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ยทุธพล     

 เย้ ๆ !! ผ่านไปส าหรบัปี 2562 และเปน็การเริ่มด าเนินงานภารกิจดา้นวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ส าหรบัปีเก่าที่ผา่นพ้นไปและเริ่มด าเนินงานปงีบประมาณใหม่ที่กล่าวถึงนั้น ถือว่าเป็นจดุเปลี่ยน

ผ่านของงานวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รว่มงานกับผู้บรหิารชดุใหม่ เริ่มกิจกรรมรปูแบบใหม่ ปรับกระบวนทัศน์ในการ
ท างานไสตล์ใหม่ที่มคีวามเขม้ข้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับชาติทีส่ง่ผล

มาถึงมหาวิทยาลัยและองคก์รของเรา จุลสารฉบบันี้จึงเน้นไปที่การน าเสนอกิจกรรมปรบัปรงุนโยบายดา้นวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองการปรบัตวัขององคก์รทีม่ีความส าคญัในอนาคต อาทิ การบรรยายข้อมูลแหล่งทุนวิจยั

ภายใต้กระทรวง อว. และการประชมุระดมความคดิเห็นเพื่อปรับปรุงศูนยว์ิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทางของคณะ จาก

คอลัมนร์อบรั้วงานวิจัย ผลงานวิจัยเด่นด้านพลังงานทดแทนจากคอลัมน์งานวิจัยเดน่ และสาระการด าเนนิงานวิจัยและ
นวตักรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. ปี 2563-2570 อันถือเปน็การเปลี่ยนแปลงรปูแบบการวิจัยขนานใหญ่ใน

ระดบัประเทศจากคอลัมนน์กัวิจัยควรรู้ ในส่วนของฝกึอบรมยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมตามเทรนด์การเติบโตควบคู่การ
อนุรักษแ์ละการพัฒนาอยา่งยั่งยืนแกก่ลุ่มเป้าหมายของเราตัง้แต่ระดบัเยาวชนจนถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง

ระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม หรือ Power Green Camp รุน่ที่ 14 ค่ายเยาวชน

รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอาดเผดมิวิทยา และโครงการฝกึอบรมนานาชาตดิ้านการจดัการของเสียและของเสีย
อันตรายที่มีผู้เข้าร่วมฝกึอบรมกว่า 18 ประเทศ จึงนบัไดว้่าบคุลากรของเรายังคงร่วมขับเคลื่อนพันธกิจด้านวจิัยและ

บริการวิชาการท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยา่งสม่ าเสมอเพื่อที่จะเปน็ฟันเฟอืงเล็กๆ ให้องค์กรแหง่นี้บรรลุ
เป้าหมายนัน่คือการเป็นสถาบันชัน้น าด้านการศึกษา การวิจัย และการบรกิารวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยาอยา่งบูรณา

การเพื่อความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่อไป  

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
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รอบรัว้งานวิจัย 
เรื่อง ศภุลกัษณ์  วฒันาเฉลมิยศ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษเรือ่ง “แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดตั้งกลุม่วิจัย (Research Cluster) ภายในคณะ 

 งานวิจัยและบริการวิชาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายพิเศษเรื่อง “แหล่งทุนวิจัยภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Cluster) ภายในคณะ” ในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดการประชุม โดยได้น าเสนอแหล่มทุนต่างๆ และ แนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิจัยภายในคณะ  โดย อ.ดร.ปรมิตา พันธ์
วงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

จภ ลสารนานทผจัฬและบรผการทผชาการ  / 5 

รอบรัว้งานวิจัย 
เรื่อง ศภุลกัษณ์  วฒันาเฉลมิยศ 

 

ประชุมระดมความคดิเห็น การด าเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 

ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

 งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นการด าเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมนาทตัณฑ
วิรุฬห์ (1103) เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์วิจัย  รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์ชี้
วัดการด าเนินงานศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการวางนโยบายเกี่ยวกับศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมของคณะฯ   
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งานวิจัยเด่น 
เรื่อง สวสัดริกัษ์  ใสงาม 

 

ประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับการอบแห้งผักตบชวา (Eichhornia crassipes)  

