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สัมภาษณพ์ิเศษรางวัล 2013  
TFR –CHE Young Researcher Award  
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี  

จุลสารงานวจิัยและบริการวิชาการ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีที่ 2ฉบับที่ 1เดือนพฤศจิกายน—ธันวาคม 2556 
จัดทําโดย   
งานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของงานวิจัยและบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะเรื่องทุนวิจัย 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยแก่คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

ที่ปรึกษา    
รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต 
บรรณาธิการ  
นางศิรนิพัชร  จามรดุสิต 
กองบรรณาธกิาร 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
นางสาววิลินธร  ชูโต 
นายยุทธพล  ผอ่งพลีศาล 
นางสาววนิดา แก้วชะอุ่ม 
ฝ่ายศิลป ์
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 
เผยแพร่ผา่นอินเตอรเ์นต 
http://www.en.mahidol.ac.th/thai/research/
newsletter.html  

บรรณาธิการบอกกลาว 
 สวัสดีค่ะ จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ ฉบับน้ี
มีเรื่องราวที่น่ายินดี  เรื่องแรกคือ ขอแสดงความยินดี
กับ รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี ที่ได้รับ
รางวัล Young Researcher Award ในสาขา Life Scienc-
es & Agricultural Sciences จากการพิจารณาคัดเลือก
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งติดตาม
ได้ในคอลัมน์จบัตาเรื่องเด่น (I get focus) นอกจากน้ีจลุ
สารยังดําเนินการครบรอบ 1 ปีในการให้สาระความรู้ และ
ข่าวสารแก่ผู้อ่านทกุท่าน รายละเอียดในคอลัมน์พิเศษค่ะ 

 ฉบับน้ีคอลัมน์จับตาเรื่องเด่น (I get focus) มีสาระ
ความรู้มากมาย อาทิ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและบริการ
วิชาการ Seed Grant  โครงการพัฒนานักวิจัย และ
งานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ในเรื่องน้ีต้องขยาย 
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคอลัมน์
อาหารสมองกับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เรื่อง Plagiarism 
โจรกรรมทางวรรณกรรม    
    พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  
         Sirinapat 

03 
โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัย 

เพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 



 

รอบรั้ว 

งาน 

วิจัย 

รอบรัว้งานวจิัย 
ผลงานที่นาสนใจของงานวจิัยและบรกิารวชิาการ 
เรือ่ง ศภุลกัษณ  วัฒนาเฉลมิยศ  
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Waste Management for Sus-
tainability” พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะฯ โดยมีผู้เข้า
ฝึกอบรมจํานวน 17 ท่าน จาก 17 ประเทศ ณ ห้องประชุมรอง
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารส่ิงแวดล้อมพัฒน
ดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556  ซึ่งหลักสูตรอบรมนานาชาติจัดขึ้น
ต้ังแต่ วันที่ 5 - 24 กันยายน 2556 

 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดกิจกรรมระดม
ความคิดเห็นการพัฒนาเป้าหมายการวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดําเนินกิจกรรม
โดย รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต  มีคณาจารย์ของคณะให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2556   
เวลา 13.30 –16.00 น. ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
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 เมื่อวันที่ 20 ตลุาคม 2556 พธิีเปิดค่ายเยาวชนเพาเวอร์
กรีนแคมป์ รุ่น 8 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.จงดี โตอิม้ 
ประธานค่ายกล่ายรายงาน คุณอุดมลักษ์ โอฬาร ผู้อํานวยการ
สายอาวุโส องค์กรสัมพันธ์ บริษทับ้านปู จํากัด(มหาชน) กล่าว
ต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวเปิด
กิจกรรม ซึง่กจิกรรมจะมีตั้งแตว่ันที่ 20—27 ตุลาคม 2556 

