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วช. รับเกียรติบัตร ตนแบบองคกรคุณธรรม ประจําป 2564

รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2564
วช. นําคณะนักประดิษฐและนักวิจัยไทยควารางวัลจาก 3 เวที การประกวดสิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรมระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน
 การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง พื้นที่ภาคกลาง และ EEC
 การติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวัน
 นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย” เพิ่มมูลคา สูภาคอุตสาหกรรม
 การพัฒนาอาหารเสริมผูสูงอายุใหคุณคาสูงทางอาหารและชวยปองกันการสําลัก



บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ.....ทานผูอานทุกทาน

ขอตอนรับเขาสูปพุทธศักราชใหม ป 2565 กองบรรณาธิการ
ขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก
ไดโปรดดลบันดาลประทานพรใหทานผูอานทั้งหลายมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งปวง และสมหวังดังสิ่งที่
ปรารถนากันนะครับ
ตนป พ.ศ. 2565 นี้ มีเรื่องที่นายินดีกับสํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) เนื่องจาก วช. ไดรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมิน
องคกรคุณธรรม ประจําป 2564 เพื่อยกยอง วช. ใหเปนตนแบบ
องค ก รคุ ณ ธรรม จากคณะกรรมการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห ง ชาติ
กรมการศาสนา โดย วช. ไดรับรางวัลดังกลาว เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2565 ทีผ่ า นมา ณ หองแถลงขาวชัน้ 1 อาคารพระจอมเกลา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
จดหมายขาว วช. ฉบับนี้ ขอนําเสนอผล “รางวัลการวิจยั แหงชาติ
ประจําป 2564” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลฯ ในงาน “วันนักประดิษฐ”
ประจําป 2564 - 2565 โดยจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2565
ณ ศูนยนทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และ
ยังมีกิจกรรมที่นาสนใจอีกคือ งาน “เปดตัว 4 เสือ อว. “สป.อว., วช.,
วศ. และ ปส.” รวมพลังสรางโมเดลใหมในการปฏิรปู หนวยงานราชการ
นํารอง จังหวัดสตูล” เปนการมารวมกันของ 4 หนวยงานในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อพัฒนาพื้นที่
จังหวัดสตูล เปนจังหวัดนํารองในการสรางโมเดลใหมในการปฏิรูป
หนวยงานราชการใหมกี ารทํางานแบบบูรณาการรวมกัน และ วช. ยังได
เขารวมกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565”
ภายใตแนวคิด “ปสากลแหงวิทยาศาสตรพนื้ ฐานเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
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
แบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง พื้นที่ภาคกลาง
และ EEC” และ “การติดตามภัยแลงและการจัดการนํา้ กรณีศกึ ษาไทย
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
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม นําคณะผูบ ริหารกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม พรอมดวย ดร.วิภารัตน ดีออ ง ผูอ าํ นวยการ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ รวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2565
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรม วช.

วช. รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการดานสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1
“The 1st Thailand Weather and Climate Symposium 2021”

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมกับสถานเอกอัครราชทูต
อังกฤษประจําประเทศไทย กรมอุตนุ ยิ มวิทยา และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมวิชาการ
ดานสภาพภูมอิ ากาศ ครัง้ ที่ 1 “The 1st Thailand Weather and Climate
Symposium 2021” ระหวางวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 ผานระบบ
การประชุมออนไลน (Webex) โดยมี นายมารค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูต
อังกฤษประจําประเทศไทย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รองศาสตราจารย ดร.พงศพนั ธ แกวตาทิพย รองผูอ าํ นวยการสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน
ดี อ  อ ง ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งานการวิ จั ย แห ง ชาติ ได ร  ว มกล า วใน
พิธีเปดการประชุมฯ
การประชุมวิชาการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปนเวทีนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักวิจัยรุนใหม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู การประยุกต
ผลงานวิจัย การนําขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับดานสภาพอากาศ
และภูมอิ ากาศไปใชใหเกิดเปนรูปธรรมในระดับประเทศ เพือ่ แกปญ
 หา
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศและภูมิอากาศสุดขั้ว (Weather
and Climate Extremes) และเพื่อเฝาระวัง พยากรณ และหา
มาตรการเตรียมความพรอมสําหรับการตัดสินใจและการปรับตัว
โดยมีผทู รงคุณวุฒริ ว มพิจารณาและแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นดังกลาวดวย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

สภาพภู มิ อ ากาศเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส  ง ผลต อ ชี วิ ต ของ
ประชาชนในทุก ๆ ดาน รวมทัง้ สงผลกระทบตอภาคสวนทีส่ าํ คัญของ
ประเทศ เชน ภาคเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร และภาคการทองเที่ยว
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานผูใหทุนดานการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศไดสนับสนุนขอเสนอโครงการวิจัยและ
นวัตกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ) ภายใตกรอบวิจัยและนวัตกรรม ปงบประมาณ 2565
แพลตฟอรมที่ 2 โปรแกรมที่ 7: “แกไขปญหาทาทายและยกระดับ
การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
และการเกษตร” เพื่ อ ให ไ ด น โยบาย แนวทาง และมาตรการ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอเสนอแนะ แนวทาง มาตรการ
ในการสรางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัว
เพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคสวนตาง ๆ
โดยการประชุ ม วิ ช าการในครั้ ง นี้ มี ผู  ส นใจร ว มส ง
ผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอเปนจํานวนมาก รวมทั้งไดรับความสนใจ
จากนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และหนวยงานตาง ๆ
ทั้ ง ในและต า งประเทศเข า ร ว มรั บ ฟ ง และแลกเปลี่ ย นขอ คิด เห็น
ในการประชุ ม ฯ ซึ่ ง การประชุ ม วิ ช าการในครั้ ง นี้ จ ะเป น โอกาส
ในการขยายและพั ฒ นาเครื อ ข า ยการวิ จั ย ด า นสภาพภู มิ อ ากาศ
เกิดความตระหนักเกี่ยวกับความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้ว
และสถานการณ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ตลอดจน
สร า งความเข า ใจที่ ดี ขึ้ น ในการวิ เ คราะห แ ละการใช ข  อ มู ล ด า น
สภาพภู มิ อ ากาศ เพื่ อ จะสามารถรั บ มื อ กั บ ผลกระทบที่เ กิด จาก
สภาพอากาศและภูมิอากาศสุดขั้วไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาแบบจําลองเพื่อประเมินการบริหารจัดการนํ้าฤดูแลง
พื้นที่ภาคกลาง และ EEC

