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รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2555-2556 

ศนูย์วิจยัและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอตุสาหกรรม 
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 สรุปสาระส าคัญของรายงานสรุปสาระส าคัญของรายงานสรุปสาระส าคัญของรายงาน

ประจ าปี ประจ าปี ประจ าปี 222555555555---555666   
รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยา

อุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2555-2556 โดยกล่าวถึง

ผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 ด้านการท าหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัย และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา

อุตสาหกรรม เพ่ือการเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

 ด้านการท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่าย นักวิชาการ นักวิจัย และ

ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

 ด้านการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่

สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาไปได้โดยส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการท าหน้าที่เป็นส่วนสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาวิจัยด้าน

นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับภาคอุตสาหกรรม 
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 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์   

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

เป็นศูนย์วิจยัที่สรา้งสรรค์ให้เกิดงานวิจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่สาธารณะ 
ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค 
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 พันธกิจพันธกิจพันธกิจ   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สร้างความรู้ และนักวิจัย  
ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อตอบค าถาม 
และเสนอทางเลือกให้กับสงัคม  

ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

รวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
ที่ได้จากระบบวิจยัสู่สาธารณะ 
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 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานยุทธศาสตร์การด าเนินงานยุทธศาสตร์การด าเนินงาน   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 

เพื่อน าผลไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

จากกระบวนการวิจัย และสร้างผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติ และ

นานาชาต ิ
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 ภาพรวมผลการด าเนินงานปี ภาพรวมผลการด าเนินงานปี ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 

222555555555---555666   
 โครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

 โครงการการพัฒนาบริษัทพีทีที ฟีนอล จ ากัด สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ด้วย

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ 

 โครงการการพัฒนาบริษัทพีทีที ฟีนอล จ ากัด สู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์  

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัดภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด โครงการนี้เป็น

โครงการที่มุ่งเน้นการน าประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการ

จัดการ และตัวชี้วัดสมรรถนะการด าเนินงานของ

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด โดยพยายามสร้างกรอบ

การท างาน (Framework) และพัฒนาตัวชี้วัดที่

เชื่อมโยงระหว่างมิติเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ

สังคม ที่สามารถน าไปใช้สื่อสารถึงประสิทธิภาพ

การด าเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และสะท้อน

สถานภาพการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ

บริษัทสู่สาธารณะ ผลลัพธ์ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการได้แก่ รายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

องค์กร และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัดที่ประกอบด้วยการพัฒนาตัวชี้วัด

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสอดคล้ องกับดัชนีชี้วัดระดับสากล Global 

Reporting Initiative (GRI)1 และเกณฑ์ตัวชี้วัด คุณลักษณะการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างที่ส าคัญส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมใน

ระดับต่างๆ ของประเทศไทยได้ 



 

          :: ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอตุสาหกรรม คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2555-56                      6 

 
 

 โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 

 โครงการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการบริการ

วิชาการภายใต้การสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 

11 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2555 ถึงต้นเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายของการด าเนินโครงการ

เพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการค านวณข้อมูลการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของโรงงาน และจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

ภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ในกรณีที่ประเทศไทยต้องก าหนดเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในอนาคต 

 

 โครงการพัฒนาระบบทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม 

โครงการพัฒนาระบบทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมเป็นโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการจัดท า

แนวทาง และระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  อันเป็น

การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมในการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพ่ือเข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาต

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในด้านการทวนสอบคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์องค์กรให้กับประเทศไทยอีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ คู่มือแนวทางการ

ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรประเทศไทย ที่เผยแพร่สู่สาธารณะโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์กรมหาชน)  

 

 

 



 

          :: ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอตุสาหกรรม คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2555-56                      7 

  โครงการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ าอุปโภค และบริโภคเบื้องต้น ภายในโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดน 

โครงการโครงการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ าอุปโภค และบริโภคเบื้องต้น ภายในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการหน่วย

ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) และศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าดื่ม และน้ าใช้ภายในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยท าการชัก

