
 

 จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 1 



 

จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 2 

บรรณาธิการบอกกล่าว 

Yutthapol. 

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ   
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรต ิ
 
บรรณาธิการ  
นายยุทธพล    ผ่องพลีศาล 
 

กองบรรณาธิการ 

ดร.ชิษณุพงศ์    ประทุม 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 

 

ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวสุรีกานต์ โตไทยะ 

Main core  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ   
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
3. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิงานได้ 

เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

 http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/

newsletter 

 สวัสดแีฟนประจ าจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ จุลสารฉบับนี้ของเรายังคงมีเนื้อหาสาระสอดคล้อง

ต่อเนือ่งจากฉบบัที่แลว้โดยเฉพาะประเด็นฝุน่พิษ PM2.5 โดยมาต่อยอดกันในเวทเีสวนาเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
คดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ฝุ่น PM 2.5 ในคอลัมนก์ิจกรรมเด่น ซึง่เรื่องดงักล่าวถือว่ามีสว่นเกี่ยวข้องกับแนวคดิ

การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม หรือ “สังคมคาร์บอนต่ า” โดยได้สมัภาษณ์
นักวิจัยตัวเล็ก ๆ ที่รเิริ่มงานดงักล่าวตัง้แต่ระดบัชุมชนสู่ระดับประเทศ ในคอลมัน์คุยกบันักวิจัย นอกจากนั้นยัง

อยากให้ท่านผู้อ่านไดร้ับรู้บทบาทของคณะในการเปน็ผูด้ าเนินโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิง่แวดล้อม ปี่ที ่ 3 อัน
เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในมิตกิารพัฒนาเยาวชนในคอลัมน์จับตาเรื่องเด่น และไมค่วรพลาดกับ

คอลัมนน์ักวิจัยควรรู้ที่ผูเ้ขียนยังคงเนน้ย้ าวธิีการบริหารจัดการโครงการวิจัยทีไ่ดร้ับงบประมาณแผน่ดนิ 2562 ใน

ระบบ NRMS ส าหรับนักวิจยัที่เกี่ยวข้องยังต้องปฏบิัติอย่างคุ้นเคยนะครบั  

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  

ระหว่างส านักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างส านักงานศาล
ปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล บันทึกข้อตกลงโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Environmental Collaboration and Conflict Res-
olution for Executives and Senior Managers Certificate Program) โดยมีผู้ลงนาม ได้แก่ นายอติโชค ผลดี รอง
เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการส านักงานศาลปกครอง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สักขีพยาน ได้แก่ นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการส านักงาน
ศาลปกครอง รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยในเวลา 10.00 น. คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง "ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น 
PM2.5” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ในศาลปกครอง
สูงสุด นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผศ.ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ประจ าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ด าเนินการเสวนา ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

เสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. น้ าฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ าของไทยได้จริงหรือ?”  

21 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล 
คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน วันปาฐกถาพิเศษ 
“ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั้งที่ 6 โดย
ภายในงานมีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.น้ าฉบับใหม่ 
แก้วิกฤตน้ าของไทยได้จริงหรือ?” โดย คุณหาญณรงค์ 
เยาวเลิศ สมาชิกสภาปฏิรปูแห่งชาติ (สปช.) และ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ า คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรม
ชลประทาน อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วย
อาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ 
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การให้ค าปรึกษาในเรื่องการคัดแยกขยะ  
 เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.   นายภาคิน ค าวิสัยศักดิ์  (โตโน่)     นักร้องและนักแสดง   เข้าขอค าปรึกษา       
ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ประจ าคณะ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการ
ขยะ การแยกขยะ เพ่ือน าไปท ากิจกรรมต่อสังคม ณ ห้อง ENNOVATION VILLAGE อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ 
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คุยกับนักวจิัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

แนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสูส่ังคมคาร์บอนต่ า 

วันน้ีเรามาพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย พูดถึง แนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วมร่วม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
 
