
  
 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2551 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2550 - 14:23 น. 

Topic รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ  
 

 
(สําเนา) 

  

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
เรื่อง  รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป  2551  

ของสภาวิจัยแหงชาติ  
........................................................  

           ตามท่ี  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  (วช.)  ไดประกาศเชิญชวนใหนักประดิษฐคิดคนเสนอผลงานซึ่งเปนผลิตผล 
ผลิตภัณฑ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนวิทยาการตางๆ ที่ดีเดนพิสูจนแลววาเปนประโยชนแกประเทศชาติ 
ท้ังทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมศาสตร เพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป  2551  ของสภาวิจัยแหงชาติ  นั้น  
           บัดนี้  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ  ในการประชุมครั้งท่ี  7/2550  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2550  ไดพิจารณาและมี
มติอนุมัติใหรางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป  2551  รวม  25  รางวัล  ดังนี้ 

           ก.  ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  จํานวน  12  ผลงาน 
           รางวัลดีเยี่ยม  1  รางวัล ๆ ละ  500,000  บาท  
                      -ไมมี-  
           รางวัลชมเชย  12  รางวัล ๆ ละ  50,000  บาท  ไดแก  
           1. ผลงานเรื่อง            “เคร่ืองตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา” 
                                                 โดย         นายวัชระ  เกาะแกว  
                                                                รองศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช  
                                                                (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร) 

           2. ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองบูรณาการอุปกรณตรวจจับ” 
                                                โดย         พันเอกภาณุมาศ  โกสินทรเสนีย                                     
                                                                (สาขาวทิยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร)  

              3. ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองปนดินเผาไฟต่ํา” 
                                                โดย         ดร.สุพิณ  แสงสุข  
                                                               ดร.สิริพรรณ  นิลไพรัช 
                                                               นายศรีไฉล  ขุนทน  
                                                               นางสาวสวลี  เสนาพิทักษ  
                                                               (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร)  

              4. ผลงานเรื่อง             “ยางชนิดพิเศษ (Run Flat) ประเภทยางหนากึ่งยางตัน (รยบ.ทางทหาร-พลเรือน)”  
                                                โดย         พันโทตอศักดิ์  สุพันธุวณิช  
                                                               รอยเอกดนัย  เครือนิล  
                                                               นายอัฐ  อุตสาหกิจอํานวย  
                                                               นายสุรพร  ทาหิน  
                                                               (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

              5.ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กเขื่อนแมจาง” 
                                               โดย         นายประโมทย  ฉมามหัทธนา  
                                                               รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฟุงธรรมสาร  
                                                               รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ  นนทแกว  
                                                               ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง  สรพิพัฒน  
                                                               ดร.รัดเกลา  พันธุอราม 
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                                                               ดร.ยอดชาย  เตียเปน  
                                                               นายนพพงศ  ศรีตระกูล  
                                                               นายสุวัฒน  พิทักษสุรชัย  
                                                               นายนนทวุฒิ  ปรีชาวุฒิ  
                                                               นายกฎชยุตม  บริบูรณจตุพร 
                                                               นายชนินทร  สาลีฉันท  
                                                               นายศิริชัย  อายุวัฒน  
                                                               นายชนินทร  พฤกษพิทักษ 
                                                               ผูปฏิบัติงานฝายกอสรางพลังน้ํา  
                                                               (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)                

              6.ผลงานเรื่อง             “เตาแกสประสทิธิภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SME)” 
                                               โดย         ศาสตราจารย ดร.สําเริง  จักรใจ  
                                                             (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย) 

              7. ผลงานเรื่อง             “โปรแกรมการออกแบบลายผาทอโดยใชคอมพิวเตอร PC” 
                                               โดย        รองศาสตราจารย ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย  
                                                             นายชนวิท  โตเล้ียง  
                                                             (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

              8. ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองกลึงของอสําหรับตอเช่ือม” 
                                               โดย         นางจันทิพย  บุตรเมือง  
                                                              นายสมโพชน  บุตรเมือง  
                                                              นายญาณเกียรติ  เพชรราช  
                                                              (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

              9. ผลงานเรื่อง             “บัลลาสท ชนิดมัลติคอนโทรล” 
                                                โดย         นายปยสวัสดิ์  นวรัตน  ณ  อยุธยา  
                                                              ดร.กมล  จิรเสรีอมรกุล  
                                                              นายชาญยุทธ  กาญจนพิบูลย  
                                                              นายสมภพ  ยงพิศาลภพ  
                                                              นายพิชิต  อรรถเวชกุล  
                                                              (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

