร เชน สูตรถั่วเหลืองผสม
งาขาว และสูตรถั่วเหลืองผสมงาดํา นอกจากจะมีโปรตีนสูงแลว 
ยงัมปีรมิาณนํา้ตาลตํา่ ผูปวยทีเ่ปนเบาหวานกส็ามารถรบัประทานได

จากการทําวิจัยโดยเชิญอาสาสมัครผูสูงอายุมาทําการ
ทดสอบรับประทานอาหารสูตรตาง ๆ ท่ีผลิตขึ้น แลวสองกลอง
เพื่อดูประสิทธิภาพในการกลืน พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ
อยู ในระดับเดียวกับอาหารทางการแพทยที่ขายในทองตลาด 
แตจากลกัษณะเนือ้อาหารทีม่คีวามขนหนดืของอาหารทีไ่ดทาํการ
วจิยั สามารถชวยชะลอการไหลลงหลอดลมไดมากกวาอาหารเหลว
โดยท่ัวไป ปจจุบันนักวิจัยไดผลิตอาหารดังกลาวออกมา 4 สูตร 
ขนาด 180 มิลลิลิตร เปนทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน คือ สูตร
ถั่วเหลืองผสมงาขาว ถั่วเหลืองผสมงาดํา และซุปไกเห็ดชิตาเกะ 
(เหด็หอม) โดยในระยะแรกจะจาํหนายในโรงพยาบาลและผานทาง
ระบบออนไลน ซึ่งจะขยายชองทางการจัดจําหนายตอไปอีก

การพัฒนาอาหารเสริมผู�สูงอายุให�คุณค�าสูง
ทางอาหารและช�วยป�องกันการสําลัก

งานวิจัย : รองรับสังคมสูงวัย

จากป�ญหาความเสื่อมสภาพของร�างกายทําให� “ผู�สูงอายุ” 
เป�นกลุ�มวัยที่มีความเสี่ยงสูงต�อภาวะขาดสารอาหาร โดยมีสาเหตุ
มาจากหลายป�จจัย ไม�ว�าจะเป�นป�จจัยด�านร�างกาย เช�น เกิดป�ญหา
ในการเค้ียวอาหารเพราะฟ�นไม�แข็งแรง ต�อมรับรสบริเวณล้ินทํางาน
ได� ไม�ดี ทําให�รับประทานอาหารแล�วรู�สึกไม�อร�อย หรือด�านจิตใจที่รู�สึก
เบื่อหน�าย วิตกกังวล โดยอาจต�องเผชิญกับโรคซึมเศร�า ซ่ึงเป�นผล
มาจากฮอร� โมนท่ีเปล่ียนแปลงไป ทําให�ความอยากอาหารลดลง 
จึงเกิดการเจ็บป�วยได�ง�ายเพราะร�างกายได�รับสารอาหารไม�เพียงพอ 

จากผลการศึกษาพบวา กลุมคนที่มีอายุมากกวา 65 ป 
หรือผูสงูอายสุวนใหญ มกัจะประสบปญหาการรบัประทานอาหาร
ที่มีโภชนาการที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจจะนําไปสู ภาวะของการ
ขาดสารอาหาร หรือภาวะโภชนาการเกิน ประกอบกับผูสูงอายุ
สวนมากมักมีโรคประจําตัว ดังนั้น การไดรับอาหารบางอยาง
มากเกินไป หรือนอยเกินไป อาจนําไปสูปญหาสุขภาพท่ีรายแรง
สําหรับผูสูงอายุได สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให
ความสําคัญกับโภชนาการผูสูงอายุ จึงไดสนับสนุนทุนวิจัยแก 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษา
วิจัย “การพัฒนาอาหารเหลวทางการแพทยจากวัตถุดิบธรรมชาติ
เพื่อเปนอาหารเสริมสําเร็จรูปท่ีใหสารอาหารสมบูรณสําหรับ
ผูสูงอายุ” โดย รองศาสตราจารย นายแพทยกรภัทร มยุรสาคร 
เปนหัวหนาโครงการ ผู ร วมวิจัยประกอบดวย 
นางสาวพิชญ  นันท   มงคลสุ จริ ตกุ ล  และ
นางสาวบงกชพรรษ ปนสวาสดิ์ 

ผลการวิจัยพบวา 
ปจจุบันประชากรผู สูงอายุ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และ
มั ก จ ะ มี ป  ญ ห า สุ ข ภ า พ
ตามมา เช น ปญหาดาน
โภชนาการจึ งทํ า ให  ไ ด 
รับสารอาหารไมเพียงพอ 
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รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2564

