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เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เนต 

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

     สวัสดีท่านผู้อ่าน จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน 

เริ่มต้น ปีงบประมาณ 2559 พร้อมกับภารกิจส าคัญของงานวิจัยและบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

เช่นเดียวกัน และเป็นโอกาสดีที่กองบรรณาธิการ ได้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาในรอบหลายปีท่ีผ่านมา 

โดยยังเน้นการผสมผสานระหว่างการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน สาระเชิงวิชาการ และ

คอลัมน์น่ารู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านไม่ขาดความคุ้นเคยในแบบของเรา การปรับปรุงเนื้อหาจุลสาร จึงมี

คอลัมน์ใหม่ อาทิ งานวิจัยเด่น นักวิจัยควรรู้ และการพูดคุยกับนักวิจัย ซึ่งจะเป็นคอลัมน์ที่เพิ่มในฉบับ

ต่อไป 

       ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์การท างานภายในกองบรรณาธิการให้เกิดการเรียนรู้และตื่นตัวมากขึ้น และยัง

น้อมรับค าติชมจากผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแรงผลักดันการจัดท าจุลสารให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยขน์จากการอ่านจุลสารฯฉบับนี้ครับ 

http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/newsletter.html
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Research Newsletter 
รอบรั้วงานวิจัย 

เร่ือง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

           คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร  ร่วมกับสถาบันบ้านครูมด จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมี อาจารย ภัทราวุธ พุสิงห  เป็นประธานโครงการ ส าหรับการ จัดโครงการในครั้ง

นี้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 102 คน ในระหว่างวันที่ 5- 6 ตุลาคม 2559 ณ คณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล มีการศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า  และ

เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เยาวชนจะได้ศึกษาตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว  โครงการปุ๋ย

หมักและก๊าซชีวภาพ  MU Garden รวมทั้งได้เยี่ยมชมหอประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก  ศึกษาดูงาน “มหิดลสิทธาคาร” 

เรียนรู้การออกแบบ การน าเทคโนโลยีการอนุรักษ พลังงานมาให้ในอาคาร   

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร  ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร 
สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 11 ภายใต้หัวข้อ"การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับ การอนุรักษ แหล่ง
มรดกโลกอย่างยั่งยืน" โดยมี รศ. ดร.รัตนวัฒน   ไชยรัตน   เป็นประธานโครงการ ระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2559  ณ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคัดเลือกเยาวชนทั่ว
ประเทศเข้าร่วมโครงการจ านวน 70 คน ซึ่งเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากอาจารย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งมีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่  ร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  ศึกษาชีวิตสัตว กลางคืน  ส่อง
สัตว  ดูดาวและศึกษาแมลง  รวมทั้งจัดท าโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร สิ่งแวดล้อม 
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เร่ือง  สวัสดิรักษ์  ใสงาม 
งานวิจัยเด่น Research Newsletter 

สัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทยและวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 

การคายระเหยน้ า (evapotranspiration; ET) ของข้าวค านวณจากผลคูณระหว่างศักย การคาย
ระเหยน้ า (potential evapotranspiration ETo) กับ Kc เนื่องจากพันธุ ข้าวไทยได้รับการพัฒนาให้มีผลผลิต
สูงขึ้นและในห้วงเวลาปัจจุบันประเทศไทย อุณหภูมิอากาศพื้นผิวมีค่าสูงขึ้นและได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมีความเป็นไปได้ว่าค่า Kc และ ETo อาจมีผันแปรความแตกต่างจากอดีต  

ค าอธิบายภาพ เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์พืชของข้าว (Kc) ระหว่าง พันธุ  กข 31 สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 และ  
ขาวดอกมะลิ 105 จากงานวิจัยนี้ ท่ีด าเนินการวิจัยในปี พ.ศ. 2556 - 2558 กับ ข้าว กข. กข 9 และ กข 11  
ท่ีด าเนินงานวิจัยโดยกรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2521-2523, 2558, 2533, และ 2551 ตามล าดับ 