              10. ผลงานเรื่อง            “ชุดตรวจสอบเอนไซมแบบเททับ” สําหรับตรวจสอบเอนไซม  เพื่อใชในอุตสาหกรรม”  
                                                โดย         ดร.ลิลี่  เอื้อวิไลจิตร  
                                                              นายอุกฤษฏ  รัตนโฉมศรี  
                                                              ดร.รัชดาภรณ  ศรีปรางค  
                                                              ดร.ทักษวัน  ทองอราม  
                                                              ดร.ปยนันท  หาญพิชาญชัย 
                                                              ดร.วีระวัฒน  แชมปรีดา  
                                                              ดร.สุทิพา  ธนพงศพิพัฒน  
                                                              (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย) 

              11. ผลงานเรื่อง             “แผนอะคริลิคนําแสงประหยัดพลังงาน” 
                                                โดย         ดร.ฉันททิพ  คํานวณทิพย  
                                                              นายโสรัตน  วณิชวรากิจ 
                                                              นายอดิสัย  เฉิดฉิ้ม  
                                                              นายธีรพงษ  พันศรี  
                                                              นายรุงวิทย  แกวเกาะสะบา  
                                                              (สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย)  

              12. ผลงานเรื่อง            “ตูยืม-คืน-จายคาปรับอัตโนมัติของหอบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษา
สุราษฎรธานี”  
                                                 โดย        นางลาภลักษณ-พ.  ทองธรรมชาติ  
                                                              นายเอกภักดิ์  รัตนพันธ  
                                                              (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร)  

              ข.  ดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  จํานวน  5  ผลงาน 
              รางวัลดีเยี่ยม  1  รางวัล ๆ ละ  500,000  บาท  
                      -ไมมี-  
              รางวัลชมเชย  5  รางวัล ๆ ละ  50,000  บาท  ไดแก  
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1. ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองตนแบบผสมยางมะตอยกับยางพาราชนิดน้ํายางขน แบบเคล่ือนที่ได”  
                                                โดย         นางณพรัตน  วิชิตชลชัย  
                                                              นายวิชัย  โอภานุกุล  
                                                              ดร.นุชนาฏ  ณ ระนอง  
                                                              นายนิโรจน  รอดสม  
                                                              (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

2. ผลงานเรื่อง             “มันสําปะหลังพันธุระยอง 9” 
                                                โดย         นางอัจฉรา  ล่ิมศิลา  
                                                              นายดนัย  ศุภาหาร  
                                                              นายจรุงสิทธิ์  ล่ิมศิลา  
                                                              นายศุภชัย  สารกาญจน 
                                                              นางประพิศ  วองเทียม  
                                                              นายโอภาษ  บุญเส็ง  
                                                              นายสมพงษ  กาทอง  
                                                              นางจิณณจาร  หาญเศรษฐสุข  
                                                              นางอัมพร  ยังโหมด  
                                                              นางสมลักษณ  จูฑังคะ  
                                                              นายจงรักษ  จารุเนตร  
                                                              นายอุดม  จันทะมณี  
                                                              นายเอนก  สุวรรณหงส  
                                                              นายสุรศักด์ิ  เสระพันธ  
                                                              นายเดชา  อุปถัมภ  
                                                              นายไชยยศ  เพชระบูรณิน  
                                                              นายวรยุทธ  ศิริชุมพันธ  
                                                              นางเพียงเพ็ญ  ศรวัต  
                                                              นายธํารง  เชื้อกิตติศักดิ์  
                                                              นางประคอง  นวลออน  
                                                              นางปนแกว  คอชากุล  
                                                              นายสุชาติ  คําออน  
                                                              นายเมธี  คําหุง  
                                                              นายวีระเดน  วิจิตรจันทร  
                                                              นายอลงกรณ  กรณทอง  
                                                              นายสมศักด์ิ  ทองศรี  
                                                              นายวัฒนะ  วัฒนานนท  
                                                              นางสาวสุนี  ศรีสิงห  
                                                              นายศักดิ์  เพงผล  
                                                              นายสมพงษ  ชมภูนุกูลรัตน  
                                                              นายสมยศ  พิชิตพร  
                                                              นายกําพล  นรินทราพร  
                                                              นายเทวา  เมาลานนท 
                                                               นายบุญเกื้อ  ภูศรี  
                                                              นายนิรันดร  สุขจันทร  
                                                              นายบุญเชิด  วิมลสุจริต  
                                                              (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

