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          สกว.ร่วมกับสกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยท่ีมีผลงานโดดเด่น ในงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวโุส สกว.” 
         ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวจัิย (สกว.) รว่มกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อดุมศกึษำ (สกอ.) จัดกำรประชมุ “นักวจัิยรุน่ใหม…่ พบ…เมธวีจัิยอำวโุส สกว.” ครัง้ที ่18 
ขึน้ พรอ้มมอบรำงวลั 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence 
Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award เพือ่เชดิชเูกยีรตแิกว่ฒุเิมธี
วจัิย สกว. ตลอดจนนักวจัิยรุน่กลำงและนักวจัิยรุน่ใหมท่ีม่ผีลงำนวจัิยจำกโครงกำรทีไ่ดรั้บ
กำรสนับสนุนจำก สกว. ดเียีย่ม โดยมพีลอำกำศเอก ดร.ประจนิ จ่ันตอง รองนำยกรัฐมนตร ี
เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรประชมุ 
         พลอำกำศเอก ดร.ประจนิ จ่ันตอง รองนำยกรัฐมนตรกีลำ่วระหวำ่งปำฐกถำน ำเรือ่ง 
“ปฏริปูระบบวจัิยและนวตักรรมอยำ่งไร…ใหส้อดคลอ้งกับยทุธศำสตรช์ำต”ิ วำ่ใน
อตุสำหกรรม 4.0 ไทยมคีวำมเขม้แข็งอยูแ่ลว้บำงสว่น โดยตอ้งเสรมิเรือ่งดจิทัิล กำรแพทย ์
และหุน่ยนต ์กำรมคีณุภำพชวีติทีด่ ีกำรบรกิำรทอ่งเทีย่ว กำรบนิและโลจสิตกิส ์ซึง่จะตอ้ง ดู
วำ่ในแตล่ะสำขำสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทสว่นใด มบีคุลำกร เครอืขำ่ย ผูส้นับสนุนและ
เงนิทนุหรอืไมแ่ละอยูท่ีใ่ดบำ้ง รัฐบำลเตรยีมควำมพรอ้มใหนั้กวจัิยมสีว่นรว่มในกำร
ขบัเคลือ่นยทุธศำสตรช์ำตอิยำ่งแน่นอน  โดยกำรหลอมรวมงำนวจัิยเขำ้กับนวตักรรมทีม่ี
กฎหมำยเขำ้มำเป็นเรือ่งเดยีวกันและยังเดนิหนำ้ตอ่และใหญข่ึน้ แตอ่งคก์รขบัเคลือ่นจะ
เปลีย่นแปลงเพือ่ใหเ้กดิกำรตอ่ยอด เชือ่มโยงกับหน่วยภำยในและภำยนอก รวมถงึรว่มกัน
ผลติผลติภัณฑจ์ำกงำนวจัิยในเชงิพำณชิยม์ำกขึน้ 
         ทัง้นีเ้ป้ำหมำยที ่สกว.ไดเ้สนอไวอ้ยำกจะท ำตำมนโยบำยในกำรเรง่ขบัเคลือ่นให ้
บรรลไุทยแลนด ์4.0 ในทกุภำคสว่นโดยเดนิไปขำ้งหนำ้ดว้ยกัน สว่นทีพ่รอ้มแลว้จะเป็น
เหมอืนหอกหรอืหัวธนู ขึน้กับวำ่ใครจะเป็นผูง้ำ้งธนูออกไปสูเ่ป้ำหมำยดว้ยพลังทีเ่พยีงพอ
และกำรค ำนวณทีถ่กูตอ้ง เป็นทัง้ผูน้ ำทีม่วีสิยัทัศน ์กลำ้หำญในกำรก ำหนดกลยทุธแ์ละน ำ
กำรเปลีย่นแปลง รวมถงึเป็นผูป้ระสำนงำนใหเ้กดิกำรท ำงำนร่วมกันอยำ่งมพีลัง ใช ้

ทรัพยำกรทีม่อียูใ่หเ้กดิควำมคุม้คำ่และเกดิผลสมัฤทธิ ์
         “อยำกจะเชญิชวนใหนั้กวจัิยรว่มใหค้วำมรูก้ับคนรุน่ใหมไ่ดเ้กดิแรงบันดำลใจใน
กำรเขำ้สูเ่ครอืขำ่ยวจัิยใหม้ำกขึน้ เรำก ำลังเผชญิหนำ้กับควำมทำ้ทำยใน 2 ดำ้น คอื กำร
เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์มงีบประมำณวจัิย
ใกลเ้คยีงกับรอ้ยละ 1 ขึน้ไปของจดีพี ีและจะท ำอยำ่งไรใหข้ยับเป็นรอ้ยละ 1.5 ภำยใต ้
ควำมทำ้ทำยวำ่งำนวจัิยตอ้งมผีลกระทบอยำ่งเป็นรปูธรรมและเกดิกำรตอ่ยอด บรรลแุผน
แมบ่ทใน 5-10 ปีขำ้งหนำ้ โจทยส์ ำคัญคอืจำกนีไ้ปตอ้งท ำงำนวจัิยหลักใหเ้กดิโอกำสและ
ผลกระทบโดยบรูณำกำรควำมรูค้วำมสำมำรถ ท ำงำนเป็นทมี โดยตอ้งวำงแผนวจัิยให ้
สอดคลอ้งกับจ ำนวนประชำกรและไลฟ์สไตลท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป ตบีทใหแ้ตกและมองใหอ้อก
วำ่จะสง่ธนูไปสูเ่ป้ำหมำยอยำ่งไรใหค้นของเรำมสีมรรถนะสงูและจัดกำรกับปัญหำโดยใช ้

เครือ่งมอืและเทคโนโลย”ี 
         ดำ้น ศ. นพ.สทุธพัินธ ์จติพมิลมำศ ผูอ้ ำนวยกำร สกว. เปิดเผยวำ่ งำนประชมุครัง้นี้
จัดขึน้เพือ่ใหนั้กวจัิยรุน่ใหมแ่ละนักวจัิยรุน่กลำงไดน้ ำเสนอควำมกำ้วหนำ้ของงำนวจัิยที่
ไดรั้บทนุ ตลอดจนรับฟังขอ้คดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุทิีจ่ะน ำไปสูก่ำรพัฒนำงำนวจัิยใน
โครงกำร อกีทัง้เป็นกำรสง่เสรมิใหเ้กดิกำรสรำ้งประชำคมวจัิยเพือ่น ำไปสูก่ำรบรูณำกำร
ควำมรูใ้นศำสตรต์ำ่ง ๆ อยำ่งกวำ้งขวำง 
         โดยในปีนีม้นัีกวจัิยทีไ่ดรั้บรำงวลัในสำขำตำ่ง ๆ รวม 10 คน จำก 7 สถำบัน ไดแ้ก ่
รำงวลั 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award โดยนักวจัิย
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ทีม่ผีลกำรวจัิยโดดเดน่ และมคีณูุปกำรรวมถงึผลกระทบเชงิบวกทีม่ตีอ่สำธำรณชนใน
ประเทศไทย ไดแ้ก ่รศ. ดร.ศริพิร จงึสทุธวิงษ์ ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลัย
อบุลรำชธำน ีดว้ยผลงำนกำรรพัฒนำออกแบบจ ำลองโมเลกลุและค ำนวณโครงสรำ้งดว้ยวธิี
ทำงเคมคี ำนวณทีม่คีวำมแมน่ย ำสงู เพือ่คัดกรองและคดัเลอืกตัวเรง่ปฏกิริยิำทีม่ศีักยภำพสงู
ไปสงัเครำะหจ์รงิในหอ้งปฏบิัตกิำร เพือ่ชว่ยออกแบบพัฒนำวสัดดุดูซบัในกำรก ำจัดสำรทีก่อ่
มลพษิตอ่สิง่แวดลอ้มส ำหรับกำรน ำไปใชใ้นภำคสนำม เชน่ สำรพษิจ ำพวกไอปรอทจำก
โรงไฟฟ้ำถำ่นหนิ อ.แมเ่มำะ จ.ล ำปำง รวมถงึใชเ้ป็นขอ้มลูใหห้น่วยงำนในประเทศ เชน่ กรม
ควบคมุมลพษิ 
         ส ำหรับรำงวลั 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ไดรั้บกำรสนับสนุน
จำกส ำนักพมิพ ์Elsevier ประกอบดว้ย นักวจัิยรุน่กลำง 5 คน ไดแ้ก ่ รศ. ภก. ดร.ปิต ิจันทร์
วรโชต ิภำควชิำเภสชัวทิยำและสรรีวทิยำ คณะเภสชัศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย จำก
ผลงำนกำรควบคมุเซลลม์ะเร็งตน้ก ำเนดิเพือ่พัฒนำยำจำกกลว้ยไม-้ฟองน ้ำทะเลสนี ้ำเงนิซึง่
พบในทะเลอำ่วไทย  รศ. ดร.วฒุชิยั เอือ้วทิยำศภุร ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลัยมหดิล ผลงำนวสัดอุัจฉรยิะเพือ่กำรตรวจวดัทำงเคมเีซนเซอรส์ ำหรับตรวจสอบ
