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โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย 
เพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาเอก 

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 5 เดอืนกรกฏาคม—สิงหาคม 2556 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเร่ืองทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
ผศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสาววิลินธร  ชูโต 
นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
ฝ่ายศิลป์ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/
newsletter.html  

บรรณาธิการบอกกล่าว 
โครงการค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้มรุน่ที ่8 

และ โครงการคา่ยผูน้ าเยาวชนวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รุน่ที ่6 
(The Power Green Camp  and the Power Green 
Leader Camp 2013) เปิ ด รั บสมั ค ร เย า วชน เข้ า ร่ ว ม
โครงการดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต ์
http://www.powergreencamp.com แ ล ะ  http://
www.en.mhidol.ac.th หรือติดตามได้ในคอลัมน์รอบรั้ว
งานวิจัย 

ฉบับนี้คอลัมน์จับตาเร่ืองเด่น (I get focus) มีสาระ
ความรู้มากมาย อาทิ ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการ
อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาเอก และการเขียน
ข้อเสนอแผนงานวิจัยแก่ วช. โครงการค่ายเยาวชน Eco 
Seed Camp ในเรื่องนี้ต้องขยาย คอลัมน์อาหารสมองกับ
การแสวงหาความร่วมมือเมืองทวาย (Dawai Trip Report) 
จุลสารงานวิจัย Online มีเลขมาตรฐานสากล ISSN แล้วนะ
คะ ติดตามได้ในคอลัมน์พิเศษ “ISSN เลขมาตรฐานสากล” 

   พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
       Sirinapat 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
http://www.powergreencamp.com
http://www.en.mhidol.ac.th
http://www.en.mhidol.ac.th


 

รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรั้วงานวจิยั 

ผลงานทีน่า่สนใจของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง ศภุลกัษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา สุจริตกุล รองคณบดีฝ่ายคลังบริหารสินทรัพย์และ 
การระดมทุน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย
นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าว
รายงาน และกล่าวเปิดงาน โดย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 เมษายน  
- 7 พฤษภาคม 2556  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รว่มกับ 
โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ า โดยรับการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที ฟีนอล 
จ ากัด จัดค่ายเยาวชน Eco Seed Camp ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2556   
ณ จังหวัดระยอง เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและศึกษานอกสถานที่เก่ียวกับป้าย
คุณภาพอากาศ   พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการวาดภาพ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองคณบดฝี่ายบริหารการวิจัยสร้าง
เครือข่ายและธรรมาภิบาล  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ "บุกทวาย โอกาสงามๆแห่งการวิจัย” ในวันพุธที ่ 29 
พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 -11.30 น. ณ ห้องประชุมนาทตณัฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ ์
(ผู้อ านวยการท่าเรือแหลมฉบัง),นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล),รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต (คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  มาให้ความรู้ ร่วมทั้งค้นหา
ประเด็นการวิจัยเชงิพื้นที ่ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และแหล่งทนุสนบัสนุนจาก
นโยบายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวาย  

           จุลสารงานวจิัยและบรกิารวิชาการ     1  

 โครงการคา่ยเยาวชนวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มรุน่ที ่8 และ โครงการคา่ยผูน้ าเยาวชน
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รุน่ที ่6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 
2556    น้องๆเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.powergreencamp.com  
หรือโทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2110 
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จบัตาเรือ่งเด่น 

ทนุสนบัสนนุอาจารย/์นกัวชิาการอาคนัตกุะของมหาวทิยาลยัมหดิล 

เรื่อง นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

เรียบเรียง  นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวชิาการอาคันตุกะ
ของมหาวทิยาลัยมหิดล 

(Mahidol University Seed Funding for Visiting Professor / Visiting Scholar from ASEAN)  
1. หลักการและเหตผุล 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หลัก 9 ด้าน 
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดบัโลก ซึ่งยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นสากลเปน็ยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญยิง่ เนื่องจากมี
ผลต่อภาพลักษณ์และ visibility ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และยงั
เป็นตัวชี้วดัหนึ่งในการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยโลกของหน่วยงานต่างๆ  
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาความเป็นสากลให้
เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

หนึ่งในกลยุทธ์ในการส่งเสริมความเป็นสากลและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คือการสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศอาเซียนเข้ามาแลก เปลี่ยน
วิชาการกับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาให้การเรียนการสอนและงานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้มีความ
หลากหลาย และเปน็สากลมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสรา้งเครือข่ายและพันธมิตรทาง
วิชาการกับอาจารย์หรือนักวิชาการจากสถาบนัการศึกษาในอาเซียน 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับมหาวทิยาลัย
และน าไปสู่ความเป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าระดับโลกในทีสุ่ด 
2. วัตถุประสงค์    
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้การเรียนการสอนและงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลาย และเปน็สากลมากยิ่งขึน้ 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมติรทางวชิาการกับอาจารย์/นักวิชาการ
ชาวตา่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
3.เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมี
คุณภาพ 
3. รายละเอียดทุน  
ทุนแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 100,000 บาท จ านวน 50 ทนุ  
4. เกณฑ์การให้ทุน  

4.1 คุณสมบัติของอาจารย์/นักวิชาการชาวต่างประเทศ   
 4.1.1 เป็นอาจารย์/นักวิชาการชาวตา่งประเทศจาก
สถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจัย หรือองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน 
ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง 

