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บรรณาธิการแถลง 
 

 การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จากความเจริญกาวหนาของ
ประเทศและการขยายตัวของประชากรทําใหการคาขายสัตวทะเล พืชน้ํา และการคนหาแหลงพลังงานในทองทะเล
ครอบคลุมอาณาเขตกวางไกลออกไป โดยที่ประชาชนสวนใหญยังปราศจากความรูและการเขารวมกับภาครัฐในการ
วางแผนคุมครองทรัพยากรอยางรอบคอบ  ปจจุบันจึงพบวาทะเลและชายฝงของไทยอยูในสภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ  
ปญหามลพิษทางทะเลทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ําและสุขภาพของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อเปนการ
แกไขปญหาดังกลาว จําเปนตองมีการใหความรูความเขาใจกับประชาชนที่ใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางทั่วถึง  
สรางจิตสํานึกของการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และนําเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)   มาใช
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในป 2558 ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน การใชทรัพยากรทางทะเลรวมกันกับ
ประเทศเพื่อนบานเพื่อประโยชนทางการคารวมกันจะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได รัฐจึงตองเตรียมแผนการคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพของทองทะเลระหวางประเทศ ออกกฎระเบียบและกําหนดแนวทางในการใชทรัพยากรทางทะเล
รวมกันอยางยั่งยืน กอนที่จะเกิดปญหายุงยากเกินกวาจะแกไข  
 วารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตรฉบับนี้ประกอบดวยบทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชาตางๆ 
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูจากบทความเหลานี้จะเปนประโยชนตอผูอานที่อาจนําไปใชประโยชนในดาน
วิชาการ การวิจัย และในชีวิตประจําวัน สําหรับภารกิจสําคัญของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดดําเนินการไปแลว 
ไดแก การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Seoul National University กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต เมื่อวันที่ 13-18  พฤษภาคม 
2556  และการเดินทางไปลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ University of Science  เมืองโฮจิมินท  สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2556 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานที่สงบทความมาลงตีพิมพเผยแพรในวารสาร ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิ
กลั่นกรองบทความ และทีมงานทุกทานที่ไดรวมมือกันจัดทําวารสารกาวทันโลกวิทยาศาสตรฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
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