
ปีที 1 ฉบบัที่ 4   
ประจ าเดือน  
พฤษภาคม -  มิถุนายน 2556 

5  มิถุนายน  
วันสิ่งแวดล้อม

โลก  
World  

Environment 

ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย  

R2R 
Research 

Grant 

สรุปการ
บรรยาย 

ในหัวข้อ เรื่อง 
“เรียนรู้ยุทธศาสตร์
การวิจัย ของชาติ

Submission 
Online 

ทางเลือกใหม่ที่
ทันสมัยของ

วารสาร 

เทคนิคการเขียน
แผนงานวิจัยให้

ได้รับงบประมาณ 

โครงการ
ค่าย

เยาวชน
ฤดูร้อน 
2556 

ISSN 2286-9794 



จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหดิล 
ปีที่ 1 ฉบับท่ี 4 เดอืนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 
จัดท าโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
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10 
5  มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก  

World Environment Day 

 กองบรรณาธิการขอกล่าวสวัสดปีีใหม่ไทยย้อนหลัง
ส าหรับผู้อ่านทุกท่านนะคะ ผ่านพน้หน้าร้อนไปอย่าง
ร้อนแรงจริงๆค่ะ ไม่วา่จะเปน็วกิฤติพลังงาน ปัญหาภัยแล้ง 
การติดเชื้อไข้หวัดนกสายพนัธุ์ใหม่ H7N9 ในประเทศ
จีน  และประเดน็ร้อนกรณีเขาพระวิหารที่จะตดัสินกนัใน
เดือนมิถุนายนนี้ สว่นการปดิภาคเรียนฤดูร้อนของน้องๆ 
เยาวชนกไ็ด้ผา่นพน้ไปแล้วเชน่เดียวกัน โดยคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้จัดค่ายส าหรับเยาวชน
ขึ้นถึง 2 ค่ายด้วยกัน ได้แก่ ค่ายวิทยาศาตร์เยาวชน SCG 
Sci-Camp ซึ่งปีนี้เปน็รุ่นที ่ 24 แล้วนะคะ และโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทร 
สาครรุ่นที่6 และในจุลสารฉบับนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับ
งานวิจยัและประเด็นทีน่่าสนใจอื่นๆ ให้ได้ติดตามกันเชน่
เคย ไม่ว่าจะเปน็ สรุปการบรรยายในหัวข้อเรื่อง“เรียนรู้
และเข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบบัที่ 8” จาก
โครงการ Research Talk รายละเอียดการขอรับทุน
สนับสนนุการวิจัยจากงานประจ า (R2R Research Grant) 
Submission Online เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยให้
ได้รับงบประมาณ รวมถึงเกร็ดความรู้วันสิ่งแวดล้อมโลก  
5 มิถุนายน แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้านะคะ  

04 
สรุปการบรรยายในหัวข้อ
เรื่อง “เรียนรู้และเข้าใจ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ ฉบับที่ 8” 

01 
ข่าวสารงานวิจัย 



 

รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรั้วงานวจิยั 

ผลงานทีน่า่สนใจของงานวจิยัและบรกิารวชิาการ 

เรือ่ง ศภุลกัษณ ์ วฒันาเฉลมิยศ  

 

### ผูส้นใจสามารถเขา้ไปดขูอ้มลู Update ผลงานรอบ 6 เดอืน 

ปงีบประมาณ 2556 ของงานวจิยัและบรกิารวิชาการทางอนิทราเนต 

http://www.en.mahidol.ac.th/rasd/index1.html ### 

 เมื่อวันที่ 11มีนาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ลือพล ปณุณกันต์ รองคณบดีฝา่ยวชิาการ เป็นประธาน
เปิดค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 24 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล  ซึ่งค่าย SCG Sci-Camp รุ่นที่ 24 ได้รบัการ
สนับสนุนจากเครอืซิเมนตไ์ทย (SCG) ร่วมกับสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
มหิดล  กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 
2556   เป็นหลักสตูรระยะสั้นระยะเวลา 8 วันในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดรู้อนของโรงเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั่วประเทศ   

           จุลสารงานวจิัยและบรกิารวิชาการ     1  

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองคณบดีฝ่าย
บริหารการวิจัยสร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล  น า
ทีมเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการเข้าศึกษาดู
งาน ณ ส านักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์  
เขตร้อน ห้องประชุม1601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ 60 ปี เวลา 10.00 – 12.00 น.  เพื่อเรียนรู้
และรับทราบระบบการด าเนินงานด้านบริหาร
งานวิจัย โดยมี ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนให้การต้อนรับ 

http://www.en.mahidol.ac.th/rasd/index1.html


 

เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดปี 
สนใจติดต่อสอบถามคุณศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

 งานวิจัยและบริการวิชาการ  
โทร 2114 E-mail : supalak.waa@mahidol.ac.th 
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ทนุสนบัสนนุโครงการวจิยัจากงานประจ า (R2R Research Grant) 

เรื่อง นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรร
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่พัฒนามาจากงานประจ าให้แก่เจ้าหน้าที่ของคณะ ครั้งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับทุน  คือ 
เป็นงานวิจัยขนาดเล็ก เป็นงานวิจัยที่สร้างความรู้เฉพาะเรื่อง (specific knowledge) 
เพ่ือน ามาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนและพัฒนางานประจ าให้มีคุณภาพ พัฒนาต่อยอดให้
งานประจ านั้นๆ มีมาตรฐาน มีการท างานที่เป็นระบบ เพ่ือให้ผู้รับบริการและองค์กร
ได้รับประโยชน์สูงสุด   ภายในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยให้เป็น
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะ  จ านวนทุนรวมทั้งสิ้น 4 ทุนๆ ละไม่เกิน 25,000 บาท     

 

 

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
จากงานประจ า 

(R2R Research Grant) 

เง่ือนไขการขอรบัทุน 
1. มีระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่

เริ่มด าเนินงานวิจัยตามข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนสนับสนุน     

2 .  ผู้ รั บทุนสนุบสนุนต้องท าการ เผยแพร่ผลงานวิ จั ยที่ ไ ด้
ท าการศึกษาภายใต้กรอบข้อเสนอโครงการในรูปแบบวารสารระดับนานาชาติ หรือ 
ระดับชาติภายใต้ฐานข้อมูล TCI หรือ ฐานข้อมูลที่ สกอ และ สกว. ยอมรับ หรือ 
บทความวิชาการที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ ใน
รูปแบบ Proceeding ที่ ส ามารถน า ไป ใช้ประกอบการยื่ นขอต าแหน่ ง เ พ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

    2      จุลสารงานวจิัยและบรกิารวิชาการ       
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Submission Online 

ข้อมูล สุรีกานต์  โตไทยะ,วรนันท์  บุตราช 

เรียบเรียง ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 

Submission Online 
    ทางเลือกใหม่เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยของวารสาร  
    Environment and Natural Resources Journal  

 

ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร   
Environment and Natural Resources Journal Volume 11 

เดือนธันวาคม 2556  ในหัวข้อ Climate Change   
ผ่านทาง Submission Online : www.ennrjournal.com  

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 
           จุลสารงานวจิัยและบรกิารวิชาการ     3  

      เข้าไปที่ 
 www.ennrjournal.com 
 วารสารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  พัฒนาระบบการส่ง
ต้นฉบับในรูปแบบ Submission Online โดยผู้เขียน
สามารถส่งต้นฉบับ online ให้กับทางวารสารได้ โดย
กรอกข้อมูลในฟอร์มพร้อมทั้งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบ
ไฟล์ word  ซึ่งบรรณาธิการของวารสารจะท าการ
ตรวจสอบสถานภาพของต้นฉบับและตอบรับทาง
อีเมล์ภายใน 7 วัน    

 ระบบ Submission Online จะให้ผู้ส่ง
บทความกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน  
Corresponding Author  ที่อยู่   E-mail  เบอร์
โทรศัพท์  แนะน า Reviewer 1-3 ท่าน  บทคัดย่อ
และแนบไฟล์ Full Manuscript  รายละเอียดดัง
รูปภาพ 

ลืมวิธีการส่งบทความแบบเดิมๆที่ส่งผ่านอีเมลไปได้เลย  เพราะวารสารปรับปรุง
ระบบใหม่ ทันสมัยกว่าเดมิด้วย Submission Online ให้คุณส่งต้นฉบับออนไลน์
ง่ายๆแค่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วรอการติดต่อกลับจากบรรณาธิการ 
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สรปุการบรรยายในหวัขอ้เรือ่ง “เรยีนรูแ้ละเขา้ใจยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบับที ่8” 

เรื่อง นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม,นายยุทธพล  ผ่องพลศีาล 

 การอภิปรายจากหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้
และเข้าใจยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8”  
ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายใน 4 ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ความหมายดังกล่าวครอบคลุม 3 เรื่องท่ีส าคัญ
ประกอบด้วย (1) ต้องเป็นสิ่งใหม่ (New) (2) มีการใช้
เทคนิควิธี (know how) และ (3) มีประโยชน์เชิงพาณิชย ์
(commercialization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
นวัตกรรมจากงานวิจัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยัง
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการวิจัยด้านนวัตกรรมของ
ประเทศไทย จนเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” 
ที่ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณการวิจัยจาก
รัฐบาล อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดนิยามของ
นวัตกรรมอย่างชัดเจน 

 
 

กล่าวคือ ทุนวิจัยมุ่งเปูาเป็นทุนวิจัยจากหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยหลักของประเทศจ านวน 6 หน่วยงานที่มี
นโยบายสนับสนุนการวิจัยแตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่และ
ประเด็นการวิจัยของแต่ละหน่วยงานแต่มีการบูรณาการและ
ลงนาม MOU ในการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน เรียกสั้น ๆ 
ว่า “5 ส. 1 ว.” ได้แก่ (1) ทุนวิจัยจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 
จัดหาพันธมิตรหรือผู้ร่วมสมทบทุนการวิจัยแก่นักวิจัย
สถาบันต่าง ๆ โดยไม่ท าวิจัยเอง สนับสนุนทุนเรื่องยางพารา 
ระบบโลจิสติกส์ อ้อยและน้ าตาล และการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว (2) ส านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยด้านการ
พัฒนาทางการเกษตร โดยเน้นเรื่องข้าว อาหาร เกษตรที่สูง 
และปาล์มน้ ามัน (3) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักวิจัยภายใต้หน่วยงาน
ย่อยต่าง ๆ อาทิ MTEC NECTEC BIOTECH โดยเน้นเรื่องมัน
ส าปะหลัง และการขนส่งระบบราง (4) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่สนับสนุนทุนวิจัย
ด้านสาธารณสุขโดยเน้นเรื่องสุขภาพและชีวเวชศาสตร์  (5) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูงในสาขาที่
ประเทศขาดแคลนแก่นักวิจัยสถาบันต่ าง ๆ และ (6) 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงาน
กลางด้านการวิจัยของประเทศขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีอันมี
อ านาจหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยภายใต้งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณและทุนวิจัยเฉพาะด้านต่าง ๆ แก่นักวิจัย
สถาบันต่าง ๆ  

ในขณะที่ ทุนวิจัย 13 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน ได้แก่ การ
ประยุกต์ ใช้ เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงของรัฐและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล การปฏิรูปการศึกษาและการ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน
และพลังงานทางเลือก เกษตรเพ่ือความยั่งยืน การส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพ  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี
ใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว สังคมผู้สูงอายุ ระบบโลจิสติกส์ การ
ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เป็นกรอบนโยบายสนับสนุน
ของ วช. ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินในกลุ่มเรื่องข้างต้นแก่สถาบันต่าง  ๆ ที่ได้จัดล าดับ
ความส าคัญของข้อเสนอแผนงานวิจัยมาเรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีอ านาจจัดสรรงบประมาณด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกฏหมายรองรับ 

  ความหมายของนวัตกรรม 

 ความแตกต่างระหว่างทุนวิจัยมุ่งเป้า  

 กับทุนวิจัย 13 กลุ่มเรือ่งเร่งด่วน  

 การบูรณาการงบประมาณการวิจัยจาก
หน่วยงานระดับท้องถิ่นร่วมกับวช.  
เพื่อสร้าง “talent mobility”  

สรุปการบรรยายในหัวข้อ เรือ่ง 
“เรยีนรูแ้ละเขา้ใจยทุธศาสตรก์ารวจิัยของชาต ิฉบบัที8่ 
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แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัยต่าง ๆ 
ทั้งส่วนกลาง และมหาวิทยาลัย ดังนั้น วช. จึงต้องท าหน้าที่
บูรณาการหน่วยงานข้างต้นให้เกิดการเชื่อมโยงการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจัดสรรทรัพยากรการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดปัญหาความซ้ าซ้อนอันจะเป็นการสร้าง “talent mo-
bility” หรือขับเคลื่อนศักยภาพการวิจัยของประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีนโยบายให้นักวิจัยที่ประสงค์ขอทุนวิจัย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าวิจัยเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนักวิจัยเป็นผู้มี
ภูมิล าเนาหรือท างานในท้องถิ่นนั้นจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ ในท านองเดียวกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
สามารถท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัด
ซึ่งมี วช. ร่วมให้การสนับสนุนได้ ทั้งนี้ได้มีการลงนาม MOU 
ร่วมกับ 25 อบจ. ในภูมิภาคต่าง ๆ แล้ว  

กล่าวคือในปัจจุบันการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือแหล่ง
ทุนต่าง ๆ จะเน้นให้ผู้วิจัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นลักษณะ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในขณะที่เปูาหมายการท าวิจัยของ
มหาวิทยาลัยจะเน้นการเผยแพร่ผลงานผ่านวารสารวิชาการ
ตามตัวชี้วัดการประเมินหรือจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ จึง
เป็นความแตกต่างในเปูาหมายเชิงนโยบายของแต่ละหน่วยงาน
อันส่งผลให้งานวิจัยไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์หรือต่อยอดใน
ระดับสูงขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปยังศักยภาพการแข่งขันที่ลดลง
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้นภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวในระดับนโยบายยังไม่มีการ
ตื่นตัวที่เพียงพอจึงสามารถคาดเดาได้ว่าปัญหาดังกล่าวนี้จะ
ยังคงอยู่ต่อไปเนื่องจากระดับรัฐบาลยังไม่ไห้ความส าคัญกับการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และอนาคตของประเทศอย่างชัดเจนอันจะ
ส่งผลต่อแนวทางการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับความต้องการแรงงานสาขาต่าง ๆ ใน
อนาคต  

 ที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายใน 3 ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) ความโดดเด่นของประเด็นการวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศที่
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและการพัฒนาการเรียน
การสอน กิจกรรมนักศึกษา/บุคลากร เพื่อเข้าสู่เครือข่าย
มหาวิทยาลัยระดับโลก 

กล่าวคือมหาวิทยาลัยต้องแสดงให้แหล่งทุนเห็นว่า มี
ความเชี่ยวชาญหรือโดดเด่น (outstanding) การวิจัยข้างต้นใน
ประเด็นอะไร สามารถด าเนินโครงการวิจัยให้เกิดผลที่ยั่งยืน
(sustain) ได้อย่างไร และจะจัดสรรประเด็นหัวข้อย่อย (cut a 
cross) ของแผนงานวิจัยให้ตรงกับความเชี่ยวชาญกับหัวหน้า 

ความแตกต่างในเป้าหมายผลผลติจากงานวิจัย
ระหว่างรัฐบาลหรือผู้ให้ทุนกับมหาวิทยาลัย  

การอภิปรายจากหัวข้อการบรรยาย  
เรื่อง “ประเด็นการวิจยัท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

โครงการย่อยได้มีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา/
บุคลากร และการบริการวิชาการสู่ความยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัย
การเปิดใจกว้างจากผู้บริหารในการสนับสนุนคณาจารย์ให้ได้ท า
กิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ภาคส่วนภายนอกโดยนับรวมเป็น
ผลงานของคณาจารย์เหล่านั้นเพ่ือเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ระดับโลก อันจะท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่รู้จักและมี
โอกาสได้รับทุนวิจัย/กิจกรรมในระดับนานาชาติมากขึ้น 
2) แนวทางการบูรณาการหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อ
เสนอโครงาการวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศ  
 เ นื่ อ ง จ า ก ตั้ ง แ ต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ห ล า ย ค ณ ะ ใ น
มหาวิทยาลัยยังมีการวิจัยในประเด็นข้างต้นตามความ
เชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะ และขาดความพยายามในการ
เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญนักวิจัยแต่ละสาขา ส่งผลให้เกิดการ
กระจายทุนวิจัยไปตามหน่วยงานต่าง ๆ แต่ได้ผลผลิตเฉพาะ
ทางที่ไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันซับซ้อนได้ จึงมีความจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดเวทีเสวนา (Forum) เพ่ือก าหนด
โจทย์วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน โดย
เป็นการวิจัยแบบบูรณาการในประเด็นมหภาค (macro level) 
อันจะท าให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณจ านวน
มากจากแหล่งทุนระดับประเทศหรือสามารถเชิญนักวิจัยที่มี
ชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้าร่วมแผนงานวิจัยโดยมีงบประมาณ
รองรับได ้
3) การด าเนินโครงการวิจัยให้เกิดความต่อเนื่องครบทั้ง
กระบวนการเพื่อป้องกันปัญหา “งานวิจัยข้ึนหิ้ง”   
 กล่ า ว คื อ  ปั จ จุ บั น ง าน วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายชิ้นมีลักษณะเฉพาะทางที่
มุ่งตอบโจทย์วิจัยด้านใดด้านหนึ่ง ขาดการเชื่อมโยง พัฒนา 
หรือต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดับที่สูงขึ้น จึง
เกิดปัญหา “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักวิจัยต้อง
เสนอแผนงานวิจัยที่มีการด าเนินการครบทุกกระบวนการได้แก่ 
การวิจัย การพัฒนา และการต่อยอดในอนาคต ซึ่งสถานการณ์
ปัจจุบันมีผลงานวิจัยจากหลายแหล่งทุนที่ยังไม่เคยน ามาต่อ
ยอด จึงเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้น า
ข้อมูลผลงานวิจัยเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดให้ เกิดการใช้
ประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในสาขา
สังคมศาสตร์ อาทิ การปรับตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวของชุมชนบนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะท าให้นักวิจัยมีโอกาส
ได้รับทุนวิจัยในวงเงินงบประมาณท่ีสูงขึ้น    

