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2 กมุภาพันธวนันักประดิษฐ เปดตวั 10 นักวจิยัดเีดนแหงชาติป

2566

ขาวแนะนํา

เกมลากไสทําลายแตม คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูผลงานเดนประจาํป 2566

การเมือง ทั่วไทย
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2 ก ุมภาพันธ ์ “วันนักประดิษฐ”์ ย ้อนกลับไปเม ื�อ 30 ป�ที�แล้วมีเหต ุการณ์สําคัญต่อวงการประดิษฐไ์ทย

เมื�อวันที� 2 ก ุมภาพันธ ์ 2536 สภาวิจัยแห ่งชาติได้ท ูลเกล้าฯถวายสิทธ ิบัตรการประดิษฐ ์“เคร ื�องกลเติม

อากาศที�ผ ิวน �าหมุนช้าแบบท ุ่นลอย” หรอื “กังห ันน�าชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ ิเบ

ศร มหาภ ูมิพล อด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั�นคณะรฐัมนตรมีีมติเมื�อวันที� 10

พฤษภาคม 2537 กําหนดให ้วันที� 2 ก ุมภาพันธ ์ของท ุกป�เป�น “วันนักประดิษฐ”์ และทรงได้รบัสมัญญา

ว่า “พระบิดาแห ่งการประดิษฐไ์ทย”

คอลัมน

เรงคืนความเปนธรรมใหขาราชการของกรมอุทยานฯ เงนิชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาของญีปุ่น อาจกลายเปนเงนิ

สนับสนุนการละเมิดสิทธมินุษยชนในพมา

โฆษณาออนไลนลวง โยงดาราเซเลบคนดัง

เดินหนาเต็มเกียร

คลิกเดียวพลิกสมการ

ท่ัวไทย Speak

2 กุมภาพันธวันนักประดิษฐ เปดตัว 10 นักวิจัยดีเดนแหงชาติป 2566
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ต่อมา องค์กรการประดิษฐน์านาชาติ ได้ถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห ่งการประดิษฐ ์

โลก” และกําหนดให้วันที� 2 ก ุมภาพันธข์องท ุกป�เป �นวันน ักประดิษฐโ์ลก (International Inventor Day

Convention : IIDC)

สําหรบัวันน ักประดิษฐ ์ประจําป� 2566 สําน ักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอ ุดมศึกษา

วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดภายใต้แนวคิด “ขับเคลื�อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ�ง

ประดิษฐแ์ละนวัตกรรม” โดยหัวใจสําคัญของงานคือการประกาศรางวัล “น ักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” เพื�อ

เป �น “กําลังใจ” สําหรบัน ักวิจัยไทยมืออาชีพที�ได้อ ุทิศตนให้กับการสรา้งผลงานวิจัยที�มีค ุณประโยชน ์ต่อ

ประชาชน สังคมและประเทศชาติจนเป �นที�ประจักษ์และที�สําคัญต้องเป �นผู้ที�ได้รบัการยอมรบัยกย่องว่า

มีจรยิธรรมของน ักวิจัย สมควรเป �นแบบอย ่างแก่น ักวิจัยผู้อื�นได้

SPONSORED



“รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห ่งชาติถือเป�นรางวัลที�น่าภาคภ ูมิใจ เพื�อประกาศเกียรติค ุณหรอืยกย ่องบุคคล

หรอืหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที�ส่งเสรมิและสรา้งค ุณค่างานวิจัย สิ�งประดิษฐแ์ละ

นวัตกรรม เพ ื�อสรา้งแรงจ ูงใจให ้กับนักวิจัยและนักประดิษฐ ์รวมทั�งหน่วยงานภาครฐั และเอกชนให ้

เห ็นถึงความสําคัญของการสรา้งองค์ความรูด้้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที�สามารถต่อยอดไปส ู่

การประย ุกต์ใช้ประโยชน์จรงิ โดยสรา้งเป�นนวัตกรรมทั�งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ�งเป�นป�จจัยสําคัญ

ในการข ับเคลื�อนประเทศ โดยป� 2566 ม ีนักวิจัยดีเด่นแห ่งชาติ จํานวน 10 คนใน 7 สาขาวิชาการ”

ดร.วิภารตัน์ ดีอ่อง ผอ.สําน ักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงรางวัลน ักวิจัยดีเด่นแห ่งชาติ

ขาวแนะนํา

คาฝุน PM 2.5 เชานี้ อยูในเกณฑ
มาตรฐานทุกพื้นที่ แตมีแนวโนมเพิ่ม…

้
"หมอชาง" แนะเทรนดส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ป
2566

นายกฯ สั่งทุกคดี ทําเต็มที่ กําจัดคนไม
ดีออกไป ขอบคุณ จนท.ดูแลชวงปใหม

“ชัยวัฒน” ใหปากคํา "คดีรัชฎา"ยันไม
กลั่นแกลง
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โดย สาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ มี 2 คน คือ ศ.นพ.สมน ึก สังฆานภุาพ คณะแพทยศาสตร ์โรง

