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คํากล่าวสดุดี

        เกียรติประวัติที�สําคัญครั�งหนึ�งในชีวิตการทํางาน คือ การทํางานจวบจน
วาระเกษียณ นับเป�นการบรรลุภารกิจการปฏิบัติงานของท่านผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจําป� 2564 ซึ�งบุคลากรของคณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เกษียณอายุราชการทั�งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน ทวีโภค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือพล ปุณณกันต์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื�อมพร            
มัชฉิมวงศ์ การทํางานจนครบวาระของทุกท่าน ถือเป�นเกียรติประวัติที�ท่านได้
ทุ่มเทพลังกายและพลังใจ เสียสละ เพื�อรังสรรค์สิ�งที�เป�นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มายาวนานหลายสิบป� ท่านได้ใช้องค์ความรู้ของท่านให้เป�นที�ประจักษ์ทั�งในด้าน
วิชาการและการร่วมสนับสนุนพันธะกิจต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย แม้จะ
เกษียณอายุราชการไปแล้วบางท่านยังนาํความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมได้อีกต่อไป เกียรติประวัติและคุณงามความดีของท่าน
ล้วนเป�นสิ�งที�ควรยกย่องเชิดชูเกียรติเป�นอย่างยิ�ง 
          หน่วยจัดการความรู้ งานนโยบายและแผน ต้องขอขอบพระคุณที�ทําให้เรา
ได้สัมภาษณ์ถึงมุมมองและประสบการณ์ในการทํางานของแต่ละท่านลงในบันทึก
ขุมความรู้ เล่มที� 9 ฉบับผู้เกษียณอายุราชการ เพื�อเป�นมุทิตานุสรณ์ ให้อยู่ใน
ความทรงจําของบุคลากรรุ่นหลังได้เรียนรู้แนวทางการทํางานและเป�นกําลังใจใน
การปฏิบัติงานเพื�อพัฒนาองค์กรต่อไป ขอให้ผลแห่งคุณความดี จงดลบันดาลให้
ทุกท่านมีพลานามัยแข็งแรง มีจิตใจแข็งแกร่ง มีความสุข สวัสดี ในวาระหลังการ
เกษียณอายุราชการตราบนานเท่านาน

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ 
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้



แรงบันดาลใจหรอืสิ�งจูงใจที�ทํางานที�คณะ

ด้วยอาจารยเ์คยเป�นศิษย์เก่าที�มหาวิทยาลัยมหิดล จึงรู้สึกผูกพัน 
 หลังจากเรียนจบปรญิญาตรีคณะสาธารสุข แต่ก็ไม่เคยมาเรียนที�
ศาลายา ประมาณป� 2540 อาจารย์มาห้องสมุดเพื�อค้นข้อมูล
สาํหรบัการเขยีน Concept Paper เพื�อสมัครเรียนต่อปริญญาเอกที�
ประเทศอังกฤษ ก็รู้ว่ามีคณะสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตรตั์�ง
อยูที่�ศาลายา ทําให้อยากมาทํางานที�คณะเพราะมีการเรียนการ
สอนหลักสตูรปรญิญาโทเกี�ยวกับการจัดการสิ�งแวดล้อม ซึ�งเป�น
หลักสตูรผสมผสานระหว่างศาสตร์กับศิลป�เพื�อแก้ป�ญหาทรัพยากร
และสิ�งแวดล้อม จึงมีความสนใจ พอมีขา่วรับสมัครอาจารย์จึงได้
ตัดสนิใจมาสมัคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื�อมพร มัชฉิมวงศ์

อาจารย์เริ�มต้นทํางานที�คณะสิ�งแวดล้อมเมื�อไหร ่

เมื�อป� 2541 เห็นขา่วการรบัสมัครอาจารย์ใหม่ประจําคณะ และครอบครัว
สนับสนุนให้มาทํางานที�นี� เนื�องจากใกล้บ้าน (เดิมอาจารย์ทํางานที�ภาควิชา
วิทยาศาสตรส์ิ�งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ในมุมมองของอาจารย์ คณะมจุีดเด่นคืออะไร

มีชื�อเสยีงเด่นดังว่าเป�นสถาบันชั�นนําระดับประเทศในด้านการ
จัดการเรยีนการสอนสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พี�คิดว่า
ความเป�นคณะวิชาจะมี power ที�จะ back up ให้คณาจารย์ของ
คณะเขา้ไปมีบทบาทในการขับเคลื�อนการแก้ป�ญหาในประเด็น
ทางสิ�งแวดล้อมของประเทศ 