4.1.2 สามารถสอนและ/หรือสนับสนุนการท างานวจิัยใน
มหาวิทยาลัยได้ตลอดระยะเวลาการรับทุน  

4.1.3 ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากต้นสงักัดให้มา
ปฏิบัติงานตลอดช่วงระยะเวลาการรับทุน 

4.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน  
4.2.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน > 3 เดือน (อาจน้อยกว่าหาก

เป็น summer semester)  
4.2.2 ส าหรับส่วนงานที่มีหลักสตูรปริญญาตรี - มีภาระงาน

สอนในหลักสูตรปริญญาตรี ไมน่้อยกว่า 8 ชั่วโมง / 3 เดือน 
4.2.3 การพิจารณาให้ทุนจะให้ล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

- ให้ล าดับความส าคัญกับส่วนงานที่มีเงนิรายได้จากน้อยไปมาก 
- ระยะเวลาการปฏิบัตงิานที่ยาวกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 
- กิจกรรมต้องเกิดก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556   
- ส่วนงานต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์/นักวิชาการ
ชาวตา่งประเทศหลังจากจบโครงการภายใน 30 วัน  
5. เอกสารการสมัคร 
 - ใบสมัครขอรับทุนอาจารย์/นักวิชาการชาวตา่งประเทศ 
(Visiting Professor/Scholar) (ส าหรับหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- Visiting Professor/Scholar Application Form 
(ส าหรับอาจารย์/นักวชิาการชาวต่างชาติ) 
 - หนังสือยินยอมจากตน้สังกัดให้มาปฏิบัติงานตลอดช่วง
ระยะเวลาการรับทุน (ในกรณีทีม่ีต้นสังกัด) 
 - ประวัติส่วนตัวและผลงานด้านวิชาการ   
 - ส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง   
 ส่วนงานต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 
จ านวน 1 ชุด มายังกองวิเทศสมัพันธ์  
6. ก าหนดการรับสมัคร 

1 มีนาคม – 1 กันยายน 2556 
7. งบประมาณ 

งบประมาณแผน่ดิน จ านวน 5,000,000 บาท โดย
มหาวิทยาลัยจะให้การสนบัสนนุแบบเหมาจา่ยทนุละ 100,000 
บาท จ านวน 50 ทุน และหากคา่ใช้จ่ายเกินกวา่ 100,000 บาท 
ส่วนงานต้องเปน็ผู้รับผิดชอบ  
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โครงการพฒันานกัวจิยัและงานวจิยัเพือ่อตุสาหกรรมระดบัปรญิญาเอก 

ข้อมูล  ยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

เรียบเรียง  นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

 

ทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2558 

           จุลสารงานวจิัยและบรกิารวิชาการ     3  

วัน เดือน ป ี ก าหนดการ 

22 เม.ย- 15 ก.ค. ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา 

15 ก.ค.- 15 ส.ค. ประเมินคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 

15 ส.ค. ประกาศผลพิจารณาส าหรับอาจารย์ที่

ปรึกษา 

15 ส.ค.– 15 ก.ย. รับสมัครนักศึกษาพร้อมข้อเสนอ

โครงการจากภาคอุตสาหกรรม 

15 ก.ย.- 30 พ.ย. ประเมินข้อเสนอโครงการและคุณสมบัติ

นักศึกษา 

30 พ.ย. 56 ประกาศผลพิจารณาทุน 

  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย 
         เพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาเอก          ) 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน หรือเรียกว่า ทุนงบประมาณแผน่ดิน เป็นทุนที่มหาวิทยาลยัมหิดล
ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประจ าทกุปี ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม  ซึ่งจะเสนอ
ก่อนล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดส่งให้กับทางส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือ
ตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งขณะนี้ถึงเวลาเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 2558  ขอเชิญชวนคณาจารย์  นักวิจัยทั้งที่มีโครงการเดิม และ/หรือ 
โครงการใหม่ให้เตรียมเขียนข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ โดยใช้แบบฟอร์มเดิมของ
ปีงบประมาณที่แล้ว  รายละเอียดและขั้นตอนการเตรียมข้อเสนอการวิจัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
ที่ คุณยุทธพล  ผ่องพลีศาล งานวิจัยและบรกิารวิชาการ โทรศัพท์ 2109  

 โครงการพัฒนานักวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนงาน 
วิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการปรับตัวของภาค 
อุตสาหกรรม บัดนี้ให้ทุนเพ่ือพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรมระดับปริญญาเอก    ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ก าลังคน  และ  งานวิจยัระดับปริญญาเอก  รวมถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ อุตสาหกรรม
เสนอโจทย์วิจัย  และอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอโจทย์จาก
อุตสาหกรรม 

 สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาเอกท้ังแบบที่ 1 และแบบ
ที่ 2 ออนไลน์ได้ที่ http://rri.trf.or.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 
กรกฏาคม 2556  หรอืสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 
8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0476 รายละเอียด
ก าหนดการตามปฏิทิน “เตรียมพร้อมก่อน  มีสิทธ์ิก่อน” 
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สรปุการอภปิรายในหวัขอ้การบรรยายเรือ่ง  

“การเขยีนขอ้เสนอแผนงานวจิยัแกส่ านกังานคณะกรรมการการวจิยัแหง่ชาติ” 

เรื่อง นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม,นายยุทธพล  ผ่องพลศีาล 

 การอภิปรายจากหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การ
เขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยแก่ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่ส าคัญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเขียนข้อเสนอ
แผนงานวิจัยแก่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ได้แก่  

