
ปีที่ 22 ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2559

สาระวิชาการ

• “เครื่องเข้ารหัสลับอินิกมา” เก็บความลับกองทัพเยอรมัน (หน้า 1)

• “เรขาคณิตกับฝาท่อ” ท�าไมฝาท่อจึงมีรูปร่างเป็นวงกลม (หน้า 4)

สาระวิทยาศาสตร์

• “พืชพิฆาต” กับดักและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด (หน้า 8)

กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร ์(หน้า 11)

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.science.cmu.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับอดีตผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตรท์ี่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ายอง 
ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปัญญานาค 
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์

และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI 



รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
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สารคณบดี
สวัสดีท่านผู้อ่าน พบกันอีกครั้งในข่าวสารฉบับสุดท้ายของปี 2558 

ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ผมขอใช้พื้นที่เล็กๆ ตรงนี้ ขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) 
ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่4-16 กรกฎาคม 2558 ทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 
ผู้สนับสนุนการจัดงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และประชาชน
ชาวเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยมิตรไมตรีอย่างดียิ่ง โดย
เฉพาะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน
พระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ที่ร่วมกันท�างานอย่างแข็งขันเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
กว่าพันชีวิต จาก 100 ประเทศทั่วโลก  

ข่าวสารฉบับนี้จะได้ประมวลภาพการจัดการแข่งขัน IMO 2015 รวมทั้งกิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่
ส�าคัญภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้ท่านได้ติดตาม รวมทั้งสาระวิชาการ “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับล�าไยอบแห้งจาก
พอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว” ผลงานวิจัยชิ้นโบว์แดงของทีมวิจัย มช. ที่เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้ "มุมทรัพย์สินทางปัญญา" มุมความรู้ส�าหรับนักประดิษฐ์ และ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการ
สอนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ที่น�าเสนอแนวทางและมุมมองใหม่ๆ ในการเรียน
การสอนยุค IT รวมทั้งสาระวิทยาศาสตร์ “อุกกาบาต…วัตถุจากอวกาศ” 

สดุท้ายนีข้อเชญิชวนผูม้จิีตกศุลร่วมท�าบญุเพือ่การศกึษา บรจิาคเงนิสมทบทนุสร้างศูนย์การเรยีนรูค้ณะวทิยาศาสตร์ 
(Learning Center) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยจะมี
การแบ่งพื้นที่เป็นห้องเรียนรู้ ศูนย์อาหาร และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีงานการเงิน 
การคลัง และพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 053 943312 หรือ 053 943460 หรือ
บริจาคได้ที่บัญชี “ศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์” เลขที่บัญชี 667400906-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใบเสร็จรับเงินสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารคณบดี
สวัสดีท่านผู้อ่าน พบกันอีกครั้งในข่าวสารฉบับสุดท้ายของปี 2558 

ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ผมขอใช้พื้นที่เล็กๆ ตรงนี้ ขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) 
ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่4-16 กรกฎาคม 2558 ทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 
ผู้สนับสนุนการจัดงานท้ังภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และประชาชน
ชาวเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยมิตรไมตรีอย่างดียิ่ง โดย
เฉพาะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน
พระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ที่ร่วมกันท�างานอย่างแข็งขันเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
กว่าพันชีวิต จาก 100 ประเทศทั่วโลก  

ข่าวสารฉบับนี้จะได้ประมวลภาพการจัดการแข่งขัน IMO 2015 รวมทั้งกิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่
ส�าคัญภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้ท่านได้ติดตาม รวมทั้งสาระวิชาการ “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับล�าไยอบแห้งจาก
พอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว” ผลงานวิจัยชิ้นโบว์แดงของทีมวิจัย มช. ที่เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้ "มุมทรัพย์สินทางปัญญา" มุมความรู้ส�าหรับนักประดิษฐ์ และ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการ
สอนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ที่น�าเสนอแนวทางและมุมมองใหม่ๆ ในการเรียน
การสอนยุค IT รวมทั้งสาระวิทยาศาสตร์ “อุกกาบาต…วัตถุจากอวกาศ” 

สดุท้ายนีข้อเชญิชวนผูม้จิีตกศุลร่วมท�าบญุเพือ่การศกึษา บรจิาคเงนิสมทบทนุสร้างศูนย์การเรยีนรูค้ณะวทิยาศาสตร์ 
(Learning Center) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยจะมี
การแบ่งพื้นที่เป็นห้องเรียนรู้ ศูนย์อาหาร และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีงานการเงิน 
การคลัง และพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 053 943312 หรือ 053 943460 หรือ
บริจาคได้ที่บัญชี “ศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์” เลขที่บัญชี 667400906-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใบเสร็จรับเงินสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สวสัดคีรับท่านผู้อ่าน ดูเหมอืนว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเรว็ เรากลบัมา
พบกันคราวนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2559 อย่างสมบูรณ์แล้ว และยังเป็นปี
ที่ 22 ของข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ ราย 3 เดือนอีกด้วย ผมขอถือโอกาสนี ้
ขอบคุณทุกท่านท่ีติดตามข่าวคราวของคณะวิทยาศาสตร์ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป็นข่าวสารฉบับนี้ หรือทางเว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th และเฟซบุ๊ก 
www.facebook.com/science.cmu โดยทางคณะจะพยายามปรับปรุงพัฒนา
ช่องทางการสือ่สารต่างๆ ให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่เข้าถงึทกุกลุม่เป้าหมาย 
อย่างรวดเร็ว และในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2558 และต้อนรับปีใหม่ 2559 นี้  
ผมขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง จิตแจ่มใส คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา และประสบความส�าเร็จ 
ในชีวิตการงานตลอดไป 

ส�าหรับข่าวสารฉบับน้ียังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลายเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นสาระวิชาการ 
“เครื่องเข้ารหัสลับอินิกมา” “เรขาคณิตกับฝาท่อ” สาระวิทยาศาสตร์ “พืชพิฆาต” และมุมทรัพย์สินทางปัญญา 
เร่ืองการประดิษฐท์ี่ขอรบัสิทธิบัตรไม่ได ้รวมท้ังกิจกรรมความเคลือ่นไหวต่างๆ ภายในคณะวทิยาศาสตร์ แล้วพบกนัใหม่ 
ในฉบับที่ 2/59 เดือนเมษายนครับ 

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยในสำ นักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ 

 นายพิเชษฐ์ พุทธิรังษี นางสาวสายนที ใจหอม นายนพนัส กันถา

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com

เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นจุลสารที่จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อแผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ 

เพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยในสำ นักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ 

 นายพิเชษฐ์ พุทธิรังษี นางสาวสายนที ใจหอม นายนพนัส กันถา

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com

เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่






วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"

ค�านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)

Success = การมุ่งความส�าเร็จตามเป้าหมาย Collaboration = การท�างานร่วมกนัเป็นทมี

Competitiveness = การขยายความสามารถในการแข่งขนั Morality = การยดึมัน่ในศลีธรรมความดี

Innovativeness = การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวตักรรม Unity = การรู้รกัสามคัคเีพ่ือองค์กร



ช�าระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นามผู้รับ

เชญิตดิตามอ่าน "ข่าวสารคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่" ได้ท่ี www.science.cmu.ac.th

ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ด�าเนินไปบนพ้ืนฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อน�ามาซึ่ง 
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมาการทดสอบ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน 
คณะวทิยาศาสตร์ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรการศึกษา จกัต้องใช้องค์ความรูทั้ง้ทีม่อียู่แล้วและพงึแสวงหาใหม่ เพือ่เพิม่พนู
และเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพืื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี อัญมณีวิทยา
เคมี สถิติ วัสดุศาสตร์
ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา
ธรณีวิทยา เคมีอุตสาหกรรม สัตววิทยา

ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ นิติวิทยาศาสตร์**
ชีววิทยา การสอนคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ 
ธรณีวิทยา การสอนชีววิทยา  (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์  แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)**
ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* ดาราศาสตร์

ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์* วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม  และชีววิทยาชาติพันธุ์ ฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์* วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน** 

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลักสูตรร่วมระหว่างคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย



ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 1ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 1

สาระวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องเข้ารหัสลับอินิกมา
ตั้งแต่โบราณกาล ในการสงครามแต่ละฝ่ายต่างก็ต้องหาวิธีสื่อสารที่รัดกุมเพื่อไม่ให้แผนการรั่วไหลไปสู่ฝ่าย

