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       สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน 

เริ่มต้นปี 2560 พร้อมกับภารกิจต่าง ๆ ของงานวิจัยและบริการวิชาการที่ ยังคงสานต่อและเข้มข้นขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง จุลสารฉบับแรกของปีนี้ จึงเป็นการเริ่มต้นเนื้อหาใหม่ ๆ  ที่ทางทีมงานมีความตัง้ใจสรรหาขึ้นมา อาท ิ

คอลัมน์คุยกับนักวิจัย ที่ได้สัมภาษณ์นักวิจัย ผู้ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2559 จากสภา

วิจัยแห่งชาติ คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ สรุปเนื้อหาขั้นตอน การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอการรับรองด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีภาพบรรยากาศการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC 

2016 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการบริหารจัดการน้ า จาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ าในระดับภูมิภาค ภาพกิจกรรมค่าย  Power Green จากคอลัมน์ขาประจ าอย่าง 

รอบรั้วงานวิจัย และ ฝึกอบรมเด่น รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้

ประเทศไทย คร้ังที่ 6 ซึ่งคณะของเราได้รบัเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการดงักล่าวเป็นครั้งแรก จึงหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านยังคงได้รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระต่าง ๆ เช่นเคย  

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
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Research Newsletter รอบรั้วงานวิจัย 
เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานประชุม วิชาการนานาชาต ิ    

“The 2nd Environment and Natural Resources              

International Conference (ENRIC 2016) :          

Interdisciplinary Approaches to Save Future 

Earth   Environment” ระหวา่งวนัที ่ 16–17 พฤศจกิายน 

2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา  ทัง้นี้มี

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 119 คนจาก 10 ประเทศ เป็นชาวไทย 

99 คน ชาวต่างประเทศ 20 คน  ร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัย

ด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงาน

และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  Ms. Isabelle 

Louis,  Director and Regional Representative,  
Regional  Office for Asia and the Pacific  United   

Nations Environment Programme เป็น Keynote 

Speaker บรรยายในหัวข้อ “How to Save Future Earth 

Environment" และ Dr. T. P. Singh, Deputy Regional 

Director IUCN Asia บรรยายในหัวข้อ "Man and Future 

World Resources Utilization" นอกจากนี้การประชุม

ดังกล่าว ยังมีกิจกรรมการล่องเรือ ชมโบราณสถานเมืองประวัตศิาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกพร้อมทัง้ร่วม

รับประทานอาหารคํ่า (Gala Dinner) และกิจกรรมลอยกระทง  

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.45-12.00 น. 
ทีมงานวารสารสิ่งแวดล้อมฯ ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพวารสาร สูฐ่านข้อมูล SCOPUS โดย       
ศาตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศนูย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมือง
แมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยการบรรยายได้กลา่วได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนขั้นตอนการ
ดําเนินงานร่วมกับวารสารวิชาการต่างๆมากกว่า 10 วารสารซึ่ง
เป็นประโยชน์กับบรรณาธิการและเจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องด้าน
วารสารอย่างมากในการดาํเนินงานวารสารให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน SCOPUS 
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คุยกับนักวิจัย 
เร่ือง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล , สุรีกานต์   โตไทยะ 

Research Newsletter 

 สวัสดีทุกท่าน คอลัมน์คุยกับนักวิจัยฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ ผู้ได้รับรางวัลผลงาน
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2559 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากผลงาน กังหันลมแบบใบพัด
หมุนสวนทาง (Counter Rotating Wind Generator) มาบอกเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการ แรงบันดาลใจในการ
สร้างผลงาน วิธีขจัดอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนข้อคิดต่าง ๆ โดยหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่น้กวิจัยท่านอ่ืน ๆ ไม่มากก็
น้อย  

ผลงานกังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทางเกิดขึ้นได้อย่างไร : 

เริ่มจากตัวอาจารย์เองมีความชอบสิ่งประดิษฐ์  และในเมืองไทย      
ยังไม่ค่อยมีใครทําสาขานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และสนใจเรื่องพลังงาน 
เนื่องจากใกล้ตัวที่สุด  

