
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน..เทคนิคการขอทุนวิจยัระดบั  
Post- Doctoral Research (Ernst Mach Grant), กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจ ัย และเศรษฐกิจ 
สาธารณรฐัออสเตรีย ยโุรป 
  
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ผศ.ดร.วชิญาณี โอชา คณะวชิา/หน่วยงาน...สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ.......... 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ  สมปอง สงวนบรรพ ์        คณะวชิา/หน่วยงาน..สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ........... 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
(หลกัสูตรนานาชาติ), อาจารยท่ี์ปรึกษา/ กรรมการสอบโครงการคน้ควา้อิสระ วทิยานิพนธ์ และท่ีปรึกษาโครงงาน 
(พิเศษ) ของนกัศึกษาเพื่อการประกวดแข่งขนัโครงการพฒันาระดบันานาชาติ เคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศ The Best Project 
Incubation Award (Youth Innovation Competition on Lantsang-Mekhong Region's Governance and Development 
(YICMG, 2560) ณ ประเทศจีน และไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นอาจารยดี์เด่นสาขางานวจิยัและหรือส่ิงประดิษฐข์อง
มหาวทิยาลยัรังสิต ปี 2560 

ผูเ้ล่ามีประวติัเคยไดรั้บทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนนานาชาติเพ่ือพฒันางานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น เคยไดรั้บทุน
วจิยัระดบั Post -Doctoral Research Fellow กระทรวงวทิยาศาสตร์ วจิยัและเศรษฐกิจ สาธารณรัฐออสเตรีย (Ernst Mach 
Grant) University of Vienna (2561), ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ Asia Research Institute, National University of Singapore 
(2553), ทุนรัฐบาลญ่ีปุน Ochanomizu University (2550), ทุนวจิยัจากสหภาพยโุรป (European Union) University of 
Leeds, UK (2548), และเคยไดรั้บทุนสนบัสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวจิยัดงักล่าวในยโุรปและสหรัฐอเมริกา จาก 
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) (2552) และองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations, New 
York) (2560), องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations, Austria) (2561)  

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

เทคนิคการขอทุนวจิยัระดบั Post- Doctoral Research (Ernst Mach Grant) กระทรวงวทิยาศาสตร์ วจิยัและ
เศรษฐกิจ สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อท างานวจิยัท่ี University of Vienna, Austria 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

              ทุนวจิยั Ernst Mach Grant (EMG) ตั้งช่ือพ่ือเป็นเกียรติแก่ เอินสต ์มคั (Ernst Mach) นกัฟิสิกส์และนกัปรัชญา
ชาวออสเตรีย ผูมี้ช่ือเสียงจากการศึกษาคล่ืนช็อค (shock wave) อนัเป็นเร่ืองการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีมีความเร็วมากกวา่
เสียงในตวักลาง ซ่ึง เลขมคั  (องักฤษ: Mach number) ยอ่ Ma คือสดัส่วนของความเร็วต่อความเร็วเสียงเป็นหน่วยท่ีตั้งข้ึน
ตามช่ือของ เอินสต ์มคั  ทุนวจิยัระดบั Post- Doctoral Research (EMG) เป็นทุนจากรัฐบาลออสเตรีย ภายใตโ้ครงการ 
ASEA-UNINET เปิดโอกาสใหอ้าจารยร์ะดบัอดุมศึกษาในประเทศก าลงัพฒันา 5 ประเทศ จาก ภูมิภาค ASEAN ไดแ้ก่ 
Thailand, Indonesia, Phillipines, Cambodia และ Vietnam ไดมี้โอกาสพฒันาโครงงานวจิยัโดยผูรั้บทุนจะไดรั้บการ
สนบัสนุนเงินทุนวจิยัและองคค์วามรู้จากการวจิยัภายใตก้ารดูแลจากอาจารยท่ี์ปรึกษาจากมหาวทิยาลยัชั้นน าใน
สาธารณรัฐออสเตรีย ครอบคลุมองคค์วามรู้ดงัต่อไปน้ี Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health 
Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences, Humanities & Arts and Musics โดยจะมีหน่วยงานรัฐบาลออสเตรีย 
Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD) เป็นผูดู้แลผูไ้ดท่ี้รับทุนวจิยัตลอด
ช่วงระยะเวลาในการท างานวจิยัในสารณรัฐออสเตรียเป็นเวลาตั้งแต่ 3-9 เดือน ส าหรับประเทศไทย EMG เป็นการ
ด าเนินงานความร่วมมือภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศิลปะระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐ
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ออสเตรีย  ซ่ึงประเทศไทยกบัสาธารณรัฐออสเตรียไดมี้ความสมัพนัธ์ทางการทูตมายาวนานกวา่ 150 ปี  โดยจะมีการ
ประชาสมัพนัธทุ์นวจิยั EMG น้ีผา่นทางส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัทัว่
ประเทศไทย โดยจะเร่ิมเปิดรับสมคัรช่วงเดือน มีนาคม ของทุกปี ผูส้นใจสามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดจ้าก https://asea-
uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg/ 

