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 สุดปง! รางวัล I-New Gen Award 2021 ปดฉากยิงใหญ่  

วันนักประดิษฐ์ ป 2564–2565 

 
ADVERTISEMENT 

 วันที 6 ก.พ.65 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีปดงาน “วันนักประดิษฐ์ 

ประจําป 2564 – 2565” และพิธมีอบรางวลัสงิประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 ณ เวทีกลาง 

Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เปน

ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บรหิารสาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 ดร.วิภารตัน์ ดีอ่อง ผู้อาํนวยการสํานักงานการวจิยัแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจําป 2564 - 2565 ได้รับการตอบรบัการเขา้รว่ม

จัดแสดงนิทรรศการกวา่ 1,000 ผลงาน โดยความรว่มมือจากหน่วยงานพันธมิตรของ วช. ไม่ว่าจะเปนจากหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ทัง

ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศกึษา และอุดมศึกษา ตลอดการจัดงานตังแต่วันที 2–6 กุมภาพันธ์ 2565 งานวันนักประดิษฐ์ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทัวไปเข้าร่วมชมงานจํานวนมาก ซึงการจัดงานในครงันีจัดขึนภายใต้มาตรการปองกันและควบคุมโรคโควดิ-19 ตามทีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด

อยา่งเคร่งครัด และในวันนี วช. ยังจัดให้มีการมอบรางวัลสิงประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 

อกีด้วย 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรฐัออนไลน์  ฉบับประจําวันที  6   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  หน้า   มูลค่าข่าว  180,000.- 
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สําหรับรางวัลสิงประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 แบ่งออกเปน 3 ระดับการประกวด ได้แก่ 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชวีศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรอืง ได้แก่ กลุ่มที 1 การเกษตร กลุ่มที 2 อาหาร กลุ่มที 3 สุขภาพและการแพทย์ กลุ่มที 4 

พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ และกลุ่มที 5 การท่องเทียว 

 โดยรางวลัสงิประดิษฐร์ะดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 

 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที 1 การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นวตักรรมจากวัสดุธรรมชาติเลียนแบบวัสดุปองกันภัยอันตรายของสงิมีชีวิตในการดูแล

ผลมะม่วง จากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมสารคามอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ รถตัดหญ้าและพน่สารทางชวีภาพ โดยใช้

กลไกการบังคบัด้วยคลืนวิทยุสําหรบัการแก้ไขปญหาการปลูกทุเรียนของเกษตรกร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัด

ขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เพลทเปดหนา้ยางพารา จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวดัอดุรธานี 

 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที 2 อาหาร รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ฉลากอัจริยะเพือบอกความสดของอาหารทะเลจากกระเจียบแดง จากโรงเรยีนเซนต์หลยุส์

ฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑช์ะลอความเปรียวปลาสม้ “ศิรส้ิม” จากโรงเรียนสหราษฎรร์งัสฤษดิ จงัหวัดนครพนม 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 2 ได้แก่ เครอืงตํากะปอัตโนมตัิระบบปด โรงเรียนคลองท่อมราษฎรรั์งสรรค์ จังหวัดกระบี 

 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที 3 สุขภาพและการแพทย์ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ต้านอนมูุลอิสระจากสารในเปลือกทุเรยีน จากโรงเรยีนพนุพิน

พิทยาคม จังหวัดสรุาษฎรธ์านี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เผอค้นหมีอตัโนมติั จากโรงเรยีนหนองสูงสามัคควิีทยา จังหวดัมุกดาหาร รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก่ ครีมพอกหน้าสตูรกลางคนืจากพรอพอลิสและนาผงึชันโรง จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธ ิจังหวัดยะลา 

 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที 4 พลังงาน เคมี และวสัดุชีวภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีกันไฟนาโนซิลิกาจากแกลบจากโรงเรยีนคมัภีร์วิทยา จังหวัดยะลา 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 ได้แก่ ผลิตภณัฑ์กาํจัดลูกนายงุลายชนิดเหลว จากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) ทีเพาะเลียงจากนาล้างเส้

ขนมจนี จากโรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัยนครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แผ่นไฮโดรเจลปดแผล

บรรจุสารสกัดจากเมล็ดลําไย จากโรงเรยีนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 

 ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที 5 การท่องเทียว รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ การอนุรักษ์ดนตรมัีงคละบนดิจิทัลแพลตฟอรม์เพือพัฒนาการเรียนรู้สู่การส่งเสรมิ

การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากโรงเรยีนพิชัย จังหวดัอุตรดิตถ์ รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ การออกแบบลายผา้ครามด้วยฟงก์ชันทาง

คณิตศาสตร์ เพือสรา้งชนิงานสง่เสริมการท่องเทียวจังหวัดสกลนคร จากโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จังหวดัสกลนคร รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ได้แก่ การยกระดับกิจกรรมท่องเทียวเรียนรู้เชิงสรา้งสรรค์ด้วยนวัตกรรมภาพปะติดเมลด็ขา้วย้อมสี ข้าวของพ่อก่องานศิลปคู่ถินเมืองคง อําเภอคง 