พยาบาลรามาธบิดี ผู้เชี�ยวชาญด้านโรคติดเชื�อโดยเฉพาะโรคติดเชื�อเอชไอวีและเอดส์ ซึ�งผลงานวิจัย

ส่งผลแก่ผู้ติดเชื�อเอชไอวีทั�งในประเทศ ไทยและประเทศกําลังพัฒนาอื�นๆ และ ศ.ดร. มัลลิกา อิ�มวงศ์

คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ม.มหิดล ผู้ประย ุกต์ใช้เทคน ิคทางชีวโมเลก ุลเป �นเคร ื�องมือในการสน ับสนนุ

ย ุทธศาสตรก์ารกําจัดมาลาเรยี รวมถึงการดื�อยาทั�งในประเทศไทยและประเทศในกล ุ่มล ุ่มน �าโขง

สาขาวิทยาศาสตรเ์คมีและเภสัช มี 2 คน ศ.เกียรติค ุณ ดร.กวี รตันบรรณางก ูร คณะวิทยาศาสตร ์

ม.มหิดล ผู้เชี�ยวชาญด้านการผลิตเซรุม่แก้พิษง ูชน ิดต่างๆ ขององค์การอนามัยโลกและเป �นผู้ค้นพบ

สาเหต ุที�แท้จรงิที�ทําให้เซรุม่แก้พิษง ูที�เคยผลิตกันทั�วไปมีประสิทธภิาพในการรกัษาต�าและ

ศ.ดร.เภสัชกรหญิงปราณ ีต โอปณะโสภิต คณะเภสัชศาสตร ์ม.ศิลปากร ผู้พัฒนาตํารบัสเปรย์พ่นจมูก

สําหรบัป�องกัน โรคโควิด-19 และตํารบัยาเม็ดเคลือบฟิล์มสารสกัดฟ�าทะลายโจร



สาขาเกษตรศาสตรแ์ละชีววิทยา ได้แก่ รศ.ดร.ครศร ศรกี ุลนาถ คณะวิทยาศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ผู้

เชี�ยวชาญด้านการปรบัปรุงพันธ ุสั์ตว์ โดยการศึกษาเปรยีบเทียบจีโนมและระบบการกําหนดเพศของ

สัตว์มีกระด ูกสันหลัง

SPONSORED



สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละอ ุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสก ุล คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ม.สงขลานครนิทร ์ผู้เชี�ยวชาญด้านการวิจัยพลศาสตรข์องไหล ความรอ้น และกลศาสตรแ์อโรซอล

สาขาปรชัญา ม ี 2 คนคือ ศ.ดร.พัดชา อ ุทิศวรรณก ุล คณะศิลปกรรมศาสตร ์จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย

ผู้เชี�ยวชาญด้านการวิจัยนวัตกรรมข้ามศาสตรท์างการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั�นและสิ�งทอไลฟ�สไตล์

เพื�อความยั�งยืนและ รศ.ดร.วิโรจน ์ อรุณมานะก ุล คณะอักษรศาสตร ์จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ผู้

เชี�ยวชาญทั�งงานด้านคลังข้อมูลภาษาและงานประมวลผลภาษาไทย

สาขาเศรษฐศาสตร ์คือ ศ.ดร.ศาก ุน บุญอิต คณะพาณ ิชยศาสตรแ์ละการบัญชี ม.ธรรมศาสตร ์ผู้

เชี�ยวชาญ ด้านการจัดการซัพพลายเชนและการปฏิบัติการการบูรณาการซัพพลายเชน และ สาขาการ

ศึกษา คือ ศ.ดร.จินตวีร ์คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร ์จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี�ยวชาญเร ื�องการ

พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉรยิะและระบบเสรมิในการเรยีนออนไลน ์ มีการพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยสอนด้วย

แชทบอทรว่มกับอ ุปกรณ ์เทคโนโลยีสวมใส่เพื�อเป �นตัวช่วยในการเรยีนรู �ในบรบิทต่างๆ ทั�งน ี�น ักวิจัยดี

เด่นแห่งชาติประจําป� 2566 จะได้รบัเหรยีญรางวัลน ักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พรอ้มประกาศน ียบัตรเชิดชู

เกียรติค ุณและเง ินรางวัล

SPONSORED



“วันน ักประดิษฐย์ังมีการจัดแสดงผลงานสิ�งประดิษฐคิ์ดค้นจากน ักประดิษฐไ์ทยและนานาชาติส่งผล

