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จดหมายข่่าววิจ ัยมหิดลนครสวรรค์ 
ปี ีที่ ่ �  1 ฉบัับัที่่ �  2 เด ือนเมษายน พ.ศ. 2563

พญ.มนทกานติ์์� โอประเสริฐสวััสดิ์์�
รักษาการแที่นรองอธิิการบัด่

ฝ่่ายโครงการจัดตั้ั�งวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์

กราบัสวัสด่วันปีีใหม่ไที่ย 2563 ข่อให้ทีุ่กที่่านรักษาสุข่ภาพ 
ม่ความสุข่กับัครอบัครัวในช่่วงโอกาสดังกล่าว ในช่่วงเวลาน่�
ด ังที่่ �ที่ราบักันว่าเรากำาลังอย่ ่ในสถานการณ์์โควิด-19 
หรือโรคตั้ิดเช่ื�อไวรัสโคโรนา 2019 ระบัาดที่ั�งในระดับัปีระเที่ศ 
และเกิดการระบัาดใหญ่่ (Pandemic) ไปีที่ั �วโลก ดังนั �น
เราทีุ่กคนตั้้องจับัมือเดินร่วมกัน เพ่�อผ่่านช่่วงวิกฤตั้ิน่� ดิฉันอยากให้ทีุ่ก ๆ ที่่านตั้ระหนักถึงการอย่่ร่วมกัน ให้ม่ระยะห่าง
ที่างกายภาพ (Physical Distancing) ร่วมกับัวิธิ่การ กินร้อน ช่้อนส่วนตั้ัว ล้างมือ รวมถึงการพกช่้อน ส้อม และแก้วนำ�า 
เพ่�อใช้่เป็ีนส่วนตัั้วถือว่าเป็ีนหลักปีฎิิบััติั้ท่ี่�เหมาะสมเพ่�อสุข่ภาพอนามัยข่องตั้นเอง และเป็ีนส่วนหนึ�งข่องการลดการแพร่ระบัาด
ข่องเช่ื�อไวรัสดังกล่าว ในจดหมายข่่าววิจัยมหิดล นครสวรรค์ ฉบัับัน่� ดิฉันหวังว่าทีุ่กที่่านจะได้รับัความร่้จากเนื�อหา แนวคิด
ในการที่ำางานวิจัย หรือแม้แตั้่การสร้างความร่วมมือที่างวิช่าการที่่�จะเกิดข่้�นร่วมกันกับัวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์ตั้่อไปีในอนาคตั้
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 ปีัจจุบัันที่่านได้รับัการเลือกให้เปี็นปีระธิานข่องเครือข่่าย
ห้องปีฎิิบััติั้การวิเคราะห์ดินโลก (Global Soil Laboratory Network
Chair, GLOSOLAN) ปีฎิิบััตั้ิงานร่วมกับักลุ่มเครือข่่ายดินโลก
(Global Soil  Partnership; GSP) ข่อง The Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
พร้อมด้วยที่่มผ่่ ้ เช่ ่ �ยวช่าญ่จากห้องปีฎิิบััตั้ิการวิเคราะห์ดิน
จากทีุ่กภ่มิภาคที่ั �วโลก เล็งเห็นถึงความสำาคัญ่ข่องการจัดที่ำา
ว ิธิ ่มาตั้รฐานและความสอดคล ้องข่องการว ิ เคราะห ์ด ิน
(Standardization and Harmonization of Soil Testing 
Methods) เพ่ �อให้การนำาข่้อม่ลมาเปีรียบัเที่่ยบัและใช่้ ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์์ที่รัพยากรดินในระดับัโลกอย่่บัน
พ ่ �นฐานเด ่ยวก ัน เน ื �องจากการตั้ ัดส ินใจบันพ่ �นฐานข่อง
หลักฐานเป็ีนศ่นย์กลางข่องความสำาเร็จข่องการจัดการดินอย่าง
ยั�งยืน (Soil Sustainable Management; SSM) และม่ความ
สำาคัญ่ตั้่อความมั�นคงที่างอาหารและโภช่นาการในระดับัโลก 
ปีริมาณ์และคุณ์ภาพข่องข่้อม่ลดินเปี็นข่้อม่ลพ่�นฐานที่่ �สำาคัญ่ 
ซึ่ึ �งตั้้องม่การจัดที่ำามาตั้รฐานและความสอดคล้องกันที่ั �วโลก
เพ่�อให้การสื�อถึงผ่ลกระที่บัเปี็นไปีอย่างถ่กตั้้องมากที่่�สุดในข่ณ์ะที่่�
ข่้อม่ลจากการสำารวจความสามารถข่องห้องปีฎิิบััตั้ิการที่ั�วโลกผ่่าน
การสำารวจออนไลน์ พบัว่า ปีัจจุบัันวิธิ่มาตั้รฐานข่องการวิเคราะห์
ด ินที่ั �วปีระเที่ศยังไม ่อย่ ่บันพ่ �นฐานข่องมาตั้รฐานและความ
สอดคล้องก ัน ซึ่ ึ � งน ำามาส ่ ่การได ้ข่ ้อม ่ลที่ ่ �ม ่ค ่าแตั้กตั้่างก ัน
ส่งผ่ลให้การวางแผ่นการจัดการที่รัพยากรดินเปี็นไปีอย่าง
ด้อยปีระสิที่ธิิภาพ นอกจากน่�ผ่ลสำารวจยังยืนยันความจำาเปี็นที่่� 
GLOSOLAN ตั้้องเข่้าไปีสนับัสนุนที่างด้านวิช่าการและดำาเนินการ
ปีระสานที่ั�วโลกเพ่�อจัดที่ำามาตั้รฐานข่องกระบัวนการวิเคราะห์ดิน
ในระดับัโลกซึึ่�งเป็ีนท่ี่�ยอมรับัและเชื่�อถือได้ แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็ีน
ในการพัฒนาความร่้และความสามารถข่องเจ้าหน้าท่ี่�ห้องปีฏิิบััตั้ิ-
การและในท่ี่�สุดก็ช่่�ให้เห็นว่าม่ความจำาเปี็นท่ี่�จะต้ั้องม่การปีระกัน
คุณ์ภาพผ่ลการวิเคราะห์