ตัวอย่างจากแหล่งน้ าต่างๆ ที่น ามาใช้เพ่ือการอุปโภค และบริโภคของนักเรียนภายในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการท าให้ได้ทราบคุณภาพน้ าดื่ม และน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคภายใน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ท าการศึกษา รวมถึงสามารถน าข้อมูลผลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามา

ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการต่อยอดสู่แนวทางการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการบริโภคและอุปโภคที่ได้มาตรฐาน และ

ยั่งยืนภายในพ้ืนที่ต่อไปได้ในอนาคต 
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  ผลงานเด่นเชิงวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ต าราพลาสติคและสิ่งแวดล้อม 

 ต าราพลาสติคและสิ่งแวดล้อมเป็นต าราที่เขียนขึ้นการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลาสติคและ

สิ่งแวดล้อม เนื้อหาภายในต าราประกอบด้วยพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง

กับพลาสติค การจัดการขยะพลาสติค เทคโนโลยีการแปรใช้ใหม่

ของพลาสติค และการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิตของพลาสติค ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นต าราเล่มแรกที่เขียนขึ้นเป็นภาษาไทยทางด้านการ

จัดการขยะพลาสติค และการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้วัสดุประเภทพลาสติคของประเทศไทย 

 

 

 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก และการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร 

ผลการศึกษาจากโครงการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรใน

ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้การสนับสนุนของ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมได้มีส่วนรวมในการ

จัดท าคู่มือการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ฉบับปรับปรุง และคู่มือ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม และการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนภายในประเทศ 
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 การขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ภายในประเทศไทย 

 ผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่

ผ่านมาของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม  อาทิเช่น โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง และโครงการวิจัย

เรื่องการพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของวิสาหกิจในจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้กลายเป็นเสมือนตัวเร่ งปฏิกิริยาเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการถูกน าไปอ้างอิงในเอกสารทางวิชาการจาก

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของทั้งสองโครงการ และการได้รับเชิญเป็นวิทยากรของผู้อ านวยการศูนย์ วิจัยฯ ในการ

บรรยายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ นับเป็นอีกหนึ่ง

บทบาทส าคัญของศนูย์วิจัยฯในการมีส่วนรวมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เกิดความยั่งยืน 
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  หนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ 

กิติกร จามรดุสิต. พลาสติคและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพ: มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จ ากัด ; 2555 จ านวน 

158 หน้า 

 

 นักศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์ฯที่จบการศึกษา 

บัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   3 คน 

มหาบัณฑิต นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)    1 คน 

 

 นักศึกษาภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   3 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  2 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  1 คน 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายนอกสถาบัน       1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          :: ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอตุสาหกรรม คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2555-56                      13 

  รายงานสถานการณ์การเงิน 

 

ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

ธนาคาร/สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศาลายา 

ประเภทบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 

ยอดคงเหลือในบัญชี (ณ.วันที่) 88,407.66 บาท (ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2556) 

 

 

 เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2557 

 เป้าหมายของการด าเนินงานในระยะถัดไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ 

ระยะสั้น  ศูนย์วิจัยฯมีการตั้งเป้าหมายของเพ่ิมปริมาณผลงานทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจากการใช้ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งกับภาค

วิชาการ และภาคเอกชน อุตสาหกรรม โดยพยายามตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับปริมาณที่คาดหวังของคณะฯ 

รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยวิธี หรือลักษณะอ่ืน เช่นการเป็นวิทยากรบรรยาย หรือการจัดฝึกอบรม ถือ

เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นต่อไปของศูนย์วิจัยฯ  

 ส าหรับเป้าหมายในระยะยาวต่อไปอีก 5 ปีข้างหน้า ทางศูนย์วิจัยฯตั้งเป้าหมายของการบรรจุพนักงาน

ประจ าศูนย์วิจัยฯให้ได้อย่างน้อย 1 คน การสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และ/หรือ 

Eco-Industrial Park ในระดับพ้ืนที่ และระดับภูมิภาคทั้งกับหน่วยงานภายใน และภายนอกประเทศ 
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