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 สวัสดีผูต้ิดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากงานวจิัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผ่านเนื้อหาสาระ

ของจุลสารฉบบันี้ ซึ่งได้ลว่งเลยมาถึงกลางปี 2562 พอดิบพอดีกับกิจกรรมและข่าวประชาสัมพนัธ์เด่น ๆ ในรอบ 2 เดือนทีผ่่านมาซึ่งถือว่า

มีความนา่สนใจในหลายเร่ือง อาทิ การสัมภาษณน์ักวิจัยที่มผีลงานวิจัยและพฒันาสมนุไพรและพืชพนัธุ์ตา่ง ๆ จนต่อยอดสู่เชิงพาณิชย ์

จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ อันถือว่าเป็นมิติใหม่ของงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่บนห้ิงอีกต่อไป ต่อด้วยแนะน าวิธีการรายงานผลการด าเนนิงาน

โครงการวิจัยที่ได้รบัเงินงบประมาณแผ่นดิน 2562 ลงในระบบ NRMS ส าหรับหัวหน้าโครงการที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจากคอลัมน์

นักวิจัยควรรู้ นอกจากนั้น ยงัมีภาพและเนื้อหากิจกรรมการเสวนา การฝึกอบรมทั้งระดบันานาชาติและระดบัเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความ

น่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเสวนาพิเศษ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?” การ

ฝึกอบรมนานาชาติดา้นการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคณะ

ของเราได้รับความไวว้างใจให้เปน็ผู้ด าเนินโครงการต่อเนื่องมากว่า 12 ปี 

 อนึ่ง ทางกองบรรณาธิการมีความจ าเปน็ต้องปรับระยะเวลาเผยแพร่จุลสารจากราย 2 เดือน เป็น ราย 3 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่

ฉบับที ่ 5 ซึ่งจะเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป อันเนื่องจากปัจจบุันสมาชิกผู้เขียนของเราต่างมีภารกิจงานประจ าเพิ่มข้ึนเป็น

เท่าตัว และล้วนแล้วแต่เปน็ภารกิจส าคัญขององค์กรที่ต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ จึงมีผลกระทบต่อการจัดสรรเวลาเพื่อมาจัดท าจุลสารที่ยัง

ยืนหยัดมาเปน็ปีที่ 7 แล้ว อยา่งไรก็ตาม กองบรรณาธิการจะยังคงจัดท าจุลสาร สรรหาข่าวสารความเคลื่อนไหว เนื้อหาสาระ กิจกรรม 

ตลอดจนปรบัปรุงวิธีการน าเสนอคอลัมน์ต่างๆ ให้นา่สนใจสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน และหวังเปน็อย่างยิง่ว่าจะไดร้ับความสนใจ 

เสียงตอบรับ หรือแม้กระทั่งค าติชมอย่างสรา้งสรรค์จากทา่นผูต้ิดตามด้วยดีเชน่เคย 

                                                                       แล้วพบกันใหม่ฉบับหนา้!! 

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

เสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2562”  

ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?” 

 5 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 - 16.20 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ก าหนดจัดการเสวนาพิเศษ เนื่องใน “วัน

สิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2562” ในหัวข้อ “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?” โดย

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธันย ์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่ง

ประกอบด้วยการบรรยาย ช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PM2.5” โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์             

 การเสวนาพิเศษช่วงที่ 2 โดย Prof. Junji Cao Vice President, Institute of Earth Environment Director, Key La-

boratory of Aerosol Chemistry and Physics Chinese Academy of Sciences, the People’s Republic of China, 

Prof. Yu Huang Assoc. Prof. Ningning Zhang และ Dr. Yiqin Shao จาก Huizhou Yuanjiachuang Science and Tech-

nology Development Co., Ltd ด าเนินรายการเสวนาโดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์               

 และ การเสวนาพิเศษช่วงที่ 3 โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต 

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 

ผู้อ านวยการแผนงานวิจัยแห่งประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ.นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท 

ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ด าเนินรายการเสวนา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

The 1st International PhD Conference on Environment”  

 23 พค 62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “The 1st International 

PhD Conference on Environment” ซึ่งจัดขึ้นโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

(นานาชาติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตร

นานาชาติ) จ านวน 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจาก 3 สถาบัน ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพ่ือเป็น

