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พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมดาเนินการวิจัย
โครงการนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2562
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2562 ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
โดยฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมดาเนินการ
วิจัย โครงการนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2562 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โดยมี ศ.ดร.ยงยุท ธ ยุท ธวงศ์ อดี ต รองนายกรัฐ มนตรี อดี ต รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละ
เท คโ นโ ลยี แ ละ ที่ ป รึ ก ษ าอ าวุ โส ผู้ อ าน วย กา ร ส วท ช . ใ ห้ เ กี ย รติ เ ป็ น ปร ะธ าน ใน พิ ธี แ ล ะ
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อานวยการ สวทช. ประกาศผลการพิจารณา
ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี สวทช. ได้ให้การสนับสนุนนักวิจัยเป็นนักวิจัยแกนนา 3 ท่าน คือ นักวิจัยแกนนา
ทางด้านการแพทย์ 1 ท่าน ได้แก่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันผลกระทบจากเคมีบาบัดต่อหัวใจและสมอง สนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท
และนักวิจัยแกนนาด้านวิศวกรรมก่อสร้าง 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีต และ ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จากงานวิจัยการออกแบบถนน สนับสนุนงบประมาณ 15 ล้านบาท ต่อท่าน

ผลงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้การดาเนินงานของนักวิจัยแกนนาทั้ง 3 ท่าน มุ่งเน้นทั้งงานวิจัยในเชิงคุณภาพ
และเชิง ปริ มาณ เพื่ อน าไปสู่ การสร้า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ บทความวิช าการ ต้ นแบบผลิ ต ภั ณฑ์ ต้ นแบบ
เทคโนโลยี สิทธิบัตร และการพัฒนากาลังคน ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตต่อไป
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นักวิจัยแกนนาได้รับคัดเลือกเป็น
“พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562”
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2561
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562”
จากสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ในวั นพ่ อแห่งชาติ ครั้ งที่ 40 เมื่ อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศู นย์ป ระชุ ม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์

