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  สวัสดีผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ช่วงเวลานี้เข้าสู่สองเดือนสุดท้ายประจ าปี 2561 จุลสารของเรา

ฉบับนี้จึงมีเนื้อหาที่ผ่อนคลายด้วยภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีก าหนดจัดในช่วงปลายปีท้ังใน

และนอกสถานที่ ซึ่งยังคงเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ อาทิ ค่าย Power Green Camp รุ่นที่ 13 และการประชุมวิชาการ

นานาชาติ ENRIC 2018 จากคอลัมน์รอบรั้วงานวิจัย โครงการ Study Visit ด้านการอนุรักษ์ปูและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จากคอลัมน์กิจกรรมเด่น และกิจกรรมเสวนาและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับนโนยบาย One Belt One Road จากคอลัมน์จับ

ตาเรื่องเด่น โดยยังคงมีเนื้อหาสาระเชิงวิชาการจากการสัมภาษณ์นักวิจัยในโครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากคอลัมน์คุย

กับนักวิจัย รวมทั้งเสริมความรู้และข้ันตอนการแจ้งข้อมูลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

จากคอลัมน์นักวิจัยควรรู้ เพื่อไม่ให้ผู้อ่านพลาดความรู้และสาระอันเป็นหัวใจหลักจากจุลสารของเรา  

 สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ติดตามจากใจจริง และขอกล่าวค าว่าส่งท้ายปีเก่าและ

ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน      

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 

Special Talk “Smart borer and cellulose extraction” 

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  Dr. Akira Kagawa จาก Forestry and Forest Products Research Institute Tsukuba 
ประเทศญี่ปุุน ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในกิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ “Smart borer and cellulose extraction”  

ณ ห้องประชุมเทพนม เมืองแมน อาคาร 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)  จัดโครงการค่ายเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 18  - 25 ตุลาคม 2561 โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝุายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานค่ายเยาวชน โดย
โครงการมีกิจกรรมพร้อมทัศนศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ยั่งยืน ร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวน จ.นครปฐม และตัวแทนชาวบ้านจากปุาชุมชน
ต าบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปุาเบญจพรรณ ณ เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสรรค์สร้างโครงงานกลุ่มทาง
วิทยาศาสตร์  

Power Green Camp #13 

http://www.en.mahidol.ac.th/new/index.php/th/about/activities/1546-special-talk-smart-borer-and-cellulose-extraction
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รอบรั้วงานวิจัย 
เรื่อง ศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018)  

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Environment 
and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018) ภายใต้หัวข้อ Global Development with Envi-
ronmental Sustainability  ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี  โดยได้รับ
เกียรติจาก Keynote Speaker มาร่วมบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้ เข้าร่วมประชุม ท่านแรก         
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) บรรยายในหัวข้อ Thailand's Development 
and Environmental Sustainability Reform  ท่านที่สอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย บรรยายใน
หัวข้อ EEC: A New Plan for the Present and the Future และในวันที่สองของการประชุม Professor Alex Brillantes 
(The National College of Public Administration and Governance, University of Philippines Diliman,        
Philippines) บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ  Public Participation in Sustainable Environment: A case Study of the           
Philippines.  โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 75 คน จากมหาวิทยาลัย 38 แห่ง จาก 7 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุุน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย จีน และไทย 
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คุยกับนักวจิัย 
เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

