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 สวัสดีผู้อ่านจุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 ที่ ภาระ

งานของกองบรรณาธิการอาจเบาบางลงระยะหนึ่ง เพ่ือเริ่มต้นสู่ภาระงานใหม่ อันหลากหลายขึ้นใน

ปีงบประมาณหน้า จุลสารของเราฉบับนี้ จึงมีเนื้อหาไม่หนักมาก แต่ยังคงมีเนื้อหาสาระด้านวิจัย บริการ

วิชาการ และฝึกอบรมครบถ้วน อาทิ การแนะน านักวิจัยจากปราชญ์ชาวบา้น หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลมหิดล-วัน

แม่ ในคอลัมน์นักวิจัยควรรู้  การบรรยายพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย ในคอลัมน์กิจกรรมเด่น และสรุปแนว

ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจาก สกว. ประเภทร่วมทุน แถมท้ายด้วย การประชาสัมพันธ์ค่ายเยาวชน

สิ่งแวดล้อม Power Green Camp รุ่นที่ 12 ซึ่งจะมีข้ึนในเดือนตุลาคมนี้   

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

รอบรั้วงานวิจัย 

ภายใต้ Action Plan ระหว่าง KOICA กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) 

ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. รอง

ศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภกัดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะ

ผู้บริหารและทีป่รึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การ

ความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหล ี  (Korea 

International Cooperation  Agency - KOICA) น าโดย 

Miss Jeong-eun Song, Manager, Training Program 

Department, KOICA/HQs พร้อมหารือรายละเอียดเบื้องต้น

ในการจัดฝึกอบรมในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเทศไทยและ

ด้านการบริหารจัดการน้ า ในสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่ประเทศ

ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์

และบรูไนฯ) และติมอร์-เลสเต เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560-

2562)  

การฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภบิาล

สิ่งแวดล้อมส าหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ ๕ (ปธส. ๕)  

“Environmental Governance for Executive       

Officer” (EnGEO 5) 

เดินทางไปศึกษาดูงาน ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดเชยีงราย เมื่อ วันที่ 24-27 

สิงหาคม พ.ศ. 2560  โดยได้ศึกษาดูงาน การจัดการ

เทศบาลนครเชียงรายสู่การเป็นเมืองน่าอยู่  ศึกษาดูงานการ

จัดการน้ าเสียชุมชน ณ บ่อบาบดันา้เสีย เทศบาลนคร

เชียงราย โครงการพัฒนาดอยตุง และ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ปลอดขยะบา้นโปุงศรนีคร 
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เรื่อง  ทีมงานแม่อนุรักษ์ 2560 

คุยกับนักวิจัย Research Newsletter 

ปราชญ์ชาวบ้าน 

น้าน้อยเป็นเหมือนชาวนายากจนทั่วๆ ไปในชนบทภาคอีสาน ที่
ต้องเผชิญทั้งปัญหาครอบครัว หนี้สิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย เริ่มมาจาก
อาชีพท านาที่ได้รับมรดกตกทอด ยิ่งท ายิ่งจน ท านาปลูกข้าวขาย 

กระทั่งวันหนึ่ง เมื่อต้นปี พ.ศ. 2542 น้าน้อยมีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่จากโครงการไลท์เฮาส์  (Lighthouse Pro-
ject) ของมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และเข้าร่วมในโครงการการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี Con-
structionism ซึ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และบูรณาการด้วยเทคโนโลยี  โดยในครั้งนั้น ทาง
โครงการได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ค าแนะน าชาวบ้านในชุมชนทุกสัปดาห์  ซึ่งเมื่อแรกเริ่มในตอนต้นได้มีชาวบ้านกลุ่มที่ปลูก
ผักจ านวน 6 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยน้าน้อย คือ หนึ่งในนั้น    

ในช่วงแรกของการเรียนรู้ น้าน้อยเริ่มด้วยการท าบัญชี
รายรับรายจ่าย เริ่มจ าด้วยมือ และได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์  

เริ่มวางแผนส าหรับหารายได้เสริมช่วงนอกฤดูกาลปลูก
ข้าว  โดยดูว่าจะปลูกพืชผักอะไรบ้าง ปลูกช่วงไหน มีค่าใช้จ่าย
เท่าไร ทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา ฯลฯ ระยะเวลาในการ
เพาะปลูก ตลอดจนคาดการณ์ในเรื่องของตลาด ผลขาดทุน-ก าไร 
โดยไม่ฝากชะตาชีวิตไว้กับการปลูกข้าวอย่างเดียวอีกต่อไป  

