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กิจกรรมและผลงานของส านักวิทยาศาสตร์  
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕) 

 
โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร  
 ส านักวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ  

เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้บริบทเศรษฐกิจบีซีจี”เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ZOOM) 

 
การบรรยายพิเศษในที่ประชมุราชบัณฑิตยสภา วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “การผลิตแบบดิจิทัล : เทคโนโลยีการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมอนาคต”  โดย  ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา   

เกียรติก าจรวงศ ์ ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ 
 
การบรรยายทางวิชาการในทีป่ระชุมส านักวิทยาศาสตร์  
วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 เรื่อง  “การพัฒนาพลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ของประเทศไทย”  โดย  ศ. ดร.

สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร 
 เรื่อง  “ภัยร้ายจากแมลงหรือสัตว์พาหะต่อปศุสัตว์ในประเทศไทย”  โดย  ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ  

ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชากีฏ
วิทยา 

 เรื่อง  “ปัญหาผ้าอ้อม...เรื่องจริงที่ทุกคนต้องเจอ”  โดย  ศ. ดร. ภกญ.พรอนงค์  อร่ามวิทย์  
ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “ประเทศไทยจะเอาชนะหุบเขามรณะแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างไร”  โดย   

ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพานิชกุล  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเคมี และ นายวิรุฬห์  ตัณฑะพานิชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จ ากัด 

 เรื่อง  “Turing test”  โดย  ศ. ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 เรื่อง  “โครงการคืนชีวิตหอยโข่งไทย ๒ : ทางหลายแพร่งอันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง”  
โดย  ศ. ดร.สมศักดิ์  ปัญหา  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาสัตววิทยาและ
สัตวศาสตร์ 

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “โรคระบาดแต่อดีตสู่ปัจจุบัน”  โดย  ศ. ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี  ราชบัณฑิต 
 ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน 
 เรื่อง  “เหลียวหน้าแลหลัง โควิด-๑๙ วัคซีน”  โดย  ศ. ดร.ยง  ภู่วรวรรณ  ราชบัณฑิต 
 ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 
 เรื่อง  “สวนพฤกษศาสตร์พอเพียง : กรอบแนวคิด”  โดย  รศ. ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว ราชบัณฑิต   

ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 



 
 

๒๕ 
 

 
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “ทรัฟเฟิลแท้ ทรัฟเฟิลเทียม” โดย  ศ. ดร.สายสมร  ล ายอง  ภาคีสมาชิก 
 ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ 
 เรื่อง  “โรคเส้นประสาทเหตุทุพโภชนาการ”  โดย ศ. นพ.ก้องเกียรติ  กูณฑ์กันทรากร 

ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ 
 เรื่อง “การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น”  โดย  รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์   

ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ 
วันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง  “หอยนกขมิ้นกับวิวัฒนาการแห่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติ”  โดย  ศ. ดร.สมศักดิ์  ปัญหา  ภาคี

สมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาสัตววทิยาและสัตวศาสตร์ 
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “ความท้าทายในการจัดการอุณหภาพส าหรับแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า”  โดย  ศ. ดร.สมชาย   

วงศ์วิเศษ  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์พอเพียงระดับชุมชน”  โดย  รศ ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว  ราชบณัฑิต  ประเภท

วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
 เรื่อง “ผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC60/70 ร่วมกับเถ้าหนัก”  โดย  ศ. ดร.สุข

สันติ์  หอพิบูลสุข  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “ประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้กัญชาทางการแพทย์”  โดย  ศ. นพ.ก้องเกียรติ   

กูณฑ์กันทรากร  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 
 เรื่อง “เพศ (ของสัตว์น้ า) นั้นส าคัญฉะนี้”  โดย  ศ. ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 
 เรื่อง “นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างกิจวัตรประจ าวันในผู้สูงวัย จากมุมมองประสาทแพทย์”  โดย   

ศ. นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์  
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เรื่อง “TaaS ระบบการขนส่งในอนาคตที่จะดิสรับวัฒนธรรมการใช้รถยนต์ส่วนตัว”  โดย   

ศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกูลชัย  ราชบัณฑิต  ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศกรรมโยธา 
 เรื่อง “มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการผลักดันการตรวจพันธุกรรม ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง เข้าสู่

ระบบสุขภาพของประเทศไทย”  โดย  ศ. นพ.มานพ  พิทักษ์ภากร  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชา
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 

 เรื่อง “การใช้ไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยก าจัดขยะอินทรีย์ เพ่ือผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน มาตรฐาน 
IFOAM”โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ  ตันโช  ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา 

 
  



 
 

๒๖ 
 

ใหข้้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 เครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพ้ืน : ข้อก าหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ ชุติมา   

ภาคีสมาชิก  (มกราคม ๒๕๖๕)  
 กล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวี  โดย  ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต  (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 
 เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง และตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภคและตู้น้ าเย็นบริโภค

เฉพาะด้านความปลอดภัย  โดย ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  ราชบัณฑิต  (มีนาคม ๒๕๖๕) 
 ไดใ้ห้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ศ.กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ 

ด ารงค์เลิศ  ราชบัณฑิต  (เมษายน ๒๕๖๕) 
 
ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวม ๘๙ ฉบับ  
พิมพ์หนังสือ ๑ เล่ม ได้รับสิทธิบัตร ๑ ฉบับ และอนุสิทธิบัตร ๒ ฉบับ 
 
ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกส านักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัล โล่ ต าแหน่งส าคัญ และ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต และศ.กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต ได้รับคัดเลือก

เป็นวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 ศ. ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ ราชบัณฑิต ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ๒๐๒๑ ด้านเทคโนโลยี โดย 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 ศ. ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ ราชบัณฑิต ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์  ภาคีสมาชิก ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในสาขาเกษตรศาสตร์และและชีววิทยาจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

 ศ.เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา  ราชบัณฑิต และ ศ.เกียรติคุณ ดร.สุธรรม อารีกุล  ราชบัณฑิต ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติประกาศให้เป็น “เกษตราภิชาน” โดยคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ศ. นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช  ภาคีสมาชิก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” โดย 
คณะกรรมมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  ราชบณัฑิต ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 ศ.เกียรติคุณ ดร.กฤษณา  ชุติมา  ราชบัณฑิต และ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล  ราชบัณฑิต ได้รับ

รางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ศ. ดร.จงรักษ์  ผลประเสริฐ  ราชบัณฑิต ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามค าแหง 