 เมื่อวันที ่ 16 ตุลาคม 2556  
พิธีเปิดค่ายผู้นําเพาเวอร์กรีนแคมป์  
Power Green Leader Camp 6  
โดย ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานค่าย
เยาวชนได้กล่าวรายงานความเป็นมา
ของค่าย คุณอุดมลักษ ์ โอฬาร 
ผู้อํานวยการสายอาวุโส องค์กรสัมพันธ ์
บริษัทบ้านปู จาํกัด(มหาชน) กล่าวให้
การต้อนรับพี่ๆ ค่ายผู้นํา และ รศ.ดร. 
กิติกร จามรดุสิต ได้กล่าวเปิดค่าย ณ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีการจัด
อบรมตั้งแตว่ันที่ 16-19 ตุลาคม 2556   
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จบัตาเรื่องเดน 
ทนุสนับสนนุโครงการวจิัยและบรกิารวชิาการจากบัญชเีงนิสนับสนนุการวจิัยของคณะฯครัง้ที ่1/2557 
เรื่อง นางสาวศุภลักษณ  วัฒนาเฉลิมยศ 

ทุนสนับสนุนโครงการ 
วิจัยและบริการวิชาการ (Seed Grant) 

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
และบริการวิชาการ จากบัญชีเงินสนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการแก่สังคมของ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ครั้งที่ 1 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

หัวข้องานวิจัย 

 เป็นงานวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  และ ยุทธศาสตร์คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

จํานวนทุนและจํานวนเงินสนับสนนุ  

 ภายใต้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 บาท  
ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยให้เป็นดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยและ
บริการวิชาการแก่สังคมของคณะ  

คุณสมบตั ิ

 1. เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

 2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ปีงบประมาณที่เสนอขอ และหากเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทนุอ่ืนมาก่อนเลยภายใน
ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นลําดับ
แรก 

กรอบระยะเวลาการดําเนินการ 

ประกาศรับสมคัรรอบแรก 15 ต.ค. 56 
 เปิดรับข้อเสนอโครงการ 16 ต.ค. –29 พ.ย.56
 ประกาศผล   6 ม.ค 56 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี 

เปิดรบัข้อเสนอโครงการ 
16 ตลุาคม 2556 - 29 พฤศจิกายน 2556 

สนใจสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีงานวิจยัและบริการวิชาการ 
โทรศพัท ์2112, 2114  



 

จบัตาเรื่องเดน 
โครงการพัฒนานักวจิัยและงานวจิยัเพือ่อุตสาหกรรม—พวอ. 
เรือ่ง ยทุธพล  ผองพลศีาล 
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ศึกษารายละเอียดไดท้ี่โครงการพัฒนานกัวิจัยและงานวิจัยเพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.) 
E-mail trfmag@yahoo.com โทรศัพท์ 02-329-8359 

หรือสอบถามได้ที่ คณุยุทธพล ผ่องพลีศาล งานวิจัยและบรกิารวิชาการ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โทรศัพท์ 2109 

ระดับปริญญาเอก 
 งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาเอกที่มีความ
ลึกซ้ึงและต้องใช้เวลาในการทําวิจัย  โดยโจทย์วิจยั 
ต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมหรอืเพื่อแก้ปัญหาที่ภาค 
อุตสาหกรรมตอ้งการคําตอบ   ทุน พวอ. ปรญิญาเอกเป็น
ทุนการศึกษาวจิัยเพื่อสนับสนนุการศึกษาระดบัปริญญา
เอกหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ)  โดยทีผู้่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถศึกษาวิจยัไดเ้ต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่
เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้
ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม  

ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2556 
ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือ 

กับภาคอุตสาหกรรม  
1 มกราคม—30 เมษายน 2557 

รายละเอียดการสมัคร 

- สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาโท ได้ที่ http://rri.trf.or.th  

** หมายเหตุ อาจารย์ที่ได้รับทนุในปี 2556 หากต้องการ
สมัครเพื่อขอรับทุนงบปีงบ 2557 สามารถใช้ข้อมูลเดิมหรือ
เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ได้ โดยต้องยืนยันการสมัครอีกคร้ัง เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการประเมินปี 2557 

โครงการพฒันานกัวิจยัและงานวิจยั 
เพื่ออตุสาหกรรม (พวอ.)  

ระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก   
รุนที่ 2 ปงบประมาณ 2557 

ระดับปริญญาโท 
 งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาโท  โดยโจทย์
วิจัยต้องมาจากภาคอุตสาหกรรม  หรือ เพือ่แก้ปัญหาที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการคําตอบ  งบประมาณต่อ
โครงการในระยะเวลาไม่เกิน 18 เดอืน ไม่เกนิ 280,000 
บาท และภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการสนับสนุน 
20,000 บาท  
 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 ซึ่งจะไดร้ับ
ความสําคัญในการพจิารณา  เช่น เครื่องจักรและโลหะการ  
อาหารและเครือ่งดื่ม   กระดาษและส่ิงพิมพ์  เซรามิกส์  
พลังงาน ขนส่งและโลติสติกส์  ชิ้นส่วนยานยนต์  ไม้และ
เครื่องเรือน  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  กลุ่มอตุสาหกรรมที่
เป็นโครงการของรัฐบาล  พลาสติก  เคมีภัณฑ์ เป็นต้น 

ประกาศรบัสมัครตั้งแต ่
วันที่ 1 ตลุาคม—31 ธันวาคม 2556 

รายละเอียดการสมัคร  

 - สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาโท ได้ที่ http://
www.rrimag.org  E-mail : trfmag@yahoo.com  
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I 

Get 

Focus 

จบัตาเรื่องเดน 
สมัภาษณพเิศษรางวลั 2013 TFR –CHE Young Researcher Award  
ในสาขา Life Sciences & Agricultural Sciences รองศาสตราจารย ดร. เบญจภรณ ประภักด ี 
เรื่อง นางสาวศุภลักษณ  วัฒนาเฉลิมยศ 

    2      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       
    4      จุลสารงานวจิยัและบรกิารวชิาการ       

ขออนุญาตถามถึงที่มาที่ไปของรางวัล   2013 
TRF-CHE Scopus Young Researcher 
Award ว่าคืออะไร  เป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาให้รางวัลอย่างไร ? 

 เป็นรางวัลที่รว่มกันระหว่าง สกว.  สํานกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักพิมพ์ Elsevier 
(ผู้จัดทําฐานข้อมูลวารสารวิชาการะดับนานาชาติ SCOPUS)  
รางวัลนี้แบ่ง 2 รุ่น คือสําหรับนกัวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยรุ่น
ใหม่ โดยแต่ละรุ่นแบ่งเป็น 6 สาขาคือ  
1) Life Sciences & Agricultural Sciences  
2) Engineering & Multidisciplinary Technology  
3) Health Sciences  
4) Chemical & Pharmaceutical Sciences  
5) Physical Sciences  
6) Humanities & Social Sciences  
 ซึ่งปี 2013 นี้ไมม่ีผู้ได้รับรางวัลในสาขา Humanities & 
Social Sciences สําหรับสาขาที่ได้รับในปีนี้ คือสาขา “Life 
Sciences and Agricultural Sciences” รางวัลนี้เป็นรางวลั
สําหรับผู้มีผลงานจากโครงการวจิัยที่อยูร่ับทุนจาก สกว.  ไม่
เกิน 2 ปหีลังการรับทุน อยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยถ้าไดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัยรุน่ใหม่ กอ็ยู่ในกลุ่ม “Young researcher” แต่
ถ้าได้รับทุนสนบัสนุนนักวิจัยรุน่กลาง ก็อยู่ในกลุ่ม 
“Researcher” ซึ่งใหเ้ลือกส่งผลงานตีพิมพท์ี่ดทีี่สุดจํานวน 4 
เรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ (http://
asia.elsevier.com/TRFCHEScopus2013)  
1) Sum of Average Journal Citations/2 years from the 
candidate's selected best 4 papers 
2) Number of citations ‐ Excluding self citation 
3) Selected publication with the applicant's name 
appearing as the first author or corresponding author 
4) Research Impact to Social, Economic and/or  
Scientific impact  

จุลสารงานวิจยัและบริการวิชาการ คณะส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ์
ดร. เบญจภรณ์ ประภักด ีที่ได้รับรางวัล Young Researcher 
Award ในสาขา Life Sciences & Agricultural  
Sciences จากการพิจารณาคัดเลือกของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รว่มกับสํานักพิมพ์ Elsevier โดยได้รับมอบ
โล่เกียรตยิศ จาก ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงศึกษาธกิาร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่าน
มา ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอําบีช รีสอร์ต หัวหิน จงัหวดั
เพชรบุรี    ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประ
ภักดี ได้ให้เกยีรติมารว่มพูดคุยถึงรางวัลที่ได้รบัและผลงานวิจัย  
เชิญติดตามไดเ้ลยค่ะ 

งานวิจัยที่อาจารย์เชี่ยวชาญ  และงานวิจยัที่
อาจารย์ได้รับรางวัลเป็นอย่างไรบ้าง ? 

เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวจิัยจาก
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ประเภท“ทนุ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานวจิัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ซึง่
ได้รับทุนน้ี 2 รอบ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเกีย่วกับ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรยีปฏิปักษ์ในการควบคุมเช้ือราก่อ
โรคพืชและประสิทธิภาพของแบคทีเรียส่งเสรมิการเติบโตของ
พืชที่ต้านทานโลหะหนักในการบําบัดแคดเมียมออกจากดิน
โดยพืช ซึ่งผลงานวิจัยนี้ไดต้พีิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาต ิจํานวน 4 เรื่อง  

สัมภาษณพิเศษ รางวัล   
2013 TRF-CHE Scopus Young Researcher Award 

รศ.ดร.เบญจภรณ  ประภักดี  
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อาจารย์รู้สึกอยา่งไรบ้าง ที่ได้รับรางวัล  2013 
TRF-CHE Scopus Young Researcher 
Award และอยากจะขอบคุณใครบ้างที่มีส่วน
ผลักดันให้ได้รับรางวัลน้ี  ? 

รู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลนี้ เพราะเป็นกําลังใจที่ดี
มากๆ ที่ช่วยให้เรามีพลังในการขับเคล่ือนงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมได้ต่อไป ซึ่งบุคคลสําคัญที่ต้อง
ขอขอบพระคุณคืออาจารย์นกัวจิัยพี่เล้ียง (Mentor) เนื่องจาก
ระบบทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ของสกว. จะมีนักวิจัยพีเ่ล้ียง
นะคะ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ตลอดมา โดยเฉพาะ
ช่วงแรกๆ ที่เริ่มงานวจิัย เพราะทีห่้องแลบ็เราที่คณะไม่มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสารเคมีหลายๆ ตวั ก็ได้รับความ
อนุเคราะห์ และความช่วยเหลือต่างๆ จากท่านอาจารย์ศกรณ์
ตลอดมา และอีกบุคคลหน่ึงทีช่่วยผลักดันใหม้าทํางานวจิัยคือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาต ิ พวงสําลี  อดีตคณบดีคณะ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตัง้แต่ท่านอาจารย์อนชุาติ
ยอมอนุมัติให้ลาออกจากตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ ในขณะนั้น เพราะข้อกําหนดการรับทุนจาก สกว. 
ฝ่ายวิชาการ คือ ไม่ให้ผู้รับทุนดํารงตําแหน่งผู้บริหารต้ังแต่
ระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป รวมทั้งท่านอาจารย์อนุชาตยิังวาง
นโยบายและผลักดันให้มกีารจัดตั้งห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
เพื่อช่วยให้อาจารย์ทีท่ํางานวิจยัด้านปฏิบัติการทางวิทยา- 
ศาสตร์ได้มีพื้นที่ในการทํางานวิจัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เกิด “ห้องปฏิบตักิารเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม” ที่บรเิวณ
ชั้น 4 ตึกส่ิงแวดล้อมพัฒนดล คณะส่ิงแวดล้อมฯ นอกจากน้ี  
ยังต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงวิชาการที่ช่วยเหลือ
เรื่องเทคนิคเฉพาะต่างๆ ในการทํางานวิจัยนี ้ และบุคคลที่
สําคัญมากๆ อกีกลุ่มทีข่อขอบคุณคือ นักศึกษาปริญญาตรีและ
ปริญญาโทของคณะส่ิงแวดล้อมฯ ที่เข้ามาทาํโครงการปัญหา
พิเศษระดับปรญิญาตรี และวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาโทใน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดล้อม ที่มีความตัง้ใจ 
ขยันขันแข็ง อดทน และมุ่งมัน่ในการช่วยทํางานวิจัย เพราะ
นักศึกษาหลายคนไม่ได้มีประสบการณ์การทําแล็บเกีย่วกับ
จุลินทรีย์ จงึตอ้งตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อช่วยกนั
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

เป้าหมายในการทํางานวิจยัต่อไปเป็นอย่างไรบ้าง ? 