คุุณนพมณี สุวัรรณัง 
ข่้าราช่การบัำานาญ่ 

กรมพัฒนาที่่�ดิน กระที่รวงเกษตั้รและสหกรณ์์

คอลัมน์รับัเช่ิญ่พิเศษ
2



3

ทัี่�งน่�การควบัคุมคุณ์ภาพที่่�ม่อย่่ระหว่างห้องปีฏิิบััติั้การได้ม่การ
จัดที่ำาเริ�มตั้้นในระดับัภ่มิภาคอาเซึ่่ยน  ในปีี 2561 เพ่�อปีระเมิน
ความสามารถข่องห้องปีฎิิบััตั้ิการอาเซึ่่ยน  โดยม่การส่งตั้ัวอย่าง
ดินที่่�ม่ความเปี็นเนื�อเด่ยวกัน ให้แก่ห้องปีฏิิบััตั้ิการอ้างอิงแห่งช่าตั้ิ
16 แห่งในอาเซึ่่ยน ผ่ลการปีระเมินความสามารถพบัว่า ภายใน
ห้องปีฏิิบััติั้การวิเคราะห์ม่ความแปีรปีรวนข่องผ่ลการวิเคราะห์ส่ง
โดยเฉพาะรายการวิเคราะห์ที่่ �จำาเปี็นตั้่อการให้คำาแนะนำาปีุ �ย
(ฟอสฟอรัส และโพแที่สเซึ่ ่ยม) ในข่ณ์ะที่่ �ผ่ลการวิเคราะห์
ปีริมาณ์คาร์บัอน ความแปีรปีรวนอย่ ่ในระดับัปีานกลางและ
ค ่าความเปี ็นกรด ด ่างม ่ความแปีรปีรวนตั้ำ �าส ุด ปี ี  2562 
GLOSOLAN จัดให้ม่การเข่้าร่วมที่ดสอบัความช่ำานาญ่ข่อง
ห้องปีฎิิบััติั้การวิเคราะห์ดินในระดับัโลก (global proficiency testing) 
โดยส่งตัั้วอย่างดินที่่�ม่ความเป็ีนเนื�อเด่ยวกันให้แก่ห้องปีฎิิบััติั้การ
วิเคราะห์ดินตั้่างๆ ที่ั �วโลก 100 แห่ง รายงานอย่ ่ในข่ั �นตั้อน
การตั้่พิมพ์ใน website ข่อง FAO ผ่ลการดำาเนินงานภายใตั้้
GLOSOLAN ดังกล่าว เกิดผ่ลงานตั้่พิมพ์หลายด้าน ที่ั�งด้าน
มาตั้รฐานการวิเคราะห์ดินที่่ �ยอมรับัเปี็น Global Standard 
Operation Procedure (เบัื�องตั้้นเน้นรายการวิเคราะห์ด้าน
คาร์บัอนซึึ่�งม่ความสำาคัญ่ตั้่อการศึกษาการเปีล่�ยนแปีลงด้าน
การบัรรเที่าการเปีล่�ยนแปีลงภ่มิอากาศโลก; Climate change) 
การควบัคุมคุณ์ภาพในการวิเคราะห์ดิน เครื�องมือด้านวิเคราะห์
ตั้ลอดจนแนวที่างการปีฎิิบััตั้ิการที่่�ด่ที่ั�งผ่่้รับั และผ่่้ให้เมื�อตั้้องการ
สนับัสนุนเครื �องมือว ิที่ยาศาสตั้ร์แก ่ห ้องปีฎิิบั ัตั้ ิการ ฯลฯ
(http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-ac-

tion/5-harmonization/glosolan/en/) รวมที่ั�งจัดให้ม่การเข่้าร่วม
ที่ดสอบัความช่ำานาญ่ข่องห้องปีฎิิบััตั้ิการวิเคราะห์ดินในระดับัโลก 
และม่การจัดการปีระชุ่มปีระจำาปีี ณ์ สำานักงานใหญ่่ FAO กรุงโรม
ปีระเที่ศอิตั้าล่ เพ่�อวางแผ่นการดำาเนินงาน หารือ และหาข่้อตั้กลง
ร่วมกันในกิจกรรมตั้่างๆ 
 ปีระเที่ศไที่ยเป็ีนปีระเที่ศเกษตั้รกรรมม่การจัดการดิน
อย่างยั�งยืนบันพ่�นฐานโครงสร้างที่่�ด่ ที่ั�งด้านมาตั้รฐาน วิธิ่การ
วิเคราะห์ และการจัดที่ำาการปีระกันคุณ์ภาพผ่ลวิเคราะห์ ข่้อม่ล
ท่ี่�ด่และได้มาตั้รฐานจากผ่ลวิเคราะห์ถ่กใช่้เปี็นเครื�องมือท่ี่�สำาคัญ่
ในการวางนโยบัาย มาตั้รการการจัดการดิน ปีุ�ย สิ�งแวดล้อม
ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิิภาพ และสร้างองค์ความร่้ถ่ายที่อดแก่กัน 
 ผ่่้สนใจสามารถอ่านเพิ�มเตั้ิมได้ที่่� http://www.fao.org/
global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/
glosolan/en/
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ดิ์ร.สุภาภรณ์ คุำาเรืองฤทธิ์์�
อาจารย์ปีระจำาโครงการจัดตั้ั�งวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์