 

ติดตามเรื่อง “สรุปการ
บรรยายในหัวข้อ “การ

เขียน ข้อเสนอแผนงานวิจัย
แก่ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)” ได้ใน

ฉบับหน้า 
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เรื่องนี้ 
ต้อง 
ขยาย 

 

เรือ่งนีต้้องขยาย 

โครงการคา่ยเยาวชนฤดรูอ้น 

ขอ้มูล  วลิินิธร  ชโูต 

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

 

โครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน  
(SCG Sci - Camp รุน่ที ่24 และ 

โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมทุรสาคร รุน่ที ่6)   

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยการสนับสนุนจากเครือซิเมนต์ไทย (SCG) ได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้
มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาและการอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน และพัฒนาให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน  จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ 
“ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp” ขึ้น เพื่อที่จะ
น าไปสู่พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากร และพัฒนา
ประเทศเพื่อน าไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป 

 การด าเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-
Camp รุ่นที่ 24 เปน็หลักสูตรระยะสัน้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้นทั่วประเทศระยะเวลา
 8วันหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายในห้องเรียน             
     การฝึกปฏิบัติในห้องปฏบิัติการและภาคสนาม   
               ตลอดจนการทัศนศกึษา 
      นอกสถานที่  

1. เพื่อเรียนรู้และสร้างพื้นฐานแนวคิดในการพัฒนาประเทศทัง้
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตามแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ และรับทราบถึงสถานการณ์
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันตลอดจนการเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3 .  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม เ พื่ อ ก้ า ว เ ข้ า สู่ 
การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

4. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาดูงานในเครือซิเมนต์ไทย 
โดยเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

5. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  ฝึ ก ใ ห้ มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี  
ระยะเวลา / สถานที่  ระยะเวลาในการเข้าค่ายของ
โครงการฯ  รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 
มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ คณะสิ่งแวดล้อม 
 และทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล         

      ศาลายา  นครปฐม 

วัตถุประสงค์โครงการ 

     นักเรียนที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(2 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 3.00 และ
ได้รับคะแนนเฉลี่ ยสะสมในวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00  
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คุณสมบัต ิ
ผู้ร่วมโครงการ 

ภาพกิจกรรม 
SCG Sci-Camp 



โครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมของ อบจ.
สมุทรสาคร รุ่นที่ 6 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1.เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจน 
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ และ
สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้นได้ต่อไป 

โครงการโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมุทรสาคร รุน่ที ่6 
วนัที ่19 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

  การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของจังหวัด
สมุทรสาคร นอกจากการวางแผนนโยบายการบริหารจัดการจาก
หน่วยงานภาครัฐสู่ชุมชนแล้ว การปลูกฝังเยาวชนในท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจึงเป็นพื้นฐานอันส าคัญ  เนื่องจากเยาวชนเป็นอนาคต
ที่ส าคัญของชาติ เป็นความหวังของประเทศที่ต้องการเห็นพวกเขา
เติบโตและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดังนั้น ในขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  เยาวชนของจังหวัดจึงเป็นพลังส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการ
คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับเยาวชนสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558  

จากการจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1–5 
ที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผลท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะในการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ในเบื้องต้น โดยการศึกษาจากประสบการณ์จริงใน
ภาคสนาม ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย 
มลพิษทางน้ า และปุาชายเลน มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมเยาวชนให้
สามารถปรับตัว เตรียมพร้อม และด าเนินชีวิตในโลกแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวทางการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry - based learning) ทฎษฎีสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructivism) รวมทั้งการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง (Learning by doing) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนอกและใน
ห้องเรียน รวมทั้งเน้นการศึกษาสภาพของปัญหาและวิธีแก้ไข
ปัญหาเป็นหลัก เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก รู้คุณค่า และ
สามารถจัดการกับปัญหาของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้งสายวิทย์และ

