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 สวัสดีท่านผู้อ่าน ผู้ติดตาม หรือแฟนประจ าจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
ในช่วงเข้าสู่ปลายปีงบประมาณ 2562 ซึ่งงานประจ า งานพิเศษ ตลอดจนงานตามนโยบายของผู้บริหารท่ี
ประเดประดังกันเข้ามาในช่วงนี้ เป็นภารกิจขององค์กรท่ีพวกเราทุกคนต่างต้องบริหารจัดการให้ส าเร็จลุล่วง
เพื่อส่งท้ายปีงบประมาณเก่าและเตรียมพร้อมขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วยหัวใจท่ีแข็งขัน จุลสารของเราฉบับนี้จึง
มีเนื้อหาเน้นหนักไปท่ีกิจกรรมด้านฝึกอบรมเป็นพิเศษท้ังในระดับชาติและนานาชาติซึ่งต่างก็เป็นกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างทักษะด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร อาทิ การบรรยายพิเศษด้านการประยุกต์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่เชิง
นโยบาย จากคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย โครงการฝึกอบรมระดับชาติด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอบรมนานชาติด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และกิจกรรมเสวนาพิเศษด้านการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข จากคอลัมน์กิจกรรมเด่น รวมท้ังยังมี
ตัวอย่างงานวิจัยเด่นท่ีได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมาเผยแพร่แก่ท่านผู้อ่านอันเป็นการ
สะท้อนถึงการท าวิจัยเชิงพื้นท่ีแบบเจาะลึกอย่างเข้มข้นของนักวิจัยท่ีมีมาอย่างยาวนาน จึงขอบอกแก่ท่าน
ผู้อ่านว่าถึงแม้มีการปรับระยะเวลาการเผยแพร่จุลสารจากราย 2 เดือน เป็นราย 3 เดือน แต่ทางกอง
บรรณาธิการจะยังคงสรรหาเนื้อหาสาระและกิจกรรมในแวดวงวิจัยและบริการวิชาการมาอัพเดทเล่าสู่กันฟังกับ
ทุกท่านต่อไป     

ยทุธพล     

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/research/newsletter
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 เมม่ธทันทฟ่ 25 กรกฎาใม 2562 เทลา 13.00 - 15.00 น. รธนถาสตราปารฬ์  ดร.กัมฝนาท ภักดฟกยล ใณผดฟ    
ญห้เกฟฬรตพเฝ็นฝระธานเฝพ ดการผรรฬาฬอพเถษ xgugatdh |alk ญนหัทข้ธ “|hg inygtugdyinn anf dhallgnmgu nl    
gn�itnnmgnyal udigndg yn qnlidy” ฌดฬ Auund. wtnl. wgygt ka�igu, Hgaf nl kgqatymgny nl       
En�itnnmgnyal {digndgu, oadrzatig }ni�gtuiyy, ฝระเทถธธสเตรเลฟฬ และ หัทข้ธ “{zuyainablg    Amtidzl-
yztg anf elimayg ehanmg: |htgayu,   ehallgnmgu anf Innn�ayinn” ฌดฬ ดร.นออล ธรยณรัตน์ ธาปารฬ์
ฝระป าใณะสพ่นแทดล้ธมและทรัอฬากรถาสตร์ ณ ห้ธนฝระชยมถาสตรเมธฟ ดร.อนถ์อพถน์ ฝพ ฬะอนถ์ ธาใาร
สพ่นแทดล้ธมอัฒนดล ใณะสพ่นแทดล้ธมและทรัอฬากรถาสตร์ ฌดฬการผรรฬาฬอพเถษดันกล่าทเฝ็นส่ทนหนภ่นขธนการ
ปัดฝระชยมทพชาการร่ทมระหท่านมหาทพทฬาลัฬมหพดล กัผ oadrzatig }ni�gtuiyy ฝระเทถธธสเตรเลฟฬ ญนสาขา
ทพทฬาถาสตร์ เทใฌนฌลฬฟ และทพถทกรรม หรมธ “oahifnl }ni�gtuiyy - oadrzatig }ni�gtuiyy {digndg,    
|gdhnnlnmy anf  Enminggtinm Jniny {ymqnuizm” 