กำรปนเป้ือนของสำรเคมชีนดิตำ่ง ๆ ซึง่สำมำรถสงัเกตไดด้ว้ยตำเปลำ่ ซึง่นักวจัิยและคณะ
ไดป้ระยกุตใ์ชเ้ป็นนวตักรรมเซนเซอรต์รวจวดักำรปนเป้ือนของไอออนฟลอูอไรดห์รอืไอออน
ชนดิอืน่ๆ เชน่ ไซยำไนด ์ฟอสเฟส เป็นครัง้แรกของโลก 
         ผศ. ดร.ประสทิธิ ์ทองใบ สถำบันวจัิยและนวตักรรมวสัดนุำโนเพือ่พลงังำน 
มหำวทิยำลัยขอนแกน่ ผลงำนตัวเก็บประจไุฟฟ้ำขนำดจิว๋ประสทิธภิำพสงูจำกวสัดุ
ไทเทเนยีมไดออกไซด ์ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งยำวนำน และไมเ่ป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติและ
สิง่แวดลอ้ม รศ. ดร.ธงไทย วฑิรูย ์ภำควชิำวศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์ผลงำนกำรแปรรปูกำ๊ซคำรบ์อนไดออกไซดใ์หก้ลำยเป็นเงนิ 
โดยพัฒนำตัวเรง่ปฏกิริยิำทีม่คีวำมวอ่งไวและมเีสถยีรภำพในกำรแปรรปูกำ๊ซ
คำรบ์อนไดออกไซดเ์ป็นเป็นสำรเคมทีีม่มีลูคำ่ เชน่ โอเลฟินสเ์บำ และ รศ. ดร.ศำกนุ 
บญุอติ สำขำบรหิำรกำรปฏบิัตกิำร คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบัญช ี
มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์จำกผลงำนตัวชีว้ดัควำมสำมำรถของกระบวนกำรบรหิำรซพัพลำย
เชนในอตุสำหกรรมบรกิำร 7 ประเภท 
         สว่นรำงวลั 2019 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards ส ำหรับนักวจัิย
รุน่ใหม ่4 คน ไดแ้ก ่ผศ. ดร.บรูภัทร ์อนิทรยีส์งัวร ภำควชิำเคม ีคณะวทิยำศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่ผลงำนตัวเรง่ปฏกิริยิำดว้ยแสงส ำหรับกำรยอ่ยสลำยสำรอนิทรยี์
มลพษิ และกำรสงัเครำะหส์ำรอนิทรยีท์ีม่มีลูคำ่ โดยเฉพำะสำรกลุม่อมิมนีทีม่ฤีทธิต์ำ้นกำร
เจรญิเตบิโตของเซลลม์ะเร็ง ผศ. ดร.ศรินิำฏ ค ำฟ ูหัวหนำ้หน่วยชวีวทิยำระดับโมเลกลุ 
ศนูยว์จัิยและฝึกอบรมสำขำโรคทำงไฟฟ้ำหัวใจ คณะแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่
ผลงำนกำรศกึษำภำวะหัวใจลม้เหลวจำกภำวะเหล็กเกนิในผูป่้วยธำลัสซเีมยี เพือ่ตอ่ยอดใน
กำรคดิคน้และพัฒนำวธิกีำรรักษำและป้องกันกำรเกดิภำวะหัวใจลม้เหลวในผูป่้วยตอ่ไป ผศ. 
ดร.ศวิพล ศรสีนพันธุ ์ภำควชิำวศิวกรรมไฟฟ้ำ คณะวศิวกรรมศำสตร ์
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์ผลงำนกำรพัฒนำเครือ่งก ำเนดิพลำสมำเย็นทีส่ำมำรถท ำงำนได ้
ทีบ่รรยำกำศปกต ิและผศ. ดร.ธันยพร จันทรก์ระจำ่ง คณะเศรษฐศำสตร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลัย ผลงำนผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของกำรแบง่ปันสทิธใินกำรใชแ้ละดแูลป่ำไม ้
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