กล่าวคือแต่ละปีมีนักวิจัยที่ส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย
ด้านการศึกษาแก่ วช. มากกว่า 500 โครงการ/ปี แต่จะ
ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย เฉลี่ย 35 โครงการ/ปี 
เนื่องจากการพิจารณาข้อเสนอแผนงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่างานวิจัยด้านดังกล่าวยังมีตัวชี้วัดผลผลิตจาก
งานวิจัยที่ไม่ชัดเจน ขาดความเป็นรูปธรรม และวัดผลส าเร็จ
ได้ยากเม่ือเทียบกับข้อเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่
สามารถวัดผลส าเร็จได้เป็นรูปธรรมมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น
ข้อเสนอแผนงานวิจัยด้านการศึกษาจ านวนมากยังเขียน
รายละเอียดแผนงาน/โครงการไม่ชัดเจน ระเบียบวิธีวิจัยไม่
เหมาะสม รวมทั้งมีประเด็นการวิจัยที่เล็กหรือง่ายเกินไป จึง
ท าให้ข้อเสนอแผนงานวิจัยด้านดังกล่าวหลายโครงการไม่
ผ่านการพิจารณาจาก วช. 

เนื่องจากปัจจุบัน วช. มีนโยบายการสนับสนุนทุน
วิจัยโดยเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์ที่สามารถน าผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาชนบท ทั้งนี้นักวิจัยอาจน าเสนอ
ประเด็นการวิจัยดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การศึกษาแบบ
กรณีศึกษา (case study) หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative study) ชุมชนเกษตรกรรมในชนบท 4 
ชุมชน ที่มีวิธีการผลิต การลงทุนและวางแผนการผลิต การ
ขนส่งผลิตผลการเกษตร การจัดการรายได้ของครัวเรือน  

และวิถีชีวิตชุมชน รูปแบบต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์
รูปแบบข้างต้นเพ่ือค้นหาปัจจัยความส าเร็จหรือความยั่งยืน
ของชุมชนท้องถิ่น เกี่ยวกับความส าเร็จในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของแต่ละชุมชนที่ไม่เท่ากันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง โดย
การวิจัยรูปแบบดังกล่าวนี้สามารถยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัยแก่ 
วช. ผ่านระบบงบประมาณแผ่นดินในกลุ่มเรื่องการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงได้  

กล่าวคือนักวิจัยสามารถเสนอแผนงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีแนวทางการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ใน
อนาคตเพ่ือลดต้นทุน หรือสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจ อาทิ การ
วิ จั ย ท า ง โ ภ ช น า ก า ร เ พ่ื อ ค้ น ห า ก ร ร ม วิ ธี ใ น ก า ร ล ด
คอเลสเตอรอลจากกะทิในแกงเขียวหวาน หากท าส าเร็จจะ
สามารถต่อยอดเป็นโครงการวิจัยเพ่ือช่วยอุตสาหกรรม
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศให้เติบโตได้ เนื่องจากปัจจุบัน
กระแสการบริโภคอาหารนานาชาติในประเทศตะวันตกจะ
หลีกเลี่ยงรายการอาหารที่มีส่วนประกอบจากกะทิ ดังนั้น
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้คือกลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 

  1. จ านวนข้อเสนองานวิจัยด้าน การศึกษา 
 ที่ผ่านการอนุมัติมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับด้าน
 วิทยาศาสตร ์

  2. เทคนิคการเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยที่
 มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนชนบท 

3.การหากลุ่มเป้าหมายในการน า           
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    
(basic science) ไปใช้ประโยชน์    

การเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัย 
“แก่ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
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ปัจจุบัน วช. ร่วมกับงานหน่วยงาน อ่ืน ๆ (เรียก
สั้น ๆ ว่า “5 ส. 1 ว.) ได้ลงนามร่วมกันภายใต้กรอบการ
สนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ได้แก่  (1) ทุนวิจัยจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. )  ที่ เน้น
สนับสนุนทุนเรื่องยางพารา ระบบโลจิสติกส์ อ้อยและ
น้ าตาล และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว (2) ส านักงาน
พัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ที่เน้น
เรื่องข้าว อาหาร เกษตรที่สู ง  และปาล์มน้ ามัน (3 ) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ที่เน้นเรื่องมันส าปะหลัง และการขนส่งระบบราง 
(4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ เน้นเรื่อง
สุ ข ภ า พ แ ล ะ ชี ว เ ว ช ศ า ส ต ร์  ( 5 )  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ที่เน้นนวัตกรรมขั้นสูงในสาขา
ที่ประเทศขาดแคลนเช่น นาโนเทคโนโลยี โดยนักวิจัย
สามารถยื่นข้อเสนอแผนงานวิจัยตามกรอบข้างต้นแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเหล่านั้น
ก าหนดไว้โดยอาจเป็นการยื่นเอกสารพร้อมบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น แต่ในกรณีที่
นักวิจัยจัดท าข้อเสนอแผนงานที่ไม่ตรงตามกรอบทุนวิจัยมุ่ง
เป้าดังกล่าว อาจเสนอต่อ วช. ผ่านระบบ NRPM Online 
หรืองบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ควรเป็น
ข้อเสนอแผนงานวิจัยที่มีโครงการย่อย 5-6 โครงการ มี
หัวหน้าโครงการย่อย มีประเด็นการวิจัยที่หลากหลาย ยิ่ง
ไปกว่านั้นหากมีความประสงค์เสนอโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่และมีความพร้อมด้ านบุคลากรแล้ ว  สามารถ
ประสานงานล่วงหน้ามาที่ วช. เพ่ือร่วมวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อเสนอแผนงานวิจัยให้มีโอกาสได้รับทุนใน
อนาคตได้    