รอบรัว้งานวิจัย 
เรื่อง ศภุลกัษณ์  วฒันาเฉลมิยศ 

 

การผรรฬาฬอพเถษ xgugatdh |alk  
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งานวิจัยเด่น 
เรื่อง สวสัดริกัษ์  ใสงาม 

 

การธนยรักษ์อมน้ทฟ่สฟเขฟฬทญนทัดฝ่า กรณฟถภกษา ปันหทัดธย ผลราชธานฟ 
ชม่ธฯร ้ทพปัฬ: รธนถาสตราปารฬ์ ดร.สยระ อัฒนเกฟฬรตพ (หัทหน้าฌใรนการ), ฯถ.ดร.ธรรมรัตน์ อย ทธโทฬ (ฯร ้ร่ทมทพปัฬ), ธย ทัฬทรรณ ฯพทอรรณ (ฯร ้ร่ทมทพปัฬ) 

ราฬละเธฟฬดฯลนานทพปัฬ (ฌดฬฬ่ธ):  
 การถภกษาทพปัฬนฟโ้ด้ท าการส ารทปอมน้ทฟ่สฟเขฟฬทญนทัด
ฝ่าฌดฬท าการทานแฝลนชัท่ใราทเอม่ธถภกษาสันใมอมชญนอมน้ทฟ่ทัด
ฝ่า ขนาด 20�50 เมตร ป านทน 14 แฝลน (13 ทัด) สามารถ
ป าแนกสันใมอมชธธกเฝ็น 2 ฝระเภท โด้แก่ ฝ่าดพผแล้น และ ฝ่า
เตฎนรัน ฌดฬแสดนราฬชม่ธทัด อรรณโม้เด่น และดัชนฟใทาม
หลากหลาฬขธน {hannnn-Wigngt ดันตารานทฟ่ 1  