 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

1. การเสนอหวัขอ้วจิยั (Research Proposal)  

 

ผูเ้ล่าไดรั้บผิดชอบสอนวชิา IDS650 Human Rights and Transnational Social Issues สิทธิมนุษยชนและประเด็นปัญหา
สงัคมขา้มชาติ วชิาน้ีจะมุ่งส ารวจกฎหมายระหวา่งประเทศและบทบาทองคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันาสิทธิ
มนุษยชนของภูมิภาค ผูเ้ล่าไดพ้ฒันาหวัขอ้วจิยัจากวชิาท่ีรับผิดชอบสอนและจากการส ารวจสถานการณ์ บริบท ของ
ประเทศไทยในปัจจุบนัวา่ตอ้งรับมือกบัความทา้ทายดา้นสิทธิมนุษยชนใดในเบ้ืองหนา้ ผูเ้ล่าพบวา่ประเด็น “สิทธิ
นกัโทษหญิง” เป็นงานวจิยัท่ีจะช่วยผลกัดนัสิทธิของนกัโทษหญิงในเรือนจ าของประเทศไทย เพ่ือสนบัสนุนขอ้ก าหนด
สากลขององคก์ารสหประชาชาติ International Bangkok Rules ซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติไดต้ั้งช่ือ Bangkok Rules เพื่อ
เป็นเกียรติแก่ประเทศไทยท่ีมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัมาตรฐานสากลในการปฏิบติัต่อนกัโทษหญิงในเรือนจ า  ผูเ้ล่า
จึงเสนอหวัขอ้วจิยั “Correcting Gender Inequity: Improving Women’s Health in Prison” เพ่ือยืน่ต่อแหล่งทุน Ernst Mach 
Grant กระทรวงวทิยาศาสตร์ วจิยัและเศรษฐกิจ สาธารณรัฐออสเตรีย ผา่นทางโครงการ ASEA-UNINET ซ่ึงผูเ้ล่าได้
ด าเนินการเก็บขอ้มูลนกัโทษหญิงในประเทศไทยจากเรือนจ าทั้ง 3 แห่ง เรียบร้อยแลว้คือ ทณัฑสถานหญิงกลาง, เรือนจ า
กลางราชบุรีและเรือนจ าจงัหวดัอทุยัธานี เพื่อขอรับการพิจารณาสนบัสนุนดา้นเงินทุนและการด าเนินการเก็บขอ้มูล
งานวจิยัดา้นสิทธินกัโทษหญิงในสาธารณรัฐออสเตรียเป็นเวลา 6 เดือน (1 มีค-31 สค 2561) เพื่อท าการเปรียบเทียบหา
โครงการฟ้ืนฟนูกัโทษหญิงท่ีเหมาะสมต่อประเทศไทยในอนาคต 

 

2. การตอบรับจากมหาวทิยาลยัในออสเตรีย และอาจารยท่ี์ปรึกษา (Acceptance from Host University and Supervisor)  

 