มีการเดินหน้าทาํงานวิจัยในเรื่องที่ศึกษาอยู่ตอ่ไปอย่าง
เต็มที่ เพื่อนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ 
และนอกเหนือไปจากการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ยังมี
แนวทางในการพัฒนานํางานวจิัยที่ได้ไปประยกุต์ใชใ้นเชงิของการ
กําจัดโลหะหนกัที่ปนเปื้อนในน้ําหรือในดินในพื้นที่จริง รวมทั้งการ
ขยายประเด็นงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ของจุลินทรยี์ในการจัดการมลพษิส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมในทกุ
มิติ  

ในฐานะที่อาจารย์ได้รางวัล 2013 TRF-CHE  
Scopus Young Researcher Award มีขอ้แนะนํา
ใดบ้าง ที่อยากแนะนําให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป ? 

หลักคิดง่ายๆ ในการทํางานวจิัยคือ ขอให้มคีวามตั้งใจ 
มุ่งมั่น ไม่หยุดนิง่ในการค้นคว้า และที่สําคัญต้องสนุกที่จะเรียนรู้ใน
งานวิจัยที่เราจะทํา เพราะทุกงานมีปญัหาและอุปสรรคไม่มากก็
น้อย แตถ่้าเราทําด้วยใจจะช่วยทําให้เราสามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ ที่จะเจอไปได้  

 “ขอใหมีความตั้งใจ มุงมัน่ ไมหยุดนิง่ใน
การคนควา และที่สําคัญตองสนุกที่จะเรียนรูใน
งานวิจัยที่เราจะทํา เพราะทุกงานมีปญหาและ
อุปสรรคไมมากก็นอย แตถาเราทําดวยใจจะชวย
ทําใหเราสามารถผานอุปสรรคตางๆ ทีจ่ะเจอไปได” 

รศ.ดร.เบญจภรณ  ประภักด ี



 

เรือ่งนี้ตองขยาย 
โครงการคายเยาวชนวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 
เรือ่ง วลินิธร  ชโูต 

 

เรื่องนี ้
ต้อง 
ขยาย 

 

โครงการคายผูนําเยาวชนวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม รุนที ่6 
(The Power Green Leader Camp 2013) 

และ 
โครงการคายเยาวชนวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม รุนที่ 8 

(The Power Green Camp 2013) 
 วันที ่16 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

1. ช่ือเรื่อง  ทรัพยากรน้ํา 
   ภายใต้หัวขอ้  “วิกฤตินํ้า วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีนรวม
พลัง จัดการนํ้าข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ”  

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรนํ้า 

 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมเยาวชนให้มีทักษะและ
เสริมสร้างจิตสาํนึก ด้านการป้องกัน การแก้ไข และการ
จัดการเก่ียวกับวิกฤตการณ์ทรัพยากรนํ้า 

 3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การจัดการนํ้าแบบบูรณาการ โดยเริ่มต้นจากตนเอง สู่
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

3. องค์ประกอบการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้
ในเร่ืองทรัพยากรนํ้าและการจัดการ โดยมีองค์ความรู้ที่
สําคัญดังน้ี  

 3.1 นํ้ากับชีวิต 

 3.2 รักษ์นํ้า ประเมินค่าได้ (วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ หรือ 
Water Footprint) 

 3.3 มลพิษทางนํ้าและการบําบัด 

3 .4  การจัดการน้ํ าข้ ามพรมแดน  โดยแบ่ง
องค์ประกอบเป็น 

3.4.1 การจัดการนํ้าแบบบูรณาการในประเทศลุ่ม
นํ้าโขงตอนล่าง 

3.4.2 การจัดการนํ้าโดยชุมชน เพ่ือชุมชน อย่าง
ย่ังยืน กรณีตัวอย่างลุ่มนํ้าท่าจีน และลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ป่า
สัก 