คุยกับนักวิจัย ดร.ชิษณุพงศ์ ประทุม 

ในผลงานวิจัย เรื่อง ผลของสารปรับปรุงดินต่อการดูดซับแคดเมียมของต้นข้าว 

แรกเริ่ม ท าไมถึงเลือกท าวิจัยเรื่องนี้ 

จากที่เคยร่วมท างานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ข าโสภา 
ในการท างานเกี่ยวกับการศึกษาการดูดซับแคดเมียมด้วยไม้โผล่เหนือ
น้ า ได้แก่ บัวอเมซอน  ในพ้ืนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ท าให้เห็น
ผลกระทบของแคดเมียมที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพ้ืนที่ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสารปนเปื้อนในดิน เนื่องจากมีการปลูกข้าวในพ้ืนที่
ปนเปื้อนแคดเมียม นอกจากนี้ยังมีความสนใจในโครงการวิจัย ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี ในการท าวิจัยศึกษา
เกี่ยวกับการดักจับแคดเมียมด้วยเชื้อแบคทีเรีย จึงมองว่าหากเรามา
ศึกษาในกรณีท่ีไม่ใช้ไม้โผล่เหนือน้ า และเชื้อแบคทีเรีย ในการดูดซับ
แคดเมียม ใช้เพียงแต่สารปรับปรุงดินเพียงอย่างเดียวจะสามารถลด
การดูดซับแคดเมียมของต้นข้าวได้หรือไม่ 

ความยากง่ายในการท าวิจัยเรื่องนี้  

ยากมากครับในการปลูกข้าว เพราะปลูกข้าวไม่เป็น ปลูกยังไงให้ข้าวขึ้น ไม่ถึงกับต้องการผลผลิตจากต้นข้าว แค่เพียงดูการ
เติบโตเท่านั้น ก็นับว่ายากอยู่ นอกจากนี้ การน าโลหะหนักเข้าสู่ดิน โดยการเติมโลหะหนักโดยตรง ก็มีข้อจ ากัดมาก  โดยได้
ศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจัยอื่นๆที่เคยมีผู้ศึกษาไว้  แต่มีข้อจ ากัดของเครื่องมือ ท าให้ออกแบบงานวิจัยได้อย่างจ ากัด  
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คุยกับนักวจิัย 
แหล่งทุนในการวิจัยนี้ได้รับจากที่ไหน 

ต้องขอขอบคุณแหล่งทุน ซึ่งได้รับจาก ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอบคุณ ห้องปฎิบัติการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนในการ

ตรวจวัดค่าต่างๆ ในการวิเคราะห์ และวิจัยครั้งนี้ครับ 

 

จากผลการวิจัยนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 

ผลการวิจัยนี้ ได้เผยแพร่ทางวิชาการ เกี่ยวกับลักษณะการแก้ไขปัญหาโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดิน ที่พบได้ตามท้องนา  

ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปอ้างอิงเพ่ือการใช้งานในการท าเกษตร โดยการศึกษาสัดส่วนความเหมาะสมของสารปรับปรุงดิน 

โดยเทียบกับขนาดแปลงพื้นที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ปลูกจริง ที่มีความเสี่ยงการสารปนเปื้อนต่างๆ  

ต่อจากโครงการวิจัยนี้ คิดว่าจะท าอะไรต่อไป 

ผมอยากจะน าโครงการวิจัยลงไปใช้ในพ้ืนที่จริง  เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้สารปรับปรุงดินราคาถูก เพ่ือได้ผลผลิตที่ดีและมี
ต้นทุนต่ า เป็นการปรับปรุงดินโดยลดการสะสมของสารเคมีในผลผลิตการเกษตรต่อไป  
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 
นักวิจัยควรรู ้

“แนวทางและวิธีการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542”1 

สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556  โดยก าหนดให้ผู้ใดที่ด าเนินการเกี่ยวกับพืชจะต้องด าเนินการตามพ.ร.บ. ดังกล่าว คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้จึง
ขอสรุปแนวทางและวิธีการปฏิบัติส าหรับนักวิจัยที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับพืชให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. ข้างต้น เกี่ยวกับขั้นตอน
การจดแจ้งของมหาวิทยาลัย และเอกสารที่นักวิจัยต้องจัดเตรียม เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่นักวิจัยทุกท่านจะได้ด าเนินการ
อย่างถูกต้อง 

โดยพ.ร.บ. ดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย ใน 2 มาตราที่ส าคัญ ได้แก่  

มาตรา 52:  

ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชปุาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุง
พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และท าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้น าเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา 53: 

ผู้ใดท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชปุา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

ที่มา: https://ip.hrdi.or.th/kmfiles/20162404221108.pdf  

ดังนั้นการด าเนินการของนักวิจัยที่ด าเนินการด้านพืชจึงมีความเกี่ยวข้องตาม
พ.ร.บ. ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้  
 