 เนื่องในโอกาสที่คณะสิ่งแวดล้อมได้น าผู้ได้รับคัดเลือก จ านวน 4 

คน เข้ารับประทานรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560 จากพระ

เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงาน

มหิดล-วันแม่ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้ จึงขอ

น าเรื่องราวของ นางสนิท ทิพย์นางรอง หรือ น้าน้อย ชาวบ้านต าบล 

หนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว 

และได้รับการยอมรับจากชาวบ้านให้เป็นนักวิจัยชาวบ้านและปราชญ์เรื่อง

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระดับชุมชน  

มาก่ีปีๆ หนี้สินก็ยิ่งเพ่ิมพูนงอกเงยตลอดมา น้าน้อยคิดอยู่เสมอว่า อยากหาใครสักคนมาแนะน า หรือทางออกให้ แต่ก็ไม่รู้

จะหันหน้าไปพ่ึงพาใครได้ ด้วยรู้ตัวเองดีว่า ความรู้เพียงชั้นประถม 4  
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การเรียนรู้ของน้าน้อย เริ่มต้นเดินมาถูกทาง จากการที่น้าน้อย รู้จักประเมินตนเอง และเริ่มวางแผนทางด้านการเงิน

โดยการจัดท าบัญชีในครัวเรือน วางแผนการใช้ชีวิต ทั้งการจดบันทึกประจ าวัน การวางแผนอาชีพ  ตลอดจนการวางแผนปลด
หนี้ รวมทั้งได้เดินทางไปอบรม ดูงาน ตามที่ต่างๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่จากภายนอกสม่ าเสมอ และการ
เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  ที่ท าให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา 

จากคนไม่มีสถานะใดๆ ทางสังคม ความมุ่งมั่น บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ของน้าน้อย ได้ก่อร่างสร้างปัญญาพาให้ตนเองก้าวสู่
ผู้น าของชุมชน จนในที่สุด น้าน้อยก็สามารถน าเอาความรู้เหล่านั้น มาใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตและครอบครัว รวมทั้งปัญหา
หนี้สินได้ โดยต่อมา จากความพยายามในการเรียนรู้ที่ผ่านมา น้าน้อยสามารถปลดภาระหนี้สินดังกล่าวได้ส าเร็จ ในปี พ.ศ. 
2546  

จากการเรียนรู้สู่การจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนบ้านลิ่มทอง เริ่มต้นจากการพ่ึงพาตนเองด้วยความอดทนพยายาม  
ลงมือท าจนเกิดเป็นประสบการณ์  สร้างคนในท้องถิ่นให้เปลี่ยนแปลง  เกิดกระบวนการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น เกิดเครือข่าย 
มีส่วนร่วม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คลองส่งน้ าและแก้มลิง สอนให้ชาวบ้านทุกคนรู้คุณค่าของค าว่า “น้ าคือชีวิต” ที่
ส าคัญชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแล จัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ านี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน ภายใต้หัวใจที่ว่า “มีน้ า มีความคิด ชีวิตพอเพียง”  

นางสนิท   ทิพย์นางรอง  (น้าน้อย)  เธอผู้นี้ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระดับชุมชน  น้าน้อยอยู่ในชุมชนบ้านลิ่มทอง  ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  
ซึ่งเป็นชุมชนในพ้ืนที่น้ าแล้ง แต่สามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง  การขาดแคลนน้ า ของคนในชุมชนได้ส าเร็จ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในการจัดการ  ร่วมกับแนวทางพระราชด าริทฤษฏีใหม่ ขุดคลองส่งน้ า ขุดสระแก้มลิง ปลูกหญ้าแฝก 
เศรษฐกิจพอเพียง  และขยายผลจากผู้น าชุมชนไปสู่ชุมชน และขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงได้ส าเร็จ 

หวังว่าท่านผู้อ่าน คงได้แรงบันดาลใจ จาก ปราชญ์ชาวบ้าน แม่อนุรักษ์ คนนี้ไม่มากก็น้อยนะคะ  
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กิจกรรมเด่น 
การจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ  

“Assessment of Climate Change Impacts under Representative Concentration Pathways” 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“Assessment of Climate Change Impacts under Representative Concentration Pathways”      เมื่อวัน
อังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00–12:00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น 1 (ห้องประชุม 
1103) อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย Professor Mohammed Sharif 
จาก Department of Civil Engineering Jamia Millia Islamia Central University New Delhi, ประเทศอินเดีย 
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายดังกล่าว การจัดบรรยายพิเศษมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าฟังการบรรยายได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย ทั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รวม
จ านวน 13 คน 
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กิจกรรมเด่น 