ในชวงเวลานี้พื้นที่ลุมตํ่าและพื้นที่นอกคันกั้นนํ้าบางแหง ยังคงไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น
แตขณะเดียวกันการวางแผนจัดสรรนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในฤดูแลงไดเริ่มขึ้นแลว ตั้งแตระหวางวันที่
1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565 กรมชลประทานไดคาดการณแผนการจัดสรรนํ้าฤดูแลง 64/65
ใหสอดคลองตอปริมาณนํ้าตนทุน คํานึงถึงกิจกรรมการใชนํ้าทั้ง 4 ประเภท ไดแก การใชนํ้าอุปโภค - บริโภค
การรักษาระบบนิเวศ การใชนํ้าในอุตสาหกรรม และการใชนํ้าในการเกษตร กําหนดใหมีแผนการจัดสรรนํ้า
รวมทุกกิจกรรม ประมาณ 5,700 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน 65 เปอรเซ็นตของปริมาณนํ้าตนทุน
ดร.จุติเทพ วงษเพ็ชร
จาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบดวย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
แหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ซึ่งมีปริมาณนํ้าใชการ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อยูที่ 7,774 ลานลูกบาศกเมตร พรอมวางแผนผันนํ้า
หัวหนาโครงการวิจัย
จากลุม นํา้ แมกลองอีก 1,000 ลานลูกบาศกเมตร เพือ่ รักษาระบบนิเวศในลุม นํา้ เจาพระยา และลุม นํา้ ทาจีนนัน้
จากผลการศึกษาดานการบริหารจัดการนํ้าในเขตพื้นที่
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงไดใหทุนสนับสนุนการวิจัยแก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ภายใตแผนงานวิจัย
ดร.จุติเทพ วงษเพ็ชร อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน เข็มมุงดานการบริหารจัดการนํ้า ระยะที่ 2 ขณะนี้กําลังดําเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาระบบสารสนเทศตนแบบ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้า
นักวิจัยหัวหนาโครงการประเมินสถานการณการบริหารจัดการนํ้า ในเขต EEC และภาคตะวันออก ซึ่งมีรูปแบบการเชื่อมโยงเปนโครงขาย
ในฤดูแลง 64/65 ในพื้นที่ภาคกลาง และ EEC โดยใชแบบจําลอง การผันนํ้า ทั้งในรูปแบบเรียลไทม และพยากรณชวงระยะเวลาตาง ๆ
นํา้ ฝน - นํา้ ทา และการบริหารจัดการนํา้ โดยระบบสารสนเทศตนแบบ โดยจากขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณนํ้าใชการ
รวมกับผลการพยากรณฝนลวงหนา 6 เดือน
ในอ า งเก็ บ นํ้ า หลั ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง และจั ง หวั ด ชลบุ รี
ผลจากการศึกษาวิจัยภายใตกิจกรรม CO-RUN แผนงานวิจัย มีปริมาณนํ้าใชการรวม 823 ลานลูกบาศกเมตร และกําหนดใหมี
เข็มมุง ดานการบริหารจัดการนํา้ ของสํานักงานการวิจยั แหงชาติ (วช.) การจัดสรรนํ้าสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ประมาณ 590 ลานลูกบาศกเมตร
ในเรื่อง การคาดการณปริมาณนํ้าทาผิวดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราบภาคกลาง ตามแผนการจัดสรรนํา้ ฤดูแลง โดยปริมาณฝนสะสมจากการพยากรณ
ตั้งแตทายเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ จนถึง จังหวัดนครสวรรค ลวงหนา 6 เดือน มีคาประมาณ 80 มิลลิเมตร หรือคิดเปนเพียง
บริเวณสถานีตรวจวัดนํา้ ทา C.2 โดยใชแบบจําลองนํา้ ฝน - นํา้ ทาและ 22 เปอรเซ็นตของปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยที่ชวงระยะเวลาเดียวกัน
การบริหารจัดการนํ้า รวมกับผลการพยากรณฝนลวงหนา 6 เดือน จากการจําลองการบริหารจัดการนํ้าโดยระบบสารสนเทศตนแบบฯ
ดวยแบบจําลอง WRF-ROM (CFS2V) ตั้งแตระหวางเดือนพฤศจิกายน จึงคาดการณไดวา การขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ EEC ในชวงฤดูแลง
2564 - เมษายน 2565 พบวา ปริมาณฝนสะสมในชวงระยะเวลาดังกลาว ที่จะถึงนี้มีโอกาสนอย เนื่องจากปริมาณนํ้าตนทุนในอางขางตน
มีคา ประมาณ 5 - 30 มิลลิเมตรเทานัน้ นอกจากนีย้ งั พบอีกวา ปริมาณ มีปริมาณคอนขางมาก สถานการณการใชนาํ้ ดังกลาว ยังจําเปนตองมี
นํ้าทาตามธรรมชาติที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นบริเวณสถานีตรวจวัด การผันนํ้าระหวางอางเก็บนํ้ารวมอยู แตเปนเพียงการผันนํ้าระหวาง
นํา้ ทา C.2 ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 มีปริมาณ อางเก็บนํ้าในพื้นที่ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรีเปนหลัก ระบบ
เพียง 610 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน 11 เปอรเซ็นตของปริมาณ สารสนเทศตนแบบฯ ดังกลาว สามารถประยุกตใชรว มกับการพยากรณ
ความตองการนํ้าตามแผนการจัดสรรนํ้าในฤดูแลง โดยการบริหาร สภาพภูมิอากาศเพื่อเปนแนวทางสนับสนุนในการบริหารจัดการนํ้า
จัดการนํา้ ในลุม นํา้ เจาพระยาในชวงระยะเวลาดังกลาว จะตองอาศัย ในพื้นที่เขต EEC ได
ปริมาณนํ้าตนทุนจาก 4 เขื่อนขางตนเปนหลัก และตองควบคุม
การใชนํ้าใหเปนไปตามแผนการจัดสรรนํ้า เพื่อไมใหเกิดปญหา
การขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับใชในการปลูกขาวนาปรังชวง
ฤดูแลง และชวงตนฤดูฝน (เดือน พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565)
ตามทีก่ รมชลประทานไดคาดการณพนื้ ทีเ่ พาะปลูกขาวนาปรังในลุม นํา้
เจาพระยาตามแผนการจัดสรรนํ้า จํานวน 2.8 ลานไร ซึ่งมีปริมาณ
การใชนาํ้ ประมาณ 1,970 ลาน
ลู ก บาศก เ มตร หรื อ คิ ด เป น
35 เปอรเซ็นตของการใชนํ้า
ทั้งหมด ซึ่งปริมาณนํ้าตนทุน
ยังมีอยูอยางจํากัด
การเปรียบเทียบปริมาณนํ้าทาระหวางคาตรวจวัดและการจําลองปริมาณนํ้าทาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สถานี
ตรวจวัดนํ้าทา C.2
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ผลการพยากรณฝนรายเดือนลวงหนา 6 เดือนดวยแบบจําลอง WRF-ROM (CFS2V)