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติไดจัดใหมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2528 เพื่อ
เชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานดีเดน ตลอดจนไดอุทิศตนดําเนินการวิจัย
ท่ีเปนประโยชน สรางคุณูปการตอประเทศชาติ ประชาชน และวงวิชาการ 
มาอยางตอเน่ืองจนเปนทีป่ระจกัษ เปนผูท่ีมจีรยิธรรมของนกัวจัิยจนเปนท่ียอมรับ
และยกยองในวงวิชาการนั้น ๆ สมควรเปนแบบอยางแกนักวิจัยอื่นได โดยในป 2564 นี้ 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดพิจารณานักวิจัยที่ไดรับการเสนอช่ือ
เพื่อขอรับรางวัลฯ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวและอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ : 
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 โดยเห็นควรยกยอง
เชิดชูเกียรตินักวิจัย และประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ จํานวน 7 ทาน 
ใน 5 สาขาวิชาการ ดังนี้

รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2564รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2564
กิจกรรม วช.

รางวัลการวิจัยแห�งชาติ ประกอบด�วย รางวัลนักวิจัยดีเด�นแห�งชาติ รางวัลผลงานวิจัย 
รางวัลวิทยานิพนธ� (ระดับปริญญาเอก) และรางวัลผลงานประดิษฐ�คิดค�น การมอบรางวัลการวิจัย
แห�งชาต ิเป�นกจิกรรมหน่ึงท่ีสํานักงานการวจิยัแห�งชาติ (วช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร� 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได�จัดให�มีขึ้นเป�นประจําทุกป� เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเด�น 
สร�างคุณูปการให�กับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมท้ังเป�นกิจกรรมท่ีส�งเสริมการสร�างแรงจูงใจ
ของนักวิจัยและนักประดิษฐ� ไทย ท่ีจะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิป�ญญาที่เป�นประโยชน� 
สร�างความก�าวหน�าในศาสตร�แขนงต�าง ๆ การมอบรางวัลมีมาตั้งแต�ป�พุทธศักราช 2517 ถือเป�น
รางวัลระดับชาติท่ีมีความเก�าแก�และเป�นท่ียอมรับ ซ่ึงเดิมใช�ชื่อรางวัลว�า “รางวัลสภาวิจัยแห�งชาติ” 
สําหรับรางวัลการวิจัยแห�งชาติ ป� 2564 นี้ เป�นการมอบรางวัลครั้งที่ 47 มีผู� ได�รับรางวัล ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ 

ศาสตราจารย ดร. นายแพทยวิปร วิประกษิต 
แห�ง คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล1

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย

ศาสตราจารย ดร.วันชัย มาลีวงษ 
แห�ง คณะแพทยศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น2

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
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ทั้งนี้ นักวิจัยท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ จะไดรับเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ 
พรอมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล ในแตละสาขาวิชาการ วิชาการละ 500,000 บาท

ศาสตราจารย ดร.เกศรา ณ บางชาง 
แห�ง วิทยาลัยแพทยศาสตร�นานาชาติจุฬาภรณ� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

รองศาสตราจารย ดร.รังสรรค พาลพาย 
แห�ง สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

ศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 
แห�ง คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

สาขาปรัชญา

รองศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ 
แห�ง คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

สาขาปรัชญา

ศาสตราจารย ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน 
แห�ง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร�นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 

(อานตอหนา10)
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รางวัลระดับดีมาก จํานวน 10 ผลงาน และ รางวัลระดับดี จํานวน 31 ผลงาน ทั้งนี้ ผูวิจัยที่ไดรับรางวัลในแตละ
สาขาวิชาการจะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล โดยไดแบงเปน รางวัลระดับดีเดน รางวัลละ 300,000 บาท 
รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 200,000 บาท และรางวัลระดับดี รางวัลละ 100,000 บาท  

รางวัลวิทยานิพนธไดจัดใหมีข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2542 สําหรับเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยที่ไดทํางานวิจัย (วิทยานิพนธ) 
ท่ีมีคุณภาพ มีความชัดเจน มีประสิทธิผล และมีศักยภาพสูงตอการนําไปใชในอนาคต เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและใหกําลังใจ
แกนักวิจัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ โดยในป 2564 นี้ สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 47 เรื่อง 
ในสาขาวิชาการตาง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ ดังนี้ 

รางวัลระดับดีเด�น จํานวน 3 เรื่อง ไดแก

กิจกรรม วช.