 เนื่ องจากปัจจุบันการท างานวิจัย ไม่ ได้จ ากัด เฉพาะคณาจารย์  นักวิจัย  หรือนักศึกษาเท่านั้น 
มหาวิทยาลัยมหิดลยังส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับสายงานท างานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึ่งสถิติถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ผู้วิจัยต้องน ามาช่วยในกระบวนการวิจัย โดยโปรแกรม SPSS for Windows เป็น
โปรแกรมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มักถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยอย่างมาก ดังนั้น งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย”ขึ้น เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 – 
16:00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3301 อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น สร้างทักษะการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ มี
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ านวน 12 คน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย” 

ส าหรับกิจกรรมการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การวางแผนการใช้โปรแกรม 
SPSS เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูลและการแก้ไขแฟ้มข้อมูล การเลือกบางรายการและการ
ดัดแปลงข้อมูล สถิติพรรณนา การตรวจสอบข้อมูล และการวัดความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม  ตารางไขว้ การวัดระดับ
ความสัมพันธ์ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การคัดเลือกตัวแปรอิสระและการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พร้อมทั้งการอภิปรายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
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เรื่อง ยุทธพล   ผ่องพลีศาล 

“สรุปแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยร่วมทุน”  

 ในบรรดาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมากมาย ทุนวิจัยร่วมทุน จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เป็นทุนวิจัยประเภทหนึ่ง ที่เป็นการสมทบทุนร่วมกันระหว่าง สกว. กับมหาวิทยาลัยมหิดล  

โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) ทุนเมธีวิจัย และทุน
วุฒิเมธีวิจัย  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุน
การวิจัย พ.ศ. 2560* เพ่ือให้การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 คอลัมน์นักวิจัยควรรู้ฉบับนี้ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายทุนวิจัยประเภทดังกล่าว เพ่ือให้นักวิจัยทุกท่าน
รับทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อได้รับโอนเงินทุนได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

 1. เมื่อนักวิจัยได้รับเงินทุน ให้นักวิจัยโอนเฉพาะค่าตอบแทน ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 

ตามท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดแก่มหาวิทยาลัย โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนการวิจัย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขท่ี 316-403836-7 โดยให้นักวิจัยแจ้งส่วนงานเพื่อมีหนังสือแจ้งการ

โอนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินแก่มหาวิทยาลัยด้วย  
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* ตามหนังสือกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัมหดิล ท่ี ศธ 0517.016/2400 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

2. เงินสมทบในส่วนของมหาวิทยาลัย สามารถเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งโอนเงินทุนวิจัยจาก สกว. 
โดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน และฝ่ายการเงินของส่วนงานจะน าเงินทุนวิจัย
ฝากเข้าบัญชีโครงการวิจัย ตามที่ สกว. ก าหนดไว้    

 
3. ในกรณีที่นักวิจัยประสงค์บริหารเงินทุนวิจัยที่ได้รับเอง (สามารถบริหารเองได้เฉพาะงบด าเนินงาน) ให้ขออนุมัติจาก

ส่วนงาน โดยต้องจัดให้มีนักบัญชีประจ าโครงการ ในกรณีที่ไม่มีนักบัญชีประจ าโครงการ ให้ฝ่ายการเงินของส่วนงานเป็นผู้ดูแล
บัญชีรับ-จ่าย พร้อมจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายแก่นักวิจัยด้วย (ตามข้อ 18. ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการ
บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560)  

หมายเหตุ: ในการจัดท ารายงานการเงินส่งแก่ สกว. อาจพบว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีโครงการไม่ตรงกับ
เงินที่ใช้จริง เนื่องจากมีค่าตอบแทน ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย และค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ซึ่งจะคงค้างที่
ส่วนงานเพื่อรอจ่ายผ่านระบบ Payroll เป็นรายเดือน โดยให้นักวิจัย/นักบัญชีประจ าโครงการ ระบุเป็น
หมายเหตุในรายงานการเงินว่า งบประมาณค่าตอบแทน ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย จ านวน........บาท ได้น าเข้า
ระบบ Payroll ของส่วนงานเพ่ือรอการจ่าย   
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โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 12    (The Power Green Camp) 

วันที่ 6-13 ตุลาคม 2560 

 The Power Green Camp รุ่นที่ 12 มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System : GIS) หรือ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจระยะไกลมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

เมื่อน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลด้านอ่ืนๆ เช่น การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และจุดประสงค์หลักของโครงการยังคงมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ ฝึกทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเป็น 

ท าเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้เนื้อหา การฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง และการศึกษานอกสถานที่ 

ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งหวังว่า

เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นกลุ่มผู้น าที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยัง

ครอบครัว คนใกล้ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน

และสังคมให้ได้รับทราบถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่าง

ภาคธุรกิจ ชุมชน และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนตลอดไป  
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