	 อ.ดร.สุุภาภรณ์์	 คำำาเรืองฤทธิ์์�	 อาจารย์์ประจำาโคำรงการจัดตั้ั�ง
วิิทย์าเขตั้นคำรสุวิรรคำ์	 มีีคำวิามีสุนใจในประเด็นที�เกี�ย์วิข้องกับผู้้้สุ้งอาย์ุ	
การเตั้รีย์มีคำวิามีพร้อมีก่อนเข้าสุ้่วิัย์สุ้งอาย์ุ	 ปัญหาแมี่วิัย์รุ่น	 และการตั้์ด
สุมีาร์ทดีไวิซ์์ ในเด็กและวิัย์รุ่น	ซ์่�งเป็นปัญหาทางด้านประชากรและสุังคำมี
โดย์เฉพาะในเขตั้สุุขภาพที�	 3	 (นคำรสุวิรรคำ์	 อุทัย์ธิ์านี	 ชัย์นาท	 พิจิตั้ร	
กำาแพงเพชร)	ซ์่ �งเป็นพ้ �นที �ร ับผู้์ดชอบสุ่วินหน่ �งของโคำรงการจัดตั้ั �ง
วิิทย์าเขตั้นคำรสุวิรรคำ์	 มีหาวิิทย์าลัย์มีห์ดล	 ผู้ลงานสุ่วินใหญ่เป็นงานวิิจัย์
ด้านสุังคำมีศาสุตั้ร์ที�มีีร้ปแบบเป็นงานวิิจัย์แบบผู้สุมีผู้สุาน
(Mixed	Methods	Research)
 ผ่ลงานปี ัจจ ุ บัันการว ิ จัยหลักที่ ่ �ดำา เนินการในระหว ่าง
ปีี 2562-2563 ในฐานะหัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก ปีระกอบัด้วย
 1) โครงการวิจัยเรื�อง บัที่บัาที่ข่องครอบัครัวตั้่อการใช่้สมาร์ที่
ด่ไวซึ่์ข่องเด็กปีฐมวัย ได้รับัทีุ่นสนับัสนุนการวิจัยจากกองทีุ่นพัฒนา
สื�อปีลอดภัยและสร้างสรรค์ ม่วัตั้ถุปีระสงค์เพ่ �อศึกษาสถานการณ์์
การใช่้สมาร์ที่ด่ไวซึ่์ (สมาร์ที่โฟนและแที่็บัเล็ตั้) ข่องเด็กปีฐมวัย และบัที่บัาที่
ข่องครอบัครัวที่่�ม่ผ่ลตั้่อการใช่้สมาร์ที่ด่ไวซึ่์ข่องเด็กปีฐมวัย และมุ่งที่่�จะ
ค้นหาแนวที่างการส่งเสริมให้ครอบัครัวไที่ยใช้่สมาร์ที่ด่ไวซ์ึ่ในการส่งเสริม
การเรียนร่้ข่องเด็กปีฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
 2) โครงการวิจัยเรื�อง การแก้ปีัญ่หายาเหลือใช่้ในผ่่้ปี่วยกลุ่มโรค
ไม่ตั้ิดตั้่อเรื�อรัง ได้รับัทีุ่นสนับัสนุนจากศ่นย์วิช่าการเฝ่้าระวังและพัฒนา
ระบับัยา (กพย.) งานวิจัยน่�มุ่งออกแบับัแนวที่างการแก้ปีัญ่หายาเหลือใช่้ใน
ผ่่้ปี่วยกลุ่มโรคไม่ตั้ิดตั้่อเรื�อรัง รวมถึงออกแบับัแนวที่างการส่งเสริมให้
ผ่่้ปี่วยกลุ่มโรคไม่ตั้ิดตั้่อเรื�อรังรับัปีระที่านยาได้ถ่กตั้้องเหมาะสม และที่ำาการ
สำารวจรายการ ปีริมาณ์ ม่ลค่ายาเหลือใช่้ในผ่่้ปี่วยกลุ่มโรคไม่ตั้ิดตั้่อเรื�อรัง