สายศิลป์หรือ ระดับปวช. ปี1 – ปี 2  จ านวน 80 – 100  คน  
และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  ศึกษาในโรงเรียนภายในจังหวัด
สมุทรสาครหรือมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร  ได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่า 2.50 หาก
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะต้องเป็นผู้มีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบการเรียนการสอน 

1. การเรียนการสอนภายในห้องเรียน และภาคสนาม 

2. ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในภาคสนาม 

3. ทัศนศึกษาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4. การน าเสนอแนวคิดในรูปแบบโครงงานกลุ่มเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร 

 ภาพกิจกรรม โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
       ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 6 
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อาหาร 

สมอง 
อาหารสมอง 

เทคนคิการเขยีนแผนงานวจิยัใหไ้ดร้บังบประมาณ 

เรียบเรยีงขอ้มลู  ศภุลกัษณ ์วฒันาเฉลมิยศ 

เทคนิคการเขียนแผนงานวจิัย 
ให้ได้รับงบประมาณ 

(ข้อมูลจากเอกสารประกอบการบรรยาย ผอ.สุนันทา สมพงษ์ 
ผู้อ านวยการภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย วช.) 

 1. สนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยทีป่ระกาศ 
 2. ผลการวิจัยที่ไดต้้องมีเปูาหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เป็นรูปธรรม 
 3. น าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง  เชงิเศรษฐกิจ  เชิงสังคมและ
ชุมชน  เชิงนโยบาย  และเชิงวชิาการ 
 4. มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลเุปูาหมายในระดบัผลผลิต
และผลลัพธ ์
 5. มีความคุ้มค่า  ประสทิธิภาพ  ประสิทธผิล  ทัง้เชิง
ปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เวลาและต้นทนุ 
 6. มีกลุ่มเปูาหมายชัดเจนที่จะน าผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
 7. มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก
ผลลัพธท์ี่ได้จากงานวิจัย 
 8. จะพิจารณาทนุสนับสนนุงบประมาณการวิจยัเป็นรายปี 
 9. ส าหรับโครงการที่มีระยะเวลาด าเนนิการวิจัยมากกว่า 1 
ปี จะพิจารณาถึงผลส าเร็จในปทีี่ได้รับทนุก่อนที่จะให้การสนับสนุน 

แนวทางสนบัสนนุงานวจิยั 

เกณฑ์การพจิารณา 
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
2. ปัจจัยการวิจัย  เช่น ความส าคัญที่มาของปัญหา  ความชัดเจน
ของแผนการด าเนนิงาน    ให้ภาคเอกชนหรือประชาชนมีสว่นรว่ม  
มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ  วัตถุประสงค์มีความชดัเจน  
องค์ประกอบของคณะผู้วิจัย  มผีลการวิจัยที่เก่ียวข้องและ
ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงอย่างสมบูรณ์  สถานที่และอปุกรณ์ในการ
ท าวิจัยมีความพร้อมและเหมาะสม   รวมทั้งความเหมาะสมของ
งบประมาณ 
3. กระบวนการวิจัย  สามารถระบุความเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัย
อย่างสมบูรณ์  ถูกต้อง  สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

Make a Difference 
1. หาวิธีการศึกษาวิจัยที่นอกกรอบ  ออกแบบการวิจัยแต่ละเร่ือง
ให้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้อื่นหรืองานเดิม 

2. สร้างกรอบแนวคิดที่ทันสมัยที่คาดว่าน่าจะไดผ้ลผลิตงานวจิยัที่
เกิดประโยชน์น าไปใช้ในการเผยแพร่  และน าไปใช้อย่างเปน็
รูปธรรม 