จังหวัดนครราชสมีา จากโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 

 รางวลัสิงประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 

 ระดับอาชีวศกึษา กลุ่มที 1 การเกษตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครืองผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบกึงอตัโนมัติ จากวิทยาลัยเทคนิคสุ

ราษฎรธ์านี จังหวดัสุราษฏรธ์านี รางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 ได้แก่ เครอืงกรอเส้นด้ายสาํหรบัทอผ้าด้วยระบบไฟฟาอัตโนมัติ จากวทิยาลัยเทคนิคลําพนู จังหวัด

ลําพูน รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เครอืงทําความสะอาดไข่เปด จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที 2 อาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน Clean Oysters : สตรีทฟูด จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี จังหวัด

สุราษฏรธ์านี และผลงานเครอืงช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวธีิการนึงด้วยไอนาเพอืทําข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอบุลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โด

ในปนรีางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกลุ่มเรอืงอาหาร ไม่มีผู้ได้รบัรางวัล 

 ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที 3 สุขภาพและการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ การออกแบบและสร้างกล่องควบคุมความดันลบสําหรับผู้ปวยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง ด้วยแสงยูวี-ซี จาก

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จงัหวัดพิจติร รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 ผลงาน ได้แก่ เตียงนอนผู้ปวยไฟฟาปองกันแผลกดทับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และการออกแบบและสร้างกล่องควบคุมความดันบวกสําหรับแพทยผ์ู้ทําการรักษาผู้ปวยวิกฤตโรคติดต่อร้ายแรง จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัด

พิจิตร 

 ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มที 4 พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 2 ผลงาน ได้แก่ รถเข็นสตรีทฟูดไฟฟารักษ์โลก จาก

วิทยาลัยการอาชีพอูท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี และผลงานเครืองผลิตนาดืมจากความชืนในอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากวทิยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวั

สุราษฏรธ์านี อบุลราชธานี โดยในปนีรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกลุ่มเรอืงพลังงาน เคมี และวสัดุชีวภาพ ไม่มีผู้ได้รับรางวลั 

 ระดับอาชีวศกึษา กลุ่มที 5 การท่องเทียว รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยนาโนย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติสินค้า OTOP ภูมิ

ปญญาไทย จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เตาปงย่างรักษ์โลกเพือการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ จาก

วิทยาลัยเทคนิคสรุาษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฏรธ์านี โดยในปนีไม่มีผู้ได้รับรางวลัชนะเลิศ ในกลุ่มเรืองการท่องเทียว 

 

 รางวลัสิงประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 

 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที 1 การเกษตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุดตรวจสอบพยาธิตัวตืดสกุล Raillietina ใน

สัตว์ปกเศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยในปนรีางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในกลุ่มเรอืงการเกษตร 

ไม่มีผู้ได้รบัรางวัล 
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ระดับอดุมศึกษา กลุ่มที 2 อาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เครอืงขอดเกล็ดปลาตะเพยีน จากมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ ์รางวัลรอง

ชนะเลิศ อนัดับ 2 ได้แก่ ผงหวานนาตาลโตนด จากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยในปนีไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มเรืองอาหาร 

ระดับอดุมศึกษา กลุ่มที 3 สุขภาพและการแพทย์ รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ ชุดอุปกรณต้์นแบบสาํหรับต้านเชือจุลชีพทีฟนเทียมด้วยโฟโตไดนามิกบาํบัด จาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ จังหวดัขอนแก่น รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุดตรวจวัณโรคแบบอ่านผลด้วยตาเปลา่ MTB Strip จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

กรงุเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์กายภาพแขนผา่นกลไกสะท้อนแบบสมมาตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนยรั์งสิต จังหวดัปทมุธาน ี

 
 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที 4 พลังงาน เคมี และวสัดุชีวภาพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟาวฏัจักรแรงคินสารอินทรย์ีจากพลังงาน

ทดแทนแบบผสมผสานของขยะชุมชนและพลังงานแสงอาทิตย ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ ้จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แบตเตอรีของไทยสู่

เปาหมายการพัฒนาอยา่งยงัยืนและพึงพาตนเองได้ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยในปนีไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มเรืองพลังงาน เคมี 

และวัสดุชีวภาพ 

 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มที 5 การท่องเทียว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ระบบติดตามเรือนําเทียวโดยใช้โครงข่ายลอร่า: กรณีศึกษาชมรมเรือ

ท่องเทียว บ้านท่าหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ 

เครอืงประดับว่าววงเดือนจากแนวคิดโมดูลา จากมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยในปนีไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ในกลุ่มเรอืงการท่องเทียว 

 
โดยผู้ได้รบัรางวลั Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2021 จะได้รบัเหรยีญรางวลัพร้อมเงนิรางวลัและเกียรติบตัรประกาศเกียรติคณุ 

เพอืให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสนใจทีจะพฒันาเปนนักวิจยัและสรา้งนวตักรรมในอนาคต ได้แสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คดิคน้ ซึงจะนาํไปสู่

ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมทีจะเปนผูน้าํการเปลียนแปลงประเทศในอนาคตต่อไป 

 

     
 