     3.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการนํ้า
แบบบูรณาการ  

 

4. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ    

โครงการค่ายผู้นําเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6
 จํานวน 20 คน 

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  รุ่นที่ 8
 จํานวน 70 คน 

 
5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
     5.1  สํ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย ผู้ นํ า เ ย า ว ชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า รค่ า ย เ ย า วชน วิ ทย าศ าสตร์ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  
(The Power Green Camp) ระหว่างรุ่นที่ 1 - 7 
     5.2 สําหรับโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4—5 
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6. เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 
      สําหรับโครงการค่ายผู้นาํเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม    
1. เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power Green 
Camp) ระหว่างรุ่นที่ 1 - 7 

2. แผนการดําเนินงาน หัวข้อ “วิกฤตินํ้า วิกฤติโลก 
เพาเวอร์กรีนรวมพลัง จัดการนํ้าข้ามพรมแดนแบบ
บูรณาการ” ทัง้ในรูปแบบงานเขียน หรือในรูปแบบ
คลิปวิดีโอ 

3. รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม หรือค่าย 
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายหลังผ่านการเข้ารว่มโครงการ
เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

      สําหรับโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 
พิจารณาจากเรียงความ หรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ “วิกฤติน้ํา 
วิกฤติโลก เพาเวอร์กรนีรวมพลัง จัดการน้ําขา้มพรมแดน
แบบบูรณาการ”   
 
7. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

4 วัน สําหรับโครงการค่ายผู้นําเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้มต้ังแต่วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันเสาร์
ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

8 วัน สําหรับโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้มต้ังแต่วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวัน
อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 

สถานที่จัดโครงการคือ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
การศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ท่าจีนศึกษา จังหวัด
นครปฐม  

 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบและดําเนินงาน 
  คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

9. หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ 
บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และตระหนักถึงวิกฤตการณ์

สิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรนํ้า 

2. เยาวชนมีจิตสํานึก และทักษะความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สามารถพัฒนาไปสู่การแก้ไขวิกฤติ 
ด้านทรัพยากรนํ้าได้อย่างสร้างสรรค ์

3. เยาวชนสามารถพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การจัดการนํ้าแบบบูรณาการข้ามพรมแดน โดย
เริ่มต้นจากตนเอง สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4. เยาวชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
จัดการนํ้าแบบบูรณาการในประเทศลุ่มนํ้าโขง
ตอนล่างและในชุมชน 
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อาหาร 

สมอง 

อาหารสมอง 
Plagiarism โจรกรรมทางวรรณกรรม 
เรือ่ง นางสาววนดิา  แกวชะอุม 
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Plagiarism  
โจรกรรมทางวรรณกรรม 

การป้องกันทําได้อยา่งไร ? 

1. ควรเขียนผลงานด้วยสํานวนของตนเอง  

2. ทําความเข้าใจว่าอะไรคือการลอกเลียนผลงาน 

3. หากมีจะต้องมีการอ้างอิงถึงผลงานของผู้อ่ืน  

มีรายละเอียดดังน้ี 

- การอ้างประโยค หรือการคดัลอกข้อความ โดยใส่ 

เครื่องหมาย “  ”   ไว้ (Quoting) และใส่ช่ือเจ้าของ

ผลงานต้นฉบับ 

- การอ้างอิงแนวคิดหรือการปรับแต่งประโยค แต่ยังคง

เน้ือหาเดิม (Paraphrasing) ควรกล่าวช่ือเจ้าของผลงาน

ต้นฉบับ  

- การอ้างอิงแบบกล่าวโดยสรุป (Summarizing) ควร

กล่าวช่ือเจ้าของผลงานต้นฉบับ 

 Plagiarism “เราควรทําความรู้จักคําน้ี 
เน่ืองจากชีวิตเราจะต้องเก่ียวข้องกับงานเขียนไม่มากก็
น้อย จึงควรรู้ว่าเขียนอย่างไร จึงจะไม่ตกหลุมพลาง
ความผิดที่ได้ช่ือว่าร้ายแรงที่สุดในการเขียน” 