บทสมัภาษณ์
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อาจารยม์เีทคนิคในการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้นักศกึษาอยา่งไรบา้ง

อาจารยย์งัคงใชก้ารบรรยายเป�นหลัก ให้ความสําคัญกับเนื�อหาในสไลด์
power point อาจารยช์อบหาภาพใหม่ ๆ เอามาใช้ในการสอน เพราะสอนใน
เรื�องที�มองไมเ่ห็น จับต้องไม่ได้ คือสอนเรื�อง มลพษิทางอากาศ มลพิษทาง
เสยีง และป�ญหาความสั�นสะเทือนในสิ�งแวดล้อม สองเรื�องหลังเป�นเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกับป�ญหาจากพลังงานที�เดินทางไปในสิ�งแวดล้อมแล้วทําให้เกิด
ความเสียหายต่อสขุภาพและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นักศึกษาจะจินตนาการ
ถึงองคาพายพในเรื�องเหล่านี�ได้ยาก อาจารย์จึงชอบหาภาพประกอบเนื�อหาที�
บรรยายเพื�อให้ผู้เรียนเข้าใจได้กระจ่างขึ�น และถ้ามี case study ที�เหมาะสม
จะเอามาเป�นตัวอยา่งให้ผู้เรยีนได้รู้ถึงสภาพการณ์ที�เอาความรูไ้ปใช้ในการ
ทํางานจริงมันเป�นอยา่งไร บางหัวข้อมีการหาคลิปวิดีโอมาประกอบการสอน

บทสมัภาษณ์

กระบวนการเรยีนการสอนในชั�นเรยีนและภาคสนาม อาจารย์ทําให้
นักศกึษาเหน็ความแตกต่างและนําความรูไ้ปประยุกต์ใชไ้ด้อยา่งไร

การเรยีนในห้องเรยีนเป�นการเรียนรูบ้นโลกตามจินตนาการของผู้เรียน อันเป�น
นามธรรม การเรยีนในภาคสนามรวมทั�งการเรยีนปฏิบัติคือการเรียนรู้บนโลก
ตามความเป�นจรงิ อันเป�นรูปธรรม การเรยีนรู้ในภาคสนามจึงทําให้นักศึกษา
ได้แปลงความรู้อันเป�นนามธรรมไปสูก่ารปฏิบัติที�เป�นรูปธรรม

อาจารย์คิดว่าแนวทางการพฒันาหลักสตูร และแนวทาง
การเรยีนการสอนควรเป�นอยา่งไรบา้ง

ขออนุญาตใชคํ้าทาง Business คือเรามีลูกค้าอยู ่4 ระดับ ที�ต้องใหบ้รกิาร
ที�ดตีามความต้องการของลกูค้า ได้แก่ ผู้สนใจเรยีน ผูจ้้างงาน ประเทศ
และโลก ต้องจัดให้มีหลักสตูรที�ตรงกับความต้องการของลูกค้า หลีกเลี�ยง
การพฒันาหลักสตูรที�ต่างไปจากความต้องการของลกูค้า
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ในอนาคต อาจารยอ์ยากเห็นความเติบโตของคณะไปในทิศทางใด

ในอนาคตอันใกล้อยากเห็นคณะเป�นสถาบันชั�นนําระดับป�ญญาของแผ่นดิน     
ด้านการเรยีนการสอน การวิจัย และผลักดัน นโยบายการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและป�ญหาสิ�งแวดล้อม

ข้อแนะนําสาํหรบัอาจารย์รุน่ใหม ่ ควรมแีนวคิดอยา่งไรสาํหรบัการ
ทํางานวิชาการให้กับสงัคมและประเทศ

ใชเ้วลาเริ�มต้นสําหรบัการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง พอพัฒนาไปได้ถึง
ระดับที�ต้องการแล้ว แบง่เวลาที�เหลือมาบางสว่นสาํหรบัการทํางานสว่น
รวมให้กับสงัคมและประเทศ รวมถึงคณะเพราะถ้าไม่มีคนมาชว่ยทําให้
คณะเป�นองค์กรที�ดี ก็เหมือนไมมี่ใครมาชว่ยทําให้เรามีบ้านที�น่าอยู่

บทสมัภาษณ์

อาจารย์มวิีธกีารปลกูฝ�งแนวคิดด้านการอนุรกัษ์ รกัษา หรอืการ
ปรบัตัวใหเ้ข้ากับสิ�งแวดล้อมในป�จจุบันใหกั้บนักศกึษาอยา่งไรบา้ง