 2. วิทยานิพนธเรื่อง “ความสัมพันธระหวางโรคทางพันธุกรรมกับโครงสรางและปฏิสัมพันธของของโปรตีน” สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา ของ ดร.สิรวิชญ อิทธิโสภณพิศาล แหง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 3. วทิยานพินธเรือ่ง “เซลลเชือ้เพลิงไฟฟาชวีเคม ีสาํหรบัใชเปนเซนเซอรและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสชวีภาพแบบพึง่พา
พลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกตใชในทางชีวการการแพทย” สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย 
ของ ดร.อิทธิพล จีระพันธ แหง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รางวัลระดับดีมาก จํานวน 9 เรื่อง และ รางวัลระดับดี จํานวน 35 เรื่อง ทั้งนี้ ผูวิจัยที่ไดรับรางวัลในแตละสาขาวิชาการ
จะไดรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล โดยไดแบงเปน รางวัลระดับดีเดน รางวัลละ 100,000 บาท 
รางวัลระดับดีมาก รางวัลละ 70,000 บาท และรางวัลระดับดี รางวัลละ 50,000 บาท  

รางวัลวิทยานิพนธ

รางวัลผลงานวิจัยไดจัดใหมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2517 สําหรับเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยที่ไดผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพสูง 
ใชวธิวีเิคราะหหรอืสงัเคราะหทีเ่หมาะสม มคีวามชดัเจน มปีระสทิธผิล เปนประโยชนตอวงวชิาการ ประเทศชาต ิและประชาชน 
โดยในป 2564 นี้ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564
จํานวน 42 ผลงาน ในสาขาวิชาการตาง ๆ รวม 11 สาขาวิชาการ ดังนี้ 

รางวัลระดับดีเด�น จํานวน 1 ผลงาน ไดแก 
1. ผลงานวจิยัเรือ่ง “โรคไวรสัทลิาเปยเลค : จากการคนพบ

สู องคความรูเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคอยางยั่งยืน”
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ของ รองศาสตราจารย 
ดร. นายสัตวแพทยวิน สุรเชษฐพงษ  และคณะ แห ง 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รางวัล ผลงานวิจัย

 1. วิทยานิพนธเร่ือง “การใชเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
เพ่ือสรางเซลลผลิตอินซูลิน สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน”
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ของ ดร.ชัยบุตร 
อริยะเชษฐ แหง คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
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ท�านสามารถสแกน QR Codeได�ที่นี่

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนไดจัดใหมีขึ้นต้ังแต พ.ศ. 2518 โดยเปน
รางวัลท่ีมอบใหกับนักประดิษฐที่สรางสรรคผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ กรรมวิธี 
กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการตาง ๆ 
ที่ดีเดนและพิสูจนแลววาเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ เปนผลงานที่
เกดิจากความคดิริเริม่ และความเพยีรพยายามของผูประดิษฐคดิคน ซ่ึงเปนของใหม
หรือปรับปรุงใหดีข้ึน ทรัพยากรท่ีใชในการประดิษฐคิดคนสวนใหญเปนทรัพยากร
ที่มีในประเทศไทย มีคุณคาทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาไปสูผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม หรือนําไปใชประโยชนในทางอื่นได โดยในป 2564 นี้ สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดพิจารณาผลงานประดิษฐคิดคน ที่เสนอขอรับรางวัลฯ เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลวและอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 56 ผลงาน ในสาขาวิชาการตาง ๆ  รวม 8 สาขา
วิชาการ ดังนี้ 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน

รางวัลระดับดีเด�น จํานวน 1 ผลงาน ไดแก
ผลงานเรื่อง “Drone Swarm Software : นวัตกรรม

การเรยีนรูการพฒันาระบบซอฟตแวรโดรนแปรอกัษร” สาขาการศกึษา 
ของ นายพิศิษฐ มิตรเกื้อกูล แหง สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลอง
และวิทยุบังคับ

รางวัลระดับดีมาก จํานวน 3 ผลงาน และ รางวัลระดับดี
จาํนวน 19 ผลงาน และ รางวลัประกาศเกียรติคุณ จาํนวน 33 ผลงาน 
ทั้งนี้  ผู ประดิษฐที่ได รับรางวัลในแตละสาขาวิชาการจะไดรับ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล โดยไดแบงเปน 
รางวัลระดับดีเดน รางวัลละ 500,000 บาท รางวัลระดับดีมาก 
รางวัลละ 250,000 บาท รางวัลระดับดี รางวัลละ 150,000 บาท 
และรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 100,000 บาท