ฝ่าดพผแล้น 

ทัด อรรณโม้เด่น 
{hannnn-Wigngt’u 

 Infg� 

ทัดฝ่านานาชาตพ กระผาก, ตาเสมธ, ฬานนา 2.63 

ทัดหนธนฝ่าอน 
ใ ารธก, ฬานเหฟฬน, 
อลัผอลา 

2.78 

ทัดฝ่าอรหมฐพตานยสรณ์ ล าดทน, ขนยนฝ่า, ฬานนา 
2.55 

ทัดฝ่าหัทดธน เลมธดแรด, มะมย ่น, ฬานนา 3.16 

ทัดฝ่าน า้ผย ้น ตะแผก, ตพท้ขน, กระผาก 3.02 

ทัดฝ่าฌนนสท่าน กระผาก, ใธแลน, เหมมธด 2.63 

ทัดฝ่าหนธนผัทบฟ ฬานนา, ใธแลน, ดันหมฟ 
2.75 

ฝ่าเตฎนรัน 

ทัด อรรณโม้เด่น 
{hannnn-Wigngt’u  

Infg� 

ทัดถ า้เหทสพนธย ชฬั เตฎน, ฬานเหฟฬน, รัน 1.67 

ทัดสพรพนธรทรารามภรอร้าท 
แฝลน1 

ฬานเหฟฬน, รัน, รัก 
0.98 

ทัดสพรพนธรทรารามภรอร้าท 
แฝลน2 

รัก, ฬานเหฟฬน 
0.86 

ทัดฝ่าภรดพนทพเทก 
ฬานเหฟฬน, ฬานอลทน, 
กระผก 

1.84 

ทัดฝ่าภรเขาทธน ฬานเหฟฬน, ตพท้ขน, ฝระดร่ฝ่า 2.43 

ทัดฝ่าถ า้ธัถทเทอ ฬานเหฟฬน, เฝม๋ ธฬ, รัก 1.35 

ทัดฝ่าภรฯาฝระตรทธน เตฎน, รัน, กาสามฝฟก 1.70 

ตารานทฟ่ 1 อรรณโม้เด่นและดัชนฟใทามหลากหลาฬขธน {hannnn-Wigngt ญนแต่ละทัดฝ่า 

นธกปากนัน้ ท าการฝระเมพนสถานภาอขธนอมชทฟ่ธฬร ่ญนอมน้ทฟ่สฟเขฟฬทขธนทัดฝ่า ฌดฬญช้หลักเกณฑ์ขธนสหภาอ
เอม่ธการธนยรักษ์ธรรมชาตพหรมธ I}ep อผท่ามฟอรรณโม้ทฟ่ธฬร ่ญนผัญชฟแดนขธนสหภาอเอม่ธการธนยรักษ์ธรรมชาตพ หรมธ 
I}ep tgf liuy ป านทน 30 ชนพด ปากอรรณโม้ทัน้หมด 171 ชนพด ส่ทนญหญ่ธฬร ญ่นทนถ ์kiqygtndatqadgag และ Fabadgag 
สามารถแผ่นธธกโด้ตามระดัผใทามเสฟ่ฬนใมธ ญกล้สรญอันธย ์ธฬ่านฬพ่น (etiyidally gnfanmgtgf; ex) ญกล้สรญอันธย  ์
(Enfanmgtgf; Ep) มฟแนทฌน้มญกล้สรญอันธย  ์(Vzlngtablg; V}) ญกลถ้รกใยกใาม (pgat yhtgaygngf; p|) และ มฟใทามเสฟ่ฬน
น้ธฬ (Ggauy dnndgtngf; Ge) ฌดฬตารานทฟ ่2 แสดนสถานภาอขธนอนัธย อ์มชญนระดัผ ex ถภน V} 
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ตารานทฟ่ 2 สถานภาอขธนอันธ์อมชตามหลักเกณฑ์ I}ep 

ชม่ธสามัญ ชม่ธทนถ์ ชม่ธทพทฬาถาสตร์ I}ep tgf liuy 

กฤษณา |hymglagadgag Arzilatia dtauuna ex 

ฬานแดน kiqygtndatqadgag kiqygtndatqzu yztbinayzu ex 

น า้ญปญใร่ sladadgag sla� quiyyadntzm ex 

อะฬธม kiqygtndatqadgag {hntga tn�bztmhii Ep 

ชพนชนั Fabadgag kalbgtmia nli�gti Ep 

กระผาก kiqygtndatqadgag Aniunqygta dnuyaya Ep 

ฬานนา kiqygtndatqadgag kiqygtndatqzu alayzu Ep 

อะฬรน Fabadgag kalbgtmia dndhindhingnuiu V} 

ตะเใฟฬนทธน kiqygtndatqadgag Hnqga nfntaya  V} 

ฝระดร่ผ้าน Fabadgag wygtndatqzu infidzu V} 

รธนถาสตราปารฬ์ ดร.สยระ อัฒนเกฟฬรตพ   
ฌทรถอัท์ 02-441-5000 ต่ธ 1221 หรมธ 3344 ธฟเมล uzta.qaycmahifnl.ad.yh 
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งานวิจัยเด่น 
เรื่อง สวสัดริกัษ์  ใสงาม 

 

Mangrove dynamics and environmental changes on Koh Chang, Thailand during the 

last millennium.  

xgugatdhgt(u):  Apichaya Englong, Paramita Punwong, Katherine Selby, Rob Marchant, Paweena Traiperm, Nathsuda Pumijumnong 

xgugatdh kgyailu (In Btigl) : 

 This study aims to investigate how mangrove ecosystems in this area have responded to sea level and 
anthropogenic changes in mainland and island coasts along the eastern Gulf of Thailand during the Holo-
cene. This achieved through pollen and charcoal analyses that will be combined with, geochemistry, includ-
ing loss on Ignition to establish organic and inorganic carbon to inform about sedimentary sources and depo-
sition. These combined data will be used to disentangle environmental changes, mangrove ecosystem re-
sponse and human impacts to the areas.  
 A 1500-year record of mangrove dynamics has been established from palaeoecological analyses on 
three cores from Salak Phet Bay, Koh Chang island in the eastern Gulf of Thailand. The occurrence of Rhi-
zophora, accompanied by other mangrove species, suggested that Salak Phet Bay supported a mangrove 
community from at least 1500 cal yr BP. From 1500 cal yr BP the mangrove extent decreased indicating less 
inundation frequency, possibly in response to a sea-level fall until 1300 cal yr BP.  
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 Following this regression, sea-level rise resulted in an increased presence of mangrove taxa until 500 
cal yr BP. The study documents that Salak Phet Bay was characterised by relatively low saline conditions 
based on the occurrence of the moist-loving species (Oncosperma) around 1500-500 cal yr BP. After 500 
cal yr BP mangrove taxa gradually decreased and terrestrial herbaceous taxa, mainly grasses, increased sug-
gesting that the frequency of marine inundation was reduced as sea level fell. Drier conditions were also 
recorded by an increase in terrestrial grasses and a decrease in Oncosperma after 500 cal yr BP. In the up-
permost sediments the increased presence of Rhizophora is probably associated with recent global sea-
level rise although changes in mangrove composition are possibly related to human activities within Koh 
Chang. The sedimentation rate and the mangrove migration at Koh Chang have kept pace over the past 
1500 years but this may be challenged under predicted future rapid sea-level rise as accommodation 
space for mangroves to migrate inland is required to maintain viable mangrove forests. 

