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สาระวิชาการ
รศ.สุรินทร์ ขนาบศกัดิ์ และดร.ภทัริน ีไตรสถติย์

เกณฑก์ารคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 
เหมาะสมจริงหรือ                

เป็นที่ทราบกันว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันที่ใช้ระบบการสอบนั้น 
เกอืบทัง้หมดใช้ผลรวมคะแนนของวชิาทีส่อบเป็นเกณฑ์การคดั
เลอืก นักเรยีนทีส่อบได้คะแนนรวมสงู จะได้รบัการคดัเลอืก ส่วน
ผูท้ีไ่ด้คะแนนต�า่กจ็ะไม่ได้รบัการคดัเลอืก ซึง่ในความเป็นจรงิ ไม่
สามารถสรปุได้เสมอไปว่านกัเรยีนทีไ่ด้คะแนนรวมสงูจะมคีวาม
รู้มากกว่านักเรยีนที่ได้คะแนนต�่า

ในสถติศิาสตร์ ข้อมูลทางสถติมิอียู่ 2 ประเภท คอื ข้อมูล
เชงิคุณภาพ (Qualitative data) และข้อมูลเชงิปรมิาณ (Quan-
titative data) และจ�าแนกมาตรวัดของข้อมูลออกเป็น 4 มาตร
วัด คือ มาตรนามบัญญัติ (Nominal scale) มาตรเรียงล�าดับ 
(Ordinal scale) มาตรอันตรภาค (Interval scale) และมาตร
อัตราส่วน (Ratio scale) โดย (1) มาตรนามบัญญัตเิป็นมาตรวัด
ของข้อมูลเชงิคุณภาพที่บ่งบอกชื่อของหน่วยสังเกต เช่น อาชพี 
ภูมลิ�าเนา เป็นต้น (2) มาตรเรยีงล�าดับ เป็นมาตรวัดของข้อมูล
เชิงคุณภาพที่บ่งบอกความมากกว่า-น้อยกว่า แต่ไม่สามารถ

ระบุให้แน่ชัดได้ว่ามากกว่าเท่าไร น้อยกว่าเท่าไร เช่น ล�าดับที่
ของการแข่งขัน ระดับการศกึษา เป็นต้น  (3) มาตรอันตรภาค
เป็นมาตรวดัของข้อมลูเชงิปรมิาณทีถ่กูก�าหนดโดยช่วง เป็นค่าที่
ไม่มีหน่วยมาตรฐานที่จะสามารถเทียบได้ ค่าวัดที่เหมือนกัน 
อาจมนี�า้หนกัหรอืความความส�าคญัไม่เท่ากนั ถงึแม้ข้อมลูทีอ่ยู่
ในมาตรอันตรภาคนี้จะมคีุณสมบัตใินการคดิค�านวณ สามารถ
น�ามาบวก ลบ คณู  หารได้ แต่ค่าวดัทีไ่ด้กไ็ม่เป็นค่าจรงิของเรือ่ง
นัน้ๆ หรอืไม่มศีูนย์แท้นั่นเอง เช่น อุณหภูม ิคะแนนสอบ เป็นต้น   
และ (4) มาตรอัตราส่วนเป็นมาตรวัดของข้อมูลเชงิปรมิาณที่มี
หน่วยมาตรฐานเทียบเคียงได้อย่างชัดเจน ค่าวัดต่างๆ เป็นค่า
จรงิของเรื่องนัน้ๆ มสีมบัตใินการคดิค�านวณและมศีูนย์แท้ เช่น 
น�า้หนัก ปรมิาณเงนิ เป็นต้น

แม้ว่าโดยปกติแล้วข้อมูลเชิงปริมาณสามารถน�ามา
ประมวลผลโดยการบวก ลบ คูณ หาร กันได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลที่อยู่ในมาตรอันตรภาคนัน้ การประมวลผลโดยการบวก 
ลบ คูณ หาร ต้องกระท�าอย่างระมัดระวัง เช่น น�้าแก้วที่หนึ่ง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และน�า้แก้วที่สองมีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เราไม่สามารถกล่าวได้ว่าอุณหภูมิของน�า้แก้วที่
สองเป็น 2 เท่าของน�า้แก้วที่หนึ่ง หรอืน�า้อกีแก้วหนึ่งมอีุณหภูม ิ0 องศาเซลเซยีส เราก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าน�า้แก้วนี้ไม่มคีวาม
ร้อนอยู่เลย เนื่องจากเมื่อเทยีบในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ ก็จะพบว่ามคี่าเท่ากับ 32 องศาฟาเรนไฮต์ นั่นคอืการไม่มศีูนย์แท้นั่นเอง