3. ท างานรอบคอบ  ละเอียด  ประณีตทุกข้ันตอน 

4. ผู้มีประสบการณ์  ผู้ทรงคุณวฒุิให้ค าแนะน าและเป็นทีป่รึกษา
ตรวจสอบแนวความคิด 

ท าไมถึงสอบได้ 
1. ช่ือเร่ือง 
- ตรงประเด็นและครอบคลุมประเด็นปัญหาการวิจัย 

- ชัดเจนกระทัดรัด 

- ไม่ซ้้าซ้อนกับผู้อื่นแม้ประเดน็จะคล้ายหรือแตกต่างกัน 

- สอดคล้องกับประเด็นส้าคัญทีต่้องศึกษา 

- ภาษาชัดเจน  เข้าใจงา่ยเป็นศพัท์ที่ยอมรับ 
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ท าไมถึงสอบได้ 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 
- ระบุสภาพปัญหาของสิง่ที่ก้าลงัวิจัย  ผลเสยีหรือผลกระทบที่
เกิดขึ้นหากแก้ไขไม่ได้ 
- แสดงแผนความคิด วิธีการเพือ่แก้ปัญหานั้น  แนวทางการหา
ค าตอบและแนวทางการแก้ไขทีช่ัดเจน 
- เนื้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องที่ให้เห็นความส้าคัญของปัญหา 
- พื้นที่ถูกกระทบอยู่ที่ไหน  จ้านวนที่ถูกกระทบมากน้อยเท่าใด  
กลุ่มเปูาหมายทีไ่ด้รับผลกระทบ   ความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหามีอะไรบา้ง  ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดในการ
แก้ไขปัญหา 

3. วัตถุประสงค์ 
- สอดคล้องกับชื่อเรื่อง  มีความชัดเจนว่าต้องการศึกษาอะไร  
ปัญหาอะไร 
- ครอบคลุมทุกปัญหาการวิจัย 
- น้าไปสู่การออกแบบการวิจัย 
- เชื่อมโยงกับความส้าคัญของปญัหาและขอบเขตในการวิจัย 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
- เลือกวิธีวิจัยได้เหมาะสม  อธบิายขั้นตอนการวิจัยไดช้ัดเจน 
- มีขั้นตอนการวิจัยครบสา้หรับแต่ละวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มที่จะให้ข้อมูล
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
- ความเหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใช้รายละเอียดของเคร่ืองมือ
แต่ละชนิดต้องชัดเจนว่าเครื่องมือใดใช้กับกลุ่มตัวอย่างใด  
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกสถิติเหมาะสม 

5. แผนการด าเนินงาน 
- ต้องเสนอภารกิจทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตลอดโครงการ 
- ก้าหนดเป็นแผนด้าเนินการทีต่้องละเอียดชัดเจนภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนดในขั้นตอนเป็นระบบต่อเนื่อง 
- ระบุระยะเวลาที่จะปฏิบตัิในแต่ละภารกิจเหล่านั้นโดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้  และความเหมาะสมสอดคล้องกับ
เงื่อนเวลา 
- มีขั้นตอนที่เหมาะสม  มีคา้อธิบายประกอบแผนการ
ด าเนินงานให้เข้าใจ 

6. งบประมาณ 
- งบประมาณเหมาะสม  ไม่มากไม่น้อยเกินไป 
- มีการแจกแจงรายละเอียด   งบประมาณที่ขอมีความเป็นไป
ได้ในการศึกษาวิจัย 

ท าไมถึงสอบตก 

 
- ค้านวณงบประมาณที่ครอบคลุมทุกรายการที่วางแผนและ 
ก าหนดกิจกรรม 
- ประเมินค่าใช้จา่ยตามความเปน็จริง  ไมสู่งเกินไปสอดคล้องกับ
แผนงาน 

 
 
1. สอบตกเพราะไม่ตรวจสอบ 
- เขียนโครงการไม่ถูกต้อง 
- ส่งเอกสารไม่ครบตามที่ก้าหนด 
- เอกสารบางหนา้ขาดหายไม่ครบตามที่ก้าหนด 
- พิมพ์ผิดในสว่นที่เปน็ประเด็นส้าคัญ 
- ส่งไม่ทนัตามเวลาที่กา้หนดไว้ 

2. สอบตกเพราะไม่เข้าใจ 
- เขียนโครงการซ้้าซ้อนกับคนอื่น 
- ท้าซ้้า  ตา่งกันแค่รายละเอียดเล็กน้อย 
- ไม่เข้าใจนิยามหรือความหมายค้าส้าคัญที่ใช้ 
- ท้าในเร่ืองที่ไม่จา้เป็นต้องวิจัย 
- ไม่ได้ทบทวนวรรณกรรมให้ดี 
-  ไม่ใช่โครงการวิจัย 

3. สอบตกเพราะไม่ชัดเจน 
- ความส้าคัญของปญัหา (ที่มา) ไม่ชัดเจน 
- ที่มาของปัญหาไม่สัมพนัธ์กับโจทย์ 
- โจทย์วิจัยขาดรายละเอียดที่ไมช่ัดเจน 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับไม่สามารถแสดงให้เห็นชัดเจน 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีไ่ม่ระบุวิธีการและรปูแบบการถ่ายทอดที่
ชัดเจน 
- การน้าไปใชป้ระโยชนไ์ม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 