แรงผลักดันให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญา

เอกของแต่ละหลักสูตรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้ต่อไป ณ ห้องประชุม 4226 ชั้น 2 

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 28 พค 62 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีปิดพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” 

จ านวน 18 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของ

ทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาร์เมเนีย บูร์กินาฟาโซ ชิลี ไอ

เวอรี่โคสต์ เอธิโอเปีย กินี จอร์แดน คีร์กีซ เมียนมา เนปาล 

ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซูดาน ทาจิกิสถาน ติมอร์-เลสเต ตูนิเซีย ตุรก ี

และ วานูอาตู ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญ

เจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมนานาชาติ

ดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 28 พค 62 เพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะด้านการจัดการ การเตรียมพร้อมและการตระหนักถึงภัย

พิบัติทางธรรมชาติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยได้รับการสนับสนุน

จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International 

Cooperation Agency: TICA) และมี ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อ านวยการฝึกอบรม  

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management”  
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คุยกับนักวจิัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

จากผลงานวิจัยสู่ Market place  

ซึ่ง “ผงข้าวกล้องงอกากบาสกดัสูตร Allergy Less / No Sugar Added  เครื่องดื่มธัญพืชปรุงส าเร็จชนิดผง” 
เป็นการวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจมูกข้าว ข้าวยา ตราใบเงิน (จัดจ าหน่ายโดย 
บริษัท โกลบอล สปริง เทรด จ ากัด) แรกเริ่มนั้นพบปัญหา ข้าวกล้องจะเกิดความชื้นได้ง่าย จึงพัฒนามาเป็นสูตรผง 
และปรับปรุงเพ่ิมเติมคุณประโยชน์มาเรื่อยๆ   

จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสื่อประสาทบ ารุงสมอง กระตุ้นต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมน (HGH) ที่ส าคัญต่อการ
เจริญเติบโต ช่วยสร้างเนื่อเยื่อและกระชับกล้ามเนื้อ ป้องกันการสะสมไขมัน ช่วยให้ผ่อนคลายวิตกกังวลและหลับ
สบาย ลดอาการชาตามร่างกาย หรือเพ่ิมวิตามินบี รวมทั้งช่วยในการควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ าตาล และ
ผลิตภัณฑ์ “ผงปรุงรสจากผัก” อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธัญพืชและผักหลากสี อุดมไปด้วยสารอาหาร
ทางธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์มากมากทั้งคลอโรฟิลด์ต้านอนุมูลอิสระ  ไลโคปีนและเบตาไซซีน บ ารุงหัวใจและปอด 
แอนโทไซยานิน ท าลายสารก่อมะเร็งและช่วยกระตุ้นการท างานของเซลลล์  ลูทีน เบต้าแคโรทีน เอสเพอริดีน บ ารุง
สายตา ลดคอเรสเตอรอลและไขมันอุดตัน และเซนโทน ลดการอักเสบ และควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด  

 วันนี้ได้มาพูดคุยกับ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์ เกี่ยวกับผลงานวิจัย ผงข้าวกล้องงอกากบาสกัดฯ 

ซึ่งจากงานวิจัยวันนั้น ถึงวันนี้ได้ออกสู่สายตาผู้ประกอบการแล้ว  

 โดยอาจารย์ได้เล่าว่า แรกเริม่ อาจารย์มองจากเรือ่งสุขภาพ อยากให้เรามีอะไรทีด่ตี่อสุขภาพได้รบัประทาน  โดย

ศึกษาวา่คนสว่นใหญม่ีปัญหาสุขภาพด้านใดบา้ง ท าการศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ สมุนไพร พืชพันธุ์ต่างๆ เพือ่สุขภาพ 
และได้เข้าไปดูสนิค้าในชุมชน ที่ชุมชนท าอยู่ อยากช่วยกระจายสนิค้า ให้สนิค้าชมุชนสามารถเขา้ถึงตลาดได ้  จึงน า