กรณีที่ 1:  การด าเนินการที่เข้าถึงเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 52  
ให้นักวิจัยจัดส่งแบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ในรูปแบบ
ไฟล์ Word จ านวน 1 แผ่น โดยมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดมายังกอง
บริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี  

1ดัดแปลงจากหนังสือ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัมหดิล ท่ี ศธ 0517.15/2399 ลงวันท่ี 6 ก.ค. 2561  
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“แนวทางและวิธีการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542”  

กรณีที่ 2: การด าเนินการที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53  
ให้นักวิจัยจัดส่งแบบฟอร์มตรวจสอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล แบบยื่นค าขอแจ้งการเก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมพันธุ์พืชเพ่ือการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าฯ พร้อมแนบรายการ
เอกสารแนบท้ายแบบฟอร์ม แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดโครงการ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ในรูปแบบไฟล์ Word 
จ านวน 1 แผ่น โดยมีหนังสือน าส่งจากหน่วยงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี 

กรณีที่ 3: การด าเนินการใดที่มีการใช้พืชตามพ.ร.บ. ข้างต้นแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการเข้าถึงเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
ให้นักวิจัยด าเนินการตามแบบกรณีที่ 2 ก่อน และหากมีการเข้าถึงเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ให้แจ้งปรับเปลี่ยนตามแบบ
กรณีท่ี 1 ต่อไป 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ :  https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/PLANT-2542.pdf 

นักวิจัยควรรู ้
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้การด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับพืชทั้ง 3 กรณีข้างต้น  

ให้นักวิจัยจัดส่งเอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องแก่มหาวิทยาลัยก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย  

โดยสรุป Flowchart ขั้นตอนการจดแจ้งตามพ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของมหาวิทยาลัย ต่อกรมวิชาการเกษตร 
ตามภาพดังนี้  

“แนวทางและวิธีการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542”  

ที่มา: กองบริหารงานวิจัย (https://op.mahidol.ac.th/ra/contents/research_regulation/PLANT-2542.pdf)  

นักวิจัยควรรู ้
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กิจกรรมเด่น 
เรื่อง  วิลินธร  ชูโต 

โครงการ Study Visit and On-site Training on “Crab Banks and Ecotourism” 

 เมื่อวันที่ 5–8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว  (ที่ปรึกษาคณบดีและอดีต
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า) ได้ร่วมกับ Ramsar Center Japan (RCJ) ด าเนินการจัด
โครงการ Study Visit and On-site Training on “Crab Banks and Ecotourism”ขึ้น โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารปูและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
ระนอง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มาจาก
ประเทศพม่า อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล ญี่ปุุน และไทย รวมจ านวนทั้งสิ้น 14 คน 

 การจัดโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของจังหวัดระนอง จ านวน 5 แห่ง 

ได้แก่  

1. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3 (ระนอง) หรือศูนย์วิจัยปุาชายเลนหงาว แหล่งศึกษาวิจัย

ด้านระบบนิเวศปุาชายเลน ได้ล่องเรือเพ่ือศึกษาพ้ืนที่ปุาชายเลน พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล ต้นโกงกางยักษ์ และกิจกรรมของ

ชาวประมง  

2. บ่อน้ าร้อนพรรั้ง ได้ท าการศึกษาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของบ่อน้ าร้อนพรรั้ง และการจัดการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว จังหวัดระนอง  
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3. บ้านแหลมนาว ชุมชนชาวมุสลิมประกอบอาชีพท าการประมง มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ได้ลง
พ้ืนที่เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา การบริหารจัดการของหมู่บ้าน การสร้างเครือข่าย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการ
ล่องเรือศึกษากิจกรรมของชาวประมง การเพาะเลี้ยงปู และสัตว์น้ าอื่นๆ  
 
4. ชุมชนต าบลม่วงกลวง เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ เน้นจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพ่ือชุมชน ได้ล่องเรือลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาวิถีประมงพ้ืนบ้าน การด าเนินงานธนาคารปู และการปลูกปุาชายเลน   
 