โครงการนี้มีที่มาอย่างไร 
  ในสังคมไทย การวิจัยเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ าที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาตัวชี้วัดการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การลดปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาตะวันออกและแนวทางการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ าภาคการใช้พลังงาน แต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นเรื่องวิธีการสื่อสารเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า ซึ่งในแง่ของวิธีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ สร้างคว าม
เข้าใจ ปลูกจิตส านึกและความตระหนักในระดับบุคคลและชุมชนวงกว้าง เพ่ือมุ่งสู่การร่วมด้วยช่วยกันใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีการขับเคลื่อนด าเนินการร่วมกันทั้งชุมชน ทั้งยังเป็นการยกระดับกิจกรรม
ให้ไปสู่พื้นที่สาธารณะ การสื่อสารสามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ดังนั้น การวิจัยกล
ยุทธ์การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ชุมชนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) และ เทศบาลน าร่องคาร์บอนต่ าจ านวน 15 แห่ง ในทุกภูมิภาคของไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเทศบาล
คาร์บอนต่ าอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เมืองคาร์บอนต่ า ตลอดจนด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ าร่วมกับชุมชน 
ภายใต้โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา จึงช่วยเปิด
มุมมองใหม่และสร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสาร เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปปรับใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวคิดในการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ า ท าอย่างไร  
1) วิธีการสื่อสาร ครอบคลุม การใช้ภาษาที่คนในชุมชนเข้าใจได้ง่าย (เช่น ใช้ค าว่า ลดโลกร้อน แทนค าว่า คาร์บอนต่ า) 

โดยเฉพาะการใช้ภาษาของท้องถิ่นนั้น ใช้เทคนิคการตั้งค าถามชวนคิด (เช่น ถามชาวบ้านว่า “ปัญหาขยะ สังเกตไหมว่าขยะ
ของเรามีเยอะ” ตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บ เพราะมีบุคลากรจัดเก็บ มีรถ แต่มีปัญหาเรื่องสถานที่ก าจัด ตอนเป็นขยะ
ไม่มีใครอยากได้ แต่พอเป็นสิ่งของวัสดุทุกคนกลับแย่งกัน พอไปทิ้งท่ีไหนก็จะเป็นปัญหาตลอด แล้วจึงเชื่อมโยงสรุปในตอนท้าย
ว่า เราควรมีการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะอย่างไร) นอกจากนี้ การใช้ภาษาของท้องถิ่นนั้นในการสื่อสาร ช่วยสร้าง
ความคุ้นเคย การเข้าถึงและเข้าใจเรื่องราวที่สื่อสารได้ดีขึ้น การเปรียบเทียบ กิริยาท่าทาง สีหน้า น้ าเสียงและการแต่งกายของ
ผู้ส่งสารที่สะท้อนความเป็นกันเองและความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสร้างหรือปรับเปลี่ยนให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในชุมชน และเวลาใน
การสื่อสารตามความสะดวกของคนในชุมชนส่วนใหญ่   
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2) เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมในการสื่อสาร ใช้การเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

การเพ่ิมยุทธศาสตร์หรือประเด็นเนื้อหาการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทสังคมแต่ละภาค (เช่น เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ) และ การใช้
สื่อเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นสู่การปฏิบัติ   

3) ผู้รับสาร ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า รวมถึงตระหนักถึงผลดี
หรือประโยชน์จากการด าเนินการนั้นและมีจิตอาสา   

4) ปัจจัยด้านการสื่อสารที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จคือ การมีผู้ส่งสารแกนน า เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับนโยบายของ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า รวมถึงผู้บริหารในระดับที่เชื่อมต่อกับนัก
ปฏิบัติในหน่วยงาน เมื่อเกิดการสื่อสารระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับชุมชน (บ้าน -วัด-โรงเรียน) แกนน าชุมชน เจ้าอาวาส/
ตัวแทนสงฆ์ ผู้อ านวยการ/ครู เป็นบุคคลหลักที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน ทั้งยังควรมีการติดตาม
ประเมินผลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดรับกับบริบทท้องถิ่นนั้น  ขณะที่ปัจจัยที่จะท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการสื่อสาร คือ ผู้รับสารหรือคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ มาอาศัยในท้องถิ่นนั้นเพียงชั่วคราว จึงยังไม่ค่อยเห็น
ความส าคัญหรือความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

5) กลยุทธ์ที่จะสื่อสารให้เกิดความยั่งยืน/กลยุทธ์การสื่อสารที่
ควรน าไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติแม้โครงการจะเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ 
การเริ่มต้นด าเนินงานโดยการวิเคราะห์ต้นทุนที่สังคมหรือชุมชนมีอยู่ 
ผสานการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ ากับวิถีชีวิตและวิธี
ปฏิบัติงานของคนในเทศบาลและในชุมชน และบนพ้ืนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็น
ฐานคิดและแนวทางการด า เนินงาน ตลอดจนให้ชุมชนที่ มี
ประสบการณ์ด าเนินงานแล้วมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชนอ่ืน
ต่อไป  มีกลุ่ม/เครือข่ายและทายาทการด าเนินงาน  คืนข้อมูลผลการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ าสู่ชุมชน รวมถึง บทบาท
ของเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในชุมชน  
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โครงการนี้ได้ลงพื้นที่จัดท าที่ไหนบ้าง จัดเลือกพื้นที่อย่างไร 