 งานวิจัยที่่ �  อ.ดร.สุภาภรณ์์ คำาเรืองฤที่ธิิ� ในฐานะหัวหน้า
โครงการและนักวิจัยหลักได้ดำาเนินการเสร็จเรียบัร้อยแล้วในระยะ 3 ปีี
ย้อนหลัง ปีระกอบัด้วย 
 1) ชุ่ดโครงการเรื�อง การส่งเสริมความตั้ระหนักร่้ในการใช่้ยา
และผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์เสริมอาหารในผ่่ ้ส ่งอายุ ซึ่ ึ �งได้รับัทีุ่นสนับัสนุนจาก
ศ่นย์ว ิช่าการเฝ่้าระวังและพัฒนาระบับัยา (กพย.) ดำาเนินการในปีี 
พ.ศ. 2561-2562 งานน ่�ม ุ ่ งสร ้างความตั้ระหนักร ่ ้ ในการใช่ ้ยา
และผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์เสริมอาหารในกลุ่มผ้่่ส่งอายุ และศึกษาสถานการณ์์ปีัญ่หา
การใช่้ยาและผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์เสริมอาหารที่่ � ไม่เหมาะสมในกลุ ่มผ่่ ้ส่งอายุ
ช่าตั้ิพันธิุ์ปีกาเกอะญ่อ 
 2) โครงการวิจัยเรื �อง แม่วัยรุ ่น: ปีัญ่หาที่้าที่ายข่องจังหวัด
นครสวรรค์ ได้รับัการสนบััสนุนโดยสำานกังานกองทุี่นสนับัสนุนการเสริมสร้าง
สุข่ภาพ (สสส.) ดำาเนินงานในปีี 2561 ม่วัตั้ถุปีระสงค์เพ่�อศึกษาสาเหตัุ้
และปีัจจัยที่่�ที่ำาให้วัยรุ ่นตัั้�งครรภ์ รวมถึงเพ่�อศึกษาปีัญ่หาที่่�แม่วัยรุ ่น
ต้ั้องเผ่ชิ่ญ่ สภาพความเป็ีนอย่่หลังจากตั้ั�งครรภ์ การต้ั้องการความช่่วยเหลือ
ข่องแม่วัยรุ่น และเพ่�อศึกษาแนวที่างปี้องกันการตั้ั�งครรภ์ในวัยรุ่น
 3) โครงการวิจัยเรื�อง การส่งเสริมการออมเพ่�อความมั�นคง
ยามช่ราภาพในตั้ำาบัลเข่าที่อง อำาเภอพยุหะค่รี จังหวัดนครสวรรค์ ซึึ่�งได้รบัั
การสนบััสนุนโดยสำานกังานกองทุี่นสนับัสนุนการเสริมสร้างสุข่ภาพ (สสส.) 
จัดที่ำาโครงการระหว่างปีี 2560-2561 งานวิจัยน่�มุ ่งส่งเสริมความร่้
ความเข่้าใจ และสร้างความตั้ระหนักร่้เก่�ยวกับัการสร้างบัำาเหน็จบัำานาญ่
ช่ราภาพด้วยตั้นเองให้กับัปีระช่าช่นวัยแรงงาน รวมถึงมุ ่งสนับัสนุน
ให้ปีระช่าช่นวัยแรงงานเข่้าเปี็นสมาชิ่กกองทีุ่นการออมเพ่�อสร้างบัำาเหน็จ
หรือบัำานาญ่ช่ราภาพด้วยตั้นเอง
 จากงานวิจัยส่ ่การแก้ปีัญ่หาที่างด้านปีระช่ากรและสังคม
ในเข่ตั้พ่�นที่ ่ �รับัผ่ิดช่อบัข่องโครงการจัดตั้ั�งว ิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์
มหาวิที่ยาลัยมหิดล ถือเปี็นเปี้าหมายสำาคัญ่ที่่�อาจารย์ยึดมั�นและมุ่งที่่�จะ
สร้างปีระโยช่น์ให้กับัคนในพ่�นที่่�่ ผ่่านงานวิจัยที่างสังคมศาสตั้ร์
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ดิ์ร.พรพิรัติ์น์ คุันธิ์ธิ์าศิ์ริ
อาจารย์ปีระจำาโครงการจัดตั้ั�งวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์

ผลังานวัิจััยก่�งปฏิ์บััติ์์ภายใติ์้วัิชา “โคุรงงานพัฒนาคุุณภาพเพ่�อการประกอบัการ” 
(FORECASTING IMPORTED PRODUCTS QUANTITY FOR INVENTORY MANAGEMENT)

การศิ่กษาโคุรงงานฉบัับันี�มีวััติ์ถุุประสงคุ์เพ่�อ 

 1. พยากรณ์์ปีริมาณ์สินค้านำาเข่้าเพ่�อลดตั้้นทีุ่นและเพิ�มกระแสเงินสดหมุนเวียนในการบัริหารจัดการ

สินค้าคงคลัง 

 2. เพ่�อลดปีริมาณ์สินค้าคงค้างในสินค้าคงคลัง ในการศึกษาครั�งน่�ได้นำาที่ฤษฎิ่ตั้่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข่้องกับั

การบัริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาช่่พและการพยากรณ์์การสั�งซึ่ื�อด้วยร่ปีแบับัวิธ่ิการสั�งซึ่ื�อแบับั