ตอนแรกดูว่าสนใจพลังงาน จะทําพลังงานจากอะไรดี ? ท้ายสุดมาดูที่พลังงานลม เนื่องจากเมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครทํา      
จึงนํามาศึกษา กลไกลเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟูา  เริ่มจากการทํา Model อันเล็กๆ  เมื่อเสร็จแล้ว ทดลอง
ว่าผลิตไฟฟูาได้มากข้ึน ก็เริ่มทําเป็นตัวใหญ่ขึ้น  ซึ่งการทําใบพัดกังหัน ได้ทําด้วยตนเอง เลือกวัสดุเอง ออกแบบตัดใบพัด
เอง  โดยหาแหล่งอ้างอิงวิชาการจากที่ต่างๆ หาวัสดุที่เบา ปรับองศาได้  เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกล ค่อยๆทดสอบ
ไปเรื่อยๆ จนได้ไปนําเสนอในงานนักประดิษฐ์ และเม่ือหน่วยงานอื่นๆ เห็นว่านําไปใช้งานได้จริง พัฒนาได้มากข้ึน ก็มี
โรงงานติดต่อ ให้นําใบพัดรูปแบบต่างๆ มาให้ทดสอบ  

ปัญหา อุปสรรค ในการท างาน : 

การทํานวัตกรรมที่ใหม่เกินไป ผู้ให้ทุนจะมีความกังวลว่า จะท าได้จริงหรือ ?   

เมื่อไปขอทุน จึงไม่ได้รับ  อาจารย์จึงกลับมาคิดว่า งานไม่ได้ลงทุนมาก จึงลงทุนทําด้วยตนเอง   

คิดว่าตรงส่วนนี้เป็นอุปสรรคหรือไม่   อาจารย์ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรค มองว่า เป็นการพัฒนาต่อ ถ้ามองในแง่ว่า หากเราท า
เอง เราก็พยายามใช้เงินน้อย ท าให้ชิ้นงานของเราออกมาต้นทุนต่ า  ท าให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งประดิษฐ์ของเราได้ 
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                                               “ผมคงไม่ให้ทุนกับเกษตรกร เพื่อสร้างยานอวกาศ” 

คําตอบที่ได้รับจากแหล่งทุน ที่เน้นการให้ทุนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขานั้นๆ   อาจารย์มองว่า การเรียนไม่ได้จําเป็นจะต้อง

พัฒนาเฉพาะสาขานั้นๆ  การเรียน เราเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ เราสามารถพลิกแพลงไปปรับใช้ในเรื่องอ่ืนๆได้              

ไม่ควรปิดกั้น 

แนวทางการน างานวิจัยนี้ ไปใช้ใน

อนาคต : 

ปัจจุบัน ได้มีการติดต่อ   ขอนําไป ใช้
ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นนําไป
รับลมที่ปล่อยลมออกจากฟาร์ม นํามา
ผลิตเป็นกระแสไฟฟูา ซึ่งในตอนนี้ใช้
พลังงานจากลมเพียงอย่างเดียว ต่อไป
อยากพัฒนา ให้ใช้กับแหล่งพลังงาน
อย่างอ่ืนได้ เช่น น้ํา, แก๊ส, ไอน้ํา  ที่มี
พลังงานสามารถทําให้เกิดการหมุน
เครื่องกําเนิดไฟฟูาแบบสวนทาง โดยเราใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ผลิตไฟฟูาได้เท่าเดิม หรือ มากขึ้น  

Research Newsletter 

ขอให้อาจารย์พูดถึง รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2559 ที่ได้รับ : 

การทํางาน ผมไม่ได้หวังรางวัลใดๆ แต่เป็นการแข่งกับตัวเองโดยพัฒนาการวิจัย ว่าจะพัฒนางานของเราต่อเนื่องไปอย่างไร 
คําแนะนําจากการนําผลงานไปเสนอท่ีต่างๆ ก็นํามาปรับปรุง แก้ไข มีการพัฒนาต่อเนื่อง และ มีการนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
รางวัลที่ได้มาก็เป็นความภาคภูมิใจของเราในการที่จะทํางานต่อๆไป 

ฝากถึงนักวิจัยท่านอ่ืนๆ : 

ถ้าคุณหิว ถ้าคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยว แต่อาจารย์บอกให้ไปกินข้าว คุณก็จะกินไม่อร่อย                                             

แต่ถ้าอาจารย์แนะนําว่า  ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อย จะเป็นประโยชน์กับ นักศึกษามากกว่า  

การเริ่มท าวิจัย ให้เริ่มที่ความชอบ  ถ้าคุณชอบอะไร ก็ให้ไปที่ตรงนั้น  ข้อมูลเพ่ิมเติมให้หาทีหลัง  

ถ้ามีข้อมูลเยอะ แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใหม่  ถ้ามีข้อมูลน้อย แสดงว่ายังไม่มีคนทํา  

