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จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 3 ฉบับท่ี 1 เดอืนพฤศจิกายน-ธันวาคม2557 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเร่ืองทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที ่
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรินพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 
นางสาววิลินธร ชูโต 
นายยุทธพล ผ่องพลีศาล 
ฝุายศิลป์ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/

บรรณาธิการบอกกล่าว 
กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ เร่ิมต้นปีที่ 3 ของจุลสาร

งานวิจัยฯ ฉบับที่ 1 ด้วยการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประจ าปี 2557 นอกจากนี้บุคลากร
สายสนับสนุนห้ามพลาด วารสารการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (JPR2R) เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 
2558 ส่วนท่านใดที่ยังไม่มีหัวข้องานวิจัย หรือคิดไม่ออกบอกไม่
ถูกว่าจะพัฒนางานประจ าไปสู่งานวจิัยเร่ืองอะไรดีอย่าพลาดงาน
นี้ค่ะ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวแรกสู่ R2R เสาะหา
ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ าสู่ผลงานวิชาการ ใน
คอลัมน์จับตาเรื่องเด่น ( I get focus) โครงการค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9: Power Green Camp 2014 
ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทยเรียนรู้รับมือ ธรณีพิบัติภัย มหันตภัย
ใกล้ตัว” ในคอลัมน์เรื่องนี้ต้องขยาย คอลัมน์อาหารสมองกับ 
Horizon 2020 ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนจาก EU… โอกาสดี มีให้
ชาวมหิดล ปิดท้ายฉบับด้วยงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 
1 st Environment and Natural Resources International 
Conference (ENRIC 2014) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 6 – 7 พ.ย. 2557 
นี้ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 
    พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
       Sirinapat  
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R2R เสาะหาประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนา 
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รอบรั้ว 

งาน 
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รอบรั้วงานวจิยั 

ผลงานทีน่า่สนใจของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง นางสาวศภุลักษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 
เวลา 9.00-10.00 น. รองศาสตราจารย์  
ดร.กิติกร  จามรดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
Research Talk ครั้งที่ 5-2557 เรื่อง การรับทุน
วิจัยแบบมุ่งเป้าประจ าปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติ
จากท่านวิทยากร ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
(คณาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์และผู้ประสานงานโครงการ 
วิจัยด้านโลจิสติกส์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สกว.)  ณ ห้องประชุมเทพพนมเมือง
แมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล  
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 เมื่อวันที่ 12– 19 ตุลาคม 2557 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) จัดโครงการค่าย
เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9  
Power Green Camp 2014 ภายใต้หัวข้อ 
“เยาวชนไทยเรียนรู้รับมือ ธรณีพิบัติภัย  มหันต
ภัยใกล้ตัว” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมี
เยาวชนจากทั่วประเทศผ่านเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 70 คน  โดยกิจกรรมตามโครงการนี้
มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และรู้จักการคิด
วิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
อีกทั้งเพ่ือเตรียมเยาวชนให้สามารถปรับตัว 
เตรียมพร้อม และด าเนินชีวิต ในภาวะวิกฤต
สิ่งแวดล้อม  



จบัตาเรือ่งเด่น 
ขอแสดงความยินดกีับคณาจารยค์ณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตรท์ีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุงานวจิัย 

เรื่อง นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 

I 

Get 

Focus 

ขอแสดงความยนิดีกบัคณาจารยค์ณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
ทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุงานวจิยัสง่ทา้ยปงีบประมาณ 2557 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี ได้รับทุน
พัฒนานักวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ในโครงการ“การท างานร่วมกันของแบคทีเรียและ
พืชในการส่งเสริมและบ าบัดแคดเมียมในดินปนเปื้อนด้วย
พืชและการพัฒนาเซลล์ตรึงแบคทีเรียส าหรับการเติมหัว
เชื้อในดิน” 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสติ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ฝุายสวัสดิภาพสาธารณะ (สกว.) ในโครงการ 
“การพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่รูปแบบเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ” 

 อาจารย์ ดร.นอรเ์บอร์โต  อะเซนซิโอ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยโครงการ 
วิจัยประเภทมุ่งเปูา ในโครงการ“การศึกษานิเวศวิทยา
ระดับภมูิภาพและการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของชะนีมือขาว  
ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสมในพ้ืนที่ซ้อนทับ” 