วัตถุประสงค ของงานวิจัยนี้ คือการทบทวนค่าสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทยให้มีความเฉพาะกับ
พันธุ ข้าวและสอดคล้องกับสภาวะภูมิอากาศปัจจุบันและการประเมินค่าวอเตอร ฟุตพริ้นท ทางตรงท่ี
ด าเนินการวิจัยในระดับไร่นา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญของประเทศไทยส าหรับสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในการปลูกข้าวของไทยให้มีประสิทธิภาพ  

เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล  และ คณะ 
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ผลการวิจัยพบว่า ค่า Kc ของข้าวพันธุ ท่ีเป็นท่ีนิยมปลูกของชาวนา ได้แก่ กข 31, สุพรรณบุรี 1, และ 
ชัยนาท 1 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 24.41 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า Kc ของข้าวพันธุ  กข 9 และ กข 11 ส่วน ขาว
ดอกมะลิ 105 มีค่าไม่แตกต่างจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ ส่วนค่า ETo รายเดือนในลุ่มน้ าเจ้าพระยาก่อนและหลัง 
ค.ศ. 1990 ไม่มีความแตกต่างกัน บ่งชี้ว่า ค่า Kc ท่ีผันแปรดังกล่าวเป็นผลมาจากพันธุ ข้าวท่ีได้รับการปรับปรุง
พันธุ ให้ได้ผลผลิตมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ข้าวใช้น้ าในการคายระเหยมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นคณะวิจัย จึงเสนอปรับ
ค่าเฉลี่ย Kc  ใหม่ ส าหรับใช้อ้างอิงการค านวณค่า ET ด้วยสมการ 3rd polynomial ให้มีความเฉพาะกับพันธุ 
ข้าว กข 31, ชัยนาท 1, และ สุพรรณบุรี 1 ที่ 1.47, 1.58 และ 1.39  ตามล าดับ  

ส าหรับค่าวอเตอร ฟุตพริ้นท รวม (WFtotal) ของข้าวพันธุ  กข 31, ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1 ยกเว้น ขาว
ดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกข้าว โดยวิธีเปียกสลับแห้ง (alternate wetting and drying: AWD) มีค่าน้อยท่ีสุด คือ 
874, 728, 989 และ 1,238 ลูกบาศก เมตรต่อตันข้าวเปลือก รองลงมาคือ วิธีปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (good 
agricultural practices: GAP) มีค่า 961, 750, 1,119 และ 721 ลูกบาศก เมตรต่อตันข้าวเปลือก และวิธี
เกษตรกรปฏิบัติ (farmer practices: FP) มีค่า 1,544, 747, 1,478 และ 1,235 ลูกบาศก เมตรต่อตัน
ข้าวเปลือก ตามล าดับ  

 ทัง้นีค้่าวอเตอร์ฟุตพริน้ท์มีความผนัแปรตามปริมาณผลผลิตข้าว ในการวิจัยนีว้ิธีปลูกข้าวแบบ
เปียกสลบัแห้งมีค่าวอเตอร์ฟุตพริน้ท์น้อยท่ีสุดแต่ให้ผลผลิตมากท่ีสุด ดงันัน้  การปลูกข้าวด้วยวิธี เปียก
สลับแห้ง สามารถเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยการใช้น า้ (water productivity) และสามารถน าไปใช้เป็น
มาตรการ ในการลดวอเตอร์ฟตุพริน้ท์ในการปลกูข้าวได้  

ท่ีมา: แผนงานวิจัยการบรรเทาวอเตอร ฟุตพริ้นท และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ าในการผลิตข้าวไทย  
โดย รองศาสตราจารย  ดร. กัมปนาท ภักดีกุล และคณะ 
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Research Newsletter ฝึกอบรมเด่น 
เรื่อง วิลินธร  ชูโต 

ค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย  อัน
เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีพ้ืนฐานในการเร่งใช้ประโยชน จากความอุดมสมบูรณ ของ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
จึงเป็นสิ่งส าคัญ ส าหรับเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรที่ควรได้รับการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะ
การตระหนักและมีความเข้าใจในการน าวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีด้านต่างๆ รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นไปประยุกต ใช้
ให้เกิดประโยชน ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร และสิ่งแวดล้อม คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับสถาบันบ้านเกิดปัญญาและบ้านครูมด ริเริ่มด าเนินการ
จัดค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 การจัดกิจกรรมค่ายฯ ใน 2 วันดังกล่าว เยาวชนได้เรียนรู้ “ปัญหาหมอกควันจากไฟปุา” ซึ่งเป็นประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญและท้าทายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และเมื่อเกิดขึ้นแล้วได้
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนไปยังหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยของเรา  