งานวิจัยก าหนดเลือกศึกษาเทศบาลน าร่องที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ าในโครงการเทศบาลไทย
มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ าฯ ทั้ง 15 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค เนื่องจากเป็นเทศบาลที่ผ่านการคัดกรองและประเมินจากการด าเนิน
โครงการที่ผ่านมาแล้วว่า เป็นเทศบาลที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้  

1. การให้ความส าคัญและภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงและนักการเมือง 
2. ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ (ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การท างานเป็นทีม) 
3. ความพร้อมด้านการสนับสนุนทรัพยากรในการการด าเนินงาน (คน งบประมาณ เวลา สถานที่) 
4. ความพร้อมและศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ 
5. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ หากได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
6. แนวคิดของเทศบาลต่อทิศทาง/แนวทางในการพัฒนาเทศบาลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
7. ศักยภาพในการขจัดหรือจัดการกับข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรคหากได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
8. ความเข้าใจต่อการวัดปริมาณคาร์บอนที่ลดลงจากการด าเนินโครงการฯ/กิจกรรม 
9. ศักยภาพในการพ่ึงตนเองในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต 
10. ระดับศักยภาพในภาพรวมของเทศบาลนี้ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ า 

เนื้อหาหลักๆ ที่ท าการสื่อสารกับชุมชน เป็นอย่างไร 
เนื้อหาในการสื่อสารเป็นไปตามกรอบแนวคิด “เมืองคาร์บอนต่ า” ในบริบทของโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ า ซึ่งอาจเป็นการ
ริเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ หรือเป็นการต่อยอดโครงการเดิมก็ได้ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ เมืองแห่งต้นไม้ เมืองไร้
มลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน อีกทั้งบางเทศบาลมีการสื่อสารยุทธศาสตร์เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ ทั้งนี้  
เน้นเนื้อหาที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยมีหลักการส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้   

1) เมืองแห่งต้นไม้  หลักการส าคัญ คือ เน้นให้เมืองมีพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน พ้ืนที่ปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นเป็นหลัก และ
ประกอบด้วยพืชพรรณที่หลากหลาย มีการดูแลรักษาให้สมบูรณ์ ร่มรื่น สามารถคงอยู่ ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือเอ้ือต่อสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศท่ีพึงประสงค์ ตัวอย่างกิจกรรมคือ ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่า บวชป่า อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว   

2) เมืองไร้มลพิษ  หลักการส าคัญ คือ การจัดการของเสีย คือ ขยะและน้ าเสียเป็นหลัก รวมถึงสามารถด าเนินการจัดการ
มลพิษประเภทอ่ืนๆ ได้ โดยควรค านึงถึงการจัดการอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง ตัวอย่างกิจกรรม
คือ ลดการใช้พลังงานในส านักงาน ลดการใช้กระดาษ ติดตั้งแผงโซล่าเซล รณรงค์ให้ใช้จักรยาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
รถยนต์ของหน่วยงาน   

3) เมืองพิชิตพลังงาน  หลักการส าคัญ คือ การส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดไฟฟ้าและ
น้ ามัน รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนมาเป็นทางเลือกแทนการใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน  

4) เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน  หลักการส าคัญ คือ การส่งเสริมให้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการตัดสินใจ
บริโภค กล่าวคือ การบริโภคไม่ให้เหลือ บริโภคเท่าที่จ าเป็น มีเหตุมีผลในการบริโภค รวมถึงส่งเสริมการบริโภคสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ บริการที่ผลิตในหรือใกล้บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่นของตน เพ่ือเลี่ยงหรือลดการใช้พลังงานจากการขนส่ง ส่งเสริมการ
เลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิต การขนส่ง และการ
ก าจัดหลังการบริโภคให้น้อยที่สุด   
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เรียนรู้กระบวนการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปัจจัยด้านการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คู่มือและคลิปเผยแพร่ แนวปฏิบัติการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บน
ฐานการพ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 