สินค้าที่มอียู่ในชุมชนมาพฒันาปรบัปรุง เพิ่มมูลค่าและคุณประโยชน์ทางโภชนาการของสนิค้ามากขึ้น  โดยผลิตเปน็ 
“ผงขา้วกล้องงอกากบาสกดัสตูร Allergy Less / No Sugar Added  เครื่องดืม่ธัญพืชปรุงส าเร็จชนิดผง”  
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คุยกับนักวจิัย 
จากผลงานวิจัยสูผ่ลติภัณฑ์และไปสูต่ลาด 

 ความรู้สึกและความประทับใจ  

  การที่ผลงานวิจัยของเรา ได้ท าออกมาเป็นผลติภัณฑ์ และได้ไปน าเสนอให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งผูป้ระกอบการ

ได้รบัทราบ เป็นความภาคภูมิใจ และที่ส าคัญท าให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าสนิค้าจากชุมชน นอกจากนี้ยังอยากให้ทุก
คนหนัมารักสขุภาพ รบัประทานของที่มีประโยชนก์ันคะ่  

 ได้เข้าร่วมโครงการ Marketplace ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือ Food Innopolis ร่วมกับ TMA จัดกิจกรรม 
(Food Innopolis Knowledge Forum 2018) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ We 
Learn ชั้น 2 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานได้เชิญวิทยากร ตลอดจนนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ มาน าเสนอผลงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 
คน เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑ์  อาจารย์ได้น าผลงาน ผงข้าวกล้องงอกากบาสกัดฯ  ไปน าเสนอในครั้งนั้นด้วย ซึ่ง
ผู้ประกอบการก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี  
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
นักวิจัยควรรู ้

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยท่ีได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน 2562 ลงในระบบ NRMS 
(ส าหรับหัวหน้าโครงการ)  

 จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับที่แล้ว (มีนาคม-เมษายน 2562) ที่ผู้เขียนได้น าเสนอวิธีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
โครงการที่ปรากฎในระบบ NRMS ให้สอดคล้องตามที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยในทุกไตรมาสตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก าหนด ในฉบับนี้เราจึงมาต่อ
กันในเรื่องของการรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับหัวหน้าโครงการลงในระบบ
ดังกล่าวกันนะครับ   

การรายงานผลการด าเนินงาน 
ในสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ที่เมนูย่อย “รายงานผลการด าเนินงานงบบูรณาการ” ให้คลิก 
“ด าเนินการ” เพ่ือเข้าสู่การรายงานผลการด าเนินงาน (ภาพท่ี 1)   

ภาพที่ 1: การเข้าสู่รายงานผลการด าเนินงาน 

จากนั้นจะพบ Tab menu ที่ส าคัญ 3 tab ได้แก่ รายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงาน และรายงานตัวชี้วัด ให้กรอกและ
บันทึกข้อมูลตาม tab ข้างต้น ที่ส าคัญ ได้แก่  

หน้ารายละเอียดโครงการ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อแผนบูรณาการ เป้าหมาย แนวทาง  กลุ่ม กลุ่มย่อย  
หน่วยงานเจ้าภาพ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลโครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ 

หน้าผลการด าเนินงาน ให้ด าเนินการรายงานผลประกอบด้วยหัวข้อ สรุปผลการด าเนินการ โดยคลิก “เพิ่ม
สรุปผล” (ภาพที่ 2) หลังจากนั้นเป็นการรายงาน แผน-ผลการด าเนินงาน (ภาพที่ 3) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งวดงาน ส่งรายงาน เอกสารแนบ และ บทคัดย่อ  

ตัวอย่างภาพประกอบจากกองบริหารงานวิจัย (เข้าดโูดยละเอียดไดท้ี่ https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_fund/GOVERN-
2562/NRMS-MANAUL_PI.pdf ) 
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ภาพที่ 2: การเพิ่มสรุปผลเพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงาน 

ภาพที่ 3: การรายงานแผล-ผลการด าเนินการ โดยเมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้นักวิจัยคลิก“บันทึก”  

 หน้าการรายงานตัวช้ีวัด เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแนวทางตาม เป้าหมายแผนบูรณาการ 
ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ ได้แก่  
 หน่วยงานร่วมด าเนินการและการบริหารจัดการ 
 ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 
 การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของเอกชนที่ร่วม โครงการ (ในกรณีหน่วยงานร่วม

