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บรรณาธิการแถลง 
 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนและมีประสิทธิภาพเปนเปาหมายหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากในอดีตที่ผานมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นํามาซึ่งการแขงขันและใชเทคโนโลยีที่นําทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มผลผลิตทางการคา โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
นอกจากนี้การขยายตัวทางอุตสาหกรรมทําใหมีการปลดปลอยของเสียตางๆ ออกมามากมาย ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตของมนุษยที่
ตองเผชิญกับมลภาวะทั้งในดิน น้ํา และอากาศ รวมทั้งเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรง ดังนั้นแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางถูกตองจึงไดเริ่มขึ้นอยางจริงจัง แนวทางหนึ่งในการสงเสริมการใชทรัพยากรในธรรมชาติอยางย่ังยืน คือ
ใชหลักการทางวิทยาศาสตรเพื่อทําความเขาใจกับปญหาอยางมีเหตุผล และหาวิธีการแกไขอยางเปนระบบ โดยพยายามคิดคน
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสภาพแวดลอม หรือเทคโนโลยีที่สามารถแกปญหามลพิษตางๆ ได  เชน การใชเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน  การทําเกษตรอินทรีย   การนําวัสดุกลับมาใชใหม  และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ดังนั้นการ
พัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืนจึงอยูบนพื้นฐานของการวางแผนการ
ใชประโยชนอยางเหมาะสมรอบคอบ  หลีกเลี่ยงการทําลายสิ่งแวดลอม และรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในรุนปจจุบันและใน
อนาคตที่เกิดจากความรับผิดชอบรวมกัน  
 วารสารกาวทันโลกฉบับนี้ประกอบดวยบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชาตางๆ เชน บทความจาก
สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส เปนตน ความรูจากบทความเหลานี้
จะเปนประโยชนตอผูอานที่อาจนําไปใชประโยชนในดานวิชาการ การวิจัย และในชีวิตประจําวัน สําหรับกิจกรรมที่สําคัญของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดดําเนินการไปแลว คือ การจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ระหวางวันที่ 6-21 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และการจัดทํา
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิจัยเพื่อพัฒนาไทยอยางย่ังยืน” ในวันที่ 17-18 มกราคม 2555 ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือ
ของเครือขายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพรในวารสาร ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความ และทีมงานทุกทานที่ไดรวมมือกันจัดทําวารสารกาวทันโลกฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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