ด้านนโยบาย  เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลท้องถิ่นในการน ากลยุทธ์ที่จะสื่อสารให้เกิดความยั่งยืนไปปรับ
ใช้ให้เกิดการปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า แม้โครงการจะเสร็จสิ้นแล้ว 

ด้านสังคมและชุมชน  ชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารของโครงการวิจัยเรื่องนี้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่
ค่อนข้างยาก ซับซ้อน และเป็นวิทยาศาสตร์นี้ว่า เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และสามารถมีแนวปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอน
ต่ าจากกระบวนการ รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม องค์กรในท้องถิ่นท่ีช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการดังกล่าว 
สามารถน ากระบวนการ รูปแบบและแนวทางการสื่อสารไปปรับใช้ได้ และให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานสู่สังคมคาร์บอนต่ า 

ด้านเศรษฐกิจ ผลที่ได้รับสืบเนื่องจากที่ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก เพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคม
คาร์บอนต่ า น าไปสู่การร่วมกันปรับวิถีทั้งการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลต่อธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ผลดีต่อการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนการผลิต และการจัดการของเสีย ท าให้ประหยัดงบประมาณจาก
ภาครัฐ และยังส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศโดยรวมเช่นกัน  

 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางการน าผลที่ได้จากโครงการนี้ไปใช้ประโยชน์ เป็นอย่างไร 

จัดท าคู่มือและคลิปเผยแพร่แนวทางการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ า และจัดส่งไปให้
เทศบาลน าร่องทั้ง 15 แห่ง โดยมีพ้ืนที่ที่แสดงความยินดีน าคู่มือและคลิปดังกล่าวไปปรับใช้ในการด าเนินงานของเทศบาล 
ได้แก่ 1) เทศบาลต าบลศรีธาตุ จ.อุดรธานี 2) เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต จ.ชุมพร 3) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
4) เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี    

 

ผลคาดหวังท่ีได้รับ  
ด้านวิชาการ 
เข้าใจกระบวนการสื่อสาร รูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ความตระหนักในกลุ่มเป้าหมายระดับ
รากหญ้า ในที่นี้ได้แก่ ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับสารกลุ่มใหญ่ รวมทั้งทราบถึงปัจจัยส าคัญ
ด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลน าร่องคาร์บอนต่ า
ที่ผ่านมา (ปัจจัยเอ้ือ อุปสรรค) รวมถึงความรู้ในการช่วยขับเคลื่อน
สังคม/ชุมชนคาร์บอนต่ าท่ีด าเนินการในต่างประเทศ 



 

จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 10 

เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
นักวิจัยควรรู ้

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน 2562 ลงในระบบ NRMS  

 จากการที่นักวิจัยได้รับทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562  นอกจาก
นักวิจัยต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าหลังจากที่ได้รับทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยในรูป Hard Copy แล้ว ยังต้องท าการบันทึก
รายงานความก้าวหน้าลงในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ หริอ NRMS (National Research Management Sys-
tem) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ระบุชัดเจนในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้ จึงขอน าเสนอวิธีการตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลโครงการที่ปรากฎในระบบ NRMS ให้สอดคล้องตามท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินลงในระบบดังกล่าวพอสังเขป เพ่ือที่นักวิจัยจะได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอย่างถูกต้อง  

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโครงการที่ปรากฎในระบบ NRMS ให้มีสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
และตรงกับข้อเสนอโครงการแนบท้ายสัญญาของมหาวิทยาลัย   

1. การเข้าสู่ระบบ 
นักวิจัยเข้าไปที่ www.nrms.go.th เลือกเมนู “นักวิจัยเข้าสู่ระบบ” (ภาพท่ี 1) พิมพ์ USERNAME และ PASSWORD (ภาพที่ 2)  

ภาพที่ 1: การเข้าระบบ NRMS  

ตัวอย่างภาพประกอบจากกองบริหารงานวิจัย (เข้าดโูดยละเอียดที่ https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-
2562/NRMS-MANAUL_PI.pdf ) 
ต้องรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ NRMS ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส  

https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-2562/NRMS-MANAUL_PI.pdf
https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-2562/NRMS-MANAUL_PI.pdf
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ภาพที่ 2: นักวิจัยพิมพ์เลขบัตรประจ าตัวประชาชนลงในบัญชีผู้ใช้ และพิมพ์รหัสผ่าน 
หมายเหตุ: กรณีที่ลืมรหัสผ่าน โปรดเลือก ลืมรหัสผ่าน เพื่อขอรับรหัสผ่านทาง e-mail ที่ท่านได้เคยสมัครบัญชีไว้ 