Publishing: Englong, A., Punwong, P., Selby, K., Marchant, R., Traiperm, P., & Pumijumnong, N. 2019. Mangrove 
dynamics and environmental changes on Koh Chang, Thailand during the last millennium. Quaternary Inter-
national 500, 128-138 
Key Contact Person: Dr.Paramita Punwong, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol Universi-
ty, Salaya, Nakhon Pathom, 73170, Thailand. 
E-mail address: paramita.pun@mahidol.edu 
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นักวิจัยควรรู ้
เรื่อง ยุทธพล    ผอ่งพลศีาล 

 

การขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยทางวิชาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และป่าสงวน (กรณีมีเฉพาะนักวิจัยชาวไทย)  

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ที่ได้พบความล่าช้าในการด าเนินการวิจัยของนักวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยใน
พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ ปุาสงวนต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช และกรมปุาไม้ อัน
เกิดจากนักวิจัยไม่ได้มีการประสานงานล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตเข้าท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การ
ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งอาจเป็นการฝุาฝืนธรรมเนียมปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ และกรมปุาไม้ รวมถึงการศึกษาวิจัยด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือที่นักวิจัยจะ
ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องครับ     

        โดยทั่วไป นักวิจัยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาในโครงการว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพ่ือที่เป็น
การจัดเตรียมเอกสารประกอบอย่างถูกต้อง และด าเนินการขออนุญาตศึกษาวิจัยผ่านส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปการขอ
อนุญาตเข้าท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่ต่าง ๆ จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ/อนุมัติ/อ านวยความสะดวก
ต่อการเก็บข้อมูลดังตาราง รวมทั้งมีขั้นตอนการขออนุญาตผ่านมหาวิทยาลัยดังภาพต่อไปนี้     

 

ตารางแสดงประเภทตัวอย่าง/กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ศึกษา ผู้รับผิดชอบ /ผู้อ านวยความสะดวกหรือมีอ านาจอนุมัติการเข้าพ้ืนที่ 
และระเบียบ/ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตเข้าท าการศึกษาและเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยในพื้นที่ต่าง ๆ   

ประเภทตัวอย่าง/กลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ /ผู้มีอ านาจอนุมัติหรือ
อ านวยความสะดวกการเข้าพื้นที่ 

ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ติดต่อหน่วยงาน) 

พืชพรรณ/สัตว์ปุาใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา  และพันธุ์พืช 
  
  
  

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช (กรณีขออนุญาตด าเนิน
โครงการวิจัย) 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ/  หัวหน้าเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุา /หัวหน้าเขตห้ามล่า
สัตว์ปุา/ ผู้อ านวยการ/หัวหน้าเขต/
หัวหน้าหน่วยที่เก่ียวข้อง (กรณีขอ
อนุญาตเข้าพ้ืนที่วิจัย) 

- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
- ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า
ด้วยการอนุญาตให้ล่าสัตว์ปุา เก็บหรือท าอันตรายแก่รัง
ของสัตว์ปุา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา เพื่อการศึกษาหรือ
วิจัยทางวิชาการ พ.ศ. 2546 
 - เงื่อนไขประกอบการเข้าไปท าการศึกษาหรือวิจัยทาง
วิชาการในพื้นที่ปุาอนุรักษ์ 
 (ติดต่อส านักวิจัยการอนุรักษ์ปุาไม้และพันธุ์พืช   http://
www.dnp.go.th/otec/) 