โดยท�านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ท่ี 
https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศผลการพิจารณา
รางวัลการวิจัยแห�งชาติ-รางวัลนักวิจัยดีเด�นแห�งชาติ-
รางวัลผลงานวิจัย-รางวัลวิทยานิพลธ�-รางวัลผลงาน
ประดิษฐ�คิดค�น-ประจําป�งบประมาณ-2564 หรือสแกนท่ี 
QR Code ที่ระบุไว�ท�ายเรื่องนี้  

ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 56 ผลงาน ในสาขาวิชาการตาง ๆ  รวม 8 สาขา

“Drone Swarm Software : นวัตกรรม
 สาขาการศกึษา 

ของ นายพิศิษฐ มิตรเกื้อกูล แหง สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลอง

รางวัลระดับดี
 จาํนวน 33 ผลงาน 

ทั้งนี้  ผู ประดิษฐที่ได รับรางวัลในแตละสาขาวิชาการจะไดรับ
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สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นํานักวิจัยและนักประดิษฐ�
เข�าร�วมประกวดในเวทีนานาชาติ 3 ประเทศ ในรูปแบบออนไลน� โดย วช. 
ได�ร�วมกบัหน�วยงาน/องค�กรท้ังในและต�างประเทศสนบัสนนุนกัประดษิฐ�
และนักวจิยัไทยท่ีมีศกัยภาพในด�านต�าง ๆ  ส�งผลงานเข�าร�วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน� จาก 3 เวที ได�แก� เวที SIIF 
2021 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, เวที KIDE 2021 ณ เมืองเกาสง 
ไต�หวัน และเวที ITEX 2021 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� สหพันธรัฐมาเลเซีย 
เพื่อสนับสนุนให�นักประดิษฐ�และนักวิจัยไทยเข �าสู � เวทีนานาชาติ
ในระดับโลกและได�รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เวที “Seoul International Invention Fair 2021” 
(SIIF 2021) จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2564 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยทาง วช. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดสงผลงาน
เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ซึ่ง รองศาสตราจารย 
นายสัตวแพทย ดร.ชาญณรงค รอดคํา และคณะ จากจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั เปนนกัวจิยัและนกัประดษิฐไทยทีค่วารางวลั Grand Prize 
จากผลงาน “การทําวัคซีนปลาดวยนวัตกรรมแบบไรเข็ม” โดยนักวิจัย
ไดเล็งเห็นปญหาจากการฉีดวัคซีนแบบรายตัว ที่ทําใหเกิดการเสียหาย
และสงผลเสียตอปลา จึงไดคิดคนนวัตกรรมจากองคความรูทางนาโน
เทคโนโลยปีระยกุต เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการหอหุมและนาํสงแอนติเจน
ของเชื้อกอโรคในปลา และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและการ
เกาะติดเยื่อเมือก ทําใหสามารถใชวัคซีนในรูปแบบแชหรือกิน ทดแทน
การฉีดแบบรายตัวลดความเสียหายและยังถูกหลักสวัสดิภาพของสัตว 
ในงานดังกลาวมีผลงานเขารวมนําเสนอกวา 400 ผลงาน จาก 11 ประเทศ 
และประเทศไทย โดย วช.  ได ส  งผลงานเข  าร  วมประกวด
จํานวน 29 ผลงาน จาก 14 หนวยงาน พรอมท้ังนักประดิษฐและ
นักวิจัยไทย ไดรับเหรียญรางวัล
จากการประกวดส่ิงประดิษฐ
นานาชาติครั้งนี้ ประกอบดวย 
รางวัลเหรียญทอง จํานวน 6 รางวัล 
รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 8 รางวัล 
และราง วัล เห รียญทองแดง 
จํานวน 12 รางวัล 

2. เวที “2021 Kaohsiung International Invention & 
Design Expo” (KIDE 2021) จัดขึ้นระหวางวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2564 
ณ เมืองเกาสง ไตหวัน ซึ่งนักประดิษฐไทยสามารถควารางวัล WIIPA 
Special Award จากผูจัดงาน จํานวน 2 รางวัล ไดแก นายพิรัชย 
อัศวกาญจน และคณะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิยาลัย 
ฝายมธัยม ในผลงานเรือ่ง “ชดุทดสอบบอแรกซและกรดบอริกชนดิเจล” 