เด็กที�เลือกมาเรยีนวิชาเกี�ยวกับสิ�งแวดล้อมมักมี passion ที�อยากจะเป�น            
นักอนุรกัษ์ อยากใชช้วิีตให้เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม เป�นต้นทนุอยูแ่ล้ว เมื�อเด็ก
มาพรอ้มกับเป�าหมายแล้ว ในวิชาเรียนที�อาจารย์เกี�ยวข้องสิ�งที�อาจารย์จะ
คอยเติมเต็มให้เด็ก ๆ  คือ คอยบอกสิ�งที�ใช ่ บอกเขาว่ามีเทคนิควิธกีารอะไร
บา้งที�คนอื�น ๆ ในโลกเขาทํากันแล้วได้ผล เป�นวิธทีี�ถูกต้อง ทันสมัย ในการ
อนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมและทรัพยากร แต่การจะทําอะไรหรอืยังไม่ทําอะไรต้อง
พจิารณาให้เหมาะสมกับบรบิทของประโยชน์ของสงัคมโดยรวมด้วย 
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บทสมัภาษณ์

ขอคํานิยาม ความเป�นตัวตนของอาจารย ์

อาจารยช์อบใช้ชีวิตสว่นตัวแบบเรียบง่าย ไม่ชอบทําตัวเด่น แต่จริงจังกับการ
ทํางาน งานต้องสาํเรจ็ลลุ่วงตามเป�าหมายอยา่งราบรื�น มีประสทิธภิาพและเกิด
ผลงานที�ดี

คติประจําใจของอาจารย์ที�ใชใ้นการทํางาน

ทําให้ผู้รว่มงานมีความสบายใจ ไมห่นักใจที�จะทํางานด้วย โดย
การเตรยีมตัวเองให้รู้งาน รู้คน รู้กาละเทศะ

ขอให้อาจารยช์ว่ยแบง่ป�นแนวทางในการใชช้วิีตในป�จจุบนัที�ต้องรบัมอื
กับป�ญหาฝุ�น PM2.5 

เนื�องจากทกุคนเป�นทั�งผู้ก่อเหตุและผู้รบัผลของฝุ�น PM2.5 ในทางสว่นตัวก็จะ
พจิารณาว่าเราทําอะไรให้ลดการเป�นผู้ก่อเหตุ และเราทําอยา่งไรที�จะหลีกเลี�ยง
การเป�นผู้รับผล สาํหรบัตัวเองที�ทําใหล้ดความเป�นผูก่้อเหตุ เชน่ ไมเ่ผาใบไม้
ในบ้านแต่ยอ่ยใหเ้ล็กลงแล้วเอาไปกําจัดด้วยวิธตีามธรรมชาติ ใช้เตาไฟฟ�า
ทําอาหาร ใชก้ารเดินแทนการขับรถ เชน่ เดินจาก OP ไปสถานที�ต่าง ๆ ใน
ศาลายา เลือกใชร้ถสว่นตัวที�มี mode ขับเคลื�อนด้วยระบบไฟฟ�า 
    ในกรณีที�ป�องกันตัวเองจากการเป�นผู้รบัฝุ�น จะคอยติดตามรายงาน
สถานการณ ์ PM2.5 อยูเ่สมอในชว่งที�สภาพอากาศทําให้เกิดการสะสมตัวของ
ฝุ�น PM2.5 ถ้ามีแนวโน้มว่าฝุ�น PM2.5 จะสงูถึงระดับที�อาจเกิดผลกระทบต่อ
สขุภาพ ก็หลีกเลี�ยงการอยูน่อกอาคารหรอืไม่ไปอยูใ่นบริเวณที�มีฝุ�นในระดับที�
เป�นอันตรายต่อสขุภาพ ปรบัสภาพบ้านให้สามารถป�องกันฝุ�นจากภายนอก
บา้น ปลกูต้นไม้ลดฝุ�นในอากาศบริเวณบ้าน 
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อยากให้อาจารย์ฝากขอ้คิด แนวคิด หรอืคําแนะนําถึงชาวคณะ

