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การจัดการของเสียแบบองครวม
หลายประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย เวียตนาม
กัมพูชา และลาว ซึ่งไดรบ
ั การขนามนามวาเปนประเทศในกลุม
 ที่มก
ี ารพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประเด็นดานสิ่งแวดลอม ไดแก ดานการจัดการของเสีย
การผลิตพลังงานจากทรัพยากรหมุนเวียน

และนโยบายสินคาครบวงจร

เปน

ประเด็นที่ไดรับความสนใจและมีความสําคัญในปจจุบน
ั และอนาคตอันใกลอยาง
แนนอน เพื่อเปนการรับมือกับมาตราตรวจวัดอันเขมงวด รวมทั้งเพื่อใหแนใจวา
กระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

การบําบัดของเสียอันทรงประสิทธิภาพ

และการกําจัดของเสีย จะไมสงผลตอการเจริญทางเศรษฐกิจ การเรียนรูอยางลึกซึง้
และการฝกฝนเพื่อลงลึกในรายละเอียดการแกปญ
 หาแบบองครวมดานสิ่งแวดลอม
และพลังงาน จึงเปนสิ่งที่มิอาจละเลย

โครงการ INVENT
โครงการ

INVENT

ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสหภาพ

ยุโรป (European Union) ภายใตโครงการ Asia-Link มีเปาหมายเพื่อผลักดัน
ใหเกิดความตระหนักดานสิ่งแวดลอม นําเสนอทางแกปญหาทีเ่ กิดจากของเสียโดย
การใชระบบการจัดการแบบองครวม

รวมถึงเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและสราง

หลักสูตรที่เกีย่ วของกับการจัดการของเสียแบบองครวม

ซึง่ หลักสูตรดังกลาว

ประกอบดวย สื่อและเครื่องมือ อาทิ e-learning และการสอนดวยระบบมัลติมีเดีย
ที่สามารถเรียนรูไ ดจากระยะไกลทั่วโลก ผานระบบอินเตอรเนตโดยไมเสียคาใชจาย
นอกจากนี้ หลักสูตรการฝกอบรมไดรบ
ั การถายทอดใหแกประเทศในกลุมอาเซียน
เพื่อใหความรูดานการแกปญหาแบบองครวมไดถก
ู นําไปใชแกปญหาสิ่งแวดลอม
อยางทั่วถึง
กลุมเปาหมายหลักของโครงการ คือ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา นัก
ลงทุน วิศวกร และผูจัดการที่กยี่ วของดานสิ่งแวดลอม ผลลัพธทโี่ ครงการคาดหวัง
จากกิจกรรมเหลานี้คือ

เพิ่มโอกาสการเรียนรูทงั้ ภายในและระหวางประเทศใหแก

นักเรียนจากประเทศในกลุม
 อาเซียนและยุโรป

ประกอบกับเพื่อลดผลกระทบที่จะ

เกิดกับสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเพิม
่ ขึน
้ ของประชากร
Project Webpage: www.invent.hs-bremen.de
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โครงการ INVENT
หลักการจัดการของเสียแบบองครวมเพือ
่ หลักสูตรในมหาวิทยาลัย
โครงการ INVENT

ไดถือกําเนิดขึ้น จากความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาและองคกรดานสิ่งแวดลอมจาก

ประเทศไทย เวี ย ตนาม กั ม พู ช า ลาว สหราชอณาจั ก ร และเยอรมนี ร ว มกั น ดํ า เนิน โครงการอั น มี วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ สร า ง
นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู รวมทั้งเครื่องมือและสื่อการสอนในหัวขอการจัดการของเสียแบบองครวม ใหแกมหาวิทยาลัยที่
เขารวมโครงการจากประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก ประเทศไทย เวียตนาม กัมพูชา และลาว และประเทศแถบยุโรป ไดแก
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2550 ถึง เดือนมกราคม 2553
โดยโครงการใหค วาม สําคัญกับ การให
ความรูดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งความรู
ในเรื่ อ งการจั ด การของเสี ย แบบองค ร วม แก
นั ก ศึ ก ษ า ห ล า ก ห ล า ย แ ข น ง เ ช น วิ ศ ว ก ร ร ม
วิ ท ย า ศ า ส ต ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร
สถาปตยกรรม เกษตรกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร
สั ง คมและหลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง เนื้ อ หา
หลั ก สู ต รจะมีส ว นที่ส ามารถถู กนํ า ไปประยุก ต ใ ช
แกปญหาไดในประเทศที่ประสบปญหาคลายๆ กัน
และนั่น จะสง ผลใหหลักการแกปญหาเหลานั้น ถู ก
นําไปใชไดทั่วโลก
วัตถุประสงคของโครงการ
•