ปีระหยัด

 ผลัการศิ่กษาพบัวั่า การพยากรณ์์การสั�งซึ่ื�อแบับัปีระหยัดจะม่ค่าพยากรณ์์ใกล้เค่ยงกับั
ความตั้้องการตั้่อปีี โดยม่ปีัจจัยที่่�ส่งผ่ล คือ ค่าใช่้จ่ายในการสั�งซึ่ื�อตั้่อครั�ง ดังนั�นค่าใช่้จ่ายในการสั�งซึ่ื�อ
ตั้่อครั�ง ม่อิที่ธิิพลตั้่อการคำานวณ์ปีริมาณ์การสั�งซึ่ื�อแบับัปีระหยัด กล่าวโดยสรุปีจากการศึกษา พบัว่า 
การเก็บัข่้อม่ลค่าใช่้จ่ายในการสั�งซึ่ื�อตั้่อครั�งม่ความสำาคัญ่ตั้่อการบัริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 ข้้อเสนอแนะ การพยากรณ์์ความตั้้องการข่องล่กค้าถือเปี็นหัวใจที่่ �สำาคัญ่ที่่ �จะที่ำาให้ทีุ่ก ๆ 
ส ่วนงาน สามารถวางแผ่นได้ถ ่กตั้้อง การตั้รวจติั้ดตั้าม และปีระเมินผ่ลที่่ � ได ้จากการพยากรณ์์
อย่างสมำ�าเสมอช่่วยให้สามารถปีรับัปีรุง และแก้ ไข่ให้ปีริมาณ์การสั�งซึ่ื�อสินค้าเพ่ �อจำาหน่ายเหมาะสม
กับัสถานการณ์์จริงข่องบัริษัที่ฯ นอกจากน่�การบัริหารสินค้าคงคลังที่่ �สมบั่รณ์์แบับัควรม่เส้นที่าง
ไหลเวียนข่องสินค้าที่่ �ช่ัดเจน เพ่ �อให้สามารถหาจุดคอข่วดข่องปีัญ่หาและอุปีสรรคที่่ �อาจเกิดข่้�นได้ 
รวมทัี่�งบัริษัที่ฯ ควรม่การจัดที่ำาแผ่นการสั�งซึ่ื�อสินค้าในสินค้าในแตั้่ละรายการ เพ่ �อนำามาเปี็นข่้อม่ล
ในการตั้ัดสินใจก่อนที่่�จะสั�งซึ่ื�อจริง

นายศิุภณัฐ แก้วักาญจัน์วัิเศิษ
นักศึกษา
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มิตั้ิด้าน
ตั้้นทีุ่น

ลดปีริมาณ์
สินค้าคงค้าง

ตั้้นทีุ่นใน
การจัดเก็บั

สินค้า

การจัดการ
สินค้าคงคลัง

อย่างมืออาช่่พ

ภาพที� 2 แผ่นภ่มิเปีรียบัเที่่ยบัการสั�งซึ่ื�อแบับัปีระหยัด ณ์ ค่าใช่้จ่ายที่่�เหมาะสม

เอกสารอ้างอ์ง
กมลช่นก สุที่ธิิวาที่นฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตั้ย์ และจักรกฤษณ์์ ดวงพัสตั้รา. (2546). การจัดการห่วงโซึ่่อุปีที่านและโลจิสตั้ิกส์. กรุงเที่พฯ: ที่้อปี.
จุฑ์าที่ิพย์ ล่ลาธินาพิพฒัน์ และธิ่ระวัฒน์ จันที่ึก. (2561). การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมืออาช่่พ.  Veridian E-Journal, Silpakorn University. 
      11(1): 226 - 241.
โภคที่รัพย์ พุ่มพวง. (2553). “Planning Cost Saving ธิุรกิจข่นส่ง.” ปีีที่่� 10 ฉบัับัที่่� 221 หน้า 1-2.
รุธิิร์ พนมยงค์. (2548). การจัดการโลจิสตั้ิกส์ในปีระเที่ศไที่ย.กรุงเที่พฯ: สำานักพิมพ์เวลาด่ ชุ่ดเวลาเรียนร่้  หมายเลข่2

ปีริมาณ์สินค้าเข่้า การจัดการสินค้าคงคลัง  การสั�งซึ่ื�อแบับัปีระหยัด

ภาพที� 1 กรอบัแนวคิดในการศึกษาโครงงาน
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ผ้้สนับัสนุนเงินทุนวัิจััย
 สำานักงานคณ์ะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการวิจัยร่วมภายใตั้้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย
ระหว่างไที่ย-ฝ่รั�งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai 
Mobility Programme / PHC SIAM)

หัวัข้้อวัิจััย
 “Use of botanical pesticides to control resistance of insect pests of the genus Spodoptera”

วััติ์ถุุประสงคุ์ข้องการทำาการวัิจััย
 1. เพ่�อพัฒนาสารกำาจัดศัตั้ร่พ่ช่จากธิรรมช่าตั้ิที่่�สำาคัญ่ข่องยุโรปีและเอเช่่ย นำาไปีใช่้กับักระบัวนการกำาจัดแมลง
ศัตั้ร่พ่ช่ในสกุล Spodoptera (S.	frugiperda	และ S.	litura) ที่่�จะลดอัตั้ราการนำาเข่้าสารเคม่ที่่�เปี็นพิษตั้่อสิ�งแวดล้อมทัี่�ง
ตั้ัวผ่่้ใช่้และสิ�งที่่�อย่่รอบัข่้าง
 2. เพ่�อจำาแนกกลุ่มข่องย่นกำาจัดพิษข่องแมลง ซึ่ึ�งจะช่่วยแก้ไข่ปีัญ่หาความตั้้านที่านตั้่อสารกำาจัดศัตั้ร่พ่ช่โดยใช่้
สารที่่�ปีลอดภัยกว่าสารกำาจัดศัตั้ร่พ่ช่พฤกษศาสตั้ร์ และจะที่ำาให้เข่้าใจถึงระบับัข่องเอนไซึ่น์ที่่�แมลงผ่ลิตั้ออกมาเพ่�อกำาจัด
สารพิษที่่�ได้รับั

