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ผลงานประดิษฐ์คิดค้นไทยคว้ารางวัลเกียรติยศจากเกาหลี ใต้
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นําผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดและจัด
แสดงนิทรรศการในงาน"Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ วช. เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยนําผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลจากต่างๆ จาก วช. รวมถึงผลงานของหน่วยงานเครือข่ายวิจัยเข้า
ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน"Seoul International Invention Fair (SIIF) 2012" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน-๒ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี(Korea Invention Promotion Association, KIPA) และเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากจะได้แสดงผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นอันเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้ประจักษ์ต่อชาวโลกแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่นัก
ประดิษฐ์ไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักประดิษฐ์จากนานาประเทศ ตลอดจนได้พบปะกับนัก
ธุรกิจ นักลงทุนผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์อีกทางหนึ่งด้วย
ในปี นี้ มี ผ ลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น จากนานาชาติ เ ข้ า ร่ ว มประกวดและจั ด แสดงทั้ ง สิ้ น
จํานวน ๕๙๑ ผลงาน จาก ๓๑ ประเทศ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ วช. นําไปร่วมงานมีจํานวน
๓๒ ผลงาน จาก ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา(เชียงใหม่)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า พระนครเหนื อ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (รั ง สิ ต ) มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยส่งเข้าประกวดใน ๘ กลุ่มเรื่อง ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของ
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ไทยสามารถคว้ารางวัลเกียรติยศ จํานวน ๔ ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง สารชีวบําบัดภัณฑ์(KEEEN) เพื่อ
สิ่งแวดล้อมิ โดยนายวสันต์ อริยพุทธรัตน์ จากบริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิร์ช จํากัด
(ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.) ได้รับรางวัลSemi Grand Prize จาก Korea Invention Promotion
Association: KIPA รางวัล Special Prize จาก Association Russian House for International Scientific
and Technological Cooperation และรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก KIPA ผลงานเรื่อง
"แอพพลิเคชั่นมาย" โดยนายณครินทร์ เลิศนามวงศ์ จากบริษัทอินโนเวชั่น พลัส จํากัด (ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ สวทช.) ได้รับรางวัล Special Prize (recognition of excellent and creative efforts to invent) จาก
Korea International Trade Association (KITA) และรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก KIPA ผลงาน
เรื่อง "เปลวเพลิงพลาสม่าพลังงานน้ํา" โดย ผศ.โกศิน สวนานนท์ และนายพิเนตร พัววรานุเคราะห์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลSpecial Prize จาก Korea Chamber of
Commerce and Industry รางวัลSpecial Award (recognition of a creative invention, which shows
notable potential to improve the quality of family life) จาก Taiwan Invention Association และรางวัล
เหรียญทอง (Gold Prize) จาก KIPA ผลงานเรื่อง "โทรศัพท์สําหรับผู้พิการทางการได้ยิน" โดยนาย
พิเชษฐ์ พานเที่ยงและนายชูศักดิ์ เอี่ยมใจดี จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลSpecial
Award (recognition of a creative invention, which shows notable potential to improve the quality of
family life) จาก Taiwan Invention Association และรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จาก KIPA
นอกจากนี้ ยังมีผลงานประดิษฐ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก KIPA อีกจํานวน๑๙ ผลงาน เหรียญเงิน
จํานวน ๔ ผลงาน เหรียญทองแดง จํานวน ๕ ผลงาน
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