  5. การส่งเสรมินักวิจัยรุ่นใหม่ให้พัฒนา
 ข้อเสนอแผนงานวิจัยเพื่อโอกาสการรับทุนใน
 อนาคต  

 4.การเสนอแผนงานวิจยัต่อส านักงาน 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
 ตามกรอบการวิจัยหรือตามกรอบการวิจัย    
 มุ่งเป้าหรือผ่านระบบงบประมาณแผ่นดิน 

 เนื่องจากปัจจุบัน นักวิจัยดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ส าเร็จ
การศึกษาใหม่ซึ่งยังมีประสบการณ์การท าวิจัยน้อย เมื่อได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ เสนอแผนงานวิจัยเ พ่ือ
พิจารณารับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ จึงมักเกิดความเครียดและ
ท้อแท้ได้ง่าย แนวทางแก้ไขจากผู้บริหารจึงควรจัดระบบ
สนับสนุนด้านความสมดุลระหว่างชั่วโมงบรรยายในชั้นเรียน
กับชั่วโมงว่างเพ่ือการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย อันจะท าให้
นักวิจัยมีเวลาเพียงพอในการเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัย 
สามารถบริหารจัดการเวลาได้ รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ เ กิ ดความพยายามในการ เขียนข้ อ เสนอแผนงาน 
นอกจากนั้น นักวิจัยรุ่นใหม่ควรมีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาตนเอง มีความเพียรพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าต่อยอดจากงานวิจัยเดิม และเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการ
เขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยต่อแหล่งทุนต่าง ๆ อันจะท าให้ส่ง
ข้อเสนอได้ทันเวลา             

   การเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัย 
 แกส่ านักงานคณะกรรมการการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
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เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

สุปผลโครงการคา่ยเยาวชนฤดรูอ้น 

เรือ่ง ศรินิพชัร  จามรดสุติ ,วลิิินธร  ชโูต 

 

 ปัจจุบนัปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวนัจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น หลายประเทศทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย  การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัย
การร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติให้ค่อย ๆ ก่อ
ตัวขึ้นพร้อมกับร่างกายที่เติบโตขึ้นไปตามวัย เยาวชนทีด่ีมี
คุณภาพ ย่อมน าสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาต ิ ไปสู่การ
พัฒนาที่ดี และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคม   
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนธรรมชาตบิ้านริมน้ า โดย
การสนับสนนุจาก บริษัท พีททีี ฟีนอล จ ากัด ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนของประเทศให้
มีความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนมี
จิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “ค่ายเยาวชน Eco Seed 
Camp” ซึ่งมีวัตถปุระสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตได้
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ให้เยาวชนได้รบัความรู้ และรับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหา
สิ่งแวดล้อมในปจัจุบนัตลอดจนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผา่น
กิจกรรมศิลปะให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สกึ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจินตนาการโดยผา่นงานศลิปะ
เป็นตัวเชื่อมน าไปสู่การเรียนรู ้ ความเข้าใจในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศชุมชนและส่งเสริมการพฒันาด้านอื่นๆ 
และเพื่อให้เยาวชนได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เปน็รากฐานของ
การเตรียมตัวท างานร่วมกันเปน็ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการด าเนนิกิจกรรม ให้เยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดโครงการ
อย่างอิสระซึ่งสามารถสรุปได้ ดงันี้ 

 

สรุปผลโครงการค่ายเยาวชน 
Eco Seed Camp 

1. เยาวชนได้รบัความรู้ และรับทราบถึงการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในท้องถ่ินที่เยาวชนอาศัยอยู่
ตลอดจนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างมนษุย์ ธรรมชาตแิละ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน ซึ่งกิจกรรม
จัดขึ้นระหว่างวนัที่ 10—12 มิถุนายน 2556 เป็นเยาวชนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นประถม ศึกษาชัน้ปีที่  5 ในชุมชนเขตพื้นที่ จังหวัด
ระยอง 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ  โรงเรียนวัดชากลูก
หญ้า  และโรงเรียนวัดมาบชลูดซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก บริษทั พี
ทีที  ฟีนอล จ านวน 93 คนแบ่งเป็น ชาย 51 คน และหญิง 42 คน  

2.เยาวชนสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการไป
สื่อสารต่อให้คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน คุณครูที่โรงเรียน 
ได้รับทราบและเรียนรูไ้ปด้วยกัน ซึ่งเยาวชนสามารถกลับไป
สื่อสารได้ผ่านตัวเอกของเรื่องที่เป็นซุบเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่า Eco 
Man หรือ พี่อีโค่  คิดเป็นร้อยละ 86.02 ของเยาวชนผู้ร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

Eco Seed Camp โครงการท่ีได้รับความร่วมมือจาก  
3 หน่วยงาน คือ 1. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
   2. บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
   3. โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ า  
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ประเด็นค าตอบ จ านวน 
(ค าตอบ) 