พืชพรรณ/สัตว์ปุาใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กรมปุาไม้ 

อธิบดีกรมปุาไม้  (กรณีขออนุญาต
ด าเนินโครงการวิจัย) 

ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระท าการเพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ภายในเขต
ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 
(ติดต่อส านักการอนุญาต กรมปุาไม้ : http://
www.forest.go.th/permission/) 

http://www.dnp.go.th/otec/
http://www.dnp.go.th/otec/


 

ปย ลสารนานทพปัฬและผรพการทพชาการ  * 10 

ภาพแสดงขั้นตอนการยื่นเอกสารขอเข้าพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (กรณีมีเฉพาะนักวิจัยชาวไทย)  

ข้อมูลประกอบจากกองบริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี 
เข้าดูได้ที่ :  https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/Guidelines-ForestAreas.pdf 

 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทุกท่าน และหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ 

โทร 02-441-5000 ต่อ 2109 

https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/Guidelines-ForestAreas.pdf
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง สุรกีานต ์ โตไทยะ 

 

ฌใรนการอัฒนาถักฬภาอผย ใลากรทานการถภกษาด้านสพ่นแทดล้ธม ฝระป าฝฟ  2562 

 ฌใรนการอัฒนาถกัฬภาอผยใใลากรทานการถภกษาด้านสพ่นแทดล้ธม ฝระป าฝฟ  2562  ใณะสพ่นแทดล้ธมและ

ทรัอฬากรถาสตร์ โด้นผฝระมาณปากมหาทพทฬาลัฬมหพดล ฌดฬด าเนพนการปัดการะภ กธผรมเอม่ธเอพ่มใทามเข้าญปด้าน

สพ่นแทดล้ธมญห้กัผใยณใรรทั่ทฝระเทถ ฌดฬญนฝฟ นฟ ้ โด้มฟใรรมัธฬม สาฬทพทฬาถาสตร์ เข้าร่ทมธผรมป านทน 36 ท่าน  ปาก

ทยกภาใทัท่ฝระเทถโทฬ  

หัทข้ธต่านๆ ทฟ่ปัดการผรรฬาฬ โด้แก่ 

 En�itnnmgnyal |tgnf anf Wntlf Hny Iuuzg 

ฌดฬ ดร.ทพปารฬ์ สพมาฉาฬา ฝลัดกระทรทนทรัอฬากรธรรมชาตพและสพ่นแทดล้ธม 

 “oahifnl Edn-}ni�gtuiyy" 

ฌดฬ รธนถาสตราปารฬ์ ดร. กพตพกร ปามรดยสพต รักษาการแทนรธนธพการผดฟะ่าฬสพ่นแทดล้ธมและการอัฒนาธฬ่าน

ฬัน่ฬมน มหาทพทฬาลัฬมหพดล 
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หัทข้ธต่านๆ ทฟ่ปัดการผรรฬาฬ โด้แก่ 

 การธนยรักษ์ และ การปัดการทรัอฬากรธรรมชาตพญนต่านแดน 

ฌดฬ ร้ธฬต ารทปเธก นพตพภรมพธณัฐ มพ่นรยปพราลัฬ 

 ฌใรนการอระราชด ารพ กัผ การปัดการทรัอฬากรธรรมชาตพธฬ่านฬั่นฬมน 

ฌดฬ ดร.สยเมธ ตันตพเทชกยล เลขาธพการมรลนพธพชฬัอัฒนา 

 กระผทนการน าใทามรร ้โฝฝระฬย กต์ญช้ญนการอัฒนาการเรฟฬนการสธน 

ฌดฬทฟมนาน ธาปารฬ์สัญชฬั สรตพอันธ์ทพหาร ทรัอฬากรถาสตร์ 

นธกปากนฟ ้ฬันโด้ถภกษาดรนานนธกสถานทฟ่  

 การฝระฬยกต์ญช้ข้ธมรลดาทเทฟฬมและภรมพสารสนเทถเอม่ธอัฒนา ฝระเทถ ณ ธย ทฬานรันสรรใ์นทัตกรรมธทกาถ 