เมือ่พจิารณาคะแนนสอบซึง่จดัเป็นข้อมลูในมาตรอนัตรภาค กจ็ะพบว่าคะแนนสอบแต่ละคะแนนไม่มหีน่วยเทยีบมาตรฐาน
ที่เป็นสากลว่ามคีวามรู้ขนาดไหนที่จะสามารถเทยีบได้เท่ากับ 1 คะแนน ผลการสอบ 1 คะแนนของข้อสอบข้อหนึ่งกับผลการสอบ 
1 คะแนนของข้อสอบอกีข้อหนึง่อาจมนี�า้หนกัหรอืความส�าคญัไม่เท่ากนัเนือ่งจากความยาก-ง่ายแตกต่างกนั ดงันัน้การน�าคะแนน
สอบที่ยังเป็นคะแนนดบิมาประมวลผลในทันท ีอาจน�าไปสู่การสรุปผลที่ผดิพลาด ตัวอย่างเช่น ในการสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีผู้สมัครสอบจ�านวนมาก วิชาที่ก�าหนดสอบจ�านวน 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
วทิยาศาสตร์ และคณติศาสตร์ ถ้า ก และ ข เป็นผู้สมัครสอบดังกล่าวด้วย ได้คะแนนสอบดังตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 หากพจิารณาจากคะแนนรวมแล้ว สรุปได้ว่า ข ซึ่งได้คะแนนรวม 214 คะแนน เก่งกว่า ก ซึ่งได้คะแนนรวม 
206 คะแนน ในการคดัเลอืกนกัเรยีนเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาทีพ่จิารณาโดยใช้คะแนนรวมดงักล่าว พบว่า ข ได้คะแนนรวม
มากกว่าจงึจะได้รับการพจิารณารับเข้าศกึษาก่อน ก

คะแนนสอบในตารางที่ 1 ดังกล่าวเป็นคะแนนดิบ แต่ละคะแนนของวิชาที่ต่างกันอาจมีน�า้หนักไม่เท่ากันหรือแต่ละวิชามี
ความยาก-ง่ายไม่เท่ากันนั่นเอง ดังนัน้การน�าคะแนนดบิซึ่งเป็นค่าวัดที่มนี�้าหนักไม่เท่ากัน มารวมกันจงึเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การ
พจิารณาความยากง่ายของแต่ละวชิา อาจพจิารณาจากคะแนนเฉลี่ยประกอบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าคะแนนสอบของ ก 
และ ข และคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัง้ 5 วชิา เป็นดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 คะแนนสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อในสถาบันอุดมศกึษารายวชิาของ ก และ ข 

วิชา 
คะแนนสอบ 

ก ข 
ภาษาไทย 30 60 
สังคมศึกษา 32 62 
ภาษาอังกฤษ 54 40 
วิทยาศาสตร์ 50 25 
คณิตศาสตร์ 40 27 

รวม 206 214 
 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนสอบรายวชิาของ ก และ ข