ร้อยละ 

1. ฝุ่นละอองในอากาศ  59 38.6 
2. ก๊าซ NOxSOx 31 20.3 
3. บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 25 16.3 
4. อาหารกลางวัน-อาหารว่าง 9 5.9 
5. พี่เลี้ยง 8 5.2 
6. ป้ายคุณภาพอากาศ 6 3.9 
7.น าความรู้ที่ได้ไปดูแลสิ่งแวดล้อม 5 3.3 
8. อื่นๆ 10 6.5 

รวม 153 100.0 



3. สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ผ่านกิจกรรมศิลปะให้เด็กได้แสดงออก ซึ่งจะเห็นได้ว่าจาก
สรุปผลการด าเนนิการจัดโครงการโดยให้เยาวชนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระในตลอดระยะเวลา 3 วันของการเข้าร่วม
โครงการ เยาวชนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
รวมทั้งสิ้น  549 ความคิดเห็น จะเห็นได้ว่าเยาวชนมีการ
แสดงความคิดเห็นในวันที่ 1 น้อยที่สุด และเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ  เนื่องจากเยาวชนมี
ความคุ้นเคยกับค่ายและพี่เลี้ยงมากขึ้น ท าให้มีความกล้าที่
จะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก และในกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านงานศลิปะได้เปิดโอกาศในเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความความคิดและความรู้สึกผา่นทางภาพวาด โดยให้เยาวชน
วาดภาพประกวดในหัวข้อเร่ือง “ภาพวาดเล่าเร่ืองราวท้องถ่ิน
และสิ่งแวดล้อม” รวม 12 รางวัล  ประกอบด้วยรางวัล
ชนะเลิศ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 , รางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ 2 และ รางวัลชมเชย จ านวน 9 รางวัล  

 
 
 
 
 

4. เยาวชนได้มโีอกาสรู้จักแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน การท างานร่วมกัน
เป็นทีม และมีความคิดกลา้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยมี
การคัดเลือกรางวัลขวัญใจชาวคา่ยฝา่ยชาย และฝ่ายหญิง 
(ผลการโหวตจากนักเรียนทัง้หมด)    ทุนการศึกษา  500 บาท 
 

 

5. การประเมินผลความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของความพึงพอใจในภาพรวม
จากการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถสรปุประเด็นที่เยาวชนชื่น
ชอบและมีความประทับใจมาก 5 อันดับแรก จากระยะเวลาเข้า
ร่วมโครงการ 3 วัน ได้ดงันี ้

อันดับที่ 1 ชอบพี่เลี้ยง ดีใจที่ได้มารู้จักและร่วมกิจกรรม
กับพี่เลี้ยง จ านวนความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 123 ความคิดเห็น คิด
เป็นร้อยละ 22.40 ของจ านวนความคิดเห็นทั้งหมด 

อันดับที่ 2 ชอบกิจกรรมวาดรูป และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะ ต้นไม้ และการใช้สีน้ า จ านวนความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 89 
ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของจ านวนความคิดเห็น
ทั้งหมด 

อันดับที่ 3 รู้สึกสนุกสนาน มีความสุข ได้ เล่นเกมส์ 
จ านวนความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 83 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 
15.11 ของจ านวนความคิดเห็นทั้งหมด 

อันดับที่ 4 ชอบอาหารและอาหารว่าง จ านวนความ
คิดเห็นรวมทั้งสิ้น 66 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 12.02 ของ
จ านวนความคิดเห็นทั้งหมด 

อันดับที่ 5 ชอบและได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ จ านวน
ความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 65 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 11.83 
ของจ านวนความคิดเห็นทั้งหมด 

การแสดงความคิดเห็นของเยาวชนในด้านความไม่พึง
พอใจต่อการด าเนินการจัดโครงการฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 24 ความ
คิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 4.37 ซึ่งประเด็นที่เยาวชนไม่พึงพอใจ 
ได้แก่ อาหารกลางวัน 17 ความคิดเห็น ไม่ได้รับของรางวัล 2 
ความคิดเห็น ไม่ชอบเพื่อนเกเร 2 ความคิดเห็น ไม่ชอบวาดรูป 2 
ความคิดเห็น และ ไม่ชอบนั่งรถ  1 ความคิดเห็น  
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 

การแสวงหาความรว่มมอืเมอืงทวาย (International Relationship : Dawai Trip Report) 

โดยรองศาสตราจารย์ สยาม  อรณุศรมีรกต 
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 มหาวิทยาลัยมหิดลมีการก าหนดนโยบายวิเทศน์สัมพนัธ์ ใน
การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาตมิากข้ึน และเพิ่มการแสวงหาความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
เพื่อนบ้านคือ ลาว เมียนม่า เขมรและเวียดนาม เพื่อเพิ่มความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2560 จะมี
การรับนักศึกษาต่างชาติจ านวน 3,000 คน และมีนักศึกษาไทยไป
เรียนหรือท าวิจัยในต่างประเทศ 1,500 คน มีอาจารย์ต่างประเทศ
มาท าวิจยัหรือสอนจ านวน 300 คน การเดินทางไปทวายครั้งนี้เพื่อ
หาความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัทวาย  วัตถุประสงค์ของการ
เดินทางในคร้ังนี้ เพื่อหาความรว่มมือทางการศึกษาและการวิจยักับ
มหาวิทยาลัยทวายและ/หรือภาค เอกชน เช่น สภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมของเมืองทวาย พร้อมกับการศึกษาศักยภาพของการ
ขยายการศึกษาและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ 
เมืองทวายการเดินทางครั้งนี้ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 
โดยเครื่องบินเช่าเหมาล าของสายการบินโซล่าแอร์(จ านวน20ที่นั่ง) 
ประกอบด้วย ตัวแทนบุคลากรจากส่วนงานต่างๆของมหิดล  