2. การรายงานผลการด าเนินงาน 
    อันดับแรกให้นักวิจัยไปที่เมนู Ongoing Monitoring เลือก “รายงานผลการด าเนินงานงบบูรณาการ” (ภาพท่ี 3) 
เลือก “งบบูรณาการ ปี 2562” และเลือก “รายงานผลการด าเนินงานปี 2562” (ภาพที่ 3)  

ภาพที่ 3: การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ NRMS 
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3. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน้าสถานภาพข้อมูลเบื้องต้นโครงการของนักวิจัยในระบบ NRMS ได้แก่ รหัสโครงการ เป้าหมาย และรายละเอียด
โครงการ (รหัสโครงการย่อย งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ สถานนะงาน ประเภทโครงการ ร้อยละแผนงาน และ
สถานภาพการแก้ไขข้อมูล) ในกรณีต้องแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีรูปดินสอ ( ภาพที่ 4)   

ภาพที่ 4: การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 2562 

จากนั้นจะปรากฎเพจของข้อมูลโครงการวิจัยที่จะให้ตรวจสอบหรือแก้ไข ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดโครงการ นักวิจัย/
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนงาน-งบประมาณ เอกสารแนบ และข้อมูลสรุป (ภาพท่ี 5) และให้นักวิจัยด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ทีละเพจให้ถูกต้องสอดคล้องตรงกับข้อเสนอโครงการแนบท้ายสัญญา  

4. การปรับปรุงข้อมูลแผนงานและงบประมาณ   
ให้นักวิจัยปรับปรุงข้อมูลแผนงาน-งบประมาณให้ตรงกับข้อเสนอโครงการแนบท้ายสัญญา และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย โดยให้นักวิจัยตรวจสอบว่ามีแผนการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานที่ปรับปรุงใหม่หรือไม่ 
ร้อยละการด าเนินการตามกิจกรรมของแผนการด าเนินงานที่ปรับปรุงแล้วต้องเท่ากับร้อยละ 100   
ในกรณีต้องการปรับแก้ไขชื่อกิจกรรม เดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ และสัดส่วนของงานต่อโครงการให้คลิก “รูปดินสอ” 
หากไม่พบกิจกรรมในระบบ และต้องการเพ่ิมกิจกรรม นอกเหนือจากที่ปรากฏในระบบให้คลิก “เพ่ิมแผนการด าเนิน
งานวิจัย” เพ่ือเพ่ิมกิจกรรม โดยจะปรากฏข้อความในกรอบสีแดง เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก “บันทึก” และหาก
ต้องการลบกิจกรรมให้คลิก “เครื่องหมายกากบาท X” (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6: แสดงหน้าการปรับปรุงข้อมูลแผนงาน กิจกรรม และร้อยละของกิจกรรม 

5. การปรับปรุงข้อมูลงบประมาณหน่วยงานจัดสรร 
ให้นักวิจัยระบุงบประมาณท่ีสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขเข้ามายังมหาวิทยาลัย โดยระบุงบประมาณ ได้แก่ 
งบบุคลากร (ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย) งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน (Payroll และ AP), ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ไม่ต้องระบุ) โดยงบประมาณรวมทั้งหมดจะต้องเท่ากับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร เมื่อครบถ้วนแล้วให้คลิก “บันทึก” (ภาพท่ี 7)   

ภาพที่ 7: แสดงหน้าการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณหน่วยงานจัดสรร  

6. เมนูเอกสารแนบและเมนูข้อมูลสรุป 
ส าหรับเมนูเอกสารแนบ ให้นักวิจัยแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยเลือกไฟล์แนบ และเลือกประเภทของไฟล์จากนั้น คลิก “เพ่ิม
ไฟล์” ซึ่งสามารถแนบไฟล์เพ่ิมเติมได้ในขั้นตอนรายงานผล หน้า “ข้อมูลสรุป” ส าหรับตรวจสอบรายละเอียดของ
โครงการวิจัยทั้งหมด (ภาพท่ี 8)  