ตรงกันข้าม หนึ่งในวิธียอดนิยมก็คือการใช้รหัสลับ ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเพียรพยายามคิดค้นหาวิธีการใช้รหัสลับใหม่ๆ 
เพื่อให้สารของตนปลอดภัย อีกฝ่ายหน่ึงก็จะพยายามสุดชีวิตที่จะถอดรหัสนั้นอย่างชาญฉลาด ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
รหัสลับชนิดต่างๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และยากต่อการถอดรหัส

การต่อสู้ระหว่างผู้สร้างรหัสลับและผู้ถอดรหัสลับมีมาทุกยุคสมัย แม้แต่ในปัจจุบันทุกข้อความที่เราส่งผ่านทาง
อินเทอร์เนตต่างก็ผ่านการเข้ารหัสทั้งส้ิน แต่การต่อสู้ครั้งที่โด่งดังที่สุดก็คงไม่พ้นเครื่องเข้ารหัสอินีกมาของกองทัพ
เยอรมัน ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง ซึ่งทางกองทัพเยอรมันเชื่อว่าข้อความลับที่สร้างจากเครื่องอินิกมานั้นไม่มี
วันถูกถอดรหัสได้ การที่อังกฤษสามารถถอดรหัสอินิกมาได้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนของโฉมหน้าของสงคราม

กลไกของเครื่องอินิกมา
เครื่องอินกิมามีหน้าตาเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ส่วนประกอบทีส่�าคัญภายในมีดังนี้

1. วงล้ออกัษร 3 วง (Rotors) ซึง่คอยท�าหน้าทีเ่ปลีย่นเส้นทางเดนิของกระแสไฟฟ้า แต่ละวงจะสลบัตวัอกัษร
ไปตามวงจรไฟฟ้าที่ต่อไว้ ทุกครั้งที่มีการพิมพ์หนึ่งคร้ัง วงล้อขวาสุดจะหมุนไปหนึ่งต�าแหน่ง เมื่อวงล้อ
ขวาสุดหมุนครบรอบวงล้อกลางจะหมุนไปหนึ่งต�าแหนง่ จนเมื่อวงล้อกลางหมุนครบรอบ (วงล้อขวาหมุน
ครบรอบ 26 ครั้ง) วงล้อซ้ายจะหมุนไปหนึ่งต�าแหน่ง เนื่องจากวงล้อหมุนทุกครั้งที่มีการพิมพ์อักษร 
ถึงแมเ้ราพิมพ์อักษรเดียวกันซ�้าๆ อักษรลับที่ไดจ้ะไม่เหมือนเดิม 

2. แผงสะท้อน (Reflector) ซึ่งคอยท�าหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับวงล้ออักษร 
แต่ไม่ได้หมุนเปลี่ยนต�าแหน่ง

ดังเช่นแบบจ�าลองต่อไปนี้ ถ้าเราพิมพ์ E เข้าไป 
• กระแสไฟฟ้าจะเข้าสู่ F ในวงล้อที่ 1 
• แล้วส่งต่อไปยัง V ในวงล้อที่ 2 
• แล้วส่งต่อไปยัง E ในวงล้อที่ 3 
• เข้าไปยัง F ในแผงสะท้อน 
• กระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่วงล้อที่ 3 ที่ R 
• กลับเข้าสู่วงล้อที่ 2 ที่ Y 
• เข้าสู่วงล้อที่ 1 ที่ T
• ได้อักษรรหัสเป็น H

หลังจากนั้น วงล้อที่ 1 จะหมุน สังเกตุว่าตอนนี ้
วงล้อที่ 1 หมุนไปหนึ่งต�าแหน่ง ตัวอักษรแรกเปลี่ยน
จาก K เป็น L 

เคร่ืองเข้ารหัสลับอินิกมา 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ตัง้แต่โบราณกาล ในการสงครามแต่ละฝ่ายต่างก็ต้องหาวิธีสื่อสารท่ีรัดกมุเพื่อไม่ให้แผนการร่ัวไหลไปสู่ฝ่ายตรงกัน
ข้าม หนึ่งในวิธีการยอดนิยมก็คือการใช้รหสัลบั ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเพียรพยายามคิดค้นหาวิธีการใช้รหสัลบัใหม่ๆ เพื่อให้สาร
ของตนปลอดภัย อีกฝ่ายหนึ่งก็จะพยายามสดุชีวิตที่จะถอดรหัสนัน้อย่างชาญฉลาด ผลลพัธ์ที่ได้ก็คือรหัสลบัชนิดต่างๆ ที่
ซบัซ้อนมากขึน้เร่ือยๆ และยากตอ่การถอดรหสั 

การต่อสู้ ระหว่างผู้ สร้างรหัสลบัและผู้ ถอดรหัสลบัมีมาทุกยุคสมัย แม้แต่ในปัจจุบันทุกข้อความที่เราส่งผ่านทาง
อินเตอร์เนตต่างก็ผ่านการเข้ารหสัทัง้สิน้ แตก่ารตอ่สู้ครัง้ที่โดง่ดงัที่สดุก็คงไมพ้่น เคร่ืองเข้ารหสัอินีกมาของกองทพัเยอรมนั ใน
สมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง ซึ่งทางกองทพัเยอรมนัเช่ือว่าข้อความลบัที่สร้างจากเคร่ืองอินิกมานัน้ไมม่ีวนัถกูถอดรหสัได้ การที่
องักฤษสามารถถอดรหสัอินิกมาได้ ถือเป็นจดุเปลีย่นของโฉมหน้าของสงคราม 
 
กลไกของเคร่ืองอินิกมา 
เคร่ืองอินิกมามีหน้าตาเหมือนเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา สว่นประกอบท่ีส าคญัภายในมีดงันี ้

1. วงล้ออกัษร 3 วง (Rotors) ซึ่งคอยท าหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้า แต่ละวงจะสลบัตวัอกัษรไปตาม
วงจรไฟฟา้ที่ตอ่ไว้ ทกุครัง้ที่มีการพิมพ์หนึง่ครัง้ วงล้อขวาสดุจะหมนุไปหนึง่ต าแหนง่ เมื่อวงล้อขวาสดุหมนุครบรอบวง
ล้อกลางจะหมนุไปหนึ่งต าแหน่ง จนเมื่อวงล้อกลางหมนุครบรอบ(วงล้อขวาหมนุครบรอบ 26 ครัง้) วงล้อซ้ายจะหมนุ
ไปหนึ่งต าแหน่ง เนื่องจากวงล้อหมุนทกุครัง้ที่มีการพิมพ์อกัษร ถึงแม้เราพิมพ์อกัษรเดียวกนัซ า้ๆอกัษรลบัที่ได้จะไม่
เหมือนเดิม  

2. แผงสะท้อน (Reflector) ซึง่คอยท าหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกบัวงล้ออกัษร แต่ไม่ได้หมนุ
เปลีย่นต าแหนง่ 

ดงัเช่นแบบจ าลองตอ่ไปนี ้ถ้าเราพิมพ์ E เข้าไป  
 กระแสไฟฟา้จะเข้าสู ่ F  ในวงล้อที่ 1  
 แล้วสง่ตอ่ไปยงั V ในวงล้อที่ 2  
 แล้วสง่ตอ่ไปยงั E ในวงล้อที่ 3  
 เข้าไปยงั F ในแผงสะท้อน  
 กระแสไฟฟา้กลบัเข้าสูว่งล้อที่ 3 ที่ R  
 กลบัเข้าสูว่งล้อที่ 2 ที่ Y  
 เข้าสูว่งล้อที่ 1 ที่ T 
 ได้อกัษรรหสัเป็น H 

 
หลงัจากนัน้ วงล้อที่ 1 จะหมุน สงัเกตวุ่าตอนนีว้งล้อที่ 1 หมุนไป

หนึง่น าแหนง่ ตวัอกัษรแรกเปลีย่นจาก K เป็น L  
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แผงสะท้อน ตวัอกัษร/ 
ตวัอกัษรรหสั วงล้อที่ 3 วงล้อที่ 2 วงล้อที่ 1 
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ถ้าเราพิมพ์ E เข้าไปอีกครั้ง จะเกิดเหตุการณ์ดังนี้
• กระแสไฟฟ้าจะเข้าสู่ N ในวงล้อที่ 1 แล้วส่ง

ต่อไปยัง I ในวงล้อที่ 2 แล้วส่งต่อไปยัง Q 
ในวงล้อที่ 3 

• เข้าไปยัง E ในแผงสะท้อน 
• กระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่วงล้อที่ 3 ที่ C 
• กลับเข้าสู่วงล้อที่ 2 ที่ F 
• เข้าสู่วงล้อที่ 1 ที่ W
• ได้อักษรรหัสเป็น O