ชฟ่ธผม ้ทผจัฬ: นานสาทอัชรฝอร นผโรใะ  ธาจารฬ์ ดร.กันต์ ปานประฬมร และ ธาจารฬ์ ดร.เอฝฬนใจ อฝระเกฝฬรตผขจร 

รายละเอียดผลงานวิจัย (โดยย่อ): จากปัญหาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของผักตบชวา จึงได้มีการศึกษาหาแนวทางการน า
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณของผักตบชวา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายนราภิรมย์จึงได้น า
ผักตบชวามาผลิตเป็นวัสดุรองนอนของสัตว์ทดลองให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้ผักตบชวาแห้งเป็น
วัตถดุบิหลกั อยา่งไรกต็ามพบว่าวิธีที่ใช้ตากแห้งผักตบชวาในปัจจุบันท าให้วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพตามต้องการ เนื่องจากข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยด้านสภาพอากาศ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ได้ท าการออกแบบและสร้างโรงอบแห้ ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับ
อ บ แ ห้ ง ผั ก ต บ ช ว า  
เพ่ือทดแทนการน าเข้าวัสดุ สร้างรายได้ให้แก่
คนในท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขปัญหามลพิษทาง
น้ าที่เกิดขึ้น ซึ่งอาศัยพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีศักยภาพสูง 
สามารถทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ฟอสซิลส าหรับอบแห้งหรือลดความชื้น โรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ตั้งอยู่ ณ กลุ่ม
วิสาหกจิชมุชนเครอืขา่ยนราภิรมย์ ต าบลคลอง
โยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีขนาดพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร ประกอบด้วยหลังคาโค้งพาลาโบล่าปิดคลุมด้วยแผ่นโพลี
คาร์บอเนต ทั้งนี้โรงอบออกแบบให้ยกพ้ืนสูงด้วยฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว และประกบกับแผ่นเมทัลชีทสีด าทั้งสองด้าน บริเวณ
ด้านหลังของโรงอบท าการติดตั้งพัดลมระบายอากาศจ านวน 3 ตัว ท างานด้วยระบบโซล่าเซลล์ขนาด 100 วัตต์ ใช้แบตเตอรี่
ขนาด 0.54 กโิลวตัต-์ชัว่โมง ส าหรบัเกบ็พลงังานแสงอาทติย ์รวมทัง้ตดิตัง้เซนเซอร์ทั้งภายในและภายนอกโรงอบเพื่อควบคุมการ
ท างานของพัดลมระบายอากาศ ซึ่งพัดลมจะท างานเมื่อความชื้นสัมพัทธ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งจากการศึกษา

ประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกส าหรับ
การอบแห้ งผั กตบชวา 100 กิ โลกรัม  ในงานวิ จั ยนี้ พบว่ า  มี
ประสิทธิภาพการอบแห้งสูงถึง 78% จากการติดตั้งชุดควบคุมความชื้น
ท าให้ระยะเวลาในการอบแห้งลดลงและสามารถเพ่ิมอัตราการอบแห้ง
ได้ 0.5 เท่า เมื่อน าผักตบชวาในชั้นที่แห้งออกก่อนและน าตัวอย่างใหม่
ใส่แทนที่ในชั้นเดิม มีอัตราการอบแห้งสูงและใช้ระยะเวลาการอบแห้ง
น้อยกว่าวิธีการตากกลางแจ้งโดยทั่วไป ซึ่งใช้ระยะเวลาการอบแห้ง
น้อยที่สุดเพียง 8 ชั่วโมง ในขณะที่การตากกลางแจ้งใช้ระยะเวลาถึง 
12 ชั่วโมง อีกทั้งผักตบชวาที่อบแห้งภายในโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกนี้ ให้คุณภาพรูปทรงและสีที่ดีกว่า

ผักตบชวาที่ตากกลางแจ้ง เนื่องจากการอบแห้งโดยอาศัยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นระบบปิดและสามารถควบคุม
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการอบแห้ง โดยเฉพาะสภาพอากาศ การปนเปื้อนจากฝุุนละออง และการรบกวนของแมลง 
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งานวิจัยเด่น 
เรื่อง สวสัดริกัษ์  ใสงาม 

 

การผลิตก๊าชไฮโดรเจนและก๊าชมีเทนจากกระบวนการหมักย่อยร่วมของกากเซลลส์าหร่ายและ

กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  
ชฟ่ธผม ้ทผจัฬ: สภรฝฬ์ทลัฬ์ สผทธผจันดา  