ระยะเวัลัาทำาวัิจััย พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง ธิันวาคม พ.ศ. 2563

สถุานที�ทำาวัิจััย Institut Sophia Agrobiotech UMR 1355 INRA-CNRS-University Nice Sophia Antipolis
400 Route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis. http://www.paca.inra.fr

ผศิ.ดิ์ร.ศิักดิ์์�ส์ทธิ์์� นพเสถุียร
อาจารย์ปีระจำาโครงการจัดตั้ั�งวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์
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 ในงานวิจัยน่�มุ่งเน้นเพ่�อค้นหาสารท่ี่�ม่ฤที่ธิิ�ที่างช่่วภาพจากพ่ช่สมุนไพรเพ่�อนำามาใช้่ในการกำาจัดแมลงท่ี่�เป็ีนศัตั้ร่พ่ช่ 
เช่่น หนอนกระที่่้ข่้าวโพดลายจุด (S.	frugiperda) และ หนอนกระที่่้ผ่ัก (S.	litura)  อาศัยหลักการสกัดสารสมุนไพรแยกสาร
ที่่�ม่ฤที่ธิิ�ที่างช่่วภาพที่ำาให้บัริสุที่ธิิ� จากนั�นนำามาที่ดสอบัโดยวิธิ่ยับัยั�งการกิน (Antifeedant) และวิธิ่รับัสัมผ่ัสที่างด้านบัน 
(Topical application) และวิเคราะห์อัตั้ราการตั้ายเฉ่ยบัพลันในร่ปีแบับัข่องค่า LD

50
 (Median lethal dose) นอกจากนั�น

วิเคราะห์อัตั้ราการตั้ายแล้วยังนำามาที่ดสอบัระบับัเอนไซึ่ม์ที่ำาลายพิษ เอนไซึ่ม์ที่่�ม่ผ่ลตั้่อระบับัปีระสาที่ เพ่�อปีระเมินแนวโน้ม
การตั้้านที่านตั้่อสารกำาจัดศัตั้ร่พ่ช่ และนำาแมลงที่่�รอดช่่วิตั้มาที่ำาการสกัด RNA เพ่�อที่ำาการสังเคราะห์ DNA ด้วยเที่คนิค
ที่าง qPCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction Assay) เพ่�อวิเคราะห์ว่าม่ย่นตั้ัวใดที่่�ม่ความ
ตั้้านที่านในการใช่้สารสกัดที่่�ใช่้ในการกำาจัดได้เพ่�อที่่�จะได้ศึกษาในระดับัโมเลกุลตั้่อไปี

ตั้ัวอย่างหนอนที่่�รอดช่่วิตั้ใช่้เตั้รียมสำาหรับัสกัด RNA
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คุวัามเสี�ยงข้องโรคุติ์์ดิ์ติ์่อจัากสัติ์วั์ส้่คุน (Risk of Zoonoses)

 โรคตั้ิดตั้่ออุบััตั้ิใหม่ (Emerging Infectious Diseases; EIDs) เปี็นปีัญ่หาสำาคัญ่ที่างสุข่ภาพที่ั�วโลก 
ซึ่ึ�งพบัมากข่้�นตั้ั�งแตั้่ช่่วงปีลายศตั้วรรษที่่� 20 โดยส่วนใหญ่่เกิดจากโรคตั้ิดตั้่อจากสัตั้ว์ส่่คน (Zoonotic Diseases; ZD) 
ถึง 60 % และส่วนใหญ่่เกิดข่้�นมาจากสัตั้ว์ปี่า ตัั้วอย่างเช่่น โรคที่างเดินหายใจเฉ่ยบัพลันรุนแรง (SARS) และไวรัส
อ่โบัลา (Ebola virus) หลายงานวิจัยพบัว่า กว่า 54.3% ข่องโรคตั้ิดตั้่ออุบััตั้ิใหม่เกิดจากแบัคที่่เรีย หรือเช่ื�อแบัคที่่เรีย
ในกลุ่มริกเก็ตั้เซึ่่ย (Rickettsia) และพบัปีัญ่หาการดื�อยาข่องจุลินที่รีย์เปี็นจำานวนมาก ซึ่ึ�งม่หลายปีัจจัยที่่�ม่อิที่ธิิพลตั้่อ
โรคตั้ิดเช่ื�ออุบััตั้ิใหม่ เช่่น การเพิ�มข่้�นข่องจำานวนปีระช่ากร การแออัดยัดเย่ยดในเมืองที่่�ม่สุข่อนามัยที่่�ไม่ด่  การข่ยายตั้ัว
ข่องชุ่มช่นเข่้าใกล้พ่�นที่่�ปี่า  การจัดการอาหารไม่ถ่กสุข่อนามัย  การเปีล่�ยนแปีลงข่องแหล่งที่่�อย่่อาศัยข่องสัตั้ว์ ซึ่ึ�งปีัจจัย
ที่ั�งหลายนั�น อย่่ภายใตั้้ปีัจจัยที่าง เศรษฐศาสตั้ร์ สิ�งแวดล้อม และระบับันิเวศ  