ขอฝากขอ้คิด 10 ข้อ เพื�อชวิีตที�ดีกว่าของคนทํางาน มาจากแหล่งอ้างอิง 
อาจารยอ่์านแล้วตรงกับสิ�งที�อาจารย์ถือปฏิบัติอยูก็่เลยขอเอามาแบง่ป�นค่ะ
 1. หากเลือกได้จงเลือกทํางานที�รัก
 2. คนที�ไมเ่คยทําผิดคือคนที�ไม่เคยทําอะไรเลย
 3. ความสาํเรจ็เริ�มต้นจากการตัดสินใจลงมือทํา
 4. กําลังใจจากไหนก็ไม่สําคัญ เท่ากําลังใจจากตัวเอง
 5. การพฒันาไม่ได้เกิดขึ�นได้จากคําชม
 6. จงรบัฟ�งให้มากกว่าพูด
 7. จงไมห่ยุดที�จะพฒันาตัวเอง
 8. วินัยคือทักษะสาํคัญของผู้ที�ประสบความสําเรจ็
 9. มิตรภาพคือสิ�งสาํคัญ
 10. รา่งกายคือเครื�องมือสําคัญในการทํางาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื�อมพร มัชฉิมวงศ์

ที�มา http://www.key-up.life/blog/10-arguments-of-worker

บทสมัภาษณ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื�อมพร มัชฉิมวงศ์

ผลงานตพีมิพ์
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Jirakajohnkool, S. ; Onchang, R. Assessment of urban heat island
patterns in Bangkok metropolitan area using time-series of Landsat
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2019 Vol.17 No.4 pp.87-102 ref.36
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื�อมพร มัชฉิมวงศ์
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อาจารย์เริ�มต้นเข้ามาทํางานที�คณะสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตรไ์ด้
อยา่งไร

เริ�มแรกผมทํางานรบัราชการในกรมประมง อยูป่ระมาณ 2 ป� แล้วเกิด ความไม่
ชอบในระบบราชการ ผมจึงใช้ทุนสว่นตัวไปเรยีนต่อปริญญาโท ที�สหรัฐอเมริกา
ในสาขา Environmental Science ซึ�งเป�นสาขาที�เรียนได้หลากหลายมากกว่า
สาขาเดิมที�ผมจบมา คือ Marine Science ผมใชเ้วลาเก็บเกี�ยวความรู้
ประสบการณ ์ เรยีนรูผู้้คน สงัคมไป 3 ป� โดยไม่เรง่รบีอะไร พอกลับมาทํางาน
ราชการก็ยงัเป�นสิ�งที�ไม่ใชตั่วตน ผมเลยสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาเอก ด้าน
Toxicology (Environmental Protection Technique) ที�เยอรมัน  เมื�อจบมา
ได้ไมกี่�เดือน รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง อรุณเลิศอารยี์ ซึ�งเป�นเพื�อนรว่มรุน่ได้
ติดต่อให้ผมมาสมัครงานที�คณะ ซึ�งในสมัยนั�น (ป� พ.ศ. 2541) คณะต้องการ
อาจารยด้์าน Toxicology ที�ผมจบมา ผมจึงมาสมัครและสอบผ่าน ผมจึงได้
บรรจุในเดือนสงิหาคม ซึ�ง รองศาสตราจารย์ รุง่จรัส หุตะเจรญิ เป�นคณบดีใน
สมัยนั�น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

จุดเด่นในคณะเราคืออะไร

ผมคิดว่าจุดเด่นของคณะเราคือ ความเชี�ยวชาญหลากหลายของอาจารย์
ในคณะ ซึ�งในอดีตการรับสมัครอาจารย์จะเลือก Special list ในสาขานั�น
จริง ๆ ทําให้มีผู้เชี�ยวชาญแต่ละด้านแต่ละสาขา ไม่ใชจ่บจากที�เดียวกัน
สาขาเดียวกัน เพราะความเชี�ยวชาญของแต่ละคนจะสามารถบูรณาการ
องค์ความรูใ้ห้กับนักศึกษาได้ 
  จุดเด่นของคณะอีกอยา่งผมคิดว่าเป�นหลักสูตรปริญญาตรขีองเรามี
ความโดดเด่น เนื�องจากนักศึกษามีความรูด้้านเทคโนโลยี และสามารถ
manament ได้ในคราวเดียวกัน และมีการแยกสาขา ป�จจุบันการรับ
นักศึกษาจํานวนมากกว่าการคัดคุณภาพ ทําให้วิชาการอ่อนลง

บทสมัภาษณ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

กระบวนการเรยีนการสอนในชั�นเรยีนและภาคสนาม อาจารย์
ทําให้นักศกึษาเห็นความแตกต่างและนําความรูไ้ปประยุกต์
ใชไ้ด้อยา่งไร