รายละเอียดผลงานวิจัย (โดยย่อ): 
งานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างเซลล์สาหร่ายคอลเรลลา
และกลีเซอรอลเหลือทิ้งโดยใช้กระบวนการหมักแบบ two-stage และ one-stage  ผลจากการทดลองในกระบวนการหมัก
แบบ two-stage เพ่ือผลิตไฮโดรเจนและมีเทน พบว่าปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้นและความเข้มข้นของเซลล์สาหร่ายคลอเรลลามี
ผลต่อการผลิตไฮโดรเจนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยให้ค่า p-value เท่ากับ 0.0317 และ 0.0231 
ตามล าดับ และสภาวะที่เหมาะสมคือความเข้มข้นของกลีเซอรอล (A) เท่ากับ 13.83 g/L ปริมาณหัวเชื้อ (B) เท่ากับ 8.00 
% (v/v) และความเข้มข้นของเซลล์สาหร่ายคลอเรลลา (C) เท่ากับ 25 g-dw/L ณ สภาวะดังกล่าวให้การผลิตไฮโดรเจน
สูงสุดเท่ากับ 612 ml-H2/L และในขั้นตอนการยืนยันผลพบว่าค่าการผลิตไฮโดรเจนจากสภาวะที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 

655 . 12  ml-H2 /L ซึ่ ง มี คว าม
คลาดเคลื่อนจากค่าที่ได้จากการ
ออกแบบการทดลองทางสถิติ
เท่ากับ 7.04 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น
น้ า ห มั ก ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ผ ลิ ต
ไฮโดรเจน ณ สภาวะที่เหมาะสม
จะถูกใช้เป็นสับสเตรทตั้งต้นใน
การผลิตมีเทนโดยกลุ่มตะกอน
จุลินทรีย์ ผลการทดลองพบว่าที่
ความเข้มความเข้มข้นกรดไขมัน
ระเหยง่ายและปริมาณหัวเชื้อ
เริ่มต้นเท่ากับ 8000 mg-TVFAs/
L และ 20 % (w/v)  จะให้ค่า

การผลิตมีเทนและอัตราการผลิตมีเทนมีค่าสูงสุดเท่ากับ 868.71 ml-CH4/L และ 2.95 ml-CH4/L h และในการทดลอง
เพ่ือผลิตมีเทนจากกระบวนการหมักแบบ one-stage ผลการทดลองพบว่าปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้นและความเข้มข้นของเซลล์
สาหร่ายคลอเรลลามีผลต่อการผลิตมีเทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยให้ค่า p-value เท่ากับ 0.0004 และ 
< 0.0001 ตามล าดับ และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของกลีเซอรอลและเซลล์สาหร่ายคลอเรลลามีผลต่อการผลิต
มีเทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยให้ค่า p-value เท่ากับ 0.0265 โดยที่ความเข้มข้นของกลีเซอรอล ปริมาณหัวเชื้อ และ
ความเข้มข้นของเซลล์สาหร่ายคลอเรลลาเท่ากับ 40 g/L 10 g-VS/L และ 5 g-dw/L จะให้ค่าการผลิตมีเทนสูงสุดเท่ากับ 
52.39 ml-CH4/L ในขั้นตอนการยืนยันผลการทดลองพบว่าค่าการผลิตมีเทนจากสภาวะที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 47.10 ml-
CH4/L ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่ได้จากการออกแบบการทดลองทางสถิติเท่ากับ 10.08 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าพลังงานที่
ได้จากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักย่อยร่วมระหว่างกลีเซอรอลและเซลล์สาหร่ายโดยกระบวนการ
หมักแบบ two-stage และ one-stage มีค่าเท่ากับ 38.26 Kj/L และ 1.70 Kj/L ตามล าดับ 
 

การเผยแพร่ผลงาน: Sittijunda S., Reungsang, A. 2019. Methane production from the co-digestion of algal biomass with 
crude glycerol by anaerobic mixed cultures. Waste and Biomass Valorization. doi: org/10.1007/s12649-018-0542-0 
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นักวิจัยควรรู ้
เรื่อง ยุทธพล    ผอ่งพลศีาล 

 