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
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การติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษาไทยและไตหวัน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นักวิจัย แผนงานวิจัยเข็มมุงดาน
การบริหารจัดการนํ้า สนับสนุนโดย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.)
จัดบรรยายพิเศษ “การติดตามภัยแลงและการจัดการนํ้า กรณีศึกษา
ประเทศไทยและไตหวัน” ในการวิจยั พัฒนาดัชนีนาํ้ ฝนและนํา้ ทามาตรฐาน
เพื่อใชติดตามสถานะภัยแลง และพัฒนาเทคนิคการพยากรณฝนรายฤดู
โดยพัฒนาการพยากรณดัชนีภัยแลง เพื่อเตรียมวางแผนจัดการนํ้า
ลวงหนา จากกรณีศึกษาประเทศไทยและไตหวัน ซึ่งตางประสบปญหา
ภัยแลงอยูบอยครั้ง อันเกิดจากปริมาณนํ้าฝนนอยกวาปกติ เกิดภัยแลง
ดานอุตุนิยมวิทยา กระทบตอปริมาณนํ้าทาและนํ้าเพื่อการเกษตรตามมา
สรางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
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 แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ผิวนํา้ ในมหาสมุทร ทัง้ ในแนวผิวนํา้ และแนวดิง่ ซึง่ จะสงผลใหเกิดลม
และความชื้น พัดเขาสูแผนดิน กอใหเกิดพื้นที่ฝนมาก และฝนนอย
ตามทิศทาง ความเร็วและความแรงลม ความชืน้ ในบรรยากาศ ขอมูล
จากแบบจํ า ลอง JAMSTEC ชี้ ใ ห เ ห็ น ปรากฏการณ ล านี ญ าชนิ ด
Canonical ยังดํารงอยูจนถึงชวงเดือนมกราคม - เมษายน และหลังจากนั้น
จะเขาสภาวะปกติ ปริมาณฝนสะสมในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ
2565 จะมีคาปกติ และเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2565
ปริมาณฝนสะสมจะมีฝนมากกวาคาเฉลี่ยเล็กนอยถึงปานกลาง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี นักวิจัย ไดบรรยายวา การใชดัชนีนํ้าฝนและนํ้าทามาตรฐาน

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

สําหรับวิเคราะหสถานการณภัยแลงในป 2557 - 2558 ในลุมนํ้า
เจาพระยาของประเทศไทย โดยคาของดัชนีภัยแลง ชี้ใหเห็นวา ชวง
กรกฎาคม - ธันวาคม ภัยแลงมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว สําหรับการบริหารเขื่อนนั้น
หากมีการนํา Deep Learning มาใชพยากรณปริมาณนํา้ ไหลเขาเขือ่ น
ก็จะชวยสนับสนุนการคาดการณสถานการณภัยแลงและบริหาร
จัดการเขื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากตัวอยางผลงาน
วิจยั แสดงเทียบสภาวะแลง กรณีคดิ เฉพาะฝน และกรณีคดิ ทัง้ ฝนและ
นํา้ ทาเทียบกัน จะเห็นผลการคิดนํา้ ทาเพิม่ ทําใหวเิ คราะหสภาวะแลง
ไดใกลสภาพความเปนจริงมากกวา
ดาน Prof. KS.Cheng จาก Bioenvironmental Systems
Engineering Department, National Taiwan University
ไดนําเสนอเทคนิคการคํานวณดัชนีนํ้าฝนมาตรฐาน (Standardized
Precipitation Index: SPI) ดวยวิธดี ดั แปลง ซึง่ จะไมกาํ หนดชวงระยะ
เวลาของฝนสะสมที่นํามาคํานวณดัชนีนํ้าฝนมาตรฐานเปนคาคงที่
แตจะผันแปรชวงเวลาของฝนสะสมไปตามความตอเนือ่ งของภัยแลง
ที่เกิดขึ้น จากกรณีศึกษาในประเทศไตหวัน พบวา เทคนิคการใชชวงเวลา
ผันแปรชวยลดขอจํากัดเรื่องความจําของขอมูล (Data Memory)
ในชวงใดชวงหนึ่งได จึงใหคาดัชนีนํ้าฝนมาตรฐานที่มีความถูกตอง
และใหผลใกลเคียงกับสภาพเหตุการณภัยแลงที่เกิดขึ้นจริงมากกวา
วิธีดั้งเดิม ซึ่งสามารถแสดงภาพโอกาสการเกิดสภาวะแลงในพื้นที่
ในระดับแลงตาง ๆ ไดตามพื้นที่รับนํ้า และพื้นที่ใหบริการรับนํ้าได
จากการจัดบรรยายในครั้งนี้ นับเปนการนําเสนอการวิจัย
พัฒนาเทคนิคการวิเคราะหสภาวะแลง จากนักวิจัยของประเทศไทย
และไตหวัน เพื่อใหสามารถวางแผนการบริหารจัดการนํ้า โดยอาศัย
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สาเหตุ ลั ก ษณะการเกิ ด การพั ฒ นาระดั บ
ความรุนแรง จึงจะสามารถวางแผนปองกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแลงไดดียิ่งขึ้นตอไป
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งานวิจัย : การเกษตร

นวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย”
เพิ่มมูลคา สูภาคอุตสาหกรรม

การกะเทาะผลกะลาแมคคาเดเมียในปจจุบัน นิยมใชแบบ
ใบมี ด กะแทก โดยใช แ รงงานคนที่ มี ค วามชํ า นาญและใช เ วลานาน
สามารถกะเทาะไดครั้งละ 1 ผล เทานั้น โดยแมคคาเดเมีย 1 กิโลกรัม
จะใชเวลา 2 - 3 ชั่วโมง ในการกะเทาะ จึงอาจสงผลใหการผลิต
ลาชาหรือผลผลิตเสียหายได
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จึงไดใหทุนสนับสนุน
การวิจยั แก รองศาสตราจารย ดร.ธานี ศรีวงศชยั จากภาควิชาพืชไรนา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หัวหนาโครงการวิจัย
ให คิ ด ค น เครื่ อ งกะเทาะเมล็ ด แมคคาเดเมี ย จากโครงการ
พั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต แมคคาเดเมี ย อบแห ง สํ า หรั บ ชุ ม ชน
โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. ในการดําเนินการพัฒนา
เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมียที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ ของคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในเขตพื้นที่ บานทับเบิก อําเภอหลมเกา
และ บานเข็กนอย อําเภอเขาคอ โดยรวมกับหางหุนสวนจํากัด
อาทิตย เวนติเลเตอร เพื่อนํามาใชในกระบวนการการแปรรูป
แมคคาเดเมียไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ลักษณะการใชงานนวัตกรรม “เครื่องกะเทาะเมล็ด
แมคคาเดเมีย” คือ เมื่อนําผลกะลาแมคคาเดเมียใสเขาดานบน
ของเครือ่ งกะเทาะ ผลกะลาแมคคาเดเมียจะตกลงไปภายในเครือ่ ง
มีแกนหมุนเพื่อใหผลกะลาที่ตกลงไปกระทบกับชุดใบมีดสําหรับ
การกะเทาะผลกะลาใหแตก จากนั้นกะลาและเนื้อในที่แยกออก
จากกัน ตกลงสูถาดรองรับภายนอกเครื่องกะเทาะและนําไปสู
กระบวนการอื่นตอไป โดยนวัตกรรมชุดนี้สามารถชวยยนเวลา
การผลิต ตอบโจทยในระดับวิสาหกิจชุมชน อีกทั้ง ไดผลเมล็ดเต็ม
ของแมคคาเดเมีย ถึงรอยละ 60 โดยแมคคาเดเมีย 1 กิโลกรัม
จะใชเวลาการกะเทาะประมาณ 30 นาที ซึ่งอยูระหวางการพัฒนา
วิธีการที่จะทําใหไดเมล็ดเต็มมากขึ้น โดยมีการวางเปาหมาย
การขยายผล ไปสูการสรางศูนยเรียนรูการแปรรูปแมคคาเดเมีย
สําหรับชุมชน เพื่อสงเสริมและถายทอดองคความรูการแปรรูป
การผลิ ต แมคคาเดเมี ย โดยใช เ ครื่ อ งกะเทาะแมคคาเดเมี ย
ใหแก ชุมชนและเกษตรกร ใหเกิดรายไดมากขึ้น มีอาชีพใหม
รองรับ และเกิดการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนสําหรับการแปรรูป
แมคคาเดเมีย และขยายผลตอไปยังเขตพื้นที่สูงตาง ๆ ซึ่งเปน
การเสริมสรางศักยภาพใหแกเกษตรกร เพิ่มผลผลิตและรายได
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่สูงตาง ๆ อีกดวย
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : รองศาสตราจารย ดร.ธานี ศรีวงศชัย
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โทรศัพท 08 1390 0091 อีเมล taneesree@yahoo.com
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

งานวิจัย : รองรับสังคมสูงวัย

การพัฒนาอาหารเสริมผูสูงอายุใหคุณคาสูง
ทางอาหารและชวยปองกันการสําลัก
จากปญหาความเสื่อมสภาพของรางกายทําให “ผูสูงอายุ”
เปนกลุมวัยที่มีความเสี่ยงสูงตอภาวะขาดสารอาหาร โดยมีสาเหตุ
มาจากหลายปจจัย ไมวาจะเปนปจจัยดานรางกาย เชน เกิดปญหา
ในการเคี้ยวอาหารเพราะฟนไมแข็งแรง ตอมรับรสบริเวณลิ้นทํางาน
ได ไมดี ทําใหรับประทานอาหารแลวรูสึกไมอรอย หรือดานจิตใจที่รูสึก
เบื่อหนาย วิตกกังวล โดยอาจตองเผชิญกับโรคซึมเศรา ซึ่งเปนผล
มาจากฮอร โ มนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทํ า ให ค วามอยากอาหารลดลง
จึงเกิดการเจ็บปวยไดงายเพราะรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ
จากผลการศึกษาพบวา กลุมคนที่มีอายุมากกวา 65 ป
หรือผูส งู อายุสว นใหญ มักจะประสบปญหาการรับประทานอาหาร
ที่ มี โ ภชนาการที่ ไ ม เ หมาะสม ซึ่ง อาจจะนําไปสูภาวะของการ
ขาดสารอาหาร หรือภาวะโภชนาการเกิน ประกอบกับผูสูงอายุ
สวนมากมักมีโรคประจําตัว ดังนั้น การไดรับอาหารบางอยาง
มากเกินไป หรือนอยเกินไป อาจนําไปสูปญหาสุขภาพที่รายแรง
สําหรับผูสูงอายุได สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) ให
ความสําคัญกับโภชนาการผูสูงอายุ จึงไดสนับสนุนทุนวิจัยแก
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษา
วิจัย “การพัฒนาอาหารเหลวทางการแพทยจากวัตถุดิบธรรมชาติ
เพื่อเปนอาหารเสริมสําเร็จรูปที่ใหสารอาหารสมบูรณสําหรับ
ผูสูงอายุ” โดย รองศาสตราจารย นายแพทยกรภัทร มยุรสาคร
เป น หั ว หน า โครงการ ผู  ร  ว มวิ จั ย ประกอบด ว ย
นางสาวพิ ช ญ นั น ท มงคลสุ จ ริ ต กุ ล และ
นางสาวบงกชพรรษ ปนสวาสดิ์
ผลการวิ จั ย พบว า
ป จ จุ บั น ประชากรผู  สู ง อายุ
มี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น และ
มั ก จ ะ มี ป  ญ ห า สุ ข ภ า พ
ตามมา เช น ป ญ หาด า น
โภชนาการจึ ง ทํ า ให ไ ด
รั บ สารอาหารไม เ พี ย งพอ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

