
 
โครงการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
วันศุกร์ที่ 26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom , รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. ,  
You Tube : kuradio thailand  , วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ม.ก.ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 61 2 KHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา 
AM.1269 KHz.    

--------------------------------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุได้นิยามค าว่า  “สังคมสูงวัย” คือ สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือ
ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจ านวนประชากรในวัย
ท างานลดน้อยลง ประเทศต่างๆรอบข้างประเทศไทยได้มีปัญหาเรื่องนี้แล้ว เช่น ประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุใกล้เคียงกับประเทศไทย และเป็นสังคมผู้สูงอายุ , ประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว 
ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด  
 ดังนั้น ส าหรับประเทศไทย ก็ก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเร็วๆ นี้ เช่นกัน โดยมีประชากรที่มีอายุ 
65 ปีขึ้นไปร้อยละ 20-30 หรือมากกว่า 7 ล้านคนแล้ว แสดงว่าประชากร ทุกๆ 100 คน เราจะพบจ านวน
ผู้สูงอายุ 30 คน ซึ่งน่าจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆด้วย อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วคนส่วน
ใหญ่ในสังคมยังเข้าใจว่า การรับมือกับเรื่องนี้กลับเป็นเพียงการจัดการกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุที่ปลายเหตุ ท า
ให้การแก้ปัญหาหลักมักจ ากัดอยู่เพียงแต่กลุ่มๆ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา การจัดสวัสดิการต่างๆ ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ไม่ใช่การป้องกันปัญหาแต่อย่างใด 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งมีจ านวนมากที่เป็นนวัตกรรมที่
ช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิต ป้องกันรวมทั้งปัญหาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้  ในการเสวนาครั้งนี้ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น  โดยการเสวนาครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วม
เสวนา แล้วประมวลจัดท าสรุปประเด็นส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ   เพ่ือน าเสนอผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
              
 
2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวทีกลางส าหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาค
ส่วน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะ
เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ  และจัดท าสรุปเสนอผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
             
  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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4. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
            1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะ
เกิดข้ึนกับผู้สูงอายุ 
            2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสให้บริการด้านวิชาการโดยการเสนอแนะทางวิชาการ เพ่ือการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป 
 
5. ผู้เข้าร่วมการเสวนา 
            ผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ อาจารย์และนิสิตจากสถาบันการศึกษา ผู้แทน
ของชุมชนต่างๆ  ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชน  
 
6. วัน เวลา และสถานที่ 

วันศุกร์ที่ 26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ 
โปรแกรม Zoom   , Facebook : สถานีวิทยุ มก. , You Tube : kuradio thailand  และถ่ายทอดวิทยุ มก. 
บางเขน AM.1107 KHz. ,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มก.ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ มก.เชียงใหม่ 
AM. 61 2 KHz.  ,  ภาคใต้ มก.สงขลา AM.1269 KHz.    
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 

วันศุกร์ที่ 26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลนโ์ปรแกรม Zoom , รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. ,  

You Tube : kuradio thailand  , วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.
ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 61 2 KHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 KHz.    

--------------------------------------------------------------------------                  
 

12.30 – 13.00 น.  เตรียมพร้อมเขา้สู่ห้องเสวนาผา่นโปรแกรมออนไลน์ 
 

13.00 – 13.15 น.     กล่าวรายงาน โดย ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก 
                        รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   กล่าวเปิดการเสวนาทางวชิาการ  โดย  ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์  
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

13.15– 15.30 น.     การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ   -   - -   
-   นวัตกรรมการออกแบบ จาน ถ้วย แก้วน้ า และ ช้อน ส าหรับผู้สูงอายุ 

    โดย  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต  หวัหน้าคณะทีป่รึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน   
           หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม    
                                   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
                                   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ ารุงสมองและความจ า 
                                       โดย  ผศ.ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุล  อาจารย์ประจ าภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข    

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   
     วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 

- ภาคเอกชนผู้รับถ่ายทอดผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์เชิง
พาณิชย ์

    โดย  นายสุทธชิัย  สละประเวศน์   กรรมการผู้จัดการบริษัท เคเอส 2020 จ ากัด 
        ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ  ประธานกรรมการบริษัท ออล แคร์ พลัส จ ากัด 
        ดร.ปิยนารถ ศรชัย     กรรมการผู้จัดการบริษัท ที.เอส.ที.เฮลท์ 
- การน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดองค์ความสู่ประชาชนให้

ได้รับประโยชน์สงูสุด 
    โดย  นางสาวรัตติญา  ศริดารา  ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ     
           มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

15:30 – 16.00 น.  อภิปราย ตอบข้อซักถาม และปดิการเสวนา 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม และลงทะเบียนฟรีที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference 
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