  

ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร  แบ่งเป็น 3 

ฐาน ได้แก่  

ฐานที่ 1 นักวิทยาศาสตร ศึกษาตรวจวัดคุณภาพของ

อากาศอย่างไร เป็นการเรียนรู้หลักการท างานของรถ

ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศของคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร   

ฐานที่ 2 เรียนรู้มหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green 

University การเปลี่ยนขยะอินทรีย ให้เป็นของมีค่า 

ในโครงการปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ และโครงการ 

MU Garden ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ 

ฐานที่ 3 เยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรม

ราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย แผนปัจจุบันของไทย  
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   ส าหรับการศึกษาดูงาน เยาวชนได้มีโอกาสเยี่ยมชม “มหิดลสิทธาคาร” หอประชุมที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้น าวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบและ
ก่อสร้างอย่างเต็มเปี่ยม เพ่ือให้เป็นหอประชุมที่มีคุณภาพชั้นเลิศ เป็นเอกลักษณ  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   นอกจากนี้ เยาวชนยังได้รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ บุคคลในทศวรรษหน้า วิทยากรโดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
และได้ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ในประเด็น การเล่าเรื่อง (ความรู้ที่ได้รับ) ด้วยภาพ พร้อมน าเสนอผลงาน 
   กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในค่ายฯ เหล่านี้ ล้วนเพ่ือเป็นการจุดประกายเริ่มต้นให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้าน
วิทยาศาสตร สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เพื่อการปลูกฝังกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างแรงจูงใจ และเจตคติที่ดี
ในด้านวิทยาศาสตร  ตลอดจนให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร ให้
น าไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร หรือนักวิจัยที่จะสร้างประโยชน ให้กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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 “การด าเนินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา

จรรยาบรรณการเลี้ยงและใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์”  

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้การเสนอโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยง ใช้สัตว  หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว ทุกประเภท (รวมสัตว น้ าและสัตว ไม่มีกระดูกสันหลัง) ต้องได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร  จากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  ของมหาวิทยาลัย
ก่อนเสนอต่อแหล่งทุน คอลัมน นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึงขอแจ้งขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ต้องใช้ และระยะเวลาการ
พิจารณาของคณะกรรมการพอสังเขป เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่นักวิจัยทุกท่านจะได้ด าเนินการอย่างถูกต้องกันนะครับ  

1) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้  
  - ส าเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ” จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 7 ชุด  
 - แบบขออนุญาตการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 ชุด แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้  

MU- ACU F01 ใช้ในกรณีที่โครงการวิจัย มีการจับสัตว มาเลี้ยงในสถานที่กักขัง  รวมทั้งการศึกษาวิจัยใน
พ้ืนที่ศึกษาท่ีนักวิจัยจับสัตว มาถ่ายรูปหรือจดบันทึก โดยที่ยังไม่ปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ มากกว่า 12 
ชั่วโมง   

MU- ACU F02 (Exemption Review) ใช้ในกรณีที่โครงการวิจัยเป็นลักษณะการสังเกต หรือติดตาม
พฤติกรรมสัตว ในพ้ืนที่ศึกษา โดยไม่มีจับสัตว มาเลี้ยงในสถานที่กักขัง  รวมทั้งการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่
ศึกษาที่นักวิจัยจับสัตว มาถ่ายรูปหรือจดบันทึก โดยปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ต้องไม่มีการทรมานสัตว ที่ถูกจับ   

- แบบเสนอโครงการวิจัยตามข้อก าหนดของแหล่งทุน จ านวน 7 ชุด  

ดาวโหลดแบบฟอร มได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_ethics_ANIMAL.html 

2) ระยะเวลาการพิจารณา 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณฯ (ส่วนกลาง) ก าหนดระยะเวลาการขอค ารับรอง ดังนี้ 