เป็นภาคเอกชน)  
 รายงานผลผลิตโครงการจ าแนกตามการใช้ประโยชน์ (Output) (รายงานเฉพาะโครงการ ในเป้าหมายที่ 1-3) (ภาพที่ 

4)  
 การรายงานผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ และตัวชี้วัด (ภาพที่ 5)  
 ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ (ภาพท่ี 6)  
 โครงการสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ส าหรับโครงการในเป้าหมายที่ 1)  
 การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ส าหรับเป้าหมาย 4.1)  
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 เกิดการจ้างงานใหม่ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (ส าหรับโครงการในเป้าหมายที่ 4.1)  
 รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมครุภัณฑ์ (ส าหรับโครงการในเป้าหมายที่ 4.4)  

ภาพที่ 4: รายงานผลผลิตโครงการจ าแนกตามการใช้ประโยชน์ (Output)  

ภาพที่ 5: การรายงานผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ และตัวชี้วัด 

ภาพที่ 6: การรายงานผลกระทบจากด าเนินโครงการ 

ข้อควรจ า : หลังจากท่ีนักวิจัยได้กรอกข้อมูลในเมนูย่อยต่าง ๆในหน้าการรายงานตัวชี้วัดครบถ้วนแล้ว ต้องคลิก “บันทึก” 
เสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่กรอกไปสูญหายจากระบบ NRMS   
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง  สุภาวดี จ าปาลา 

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร รุ่นที่ 12  

 โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 ในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 10 
พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง มลพิษทางน้ า  
มลพิษทางอากาศและกลิ่นรบกวน การจัดการขยะ และป่าชายเลน  โดยใช้วิธีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการ
ฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อวิชา และ
ในพื้นที่จริงของจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นถึงสภาพพ้ืนที่จริง   ตลอดจนการศึกษาดูงานในภาคสนาม ระหว่าง
วันที่ 6 – 7  พฤษภาคม 2562 จ านวน 2 วัน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ  และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี   เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การเชื่อมโยงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ฝึกฝนความเป็นผู้น า รู้จักการปรับตัว การสร้างมนุษยสัมพันธ์  และรู้จักการท างานเป็นทีม ผ่าน
กระบวนการ การท าโครงงานกลุ่มในประเด็น เรื่อง “การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสมุทรสาคร” ซึ่งมีการร่วมแสดง
ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ตลอดจนการน าเสนอผลงานที่เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถน าไปถ่ายทอดสู่เพื่อนนักเรียน บุคคลอื่นๆ โรงเรียน และท้องถิ่นได้ต่อไป     
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง  วิลินธร ชูโต 

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management”  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Natural Disasters Management” ในระหว่างวันที่ 
7 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 (4218) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติ และเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจาก
ประเทศอาร์เมเนีย บูร์กินาฟาโซ ชิลี โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย กินี จอร์แดน คีร์กีซสถาน พม่า เนปาล ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซูดาน ทา
จิกิสถาน ติมอร์-เลสเต ตูนิเซีย ตุรกี และวานูตู จ านวน 18 คน จาก 18 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ 
 การจัดโครงการดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็น กิจกรรมทางวิชาการ โดยการบรรยายและแลกเปลี่ยน
ความรู้ในห้องอบรม อันได้แก่ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรณีวิทยา และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งในระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ  

ส าหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
พยากรณ์อากาศและตรวจวัดแผ่นดินไหว รวมทั้งการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา และการศึกษาดูงานการเตือนภัยพิบัติทางทะเล
ของชุมชน ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ และการเข้าชมอุทยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ดาวเทียมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเข้าชมการควบคุมดาวเทียมและการรับ
สัญญาณ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฯ ยังเสริมด้วยการน าผู้เข้าอบรมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของประเทศไทย ได้แก่ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) วัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา วังช้างอยุธยา แล เพนียด จ.อยุธยา วัดมหาธาตุ จ.
อยุธยา รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เซ็นทรัลเวิลด์ ไอคอนสยาม เดอะ
แพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ตลาดน้ าขวัญเรียม และล้ง 1919   
 กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการฯ เหล่านี้ ล้วนเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางด้าน
สิ่งแวดล้อมร่วมกันในระดับนานาชาติ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง  สุรีกานต์ โตไทยะ 
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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 
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