การแสวงหาความร่วมมือเมืองทวาย
(International Relationship : Dawai Trip Report) 

โดย รองศาสตราจารย์สยาม  อรณุศรมีรกต 

 ขอ้มูลพ้ืนฐานของการลงทุนรฐัตะนาวศร ี
 ประเทศเมียนม่าแบง่การปกครองออกเป็น 7 รัฐ
ประกอบด้วย รัฐตะนาวศรี พะโค มัณทะเลย์ มาเกว ย่างกุ้ง สะ
กายและอิรวดี ในรัฐตะนาวศรีประกอบด้วย 3 จังหวัดคือ จังหวัด
หรือเมืองทวาย มะริดและเกาะสอง โดยมะริดจะเป็นศนูย์กลาง
ของรัฐตะนาวศรี รัฐบาลเมียนม่ามีความประสงค์ในการเปิด
ประเทศเพื่อเพิ่มการลงทุน และการพัฒนาประเทศไปในระดับ
สากลจึงได้วา่จ้างที่ปรึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเปน็ผู้เชีย่วชาญ
ด้านการลงทุน จึงเสนอแนะให้มีการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3 
แห่ง แห่งแรกอยู่ทางตอนเหนือติดกับประเทศจีน (จีนเปน็ผู้
ลงทุน) แห่งที่สองอยู่ใกล้กับย่างกุ้งบริเวณปากแม่น้ าอิรวดี ขนาด
ไม่ใหญ่มาก (ญี่ปุน่เป็นผู้ลงทนุ)  โดยแห่งที่สามจะอยู่ในเมอืง
ทวายโดยมีพื้นที่มากที่สุดคือ ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตรอยู่
ทางภาคใต้ของประเทศเมียนมา่ เป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลของเมือง
ทวายโดยมีภูเขาล้อมรอบ ที่จะพัฒนาพืน้ที่เป็นเขตอุตสาหกรรม
และท่าเรือน้ าลึก เพื่อเชื่อมการค้าและการคมนาคมของประเทศ
ต่าง ๆ ทางตะวันออกและตะวนัตก ส าหรับรัฐตะนาวศรี เป็นรฐัที่
อยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยติดกับจงัหวัดกาญจนบุรีท าให้
เมืองทวายมีความส าคัญมากข้ึนกว่าเมืองมะริดในอนาคต 

 ร่วมเจรจากับสภาหอการคา้และ
อุตสาหกรรมเมอืงทวาย 

 วันแรกมีการเข้าพบหอการค้าเมืองทวายและอุตสาหกรรม
เมืองทวาย ซึ่งมนีักธุรกิจประมาณ 20 คนเข้ามาเจรจาด้วย เริ่ม
จากการแนะน าตัวของคณะตวัแทนจากมหาวทิยาลัยมหิดล 
พร้อมกับน าเสนอวัตถุประสงค์ในการมาคร้ังนี ้ และได้เชิญชวนให้
นักศึกษาที่มีศักยภาพที่ต้องการศึกษาเพิ่มในส่วนของปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษาไปศึกษาต่อทีม่หาวิทยาลัยมหิดล นักธุรกิจสว่น
ใหญ่รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปน็อย่างดีเนื่องจาก 
มรภ.กาญจนบุรีได้เข้ามาติดต่อ และรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็น
เวลานานแลว้ บางครั้งมีนักธุรกิจบางคนเรียกเราว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหิดล ความต้องการส่วนใหญ่อยากให้ลูกเรียนที่จังหวัด
กาญจนบุรีเนื่องจากไปเยี่ยมได้งา่ยและการเดินทางสะดวก 
จากนั้นได้สอบถามความต้องการทางด้านการพัฒนางานวิจัย  
เช่น ยาง ปาล์มน้ ามัน มะม่วงหมิพานต์ เปน็ต้น 

 มหาวิทยาลัยทวาย 
 มหาวิทยาลัยทวายเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กมีนักศึกษา
ประมาณ 500-600 คน มีสองสาขาคือ Science and Arts มีการ
เรียนหลากหลายวชิา อธิการบดีและรองอธิการบดีไมไ่ด้ให้เข้าพบ 
อาจเป็นเพราะหนงัสือขอเข้าพบยังมาไม่ถึงเนื่องจากระบบ
ราชการของเมียนม่ายงัล่าช้ามาก จึงสรุปกันในคณะตัวแทนว่ายัง
ไม่เหมาะสมในการร่วมมือทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยทวาย  
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 อิตาเลีย่นไทยกับการพัฒนาพ้ืนท่ีทวาย 
 บรรยากาศการเข้าพบและฟังการบรรยายจากพนักงาน
ของบริษัทอิตาเลี่ยนไทยดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เป็นบรรยากาศ
แบบสบาย ๆ แบบไทย โดยการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมอืง
ทวายเปน็ความคิดริเริ่มของบริษัท ฯ โดยในช่วงแรกจะพฒันา
เฉพาะท่าเรือน้ าลึกโดยมีสัญญาการพัฒนาในระดบัเมืองทวาย
เท่านั้น แต่บริษทั ฯได้เล็งเห็นศกัยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จึงได้คิดริเริ่มโครงการในพื้นทีท่ีใ่หญ่ขึ้น มีงบประมาณในการ
ลงทุนสูงจนกระทั่งโครงการดงักล่าวเปน็โครงการระดบัรัฐบาลตอ่
รัฐบาลน าเสนอ  