ถ้าอยากทําอะไร ให้เริ่มที่ไอเดีย  เริ่มจากทําชิ้นเล็กๆ ว่าทําได้จริงหรือไม่ แล้วค่อยไปหาข้อมูลทําชิ้นใหญ่  

แต่..ถ้าหากเรามีไอเดีย แต่ไปตรงกับไอเดียระดับโลกแสดงว่าไอเดียของเราก็ระดับโลกเหมือนกัน แต่เราต้องทําให้มีอัตลักษณ์ 

และแตกต่างจากงานของคนอ่ืน  จะทําให้งานของเราเป็นที่น่าสนใจ 
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การจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “King Bhumibol and Water Management in Thailand” 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิ ทย าลั ยมหิ ดล  ได้ ดํ า เ นิ นการจั ดมหกรรม
เทิดพระเกียรติ ตามรอยพระราชปณิธาน สานต่องานที่
พ่อทําไว้ ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2559 ณ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ผ่ านมา  โดยการจัดบรรยาย พิ เศษ หั วข้อ  “King 
Bhumibol and Water Management in Thai-
land” เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีความน่าสนใจ ซึ่งจัดในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 – 12:00 น. 
วิทยากรโดย Mr. Jan T.L. Yap (Chairman's Steering 
Committee of AguaJaring, the Southeast Asian 
Network on Sustainable Water Management) 
 การจัดบรรยายพิเศษดังกล่าว วิทยากรได้
อธิบายในช่วงแรกถึงการจัดการน้ําในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งของประเทศไทย และประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิเช่น โครงสร้างของประชากรในแต่ละ
ประเทศที่มีผลต่อการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง
ของลุ่มน้ําโขงในคาบสมุทรอินโดจีน ลุ่มน้ําอิรวดีใน
ประเทศพม่าตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ระบบการ
ชลประทาน และการเปลี่ยนแปลงลุ่มน้ําเจ้าพระยาของ
ประเทศไทย เป็นต้น 

 ในช่วงต่อมาวิทยากรได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ได้สรุปถึงงาน
ชลประทาน ที่เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยได้มีการจัดตั้ง กรม
คลอง มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณทุ่งราบภาคกลางจํานวนมาก ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กรมทดน้ํา" ขึ้นแทนกรมคลอง รวมทั้ง
จัดสร้างโครงการชลประทานปุาสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีพระราชดําริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ําที่ปฏิบัติอยู่จริง
ในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ํา รวมทั้งการส่งน้ําตามคลองต่างๆ อีกทั้งการสูบน้ําเพ่ือช่วยเหลือการเพาะปลูก จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ํา เป็นกรมชลประทาน โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง 
การทดน้ํา การส่งน้ํา และการสูบน้ําช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการยอมรับเป็นพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรงสนพระ
ราชหฤทัยในการศึกษาและพระราชทานแนวพระราชดําริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน้ํามาโดยตลอด ทรง
ตระหนักว่าการจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภคนับว่าเป็นงานที่มี
ความสําคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการช่วยให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกได้
อย่างสมบูรณ์ตลอดปี  
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          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ บรษิัทบ้านป ูจํากัด (มหาชน)    
ได้ดําเนนิการจัดโครงการ ค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม หรือ Power Green Camp 
มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เปน็ปีที ่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และ ปลูกฝงั 
เจตคติที่ดี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 
แก่เยาวชนของชาติ  โดยไดม้ีการกําหนดแนวคิดหลัก 
ของโครงการแตกต่างกันไป ตามสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมในปีนัน้ๆ สําหรับในปีนี้ได้กําหนด หัวข้อของ 
โครงการว่า "การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
กับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน"  

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม (Power Green Camp) 

    โดยมีนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จากโรงเรียนทั่วประเทศ

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 576 คน และมีผูผ้า่นการคัดเลือก 

จํานวน ทั้งสิ้น 69 คน ระยะเวลาการดาํเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 - 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 รวม 8 วัน เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสาํคัญของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของการ

อนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับการ

ฝึกฝนทักษะทั้งดา้นเนื้อหาทฤษฎีควบคู่กับการทดลองปฏบิัติการทาง

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน 4 หัวข้อ ดังนี้  

1.ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการขึ้นบัญชีเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติ  

2. ความหลากหลายของพืช การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื  

3. ความหลากหลายของสัตวป์าุ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 

4. ความหลากหลายของแมลง การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื  
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 เวทีเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ  “ผลกระทบและความเชื่อมโยง ของความหลากหลายทางชีวภาพ กับการพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ตลอดจนได้ร่วมทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งยังได้รับการฝึกความเป็น