 อาจารย์ ดร.มณฑิรา  ยุติธรรม ได้รับทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝุายวิชาการ 
(สกว.) ในโครงการ“การศึกษาวัฎจักรไนโตรเจนและค่าการ
ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซค์จากดินในการเกษตร : กรณีศึกษา
ข้าวโพด” 

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       



 วารสาร เปิดรับบทความ/รายงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ โดยเปิดรับบทความที่

เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านโสตทัศนศึกษา 3) ด้านสารสนเทศ 4) 

ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 5) ด้านฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ 6) ด้านนโยบาย

และแผน  7) ด้านทรัพยากรบุคคล 8) ด้านงานวิจัย  9) ด้านวิทยาศาสตร์  10) ด้าน

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการ   โดยผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับ

ผลงานที่สรุปแล้วจ านวนไม่เกิน 10 หน้า พร้อมเขียนชื่อและข้อมูลติดต่อกลับ ตาม

แบบฟอร์มขอส่งบทความ 

 

 Call for Paper 

สอบถามข้อมูล - ติดตอ่  งานวิจยัและบริการวิชาการ  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา   
อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170  

อีเมล supalak.waa@mahidol.ac.th  
โทรศัพท์ 02-441-5000 ต่อ 2114 

เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/jpr2r/ 

เปิดรบับทความ 

ตั้งแต่บดันี้  ถงึ 31 มกราคม 2558 

เผยแพร่ สิงหาคม 2558 

จบัตาเรือ่งเด่น 
Call for Paper  วารสาร Journal of Professional Routine to Research 

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 
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Get 

Focus 
วารสารการพฒันางานประจ าสู่งานวิจยั (JPR2R) 

Journal of Professional Routine to Research 
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จบัตาเรือ่งเด่น 
โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบตัิการกา้วแรกสู่ R2R เสาะหาประเด็นการวจิัยเพอื่พฒันางานประจ าสูผ่ลงานวชิาการ 

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

I 

Get 

Focus 

ระยะเวลาการอบรมตลอดหลกัสตูรทัง้หมด 3 ครัง้ ดงันี้ 

    4      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

 

อตัราคา่ลงทะเบยีน  5,000 บาทถว้น เปดิลงทะเบยีนถงึวนัที ่7 พฤศจกิายน 2557 

สนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ 

งานวจืยัและบรกิารวชิาการ คณะสิง่แวดลอ้มฯ ม.มหดิล 

02-441-5000 ตอ่ 2114 หรอื supalak.waa@mahidol.ac.th 

www.en.mahidol.ac.th/jpr2r 

 ... ผูเ้ขา้รว่มอบรมจะไดร้บัความรูแ้ละแนวทางในการพฒันาจากทมีวทิยากร มี

การดแูลอยา่งใกลช้ดิรวมทัง้ตดิตามการพฒันางานของผูเ้ขา้อบรมตลอดหลกัสตูร 

ท าใหผู้เ้ขา้อบรมจะไดค้ดิและสรา้งสรรคผ์ลของตนเองอยา่งเตม็ที ่  ซึง่รบัประกนั

คณุภาพโครงการไดจ้ากการอบรมการพฒันางานประจ าสูง่านวจิยัในชว่งเดอืน

เมษายน—มถินุายน 2557 ทีผ่า่นมา ทีผู่เ้ขา้อบรมมากกวา่ 80% มผีลงานฉบบั 

สมบรูณ/์รา่งผลงานทีส่ามารถใชใ้นการเผยแพรผ่ลงานได ้ และมบีทความมากถงึ 8 

บทความทีผ่า่นการอบรมและไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารวชิาการ  สง่ผล

ใหม้กีระแสเรยีกรอ้งอยากใหม้โีครงการอบรมทีเ่ปน็ประโยชนเ์ช่นนีอ้กี วารสารการ

พฒันางานประจ าสูง่านวจิยัจงึไมร่อชา้ เปดิการอบรม “กา้วแรกสู ่ R2R เสาะหา

ประเดน็การวจิยัเพือ่พฒันางานประจ าสูผ่ลงานวชิาการ”  ซึง่เป็นโอกาสทีด่ขีอง

ผูส้นใจ และ บคุลากรสายสนบัสนนุทีม่องหาความกา้วหนา้ในการปฏบิตังิาน  อยา่

รอชา้  รบีกรอกใบสมคัร และ ส ารองทีน่ัง่ไดภ้ายในวนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2557 นี ้ 

มากอ่นมสีทิธก์อ่น   หากคณุมาชา้ คณุอาจพลาดโอกาสส าคญั ... 