นัน่คอืขอ้ความ EE มีข้อความรหัสเป็น HO เมือ่
อักษรตั้งต้นของวงล้อคือ KCM

นอกจากนี้ ภายนอกของเครื่องอินิกมายังมีแผง
วงจรไฟฟ้าซ่ึงมี 26 รู แทนอักษรภาษาอังกฤษ 26 
ตวัอักษร เม่ือเสียบสายไฟเช่ือมคูอ่กัษรใดๆ เข้าด้วยกนั 
เม่ือกดแป้นพมิพ์อกัษรตวัหนึง่วงจรภายในจะส่งกระแส
ไฟฟ้าเหมอืนเราพมิพ์อกัษรอกีตวัหน่ึง เช่นถ้าเราเชือ่ม 
A กับ E เข้าด้วยกัน เมื่อเราพิมพ์ A เครื่องจะเข้าใจว่าแป้นพิมพ์ที่เรากดคือ E ในทางกลับกัน ถ้าเราพิมพ์ E เครื่อง
ก็จะเข้าใจว่าแป้นพิมพ์ที่เรากดคือ A 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองอินิกมา
เราสังเกตได้ว่าอีนิกมานั้น แปลงข้อมูลผ่านวงล้ออักษรทั้งไปและกลับ ท�าให้อีนิกมาเป็นทั้งเคร่ืองเข้ารหัสและ
ถอดรหัสได้ในเครื่องเดียวกัน คือถ้าพิมพ์ ICHLEIBEDICH ได้ OBRCKJSYAOLB ขอเพียงเราตั้งค่าวงล้ออักษร
เริ่มต้นให้ตรงกัน เม่ือพิมพ์ OBRCKJSYAOLB ก็จะกลับไปเป็น ICHLEIBEDICH 

แต่ถ้าเราไม่รูค่้าเริม่ต้นของวงล้อหล่ะเราพอจะเดาสุม่เอาได้ไหม? ลองมาดูกันก่อนว่าจากหน่ึงข้อความจะมีความ
เป็นไปไดใ้นการสร้างรหัสลับกี่แบบ

1. วงล้อแต่ละวงเลือกแบบวงจรภายในเพื่อสลับตัวอักษร 26 ตัว ได้ 26! วิธี แต่วงล้อทั้งสามวงไม่ควรเป็น
แบบเดียวกันดังนั้นวงที่สองและสามจึงเหลือเพียง 26!-1 วิธีและ 26!-2 วิธีตามล�าดับ ดังนั้นรวมๆ แล้ว
เลือกสร้างรูปแบบของวงล้ออักษรได้ทั้งหมด 
26!×(26!-1)×(26!-2) = 65,592,937,459,144,468,297,405,473,480,371,753,615,896, 
 841,298,988,710,328,553,805,190,043,271,168,000,000 วิธี

2. แต่ละวงล้อมีตวัอักษร A-Z ต้ังค่าเร่ิมต้นได้ 26 วธิ ีดงันัน้ตัง้ค่าเริม่ต้นของวงล้อท้ังสามได้ 26×26×26=17,576 
วิธี

3. แทนที่จะให้วงล้อกลางหมุนเมื่อวงล้อขวาหมุนครบหนึ่งรอบ และวงล้อซ้ายหมุนเม่ือวงล้อกลางหมุนครบ
หน่ึงรอบ สามารถตั้งค่าวงแหวนว่าให้วงล้อหมุนเมื่อวงล้อขวาหมุนไปเท่าใด เลือกได้ 26 ค่าส�าหรับ
วงล้อกลาง และ 26 ค่าส�าหรับวงล้อซ้าย ดังนั้นตั้งค่าหมุนวงล้อได้ 26×26=676 วิธี 

4. แผงสะท้อนจับตัวอักษรเป็นคู่ๆ อักษร A สามารถจับคู่กับอักษร 25 ตัวใดๆ ที่เหลืออยู่ อักษรตัวถัดมาที่
ยังไม่มีคู่ก็จะจับคู่ได้กับอักษร 23 ตัวใดๆ ที่เหลืออยู่ เช่นนี้ จึงได้ว่า แผงสะท้อนสามารถตั้งค่าได้ 
25×23×21×...×3×1= 7,905,853,580,625 วธิี

ถ้าเราพิมพ์ E เข้าไปอีกครัง้ จะเกิดเหตกุารณ์ดงันี ้

 กระแสไฟฟา้จะเข้าสู ่ N  ในวงล้อที่ 1  
 แล้วสง่ตอ่ไปยงั I ในวงล้อที่ 2  
 แล้วสง่ตอ่ไปยงั Q ในวงล้อที่ 3  
 เข้าไปยงั E ในแผงสะท้อน  
 กระแสไฟฟา้กลบัเข้าสูว่งล้อที่ 3 ที่ C  
 กลบัเข้าสูว่งล้อที่ 2 ที่ F  
 เข้าสูว่งล้อที่ 1 ที่ W 
 ได้อกัษรรหสัเป็น O 
นัน่คือข้อความ EE มีข้อความรหสัเป็น HO เมื่ออกัษรตัง้ต้นของวง

ล้อคือ KCM 
นอกจากนี ้ภายนอกของเคร่ืองอินิกมายงัมีแผงวงจรไฟฟา้ซึง่มี 26 รู 

แทนอกัษรภาษาองักฤษ 26 ตวัอกัษร เมื่อเสยีบสายไฟเช่ือมคู่อกัษรใดๆ
เข้าด้วยกนัเมื่อกดแปน้พิมพ์อกัษรตวัหนึง่วงจรภายในจะสง่กระแสไฟฟ้า
เหมือนเราพิมพ์อกัษรอีกตวัหนึ่ง เช่นถ้าเราเช่ือม A กบั E เข้าด้วยกนั เมื่อเราพิมพ์ A เคร่ืองจะเข้าใจวา่แป้นพิมพ์ที่เรากดคือ E 
ในทางกลบักนั ถ้าเราพิมพ์ E เคร่ืองก็จะเข้าใจวา่แปน้พิมพ์ที่เรากดคือ A  
 
ประสทิธิภาพของเคร่ืองอินิกมา 
เราสงัเกตได้ว่าอีนิกมานัน้ แปลงข้อมูลผ่านวงล้ออกัษรทัง้ไปและกลบั ท าให้อีนิกมาเป็นทัง้เคร่ืองเข้ารหสัและถอดรหสัได้ใน
เคร่ืองเดียวกัน คือถ้าพิมพ์ ICHLEIBEDICH ได้ OBRCKJSYAOLB ขอเพียงเราตัง้ค่าวงล้ออกัษรเร่ิมต้นให้ตรงกัน เมื่อพิมพ์ 
OBRCKJSYAOLB ก็จะกลบัไปเป็น ICHLEIBEDICH  
แต่ถ้าเราไม่รู้ค่าเร่ิมต้นของวงล้อหละ่เราพอจะเดาสุม่เอาได้ไหม? ลองมาดกูนัก่อนว่าจากหนึ่งข้อความจะมีความเป็นไปได้ใน
การสร้างรหสัลบัก่ีแบบ 

1. วงล้อแตล่ะวงเลือกแบบวงจรภายในเพื่อสลบัตวัอกัษร 26 ตวั ได้ 26! วิธี แต่วงล้อทัง้สามวงไมค่วรเป็นแบบเดียวกนั
ดงันัน้วงที่สองและสามจึงเหลอืเพียง 26!-1 วิธีและ 26!-2 วิธีตามล าดบั ดงันัน้รวมๆแล้วเลือกสร้างรูปแบบของวงล้อ
อกัษรได้ทัง้หมด  

26!  (26!-1)  (26!-2) = 65,592,937,459,144,468,297,405,473,480,371,753,615,896,841,298, 
988,710,328,553,805,190,043,271,168,000,000 วิธี 

2. แตล่ะวงล้อมีตวัอกัษร A-Z ตัง้คา่เร่ิมต้นได้ 26 วิธี ดงันัน้ตัง้คา่เร่ิมต้นของวงล้อทัง้สามได้ 262626=17,576 วิธี 
3. แทนที่จะให้วงล้อกลางหมุนเมื่อวงล้อขวาหมุนครบหนึ่งรอบ และวงล้อซ้ายหมุนเมื่อวงล้อกลางหมุนครบหนึ่งรอบ 

สามารถตัง้ค่าวงแหวนว่าให้วงล้อหมุนเมื่อวงล้อขวาหมุนไปเท่าใด เลือกได้ 26 ค่าส าหรังวงล้อกลาง และ 26 ค่า
ส าหรับวงล้อซ้าย ดงันัน้ตัง้คา่หมนุวงล้อได้ 2626=676 วิธี  

แผงสะท้อน ตวัอกัษร/ 
ตวัอกัษรรหสั วงล้อที่ 3 วงล้อที่ 2 วงล้อที่ 1 

M 
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P 
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5. เลือกจับคู่ตัวอักษรในแผงวงจรได้ตั้งแต่ 2 ถึง 13 คู่ ถ้าเลือก P คู่จะได้ 26
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 วิธี ดังนั้นเลือก

จับคู่ตัวอกัษรไดท้ั้งหมด 
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 = 532,985,208,200,576 วิธี

ดังนั้น ในทางทฤษฎีแล้วเครื่องอินิกมาแบบมาตรฐานจะสามารถเข้ารหัสข้อความเดียวกันได้ถึง
(65,592,937,459,144,468,297,405,473,480,371,753,615,896,841,298,988,710,328,553,805,19

0,043,271,168,000,000)×(17,576)×(676)×(7,905,853,580,625)×(532,985,208,200,576)
=

3,283,883,513,796,974,198,700,882,069,882,752,878,379,955,261,095,623,685,444,055,315,
226,006,433,615,627,409,666,933,182,371,154,802,769,920,000,000,000 แบบ!