นอกจากนี้ก็ยังมีปจจัยเสริมจากปญหาความเสื่อมของรางกาย
ทํ า ให มี ป  ญ หาในเรื่ อ งการกลื น อาหารจึ ง ทํ า ให เ กิ ด การสํ า ลั ก
แม ใ นกลุ  ม ผู  สู ง อายุ ที่ คิ ด ว า ตั ว เองมี สุ ข ภาพดี แ ต เ มื่ อ ทดสอบ
ดวยการสองกลองจะพบวามีการรั่วไหลของอาหารที่รับประทานลงไป
สูหลอดลม และอาจจะมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของผูสูงอายุ
ทั่วไปที่มีอาการเหลานี้ ดังนั้น จึงไดพัฒนาอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
ผูสูงอายุที่ใหสารอาหารครบถวน มีความขนหนืดมากกวาอาหาร
นํา้ ทัว่ ไปเพือ่ ปองกันการสําลัก มีรสชาติถกู ปากคนไทย เพราะผลิต
จากวัตถุดิบที่หาไดในประเทศ เชน ถั่วเหลือง ไข เนื้อไก เห็ด งาดํา
งาขาว ในเรือ่ งของการรับประทานก็ไมตอ งมีการจัดเตรียมทีย่ งุ ยาก
สะดวกและงายตอการพกพา เพราะเปนอาหารสําเร็จบรรจุในซอง
เพียงฉีกซองใชหลอดดูดก็สามารถรับประทานไดทนั ที รูปแบบของ
อาหารจะคลายสมูทตี้ ลักษณะของตัวเนือ้ อาหารจะมีความขนหนืด
สามารถชวยชะลอการไหลลงหลอดลมไดมากกวาอาหารเหลว
ที่มีอยูทั่วไปในทองตลาด ใหคุณคาทางอาหารครบทั้ง 5 หมู มีโปรตีนสูง
คารโบไฮเดรตตํ่า ผูสูงอายุทั่วไปสามารถรับประทานได เพื่อเสริม
สุขภาพใหแข็งแรง สําหรับอาหารบางสูตร เชน สูตรถั่วเหลืองผสม
งาขาว และสูตรถั่วเหลืองผสมงาดํา นอกจากจะมีโปรตีนสูงแลว
ยังมีปริมาณนํา้ ตาลตํา่ ผูป ว ยทีเ่ ปนเบาหวานก็สามารถรับประทานได
จากการทําวิจัยโดยเชิญอาสาสมัครผูสูงอายุมาทําการ
ทดสอบรับประทานอาหารสูตรตาง ๆ ที่ผลิตขึ้น แลวสองกลอง
เพื่อดูประสิทธิภาพในการกลืน พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจ
อยู  ใ นระดั บ เดี ย วกั บ อาหารทางการแพทย ท่ี ข ายในท อ งตลาด
แตจากลักษณะเนือ้ อาหารทีม่ คี วามขนหนืดของอาหารทีไ่ ดทาํ การ
วิจยั สามารถชวยชะลอการไหลลงหลอดลมไดมากกวาอาหารเหลว
โดยทั่วไป ปจจุบันนักวิจัยไดผลิตอาหารดังกลาวออกมา 4 สูตร
ขนาด 180 มิลลิลิตร เปนทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน คือ สูตร
ถั่วเหลืองผสมงาขาว ถั่วเหลืองผสมงาดํา และซุปไกเห็ดชิตาเกะ
(เห็ดหอม) โดยในระยะแรกจะจําหนายในโรงพยาบาลและผานทาง
ระบบออนไลน ซึ่งจะขยายชองทางการจัดจําหนายตอไปอีก
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กิจกรรม วช.

รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2564

รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาเอก) และรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน การมอบรางวัลการวิจัย
แหงชาติ เปนกิจกรรมหนึง่ ทีส่ าํ นักงานการวิจยั แหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดจัดใหมีขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานโดดเดน
สรางคุณูปการใหกับวงวิชาการและประเทศชาติ รวมทั้งเปนกิจกรรมที่สงเสริมการสรางแรงจูงใจ
ของนักวิจัยและนักประดิษฐ ไทย ที่จะพัฒนานวัตกรรมทางความคิด และภูมิปญญาที่เปนประโยชน
สรางความกาวหนาในศาสตรแขนงตาง ๆ การมอบรางวัลมีมาตั้งแตปพุทธศักราช 2517 ถือเปน
รางวัลระดับชาติที่มีความเกาแกและเปนที่ยอมรับ ซึ่งเดิมใชชื่อรางวัลวา “รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ”
สําหรับรางวัลการวิจัยแหงชาติ ป 2564 นี้ เปนการมอบรางวัลครั้งที่ 47 มีผู ไดรับรางวัล ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติไดจัดใหมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2528 เพื่อ
เชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานดีเดน ตลอดจนไดอุทิศตนดําเนินการวิจัย
ที่เปนประโยชน สรางคุณูปการตอประเทศชาติ ประชาชน และวงวิชาการ
มาอยางตอเนือ่ งจนเปนทีป่ ระจักษ เปนผูท มี่ จี ริยธรรมของนักวิจยั จนเปนทีย่ อมรับ
และยกยองในวงวิชาการนั้น ๆ สมควรเปนแบบอยางแกนักวิจัยอื่นได โดยในป 2564 นี้
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดพิจารณานักวิจัยที่ไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อขอรับรางวัลฯ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลวและอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ :
รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2564 โดยเห็นควรยกยอง
เชิดชูเกียรตินักวิจัย และประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ จํานวน 7 ทาน
ใน 5 สาขาวิชาการ ดังนี้