วิชา คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสอบ 
ก ข 

ภาษาไทย 50 10 30 60 
สังคมศึกษา 50 12 32 62 
ภาษาอังกฤษ 45 9 54 40 
วิทยาศาสตร์ 30 10 50 25 
คณิตศาสตร์ 30 8 40 27 
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จะเห็นได้ว่าตารางที่ 2 มสีาระสนเทศมากขึ้นเกี่ยวกับค่า
คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละวิชา วิชา
วิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากมี
คะแนนเฉลี่ยน้อย ซึ่งเท่ากับ 30 คะแนนทั้ง 2 วิชา ส่วนวิชา
ภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ง่ายเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยสูงซึ่งเท่ากับ 50 คะแนนทั้ง 2 วิชา หากจะพิจารณา
คะแนนรายวิชาของนักเรียนแต่ละคน จะเห็นว่านักเรียนแต่ละ
คนได้คะแนนรายวิชามากกว่าหรือน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยเป็น
กี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะชี้ได้ว่านักเรียนแต่ละ
คนเก่งหรือไม่เก่งในวิชานั้น ๆ มากน้อยเพียงใด กรณีของ ก 
ซึ่งได้คะแนนรายวิชาต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษา แสดงว่า ก มีความสามารถเชิงวิชาการ
น้อยใน 2 วชิาดังกล่าว ในส่วนวชิาภาษาอังกฤษ วทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ก ซึ่งได้คะแนนรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 
แสดงว่า ก มีความสามารถเชิงวิชาการสูงใน 3 วิชาดังกล่าว 
ส่วนกรณขีอง ข ก็สามารถพจิารณาได้ในท�านองเดยีวกัน โดย
การพจิารณาด้วยวชิาดังกล่าว ข มคีวามสามารถสูงใน 2 วชิา  

วิชา คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนสอบ คะแนนมาตรฐาน (Z) 
ก ข ก ข 

ภาษาไทย 50 10 30 60 -2.000 1.000 
สังคมศึกษา 50 12 32 62 -1.500 1.000 
ภาษาอังกฤษ 45 9 54 40 1.000 - 0.556 
วิทยาศาสตร์ 30 10 50 25 2.000 - 0.500 
คณิตศาสตร์ 30 8 40 27 1.250 - 0.375 

รวม - - 206 214 0.750 0.569 
 จากตารางที่ 3 หากจะพจิารณาด้วยผลรวมของคะแนน

มาตรฐาน จะสามารถสรุปได้ว่า ก มคีวามสามารถเชงิวชิาการ
สูงกว่า ข เนื่องจากผลรวมคะแนนมาตรฐานของ ก มากกว่า
ของ ข จึงเป็นการสรุปผลที่เหมาะสมกว่าการพิจารณาโดยใช้
ผลรวมคะแนนดบิ

ในแวดวงการศกึษา ได้สอนนักเรยีนนักศกึษาในประเด็น
ดังกล่าว ให้พิจารณาจากคะแนนมาตรฐาน เชื่อว่าผู้ที่อยู่ใน
แวดวงการศกึษาปัจจบุนักไ็ด้ร�า่เรยีนในเรือ่งดงักล่าวเช่นกนั แต่
สุดท้ายระบบการคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษาของ
ประเทศไทยก็ยังมไิด้น�าวธิกีารดังกล่าวมาใช้ประโยชน์

ด้วยระบบการสอบคัดเลือกเป็นที่คาดหวังว่าคะแนน
ของวิชาที่ใช้สอบคัดเลือกจะต้องสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา แต่จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วิชาที่ใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในมหาวิทยาลัยระดับชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษาการสอบคัด

ดังนั้นการที่จะสรุปด้วยคะแนนดิบว่า ข มีความสามารถ 
เชงิวชิาการสูงกว่า ก อาจไม่ถูกต้อง

ในแวดวงวชิาการทางด้านสถติหิรอืทางการศกึษาจะต้อง
ปรบัคะแนนสอบให้มคีวามส�าคญัเท่ากนัโดยใช้คะแนนมาตรฐาน 
Z (Z-score) หรอืคะแนนมาตรฐาน T (T-score) ในที่นี้จะปรับ
ด้วยคะแนนมาตรฐาน Z ดังนี้

  Z= (X- µ)/SD
 เมื่อ  X คอื คะแนนดบิ
  µ  คอื คะแนนเฉลี่ย
  SD  คอื ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
การปรบัคะแนนดบิให้เป็นคะแนนมาตรฐาน Z ดงักล่าวมี

ผลท�าให้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานเท่ากัน ซึ่งเท่ากับ 0 
ทุกรายวิชา และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมาตรฐาน
เท่ากันซึ่งเท่ากับ 1 ทุกรายวิชา ด้วยคะแนนมาตรฐาน Z ดัง
กล่าวข้างต้นจะได้คะแนนมาตรฐานรายวชิาของ ก และ ข ดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสอบและคะแนนมาตรฐานรายวชิาของ ก และ ข

เลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภัทรินี ไตรสถิตย์และ
สุรนิทร์ ขนาบศักดิ์, 2556) ซึ่งการคัดเลอืกพจิารณาโดยใช้ผล
รวมคะแนนดิบ 5 วิชา ประกอบด้วยภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ วทิยาศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์ 1 ปรากฏว่า 
คะแนนสอบบางวิชาไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการพ้นสภาพของนักศึกษาที่มีอาจ
สูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวอาจจะลดลงได้หากเกณฑ์ที่ใช้ในการคัด
เลือกมีความถูกต้องและเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงคะแนน
ดบิ 

จากรายงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศในเอเชยี (ศนูย์สารสนเทศทางการศกึษา ส�านกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2554)  โดยจัดอันดับมหาวทิยาลัย
ชั้นเยี่ยมของเอเชีย มีข ้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาของ
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ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
เพื่อนบ้านตกต�่าจนน่าวิตกมาก และในอนาคตอันใกล้
ประเทศไทยก็จะเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 
Asean Economic Community (AEC) ทศิทางความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่พบใหม่ ก็คือ 
คนในทวีปเอเชียเริ่มนิยมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศที่
อยู่ในทวีปเอเชียด้วยกันมากขึ้น แทนการไปเรียนในประเทศใน
ยุโรปและอเมริกาเช่นที่เคยปฏิบัติมา ดังนั้นการพัฒนารูปแบบ
วธิกีารคดิคะแนนเพือ่คดัเลอืกเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาเพือ่

เอกสารอ้างองิ

ภัทรนิ ี ไตรสถติย์ และ สุรนิทร์ ขนาบศักดิ์, ความสัมพันธ์ระหว่างวชิาที่ใช้สอบคัดเลอืกเข้าศกึษาต่อกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
           ในมหาวทิยาลัย กรณศีกึษาการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนในเขตพฒันาภาคเหนอืเพือ่เข้าศกึษาต่อคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
       เชยีงใหม่, วารสารวทิยาศาสตร์, 61(1): มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556, 87-91.

ศูนย ์สารสนเทศทางการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  
        จาก World Competitiveness Yearbook (IMD) 2011 [ออนไลน์] เข้าถงึได้จาก : http://www.onec.go.th/onec_administrator/ 
        uploaded/Category/DepOpCenter/2011-Oct-11-SumIMD2011.pdf ((วันที่ปรับปรุงข้อมูล : สงิหาคม 2554; วันที่ค้นข้อมูล  
       : 25 มถิุนายน 2556)

ให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจึงมีส่วนส�าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาและต่อคุณภาพของสถาบันการศึกษาของไทย 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนในเรื่องของมาตรวัดและให้ความส�าคัญอย่างแท้จริง 
การปรบัปรงุวธิกีารคดิคะแนนในการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาต่อ 
โดยเปลี่ยนไปใช้คะแนนมาตรฐานนัน้ ในทางปฏบิัตนิัน้ก็มไิด้ซับ
ซ้อนหรอืยุง่ยากแต่อย่างใด แต่กลบัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรยีนมากยิ่งขึ้น
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งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์

สาระวิชาการ
นางสาวบงกช  บุปผา

ทรพัยสิ์นทางปัญญา “กรุสมบติั ทางความคิด” 

ค�าว่า “ทรพัย์สนิทางปัญญา” มผีูใ้ห้ค�านยิามแตกต่างกนั
ไป จากที่ได้รวบรวมเอาค�านิยามจากหลายๆแหล่งมารวมกัน
จึงสรุปได้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ความคิด ความ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นผลงาน ซึ่งผลงานใน
ที่นี้หมายรวมถึงทั้งผลงานที่จับต้องได้และผลงานที่จับต้องไม่
ได้ ตัวอย่างของผลงานที่จับต้องได้ เช่น มอืถอืไอโฟน หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน เครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์ ราวตาก
ผ้าพับได้ เป็นต้น ส่วนผลงานที่ไม่สามารถจับต้องได้ ตัวอย่าง
เช่น กรรมวธิกีารผลติสเีคลอืบเล็บ กรรมวธิกีารวเิคราะห์กรด
ไขมัน บทเพลงน่ารักๆ ของวงลิปตา  นิยายขายดีอย่างแฮร์รี่ 
พอตเตอร์ทีส่ร้างรายได้ให้แก่ ผูแ้ต่งอย่าง โจแอน แคธลนี โรวลิง่ 
จนท�าให้ครั้งหนึ่งถูกจัดอับดับเป็นบุคคลที่ร�่ารวยอันดับที่ 122 
ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าราชินีของประเทศ
อังกฤษมาแล้ว เป็นต้น 

ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสมบัติอันล�้าค่าที่มนุษย์
สามารถสร้างสรรค์ได้ไม่มทีีส่ิ้นสดุ บนพื้นฐานองค์ความรู ้ความ
เชี่ยวชาญ จนิตนาการ ที่ทุกๆ คนมแีตกต่างกันออกไป ความ
นึกคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไร้ขีดจ�ากัด มีเสรีภาพ มีความเท่า
เทยีมกันไม่ขึ้นอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ เงนิทอง หรอืการศกึษา 
เพยีงแค่มคีวามคดิ จนิตนาการที่สร้างสรรค์ ก็สามารถรู้จักวธิี
การท�าให้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติ สร้างประโยชน์ให้แก่สงัคม
และมวลมนษุยชาตไิด้ ตวัอย่างเช่น “สตฟี จอบส์” เป็นผูน้�าทาง
ด้านธุรกิจและเป็นนักประดิษฐ์ระดับโลกทางด้าน IT ทั้งๆ ที่
เรยีนไม่จบปรญิญา “เฮนรี่ ฟอร์ด” ผู้ก่อตัง้ก่อตัง้ บรษิัท ฟอร์ด 
มอเตอร์ และบุคคลที่ร�่ารวยที่สุดในโลกอย่าง “บลิ เกตตส์” ผู้
ก่อตัง้ บรษิทั ไมโครซอฟท์ ทกุคนดงัทีก่ล่าวมาล้วนแต่น�าความ
สร้างสรรค์ทางความคดิมาใช้สร้างทรพัย์สนิจนกลายเป็นบคุคล
ที่ประสบความส�าเร็จระดับโลกทั้งที่ไม่จบการศึกษาในระดับ
มหาวทิยาลัย จงึไม่ผดิมากนักหากจะกล่าวได้ว่า ทรัพย์สนิทาง
ปัญญาคอืกรุสมบัตอิันล�้าค่าทางความคดิของมนุษย์ 
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- พระราชบัญญัตสิทิธบิัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย พรบ.สทิธบิัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 อันให้ความคุ้มครอง 
 งานประดษิฐ์และการออกแบบผลติภัณฑ์และแก้ไขเพิ่มเตมิ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งให้ความคุ้มครองงานในสิทธิเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมาย 
 บรกิารและแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) ในปี พ.ศ. 2543

- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ที่กฎหมายฉบับนี้ก�าหนดให้ม ี
 ลขิสทิธิ์ ตลอดจนการคุ้มครองสทิธขิองนักแสดง 

- พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวธิพีจิารณาคดทีรพัย์สนิทางปัญญาและ 
 การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

- พระราชบัญญัตคิุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัตคิุ้มครองแบบผังวงจรรวม พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัตคิวามลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัตคิุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัตกิารผลติผลติภัณฑ์ซดี ีพ.ศ. 2548
 จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมกีารให้ความส�าคญัในการคุม้ครองสทิธทิางความคดิมานานกว่า 100 ปี แล้ว และคนไทยเองกม็ี