ภาพที่ 8: แสดงเมนูเอกสารแนบและข้อมูลสรุป  
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ทั้งนี้เมื่อนักวิจัยได้ตรวจสอบ และแก้ไขรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ให้กลับไปที่เมนูย่อย “รายงานผล
การด าเนินงานงบบูรณาการ” และคลิก “ส่ง” เพ่ือยืนยันการตรวจสอบ แล้วระบบจะส่งโครงการไปยังขั้นตอนโครงการ
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน และด าเนินการรายงานผลต่อไป (ภาพท่ี 9)  

ภาพที่ 9: การส่งข้อมูลโครงการเพื่อด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562  

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิจัยจะมีความเข้าใจวิธีการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโครงการที่ปรากฎในระบบ 
NRMS ให้มีสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และตรงกับข้อเสนอโครงการแนบท้ายสัญญาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยในทุกไตรมาสตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ก าหนด แต่เนื่องจากเนื้อที่หน้ากระดาษไม่เพียงพอต่อการแสดงวิธีการดังกล่าว จึงขอให้ติดตามวิธีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน 2562 ในระบบ NRMS กันต่อในฉบับหน้านะครับ   
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง  วิลินธร  ชูโต 

เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5”   

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับส านักงานศาลปกครอง ได้ด าเนินการจัด
เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ที่
ผ่านมา ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 การจัดเสวนาทางวิชาการดังกล่าว มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด นางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายกรศิษฏ์ 
ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สัมมน โฉมฉาย รอง
ศาสตราจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ประจ าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ส าหรับผลที่เกิดต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระยะสั้นเห็นได้ชัดจากการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะ

โรคทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ มีคนไข้จ านวนมากป่วยด้วยโรคผื่นคัน ระคายเคืองตา ติดเชื้อที่ตา ดังนั้น การด าเนิน

ชีวิตประจ าวันจึงต้องปรับตัว ควรเช็คปริมาณฝุ่นก่อนออกจาก

บ้าน ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง โดยเฉพาะต้อง

ยอมรับว่า ปัญหาฝุ่นยังอยู่กับเราในทุกๆ ปี  

 จะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่ปัญหา
สิ่งแวดล้อมก็ทวีความรุนแรงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ประชาชน
ทุกคนต้องตระหนักถึ งความส าคัญในการแก้ ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้น ต้องทราบแนวทางในการปฏิบัติตน 
ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
เพ่ือบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนควบคู่ไปด้วย 

บทสรุปจากการจัดเสวนาท าให้ได้ทราบว่า 

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

ผู้ก่อมลพิษมาจากหลายๆ ด้าน การ

พิจารณาคดีด้านสิ่งแวดล้อมจึงยากจะหา

ผู้รับผิดชอบ เพราะปัญหาไม่ได้เกิดข้ึนใน

ทันทีทันใด ค่อยๆ สะสมจนส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน ที่ส าคัญภาครัฐต้องบอกถึง

ผลกระทบกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา 

เพราะการฟ้องร้องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

จากหน่วยงานภาครัฐละเลยในการปฏิบัติ
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จับตาเรื่องเด่น 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ  

โครงการค่ายยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม 
 โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 2) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนเอง โดยเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และความรักท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเน้นให้
เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ทดลอง ออกแบบ หรือน าเสนอแนวคิดเพ่ือสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและชุมชน และสามารถ

  โดยในปีนี้จัดโครงการในหัวข้อ “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 70 คน ได้
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และการปฏิบัติจริง เช่น  ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และ พิพิธภัณฑ์พืช มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส ารวจป่าโลกล้านปี  เมืองน่าอยู่และยั่งยืน  พลังงานสะอาด (พลังงาน
แสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานเชื้อเพลิงเอทนอล/ไฮโดรเจน)  เดินทางไปเขื่อนศรีนครินทร์ เรียนรู้เรื่อง พลังงานน้ า 
และ พลังงานไฟฟ้า เยี่ยมชมแปลงเกษตร และ โซล่าเซลล์  เป็นต้น   

สุดท้าย ผลจากการจัดโครงการในปีนี้ ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญที่

มหาวิทยาลัยมีบทบาทส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ 

และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึง

สามารถน าทักษะและกระบวนการที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุง 

หรือพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิ์ผล ตลอดจน

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกความมีมนุษสัยมพันธ์ จิตสาธารณะ 

คุณธรรมจริยธรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็น

ก าลังส าคัญแก่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ต่อไป 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง  สวัสดิรักษ์  ใสงาม 
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 
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นางสาววิลินธร  ชูโต 
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