 Plagiarism หรือ Plagiarizer หรือ Plagiarist มี
รากศัพท์มาจากภาษาละติน plagiarius ที่หมายความว่า ผู้
ลักพาตัว   คําที่ใช้ในภาษาไทย อย่างเช่น การลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการ การขโมยความคิด โจรกรรมทาง
วรรณกรรม การลอกเลียนวรรณกรรม การขโมยคัดลอก
ผลงาน  อย่างไรคือ Plagiarism 

1.การลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง 
กรณีแอบอ้างผลงานของผู้อ่ืนว่าเป็นของตนเอง 

2.การคัดลอกบางส่วนหรือทั้งหมด ของผลงาน
ผู้อ่ืน รวมถึงแนวความคิด  

3.การไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ 

4.การแปลผลงานจากภาษาต่างประเทศ ไม่
สามารถแปลแบบประโยคสู่ประโยค หรอืแปลคําต่อคํา 
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาษาหรือเจ้าของผลงาน
น้ัน ซึ่งผลงานจะมีกฏหมายลิขสิทธ์ิคุม้ครอง หากต้อง
นํามาใช้ควรสรปุประเด็นและเขียนอ้างอิงถึงต้นฉบับ 

5.การปรากฏของ รูปภาพ กราฟ ตาราง หรือ
สัญลักษณ์ ที่เหมือนกัน หรอืดัดแปลงข้อมูล ถือเป็นการ
ลอกเลียนผลงาน 

6.การลอกเลียนผลงานของตนเอง เช่นกรณี การ
ตีพิมพ์ผลงานในหลายสํานักพิมพ์ โดยที่ผลงานเป็นผลงาน
เดียวกัน หรือปรับแต่งข้อมูลเพียงเล็กน้อย หรือ การ
เปลี่ยนภาษา โดยบรรณาธิการสํานักพิมพ์เป็นผู้ตรวจสอบ 
อาจจะมีกรณีที่ยินยอมให้ตีพิมพ์ได้แต่มีเป็นส่วนน้อยมาก 
ซึ่งถือว่าไม่มีจรรยาบรรณสํานักพิมพ์  



 การทําผิดในกรณีลอกเลียนผลงานทางวิชาการไม่มี
ความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรง แต่ถ้าหากเกิดขึ้นถือว่า
เป็นความไม่ซือ่สัตย์สุจริตทางวิชาการ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้า เราสามารถตรวจสอบ 
Plagiarism โดยทางเว็บไซต์ หรือซอฟแวร ์ ดังน้ี Plagia-
rismChecker.com, Copyscape, Plagiaisma.net หรือ 
Turnltln ซึง่โปรแกรม Turnltln สามารถขอใช้ได้ที่
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอใช้ผ่านทางห้องสมุดสตางค์ 
มงคลสุข เพ่ือรับ Account ID, Password โดยสามารถ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน พร้อมทั้งช้ีแจงแหล่งข้อมูลที่
ปรากฎซ้ํา และแสดงรายการดังกล่าวเป็นแถบสีและระดับ
เปอร์เซ็นต์การซ้ําโดยหลักการเทียบคําต่อคํา เพ่ือประกอบ
วิจารณญาณของผู้อ่านหรือผู้สอนในการประเมินผลงาน
น้ันๆ เมื่อได้ Account แลว้สามารถสร้างบัญชีของตนเอง
รองรับการตรวจ plagiarism การรับ-สง่งานและการให้
คะแนนนักศึกษาออนไลน์ แต่ก็สามารถตรวจสอบได้เฉพาะ
ผลงานที่มีการออนไลน์เท่าน้ัน 

ภาพ : เว็บไซต์ plagiarisma.net 

 

 

 

 

 

ภาพ : Copyscape 

Plagiarism  
โจรกรรมทางวรรณกรรม 

ภาพ : เว็บไซต์ PlagiarismChecker.com 

“หากเราเขยีนผลงานทีเ่กิดขึน้จาก 
ตวัเราอยางแทจรงิ จะไมมกีารเกิด     

plagiarism แนนอน”  
อ้างอิงจาก 

 1. งานสารสนเทศ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์) http://
stang.sc.mahidol.ac.th/ [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2556] 