 

เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

คา่ยเยาวชนวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม รุน่ที ่9 Power Green Camp 2014 

เรือ่ง นางสาววลิินธร  ชโูต 

ปัจจุบนันี ้ โลกต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติมากมาย โดยภยั
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกกวา่ร้อยละ 60 เกิดในทวีปเอเชีย 
โดยเฉพาะภัยจากธรณีพิบัติภัย คือ แผ่นดินถล่ม แผน่ดินไหว การ
กัดเซาะชายฝั่ง และแผ่นดนิยุบ หากไม่มีการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณท์ี่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และประชากร ส าหรับประเทศ
ไทยนัน้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางธรณีวิทยาและอยู่ใน
เขตมรสุม ในช่วง 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับ
ธรณีพิบัติภัยอยู่บ่อยครั้ง เชน่ ในป ี พ.ศ. 2544 ต าบลน้ าก้อ 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน
ต่อเนื่องจนท าให้เกิดน้ าปา่ไหลหลากและเกิดแผ่นดนิถล่มตามมา 
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต 136 คน บ้านเรือนพังทลาย 188 หลัง 
และเสียหาย 411 หลัง และเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ ์ 
(สึนามิ) ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 9.4 ริคเตอร์ 
ในทะเลทางด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในแถบทะเลอันดามนัและมหาสมุทร
อินเดีย รวมทั้งประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก อีกทั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เกิดแผ่นดนิไหวขนาด 6.1 ริคเตอร์ (ศูนย์เกิด
แผ่นดินไหวอยู่ในต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย) 
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อน
พะเยา จุดศนูย์กลางแผ่นดนิไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน 6 กิโลเมตร ซึ่ง
ถือว่าตื้น ท าให้มีความรุนแรงและความเสียหายเป็นอย่างมาก 
โดยแรงสั่นสะเทือนท าให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างใน
ระยะ 30 กิโลเมตร จากจุดศนูย์กลาง และมีแผน่ดนิไหวตามมา
อีกมากกว่า 100 คร้ัง ซึ่งยังคงมีการให้เฝ้าระวังแผ่นดนิไหวตามที่
อาจเกิดขึ้นจากรอยเลื่อนพะเยาในจังหวัดเชียงราย จงัหวัดพะเยา 
และจังหวัดล าปางอย่างต่อเนื่อง 

ในอดีต เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยพบไดบ้่อยครั้งนักหรือมีบันทึก
ว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อย จึงท าให้ประชาชนตืน่ตระหนกและ
มีความวิตกเป็นอย่างมากว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ดังนั้น การ
เตรียมตัวเผชิญกับธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ จึงเป็น
สิ่งจ าเปน็ เพราะปัจจบุันการพยากรณ์การเกิดแผ่นดินไหวยังไม่
สามารถด าเนินการได้ รวมถึงพื้นที่หลายภูมิภาคของประเทศก็
เป็นพื้นที่เสีย่งภัยแผน่ดินถล่ม ดังนั้น ระบบการเตือนภัยที่ดีทีสุ่ด
เพื่อให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัยทุกชนิด คือ การให้ความรู้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชนที่เปน็ก าลังส าคัญต่อไปของ
ประเทศในอนาคตให้รู้จักเท่าทนัและรู้หลบหลีกเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สนิของตนเอง รวมทั้งรู้จักเตือนภัย
หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นได้ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลากหลายและยดึมั่นที่จะ
เป็นปัญญาของแผ่นดนิ เพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางปัญญาและชี้แนะ
แนวทางพร้อมจุดประกายความคิดไปสูท่ิศทางที่ถูกต้อง เพื่อสร้าง
คุณูปการให้แก่สังคม ประกอบกับพันธกิจของมหาวิทยาลยั คือ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวตักรรม
บนพืน้ฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวล
มนุษยชาติ และโดยการสนบัสนนุจากบริษัทบา้นปู จ ากัด 
(มหาชน) จึงได้ด าเนนิการจัดโครงการค่ายเยาวชนวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 9 ขึ้น ซึ่งเยาวชนเป็น
ก าลังส าคัญของประเทศ กิจกรรมตามโครงการนี้มุ่งเน้นให้
เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และรู้จกัการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลต่อความตระหนักรู้ของ
เยาวชน นั่นก็คือการแสดงออกซึ่งความรู้สึก ความคิดเห็น ความ
ส านึก เปน็ภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมนิสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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เกี่ยวกับตนเองโดยอาศัยระยะเวลา ประสบการณ์ หรือ
สภาพแวดล้อม ในที่นี้คือการเตรียมตัวเผชิญกับธรณีพิบัติ
ภัยที่อาจเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่
การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับ 
อุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการด าเนินโครงการ
จะเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือเตรียมเยาวชนให้
สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และด าเนินชีวิต ในภาวะ
วิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยที่มีแนวทางการเรียนรู้แบบการสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning) ทฤษฎีสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและในห้องเรียน รวมทั้งใน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมการพัฒนาเยาวชนให้มี
จิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในการน าไปสู่แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายและแกนน าทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือถ่ายทอดให้เยาวชน ชุมชน และสังคมต่อไป 

 โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(Power Green Camp) รุ่นที่ 9 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 
12 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557    ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   กลุ่มเป้าหมายคือ 
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาล
และเอกชนทั่วประเทศ  จ านวน 70 คน ผู้สนใจสามารถ
เข้าไปดูรายละเอียด หรือ ข่าวสารของกิจกรรมได้ที่ 
http://www.powergreencamp.com/  

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ Power Green Camp 2014 
ระหวา่งวนัท่ี 12 - 19 ตลุาคม  2557 
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อาหารสมอง 

Horizon 2020 ทนุวจิยั ทนุแลกเปลี่ยนจาก EU… โอกาสด ีมใีหช้าวมหดิล 

เรื่อง  นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 

“Horizon 2020” ทุนวจิยั ทุนแลกเปลีย่นจาก EU …  
โอกาสด ีมีให้ชาวมหิดล 

 ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญและโอกาสในการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยและทุนแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิจัยในเวทีนานาชาติ  งานวิจัยและบริการวิชาการจึงได้จัดการ
บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ  ( Research Talk) เ รื่ อ ง  “Horizon 2020  
Funding and Fellowship Opportunities Open to  
Mahidol Researchers” เมื่อวันอังคารที่  5 สิงหาคม 2557  
เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1103 คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์  โดยทีมวิทยากร คุณวณิชา สุขประเสริฐชัย 
(จาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  หรือ 
สวทช . )  และ  Mr.Simon Grimley (จาก  EURAXESS Links 
ASEAN) ผู้ มีประสบการณ์ตรงในการประสานงานและให้
ค าแนะน าภายใต้กรอบทุนจากสหภาพยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงเชี่ยวชาญด้านระบบความร่วมมือระหว่างประเทศและ
เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ 

    Horizon 2020 เป็นกรอบแผนงานวิจัยและนวัตกรรม
ฉบับใหม่ ซึ่งสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) ก าหนด
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการเงินทุนส าหรับการวิจัยและ
ความร่วมมือทางวิชาการในช่วงปี  ค.ศ.2014 -2020 ด้วย
งบประมาณราว 70,000 ล้านยูโร   
 Horizon 2020 ให้ความส าคัญกับการบูรณาการความรู้
และความร่วมมือจากประเทศต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านการ
พัฒนานวัตกรรมและการสร้างศักยภาพในเชิงพาณิชย์อีกด้วย  
ทั้งนี้ Horizon 2020 เน้นการด าเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่  
 1) เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Excellent Science) โดย
การยกระดับความเป็นเลิศของรากฐานทางวิทยาศาสตร์และสร้าง
การแข่งขันระยะยาวของการวิจัยในระดับโลก เป็นทุนที่ เน้นการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นั ก วิ จั ย  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Marie  
Sklodowska-Curie actions, European Research Council 
(ERC), Research Infrastructures แ ล ะ  Future and  
Emerging Technologies 
 2) เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม (Industrial Leadership) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ยุโรปเป็นสถานที่ลงทุนด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย Innovation in SMEs, Access to Risk 
Finance แ ล ะ  Leadership in Enabling and Industrial 
Technologies 
 3) รับมือความท้าทายทางสังคม (Societal Challenges)  