งานเข้ารว่มกว่า 1,000 ผลงาน อาทิ น ิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐไ์ทย” และน ิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ น ิทรรศ การผลงานที�ได้รบัรางวัลการวิจัยแห่งชาติ น ิทรรศการผลงานสิ�งประดิษฐ ์

คิดค้นที�ได้รบัรางวัลจากนานาชาติ น ิทรรศการนวัตกรรมสิ�งประดิษฐส์รา้งสรรค์ น ิทรรศการสิ�งประดิษฐ ์

สรา้งมูลค่า ชุดอ ุปกรณ ์ด ูแลอนามัยช่องปากสําหรบัผู้ป�วยพิเศษ ป�นตรวจวัดสารปนเป��อนฟอรม์าลินใน

อาหารแบบพกพาได้ เท้าเทียมไดนามิกส์ สําหรบัผู้พิการขาขาดที�แข็งแรง เป �นต้น” ผอ.วช. กล่าวถึง

รายละเอียดของงาน โดยงานวันน ักประดิษฐ ์จัดวันที� 2-6 ก.พ.2566 ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 100-102 ศ ูนย์

น ิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

“ทีมข่าวอ ุดมศึกษา” ขอชื�นชมและแสดงความยินดีกับน ักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ที�ประดิษฐคิ์ดค้นผลงาน

และได้สรา้งค ุณปูการแก่ประชาชนและประเทศชาติ ทั�งยังเป �นแรงบันดาลใจให้เกิดแก่น ักวิจัยและน ัก

ประดิษฐรุ์น่ใหม่ในการสรา้งสรรค์ผลงานที�มีค ุณภาพ

เพราะงานวิจัยหรอืผลงานประดิษฐคิ์ดค้นคือรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศและประเทศชาติที�

เจรญิแล้วล้วนให ้ความสําคัญกับการสรา้งนักวิจัยทั�งสิ�น.

ทีมข่าวอ ุดมศึกษา



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23751
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: 2 กุมภาพันธ์วันนักประดิษฐ์ เปิดตัว10 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2566 มีจริยธรรม -...

รหัสข่าว: C-230131009028(31 ม.ค. 66/02:02) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 118.22 Ad Value: 118,220 PRValue : 354,660 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12305
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: Now and Beyond: เสกสาหร่ายเป็นทองคำ'เศรษฐกิจBCG'ตัวจริง

รหัสข่าว: C-230131011033(31 ม.ค. 66/04:12) หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 66.69 Ad Value: 93,366 PRValue : 280,098 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 36 ฉบับที่: 12305
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: Now and Beyond: เสกสาหร่ายเป็นทองคำ'เศรษฐกิจBCG'ตัวจริง

รหัสข่าว: C-230131011033(31 ม.ค. 66/04:12) หน้า: 2/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 66.69 Ad Value: 93,366 PRValue : 280,098 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16396
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ล่าง)

หัวข้อข่าว: มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนฯ

รหัสข่าว: C-230131020013(31 ม.ค. 66/02:29) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 30.44 Ad Value: 36,528 PRValue : 109,584 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: มอบรางวัล 10 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

รหัสข่าว: C-230131021005(31 ม.ค. 66/04:48) หน้า: 1/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 151.06 Ad Value: 158,613 PRValue : 475,839 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: มอบรางวัล 10 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

รหัสข่าว: C-230131021005(31 ม.ค. 66/04:48) หน้า: 2/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 151.06 Ad Value: 158,613 PRValue : 475,839 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: มอบรางวัล 10 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

รหัสข่าว: C-230131021005(31 ม.ค. 66/04:48) หน้า: 3/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 151.06 Ad Value: 158,613 PRValue : 475,839 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24995
วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566
Section: First Section/บทนำ - สกู๊ป - การเมือง

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: มอบรางวัล 10 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

รหัสข่าว: C-230131021005(31 ม.ค. 66/04:48) หน้า: 4/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 151.06 Ad Value: 158,613 PRValue : 475,839 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ผู้หญิง

หน้า: 14(บน)

หัวข้อข่าว: ถอดรหัส 5 ทักษะ คนทำงานยุคใหม่ จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำ

รหัสข่าว: C-230201038033(31 ม.ค. 66/07:43) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 65.15 Ad Value: 107,497.50 PRValue : 322,492.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16397
วันที่: พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566
Section: First Section/ผู้หญิง

หน้า: 14(บน)

หัวข้อข่าว: ถอดรหัส 5 ทักษะ คนทำงานยุคใหม่ จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำ

รหัสข่าว: C-230201038033(31 ม.ค. 66/07:43) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 65.15 Ad Value: 107,497.50 PRValue : 322,492.50 คลิป: สี่สี(x3)


	2 กุมภาพันธ์วันนักประดิษฐ์ เปิดตัว 10 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2566
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