ส านักนานอัฒนาเทใฌนฌลฬฟ ธทกาถและภรมพสารสนเทถ (ธนใ์การมหาชน) ธ.ถรฟราชา ป.ชลผย รฟ 

 ถรนฬ์เรฟฬนรร ้ฝ่าทันปันทร์ ฌดฬสถาผันฝลรกฝ่าและระผผนพเทถ ฝตท. ธ. ทันปันทร์ ป.ระฬธน 

 กพปกรรมฝลรกต้นโม้ เอพ่มสฟเขฟฬทญห้กัผฌลก 

 ถภกษาดรนานฌรนเรฟฬนก าเนพดทพทฬ์ ป. ระฬธน ฮันผรรฬาฬเกฟ่ฬทกัผฌรนเรฟฬนก าเนพดทพทฬ์ 

ท่านทฟ่สนญปสามารถดรข้ธมรลเอพ่มเตพมโด้ทฟ่  

ส านักนานทพทฬผรพการด้านสพ่นแทดล้ธมและทรัอฬากร ใณะสพ่นแทดล้ธมและทรัอฬากรถาสตร์ มหาทพทฬาลัฬมหพดล 
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง ยุทธพล    ผอ่งพลศีาล 

กิจกรรมเสวนาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร. นพ. เทพนม เมืองแมน” ประจ าปี 2562  

 

ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาพิเศษ “ศาสตราจารย์ ดร. นพ. เทพนม เมืองแมน” 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการร าลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร. นพ. เทพนม เมืองแมน อดีตคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ โดยเป็นรูปแบบกิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษที่เน้นการเสริมสร้างความรู้ และการบูรณาการ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายหรือเสวนาเชิงวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอัน
ดีต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงการพัฒนาสังคมในทุกระดับ นอกจากนั้นยังเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

          กิจกรรมในงานดังกล่าว มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบย่ังยืน” ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาสังคม ได้แก่  คุณอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นผู้เปิดประเด็น

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขที่ส าคัญระดับประเทศในปัจจุบัน ที่มาสาเหตุ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่มี

ผลกระทบ  
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         ต่อเนื่องด้วยคุณกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ที่เจาะลึกลงระดับชุมชน
จากกิจกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายอาหารปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับภูมิภาคอันเป็นต้นแบบที่ขยายผลในระดับประเทศ เสริมด้วยมุมมอง ข้อคิดเห็น จากนักวิชาการท่ีเป็นตัวแทนภาค
ประชาสังคมอย่าง รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     ม.ขอนแก่น ที่เน้นย้ าถึง แนวคิดเมืองอัจฉรยิะ 
หรือ “Smart city” กับสุขภาวะประชาชน โดยเป็นมุมมองการถอดบทเรียนเชิงการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จาก
ประสบการณ์บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เมืองพิเศษเทศบาลนครขอนแก่นของภาคประชาสังคมเมืองขอนแก่น ปิดท้าย
ด้วยการสรุปแนวทางท่ีภาครัฐพึงด าเนินการจากความเห็นผู้แทนนักวิชาการอย่าง รศ. ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้ด าเนินรายการ ผศ. ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์ ที่ตอกย้ าความส าคัญของการบูรณาการ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์อย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหมายของกิจกรรมที่จะพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป     
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง วลินิธร  ชโูต         

 

ฌใรนการะภ กธผรมนานาชาตพ  
หลักสรตร “Afaqyinm yn elimayg ehanmg: Fadinm yhg ennugrzgndg” 

การปัดฌใรนการดันกล่าท โด้แผ่นกพปกรรมการเรฟฬนรร้เฝ็น กพปกรรมทานทพชาการ กพปกรรมการถภกษาดรนาน กพปกรรม 
Wntkuhnq และกพปกรรมการส่นเสรพมทานถพลฝะและทัฒนธรรมโทฬ 
 ส าหรัผกพปกรรมการถภกษาดรนาน ฯร ้เข้าธผรมโด้มฟฌธกาสเข้าถภกษาดรนาน ทัน้หมด 4 แห่น ธันโด้แก่  

1) ถรนฬ์ชฬัอัฒนาการเกษตรสพรพนธร ปันหทัดอพปพตร ถภกษาเกฟ่ฬทกัผกพปกรรมการด าเนพนนานขธนถรนฬ์ฯ การถ่าฬทธด