4. สอบตกเพราะไม่ศึกษารายละเอียด 
- พื้นฐานประสบการณ์นักวิจัยไม่สอดคล้องกับโครงการ 
- ท้างานคนเดียว  ขาดทีมงานเสริมแก้จุดอ่อน 
- ไม่ติดตามความก้าวหนา้ทางวชิาการ 
- เอกสารอ้างอิงน้อย  ล้าสมยั  มีแต่เอกสารภาษาไทย 

5. สอบตกเพราะไม่เข้าใจการวิจัย 
- กรอบการวิจัย  ตัวแปรสับสน 
- ระเบียบการวิจัย  ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
- การใช้สถิติวิจัย  การสุ่มตวัอย่าง ไมส่อดคล้องกับโจทย์ 
- แสดงรายละเอียดไม่ชัดเจนว่าท้าอะไร 
- แผนการด้าเนินงานมีขัน้ตอนไม่เหมาะสม  ไม่สอดคล้องกับเงือ่น
เวลา 
- ไม่มีค้าอธิบายประกอบแผนการด้าเนนิงานให้เข้าใจ 
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 ความตื่นตัวในวิกฤตการณด์้านสิ่งแวดล้อมโลกเร่ิมขึ้น
อย่างจริงจัง เมื่อรัฐบาลสวีเดนได้เสนอต่อองค์การสหประชาชาติถึง
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยวิกฤตการณ์ต่างๆ คือ การ
ขาดแคลนอาหาร วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน อัตราการเพิม่ของ
ประชากรที่สูงมาก  รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพษิซึ่งสง่ผล
กระทบถึงคนทั่วโลก  
 ส าหรับจุดเร่ิมต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Envi-
ronment Day นั้นจดัท าขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้าน
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่ว โลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญท่ี่กรุง
สตอกโฮลม ์ ระหว่างวนัที ่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรฐับาล
ของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้วา่ "การประชุม
สหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Confer-
ence on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
กว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 
1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และ
สื่อมวลชนแขนงตา่งๆ   ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ ก าลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุม
คร้ังนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ (UNEP: United Nations Envi-
ronment Programme) ที่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการ
ประชุมคราวนั้นไปจดัตั้งหน่วยงานดา้นสิ่งแวดล้อมขึ้น ในประเทศ
ของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเร่ิมต้นของการร่วมมือจาก
หลากหลายชาติในดา้นสิ่งแวดลอ้ม องค์การสหประชาชาตจิึงได้
ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกและ
เพื่อให้เปูาหมายบรรลุผลจึงได้ก าหนดวิธีการไว้ดังนี้  
      1. สร้างความตืน่ตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้
การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป  
      2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  
      3. เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบนัตระหนักถึงปญัหา
สิ่งแวดล้อม  

 นอกจากนั้นยังมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาด าเนนิการ
จัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศ
ไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่
ส าคัญของการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมา
ในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ  

1.  กรมควบคุมมลพิษ 
2.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3 . ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 โลกร้อนเกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวก

เราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริงๆ จังๆ เพื่อเก็บ
ไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น    เพราะทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
เป็นปัจจัยในการด าเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจ าเป็นต้อง
พึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้น
เพื่อความสะดวกสบาย และจากพฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าจ ากัดอยู่
เพียงเพื่อด ารงชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคงจะไม่เกิดขึ้น แต่
เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจ ากัด และทิศทางการพัฒนา
ประเทศต่างๆทั่วโลกมุ่ง เน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม จึงท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมากมายเพื่อ
ผลิตสินค้า การพัฒนาประเทศก็น าไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามการด ารงชีวิตของ
มนุษย์เอง ในรูปของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว ที่ เ ร า ค ว ร ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ กั น รั ก ษ า
สภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา โดยที่เรา
มาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้าง
ทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เราทุกคน
ควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้
สดใส สมบูรณ์ส าหรับทุกคนในอนาคต  

ที่มา  : http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/% 
 

 

เกร็ด 

ความรู้ 

เกรด็ความรู ้

5 มถินุายนวนัสิ่งแวดลอ้มโลก World Environment Day 

เรียบเรยีง ศภุลักษณ์ วฒันาเฉลิมยศ 

คอลัมน์พิเศษ 

    

5 มิถุนายน 
วันสิ่งแวดล้อมโลก  

World Environment Day   
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จัดท าโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสวัสดิรักษ์  ใสงาม 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
นางสาวสุรีกานต์  โตไทยะ 
นางสาววรนันท์  บุตราช 
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