ผมชอบการออกภาคสนามและให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ในการปฏิบัติจริง
เพราะได้พฒันาความคิด รู้จักวางแผน เชน่ ในวิชา Excursion จะทํา
นักศึกษารูจั้กวางแผน และได้เห็นสถานการณ์จริง นํามาปรับใช ้ซึ�งเป�น
ประสบการณที์�มากกว่าการเรยีนในชั�นเรียน 

มีชว่งหนึ�งที�ผมพานักศึกษาไปแลกเปลี�ยนที�เยอรมัน 2 ครั�ง และไป 
 มหาวิทยาลัยคอลเนล 1 ครั�ง ซึ�งได้รบัการสนับสนุนงบประมาณน้อย
ผมจึงต้องใช้เงินสว่นตัว แต่เป�นประสบการณ์ที�นักศึกษาได้เรยีนรู้เยอะ
มาก ไมว่่าจะเป�นทางด้านภาษา การแก้ไขป�ญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า
การเรยีนรูส้งัคมวัฒนธรรมที�แตกต่างกัน  การสร้างเครือขา่ย

อาจารย์มเีทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรูใ้หนั้กศกึษาอยา่งไรบา้ง

อาจจะไมเ่รยีกว่าเทคนิค แต่ผมมักจะเล่าเรื�องราวจากประสบการณ์ที�ผมเรียนรู้
จากที�ไปศึกษาต่อให้นักศึกษาฟ�งในห้องเรยีน และการมักจะให้นักศึกษาได้คิด
เอง วางแผนเอง เพื�อการเรยีนรู้ เขาจะได้ทํางานเป�น  เชน่ การทํา Senior
Project ผมก็จะบอกนักศึกษาว่าอยากให้ได้ผลลัพธเ์ป�นแบบนี� ให้นักศึกษาไป
ออกแบบวิธกีารทําให้ได้ผลลัพธ ์ถ้าติดป�ญหาก็ปรึกษาอาจารย์

   สิ�งที�ผมสอนเด็กเสมอ ให้นักศกึษาสรา้งโอกาสพัฒนาตัวเองเสมอ อยา่งเชน่
ภาษาอังกฤมคีวามสาํคัญในสถานการณ์ต่าง ๆ คุณต้องทําตัวให้พรอ้มกับ
โอกาสที�จะมาถึง เหมือนอยา่งที�ผมได้รับทุนไปเรียนต่อประเทศเยอรมัน เพราะ
ผมพัฒนาตัวเองให้พรอ้มด้านภาษามาแล้ว 

บทสมัภาษณ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

ในอนาคต อาจารย์อยากเหน็ความเติบโตของคณะไปใน
ทิศทางใด

ผมอยากเห็นการรวมกลุ่มของอาจารย์เพื�อขอทุนทํางานวิจัยชุดใหญ ่ ๆ
และเป�ดโอกาสให้นักศึกษาได้รว่มวางแผนการเก็บตัวอยา่ง การเก็บ
ขอ้มูล การรว่มวิเคราะห์ เพื�อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทที�มาจากหลากหลายสาขา และงาน
วิจัยป�จจุบนัจะทําในเชิงสังคมเยอะกว่าสายวิทยาศาสตร ์

อาจารย์คิดว่าแนวทางการพฒันาหลักสตูร และแนวทางการเรยีน               
การสอนควรเป�นอยา่งไรบา้ง

ผมคิดว่าการรับนักศึกษาโดยใช้จํานวนคนเป�นที�ตั�งมากกว่าการใชคุ้ณภาพเป�น
เกณฑ์ จะทําให้วิชาการของเราอ่อนลงไปด้วย ซึ�งเมื�อก่อนหลักสูตรปริญญาตรี
ของเรามีความโดดเด่นเพราะมีหลายสาขาเกี�ยวกับเทคโนโลยี และการอนุรักษ์         
ซึ�งสามารถทําในเรื�องการจัดการได้ด้วยระดับหนึ�ง ทําให้นักศึกษาที�จบออกไป
สามารถทํางานได้ หากเรารบันักศึกษาที�มีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ดีระดับหนึ�งก็
จะทําให้หลักสตูรของเรามีความแข็งแกรง่
   และแนวทางการสอนที�ผมเคยเห็นในอดีต หลักสูตรจะเชญิอาจารย์ผู้ใหญม่า
รว่มเป�นที�ปรกึษาในหลักสูตร หรือรว่มเป�นอาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ และให้
ความเห็นในสาขาที�เชี�ยวชาญและได้หลาย        มุมมอง ทําให้นักศึกษาได้รับ
ประโยชน์