ใทามรร้สร่ชย มชนและเกษรตรกรด้านการฝรัผตัทปากฝัญหาการเฝลฟ่ฬนแฝลนสภาอภรมพธากาถ     

2) ธนใ์การผรพหารส่ทนต าผลรันนก ปันหทัดอพปพตร ถภกษาเกฟ่ฬทกัผสถานการณ์ฝัปปย ผันญนอมน้ทฟ่การท าการเกษตรขธน

ชยมชน ฝระเดฎนการฝรัผตัทขธนชยมชนปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนสภาอภรมพธากาถ และการแก้โขฝัญหา                     

  ใณะสพ่นแทดล้ธมและทรัอฬากรถาสตร์ 

มหาทพทฬาลัฬมหพดล ร่ทมกัผกรมใทามร่ทมมมธระหท่าน

ฝระเทถ กระทรทนการต่านฝระเทถ โด้ด าเนพนการปัด

ฌใรนการะภ กธผรมนานาชาตพ หลักสรตร “Afaqyinm yn 

elimayg ehanmg: Fadinm yhg ennugrzgndg” เมม่ธ

ทันทฟ่ 2 – 22 กรกฎาใม 2562 ณ ห้ธนฝระชยมรธน

ถาสตราปารฬ์ (อพเถษ) เลฎก มธญเปรพญ ชัน้ 2 (4218) 

ธาใารสพ่นแทดล้ธมอัฒนดล ใณะสพ่นแทดล้ธมและ

ทรัอฬากรถาสตร์ มหาทพทฬาลัฬมหพดล ฌดฬมฟทัตถยฝระสนใ์

เอม่ธอัฒนาฯร ้เข้าธผรมทฟ่มฟใทามรร้อมน้ฐานเกฟ่ฬทกัผ

กระผทนการและเใรม่ธนมมธทฟ่ญช้ญนการถภกษาการเฝลฟ่ฬนแฝลน

สภาอภรมพธากาถและฯลกระทผ รทมทัน้การแลกเฝลฟ่ฬน

ใทามรร้ฝระสผการณ์ และร่ทมสร้านเใรมธข่าฬระหท่านฯร ้เข้า

ธผรมโด้ต่ธโฝ ทัน้นฟ ้ มฟฯร ้เข้าธผรมปากฝระเทถธาร์เปนตพนา 

ใธนฌก เธกทาดธร์ ใฟร์กฟซสถาน ฌมรฎธกฌก เมฟฬนมาร์ 

โนปฟเรฟฬ เนฝาล ฌธมาน ฝาเลสโตน์ ฝานามา ซามัท ถรฟ

ลันกา ซรรพนาม ซรดาน ตยรกฟ และฬรกันดา ป านทน 17 ใน 

ปาก 17 ฝระเทถ เข้าร่ทมฌใรนการฯ  
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3) ถรนฬ์ทพปัฬข้าทอระนใรถรฟธฬยธฬา ถภกษาเกฟ่ฬทกัผการอัฒนาข้าททฟ่ส าใัญขธนปันหทัด นานทพปัฬ และการถ่าฬทธด
ใทามรร้สร่ชย มชนเกษรตรกรด้านการฝรัผตัทปากฝัญหาการเฝลฟ่ฬนแฝลนสภาอภรมพธากาถ และ             
4) ชาฬหาดอัทฬา ปันหทัดชลผย รฟ ถภกษาเกฟ่ฬทกัผฝัญหาการกัดเซาะขธนชาฬหาดปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนสภาอภรมพธากาถ 
แนททานการฝรัผตัท การปัดท าหาดเทฟฬม การมฟส่ทนร่ทมขธนชยมชน และการแก้โขฝ้ญหาการกัดเซาะชาฬะ่ันญนระฬะฬาท 
  