1
2
8

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ศาสตราจารย ดร. นายแพทยวิปร วิประกษิต
แหง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
ศาสตราจารย ดร.วันชัย มาลีวงษ
แหง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

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

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช
ศาสตราจารย ดร.เกศรา ณ บางชาง
แหง วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
รองศาสตราจารย ดร.รังสรรค พาลพาย
แหง สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
แหง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

สาขาปรัชญา
ศาสตราจารย ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
แหง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สาขาปรัชญา
รองศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน รัตนวราหะ
แหง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ นักวิจัยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนนักวิจัยดีเดนแหงชาติ จะไดรับเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ
พรอมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล ในแตละสาขาวิชาการ วิชาการละ 500,000 บาท
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

(อานตอหนา10)
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กิจกรรม วช.

รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลผลงานวิจัยไดจัดใหมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2517 สําหรับเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยที่ไดผลิตผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพสูง
ใชวธิ วี เิ คราะหหรือสังเคราะหทเี่ หมาะสม มีความชัดเจน มีประสิทธิผล เปนประโยชนตอ วงวิชาการ ประเทศชาติ และประชาชน
โดยในป 2564 นี้ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2564
จํานวน 42 ผลงาน ในสาขาวิชาการตาง ๆ รวม 11 สาขาวิชาการ ดังนี้

รางวัลระดับดีเดน จํานวน 1 ผลงาน ไดแก

1. ผลงานวิจยั เรือ่ ง “โรคไวรัสทิลาเปยเลค : จากการคนพบ
สู  อ งค ค วามรู  เ พื่ อ การป อ งกั น และควบคุ ม โรคอย า งยั่ ง ยื น ”
สาขาเกษตรศาสตร แ ละชี ว วิ ท ยา ของ รองศาสตราจารย
ดร. นายสั ต วแพทย วิ น สุ ร เชษฐพงษ และคณะ แห ง
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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

รางวัลวิทยานิพนธ
รางวัลวิทยานิพนธไดจัดใหมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2542 สําหรับเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยที่ไดทํางานวิจัย (วิทยานิพนธ)
ที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน มีประสิทธิผล และมีศักยภาพสูงตอการนําไปใชในอนาคต เพื่อสงเสริม สนับสนุนและใหกําลังใจ
แกนักวิจัยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ โดยในป 2564 นี้ สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดอนุมัติใหรางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 47 เรื่อง
ในสาขาวิชาการตาง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ ดังนี้
รางวัลระดับดีเดน จํานวน 3 เรื่อง ไดแก
1. วิทยานิพนธเรื่อง “การใชเนื้อเยื่อกระเพาะอาหาร
เพื่อสรางเซลลผลิตอินซูลิน สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน”
สาขาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ของ ดร.ชั ย บุ ต ร
อริยะเชษฐ แหง คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
2. วิทยานิพนธเรื่อง “ความสัมพันธระหวางโรคทางพันธุกรรมกับโครงสรางและปฏิสัมพันธของของโปรตีน” สาขา
เกษตรศาสตรและชีววิทยา ของ ดร.สิรวิชญ อิทธิโสภณพิศาล แหง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. วิทยานิพนธเรือ่ ง “เซลลเชือ้ เพลิงไฟฟาชีวเคมี สําหรับใชเปนเซนเซอรและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชวี ภาพแบบพึง่ พา
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
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สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน
รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนไดจัดใหมีขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2518 โดยเปน
รางวัลที่มอบใหกับนักประดิษฐที่สรางสรรคผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ กรรมวิธี
กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการตาง ๆ
ที่ดีเดนและพิสูจนแลววาเปนประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ เปนผลงานที่
เกิดจากความคิดริเริม่ และความเพียรพยายามของผูป ระดิษฐคดิ คน ซึง่ เปนของใหม
หรือปรับปรุงใหดีขึ้น ทรัพยากรที่ใชในการประดิษฐคิดคนสวนใหญเปนทรัพยากร
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
รางวัลระดับดีเดน จํานวน 1 ผลงาน ไดแก
ผลงานเรื่อง “Drone Swarm Software : นวัตกรรม
การเรียนรูก ารพัฒนาระบบซอฟตแวรโดรนแปรอักษร” สาขาการศึกษา
ของ นายพิศิษฐ มิตรเกื้อกูล แหง สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลอง
และวิทยุบังคับ
รางวัลระดับดีมาก จํานวน 3 ผลงาน และ รางวัลระดับดี
จํานวน 19 ผลงาน และ รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จํานวน 33 ผลงาน
ทั้ ง นี้ ผู  ป ระดิ ษ ฐ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ในแต ล ะสาขาวิ ช าการจะได รั บ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล โดยไดแบงเปน
รางวัลระดับดีเดน รางวัลละ 500,000 บาท รางวัลระดับดีมาก
รางวัลละ 250,000 บาท รางวัลระดับดี รางวัลละ 150,000 บาท
และรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 100,000 บาท

โดยทานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศผลการพิจารณา
รางวัลการวิจัยแหงชาติ-รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติรางวั ล ผลงานวิ จั ย -รางวั ล วิ ท ยานิ พ ลธ - รางวั ล ผลงาน
ประดิษฐคิดคน-ประจําปงบประมาณ-2564 หรือสแกนที่
QR Code ที่ระบุไวทายเรื่องนี้