ซึ่งประมาณได้เป็น 3.28×10114

ถ้าให้คนทั้งโลกมาช่วยกันสุ่มถอดรหัสวินาทีละ 1 แบบ ก็ยังต้องใช้เวลาถึงประมาณ 1×1099 ปี ท้ังๆ ที่โลก
มนุษย์มีอายุเพียงประมาณ 4.6×1012 ปีเท่านั้นเอง 

แต่ในความเป็นจริงแล้วทางเยอรมันสลับใช้วงล้ออักษรเพียง 5 แบบ เลือกเอามาใช้ทีละ 3 วง จะได้ว่าวง
ขวาสุดเลือกได้ 5 วิธี วงกลางเลือกได้ 4 วิธี วงซ้ายสุดเลือกได้ 3 วิธี ดังนั้นเลือกวงล้อได้ทั้งหมด 5×4×3=60 วิธี 
แผงสะท้อนก็ใช้อยู่เพียงแบบเดียว และจับคู่อักษรในแผงวงจรเพียง 10 คูเ่สมอ ท�าให้ลดวิธีจับคู่ตัวอักษรลงเหลือ
เพียง 150,738,274,937,250 วิธี ดังนั้นจ�านวนวิธีการเข้ารหัสจึงเหลือเพียง (60)×(17,576)×(676)×(1)× 
(150,738,274,937,250) = 107,458,687,327,250,619,360,000 วิธี ซึ่งถ้าให้คนทั้งโลกมาช่วยกันสุ่ม
ถอดรหัสวินาทีละ 1 แบบ ก็ยงัต้องใช้เวลาเกือบๆ 430 ปี กองทัพเยอรมันจึงไดม่ั้นใจในประสิทธิภาพของเครื่อง
อินิกมามากๆ 

เนื่องจากการตั้งค่าเครื่องอินิกมาเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบเช่นนี้ กองทัพเยอรมันจึงต้องมีหนังสือที่เรียกว่า 
Code Book เป็นคู่มือในการตั้งค่าเครื่อง Enigma ซ่ึงจะเปลี่ยนไปทุกวันในแต่ละเดือน ท�าให้ทางฝั่งผู้รับข้อความ
จะต้องท�าการตั้งเครื่องให้ตรงกับฝ่ายที่ส่งข้อความมา เช่น การใช้วงล้อตัวไหนบ้าง แต่ละตัวใช้ตัวอักษรเริ่มต้นอะไร 
(A-Z) ใช้แผงสะท้อนแบบไหน เป็นต้น เพื่อให้ถอดรหัสข้อความจากผู้ส่งได้

แต่รหัสที่ว่าแน่ก็ต้องยอมลงให้กับฝ่ายพันธมิตร เมื่อฝ่ายอังกฤษได้จับกุมเรือด�าน�้า U-boat ที่นอกฝั่งกรีนแลนด์ 
ทางฝ่ายอังกฤษก็ได้เข้าไปค้นและเจอเครื่องอินิกมาโมเดลล่าสุดพร้อมกับ Code Book อีกหลายเล่ม ผู้คนนับหมื่น
ที่มีแววว่าจะถอดรหัสได้ ตั้งแต่ นักเรียน นักแก้ปริศนาเกมอักษรไขว้ แชมป์หมากรุก นักคณิตศาสตร์ ไปจนถึงนัก
อักขระอียิปต์ ต่างก็มารวมตัวที่เบลชเลย์ปาร์ค (Bletchley Park) และก็สามารถสร้างเครื่องถอดรหัส Colossus 
มาใช้ถอดรหัสได้ส�าเร็จก่อนดีเดย์เพียงไม่กี่วัน 
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สาระวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรขาคณิตกับฝาท่อ
ส�าหรับคนท่ีเคยเดินทางไปต่างประเทศ ถ้าเป็นคนช่างสงัเกตหน่อยจะพบว่าฝาท่อในบางประเทศจะมรีปูร่างเดยีว 

คือเป็นวงกลม ต่างกับฝาท่อในประเทศไทยที่มีทั้งรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม ค�าถามที่ตามมาก็คือ ท�าไมในบางประเทศ
จึงนิยมใช้ฝาท่อเป็นรูปวงกลม หลายคนอาจจะรู้ค�าตอบแล้วจากการอ่านบทความที่เผยแพร่ทาง social media 
เกี่ยวกับค�าถามที่ถูกใช้ในการสัมภาษณ์เข้าท�างานที่บริษัทใหญ่ๆ ในต่างประเทศว่าฝาท่อจะต้องเป็นวงกลมเพราะฝา
วงกลมไม่มีทางหล่นลงไปในท่อได้ แต่ถึงแม้จะรู้ค�าตอบแล้วก็ตาม บางคนอาจจะไม่รู้เหตุผลว่าท�าไมฝาท่อรูปร่าง
แบบอื่นจึงมีโอกาสตกลงไปในท่อได้ ซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้เรขาคณิตมาอธิบายได้

เราจะพดูถงึปัญหาทางเรขาคณติปัญหาหนึง่ทีเ่ราสามารถน�าไปใช้ประยกุต์กบัปัญหาฝาท่อได้ในภายหลงั ก�าหนด
ให้ P เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทั้งหมด n ด้าน โดยที่แต่ละด้านเรียกว่า s1, s2, …, sn เราจะแทนความสูงของ 
P เม่ือวัดจากด้าน s1, s2, …, sn ด้วยสัญลักษณ์ h1, h2, …, hn เราจะได้ว่าส่วนสูง h1, h2, …, hn ท�ามุมฉากกับ
ด้าน s1, s2, …, sn ตามล�าดบั ยกตวัอย่างเช่น ถ้า P เป็นรปูสามเหลีย่มด้านไม่เท่าดงัรปู เราจะได้ความสงู h1, h2, h3 
ดังรูปที่ 1 ในกรณีที่ P เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เราจะได้ความสูง h1, h2, h3 ดังรูปที่ 2

เราจะพิสูจน์ว่า ไม่ว่าเราจะเลือกความสูง hi ใดๆ มาก็ตาม เราจะสามารถหาเส้นเชื่อมมุมสองมุมของ P  
ท่ีมีความยาวมากกว่าส่วนสูง hi ได้เสมอ โดยในการพิสูจน์เราจะท�าได้โดยการแบ่งเป็นสองกรณี ในกรณีแรก  
เราจะพิสูจน์กรณีที่ส่วนสูง hi เป็นด้านใดด้านหนึ่งของ P ด้วย ในกรณีนี้ เราจะก�าหนดให้มุม ai เป็นมุมประกอบ
ด้าน si ที่ไม่ได้อยู่บนส่วนสูง hi และมุม ao เป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามด้าน เราจะได้ว่าเส้นที่ลากเชื่อมมุม ai และมุม ao 
มีความยาวมากกว่าส่วนสูง hi ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าเส้นเชื่อม ai ao เป็นด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีมีด้าน
ประกอบมุมฉากเป็น si และ hi ซ่ึงคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากคือด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีความยาวมากกว่า
ด้านประกอบมุุุมฉากแต่ละด้านเสมอ

 

รูปที่ 1.  

รูปที่ 2.

 

รูปที่ 3.
 

 รูปที่ 4.