บทสมัภาษณ์

ขอคํานิยามความเป�นตัวตนของอาจารย์

ผมเป�นคนตรงๆ พดูตรงไปตรงมา แต่ผมไม่ได้มีพษิมีภัยกับใคร
อะไรที�ถกูและเพื�อประโยชน์ของนักศึกษาก็ต้องพดู หรอือะไรที�เรา
ไมเ่ชี�ยวชาญผมก็จะไมแ่สดงความคิดเห็นและก้าวก่าย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

อยากให้อาจารย์ฝากขอ้คิด แนวคิด หรอืคําแนะนําถึงชาวคณะ

ผมคิดว่าแนวทางการเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนเป�นเรื�องสาํคัญ หากเราเอาแค่
จํานวนนักศึกษามาเป�นตัวตั�ง มันอาจจะทําให้วิชาการเราอ่อนลง แต่ผมก็ไม่รู้ว่า
หาวิธแีก้ไขอยา่งไร เพราะหากว่าเราได้นักศึกษาที�มีคุณภาพและสามารถทําให้
คณะมีความโดดเด่นได้ นักศึกษาที�จบไปก็จะมีวิชาติดตัวที�เหมาะสมกับหน้าที�
การงานที�เขาต้องไปทํา แต่ถ้าเรากดมาตรฐานเราให้ต�าลงเรื�อยๆ การเรียนการ
สอนก็จะไมมี่คุณภาพ ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อชื�อเสียงของคณะ กลายเป�นว่า
นักศึกษาที�จบไปแล้วทํางานไมไ่ด้และยังต้องแขง่ขันกับคนที�จบจากสถาบันที�มี
สาขาสิ�งแวดล้อมเชน่เดียวกับเราอีกมาก 

บทสมัภาษณ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

คณุวุฒิ

           วท.บ. (ประมง),
           M.Sc. (Environmental Science),
           Ph.D. (Environmental Protection Technique)

ความเชี�ยวชาญ
พษิวิทยาในระบบนิเวศ, การศึกษาความเป�นพษิของดินและตะกอนดิน, เทคโนโลยี
ชวีภาพ, การใชป้ระโยชน์จากของเสยีชวีภาพ

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

ผลงานวิจัย

โครงการวิจัย "การผลิตสารไคโตแซนระดับนาโนในการตรงึสารชวีภาพกําจัดเชื�อรา
เพื�อการเกษตร" แหล่งทนุศูนย์นาโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ ป� พ.ศ. 2552 

ผลงานตพีมิพ์

Rattananuch Chunpen, Duangrat Inthon, Patana Thavipoke.
Development of a new microbial toxicity test based on inhibition of
alpha-amylase production and its sensitivity against metal
contaminants. Agriculture and Natural Resources Vol. 55 No. 1
(2021): January-February. p.113-118

Jaap J. Vermeulen, Jacob Phelps, Patana Thavipoke. Notes on
Bulbophyllum (Dendrobiinae; Epidendroideae; Orchidaceae): two new
species and the dilemmas of species discovery via illegal trade. Phytotaxa
Vol. 184 No. 1: 29 October 2014. 
DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.184.1.2
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

ผลงานตพีมิพ ์(ต่อ)

Vasin Yuvanatemiya, Claude E. Boyd, Patana Thavipoke. Pond Bottom
Management at Commercial Shrimp Farms in Chantaburi Province,
Thailand. Journal of the World Aquaculture Society, Journal of the World
Aquaculture Society. 42(5) October 2011. p.618-632.
DOI:10.1111/j.1749-7345.2011.00513.x

การนําเสนอผลงานวิชาการ

สภาวะที�เหมาะสมในการกําจัดสียอ้ม ชนิดรแีอคทีฟบล ู171 ด้วยระบบ
คอลัมน์ โดยใช้เซลล์สาหรา่ย Chlorella vulgaris แห้งทีผ่านการตรงึแบบ
ผสมบนเม็ดอัลจิเนค-ไคโตซาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั ครั�งที� 3

การเตรียมฟ�ล์มยอ่ยสลายได้ทางชีวภาพจากสารผสมเบตา-ไคโตซานและ
พอลิ (แอล-แลกติก แอซดิ). การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบนั ครั�งที� 3