ทานสามารถสแกน QR Codeไดที่นี่

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

วช. นํ า คณะนั ก ประดิ ษ ฐ แ ละนั ก วิ จั ย ไทยคว า รางวั ล จาก 3 เวที
การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมระดับนานาชาติในรูปแบบออนไลน
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นํานักวิจัยและนักประดิษฐ
เขารวมประกวดในเวทีนานาชาติ 3 ประเทศ ในรูปแบบออนไลน โดย วช.
ไดรว มกับหนวยงาน/องคกรทัง้ ในและตางประเทศสนับสนุนนักประดิษฐ
และนักวิจยั ไทยทีม่ ศี กั ยภาพในดานตาง ๆ สงผลงานเขารวมการประกวด
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในรูปแบบออนไลน จาก 3 เวที ไดแก เวที SIIF
2021 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, เวที KIDE 2021 ณ เมืองเกาสง
ไตหวัน และเวที ITEX 2021 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให นั ก ประดิ ษ ฐ แ ละนั ก วิ จั ย ไทยเข า สู  เ วที น านาชาติ
ในระดับโลกและไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

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
ฝายมัธยม ในผลงานเรือ่ ง “ชุดทดสอบบอแรกซและกรดบอริกชนิดเจล”
และเภสัชกรหญิง ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ
และคณะ จากบริษทั เซน อินโนเวชัน่ กรุป จํากัด
ในผลงานเรื่อง “อิมัลชันเจลฟารอินฟราเรดกระทอม
เพื่อบรรเทาปวด” นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัลตาง ๆ
ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง จํานวน 7 รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 10 รางวัล
1. เวที “Seoul International Invention Fair 2021”
และรางวั ล เหรี ย ญทองแดง
(SIIF 2021) จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2564 ณ กรุงโซล
จํานวน 6 รางวัล
สาธารณรัฐเกาหลี โดยทาง วช. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดสงผลงาน
เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ซึ่ง รองศาสตราจารย
นายสัตวแพทย ดร.ชาญณรงค รอดคํา และคณะ จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนนักวิจยั และนักประดิษฐไทยทีค่ วารางวัล Grand Prize
จากผลงาน “การทําวัคซีนปลาดวยนวัตกรรมแบบไรเข็ม” โดยนักวิจัย
ไดเล็งเห็นปญหาจากการฉีดวัคซีนแบบรายตัว ที่ทําใหเกิดการเสียหาย
และสงผลเสียตอปลา จึงไดคิดคนนวัตกรรมจากองคความรูทางนาโน
เทคโนโลยีประยุกต เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการหอหุม และนําสงแอนติเจน
3. เวที “The 32nd International Invention, Innovation &
ของเชื้อกอโรคในปลา และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและการ Technology Exhibition” (ITEX 2021) จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่
เกาะติดเยื่อเมือก ทําใหสามารถใชวัคซีนในรูปแบบแชหรือกิน ทดแทน 13 - 14 ธันวาคม 2564 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สหพันธรัฐมาเลเซีย
การฉีดแบบรายตัวลดความเสียหายและยังถูกหลักสวัสดิภาพของสัตว โดยทาง วช. ไดสงนักวิจัยและนักประดิษฐไทย เขารวมการประกวด
ในงานดังกลาวมีผลงานเขารวมนําเสนอกวา 400 ผลงาน จาก 11 ประเทศ จํานวน 27 ผลงาน จาก 13 หนวยงาน ทั้งในระดับนักวิจัยและ
และประเทศไทย โดย วช. ได ส  ง ผลงานเข า ร ว มประกวด ระดับเยาวชนสามารถควารางวัลตาง ๆ ประกอบดวย รางวัลเหรียญทอง
จํานวน 29 ผลงาน จาก 14 หนวยงาน พรอมทั้งนักประดิษฐและ จํานวน 18 รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รางวัล
นักวิจัยไทย ไดรับเหรียญรางวัล
และรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 4 รางวัล
จากการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ
นานาชาติครั้งนี้ ประกอบดวย
รางวัลเหรียญทอง จํานวน 6 รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 8 รางวัล
และรางวั ล เหรี ย ญทองแดง
จํานวน 12 รางวัล
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“มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ สวนภูมิภาค ประจําป 2564”
โชวผลงานวิจัยพรอมตอยอด
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค
และวันนักประดิษฐ ประจําป 2564 สวนภูมิภาค” (Regional Research
Expo and Inventor’s Day 2021 ) ระหวางวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2564
โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนประธาน
ในพิธีเปดงานฯ และมีนายวิชวุทย จินโต ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และผูชวยศาสตราจารย
ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี เขารวมในพิธีเปดงานฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ในการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ ใช Theme หลักของงานคือ “การวิจัย
และนวัตกรรมภาคใต สูการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในยุควิถี ใหม” เพื่อเปนเวที
ระดับภูมิภาคในการนําเสนอผลผลิต ผลิตภัณฑนวัตกรรม ที่เกิดจาก
การวิจยั และประดิษฐคดิ คนของนักวิจยั และนักประดิษฐ ไทยใหรจู กั ในวงกวาง
เพื่อเชื่อมโยงองคความรู ไปสูการใชประโยชนเชิงพื้นที่
การจัดงานมหกรรมดังกลาวในสวนภูมภิ าค วช. ไดจดั ใหมขี นึ้
โดยขอเสนอแนะของผูบริหารหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั้ง 4
ภูมิภาค เพื่อใหการนําเสนอผลงานวิจัยไดขยายขอบเขตของการใช
ประโยชนจากงานวิจัยในภูมิภาคตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งไดดําเนินการ
จัดมา 8 ครั้งแลว โดยหมุนเวียนการจัดงานในภูมิภาคตาง ๆ และมี
มหาวิทยาลัยในแตละภูมภิ าคเปนเจาภาพรวมจัดงาน ซึง่ ครัง้ แรกจัดขึน้
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ในป 2556 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคแรก แลวเวียนไปยัง
ภาคเหนือ ภาคใต ตามลําดับ ซึ่งในการจัดงานมหกรรมฯ สวนภูมิภาค
ในปนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 9 กิจกรรมที่สําคัญภายในงานประกอบดวย
กิจกรรมภาคการประชุม สัมมนา, การนําเสนอบทความวิจัยและบทความ
ทางวิชาการ, กิจกรรมภาคนิทรรศการ จากหลากหลายหนวยงาน
ในเครือขายภาคใต โดยนําเสนอนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นิทรรศการนําเสนอผลงานนานาชาติ
และประเทศเพื่ อ นบ า น นิ ท รรศการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภ าคใต
ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ
การนําเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ใน 7 กลุมเรื่อง ไดแก 1) งานวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู 2) งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม 3) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข ง ขั น 4) งานวิ จั ย และนวั ต กรรม
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมลํ้า 5) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อน BCG Economy Model 6) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 7) งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทยโรคอุบัติใหม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Highlight Stage,
กิจกรรมใหคําปรึกษาเรื่องการวิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การถายทอดองคความรู, นิทรรศการนําเสนอสิง่ ประดิษฐและนวัตกรรม,
ตลาดนัดสินคาชุมชน และการจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจยั
และวันนักประดิษฐสวนภูมิภาค ประจําป 2564
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งาน BCG Health Tech Thailand 2021 “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย
และสุขภาพ” ดันไทยเปน “ศูนยกลางการแพทยอาเซียน” ป 2570
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
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย สวทช. อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบไฮบริด
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