ในกรณีที่ส่วนสูง hi ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งของ P เราจะก�าหนดให้มุม al, ar เป็นมุมที่ประกอบด้าน si และมุม 
ao เป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามด้าน si เราจะได้ว่าเส้นที่ลากเชื่อมมุม al และมุม ao หรือเส้นที่ลากเช่ือม ar และมุม ao  
มีความยาวมากกว่าส่วนสูง hi เสมอ ท้ังนี้เป็นเพราะเส้นเชื่อมเล่านี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉาก
ที่มีส่วนสูง hi เป็นด้านประกอบมุมฉาก ดังรูปที่ 3

จากสองกรณีข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่าส่วนสูงของรูปหลายเหลี่ยม P ไม่ว่าจะวัดจากทางใดก็ตาม  
จะมีขนาดสั้นกว่าเส้นที่เช่ือมมุมบางมุมของ P เสมอ ซึ่งเราจะใช้ปัญหาตรงนี้มาประยุกต์กับปัญหาฝาท่อได้ โดย
ปัญหานี้จะเทียบเท่ากับการสมมุติว่าฝาท่อมีรูปร่างเป็นรูปหลายเหลี่ยม P ที่ไม่มีความหนา และสมมุติว่าท่อระบาย
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น�า้เสยีไม่มขีอบส�าหรบัวางฝาท่อ เราจะได้ว่าถ้าเราหย่อนฝาทอ่โดยจัดวางให้แนวความสูงของ P ถกูหย่อนลงไปตาม
แนวของเส้นเชื่อมสองมุมที่ยาวกว่าส่วนสูงนี้ เราจะได้ว่าท่อสามารถลอดผ่านปากฝาท่อลงไปได้โดยไม่ติดอะไร 

ในความเป็นจริง เมื่อเราเพิ่มความหนาของฝาท่อและขอบส�าหรับวางฝาท่อเข้าไป เราจะพบว่าการจัดรูปฝาท่อ
โดยใช้แนวคดิข้างต้นจะยงัคงเป็นไปได้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะเส้นเชือ่มมมุสองมมุจะมคีวามยาวมากพอทีจ่ะเผือ่ส�าหรบัความ
หนาที่เพิ่มขึ้นมาด้วย จะมีกรณียกเว้นคือถ้าฝาท่อเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีมุมขนาดเล็กมากจนท�าให้เส้นเชื่อมมุมมี
ความยาวเกือบเท่ากับส่วนสูง (ตัวอย่างเช่นในสามเหลี่ยมดังภาพ) แต่ในกรณีท่ีมุมใดมุมหนึ่งมีขนาดเล็กมากแบบนี้ 
เราจะได้ว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมนั้นมีขนาดเล็กไปด้วย ท�าให้ฝาท่อสามารถหล่นลงไปในท่อได้ตามแนวของด้านที่สั้น
ที่สุดได้อยู่ดี

ด้วยเหตนุี ้ฝาท่อในประเทศทีพ่ฒันาแล้วหลายประเทศ
จงึมรีปูร่างเป็นวงกลมเท่านัน้ แต่อย่างไรกต็าม การหล่อ
ฝาท่อเป็นรูปวงกลมมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าการท�าฝาท่อ
เป็นรูปสี่เหลี่ยม ในประเทศไทยของเราจึงยังมีฝาท่อเป็น
รูปสี่เหลี่ยมอยู่เพราะค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เราจึงยังได้ยิน
ข่าวคนตกท่ออยู่เสมอ โดยเฉพาะในสมัยเม่ือหลายสบิปีก่อน 
ที่มีข่าวคนตกท่อ กทม. บ่อยๆ จนวงคาราบาวน�าไปล้อ
เลียนในเพลง เมด อิน ไทยแลนด์ว่า “ยุคสมัยน้ี เป็น 
กทม. เมืองที่คนตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า)”
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สาระวิชาการ
โดย นางสาวบงกช บุปผา

มุมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

จากบทความฉบับที่แล้วเราได้ทราบกันแล้วว่าส่ิงประดิษฐ์ลักษณะใดท่ีจะขอรับจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
หรืออนุสิทธิบัตรได้ ฉบับนี้จะขอว่ากันด้วยเรื่อง “การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้” กันบ้างค่ะ อ่านถึงตรงน้ีแล้ว
อาจจะท�าให้ท่านผู้อ่านชวนสงสัยว่าท�าไม มีด้วยหรือ แล้วอะไรบ้าง ดิฉันจะขออธิบายให้เข้าใจโดยง่าย จากการ
อิงตัวบทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดังนี้ค่ะ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 หมวด 1 มาตรา 9 
ระบุว่า การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

(1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจาก
สัตว์หรือพืช

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลส�าหรับการท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บ�าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ซึ่งสามารถพิจาณาแต่ละเงื่อนไขดังนี้
(1) จุลชพีและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึง่ของจลุชพีทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิสตัว์ พชื หรอืสารสกดัจากสตัว์หรอืพชื

ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญา คือผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นหรือ
สร้างสรรค์ของ “มนุษย์” ซึ่งจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช เป็นสิ่งที่ “มนุษย์” 
ไม่ได้สร้างสรรค์ขึน้มา หากแต่มอียูแ่ล้วตามธรรมชาติ และการค้นพบ (Discovery) สิง่ทีม่อียูใ่นธรรมชาตโิดย “มนษุย์” 
กไ็ม่สามารถขอรบัการคุม้ครองได้ แต่ถ้าจลุชพี สารสกดัจากสัตว์หรอืพืช ท่ีได้ผ่านกระบวนการปรับปรงุโดย “มนษุย์” 
อย่างส�าคัญ ท�าให้มีคุณลักษณะและ/หรือคุณสมบัติที่แตกต่าง ไม่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่แล้ว
ในธรรมชาติ จะสามารถขอรับความคุ้มครองได้ เช่น คิดค้นการสังเคราะห์อินซูลินขึ้นมาได้ ตัวอินซูลิน ไม่สามารถ
ขอรบัความคุม้ครองได้เนือ่งจากเหมอืนหรอืคล้ายกบัสิง่ทีมี่อยู่เดมิตามธรรมชาต ิแต่กรรมวธิกีารสังเคราะห์ (ถ้าใหม่) 
ขอรบัการคุ้มครองการประดษิฐ์ได้ หรอืแบคทเีรยีทีม่อียูเ่ดมิถกูตดัต่อทางพนัธกุรรมโดย “มนษุย์” ท�าให้เกดิคณุลกัษณะ
ส�าคญัทีแ่ตกต่างจากเดมิ แบบนีส้ามารถขอรบัความคุม้ครองจากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์ได้ ส่วน
พืชที่ถูกปรับปรุงให้เกิดสายพันธุ์ใหม่จะขอรับความคุ้มครองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สิง่เหล่านีเ้ป็นลกัษณะพิเศษอย่างหน่ึงของการค้นพบ จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบตัรได้ เช่น ทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์

ที่ใช้ในการอธิบายการเกิดฝนตามธรรมชาติ ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ แต่การสร้างสภาวะให้เกิดฝนโดย 
“มนุษย์” สามารถขอรับการคุ้มครองได้ เช่น ฝนหลวง หรือสิทธิบัตรการประดิษฐ์ชื่อ “การดัดแปรสภาพอากาศ 
เพ่ือให้เกิดฝน” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์คิดค้น และย่ืนค�าขอรับสิทธิบัตรต่อส�านักสิทธิบัตร  
กรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2542 

สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรการค�านวณ ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ แต่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้คิดเลขสามารถ
ขอรับสิทธิบัตรได้ เป็นต้น

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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(3) ระบบข้อมูลส�าหรับการท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยตัวมันเอง หรือลักษณะที่

เป็นการบนัทกึลงบนตวักลาง (การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ถือว่าเป็นงานวรรณกรรม จะได้รับความคุ ้มครอง
ตามพระราชบัญญติัลขิสทิธิ)์ แต่ถ้าหากเป็นการน�าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้รวมกับเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิค
บางอย่าง เช่น เครือ่งมอื หรอืกระบวนการส�าหรบัผลติภณัฑ์
ทีค่วบคุมการท�างานด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะสามารถ
ขอรับสิทธิบัตรได้ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร

(4) วธิกีารวินจิฉยั บ�าบดั หรอืรกัษาโรคในมนษุย์ หรอืสตัว์
ข้อก�าหนดนีไ้ม่สามารถขอรบัความคุม้ครองสทิธบิตัร

ได้ เนื่องจากลักษณะของวิธีการวินิจฉัย บ�าบัด หรือรักษา
โรคในมนุษย์หรอืสตัว์เป็นวธิกีารทีท่�าได้ด้วยความสามารถ
เฉพาะบุคคล เช่น แพทย์ และวิธีการนั้นใช้กับบุคคลหรือ
สัตว์เฉพาะรายไป ซึ่งวิธีการวินิจฉัย บ�าบัด หรือรักษาโรค
ในมนุษย์ หรือ สัตว์ หมายรวมถึงพฤติกรรมใดๆ ที่มีผล
เพื่อการวินิจฉัย บ�าบัด ยับยั้ง ระงับ บรรเทา ฟื้นฟู  
หรือรักษาโรค อาการเจ็บป่วย ภาวะผิดปกติ หรือความ
ทรมานจากการเจ็บป่วยหรือจากภาวะผิดปกติ โรคภัย
ไข้เจ็บในมนุษย์ หรือสัตว์ ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้  
แต่เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัย บ�าบัด 
หรือรักษาโรคในมนุษย์ หรือสัตว์ สามารถขอรับสิทธิบัตร