วันที่ 1-7 ของเดือน นักวิจัยยื่นแบบฟอร มพร้อมข้อเสนอโครงการต่อประธานคณะกรรมการ
พิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

วันที่ 8 – 22 ของเดือน คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณฯ อ่านและพิจารณาให้ความเห็น 
สัปดาห ที่ 4 ของเดือน คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณฯ ประชุมพิจารณาให้การรับรอง/

แก้ไข  
ส่งข้อเสนอแนะให้แก้ไข (กรณีมีการแก้ไข) / ออกใบรับรอง (กรณีไม่แก้ไข) แก่ นักวิจัยภายใน

ระยะเวลา ไม่เกิน 5 วันท าการ 
ทั้งนี้ใบรับรองมีอายุ 1 ปี  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณุนาวี ม่วงแขก กองบริหารงานวิจัย  

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_ethics_ANIMAL.html
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จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  

 ผู้ใช้ สัตว ต้องใช้สัตว เฉพาะกรณีท่ีได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน และจ าเป็นสูงสุด ต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของมนุษย และสัตว และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน แล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่

เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า  

๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด  

ผู้ใช้สัตว จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว ที่จะน ามาใช้ ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค และเปูาหมายของการใช้สัตว  เพื่อให้มีการใช้สัตว จ านวนที่ น้อยที่สุด และได้รับ ผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามาก

ที่สุด  

๓. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า  

 การน าสัตว ปุามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็ นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว  ประเภทอ่ืน

ทดแทนได้ และการใช้สัตว ปุานั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ สัตว ปุา  

๔. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  

 ผู้ใช้สัตว ต้องตระหนักว่า สัตว มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้ สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย  

จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ  ในการเลี้ยงสัตว  การจัดการ

สภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว  โดยไม่ให้สัตว ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด 

หรือความทุกข ทรมาน  

๕. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน  

 ผู้ใช้สัตว ต้องปฏิบัติต่อสัตว ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน อย่างละเอียด 

ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส  

ขอบคุณข้อมูลจาก  สภาวิจยัแห่งชาติ 
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การประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6  
(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) 

เร่ือง "การบริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและความส าคัญเพื่อโลกอนาคต " 
(Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth) 

19 - 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 กลุ่มนักวิจัยด้านนิเวศวิทยาปุาไม้ และสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง อันได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว ปุา และพันธุ พืช 

กรมปุาไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น ได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาปุาไม้ประเทศไทย 

(Thai Forest Ecological Research Network หรือ T-FERN)” เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือด าเนินความ

ร่วมมือในการสร้างสรรค งานวิจัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการ และสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือ

ถ่ายทอดองค ความรู้และข้อเสนอแนะต่อสังคม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านนิเวศวิทยาปุาไม้และอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งศึกษาวิจัยให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทางระบบนิเวศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของตัว

ระบบเอง หรือเหตุการณ ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า (episodic or infrequent intervals) เชน่ การตอบสนองของระบบนิเวศปุา

ไม้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลสืบเนื่องจากภัยทางธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงการ

น าความรู้ด้านนิเวศวิทยาเพ่ือประยุกต ใช้ในการฟ้ืนฟูปุาไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการถิ่นอาศัยของสัตว ปุา 

ดังนั้น การมีเครือข่ายวิจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดตามความเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบนิเวศท้ังในส่วนท้องถิ่น 

ส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ โดยได้มีการด าเนินการประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการเป็นประจ าทุกปี  

กิจกรรม ช่วงเวลา 

เปิดรับบทความวิจัย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย  1- 17 พฤศจิกายน 2559 
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้เจ้าของผลงานเพ่ือแก้ไข  20 พฤศจิกายน 2559 

เจ้าของผลงานส่งผลงานวิจัยฉบับเต็มที่ได้แก้ไขตามข้อพิจารณา  9 ธันวาคม 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.en.mahidol.ac.th/t-fern/ 
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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 

นางสาวสวัสดิรักษ์  ใสงาม 

นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ตอ่ 2115  หรอื sureekarn.tot@mahidol.ac.th 

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