ภาพ การเช่ือมโยงทาง
ฝั่งตะวันตกก็คือเมือง
ทวายประเทศเมียนมา่
และทางฝั่งตะวันออก 

คือ เมืองดานัง 
ประเทศเวยีดนาม  

ภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีทวาย โดย
การแบ่งการพัฒนาเป็นโซน ท้ังสิ้น 

5 โซน โชนอุตสาหกรรมหนัก 
อุตสาหกรรมปานกลางและ

อุตสาหกรรมเบา เขตท่าเรือ และ
เขตที่อยู่อาศัย แบ่งกันอย่างชัดเจน 
ซึ่งตอนนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการถม

ที่และพัฒนา infrastructure  

 การเข้าพบมุขมนตรเีมืองทวาย 
 มุขมนตรีเทียบได้กับต าแหน่งรัฐมนตรีประจ ารัฐให้ตัวแทน
เข้าพบได้ 5 คน มหาวิทยาลัยมหิดลจึงส่งตัวแทนเข้าพบ ต้องใช้
เวลารอนานประมาณ 2 ชั่วโมงและเข้าพบได้ประมาณ 15 นาที
เนื่องจากมีคนเข้าพบจ านวนมาก และท่านมุขมนตรีต้องมีภาระกิจ
ไปเปิดดา่นน้ าพุร้อนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นี้ด้วย ในการ
เข้าพบคณะผู้แทนก็แจ้งวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาคร้ังนี้ และ
ได้ฝากข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่มุข
มนตรีไว้ด้วย 

 สภาพบ้านเมืองของทวาย 
 เมืองทวายยังมีขนาดเล็กมีประชากรประมาณแสนเศษ 
ถนนหนทางยังมีดนิ คับแคบ ยานพาหนะที่ใช้ยังมีรถยนตจ์ านวน
น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นรถจกัรยานยนต์ จักรยานยนต์สามล้อ 
และรถม้า บา้นเมืองยังไม่มีอาคารขนาดใหญ่ เป็นเพียงอาคารสอง
ชั้น โรงแรมที่พักถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดและทนัสมัยทีสุ่ดในเมือง
แล้ว    การเดินทางของประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ 
และรถดัดแปลงมาจากรถจักรยานยนต์ที่ภาคอีสานของเราเรียกว่า 
รถสกายเล็ป บางส่วนยังใช้รถมา้ สภาพของโรงพยาบาลของเมอืง
ทวาย ประมาณการณ์ด้วยสายตาพบวา่มีขนาดเล็ก แพทยแ์ละ
พยาบาลไม่เพียงพอ เครื่องมือก็ยังต้องพัฒนาไปอีกมาก  ส่วน
ห้องพักผู้ป่วยนอนกันหลายคน ยังไม่ถูกสุขลักษณะเทา่ที่ควร  

 ตลาดสดของเมืองทวายเปรียบเสมือนตลาดบา้นเราเมื่อ
ประมาณ 40 ปีที่แล้ว มีการน าของพื้นเมืองมาขายราคาถูกมาก 
เช่น กุ้งมังกรกิโลกรัมละ 600 บาท เงินของพมา่ 27 จ๊าดเท่ากับ  
1 บาท   อาหารที่ขายกนัทั่วไป เช่น ก๋วยเตี๋ยวผู้ขายใชถุ้ง 
ก๊อปแก๊บในการใส่น้ าก๋วยเตี๋ยว และสภาพแวดล้อมยังไมถู่ก
สุขลักษณะของตลาดที่ด ี

 อาหารพื้นเมืองเหมือนกับประเทศไทย ถ้าเปน็อาหาร
ส าเร็จรูปยังมีการปรุงไม่ถูกสุขลกัษณะเท่าที่ควร จะต้อง
ระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหารด้วย 

 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 สภาพโดยทั่วไปยังมีความเป็นอยู่แบบชนบท มีการทิง้ขยะ
อยู่บริเวณรอบ ๆ บา้น ทางราชการมีระบบการจัดเก็บขยะทีไ่ม่
เหมาะสม ยังคงมีขยะตกค้างอยู่ในเมือง ถนนและคูคลองจ านวน
มาก สภาพแวดล้อมโดยภาพรวมยังดีอยู่ ป่าไมน้อกเมืองอุดม
สมบูรณ์มาก ปริมาณน้ าไม่ขาดแคลน แม่น้ าทวายยังคงความอุดม
สมบูรณ์มาก ยังอ านวยประโยชน์แก่ประชาชนได้อีกมาก แต่ต้องมี
การจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 