ได้ เช่น น�้ายาตรวจเชื้อ เครื่องฟอกไต เครื่อง X-ray ชุดตรวจการตั้งครรภ์ เป็นต้น

(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
จุดมุ่งหมายของการที่ไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวาย 

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือป้องกันไม่ให้งานประดิษฐ์ดังกล่าวชักน�าสู่การก่ออาชญากรรม  
ตัวอย่างเช่น ระเบิด ปืน อาวุธชีวภาพ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการอนาจาร เป็นต้น
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สาระวิทยาศาสตร์

พืชพิฆาต 
 เมื่อพูดถึงธรรมชาติของการกินหรือการหาอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เรามักคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่า “คนกับสัตว์
ย่อมกินสัตว์กับพืช ส่วนพืชก็ดูดสารอาหารจากดิน” แต่เราทราบหรือไม่ว่าที่จริงแล้วมีพืชบางชนิดที่ไม่ได้หาอาหาร
จากผืนดินเพียงอย่างเดียว แต่มันกลับได้สารอาหารส�าคัญจากสัตว์ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นพืชประเภทที่กินสัตว์เป็น
อาหาร แล้วท�าไมมนัถงึจ�าเป็นต้องใช้สารอาหารจากสตัว์ สารอาหารในดนิอย่างเดยีวไม่เพยีงพอหรอื วธิกีารหาเหยือ่
ของมันท�าอย่างไร ย่อยอาหารอย่างไร เช่ือว่าค�าถามเหล่าน้ีคงมีอยู่ในใจหลายๆ คน คอลัมน์นี้เราจะมาเรียนรู้เพ่ือ
คลายข้อสงสัยไปด้วยกัน
 พชืกนิสตัว์หรือพืชกนิแมลง (Carnivorous Plant) บนโลกน้ีมีหลายชนดิ แต่ทีค่นไทยคุน้เคยคือสาหร่ายข้าวเหนยีว 
ดุสิตา กาบหอยแครง และหม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าพืชเหล่านี้มีความพิเศษกว่าพืชทั่วๆ ไป 
ส�าหรับหม้อข้าวหม้อแกงลิงนั้นมีหลายชนิด ประกอบด้วยเขนงนายพราน กระดึงพระราม น�้าเต้าฤาษี น�้าเต้าลม 
และหม้อข้าวหม้อแกงลิง บทความน้ีจะขอยกตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes หรือ Monkey Cup) 
เพียงสกุลเดียวเท่านั้น เนื่องจากเป็นพืชที่ได้รับความสนใจในตลาดไม้ประดับท้ังในและต่างประเทศ อีกท้ังปัจจุบัน
สามารถปลูกเลี้ยง คัดเลือกพันธุ์ เพาะพันธุ์เองได้เป็นจ�านวนมากโดยไม่ต้องรบกวนจากธรรมชาติ

 หม้อข้าวหม้อแกงลิงทุกชนิดเป็นพืชอนุรักษ์ในอนุสัญญาไซเตส คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora : CITES) อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 เป็น
ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีสถานภาพยังไม่ถึงกับใกล้สูญพันธุ์ 
จึงอนุญาตให้ค้าในเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีการควบคุมเพื่อมิให้เกิด
ผลกระทบต่อความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆ ในธรรมชาติ จนอาจ
เป็นสาเหตุให้สัตว์ป่าและพืชป่านั้นๆ ตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ บัญชี
หมายเลข 2 นี้ นอกจากประกอบด้วยชนิดพันธุ์ที่มีสถานะข้างต้นแล้ว 
ยงัประกอบด้วยชนดิพนัธุท่ี์คล้ายคลึงกบัชนดิพันธุท่ี์ควบคมุรวมอยูด้่วย 
เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลขนี้ 
ประเทศผู้ส่งออกจะต้องออกใบอนุญาตให้ส่งออกในการส่งออกแต่ละ
ครั้ง บางชนิดพันธุ์มีการก�าหนดโควตาส่งออกของแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรบัตวัอย่างพันธ์ุทีเ่กบ็หาจากธรรมชาตโิดยตรง 
(อ้างองิจากเวบ็ไซต์ห้องสมดุ ส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) จะเห็นได้ว่าหม้อข้าวหม้อแกงลิงนอกจากจะเป็นพืช
ท่ีมีความพเิศษแล้วยงัมลีกัษณะทีส่วยงามเป็นทีน่ยิมส�าหรบัคนรักต้นไม้
อีกด้วย

ท�าไมหม้อข้าวหม้อแกงลิงต้องดักแมลง
  นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายค�าถามนี้เป็นสองแนวคิดคือ แนวคิดที่ 1 เชื่อว่าตามธรรมชาติของพืชประเภท
นี้มักขึ้นอยู่บนดินที่ขาดแคลนธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต เช่น หนองน�้าเฉอะแฉะ และภูเขาหินปูน  
ซึง่เป็นบรเิวณทีข่าดธาตุไนโตรเจน ดงัน้ัน พวกมนัจงึมวีวิฒันาการแตกต่างจากพชือืน่ๆ เพือ่ให้สามารถสืบทอเผ่าพันธุ์ 
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ต่อไปได้ โดยเปลีย่นรปูใบเป็นกบัดักล่อเหยือ่แล้วย่อยสลายเหยือ่เพ่ือดดูซับธาตอุาหารทีจ่�าเป็นส�าหรับการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ส่วนแนวคิดที่ 2 เชื่อว่ารากของมันท�างาน
ได้ไม่ดีจึงไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ในปริมาณที่ต้องการ โดยสรุปคือนักวิทยาศาสตร์เช่ือว่าพืชต้องกิน
แมลงเพราะบริเวณที่มันขึ้นมักมีสารอาหารไม่เพียงพอและรากของมันเองก็ดูดสารอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควร

หม้อข้าวหม้อแกงลิงมีวิธีล่อเหยื่ออย่างไร
  จดุเด่นของหม้อข้าวหม้อแกงลิงกคื็อหม้อ (Pitcher) ซึง่ถอืเป็นเครือ่งมอืหรอืกบัดกัทีใ่ช้หลอกล่อเหยือ่ทีเ่ป็นสตัว์ 
แมลง สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ให้เดินเข้าหา โดยอาศัยการเลียนแบบกลิ่น ทั้งกลิ่นน�้าหวาน กลิ่นแมลงตัวเมีย รวมทั้งสีสันที่
สวยสะดุดตา หม้อข้าวหม้อแกงลิงมีกลวิธีในการ
หลอกล่อเหย่ือให้ตกลงไปในถุงดักแมลง โดยถุงดัก
แมลงมีสีสันสวยงามและมีต่อมน�้าหวานที่บริเวณฝา
ของถุงดักแมลง ซ่ึงต่อมน�้าหวานนี้จะกระจายอยู่ทั่ว
บริเวณของฝาปิดถุงดักแมลง เพื่อดึงดูดเหย่ือหรือ
แมลง และนอกจากนีบ้ริเวณขอบปากของถงุดกัแมลง
ยังมีลักษณะเป็นซี่ (คล่ืน) ซ่ึงมีสารคิวทินเคลือบอยู่ 
ท�าให้มีลักษณะลื่น ดังนั้นเมื่อเหยื่อที่มาดูดน�้าหวาน
เกาะที่บริเวณขอบปากของถุงดักแมลงมีโอกาสจะลื่น
ตกลงไปในถงุดกัแมลง หรือบนิเข้าไปผ่านในถงุดกัแมลงจะถกูย่อยสลายด้วยน�า้ย่อยทีอ่ยูภ่ายในถงุดกัแมลงต่อไป หาก
เรามองดตู้นหม้อข้าวหม้อแกงลงิแบบเผนิๆ มันก็เหมอืนกบัต้นไม้จ�าพวกเถาเลือ้ย ทัว่ๆ ไป แต่จรงิๆ แล้วมันมีคุณสมบติั
เฉพาะท่ีพิเศษมาก โดยหม้อที่ใช้ดักแมลงนั้นมีวิวัฒนาการมาจากใบ ไม่ใช่ดอกของมันอย่างที่เราเข้าใจ เมื่อมีแมลง
พลัดตกลงไปก็ยากที่จะออกมาได้เพราะถุงจะมีความลึก ปากถุงแคบ อีกทั้งบางชนิดมีฝาปิดด้านบนอีกด้วย