และเภสัชกรหญิง ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ 
และคณะ จากบรษัิท เซน อินโนเวชัน่ กรุป จาํกดั 
ในผลงานเรื่อง “อิมัลชันเจลฟารอินฟราเรดกระทอม
เพื่อบรรเทาปวด” นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลตาง ๆ 
ประกอบดวย รางวลัเหรยีญทอง จาํนวน 7 รางวัล 

รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 10 รางวัล 
และรางวั ล เหรี ยญทองแดง 
จํานวน 6 รางวัล 

3.  เวที “The 32nd International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition” (ITEX 2021) จัดขึ้นระหว างวันท่ี 
13 - 14 ธันวาคม 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย 
โดยทาง วช. ไดสงนักวิจัยและนักประดิษฐไทย เขารวมการประกวด 
จํานวน 27 ผลงาน จาก 13 หนวยงาน ทั้งในระดับนักวิจัยและ
ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง 
จํานวน 18 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล 
และรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 4 รางวัล

ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง 
จํานวน 18 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล จํานวน 18 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล 
และรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 4 รางวัล

วช. นําคณะนักประดิษฐ �และนักวิจัยไทยคว �ารางวัลจาก 3 เวที 
การประกวดสิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน�

กิจกรรม วช.

สิ่งประดิษฐ�และนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน� จาก 3 เวที ได�แก� เวที SIIF 
2021 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, เวที KIDE 2021 ณ เมืองเกาสง 
ไต�หวัน และเวที ITEX 2021 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร� สหพันธรัฐมาเลเซีย 
เพื่อสนับสนุนให�นักประดิษฐ�และนักวิจัยไทยเข �าสู � เวทีนานาชาติ
ในระดับโลกและได�รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เวที “Seoul International Invention Fair 2021” 
 จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2564 ณ กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี โดยทาง วช. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดสงผลงาน

“ชุดทดสอบบอแรกซและกรดบอรกิชนดิเจล” 
และเภสัชกรหญิง ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ 
และคณะ จากบรษัิท เซน อินโนเวชัน่ กรุป จาํกดั 
ในผลงานเรื่อง “อิมัลชันเจลฟารอินฟราเรดกระทอม
เพื่อบรรเทาปวด”เพื่อบรรเทาปวด” นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลตาง ๆ 
ประกอบดวย รางวลัเหรยีญทอง จาํนวน 7 รางวัล 

รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 10 รางวัล 
และรางวั ล เหรี ยญทองแดง 
จํานวน 6 รางวัล 
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“มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ� ส�วนภูมิภาค ประจําป� 2564” 
โชว�ผลงานวิจัยพร�อมต�อยอด

สํานักงานการวิจัยแห�งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส�วนภูมิภาค 
และวันนักประดิษฐ� ประจําป� 2564 ส�วนภูมิภาค” (Regional Research 
Expo and Inventor’s Day 2021 ) ระหว�างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2564 
โดยมี ศาสตราจารย�พิเศษ ดร.เอนก เหล�าธรรมทัศน� รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม เป�นประธาน
ในพิธีเป�ดงานฯ และมีนายวิชวุทย� จินโต ผู�ว�าราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ดร.วิภารัตน� ดีอ�อง ผู�อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห�งชาติ นายวิชัย ศรีขวัญ 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี และผู �ช�วยศาสตราจารย� 
ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร�ธานี เข�าร�วมในพิธีเป�ดงานฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร
ทีป�งกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี จังหวัดสุราษฎร�ธานี 
ในการจัดงานมหกรรมในคร้ังน้ีใช� Theme หลักของงานคือ “การวิจัย
และนวัตกรรมภาคใต� สู �การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม�” เพื่อเป�นเวที
ระดับภูมิภาคในการนําเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑ�นวัตกรรม ที่เกิดจาก
การวจิยัและประดษิฐ�คิดค�นของนกัวจิยัและนกัประดษิฐ� ไทยให�รู�จกัในวงกว�าง 
เพื่อเชื่อมโยงองค�ความรู� ไปสู�การใช�ประโยชน�เชิงพื้นที่

การจดังานมหกรรมดงักลาวในสวนภมูภิาค วช. ไดจดัใหมขีึน้
โดยขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั้ง 4 
ภูมิภาค เพื่อใหการนําเสนอผลงานวิจัยไดขยายขอบเขตของการใช
ประโยชนจากงานวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ มากยิ่งข้ึน ซ่ึงไดดําเนินการ
จัดมา 8 ครั้งแลว โดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคตาง ๆ และมี
มหาวทิยาลยัในแตละภมูภิาคเปนเจาภาพรวมจัดงาน ซึง่ครัง้แรกจดัขึน้