 2. ราชบัณฑิตยสถาน (ออนไลน์) http://
www.royin.go.th/th/home/ [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2556] 

 3. Plagiarism.org (ออนไลน์) http://
www.plagiarism.org/ [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2556]  
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เกร็ด 

ความรู ้

เกรด็ความรู 
การดําเนนิงานจุลสารงานวจิยัฯ ครบรอบ 1 ป 
เรือ่ง ศภุลกัษณ วฒันาเฉลมิยศ 

คอลมัน์พเิศษ 
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การดําเนินงานจุลสาร
งานวิจัยฯครบรอบ 1 ป 

 จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการ  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
จัดทําขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์  ข่าวสารข้อมูลที่น่าสนใจ  
โดยเฉพาะเรื่องการวิจัย     โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนา  และยกระดับของจุลสารงานวิจัยฯ
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. เพ่ือรองรับ  และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของสายสนับสนุน 

3. เพ่ือสร้างบรรยากาศในการวิจัยและส่งเสริม
พฤติกรรมด้านวิชาการให้เกิดขึ้น 

โดยเริ่มต้นฉบับปฐมฤกษ์เมื่อเดือนตุลาคม 2555  
การดําเนินงานจุลสารมีการวางแผนการดําเนินงานอย่าง
กว้างๆคือทําการเผยแพร่ทุก 2 เดือน โดยไม่เกินสัปดาห์ที่ 
2 ของเดือน เช่น จุลสารเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 
คือเผยแพร่ไม่เกินสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 56 เป็น
ต้น    ตัวช้ีวัดความสําเร็จคือความพึงพอใจของผู้อ่าน
รวมทั้งเน้ือหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ   

ทั้งน้ีจุลสารจะเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ซึ่งได้จาก
บุคลากรที่เก่ียวข้องในด้านน้ันๆของงานวิจัยและบริการ
วิชาการ   นอกจากน้ีได้ดําเนินการจัดทําตามมาตรฐานสือ่
สิ่งพิมพ์พ้ืนฐานโดยการขอเลข ISSN คือ ISSN 2286 - 
9794    

 จุลสารงานวิจัยและบริการวิชาการมีความสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้าน Research  
Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย   มุ่งเน้น
สนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปต่อ
ยอด พัฒนา หรือนําไปใช้ประโยชน์มากขึ้น    และ 
ยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน  นอกจากน้ียัง
สอดคล้องยุทธศาสตร์การดําเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อม 
คือ สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย การบริการวิชาการและ
การฝึกอบรม  ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศและระบบ
สนับสนุนการวิจัย   อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของ
คณะสิ่งแวดลอ้มที่สนับสนุนให้เป็น Low Carbon  
Faculty ลดปริมาณคาร์บอนในคณะฯ โดยการลด
ปริมาณการใช้กระดาษ  ดําเนินการเผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 ทั้งน้ีคณะผู้จัดทําจุลสารขอขอบพระคุณผู้อ่านทุก
ท่านที่ติดตาม  ใหค้วามสนใจ  ให้คําแนะนํา จนสามารถ
ทําให้จุลสารดําเนินการมาจนครบรอบ 1 ปี  ซึ่งคณะ
ผู้จัดทําจุลสารจะรักษาคุณภาพและปรับปรุงจุลสารใหม้ี
คุณภาพดีย่ิงขึ้นต่อไป  หากผู้อ่านท่านใดต้องการให้
ข้อเสนอแนะต่อจุลสารฯ  สามารถส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่  
E-mail : supalak.waa@mahidol.ac.th   



จัดทําโดย  งานวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

กองบรรณาธิการ 
นางสาวศุภลักษณ์  วัฒนาเฉลิมยศ 

นางสาววนิดา  แก้วชะอุ่ม 
นางสาววิลินธร  ชูโต 

นายยุทธพล  ผ่องพลีศาล 
 

 
 

ปีที่  2 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 

ติดต่อสอบถาม 02-441-5000 ต่อ 2114  หรือ supalak.waa@mahidol.ac.th 