รู้หรือไม่ หม้อข้าวหม้อแกงลิงใช้ประกอบอาหารได้
 นอกจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะมีความสวยงาม แปลกตา เลี้ยงง่าย และมีลักษณะการหาสารอาหารท่ีพิเศษ
แล้ว ยังสามารถน�ามาใช้ประกอบอาหารได้อีกด้วย โดยเมนูท่ีนิยมท�ากัน โดยเฉพาะในแถบภาคใต้ คือข้าวเหนียว
หม้อแกงลิง ซึ่งคล้ายกับการท�าข้าวต้มมัด มีข้าว
เหนียวกับกะทิเป็นหลัก เริ่มด้วยการเก็บหม้อแล้วน�า
มาตดัแต่งให้สวยงาม ล้างให้สะอาดอย่างเบามอื (ระวงั
อาจมีแมลงอยู่ในหม้อ) แล้วน�าไปตากในท่ีร่มให้แห้ง 
จากนัน้จงึน�าข้าวเหนยีวทีแ่ช่น�า้ธรรมดามาแล้วหนึง่คนื 
หรอืแช่ไว้สองชัว่โมงด้วยน�า้อุน่มากรอกใส่หม้อประมาณ
ครึง่หม้อ ตามด้วยกะททิีป่รงุรสด้วยน�า้ตาลทรายและ
เกลือตามความต้องการ กรอกให้ได้ ¾ ของหม้อ น�า
ไปน่ึงในลังถึงใช้เวลาประมาณ 20 นาที ใส่จานพัก
ไว้ให้เยน็ จะได้ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลงิรถชาติหวาน
มัน สามารถกินได้ทั้งเปลือก  



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มีนาคม 255910

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

เว็บไซต์สาขาชีววิทยาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 http://biology.ipst.ac.th/?p=848
เว็บไซต์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=4996:2015-10-16-03-50-07&Itemid=1222
เว็บไซต์ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/1256-nepenthes-
เว็บไซต์ Biodiversity Research and Training Program
 http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/biodiversity/273-plant-adaptation
เว็บไซต์ Montfort College Primary Section
 http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/print_informed.php?id_count_inform=11183
เว็บไซต์เกษตรพอเพียง
 http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=184
เว็บไซต์ Bangkok Plants
 http://www.bangkokplants.com/
เว็บไซต์ห้องสมุด ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=66:2012-04-12-03-

33-22&catid=26:2012-04-02-06-57-22&Itemid=34\
เว็บไซต์บ้านสวนพอเพียง
 http://www.bansuanporpeang.com/node/4720
เว็บไซต์พันทิป
 http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2010/09/D9738690/D9738690.html
เว็บไซต์ Neofarmthailand
 http://www.neofarmthailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=85265&Ntype=3
เว็บไซต์ pixabay
 https://pixabay.com/en/photos/?q=Nepenthes&image_type=photo&cat=&min_width=&min_height=

รายงานการศกึษาชนดิพนัธุไ์ม้ “หม้อข้าวหม้อแกงลงิ” (Nepenthes) กจิกรรมพฒันาระบบวนเกษตร กจิกรรมพฒันา
วนศาสตร์ชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 ส�านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้
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ขอแสดงความยินดีกับอดีตผู้บริหารและอาจารย์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
และนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ายอง ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจ�าปี พ.ศ. 2558 
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเข้าร่วมงาน "เปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัย
อาวุโส สกว. ประจ�าปี พ.ศ. 2558" เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
กรุงเทพฯ 
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นายภทัรพล รอดละมลู นางสาวสธุาษณิย์ี 
มีฤกษ์ใหญ่ และนางสาวสกุลรัตน์ จิตต์จารึก 
ได้รบัคดัเลือกเข้าร่วมการสัมมนา Winter Seminar 
on Human Security Development and Energy 
Science ณ มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto 
University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-23 
มกราคม 2559 จัดโดย Graduate School of 
Energy Science, Kyoto University 

นางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน นายบุริศร์ 
กองมะลิ และนางสาวพัทธมน กองค�าบุตร  
ได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ�าประเทศไทย และส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ให้
ร่วมเป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและ
อาเซียน (JENESYS 2015) ณ กรุงโตเกียว 
และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 
พฤศจิกายน–8 ธันวาคม 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปัญญานาค ได้รับ
รางวลันกัวจิยัดเีด่นทีม่ผีลงานตพีมิพ์และถกูอ้างองิในฐาน
ข้อมลู ISI Web of Science จากส�านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ร่วมกับส�านักพิมพ์ Thomson Reuters 
เจ้าของฐานข้อมูล ISI Web of Science เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2558 ณ ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงิน
และให้โอวาทแก่นกัศกึษา ซึง่มนีกัศกึษาเข้ารบัทนุ จ�านวน 165 คน เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องบรรยาย 
SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนการ
ศึกษา โดยมีหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นผู้ด�าเนินการ และมีคณะกรรมการพิจารณาทุน
อุดหนุนการศึกษาซึ่งเป็นอาจารย์จากทุกภาควิชาเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์และการคัดเลือก โดยเงินทุนท่ีน�ามาจัดสรร
เป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้มาจากดอกผลของกองทุนพัฒนาคณะฯ งบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ เงินบริจาค
จากสมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทั้งอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า อาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่างๆ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านอย่างสูง ทั้งท่านอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้แทนบริษัทห้างร้านต่างๆ 
ท่ีมีจติเมตตาร่วมบริจาคทนุการศกึษาแก่นักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ เพือ่สนบัสนุนให้สามารถศกึษาเล่าเรยีนจนส�าเรจ็
การศึกษาอย่างราบร่ืน บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในน�้าใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 
ส�าหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาขอให้ใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ ้มค่าสูงสุด  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตนเองอย่างแท้จริง และขอให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนประสบผลส�าเร็จ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2558

กิจกรรมความเคลื่อนไหว 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะวทิยาศาสตร์ร่วมกบั University of Toyama ประเทศ
ญีปุ่่น เป็นเจ้าภาพจดัการประชุมนานาชาตสิมบตัทิางกายภาพ
และการประยุกต์ของวัสดุขั้นสูง ครั้งที่ 10 (The 10th 
International Conference on the Physical Properties 
and Application of Advanced Materials: ICPMAT2015) 
ระหว่างวันท่ี 17-21 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาต ิดเิอม็เพรส เชยีงใหม่ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย์ 
ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
การประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดประชุม เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  
ณ The Empress Grand Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

การประชุมนานาชาติสมบัติทางกายภาพและการประยุกต์ของวัสดุข้ันสูง ครั้งท่ี 10 หรือ ICPMAT2015 
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติได้ร่วมเผยแพร่และแลกเปล่ียน
ความรู ้ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยทีางด้านวสัดศุาสตร์ อนัจะน�าไปสูค่วามร่วมมือในการท�าวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยรีะหว่างสถาบนัต่างๆ ในระดบัสากล ซ่ึงเป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ล้วว่าเทคโนโลยทีางด้านวสัดศุาสตร์
มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพชีวติมนษุย์หลายด้าน อาท ิการแก้ปัญหาเกีย่วกบัความปลอดภยั สขุภาพ อาหาร 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจาก
ทั้งในและต่างประเทศ จ�านวน 300 คน อาทิ ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพเิศษจากนกัวจิยัชัน้น�าจากทัง้ในและต่างไประเทศหลายหวัข้อทีน่่าสนใจ 
ตลอดจนการน�าเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์

การประชุมนานาชาติสมบัติทางกายภาพและการประยุกต์ของวัสดุข้ันสูง คร้ังที่ 10 

(ICPMAT2015)
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ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Dr. Endo Shunro, The President of the University of Toyama 
ประเทศญีปุ่น่ โดยมผีูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผูบ้รหิาร University of Toyama และผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร์ 
น�าโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส�านักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับการออกแบบโมเลกุลทางวัสดุศาสตร์ข้ันสูง

ศนูย์วิจัยวัสดุศาสตร์จดัการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรบัการออกแบบ
โมเลกุลทางวัสดุศาสตร์ข้ันสูง (Molecular Designs for Advanced 
Materials: Workshop and Conference) โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา และผศ. ดร. วนิติา บุญโยดม ผูอ้�านวยการศูนย์วิจัย
วัสดุศาสตร์ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
ณ ห้องบรรยาย CB1320 อาคารเคม ี1 ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ 
เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ

โมเลกุลทางวัสดุศาสตร์ข้ันสูง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ในอนาคต ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านวัสดุศาสตร์จากประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ฝรั่งเศส 
ญี่ปุ่น อังกฤษ ไต้หวัน และเวียดนาม ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา รวม 80 คน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กับ University of Toyama ประเทศญ่ีปุ ่น
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ศนูย์บริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศวท-มช.) ร่วมกบักรมวทิยาศาสตร์บรกิาร กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดพิธีปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องด่ืมในภาคเหนือ” โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวปิดโครงการ คุณนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อ�านวยการโครงการ
วทิยาศาสตร์ชวีภาพ กรมวทิยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานทีม่าของโครงการ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สกุณณ ีบวรสมบตัิ 
ผู้อ�านวยการศวท-มช. กล่าวรายงานการจัดพิธีปิด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้า
ร่วมงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้
กับผู้ประกอบการ รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการฯ 

โครงการ “พัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในภาคเหนือ” จัดตั้งข้ึนเพื่อผลักดันให้มี
การน�าองค์ความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปประยกุต์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) 
ประเภทอาหารและเคร่ืองดืม่ ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย ล�าพนู และล�าปาง ให้มศีกัยภาพในการผลติสนิค้าให้มคีณุภาพ
ตามมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยในการด�าเนินโครงการนั้นทีมอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ลงพื้นที่ให้ค�าแนะน�าและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
ผู้ประกอบการในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ สามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขออนุญาตผลิตสินค้าต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ได้ ซึ่งจะน�าไปสู่การยกระดับ
ขีดความสามารถของชุมชนในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

การด�าเนนิโครงการดังกล่าวประสบความส�าเรจ็อย่างดียิง่ เนือ่งจากมผีูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ชมุชนประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มได้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าจนสามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐาน อย. จ�านวน 9 ผลิตภัณฑ์ ยื่นขอ
มาตรฐาน มผช. จ�านวน 17 ผลิตภัณฑ์ รวม 26 ผลิตภัณฑ์ และมีโรงเรือนที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ จ�านวน 6 แห่ง

ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กรม
วิทยาศาสตร์บริการเล็งเห็นถึงความส�าคัญของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงมีนโยบายผลักดันให้มีการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ไขปัญหา หรือยกระดับ
มาตรฐานสินค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัย ความเชื่อมั่น และเพิ่มมูลค่าสินค้า อันจะน�าไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน
ของชุมชนในระดับสากลต่อไป กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับ ศวท-มช. และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
ซึ่งการด�าเนินงานประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ จึงขอขอบคุณทีมอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน และขอ
แสดงความชืน่ชมยนิดีกบัผูป้ระกอบการทีม่คีวามตัง้ใจในการปรบัปรงุผลติภณัฑ์ ขอให้ทกุท่านรกัษามาตรฐานพร้อมทัง้พฒันา
ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป”

ศวท-มช. ร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การยกระดับการจัดการมาตรฐานฟาร์มผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้งสู่สากล”

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การดัดแปรผิววัสดุด้วยล�าไอออน คร้ังที่ 19"

ภาควิชาชีววิทยาร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ COLOSS (Prevention of 
honey bee COlony LOSSes) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการจัดการมาตรฐานฟาร์มผึ้งและ
ผลิตภัณฑ์ผึ้งสู่สากล” โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผึ้งในรูปแบบต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารคณะ
วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงผึ้งเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม
แคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านฟิสกิส์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย จดัการประชุมวชิาการนานาชาติ 
"การดัดแปรผิววัสดุด้วยล�าไอออน ครั้งที่ 19" (The 19th International Conference on Surface Modification of 
Materials by Ion Beams: SMMIB-19) ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส 
เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน 
และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค กล่าวรายงาน
ความเป็นมาของการจัดงาน เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ The Empress Grand Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

การประชมุดงักล่าวจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุซึง่ประกอบด้วยนกัวจิยั นกัวชิาการ และนกัวทิยาศาสตร์ 
จ�านวน 200 คน จากทั้งในและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมณี ญี่ปุ่น บราซิล จีน เกาหลี และไต้หวัน 
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการดัดแปรผิววัสดุด้วยล�าไอออน เพื่อน�าไปสู่
ความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับสากล ซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมการดัดแปร
ผวิวัสดุด้วยล�าไอออน/พลาสมานัน้ มปีระโยชน์อย่างยิง่เมือ่น�ามาประยุกต์กับการแก้ปัญหาเก่ียวกับวสัดตุ่างๆ เช่น วสัดทุางการ
แพทย์ วสัดุขัน้สงู และวสัดใุนอตุสาหกรรม ตลอดจนการดัดแปรผิวระดบันาโนและผิวชวีภาพ โดยกจิกรรมภายในงานประกอบ
ด้วยการบรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�า รวมทั้งการน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์
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การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

STEM Education: Informal Learning for Museums and Science Centers

กิจกรรมเล่าขานต�านานดาว 3 ดินแดน ไทย จีน เกาหลี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับส�านักงานที่ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจ�าประเทศสหรัฐอเมริกา (Office of Science and Technology, 
The Royal Thai Embassy, Washington DC.) และศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ STEM Education: Informal Learning for Museums and Science 
Centers เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แบบบูรณาการองค์ความรู้ STEM Education ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสาร การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ STEM และเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมด้วยการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร. ปรนิดา วนากลุ ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการจัดกิจกรรมในรูปแบบสะเต็มศึกษาจากพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นวิทยากร และแปลภาษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ จากภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมเล่าขานต�านาน
ดาว 3 ดินแดน ไทย จีน เกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางดาราศาสตร์วัฒนธรรม ในหัวข้อ ดาราศาสตร์โบราณคดี 
ดาราศาสตร์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  
ในฐานะผู้แทนศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ซ่ึงจัดข้ึนเพื่อกระตุ้นการค้นคว้าด้าน
ดาราศาสตร์โบราณคดี รวมถึงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี ้
ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจด้านดาราศาสตร์ โดยภายใน
งานมีการบรรยายพิเศษจากตัวแทนของประเทศไทยและเกาหลี หัวข้อ ดวงดาวกับวิถีชีวิต โดยคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ 
บรรณาธิการหนังสือชุดพระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย และกาลานุกรมดาราศาสตร์ และบรรยายหัวข้อ ดาราศาสตร์
เกาหลี โดย ดร. ฮงจิน ยัง และโคอึน ชเว กลุ่มวิจัยดาราศาสตร์โบราณคดี ศูนย์ดาราศาสตร์เชิงทฤษฎี สถาบันดาราศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อวกาศเกาหลี (KASI) นอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติยังได้น�ากล้องดูดาวมาติดตั้งเพื่อให้
ประชาชนได้ส่องดูดวงดาวในบรรยากาศดูดาวเคล้าดนตรีในสวน ด้วยบทเพลงเกี่ยวกับดวงดาวพร้อมกับการฟังเรื่องเล่า
นิทานดาว จากตัวแทนประเทศจีน คุณปิง หลี่ ผู้ช่วยบรรณาธิการใหญ่ วารสารดาราศาสตร์สมัครเล่น ท้องฟ้าจ�าลอง
กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับทุนซากุระจากรัฐบาลญ่ีปุ ่นน�านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

และร่วมกิจกรรม ณ University of Toyama

กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจ�าปี 2558

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัทนุซากรุะจากรฐับาลของประเทศญีปุ่น่ เพือ่น�านกัศกึษาระดบับณัฑติ
ศึกษา จ�านวน 10 คน และอาจารย์ 1 คน ไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ณ University 
of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน-3 ตุลาคม 2558 

คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจ�าปี 2558 (SCI CMU SPORTS DAY 2015)  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล แชร์บอล และกีฬาฮาเฮ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานเปิดงานและมอบรางวัลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือค้นหาศักยภาพส�าหรับการฟื้นฟูป่าโดยอัตโนมัติ

การสัมมนา 

หัวข้อ บทบาทลูกช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อค้นหาศักยภาพส�าหรับการฟื้นฟูป่าโดยอัตโนมัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนักนิเวศวิทยาการฟื้นฟูจากต่างประเทศ 
คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ จ�านวน 60 คน การประชุมดังกล่าวจัดโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อประเมินสถานะของเทคโนโลยีปัจจุบัน ในการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูป่าในขั้นตอนต่างๆ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างนักเทคโนโลยีและนักนิเวศวิทยาการฟื้นฟูป่า ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาทีมวิจัยเชิงบูรณาการในอนาคต เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2558 ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด 
การสัมมนา หัวข้อ บทบาทลูกช้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับสมาคมศษิย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประกอบอาชพีในอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์
ซอฟต์แวร์ให้กบันกัศกึษาทีส่นใจ ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากศษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเร็จในอาชพีทีเ่กีย่วกบัอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์
ซอฟต์แวร์มาร่วมบรรยายให้ความรู ้ตอบข้อซกัถาม และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบันกัศกึษารุน่น้อง เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 
2558 ณ ห้อง CB1320 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