5. ชุมชนเกาะพยาม ได้ข้ามเรือไปยังเกาะพยามเพ่ือลงพ้ืนที่ศึกษาการบริหารจัดการภายในชุมชน การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเกาะพยาม การสร้างเครือข่าย การด าเนินงานธนาคารปู และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ การร่วมท าอาหารท้องถิ่น การแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ และการรีไซเคิล
ขยะลอยทะเล เป็นต้น 
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จับตาเรื่องเด่น 
เรื่อง  สวัสดิรักษ์  ใสงาม 

งาน“ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34” 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาและปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสงานร าลึกถึง 

“รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์” ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีที่วางรากฐานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลและสังคมไทย เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 
2561 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

การเสวนาพิเศษในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “EEC, Geo-Politic for Belt & Road มุมมองรอบด้านเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” โดยเป็นการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยให้เชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมตาม
นโยบาย One Belt One Road ของจีน ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อาทิ การผลักดันให้กลุ่ม Start Up เป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทสนับสนุนให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดย ดร. วิษณุ 
ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ มิติเศรษฐศาสตร์ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่าง
ประเทศ ซึ่งต้องมีนโยบายปกปูองผลประโยชน์ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการภายในประเทศบนพ้ืนฐานการแข่งขันทางการค้า
อย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. มิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
นโยบายดังกล่าวจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งเงินทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงาน
ภายในประเทศต้องเตรียมนโยบาย และบุคลากรรองรับให้เพียงพอ   โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิต ศีลธรรม 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมิติภาคประชาสังคม โดยเฉพาะการมีนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการหลั่งไหลเข้ามาของสินค้าและบริการจ านวนมหาศาล รวมทั้งการปกปูองพ้ืนที่เปราะบางและฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคุณสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปิด
ท้ายด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะผู้ด าเนินรายการที่
เชื่อมโยงสาระส าคัญจากมุมมองผู้เข้าร่วมเสวนาถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และร่างเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อน าเสนอแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ 

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและอนาคตประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พนัส 
ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
อดีตประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ที่จะกล่าวถึงการพัฒนา
เครื่องมือ กลไก ระบบยุติธรรม ระบบประชาธิบไตยสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาและออกกฎหมาย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและองค์กรใน
กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

 



 

 จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 14 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากจะด าเนินการด้านการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยเพื่อ

ค้นคว้าความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

สังคมและประเทศชาติแล้ว คณะฯยังมีการให้บริการทางวิชาการกับ

สังคม โดยมีหน่วยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ให้ค าปรึกษา แนะน า และบริการตรวจวัดคุณภาพ ดิน น้ า และ

อากาศ 

ปัจจุบันคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เพ่ือด าเนินการด้านการวิจัย ตรวจวัด และวิเคราะห์

คุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจหาสารปนเปื้อนต่างๆ ทั้งในน้ า ดิน และอากาศ 
 

ด้านน้ า 

สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD, COD, DO, Coliform Bacteria, Oil & Grease, ค่าการน าไฟฟูา, ค่าความเป็น

กรดเป็นด่าง, ความกระด้างของน้ า, ของแข็งละลายทั้งหมด, โลหะที่มีอยู่ในน้ า, ซัลเฟต, ฟอตเฟต, ไนเตรต, คลอไรด์, แอมโน

เนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ าเสีย น้ าอุปโภค น้ าบริโภค. 
 

ด้านดิน 

สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น 

ปริมาณอินทรียวัตถุ, ฟอสฟอรัส, หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และขนาด

อนุภาคของดิน เป็นต้น 
 

ด้านอากาศ 

สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาฝุุนรวม(TSP), ฝุุนละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM 10)  
 

ช่องทางการติดต่อ 
 

หน่วยห้องปฏิบัติการและคลินิกสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

โทรศัพท์  02 4415000 ต่อ 4408-10  

เรื่อง  สุรีกานต์  โตไทยะ 

คลินิกสิ่งแวดล้อม / Environmental Clinic 
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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 

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

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