 การดำารงช่่วิตั้ข่องมนุษย์ในปีัจจุบัันนอกจากการนำาสัตั้ว์ปี่าเพ่�อมาบัริโภคแล้ว การดำารงช่่วิตั้ด้านอื�นๆ
ที่่ �เก่ �ยวข่้องสัตั้ว์ปี่ายังมากข่้�นด้วย จากการข่ยายตัั้วที่่ �อย่ ่อาศัยข่องชุ่มช่นเข่้าใกล้ และรุกลำ�าพ่�นที่่ �ปี่ามากข่้�น
 ที่ำาให้กิจกรรมตั้่าง ๆ ข่องมนุษย์หล่กเล่�ยงไม่ได้ที่่�จะได้รับัอิที่ธิิพลจากสัตั้ว์ปี่าเหล่านั�น  ไม่ว่าจะม่การล่าค้างคาว
นำาม่ลค้างคาวไปีเปี็นปีุ�ย  ที่ำาการเกษตั้รในพ่�นที่่�ที่่�ม่สัตั้ว์ปี่าอาศัย  หรือแม้กระทัี่�งใช่้พ่�นที่่�ปี่าเพ่�อที่ำาการที่่องเที่่�ยว 
เปี็นตั้้น ซึ่ึ�งจากกิจกรรมตั้่าง ๆ ข่องมนุษย์นั�น ม่ความเส่�ยงที่่�อาจได้รับัโรคจากสัตั้ว์เหล่าน่�มากข่้�น และเนื�องจากยังไม่ม่
รายงานเก่�ยวกับัโรคใหม่ที่่ �เกิดข่้�นมากนัก ดังนั�นการศึกษาเพ่�ออธิิบัายถึงปีัจจัยที่่�อาจเก่�ยวข่้องกับัการสัมผ่ัส
สัตั้ว์ปี่าจะม่ปีระโยช่น์ในการปี้องกันตั้นเองเมื�อม่การสัมผ่ัสกับัสัตั้ว์ปี่าข่องมนุษย์ให้ปีลอดภัยยิ�งข่้�น 
 เข่าหน่อ-เข่าแก้ว เปี็นกลุ่มยอดเข่าหินปี่น ตั้ั�งอย่่ในอำาเภอบัรรพตั้พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ม่สัตั้ว์ปี่าอาศัย
อย่่หลายช่นิด ม่กิจกรรมกับัสัตั้ว์ปี่าที่่ �สำาคัญ่ ๆ และเก่ �ยวข่้องเศรษฐกิจในชุ่มช่น คือการที่ำาสัมปีที่านม่ล
ค้างคาว เพ่�อเปี็นปีุ�ย เปี็นสถานที่่�ที่่องเที่่�ยวด่ค้างคาว และให้อาหารลิง ซึ่ึ�งม่เปี็นจำานวนมากในพ่�นที่่� และอาศัยอย่่กับั
ชุ่มช่นในช่่วิตั้ปีระจำาวัน จะเห็นได้ว่าชุ่มช่นที่่�อาศัยอย่่ในพ่�นที่่�ม่โอกาส และม่ความเส่�ยงที่่�จะได้รับัการสัมผ่ัสจากสัตั้ว์ปี่า
เหล่าน่�ส่งมากดังนั�นการศึกษาเพ่�อที่่�จะได้รับัข่้อม่ลเก่�ยวกับัพฤติั้กรรมข่องคนในชุ่มช่นตั้่อสัตั้ว์ปี่าในพ่�นที่่�จะ
เปี็นปีระโยช่น์มาก 

ดิ์ร.จัุฑารัติ์น์ แสงกุลั
อาจารย์ปีระจำาโครงการจัดตั้ั�งวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์
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ข้่าวั MUNA

ทุนวัิจััย
 ยินด่กับัอาจารย์และนักวิจัยข่องวิที่ยาเข่ตั้นครสวรรค์ทีุ่กที่่านที่่�ได้รับัทีุ่นสนับัสนุนงานวิจัยระหว่างวันที่่� 
1 ตัุ้ลาคม 2562 – 31 ม่นาคม 2563 ดังม่รายนามดังน่�

1. ดร.สุภาภรณ์์ คำาเรืองฤที่ธิิ� ช่ื�อโครงการ บัที่บัาที่ข่องครอบัครัวตั้่อการใช่้สมาร์ที่ด่ไวซึ่์ข่องเด็กปีฐมวัย ได้รับัทีุ่น
จาก สำานักงานกองทีุ่นพัฒนาสื�อปีลอดภัยและสร้างสรรค์ จำานวนเงิน 1,420,320 บัาที่

2. ดร.สุภาภรณ์์ คำาเรืองฤที่ธิิ� ช่ื�อโครงการ การแก้ปีัญ่หายาเหลือใช่้ในผ่่้ปี่วยกลุ่มโรคไม่ติั้ดตั้่อเรื�อรัง ได้รับัทีุ่น
จาก ศ่นย์วิช่าการเฝ่้าระวังและพัฒนาระบับัยา (กพย.) จำานวนเงิน 200,000 บัาที่