3. ผลงานเรื่อง             “ตัวอยางดินอางอิงภายใน”  
                                                โดย         นางวรางคนา  สระบัว  
                                                              นายสรรเพชญ  อิ้มพัฒน  
                                                              นายไกรศร  ตาวงศ  
                                                              (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

4. ผลงานเรื่อง             “ขลุบหมุนติดพวงทายรถไถเดินตาม”  
                                                โดย         นายยุทธนา  เครือหาญชาญพงค  
                                                              นางสาวพักตรวิภา  สุทธิวารี  
                                                              นางสาวขนิษฐ  หวานณรงค  
                                                              นายสุภาษิต  เสงี่ยมพงศ  
                                                              นายอนุชิต  ฉํ่าสิงห  
                                                              นายประสาท  แสงพันธุตา  
                                                              นายณรงคชัย  วรพนิต  
                                                              นายกรชนินทร  โอภาสเสถียร  
                                                              นายอัคคพล  เสนาณรงค  
                                                              (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

5. ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองกลั่นน้ํามันหอมระเหยดวยไอน้ําแรงดันสูงขนาดเล็ก”  
                                                โดย         ดร.สุรัตนวดี  จิวะจินดา  
                                                              (สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)  

              ค.  ดานการแพทยและสาธารณสุข  จํานวน  5  ผลงาน 

Page 3 of 6NRCT

15/1/2551http://www.nrct.net/print.php?sid=2793



              รางวัลดีเยี่ยม  1  รางวัล ๆ ละ  500,000  บาท  
                      -ไมมี-  
              รางวัลชมเชย  5  รางวัล ๆ ละ  50,000  บาท  ไดแก 

1. ผลงานเรื่อง             “ “ญาณินทร เบด” เตียงปองกันและรักษาแผลกดทับ”  
โดย         นายแพทยญาณินทร  อุทโยภาศ  
            (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

2. ผลงานเรื่อง             “โครงยึดตรึงกระดูกนอกกายอเนกประสงคโคราช”  
โดย         นายแพทยยิ่งยง  สุขเสถียร  
            แพทยหญิงรัชวรรณ  สุขเสถียร  
            (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

3. ผลงานเรื่อง             “วิธีการตรวจอยางรวดเร็วเพื่อหาเชื้อวัณโรคและลิเจียนเนลลา  จากตัวอยางอากาศโดยวิธี Modified 
impinger และ Polymerase  
chain reaction” 
โดย         ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศราม  รามสูต  
            ดร.ชมรัช  ศิริกุล  
            นางสาวปานน้ําทิพย  พิทักษสัจจะกุล  
            นายพลศักดิ์  ปยะทัต  
            (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

4. ผลงานเรื่อง             “Mesh Plug ท่ีตัดเย็บขึ้นเองสําหรับการผาตัดรักษาไสเลื่อน” 
โดย         รองศาสตราจารย เรือโทจุมพล  วิลาศรัศมี  
            นางกุลณิช  จิรัชยาพร  
            นางสาวนทีชา  ปนยะกุล  
            นางสาวอรพันธ  พรรณประดิษฐ  
            นางสาวนิณัฐนันท  พรมโสภา  
            (สาขาวิทยาศาสตรการแพทย)  