 สรปุส่ิงท่ีคณะส่ิงแวดล้อมควรด าเนนิการ 
 จากการไปแสวงหาความร่วมมือทางวชิาการกับเมืองทวาย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ต้องเร่งด าเนินการ ดงันี้ 
 1. การแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศเพื่อน
บ้านคงจะต้องด าเนินการทีป่ระเทศลาวก่อน เนื่องจากมีความ
พร้อมมากกว่าเมืองทวายและมหาวิทยาลัยทวาย แต่ถ้าจะท า
ความร่วมมือควรด าเนินการที่เมอืงหลวงก่อน เช่นที ่ย่างกุ้งหรือเน
ปิดอร์ 
 2.ความร่วมมือทางด้านการวิจัยน่าจะเร่ิมที่เอกชนก่อนเช่น
ร่วมกับบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล๊อปเม้นท์จ ากัด หรือสถา
อุตสาหกรรม หรือหอการค้าเมืองทวายก่อน การท างานร่วมกับ
ทางราชการมีความยุง่ยากในการติดต่อประสานงานเพราะต้องรอ
ค าสั่งจากส่วนกลาง 
 3. ความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ เช่น การตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การ
ฝึกอบรมทางดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆส่วนคณะอื่น ๆ 
เช่นคณะแพทย์มีการเจรจาว่าจะมีโอกาสเปิดการบริการทางด้าน
โรงพยาบาลที่ทวายในพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว 
 4. เป็นไปได้ที่จะเปิดการเรียนการสอนในพืน้ที่เศรษฐกิจ
ทวาย แต่ต้องมีการเจรจาเพิ่มเติมในอนาคต แต่ทางมหาวทิยาลัย
อยากให้ใช้วิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นฐานในการศึกษาก่อน เพราะ
เดินทางจากประเทศเพื่อนบา้นงา่ยและสะดวก 



 

เกร็ด 

ความรู้ 

เกรด็ความรู ้

ISSN เลขมาตรฐานสากล 

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

คอลัมน์พิเศษ 

 กลุ่มตัวเลขท่ีเห็นตามหน้าปกหนังสือ  นิตยสาร หรือ
ที่เราเห็นบนปกจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการใน 
ฉบับนี้ คือ หมายเลขมาตรฐานสากลส าหรับวารสารหรือ
นิตยสาร  หรือ เรียกว่า ISSN  ซึ่งย่อมาจากค าว่า Interna-
tional Standard Serial Number ประกอบด้วยตัวเลข 
อารบิก  8  ตัว  ตั้งแต่เลข 0 ถึง 9  การใช้ต้องขึ้นต้นด้วย
lSSN ก่อนเสมอ  การเขียนเลข  8  ตัว  จะแบ่งตัวเลข
ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ  4  ตัวโดยจะมีเครื่องหมาย 
(-)  คั่นกลาง หมายเลขชุดหนึ่ง ๆ  จะใช้ส าหรับวารสารชือ่
หนึ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยภาษาใดหรือพิมพ์ในประเทศ
ใด  โดยหมายเลขแต่ละตัวไม่มีความหมายพิเศษอ่ืนใด
นอกจากใช้ส าหรับก ากับวารสารแต่ละชื่อเท่านั้น ระบบ
หมายเลขนี้เป็นระบบที่ด าเนินการเก็บรวบรวมและสร้าง
แหล่งข้อมูลวารสารทั่วโลกด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้กัน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976  โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุง
ปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  เรียกว่า ศูนย์ข้อมูลวารสาร
ระหว่างชาติระดับสากล ซึ่งประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเป็น
สมาชิกได้   ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่กว่า 70 ประเทศท่ัวโลก
เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดเลขให้กับสิ่งพิมพ์ในประเทศ
ของตนโดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับ 
ประเทศขึ้น    

 

 

 ในประเทศไทยหอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องนี้  และยังเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติ
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย มีประเทสมาชิก  คือ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเลข 
ISSN มีประโยชน์เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ใน
การสั่งซื้อ จ าหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
วารสาร ท าให้ทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ใน
แต่ละสาขาวิชา และน าไปใช้ร่วมกับระบบบาร์โค๊ด สามารถ
น าข้อมูลไปใช้บริหารการผลิต การจ าหน่าย และการควบคุม
สินค้าคงคลัง แต่ในบางครั้งเราไม่เห็นหมายเลขพวกนี้ใน
หนังสือหรือนิตยสารบางเล่ม เนื่องจากการใช้หมายเลขพวกนี้
เป็นความสมัครใจ ไม่มีการออกกฎหมายบังคับแต่อย่างใด  

สถานที่ติดต่อในการขอ ISSN,ISBN 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ  
โทร/โทรสาร : 0-2281-7533  
E-mail : issn@nlt.go.th  
Website : www.nlt.go.th 
อ้างอิงจาก 
1. เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (ออนไลน์) http://
jfkonline.oas.psu.ac.th/ulibmtanee/board/index.php?
topic=36.0  [27 พฤษภาคม 2556] 
2. เลขมาตรฐานหนังสือ ตัวเลข ISSN บนหนังสือต่างๆมีไว้ท าไม 
(ออนไลน์)  http://www.zazana.com/babnee/ISSN-
id7531.aspx  [27 พฤษภาคม 2556] 

 ISSN (ไอ-เอส-เอส-เอ็น) 
      เลขมาตรฐานสากล 

จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการฯ ได้ด าเนินการ 
ขอเลขมาตรฐานสากล (ISSN) แล้ว คือ 

ISSN 2286-9794 
   10      จุลสารงานวิจัยและบรกิารวิชาการ       

mailto:issn@nlt.go.th
http://www.nlt.go.th/
http://jfkonline.oas.psu.ac.th/ulibmtanee/board/index.php?topic=36.0
http://jfkonline.oas.psu.ac.th/ulibmtanee/board/index.php?topic=36.0
http://jfkonline.oas.psu.ac.th/ulibmtanee/board/index.php?topic=36.0
http://www.zazana.com/babnee/ISSN-id7531.aspx
http://www.zazana.com/babnee/ISSN-id7531.aspx


จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่ปรึกษา  —-  ผศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ —- นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
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