ผู้นํา รู้จักการปรบัตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม การ

สร้างมนษุยสัมพนัธ์ และรู้จักการทํางานเปน็ทีม จาก

การทําโครงงานวทิยาศาสตร์แบบกลุ่ม ภายใต้หัวข้อ 

“ความหลากหลายทางชีวภาพกบัการพัฒนาสงัคมและ

เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีการร่วมแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ ตลอดจนการนาํเสนอผลงานที่เยาวชน

ทุกคนได้มีส่วนร่วม แม้ว่าแต่ละคนจะมาจากต่างที ่

ต่างโรงเรียน จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย แตทุ่ก

คนได้สรา้งมิตรภาพร่วมกัน และร่วมกันสร้างสรรค์

ผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจดุ 

เร่ิมต้นที่ดี ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติ และสามารถนาํไปถ่ายทอดให้เพื่อนนักเรียนหรือบุคคลอื่นๆไดต้่อไป 

 กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวมีเปูาหมาย เพื่อ

เยาวชนมโีอกาสได้เรียนรู้ถึงความสําคัญและการจัดการความหลากหลายทางชวีภาพ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว ์ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างร่วมมือทางความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ และการดําเนนิชีวิตของทุกคนในอนาคต ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่าง

เหมาะสม มีทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปน็เครือข่ายเยาวชนทีส่ามารถถ่ายทอดและ

เผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนเยาวชน ชุมชน และสังคมต่อไปได้ในอนาคต     
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การด าเนินการเสนอโครงการวิจัย เพือ่ขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ของ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2557 รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านชีวภาพมีผลบังคับใช้ อาทิ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 

2558 พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงกําหนดให้การเสนอโครงการวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพต่อแหล่งทุนต่าง ๆ ต้องได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University – Institutional Biosafety Committee: MU-IBC) ผ่านการประสานงานของ 

“ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (COSHEM)” สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

 คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอแจ้ง ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ต้อง

ใช้ และระยะเวลาการพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่นักวิจัยทุกท่านจะได้

ดําเนินการอย่างถูกต้องกันนะครับ  

 

ขอบข่ายการพิจารณา: กล่าวคือ  

1) เป็นโครงการวิจัยและทดลองที่ใช้จุลินทรีย์ก่อโรค (infectious agent) หรือใช้

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และ/หรือแมลงพาหะ (arthropod vector)  

2) เป็นโครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล  

3) ผู้ทําวิจัยขอให้คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณารับรองโครงการวิจัย 

ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงทางพันธุกรรม:  
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทที่สําคัญ ได้แก่    
 
1) งานประเภทที่ 1 การวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตราย กล่าวคือ เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1) 

2)  งานประเภทที่ 2 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลองชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เป็นการวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่ําต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม ควรใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 (Biosafety Level 2) เป็นอย่างต่ํา  
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3) งานประเภทที่ 3 การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ

เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด  

กล่าวคือ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง โดยเป็นการวิจัยในเชื้อที่ก่อโรคร้ายแรงใน

คนหรือสัตว์ ซึ่งโดยปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังคนหรือสัตว์อ่ืน และเป็นโรคที่มีวิธีปูองกันและวิธีรักษาที่

ได้ผล หรือเป็นงานวิจัยและทดลองเก่ียวกับการรักษาผู้ปุวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม โดยงานที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงระดับ

อันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและปูองกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

BSL2, BSL3 หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและปูองกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะงาน

และระดับอันตรายที่จะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอ หากมีมาตรการเสริมที่

สามารถปูองกันอันตรายที่เหมาะสม 

4) งานประเภทที่ 4 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม งานวิจัยประเภทนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการ 

แบบฟอร์มที่ใช้ : การจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา มีแบบฟอร์มที่สําคัญ ดังนี้ 

         1) แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะอนกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ใช้สําหรับเป็นแบบฟอร์มปะหน้าเอกสารประกอบการพิจารณา และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในเบื้องต้น 

 2) แบบฟอร์ม A: แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ใช้สําหรับงานวิจัยที่จัดอยู่ในงานวิจัยประเภทที่ 1  

        3) แบบฟอร์ม B: แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ใช้สําหรับงานวิจัยที่มีความเสี่ยงประเภทที่ 2 และ 3  

        4) แบบฟอร์ม C: แบบเสนอโครงการวิจัยสาหรับการวิจัยและทดลองในระดับถังหมักมากกว่า 10 ลิตร หรือ