ทุนวจิยั Ernst Mach Grant (EMG) ผูส้มคัรจะมีสิทธ์ิยืน่ใบสมคัรหลงัจากมีการตอบรับจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
มหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรียอยา่งเป็นทางการแลว้เท่านั้น ซ่ึงนกัวจิยัตอ้งศึกษาวา่ Research Proposal ท่ีตนสนใจมี
มหาวทิยาลยัและอาจารยท่ี์ปรึกษาท่านใดพร้อมรับดูแลช่วยพฒันาโครงการวจิยัดงักล่าว ผูเ้ขียนไดรั้บการตอบรับจาก 
Professor Dr. Petra Dannecker, Head, Department of Development Studies, University of Vienna ซ่ึงมีความสนใจใน
ดา้นการพฒันาระหวา่งประเทศ (International Development) และการแบ่งปันองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาจาก Global 
North and Global South อีกทั้ง University of Vienna เป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าและเก่าแก่ของยโุรป อยูใ่นอนัดบั 155 QS 
World University Ranking และเป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีคณาจารยท่ี์เคยไดรั้บรางวลั Nobel ถึง 9 ท่าน ซ่ึงช่วยสนบัสนุนใหใ้บ
สมคัรของผูเ้ล่าผา่นเขา้รอบสมัภาษณ์จากผูส้มคัรทัว่ประเทศ และในรอบสอบสมัภาษณ์จะถูกจดัข้ึนท่ีส านกังาน
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คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทีมผูส้มัภาษณ์เป็นศาสตราจารยจ์ากมหาวทิยาลยัในประเทศออสเตรีย
ทั้งหมด ซ่ึงผูส้มคัรตอ้งแสดงถึงศกัยภาพดา้นงานวจิยัของตนผา่นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ เช่น ตวัอยา่งการตีพิมพร์ะดบั
นานาชาติและประวติัการไดรั้บทุนสนบัสนุนวจิยัก่อนหนา้น้ี รวมทั้งสามารถช้ีแจงคณะกรรมการของแหล่งทุนไดว้า่
นกัวจิยัไดว้างแผนการด าเนินงานวจิยัหรือวางแผนการเก็บขอ้มูลในสาธารณรัฐออสเตรียไวอ้ยา่งไร ควรตอบค าถามให้
ชดัเจนวา่ท าไมตอ้งการไปท าวจิยัในประเทศออสเตรีย จะไปเก็บขอ้มูลประเด็นใด สถานท่ีใด จากใคร และใชเ้วลานาน
เท่าไหร่ และท่ีส าคญัท่ีสุดผลงานวจิยัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์อยา่งไรต่อประเทศไทยในอนาคต ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีควร
ถูกระบุไวใ้หส้อดคลอ้งตรงกนักบัเอกสารรับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาจากมหาวทิยาลยัในออสเตรีย  (Recommend 
Letter จากอาจารยท่ี์ปรึกษา) 

 

3. การวางแผนงานวจิยัในออสเตรีย (Research Planning in Austria)  

 

หลงัจากไดรั้บอนุมติัทุนวจิยัและเดินทางมายงัสาธารณรัฐออสเตรียแลว้นกัวจิยัตอ้งไปรายงานตวัท่ี OeAD ตามรัฐท่ีเรา
สงักดัอยู ่ OeAD เป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรียท่ีมีส่วนช่วยใหน้กัวจิยัปรับตวัเขา้กบัสงัคมออสเตรียนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ OeAD มีหนา้ท่ีดูแลความเป็นอยูข่องนกัวจิยัท่ีไดรั้บทุนรัฐบาลออสเตรียทั้งหมด โดยนกัวจิยัจะตอ้งไป
รายงานตวัต่อ OeAD ทุกเดือน  และ OeAD ยงัจดักิจกรรมพบปะแลกเปล่ียน ใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นศิลปวฒันธรรม ดนตรี 
ประวติัศาสตร์ ผา่นการทศันศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในออสเตรีย ซ่ึงนกัวจิยัสามารถเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมไดต้าม
ความสนใจ หากนกัวจิยัมีปัญหาในการปรับตวัเขา้กบัสงัคมวฒันธรรมออสเตรียน เช่น ความเครียด ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
ดา้นท่ีพกั การใชภ้าษาเยอรมนัพ้ืนฐาน OeAD ก็จะจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหช่้วยดูแลเป็นกรณีพิเศษ หลงัจากนั้นนกัวจิยัตอ้ง
ไปรายงานตวัต่อมหาวทิยาลยัตน้สงักดัภายใน 1 อาทิตย ์ ผูเ้ล่าสงักดัท่ี University of Vienna, Department of Development 
Studies, เปิดสอนหลกัสูตรระดบั โท เอก ดา้น International Development โดยผูเ้ล่ารับผิดชอบสอน 1 รายวชิา 
“Development in Southeast Asia” เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีเลือกวชิาเอก ดา้น 
Southeast Asia นอกจากงานสอนแลว้ผูเ้ล่าตอ้งบริหารจดัการเวลาในการท างานวจิยัดว้ยตนเองโดยตอ้งศึกษากฎระเบียบ
ในการติดต่อหน่วยงานราชการของออสเตรียเพื่อท าการนดัหมายเรือนจ ารวมทั้งการคน้หาเสน้ทางเพ่ือไปเก็บขอ้มูลใน
สถานท่ีต่างๆ โดยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

4. การลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนามในออสเตรีย ( Research Field Work in Austria) 

 