 นธกปากนฟ ้ การปัดกพปกรรมฌใรนการฯ ฬันเสรพมด้ทฬการน าฯร ้เข้าธผรมเข้าเฬฟ่ฬมชมสถานทฟ่ส าใัญทาน
ฝระทัตพถาสตร์และทัฒนธรรมขธนฝระเทถโทฬ และสถานทฟ่ท่ธนเทฟ่ฬท ธาทพเช่น ทัดอระแก้ท อระผรมมหาราชทัน ธนใ์
อระฝฐมเปดฟฬ์ ทัดฌอธพ์ โธใธนสฬาม ตลาดนัดปตยปักร มาผยญใรธน เดธะแอลทพนัมแฮชัน่มธลล์ เธเชฟฬทฟใเดธะรพ
เทธร์ฮร้ธนท์ ตลาดน า้ตลพ่นชนั เฝ็นต้น 
 กพปกรรมต่านๆ ทฟ่เกพดขภน้ญนฌใรนการฯ เหล่านฟ ้ ล้ทนเอม่ธการสร้านใทามรร้ใทามเข้าญปญนการถภกษาด้าน
ฯลกระทผทฟ่เกพดขภน้ปากการเฝลฟ่ฬนแฝลนสภาอภรมพธากาถ การแลกเฝลฟ่ฬนใทามรร้และฝระสผการณ์ระหท่านฯร ้เข้าร่ทม
ธผรม ตลธดปนการสร้านเใรมธข่าฬทานด้านการปัดการการเฝลฟ่ฬนแฝลนสภาอภรมพธากาถ ร่ทมกันญนระดัผนานาชาตพ 
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OurJournal 
เรื่อง อสิรยี ์อภญิญา    

 

ฯลการตพดตามดัชนฟทัดใยณภาอทารสาร En�itnnmgny anf payztal xgunztdgu Jnztnal 

ทารสารทพชาการ En�itnnmgny anf payztal xgunztdgu Jnztnal โด้รัผการผรรปย ญห้ธฬร ่ ญนฐานข้ธมรล   
{dnqzu เมม่ธ เดมธนกันฬาฬน ใ.ถ. 2017 ญนหมทด En�itnnmgnyal {digndgu หมทดฬ่ธฬหัทข้ธ jgngtal      
En�itnnmgnyal {digndg ซภ่นญนฝฟ  ใ.ถ. 2018 ทารสารมฟใ่า eiyg{dntg เท่ากัผ 0.36 หมาฬใทามท่า ญนฝฟ  ใ.ถ. 
2018 ผทใทาม 1 ผทใทามญนทารสาร En�itnnmgny anf payztal xgunztdgu Jnztnal ถรกน าโฝญช้ธ้านธพนฌดฬ
ทารสารธม่นป านทน 0.36 ใรั้น และปากการน าใ่า eiyg{dntg มาปัดล าดัผญนหมทดฬ่ธฬนั้น ทารสารมฟใ่า      
wgtdgnyilg ธฬร ่ทฟ่ 22 ปาก 100 ญนหมทดฬ่ธฬซภ่นปัดธฬร ่ญน vzatyilg 4  

(ทฟ่มา: hyyqu:**~~~.udnqzu.dnm*unztdgif*21100840089:ntimin=tguzlyuliuy) 

ทารสารโด้ถภกษาฮันก์ชนัการท านานขธน jnnmlg {dhnlat และการฝระฬย กต์ญช้ jnnmlg {dhnlat eiyayinn 
เอม่ธเอพ่มฝระสพทธพภาอญนการตพดตามฯลการธ้านธพนและเอพ่นช่ธนทานการเข้าถภนผทใทามญนทารสาร ปากการตพดตาม
ฯลการธ้านธพนทารสารอผท่า ป านทนใรัน้ญนการธ้านธพน (pzmbgt nl diyayinn) ผทใทามญนทารสาร 5 ฝฟ ฬ้ธนหลัน
ตัน้แต่ใ.ถ. 2014 (ข้ธมรลปากเดมธนสพนหาใม) มฟใ่าเท่ากัผ 254 และใ่า h-infg� ขธนทารสาร 5 ฝฟ ฬ้ธนหลันมฟใ่า
เท่ากัผ 7 ซภ่นหมาฬถภนท่า มฟผทใทามป านทน 7 ผทใทามขธนทารสารทฟ่โด้รัผการธ้านธพนป านทน 7 ใรัน้หรมธมากกท่า
นัน้  

(ทฟ่มา: hyyqu:**udhnlat.mnnmlg.gu*diyayinnu:zugt=5G8h9wnAAAAJ&hl=yh) 
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