5. ผลงานเรื่อง             “นวัตกรรมการตรวจวัดชนิดอานผลเร็วจากรั้วกันภัย : ชุดทดสอบ สารรักษสิ่งแวดลอม และเครื่องวัดคุณภาพ
แกสโซฮอล”  
โดย         ศาสตราจารย ดร.ยุวดี  เชี่ยววัฒนา  
            ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา  
            รองศาสตราจารย ดร.ประพิณ  วิไลรัตน  
            ผูชวยศาสตราจารย ดร.อทิตยา  ศิริภิญญานนท  
            ดร.ทินกร  เตียนสิงห 
             ดร.กาญจนา  อุไรสินธว  
            ดร.วเรศ  วีระสัย  
            นางสาววีรวรรณ   วัยวัฒน  
            ดร.ณัฐชนน  อมรธํามรงค  
            ดร.ศราวุธ  ลันวงษา  
            ดร.นวลละออ  รัตนวิมานวงศ  
            ดร.ปยะดา  จิตรตั้งประเสริฐ  
            ดร.ณัฐวุฒิ  เชิงชั้น  
            ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย  
            ดร.ชัชลิฎา  บุญพะเนียด  
            ดร.ชุติมา  มัธยัสถสุข  
            นางดวงเดือน  เทพนวล  
            นางอรวรรณ  สัมฤทธิ์เดชขจร  
            นางสาวอัปสร  โสตถิมัย  
            นายสุทธินันท  แตบรรพกุล  
            นางสาวธัญรัตน  เตชะเลิศมณี  
            นางสาวเนตติกานต  แกวขอมดี  
            นางสาวกุลธิดา  นุกูลธรรม  
            นายโศภณ  ปุระวัฒน  
            นางสาวจีราวรรณ  พรมจันทร  
            นางสาวพัชรี  ศรีเมืองซอง  
            นางสาวกนกรัตน  ลักขณากุล  
            นายมธุรส  ออนไทย  
            นางสาวปราณี  พฤกพัฒนาชัย  
            นายเกรียงศักดิ์  สงศรีโรจน  
            นางสาวกสิภา  ทิพยธนทรัพย  
            นางสาวสมสุภางค  มีศรี  
            นายพรรษวัฒน  ฉิมไพบูลย  
            นายวิภาค  อนุตรศักดา 
             นางสาวนฤมล  เกิดสา  
            นางสาวณภาพร  ศิลกุศล  
            นางสาวฐิติพร  เกาะสมุทร  
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            นายภาคภูมิ  คงประสิทธิ์  
            นางสาวนพรัตน  วรพลาวุฒิ  
            นายประชา  เจียเจษฎากุล  
            นางสาวประไพจิต  กายแกว  
            นางสาวอัจฉรา  ปฐมชัยอัมพร  
            นายอดิศร  เกิดมณี  
            นางศศิธร  มั่นเจริญ  
            นายวราวุธ  ติยพงศพัฒนา  
            นางสาวพัชรินทร  ชัยสุวรรณ  
            นางสาวกมลทิพย  เสรีนนทชัย  
            นางสาวฐิติรัตน  แมนทิม  
            นางสาวเสาวภาคย  ธีราทรง  
            นางสาวปทิตตา  ศาสตรานุรักษ  
            นางสาวพรจันทร  สั่งการ  
            นางสาวจันทรเพ็ญ  ครุวรรณ  
            นางสาวพรประภา  กระแสร  
            นางสาวยุภาพร  สมีนอย  
            นายศิริชัย  โฆษิตารัตน  
            นางสาวธิติมา  ภูศรีโสม  
            นายพูนทวี  แซเตีย  
            นายจิรายุ  สิตานุรักษ  
            นายวีระศักดิ์  ศรีสุขนิมิต  
            (สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)  

            ง.  ดานพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  จํานวน  3  ผลงาน 
            รางวัลดีเยี่ยม  1  รางวัล ๆ ละ  500,000  บาท  

1. ผลงานเรื่อง             “เพลินเลนรู” 
โดย         นายวริสร  รักษพันธุ  
            นายดํารงค  ปรีชาชน  
            (สาขาเศรษฐศาสตร)  
รางวัลชมเชย  2  รางวัล ๆ ละ  50,000  บาท  ไดแก  

1. ผลงานเรื่อง             “ซอฟตแวรภาพเคลื่อนไหวสื่อหลายมิติในการเรียนรูโดยใชปญหา เปนหลักสําหรับรายวิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอรภาษาซี”  
โดย         ผูชวยศาสตราจารย ดร.คะชา  ชาญศิลป  
            (สาขาการศึกษา)  

2. ผลงานเรื่อง             “เคร่ืองมือทดลองอเนกประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางแสง”  
โดย         นายวานิช  โสภาสพ  
            (สาขาการศึกษา)  

 
                                                                                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  2550 

                                                                                                     (ลงช่ือ)              อานนท   บุณยะรัตเวช 
                                                                                                                      (ศาสตราจารยอานนท  บุณยะรัตเวช)  
                                                                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

สําเนาถูกตอง  

  
(นายธีรวัฒน  บุญสม)  
รักษาการแทนหัวหนาสวนวิจัยเกียรติคุณ 
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