โดยการประยุกต์ทรัพยากรและความรู้จากเทคโนโลยี สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ซึ่งความท้าทายทางสังคมที่โลกก าลังประสบ 
ได้แก่  

- Health, demographic change and well-being  
- Food security, sustainable agriculture and  
forestry, marine and maritime and inland water  
research, and the bioeconomy  
- Secure, clean and efficient energy  
- Smart, green and integrated transport  
- Climate action, environment, resource  
efficiency and raw materials  
- inclusive, innovative and reflective societies  
- Secure societies - protecting freedom and  
security of Europe and its citizens 

นักวิจัยมือใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครขอทุนจาก EU หรือจาก
แหล่งทุนต่างประเทศ อาจมองว่า การสมัครขอทุนภายใต้โปรแกรม 
Horizon 2020 เป็นเร่ืองยากและท้าทาย  แต่หลายท่านอาจรู้สึกอุ่น
ใจและมั่นใจขึ้นเมื่อได้ฟังวิทยากรย้ าว่า “ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะท าได้
ค่ะ”  วิทยากรได้ยกตัวอย่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
มุ่งมั่นกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยไปร่วมนั่งระดม
ความคิด พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
ซึ่งแม้ว่า ในครั้งนั้น จะไม่ได้รับทุนวิจัย แต่เป็นโอกาสดีที่ได้สร้างและ
ขยายเครือข่ายนักวิจัย ส่งผลให้ได้รับทุนอ่ืนในโอกาสต่อมา 

ส าหรับประเภททุนที่นักวิจัยชาวไทยสมัครขอรับทุนกันมาก 
คือ 1) Excellent Science เป็นทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
ซึ่งสามารถสมัครขอรับทุนโดยไม่ต้องมีเครือข่ายร่วมวิจัยได้  และ 2) 
Societal Challenges เป็นทุนที่เน้นการวิจัย ซึ่งเงื่อนไขการให้ทุน
โดยทั่วไป เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิจัยอย่าง
น้อยจาก 3 องค์กร ใน 3 ประเทศของยุโรป โดยหนึ่งในผู้แทนจาก
ประ เทศ โ ซนยุ โ รป  จ ะท า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ส าน ง านหลั ก 
(coordinator)  และนักวิจัยจากประเทศนอกโซนยุโรปเป็นผู้ร่วม
วิจัยเพิ่มเติม    

นอกจากนี้ วิทยากรให้ค าแนะน าส าหรับการเตรียมตัวเพื่อ
สมั ครขอรั บทุ น  อาจสรุ ป เป็นแนวทา งง่ า ยๆ  คื อ  “3 ต . ” 
ประกอบด้วย “เตรียมประวัติย่อ ติดตามประกาศทุน ติดต่อ
เครือข่าย”    

   Horizon 2020 คืออะไร   เตรียมตัวอย่างไร หากสนใจขอทนุ 
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เตรียมประวัติย่อ  นักวิจัยควรเตรียมประวัติย่อของ
ตนเอง ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4  และเข้าไปที่ 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index  
เ พื่ อ  “Login/Register to post your advert or CV” (ดั ง
ภาพประกอบที่ 1)  โดยเทคนิคส าคัญของการเขียนประวัติย่อให้
น่าสนใจคือ ประชาสัมพันธ์จุดเด่น/ความถนัด/ศักยภาพของตัว
นักวิจัย 

ภาพประกอบที่ 1  
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 

 
ติดตามประกาศทุน  เนื่องจากโปรแกรม Horizon 

2020 ประกาศเปิดรับสมัครทุนไม่แน่นอนและให้ทุนหลายสาขา 
นักวิ จั ยจึ งควรติ ดตามประกาศ ( Calls) อย่ า งสม่ า เสมอ  
(ดังภาพประกอบที่ 2) 

ภาพประกอบที่ 2   
http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

—> click 1. “Funding Opportunities”   
—> click 2. “Calls” 

     

 

 

 