3. ผ่ศ.ดร. กิตั้ตั้ิคุณ์ หม่่พยัคฆ์์ ช่ื�อโครงการ การตั้่อยอดช่ะลอมเปี็นบัรรจุภัณ์ฑ์์ข่องผ่ลิตั้ภัณ์ฑ์์ชุ่มช่นคลองบัาง
ปีระมุง จ.นครสวรรค์ ได้รับัทีุ่นจาก กองทีุ่นเพ่�อความเสมอภาคที่างการศึกษา จำานวนเงิน 499,000 บัาที่

4. รศ.ดร.วีระเดช่ ม่อินเกิด ช่ื�อโครงการ การบัำาบััดแคดเม่ยมและสังกะส่ปีนเปี้�อนที่างช่่วภาพโดยใช่้แบัคที่่เรียและ
พ่ช่นำ�า ได้รับัทีุ่นจาก ทีุ่นงบัปีระมาณ์แผ่่นดินปีระจำาปีี 2562 จำานวนเงิน 1,571,900 บัาที่

5. รศ.ดร.วีระเดช่ ม่อินเกิด ช่ื�อโครงการ การศึกษาศักยภาพที่างด้านเที่คนิคและความคุ้มค่าที่างเศรษฐศาสตั้ร์
ในการใช่้หญ่้าเนเปีียร์เปี็นเช่ื�อเพลิงหลักสำาหรับัพัฒนาโรงงานก๊าซึ่ช่่วภาพในปีระเที่ศไที่ย ได้รับัทีุ่นจาก การไฟฟ้า
ฝ่่ายผ่ลิตั้แห่งปีระเที่ศไที่ย จำานวนเงิน 1,095,678 บัาที่

6. อาจารย์ที่วีศักดิ� ช่่มา ช่ื�อโครงการ การศึกษาและการพัฒนานวัตั้กรรมการสื�อสารภาษาอังกฤษเพ่�อการที่่อง
เที่่�ยวเช่ิงนิเวศวัฒนธิรรมสำาหรับับัุคลากรด้านการที่่องเที่่�ยวเข่ตั้พัฒนาราษฎิรบันพ่�นที่่�ส่ง จังหวัดอุที่ัยธิาน่ ได้รับั
ทีุ่นจาก สำานักงานการวิจัยแห่งช่าตั้ิ จำานวนเงิน 300,000 บัาที่

7. ดร.ปีาริฉัตั้ร ฉายาพันธิุ์ ช่ื�อโครงการ ผ่ลกระที่บัข่องสารเคม่ที่างการเกษตั้รกลุ่มพาราควอตั้และไกลโฟเซึ่ตั้ตั้่อ
คุณ์ภาพดินและความหลากหลายที่างช่่วภาพข่องจุลินที่รีย์ในดิน ในพ่�นที่่�เกษตั้รกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับั
ทีุ่นจาก ทีุ่นส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จากเงินรายได้มหาวิที่ยาลัย ปีระจำาปีีงบัปีระมาณ์ 2563 จำานวนเงิน 250,000 
บัาที่
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รางวััลั

 ศ.นพ. บัรรจง มไหสวริยะ รักษาการแที่นอธิิการบัด่มหาวิที่ยาลัยมหิดล เปี็นปีระธิานในพิธิ่มอบัรางวัลพนักงาน
มหาวิที่ยาลัยด่เด่น และเก่ยรติั้บััตั้รแม่ด่-บุัคลากรเด่น ปีระจำาปีี 2562 ณ์ ห้องบัรรยายศาสตั้ราจารย์ นพ. กษาน จาติั้กวนชิ่
อาคารสำานักงานอธิิการบัด่ มหาวิที่ยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี�บัุคุลัากรวัิทยาเข้ติ์นคุรสวัรรคุ์ไดิ์้เข้้ารับัรางวััลั ประกอบัไปดิ์้วัย 

ข้อแสดิ์งคุวัามย์นดิ์ีกับัหน่วัยงานภายใติ์้ศิ้นย์การแพทย์มห์ดิ์ลับัำารุงรักษ์ จัังหวััดิ์นคุรสวัรรคุ์

ศ่นย์ผ่่้ส่งอายุเข่าที่อง ได้รับัรางวัลหน่วยงานที่่�ดำาเนินการด้านผ่่้ส่งอายุด่เด่น ปีระจำาปีี 2563 จากกระที่รวงการพัฒนา
สังคมและความมั�นคงข่องมนุษย์

1. ผ่่ ้ช่ ่วยศาสตั้ราจารย์ ดร.ศักดิ�สิที่ธิิ� นพเสถ่ยร ได้รับัรางวัล 
“พนักงานมหาว ิที่ยาลัยด ่ เด ่น  ข่องสำ านักงานอธิิการบัด ่ ”
ปีระเภที่วิช่าการ อายุงานไม่เกิน 10 ปีี ระดับัส่วนงาน

2. นายณ์พล อนุตั้ตั้รังก่ร ได้รับัรางวัล “พนักงานมหาวิที่ยาลัยด่เด่น 
ข่องสำ านักงานอธิิการบัด ่ ” ปีระเภที่วิช่าช่่พหรือบัริหารงานที่ั�วไปี 
อายุงานไม่เกิน10 ปีี ระดับัส่วนงาน

3. อาจารย์วิลาภรณ์์ เที่พผ่สม ได้รับัรางวัล “แม่ด่-บัุคลากรเด่น” 
ระดับัส่วนงาน และ ได้รับัเข่็มเครื�องหมายมหาวิที่ยาลัยมหิดล (ปีฏิิบััตั้ิ
งานครบั 10 ปีี)