การด าเนินงานวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570  

ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่าการสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัย
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการจัดสรรผ่านคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนา
โยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้จัดท าค าของบประมาณดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืน รวมทั้ง
นโยบายในระดับภาพรวมของรัฐบาล เพ่ือที่จะจัดสรรงบประมาณตามแผนแต่ละด้าน (Sector) ให้กับหน่วยบริหารจัดการ
โปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามโปรแกรมที่รับผิดชอบ ภายใต้ “นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 – 2570” หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า  “4 แพลตฟอร์ม 16 
โปรแกรม” เพ่ือที่จะจัดสรรทุนให้กับหน่วยงานผู้รับทุนต่อไป  

คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ในฉบับนี้จึงขอน าเสนอข้อมูลพอสังเขปของ  4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรม ตามนโยบายดังกล่าวว่ามี
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างไร เพ่ือที่นักวิจัยจะได้มีความเข้าใจ เป็นการเตรียมความพร้อมหา
ข้อมูลและจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของหน่วยบริหารจัดการทุนได้อย่างตรงความต้องการของผู้ให้
ทุนและผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Platform) และโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 -2570 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 
2562 ประกอบด้วย 4 Platform ได้แก่  
Platform 1: การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม ได้แก่ P.1- P.6 
Platform 2: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ P.7 -P.9 
Platform 3: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ P.10 - P.12 
Platform 4: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย 3 โปรแกรม ได้แก่ P.13 - 
P.15 
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รายละเอียดดังรูปต่อไปนี้  

ที่มา: เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา 
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 หัวข้อ การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดระบบงบประมาณ การบริหารจัดการทุนด้านว
วน. (เข้าถึงได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ra/research_fund_GOVERN/#1572588682777-2af60d97-2434)  
โดยทุกแพลตฟอร์มต้องตอบสนองเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ตามท่ีหน่วย
บริหารจัดการโปรแกรมก าหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ (https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/

GOVERN-2564/01_OKR.pdf)  

หน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) 

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณด้านววน. ที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับทุน โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานกล่าวคือ รวบรวมกรอบแนวคิด/ข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม Con-
sortium ร่วมกับนักวิจัย/หน่วยงานและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (เอกชน/ประชาสังคม ) จัดท าค าของบประมาณตาม
โปรแกรมที่รับผิดชอบ เพ่ือรวบรวมให้ สกสว. พิจารณาของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ตามมาตรา 17 (2) ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ต่อไป โดยในปัจจุบันมีหน่วยบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) จ านวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน 
ท าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมและกรอบการวิจัยต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งด้านการเกษตร สาธารณสุข และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้าง

นวัตกรรม (บพค.) รับผิดชอบ P.1 – P.6  
2. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบ P.7 – P.9 และ P.16 (เฉพาะฐานข้อมูล)   
3. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รับผิดชอบ P.10, P 10.1 P.12 

และ P.16 (Deep-Science Tech Innovation Platform)  

https://op.mahidol.ac.th/ra/research_fund_GOVERN/#1572588682777-2af60d97-2434
https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-2564/01_OKR.pdf
https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-2564/01_OKR.pdf
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4.   ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) รับผิดชอบ P10.1 (เฉพาะ Smart farming) รวมทั้ง เกษตรและ
อาหาร (บางส่วนใน P.7 และ P 10.1) 
5.   ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รับผิดชอบ P.11 นวัตกรรม (P.11 และบางส่วนใน P.13) 
6.   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับผิดชอบ P 10.1 BCG ใน Action (เฉพาะ Genomic) รวมทั้งระบบสาธารณสุข 
(บางส่วนใน P.9 และ P 10.1) 
7.   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) รับผิดชอบ P.13 – P.15  

รายละเอียดดังรูปต่อไปนี้   

ที่มา: เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2564  
(เข้าดูได้ที่: กองบริหารงานวิจัย  
https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-2564/05_PROGRAM.pdf)  

https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-2564/05_PROGRAM.pdf
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง สุรกีานต ์ โตไทยะ 

 