ในป 2556 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคแรก แลวเวียนไปยัง
ภาคเหนือ ภาคใต ตามลําดับ ซึ่งในการจัดงานมหกรรมฯ สวนภูมิภาค
ในปนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 9 กิจกรรมที่สําคัญภายในงานประกอบดวย 
กิจกรรมภาคการประชุม สัมมนา, การนําเสนอบทความวิจัยและบทความ
ทางวิชาการ, กิจกรรมภาคนิทรรศการ จากหลากหลายหนวยงาน
ในเครือขายภาคใต โดยนําเสนอนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว นิทรรศการนําเสนอผลงานนานาชาติ
และประเทศเพื่อนบาน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต 
ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ
การนําเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ใน 7 กลุมเรื่อง ไดแก 1) งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 2) งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 3) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 4) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหล่ือมล้ํา 5) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคล่ือน BCG Economy Model 6) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 7) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยโรคอุบัติใหม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Highlight Stage, 
กิจกรรมใหคําปรึกษาเรื่องการวิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การถายทอดองคความรู, นทิรรศการนาํเสนอสิง่ประดษิฐและนวตักรรม, 
ตลาดนดัสนิคาชมุชน และการจดักจิกรรมมอบรางวลัมหกรรมงานวจิยั
และวันนักประดิษฐสวนภูมิภาค ประจําป 2564

กิจกรรม วช.
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เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2564 นายวชิยั ไชยมงคล เลขาธกิารคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (เลขาธกิาร ป.ป.ส.) พรอมดวย 
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมลงนามในบันทึกความเขาใจ
ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) การสนับสนุนการใชประโยชนจากพืชกระทอมดวยการวิจัยและนวัตกรรม ณ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
และนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนพยานความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

การลงนามความเขาใจในการสนบัสนนุการใชประโยชนจากพชืกระทอมดวยการวจิยัและนวตักรรมในครัง้นี ้จะเปนอกีหน่ึงความรวมมอื
ที่สําคัญในการนําองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรมมาใช เพื่อผลักดันใหพืชกระทอมเปนพืชเศรษฐกิจ โดยใชการวิจัยและพัฒนาพืชกระทอม
อยางครบวงจร ทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า รวมทั้งการพัฒนาดานวิชาการ และการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและสอดคลองกับองคความรู

และบริบทของพ้ืนที่ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ไดมอบหมายใหสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ซึ่งเปนหนวยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเปนหนวยงานขับเคลื่อน
ในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อสรางองคความรูที่เปนประโยชน
ภายใตบันทึกความเขาใจ “การสนับสนุนการใชประโยชนจากพืชกระทอม
ดวยการวิจัยและนวัตกรรม” ในครั้งนี้   

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

รวมกับองคกรพันธมิตร สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) และพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนกวา 

150 หนวยงาน จาก 7 เขตเศรษฐกิจ จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ 
(BCG Health Tech Thailand 2021)” ระหวางวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนยประชุม

อทุยานวทิยาศาสตรประเทศไทย สวทช. อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ีในรปูแบบไฮบรดิ 
อีเวนต (Hybrid Event) ขานรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG Economy Model เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคนในประเทศอยางทั่วถึง โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดงานพรอมแสดงวิสัยทัศนการขับเคลื่อนโมเดล

เศรษฐกิจ BCG กลุมอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดนําผลงานและนวัตกรรมทางดานการแพทยและสาธารณสุขสําคัญ

เขารวมแสดงภายในงานดังกลาว จํานวน 15 ผลงาน เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยไปสู
ภาคอุตสาหกรรมดานการแพทย และสุขภาพ อาทิ เตียงพลิกตะแคงพรอมเบาะและ Software สําหรับใชงาน
ในหอผูปวยวิกฤตโควิด-19 (COVID-19), รถยนตสามลอไฟฟาสําหรับผูสูงอายุและคนพิการทางการเคลื่อนไหว, 
ชุดตรวจไขเลือดออกแบบแถบ, เต็นทแรงดันลบ และชุด PAPR เปนตน   

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดนําผลงานและนวัตกรรมทางดานการแพทยและสาธารณสุขสําคัญ