คุณสมบัติของสารชีวภาพที�ตรึงบนอนุภาคไคโตแซนระดับนาโน ต่อการ
ยบัยั�งการเจรญิของเชื�อรา Curvularia eragrostidis ภายใต้สภาวะควบคุม.
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั�งที� 3

ป�งบประมาณ 2558
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน ทวีโภค

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

คุณสมบติัทางกายภาพและความสามารถของเม็ดบีดลีโอนาไดต์ที�เตรียมด้วย
เทคนิคการตรงึบนโครงสรา้งรา่งแหในการดูดจับสย้ีอมเบสิคบล ู 19 ในน�าเสีย
สงัเคราะห์. 2nd Academic Science and Technology Conference

Effects of media and age of capsule on seed germination of Corybas
ecarinatus Anker & Seidenf. การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั�งที� 10

ป�งบประมาณ 2557 

การนําเสนอผลงานวิชาการ (ต่อ)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

คุณวุฒิ
            วท.บ.(สาธารณสขุศาสตร์),
            วท.ม.(เทคโนโลยกีารบรหิารสิ�งแวดล้อม)

ความเชี�ยวชาญ
           - มลภาวะทางสิ�งแวดล้อม (น�า อากาศ เสยีง)
           - สาธารณสขุศาสตร ์(อาชวีอนามัยและความปลอดภัย)
           - การจัดการทรพัยากรและสิ�งแวดล้อม
           - วิทยาศาสตรส์ขุภาพ
           - การประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม

โครงการการทํารายงานประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) ก่อสร้าง
อาคารศูนยเ์ฉพาะโรคหัวใจ มะเร็งและรังสวิินิจฉัย 10 ชั�น / โครงการ
อาคารพกัเจ้าหน้าที� 7 ชั�น 96 ห้อง ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุร.ี แหล่งทุน: โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจน
ภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจํา
ป�งบประมาณ 2564. แหล่งทุน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายในมหาวิทยาลัย)

ผลงานวิจัย

ป�งบประมาณ 2564
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

การจัดทําแผนแม่บทเชงิกลยุทธด้์านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
ระยะยาว 3 ป� (2564-2566). แหล่งทุน: การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก ประจําป�งบประมาณ 2563. แหล่งทุน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนยก์ารแพทย์กาญจนา
ภิเษก” ประจําป�งบประมาณ 2562. แหล่งทุน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก” ประจําป�งบประมาณ 2561. แหล่งทุน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก ประจําป�งบประมาณ 2560. แหล่งทุน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล(ภายในมหาวิทยาลัย)

ป�งบประมาณ 2563

ป�งบประมาณ 2562

ป�งบประมาณ 2561

ป�งบประมาณ 2560

ผลงานวิจัย (ต่อ)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์



ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม (EIA) โครงการสว่นต่อขยายทิศ
ตะวันตก อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (สว่นขยายโซน C). แหล่งทุน:
ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายในมหาวิทยาลัย)

โครงการจัดทําเกณฑ์การจัดระดับความสาํเรจ็ของการจัดการสิ�งแวดล้อม
ชุมชน. แหล่งทนุ: สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ�งแวดล้อม (สผ.)
โครงการจัดทํารายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้น (IEE) โครงการพัฒนา
ระบบไฟฟ�าให้พื�นที�เกาะต่างๆ (เกาะหลีเป�ะ จังหวัดสตูล). แหล่งทุน: การ
ไฟฟ�าสว่นภูมิภาค (กฟภ.)
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก (โครงการต่อเนื�อง-ป�58). แหล่งทุน: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายในมหาวิทยาลัย)

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนยก์ารแพทย์กาญจนา
ภิเษก. แหล่งทุน: ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายใน
มหาวิทยาลัย)

ป�งบประมาณ 2560

ป�งบประมาณ 2559 

ป�งบประมาณ 2558

ผลงานวิจัย (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

โครงการการตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม โครงการ พลัม ลาดพร้าว 101.
แหล่งทนุ: บรษัิท พฤกษา เรยีล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก. แหล่งทนุ: ศูนย์การแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายใน
มหาวิทยาลัย)

โครงการการวิจัยและจัดทําฐานข้อมูลด้านสิ�งแวดล้อมบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรม อารไ์อ แอล จังหวัดระยอง ระยะที� 3. แหล่งทุน: นิคม
อุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก. แหล่งทนุ: ศูนย์การแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ภายใน
มหาวิทยาลัย)