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที ่14 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  จัดโครงการค่าย
เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14 ปีนี้จัดในหัวข้อ "รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน 
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม 2562  โดยมีเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากทั่ว
ประเทศเข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน   ซึ่งในโครงการนี้ น้องๆได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย และ ศึกษา
ในห้องเรียนธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  บึงบัวเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ และช่วยกันเก็บ
ขยะตามชายหาดที่ สวนสนประดิพัทธ์ เป็นต้น 
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง ศรินิพชัร   จามรดสุติ 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดลอ้ม (โรงเรยีนสอาดเผดิมวิทยา)  

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้ด าเนินการจัดโครงการ 

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้ให้นักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มีความรู้และความสนใจต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ ได้ประสบการณ์ตรงเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกทักษะของการอยู่ร่วมกัน และการ

ท างานเป็นทีม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 

จ านวน 87 คน และครูผู้ควบคุม จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 92 คน โดยเยาวชนได้เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

กิจกรรมวิชาการและปฏิบัติ ในหัวข้อ  

“เรียนรู้ รู้จักพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม” 

“การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย” 

“มีอะไรในปุาชายเลน (ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศชายเลน)” 

“ปุาชายเลน : ฐานที่มั่นที่มีชีวิต (บทบาทปุาชายเลนต่อภาวะโลกร้อน)” 

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับ ความหลากหลายทางชีวภาพปุาชายเลน” 

เรียนรู้ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ   
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ตลอดจนได้ ไปร่ วมทั ศนศึกษาเรี ยนรู้ นอกสถานที่  ณ  ศูนย์อนุ รั กษ์และศึ กษาระบบนิ เ วศปุ าชาย เลน  
จ.เพชรบุรี และ ตลาดน้ าอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

 นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้รับการฝึกความเป็นผู้น า รู้จักการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ และรู้จักการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถ
น าไปถ่ายทอดให้เพ่ือนนักเรียนหรือบุคคลอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง วลินิธร  ชโูต         

 

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ  
หลักสูตร “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Waste Management and Wastewater Treatment for 
Sustainability” เมื่อวันที่ 6 – 27 พฤศจิกายน 2562   ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 (4218) 
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน า
แนวคิดและหลักการความรู้ในการจัดการขยะและเทคโนโลยีบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และร่วมสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมได้ต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจากประเทศกัมพูชา เอธิโอเปีย จอร์เจีย ลาว มาดากัสการ์ มาลาวี 
มอริเชียส เม็กซิโก โมซัมบิก ไนจีเรีย เปรู ฟิลิปปินส์ ซูรินาม แทนซาเนีย ไทย ยูกันดา เวียดนาม และแซมเบีย จ านวน 19 คน จาก 
18 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ 
 การจัดโครงการดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็น กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรม 
Workshop และกิจกรรมการส่งเสริมทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
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ส าหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ทั้งหมด 4 แห่ง อันได้แก่ 1) ธนาคารขยะรีไซเคิล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2) โครงการจัดท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 3) ระบบบ าบัดน้ าเสียของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 4) โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมหนองแขม (สถานีขนถ่ายมูลฝอยหนองแขม) 5) พ้ืนที่ฝั่งกลบ และ
เตาเผาขยะ (Landfill Site, Infectious, Incinerator) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 6) โรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง 
7) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (RISC) 8) บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ 9) ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร จังหวัดระยอง 10) โรงงานรีไซเคิลพลาสติกวงศธร บริษัทวงศธรรีไซเคิล จ ากัด 11) ชุมชนบ้านเอ้ืออาทรวังหว้า จังหวัด
ระยอง และ 12) นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง 
 นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฯ ยังเสริมด้วยการน าผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดภูเขาทอง ตลาดนัดจตุจักร สาม
ย่านมิตรทาวน์ มาบุญครอง เดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ตลาดร่มหุบ ตลาดน้ าอัพวา วัดบางกุ้ง วังช้างอยุธยา แล เพนียด วัด
มหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน เกาะเกร็ด เป็นต้น 

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เหล่านี้ ล้วนเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษาด้านการจัดการขยะและเทคโนโลยี

บ าบัดน้ าเสีย การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายร่วมกันในระดับ

นานาชาติ  
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ที่ปรึกษา  —-  รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 

บรรณาธิการ —- นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
 

กองบรรณาธิการ 

ดร.ชิษณุพงศ์  ประทุม 

นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววิลินธร  ชูโต 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 

 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ต่อ 2115  หรือ sureekarn.tot@mahidol.ac.th 
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