งาน BCG Health Tech Thailand 2021 “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย�
และสุขภาพ” ดันไทยเป�น “ศูนย�กลางการแพทย�อาเซียน” ป� 2570

MOU การสนับสนุนการใช�ประโยชน�จากพืชกระท�อมด�วยการวิจัยและนวัตกรรม

และสุขภาพ” ดันไทยเป�น “ศูนย�กลางการแพทย�อาเซียน” ป� 2570และสุขภาพ” ดันไทยเป�น “ศูนย�กลางการแพทย�อาเซียน” ป� 2570

วิทยาศาสตรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

(BCG Health Tech Thailand 2021)” ระหวางวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนยประชุม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวเปดงานพรอมแสดงวิสัยทัศนการขับเคลื่อนโมเดล

กิจกรรม วช.
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เป�ดตัว 4 เสือ อว. “สป.อว., วช., วศ. และ ปส.”  รวมพลังสร�าง
โมเดลใหม�ในการปฏิรูปหน�วยงานราชการ นําร�อง จังหวัดสตูล

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พรอมดวย ศาสตราจารย ดร. นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ดร.วภิารตัน ดอีอง ผูอาํนวยการสาํนกังานการวจัิยแหงชาต ินายแพทยปฐม 
สวรรคปญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ และนายเพิ่มสุข 
สัจจาภิวัฒน เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ “เปดตัว 
4 เสือกับเครือขาย ณ สตูล” โดยเปนครั้งแรกในการรวมพลังของ 
4 หนวยงานราชการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) มารวมพัฒนาจังหวัดสตูล โดยมีพิธีเปดงานในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งในพิธีเปดงานไดจัดใหมีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมมารวมจัดแสดงนิทรรศการ พรอมทั้ง
ไดจัดใหมีเวทีเสวนา FORUM TALK “4 เสือนําวิทยพบศิลปเปดโลก BCG สูการพัฒนาเศรษฐกิจ “สตูล””

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนกฯ ประธานในพิธีเปดงานไดเปดตัว 4 เสือที่จังหวัดสตูล ถือเปนครั้งแรกในการนํา 4 หนวยงานราชการ
ของกระทรวง อว. ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มารวมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งถือเปนจังหวัดนํารองในการนํา 4 เสือ
มาสรางโมเดลใหมในการปฏริปูหนวยงานราชการใหคิดใหม ทาํใหม กาวสูเปาหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ พรอมกบัการบรูณาการหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา “สตูลจีโอพารค” อุทยานธรณีโลกแหงแรกแหงเดียวของประเทศไทย ใหเติบโต

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันพัฒนาการดําเนินการ
ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (สพสว.) รวมกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ภายใต “โครงการมาตรฐานการวิจัยดานการพัฒนางานสัตวตามพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร” 
เพ่ือสํารวจการดําเนินงาน ความตองการ ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ของสถานที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรในประเทศไทย 
เพื่อจัดทํามาตรฐานกลางที่จะเปนประโยชนตอหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรตอไปในอนาคต 

โดย สพสว. วช. ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพทูล แกวหอม และ สัตวแพทยหญิง ดร.ศิริลักษณ มีสุวรรณ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลทางวิชาการ “โครงการมาตรฐานการวิจัยดานการพัฒนางานสัตวตามพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร” และ 
รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถานที่ดําเนินการ (คปร.) ในการเขารวมการตรวจเยี่ยมฯ ที่ผานมา ดังนี้

โมเดลใหม�ในการปฏิรูปหน�วยงานราชการ นําร�อง จังหวัดสตูลโมเดลใหม�ในการปฏิรูปหน�วยงานราชการ นําร�อง จังหวัดสตูลโมเดลใหม�ในการปฏิรูปหน�วยงานราชการ นําร�อง จังหวัดสตูล

อยางยั่งยืน โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
กระทรวง อว. เพื่อพาชาวสตูลทะยานสูการเปนอีกจังหวัด
เศรษฐกิจสําคัญของพื้นที่ภาคใต เปนแหลงรายไดสําคัญของ
จังหวัดและชุมชน และเปนความภาคภูมิใจของประเทศ โดยมี
เปาหมายคือการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคน
ในพื้นที่ เปนการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในที่สุด

การตรวจเยี่ยมสถานท่ีดําเนินการ
ต อสัตว  เพื่ อ งานทางวิทยาศาสตร  
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
ณ ศูนย  สัตว ทดลอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จังหวัดปทุมธานี

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อ สัตว  เพื่ อ งานทางวิทยาศาสตร  
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อสัตว  เ พ่ื องานทางวิทยาศาสตร  
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
ณ ศนูยวจิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว
นํ้าจืดเขต 1 กรมประมง จังหวัดเชียงใหม

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อสัตว  เ พ่ื องานทางวิทยาศาสตร  
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
ณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
กรุงเทพมหานคร

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการต�อสัตว�เพื่องานทางวิทยาศาสตร� ประจําป� 2564

กิจกรรม วช.

นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม (สป.อว., วช., วศ. และ ปส.)
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 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ กรมการศาสนา มอบเกียรติบัตรผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจําป 2564 
แก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อยกยอง วช. ใหเปนตนแบบ
องคกรคุณธรรม ซึ่งการประเมินองคกรคุณธรรม มี 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2 ระดับคุณธรรม และระดับ 3 
ระดับคุณธรรมตนแบบ 

การมอบเกียรติบตัรในครัง้นี ้ไดรับเกยีรติจาก ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากลุ รองปลดั
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวแสดงความยินดีและมอบ
เกียรติบัตรเพื่อประกาศยกยององคกรคุณธรรม หนวยงานในสังกัดกระทรวง อว. โดยมี 
นางสาวเสาวนีย มุงสุจริตการ ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
เปนผูรับมอบแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ  เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2565 
ณ หองแถลงขาวชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ กรมการศาสนา มอบเกียรติบัตรผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจําป 2564 

วช. รับเกียรติบัตร ตนแบบองคกรคุณธรรม ประจําป 2564

วช. นํากิจกรรม NRCT : บานหนูนอยนักประดิษฐ รวมงาน 
“ถนนสายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติประจําป 2565”

กิจกรรม วช.

 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ กรมการศาสนา มอบเกียรติบัตรผลการประเมินองคกรคุณธรรม ประจําป 2564 
แก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อยกยอง วช. ใหเปนตนแบบ
องคกรคุณธรรม ซึ่งการประเมินองคกรคุณธรรม มี 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ระดับสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2 ระดับคุณธรรม และระดับ 3 

การมอบเกียรติบตัรในครัง้นี ้ไดรับเกยีรติจาก ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากลุ รองปลดั
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวแสดงความยินดีและมอบ
เกียรติบัตรเพื่อประกาศยกยององคกรคุณธรรม หนวยงานในสังกัดกระทรวง อว. โดยมี 
นางสาวเสาวนีย มุงสุจริตการ ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
เปนผูรับมอบแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ  เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2565 
ณ หองแถลงขาวชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

สาํนกังานการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และหนวยงานในสังกัด อว. จัดกิจกรรม “ถนน
สายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565” ภายใตแนวคิด “ปสากลแหงวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model” ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาต ิ(อพวช.) คลองหา จงัหวดัปทมุธานี โดยมี นางกรรณิการ เฉิน รองผูอาํนวยการองคการพพิธิภณัฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม และ ดร.วิภารัตน  ดีออง ผูอํานวยการสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ ไดมอบหมายให นายธีรวัฒน บุญสม ผูอํานวยการกองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย 
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมในกิจกรรมถนนสาย
วิทยาศาสตร รับงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565 พรอมกันนี้ วช. ไดนําผลงานสงเสริมทักษะชางคิด 
นักประดิษฐติดบาน เขารวมกิจกรรมดังกลาว ภายใตชื่อ “NRCT : บานหนูนอยนักประดิษฐ” จํานวน 2 ผลงาน 

ไดแก 
- การประดษิฐเคร่ืองรอนมหาสนกุ ภายใตโครงการ “การวจิยัและพฒันา

ซอฟตแวรโดรนแปรอักษรเพื่อรวมกิจกรรรมตามแนวพระราชดําริ” โดย นายพิศิษฐ 
มิตรเกื้อกูล แหง สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ 

- ผาเช็ดหนาพิมพจากสีธรรมชาติ อาทิ สีจากใบหูกวาง ใบคราม ใบครั่ง 
เปนตน ภายใตโครงการ “การออกแบบผลติภณัฑสิง่ทอสาํหรบักลุมอาชีพประชาชน”
โดย ดร.กองเกียรติ มหาอินทร แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภายในบูธยังมีกิจกรรม Lucky Draw ลุ นรับรางวัล Samsung 
Galaxy Tab S6 Lite จํานวน 2 รางวัล และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงดวงเพื่อลุนรับ
ของรางวัลมากมาย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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