จาก Research Proposal ผูเ้ขียนตอ้งท าการเก็บขอ้มูลภาคสนามหลกัๆ ท่ี Prison Schwarzau ซ่ึงเป็นทณัฑสถานหญิงท่ีใช้
คุมขงันกัโทษหญิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของออสเตรีย โดยมีโทษจ าคุกตั้งแต ่ 18 เดือน ถึงจ าคุกตลอดชีวติ (ไม่มีโทษประหารใน
กฎหมายออสเตรีย) ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Imperial Palace ในช่วง 1951-1987 และกลายมาเป็นทณัฑสถานหญิงท่ีทนัสมยั
ของออสเตรียในช่วงปี 1990s. การเก็บขอ้มูลใน Prison Schwarzau ตามระบบราชการออสเตรีย ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
กระทรวงยติุธรรม พร้อมใบรับรองจริยธรรม ค าถามท่ีจะใชส้มัภาษณ์และ inform of consent ซ่ึงอาจใชเ้วลาประมาณ 2 
เดือนกวา่จะไดรั้บการอนุมติั  การเดินทางไปเรือนจ า Prison Schwarzau ตั้งอยูใ่นเมือง Steinfelde ซ่ึงอยูน่อกตวัเมือง
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เวยีนนา ใชเ้วลาเดินทางจาดรถโดยสารประจ าทางประมาณ 2 ชัว่โมง และจะมีรถไปกลบั (ขาไป เชา้ 8.00  ขากลบั บ่าย 
15.00) เพียงรอบเดียวต่อวนัเท่านั้น ผูเ้ล่าตอ้งบริหารจดัการเวลาท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ใหเ้หมาะสมในแต่ละวนั เพ่ือจะได้
ไม่พลาดรถโดยสารประจ าทางท่ีมีเพียง 1 รอบต่อวนั ในเรือนจ าการพบปะอยา่งเป็นทางการกบัเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 
(Commanndor) ผูบ้ญัชาการเร่ือนจ า จะใชภ้าษาเยอรมนัเท่านั้นแต่ทางเรือนจ าจะจดัเตรียมล่ามภาษาองักฤษไวใ้หต้ลอด
ช่วงการเก็บขอ้มูล การเก็บขอ้มูลในเรือนจ าตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด เช่น การหา้มถ่ายรูป หา้ม
บนัทึกเสียง (ยกเวน้ไดรั้บอนุญาติ), การถูกตดัสญัญาณส่ือสารทุกชนิด, การถูกตรวจคน้, การรักษาเวลาเพราะนกัโทษมี
ตารางเวลากิจกรรมท่ีชดัเจน etc. 

 

5. การแสดงผงงานวจิยั (Research Presentation) 

 

ผูเ้ล่าไดมี้โอกาสเขา้ร่วมแสดงผลงานวจิยัในงาน “UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice”, 14-18 
May, 2018 organized by United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) ณ องคก์ารสหประชาชาติ กรุงเวยีนนา
ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ในดา้น United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners และไดพ้บกบั
ตวัแทนจากประเทศไทย Thailand Institute of Justice ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีช่วยผลกัดนั Development-led Crime 
Prevention and Criminal Justice และไดเ้ขา้รับฟังงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ดา้น Mental Health in Prison จาก University 
of Vienna ซ่ึงก็ไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากเรือนจ า Prison Schwarzau เช่นเดียวกนั การร่วมแสดงผลงานวจิยัท่ีองคก์าร
สหประชาชาติ ท าใหผู้เ้ล่าไดเ้พ่ิมวสิยัทศัน์ในประเด็นปัญหาดา้น ‘สิทธินกัโทษหญิง’ ในระดบัสากล และผูเ้ล่าไดเ้ก็บ
เก่ียวประสบการณ์และไดท้ ารายงานสรุปผลงานวจิยัทั้งหมดจากการเก็บขอ้มูลในสาธารณรัฐออสเตรียท่ีไดผ้า่นการ
รับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และยืน่ส่งผลงานวจิยัให ้OeAD ตามเง่ือนไขสญัญาทุน ก่อนเดินทางกลบัประเทศไทย ผูเ้ล่า
วางแผนจะน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการลงภาคสนาม (Prison Schwarzau) จากประเทศออสเตรีย มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ภาคสนามในประเทศไทย (ทณัฑสถานหญิงกลาง, เรือนจ ากลางราชบุรีและเรือนจ าจงัหวดัอุทยัธานี)  เพื่อหาโครงการ
ฟ้ืนฟนูกัโทษหญิงท่ีเหมาะสมต่อประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 

• การอนุมติัทุน Ernst Mach Grant ระดบั Post-Doctoral Grant จากกระทรวงวทิยาศาสตร์ วจิยั และเศรษฐกิจ 
จากสาธารณรัฐออสเตรียผา่นทางโครงการ ASEA-UNINET, 2561 

• การคดัเลือกใหแ้สดงผลงานวจิยัจากองคก์ารสหประชาชาติ “UN Commission on Crime Prevention and 
Criminal Justice”, 14-18 May, 2018 organized by United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) ณ 
องคก์ารสหประชาชาติ กรุงเวยีนนา 

• การตีพิมพผ์ลงานวจิยัในวารสาร  Austrian Journal of South-East Asian Studies - ASEAS (Forthcomming) 
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