ภาคสนาม 

  5) แบบฟอร์ม D : ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (MU-MTA) 

           6)  แบบฟอร์ม E : แบบฟอร์มสําหรับเคลื่อนย้ายเชื้อก่อโรค/สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหวางสถาบัน 

                       โดยให้ผู้เสนอโครงการมีหนังสือนําส่งผ่านส่วนงานต้นสังกัด จํานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยแบบฟอร์มที่

เกี่ยวข้อง ข้อเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบของแหล่งทุน และเอกสารประวัตินักวิจัย จํานวนอย่างละ 4 ชุด ส่งไปยัง

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IBC)   (ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ ที่                    

http://www.coshem.mahidol.ac.th/download.html) 

http://www.coshem.mahidol.ac.th/download.html
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ระยะเวลาการพิจารณา : แบ่งตามประเภทงานวิจัย ดังนี้   

 กรณีงานวิจัยประเภทที่ 1 (BSL 1) ฝุายเลขานุการใช้ระยะเวลาตรวจเอกสาร 1 วัน หลังจากนั้นเป็นการตรวจ

พิจารณาจาก MU-IBC โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน และออกหนังสือว่าโครงการได้รับการยกเว้น ภายใน 7 วัน  

 กรณีงานวิจัยประเภทที่ 2 – 3 (BSL 2 – BSL 3)  ฝุายเลขานุการใช้ระยะเวลาตรวจเอกสาร 1 วัน หลังจากนั้น

เป็นการตรวจพิจารณาจาก MU-IBC โดยใช้ระยะเวลา 20 วัน เพื่อออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of       

Biosafety Approval) ภายใน 7 วัน หรือมีข้อเสนอแนะให้นักวิจัยแก้ไขตามภาพข้างล่างนี้  

(1 วัน)  

(20 วัน) 

  (7 วัน) 

(1 วัน)  

  (20 วัน) 

ภาพแสดงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอยกเว้น / รับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(MU-IBC) 
ที่มา:ดัดแปลงจากแนวทางปฏบิัติเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพ (www.coshem.mahidol.ac.th/ebook.html) 
 
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อโครงการวิจัยได้รับค ารับรองแล้ว 

1) เมื่อผู้ทําการวิจัยดําเนินการวิจัยไปแล้ว หากมีปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้น ให้รีบรายงานต่อ IBC คณะ/สถาบัน เพื่อแจ้งต่อ MU-

IBC ต่อไป 

2. เมื่อทําการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว หรือยุติการวิจัยด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ส่งรายงานสรุปผลการวิจัย จํานวน 1 ชุด ไปยัง MU-IBC 

ทราบด้วย 

...ข้อมูลเพ่ิมเติม… 
ผนวก 15. แนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_fund_GOVERN.html)   
แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety guideline) (www.coshem.mahidol.ac.th/ebook.html) 

_________________________________________________________________________________ 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณพัฒนา เอ่ียมกระสินธุ์  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6  
(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) 

เร่ือง "การบริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและความส าคัญเพื่อโลกอนาคต " 
(Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth) 

19 - 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ คณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 กลุ่มนักวิจัยด้านนิเวศวิทยาปาุไม้ และสาขาวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาต ิ สัตว์ปาุ และพนัธุ์พชื กรมปุาไม้ กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Eco-

logical Research Network หรือ T-FERN)” เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินความร่วมมือในการสรา้งสรรค์

งานวิจยั ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการ และสนบัสนุนการฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ

ต่อสังคม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านนิเวศวิทยาปุาไม้และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อเร่งศึกษาวิจัยให้เกิดความเข้าใจถึง

กระบวนการทางระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของตัวระบบเอง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า (episodic or 

infrequent intervals) เช่น การตอบสนองของระบบนิเวศปุาไมต้่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงที่

เป็นผลสืบเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ เปน็ต้น รวมถึงการนาํความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟปูุาไม้ การจัดการ

สิ่งแวดล้อม และการจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ปาุ ดังนัน้ การมีเครือข่ายวิจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามความ

เปลี่ยนแปลงระหวา่งระบบนิเวศทั้งในส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ โดยได้มีการดาํเนินการประชุม

และนาํเสนอผลงานวิชาการเปน็ประจําทุกปี  

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรายละเอียดเพิม่เตมิ ได้ที่ >> http://www.en.mahidol.ac.th/t-fern/ 

ขอเชิญเข้าร่วม 

http://www.en.mahidol.ac.th/t-fern/
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