1 

2 

ติดต่อเครือข่าย  ส าหรับการหาเครือข่ายวิจัยในยุโรป
อีก 3 หน่วยงาน ใน 3 ประเทศนั้น หากนักวิจัยยังไม่มีเครือข่าย
วิจัย สามารถขอค าแนะน าจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งสอง
ท่านได้  นอกจากนี้ เทคนิคในการประชาสัมพันธ์นักวิจัยให้เป็นที่
รู้จักในวงวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น คือ การเข้าร่วมงาน
ประชุมนานาชาติและได้ท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนนามบัตรกับ
นักวิจัยจากนานาประเทศ   

 นอกจากนี้ วิทยากรไดแ้นะน าลิงค์ ส าหรบัสมัครเพื่อขอรับ
ทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรายบุคคล เช่น ทุน Marie 
Sklodowska-Curie Actions  (http://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions/) European Research Council (http://
erc.europa.eu/) พร้อมกับแนะน าว่า นักวิจัยอาจจะลองเข้าใช้
เว็บไซต์ และเลือกศึกษาประกาศทุนที่สอดคล้องกับความถนัด
ของตน เพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีข้อมูลมากเกินความจ าเป็น    

งาน Research Talk ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัยและ
บุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รวมถึง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าฟังการบรรยาย  จากการ
สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63 จาก 5 คะแนน)  โดยเห็นว่า 
วิทยากรบรรยายได้ตรงประเด็น ร่วมอภิปรายและตอบข้อค าถาม
ได้เป็นอย่างดี  ท าให้ได้รับความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้น  
รวมทั้งมีความพึงพอใจด้านสถานที่และระยะเวลาของกิจกรรมใน
ระดับมากที่สุด  ส่วนความสนใจที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
และการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนจากโปรแกรม Horizon 2020 อยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนเกี่ยวกับ Food 
Nutrition, Health Research, Environment Factor/natural 
compounds and their beneficial effects to health,  
Epidemiology in health, Injury prevention, Climate 
change communication, Environment Communication 
และ Science communication  พร้อมทั้ งให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า กิจกรรมลักษณะนี้มีประโยชน์ อยากให้จัดอย่าง
สม่ าเสมอ และนอกเหนือจากแหล่งทุนจากสหภาพยุโรปแล้ว ควร
จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแหล่งทุนต่างประเทศอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

การบรรยายในครั้งนี้ช่วยให้คณาจารย์ นักวิจัยและ
บุคลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ เ รี ยนรู้  แลก เปลี่ ยนมุ มมองและ
ประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุน การสนับสนุนการประสานงานและการด าเนินการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

หรือ สอบถามได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ  
(สุกัญญา เสรีนนท์ชัย โทร.2132) 

อีเมล  sukanya.ser@mahidol.ac.th 
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เกรด็ความรู ้

International Conference (ENRIC 2014) 

เรือ่ง นางศรินิพัชร  จามรดุสติ 

 

เกร็ด 

ความรู้ 

The 1st Environment and Natural Resources International Conference  

(ENRIC 2014): Global Climate Change and Sustainability Pathways  

6 – 7 November, 2014 

Bangkok, Thailand  

Keynote Speaker 

Stefanos Fotiou PhD (Natural Resource Economics,  
Aristotle University, Thessaloniki, Greece) 

Senior Programme Manager 
Group Managing Director & CEO 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

Choak Bulakul PhD (Honorary in Animal Science, 
Rajmangala University of  Technology  

Tawan-ok, Thailand) 
Group Managing Director & CEO 

Farm Chokchai Group  

 Special Event Loi Krathong festival 

  Special Event : Loi Krathong festival is a Thai tradition which has been conducted for a long time ago. Loi  
 Krathong has been held since the middle of the eleventh to the middle of the twelfth lunar month, which is a 
 great flood  season- especially on the full moon night of the twelfth lunar month. When the moon shines  
 at night, it makes rivers clear. It is very beautiful scenery which is suitable for floating krathong. 

 COORDINATOR   Research and Academic Services Section 
    Tel: 0 2441 5000 Ext. 2112 and 2108 
    Email : EnnrJournal@gmail.com 
    http://www.ennrjournal.com  
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ORGANIZER  
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.  



จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาวสุกัญญา  เสรีนนท์ชัย 
นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นายยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดอืนพฤศจิกายน -ธันวาคม  2557 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2114  หรอื supalak.waa@mahidol.ac.th 