โครงการวิจัยและให้บรกิารตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน. แหล่ง
ทนุ: บริษัท เอคู่ การเ์มนท์ จํากัด
โครงการวิจัยและให้บรกิารตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน (การ
ตรวจวิเคราะห์สภาวะในการทํางาน (ระดับความรอ้น - แสงสว่าง หรือเสียง)
ของ บรษัิท เสถียรอุตสาหกรรม จํากัด). แหล่งทุน: บรษัิท เสถียรอุตสาหกรรม
จํากัด

ป�งบประมาณ 2557

ป�งบประมาณ 2556 

ป�งบประมาณ 2554

ผลงานวิจัย (ต่อ)
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

Saowaros Phanomchai, Kitti Bodhipadma, Sompoch Noichinda, Luepol
Punnakanta and David W.M. Leung. Harvesting time and viability of Ixora
Coccinea 'Dwarf Red Coccinea' pollen. Biotropia Vol.28 No.1, (2021).     
 p 84-91

Luangsriumporn, P., Bodhipadma, K., Noichinda, S. et al. Requirements
for efficient plantlet regeneration using cotyledonary nodal explants of
purple coral tree (Erythrina fusca Lour.). Vegetos 34, 37–41 (2021).
https://doi.org/10.1007/s42535-020-00181-y

Wimon Sonchaem and Luepol Punnakanta. Estimation of non-point
source BOD loading in urban area: A case study in Phetchaburi
Municipality, Thailand. Science, Engineering and Health Studies 2018,
12(1), 59-68

Kitti Bodhipadma, Sompoch Noichinda, Kridsana Onnui, Saowaros
Phanomchai, Luepol Punnakanta and David W.M. Leung. Direct
androgenesis in anther culture of butterfly pea related to flower
development. The Journal of Applied Science Vol. 16 No. 1: 1-6 (2017).
DOI: 10.14416/j.appsci.2017.04.001

ผลงานตพีมิพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลือพล ปุณณกันต์
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ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงานตพีมิพ์

Kitti Bodhipadma, Sompoch Noichinda, Kiatphaibool Permchalad,
Saranya Changbandist, Saowaros Phanomchai, Leupol Punnakanta and
David W.M. Leung. A Study of Cannonball Trees in Thailand: Hood
Staminodes are Larger than Ring Stamens but only Germination of
Staminal Ring Pollen can be Stimulated by Exogenous Sucrose. Journal
of Applied Science and Technology,  Vol. 9, No. 3, (2016) pp. 167–173 

Kitti Bodhipadma, Sompoch Noichinda, Thanaphol Maneeruang,
Koravisd Nathalang, Luepol Punnakanta and David WM Leung. Effect of
paclobutrazol on three different aquatic macrophytes under in vitro
monoculture or polyculture conditions. African Journal of
Biotechnology, Vol. 12(39), pp. 5809-5813, September, 2013 
DOI: 10.5897/AJB2013.12803

Bodhipadma K, Noichinda S, Tongpuang P, Wattanachonlatit W,
Punnakanta L, Nathalang K. In vitro shoot proliferation and plantlet
acclimatization of creeping daisy. Agricultural Science Journal 2012;
43(2) (suppl.):641-644.

Kitipong Chaimanuskul, Luepol Punnakanta, Wimon Sonchaem, Pisit
Sukreeyapongse, and Rungjarat Hutacharoen. A Practice Model for
Sustainable Agriculture Assessment: A Case Study of the Sustainable
Cultivation of Thai Hom Mali (Jasmine) Rice in Thailand. Environment
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       หนว่ยจัดการความรู ้งานนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณเจ้าของเรื�องราว
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําป� 2564  ที�ได้ให้เกียรติเล่าเรื�องราวจุดเริ�มต้นของ
การได้เขา้มาทํางานในคณะ ได้สร้างองค์ความรู ้ สรา้งบัณฑิตที�มีคุณภาพสูสั่งคม
รุน่แล้วรุน่เล่า และขอขอบคุณขอ้มูลผลงานวิชาการ งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที�
ได้รบัจากงานบรหิารการวิจัยที�เป�นผู้รวบรวม ทําให้เราได้เห็นผลงานที�มีคุณค่าที�
ผู้เกษียณอายุราชการได้สรา้งสรรไว้ต่อคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
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คําขอบคุณ

หน่วยจัดการความรู้
งานนโยบายและแผน



คณะสิ�งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
งานนโยบายและแผน