MOU การสนับสนุนการใชประโยชนจากพืชกระทอมดวยการวิจัยและนวัตกรรม

เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายวิชยั ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ 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)
การลงนามความเขาใจในการสนับสนุนการใชประโยชนจากพืชกระทอมดวยการวิจยั และนวัตกรรมในครัง้ นี้ จะเปนอีกหนึง่ ความรวมมือ
ที่สําคัญในการนําองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรมมาใช เพื่อผลักดันใหพืชกระทอมเปนพืชเศรษฐกิจ โดยใชการวิจัยและพัฒนาพืชกระทอม
อยางครบวงจร ทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า รวมทั้งการพัฒนาดานวิชาการ และการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและสอดคลองกับองคความรู
และบริบทของพื้นที่ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ไดมอบหมายใหสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ซึ่งเปนหนวยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเปนหนวยงานขับเคลื่อน
ในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อสรางองคความรูที่เปนประโยชน
ภายใตบันทึกความเขาใจ “การสนับสนุนการใชประโยชนจากพืชกระทอม
ดวยการวิจัยและนวัตกรรม” ในครั้งนี้
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เปดตัว 4 เสือ อว. “สป.อว., วช., วศ. และ ปส.” รวมพลังสราง
โมเดลใหมในการปฏิรูปหนวยงานราชการ นํารอง จังหวัดสตูล
ศาสตราจารย พิ เ ศษ ดร.เอนก เหล า ธรรมทั ศ น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พรอมดวย ศาสตราจารย ดร. นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล
ปลัด กระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม
ดร.วิภารัตน ดีออ ง ผูอ าํ นวยการสํานักงานการวิจยั แหงชาติ 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
มาสรางโมเดลใหมในการปฏิรปู หนวยงานราชการใหคดิ ใหม ทําใหม กาวสูเ ปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมกับการบูรณาการหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งหมด โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา “สตูลจีโอพารค” อุทยานธรณีโลกแหงแรกแหงเดียวของประเทศไทย ใหเติบโต
อยางยั่งยืน โดยใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
กระทรวง อว. เพื่อพาชาวสตูลทะยานสูการเปนอีกจังหวัด
เศรษฐกิจสําคัญของพื้นที่ภาคใต เปนแหลงรายไดสําคัญของ
จังหวัดและชุมชน และเปนความภาคภูมิใจของประเทศ โดยมี
เปาหมายคือการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคน
นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม (สป.อว., วช., วศ. และ ปส.)
ในพื้นที่ เปนการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในที่สุด

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ประจําป 2564
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันพัฒนาการดําเนินการ
ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (สพสว.) รวมกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ภายใต “โครงการมาตรฐานการวิจัยดานการพัฒนางานสัตวตามพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร”
เพื่อสํารวจการดําเนินงาน 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
การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อ สั ต ว เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
ณ ศู น ย สั ต ว ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร จังหวัดปทุมธานี

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อ สั ต ว เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร ท างทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

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

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อ สั ต ว เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
ณ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว
นํ้าจืดเขต 1 กรมประมง จังหวัดเชียงใหม

การตรวจเยี่ยมสถานที่ดําเนินการ
ต อ สั ต ว เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร
ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
ณ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร บางเขน
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรม วช.

วช. รับเกียรติบัตร ตนแบบองคกรคุณธรรม ประจําป 2564

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
การมอบเกียรติบตั รในครัง้ นี้ ไดรบั เกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กลาวแสดงความยินดีและมอบ
เกียรติบัตรเพื่อประกาศยกยององคกรคุณธรรม หนวยงานในสังกัดกระทรวง อว. โดยมี
นางสาวเสาวนีย มุงสุจริตการ ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแหงชาติ
เปนผูรับมอบแทนผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
ณ หองแถลงขาวชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

วช. นํากิจกรรม NRCT : บานหนูนอยนักประดิษฐ รวมงาน
“ถนนสายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติประจําป 2565”
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สํานักงานการวิจยั แหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) และหนวยงานในสังกัด อว. จัดกิจกรรม “ถนน
สายวิทยาศาสตร รับวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2565” ภายใตแนวคิด “ปสากลแหงวิทยาศาสตรพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model” ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ (อพวช.) คลองหา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางกรรณิการ เฉิน รองผูอ าํ นวยการองคการพิพธิ ภัณฑ
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
- การประดิษฐเครือ่ งรอนมหาสนุก ภายใตโครงการ “การวิจยั และพัฒนา
ซอฟตแวรโดรนแปรอักษรเพื่อรวมกิจกรรรมตามแนวพระราชดําริ” โดย นายพิศิษฐ
มิตรเกื้อกูล แหง สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ
- ผาเช็ดหนาพิมพจากสีธรรมชาติ อาทิ สีจากใบหูกวาง ใบคราม ใบครั่ง
เปนตน ภายใตโครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอสําหรับกลุม อาชีพประชาชน”
โดย ดร.กองเกียรติ มหาอินทร แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภายในบู ธ ยั ง มี กิ จ กรรม Lucky Draw ลุ  น รั บ รางวั ล Samsung
Galaxy Tab S6 Lite จํานวน 2 รางวัล และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงดวงเพื่อลุนรับ
ของรางวัลมากมาย
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)