การนาเสนอโครงการวิจัยด้านการก่อสร้างของนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ จัดการประชุมการนาเสนอ
โครงการวิ จั ยด้ านการก่ อสร้ าง ซึ่ งได้ รั บ การสนั บสนุ นภายใต้ โครงการนั กวิ จั ยแกนน า ประจ าปี 2562
ต่อตัวแทนคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้อ านวยการ สวทช. เป็ น ประธานการประชุ ม หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย ได้ แ ก่ ศ.ดร.สมนึ ก ตั้ ง เติ ม สิ ริ กุ ล
จากโครงการวิจัย “การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการวิจัยที่
ครอบคลุม ขั้น ตอนการปฏิบัติงานก่ อสร้า งอย่า งครบวงจร มุ่งเน้น การใช้ทรัพ ยากรอย่ างคุ้ม ค่า ลดภาระต่อ
สิ่ง แวดล้อ ม ลดการพึ่ ง พาแรงงาน และลดปั ญ หาด้า นความปลอดภัย และสุข ภาพของผู้ปฏิบัติ ง าน รวมถึ ง
การสร้า งนวั ตกรรม โดยเน้ น ไปที่โ ครงสร้า งคอนกรีต และ ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข จากโครงการวิจั ย
“นวัตกรรมการออกแบบถนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะศึกษาวิธีออกแบบ
เชิงกลศาสตร์-ประสบการณ์ โดยใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุทางเลือกที่มี ศักยภาพในประเทศ เพื่อใช้เป็นวั สดุชั้น
โครงสร้างทางและผิวทางของถนน การนาเสนอโครงการวิจัยทั้งสองโครงการในวันดังกล่าว ได้นาเสนอทั้งส่วน
แผนงานหลั กของแต่ ละโครงการ และส่ วนที่ ปรั บปรุ งแผนงานให้ เกิ ดการท างานร่ วมกั น ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้
โครงการวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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นักวิจัยแกนนา ได้รับเกียรติเป็น Plenary Speaker
ในงานประชุมวิชาการ ICFMCE 2019
เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
บริษัท PSE for SPEED Company และ The International Academy of Science and Engineering for
Development (IASED) จัดงานประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Functional Materials and
Chemical Engineering ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย
ในสาขาวั ส ดุ ศ าสตร์ แ ละวิ ศ วกรรมเคมี จากทวี ป เอเชี ย ยุ โ รป อเมริ ก าเหนื อ และอเมริ ก าใต้ ภายในงาน
ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2560 ได้รับเกียรติเป็น Plenary speaker ในการบรรยาย
หัวข้อ “Thailand's Transformation to Bio - Circular - Green (BCG) Economy – A Contribution from
Chemical Engineers” ซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และบทบาทของ
วิศวกรเคมีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเมื่อ วัน ที่ 15 ธัน วาคม 2562 ศ.ดร.สุทธิชัย และทีมวิจัย ได้ร่วมประชุมกับทีมวิจัยจากคลัสเตอร์ไบโอรี
ไฟเนอรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าระดับโลก ได้แก่ Prof. Rafiqul Gani (ผู้บริหาร
บริษัท PSE for SPEED) Prof. Stratos Pistikopoulos (Director of Texas A&M Energy Institute)
Prof. Feng Qi You (Associate Director of Energy Institute, Cornell University) Prof. Hesham El Enshasy
(Director of Institute of Bioproduct Development (IBD), University Teknologi Malaysia) และ
Asst. Prof. Seyed Soheil Mansouri (Technical University of Denmark) ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการบริหารแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไปในอนาตค
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ผู้ร่วมทีมวิจัยของนักวิจัยแกนนาได้รับรางวัล
การนาเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ “สรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47”
เมื่ อ วั น ที่ 19-21 ธั น วาคม 2562 ภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา คณะ แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 47 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภายในงานสองนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ร่วมทีมวิจัยของ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพธ์ ฉัตรทิพากร
นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการนาเสนอผลงานวิจัย
ผลงานวิ จั ย แรกเป็ น ของ น.ส. ณภั ส สรณ์ ไสยสิ ท ธิ์ ได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศ การนาเสนอโดยวาจา จากผลงานวิจัยเรื่อง “Gut Dysbiosis
Precedes Metabolic Disturbance, Neurotensin Alterations,
and Cognitive Impairment in High-Fat-Diet-Induced Obese Rats”
เป็นผลงานวิจั ยเกี่ ยวกับผลของการรับประทานอาหารไขมัน สูงต่อสมอง
ทั้ ง การเปลี่ ยนแปลงระดั บเซลล์ รวมไปถึ ง กลไกการเกิ ดความจ าเสื่ อม
โดยผลเสียต่อสมองในลักษณะต่าง ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการรับประทานอาหารไขมั นสูง จนทาให้เกิด
ความจาเสื่อมในท้ายที่สุด
ผลงานวิ จั ย ที่ 2 เป็ น ของ นายชโยดม มณี โ ชติ ได้ รั บ รางวั ล
รองชนะเลิ ศ การเสนอด้ ว ยวาจา ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “Inhibiting
Fission and Promoting Fusion of Cardiac Mitochondria
Protect Heart Against Ischemia-Reperfusion Injury”
ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษา ผลของตัวยับยั้งการเกิดกระบวนการ
ฟิชชั่น และตัวกระตุ้นการเกิดกระบวนการฟิวชันของไมโทคอนเดรีย
ต่อการทางานของหัวใจในหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจจากภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด แล้ ว มีเ ลื อ ด
กลับมาเลี้ยงใหม่ โดยพบว่า การให้ตัวยับยั้งและตัวกระตุ้นดังกล่าวภายหลังจากการเหนี่ยวนาให้เกิดภาวะหัวใจ
ขาดเลือด ยังคงส่งผลดีต่อการทางานของหัวใจ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ในอนาคต
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การแจกท่อนพันธุ์สบู่ดาประดับ และสบู่ดาพลังงาน
ศ. เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ NSTDA Chair Professor ประจาปี 2554 และคณะ ได้แจกท่อน
พันธุ์สบู่ดาประดับและสบู่ดาพลังงาน ซึ่งได้พัฒนาจากการผสมพันธุ์สบู่ดา (Jatropha curcas) กับเข็มปัตตาเวีย
(J. integerrima) รวมทั้งแจกเอกสารวิธีการขยายพันธุ์สบูด่ า ในงานเกษตรกาแพงแสน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการ
รวมทั้งบุคคลทั่วไป สนใจนาท่อนพันธุ์สบู่ดาไปปลูก ทั้งนี้ สบู่ ดาประดับสามารถนาไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าต้นไม้ ทาเป็นไม้กระถางที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย ด้วยการเสียบยอดหรือการปักชา มีสีดอกสวยงาม ลาต้นมีความเหนียว
สามารถดัดโค้งได้ดี ส่วนสบู่ดาพลังงานชีวมวลมีเนื้อไม้ที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูง โตเร็วและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า
พืชพลังงานอื่นๆ สามารถให้น้าหนักแห้งไร่ละกว่า 10 ตัน ภายใน 2 ปี แตกกิ่งก้านได้ดี นามาเผาโดยตรงหรือทาเป็นถ่านได้
ข้อสาคัญ คือ สบู่ดาลูกผสมข้ามชนิดทั้งสองแบบสามารถเจริญเติบโตได้ดี แม้ในพื้นที่เสื่อมโทรม ที่ดินมีความสมบูรณ์ต่า

การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการบริหารแผนงานวิจัยขนาดใหญ่
เมื่ อ วั นที่ 29 พฤศ จิ ก า ยน 2562 ส า นั ก ง านวิ จั ย นวั ต กรรม และ พั น ธ มิ ต ร มห าวิ ท ยาลั ย
พระจอมเกล้าธนบุรีจัดงานการบรรยายพิเศษ ผ่าน Multi Mentoring System ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9
อาคารสานักงานอธิการบดี โดยมีหัวข้อบรรยาย ได้แก่ “How to write a good scientific paper”
โดย ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคาภา NSTDA Chair Professor ประจาปี 2556 และเรื่อง “Citation and its Importance”
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก จานวนมาก การบรรยายดังกล่าวทาให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เทคนิค และคาแนะนาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอย่างละเอียด ความสาคัญของผลงานตีพิมพ์ที่มีการ
นาไปอ้างอิง พร้อมแสดงถึงสถิติการจัดลาดับ ในกลุ่มต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลก

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิริรัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ศ. เกียรติคุณ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