ทีมงาน INVENT ในงานประชุมเริ่มดําเนินโครงการ ณ Bremen, Germany

เพื่อผลักดันใหมก
ี ารนําหลักการจัดการของเสียแบบองครวมและหลักการพลังงานหมุนเวียน

เขาเปนหนึ่งหลักสูตร

เรียนการสอนที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคตในมหาวิทยาลัย
•

เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศในสหภาพยุโรปกับประเทศแถบอาเซียน

ผานทางการรวมมือกันจัดเตรียม

หลักสูตรแนวทางเพื่อการปฏิบต
ั แ
ิ ละหลักสูตรดานวัสดุ
•

เพื่อสนับสนุนใหมีการนําเนื้อหาหลักเกณฑสากลเกีย่ วกับการปฏิบัตท
ิ ี่ดีเพื่อสิ่งแวดลอม ไดถูกบรรจุเขาสูหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย

•

เพื่อเพิม
่ ทักษะใหแกผูเขารวมอบรม

โดยใหมีการแลกเปลีย่ นความรูและประสบการณดานสิ่งแวดลอมระหวาง

ประเทศแถบยุโรปและอาเซียน
•

เพื่อกระชับความสัมพันธดานเศรษฐกิจและรวมทัง้ ดานการพัฒนาบุคคลากรระหวางเอเชียกับยุโรป

•

เพื่อประชาสัมพันธเกีย่ วกับการศึกษาระดับสูงภายในประเทศแถบ EU โดยเนนประเทศที่มค
ี วามชํานาญทางดาน
สาขาวิชาเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม

อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาในอาเซียนไดรบ
ั ขอมูลการศึกษาระดับสูงกวา

ปริญญาตรีในประเทศ EU
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กลุม
 เปาหมาย
¾

นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ประมาณ 1,800 คน)

¾

ครูและอาจารย

¾

ผูมีสวนไดสวนเสียเกีย่ วกับการจัดการของเสีย และสิ่งแวดลอม
จากหนวยงานอืน
่ เชน นักลงทุน นักวิทยาศาสตร วิศวกร และ
ผูจัดการ

Handbook on Integrated Waste
Management
containing

กิจกรรมและสิง่ ทีไ่ ดรบ
ั

relevant data, case studies, tools

1. หนังสือ เกีย่ วกับการจัดการของเสียแบบองครวม อันประกอบ
ไปดวยกรอบหลักสูตรและสื่อการสอนที่ตองใชเพือ
่ การสอนใน
Distance learning concept & package

มหาวิทยาลัย

including

2. ชุดการเรียนรูร ะยะไกล ประกอบไปดวยสื่อการสอนแบบ
E-learning
materials

มัลติมเี ดียเกีย่ วกับการจัดการของเสียแบบองครวม

Education and
Training course
material

Course concept and
framework

3. ความรูจากหลักสูตรฝกอบรม
4. ความรูจากการเขาฟงบรรยายเกีย่ วกับการจัดการของเสียองค

Integration into
E-learning platform

รวม

Modularisation
for each region

Integration into
curriculum

ติดตอ

รศ. ดร. สุวิทย เตีย
ดร.วรินธร สงคศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โทรศัพท: 02-470-7524 โทรสาร: 02-452-3455
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คณะทํางานของโครงการ INVENT
Bremen University of Applied Sciences, Germany www.hs-bremen.de
Project coordinator: Dr. rer. nat. Martin Wittmaier

Dresden University of Technology, Germany www.tu-dresden.de
Contact person: Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Bilitewski,
Prof. Dr. rer. nat. Peter Werner

Leipzig Graduate School of Management, Germany www.hhl.de
Contact person: Prof. Dr. Hans Wiesmeth

Cardiff University, United Kingdom www.cf.ac.uk
Contact person: Dr. Christopher F. Wooldridge
King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
Thailand www.pdti.kmutt.ac.th
Contact person: Associate Prof. Dr. Suvit Tia

Can Tho University, Vietnam www.ctu.edu.vn
Contact person: Dr. Do Ngoc Quynh

Hanoi University of Science, Vietnamwww.hus.edu.vn
Contact person: Prof. Dr. Nguyen Thi Diem Trang

Funding
This project is co-funded
implementing Consortium

by

the

European

Commission

(Asia-Link

Programme)

and

the

The European Union’s Asia-Link Programme
The Asia-Link Programme was set up in 2002 by the European Commission to promote regional
and multilateral networking between higher education institutions in Europe and those in
developing countries in Asia. The programme aims to promote the creation of new
partnerships, to reinforce existing partnerships between European and Asian universities,
and to create new sustainable links. This programme is funded by the EU budget, under the
budget line for ‘‘Political, economic and cultural cooperation with Asian developing
countries. Since 2002, the Programme has funded 155 partnerships that together involve over 700 higher education
institutions from Asia and Europe. For further information on the programme, please see:
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-link/index_en.htm
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