ความสร้างสรรค์ไม่แพ้ชาตใิด ตวัอย่างนกัประดษิฐ์ทีไ่ด้น�าความคดิสร้างสรรค์ของตนมาขอรบัความคุม้ครองและน�าไปใช้ประโยชน์
สร้างรายได้มหาศาล เช่น “คณุศฤงคาร รตันางศ”ุ ผูค้ดิค้น จกัรยานพบัได้ และ “คณุภณวชัร์นนัท์ ไกรมาตย์”  อดตีเจ้าหน้าทีค่วาม
ปลอดภัยฯ  ผู้คดิค้น ลูกบอลดับเพลงิ ปัจจุบันคุณภณวัชร์นันท์ ได้จดทะเบยีนการค้าลูกบอลดับเพลงิว่า Elide fire และเปิดบรษิัท
ลูกบอลดับเพลงิ ภายใต้ชื่อ บรษิัท สยาม เซฟตี้ พรเีมยีร์ จ�ากัด และ บรษิัท อไิลด์ไฟร์ จ�ากัด ซึ่งไม่เพยีงผลติลูกบอลดับเพลงิส่ง
ออกทั่วโลกและสร้างรายได้ไม่ต�่ากว่าปีละ 80 ล้านบาทแล้ว แต่ลูกบอลดับเพลงิยังคว้ารางวัลระดับโลกประเภทสิ่งประดษิฐ์ด้าน
ความปลอดภัยและช่วยเหลอืมนุษยชาตมิากมากมาย จะเห็นได้ว่าโลกของเราพัฒนามาได้ ก็ด้วยความคดิ สตปิัญญาของมนุษย์ 
เมื่อไม่ตกีรอบความคดิ กล้าคดิและลงมอืท�า ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยเหลอืผู้คนได้อกีมากมายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

ในอดีต สมบัติอันล�้าค่าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ถูกจัดเก็บไว้ในสมองของผู้คิดค้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นน�า
ผลงานที่ตนคิดได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยที่ตนไม่ได้รับ
การตอบแทนใดๆ จึงท�าให้สมบัติอันล�้าค่าทางความคิดนั้น
สูญสิ้นและตายตามผู้คิดค้นไปในที่สุด  ปัจจุบันองค์ความรู้
ของมนุษย์มากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการให้ความส�าคัญ
ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้คิดค้น ให้ผู้คิดค้น
ได้สิทธิพิเศษในการแสวงหาผลประโยชน์ในผลงานแต่เพียงผู้
เดียวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยแลกกับการเปิดเผยองค์ความ
รู้ที่คดิค้นมาแก่บุคคลอื่นโดยทั่วไป เพื่อเกดิการพัฒนาต่อยอด
ความรู้เดมิให้เป็นองค์ความรูใ้หม่ๆ สิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ อนัจะเป็น 

ประโยชน์แก่โลกใบนี้ต่อไป หลายประเทศทั่วโลกจึงได้ออก
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา มาคุ้มครองผู้ประดิษฐ์
คดิค้นในประเทศของตน รวมถงึประเทศไทยทีม่พีฒันาการทาง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญามาแล้ว 118 ปี มีการออกกฎหมาย
ให้ความคุ้มครองสมบัติทางความคิดครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2435 
จากการคุม้ครองงานทางด้านวรรณกรรม โดยประกาศหอสมดุ  
วชิรญาณ ร.ศ.111 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั ซึง่เป็นการห้ามน�าเอาข้อความจากหนงัสอืวชริญาณ
วเิศษไปตพีมิพ์ ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทางด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้ในประเทศไทยที่ถูกตราขึ้น 

มดีังนี้    
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 สาระวิทยาศาสตร์

น�้าผ้ึง..มหศัจรรยข์องขวญัจากธรรมชาติ

น�้าผึ้งเป็นอาหารบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง
ทีม่นษุย์น�ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มายาวนาน ทัง้น�ามารบั
ประทานเป็นอาหาร เป็นส่วนประกอบของยาและเครือ่งส�าอาง
ต่างๆ  ปัจจุบันมกีารน�าน�้าผึ้งมาดัดแปลง เตมิแต่งส่วนผสมที่
หลากหลายเพือ่เพิม่คณุค่าและสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ในรปูแบบ
ต่างๆ เช่น สบู่น�า้นมผึ้ง โฟมผสมน�้าผึ้ง ครมีบ�ารุงผวิหรอืแชมพู 
เป็นต้น นอกจากนี้น�า้ผึ้งยงัมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการดแูลรกัษา
ผูป่้วยโรคต่างๆ ดังมรีายงานการวจิยัค้นคว้าทัง้ในระดบัประเทศ
และในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึง
คุณค่าความมหัศจรรย์ของผลผลติจากธรรมชาตชินดินี้

น�้าผึ้งคอือะไร
น�้าผึ้งเป็นของเหลวรสหวานซึ่งผลิตขึ้นจากน�้าหวานของ

ดอกไม้แล้วสะสมไว้ในรงัผึ้ง ผึ้งจะบ่มน�า้หวานโดยผสมเอนไซม์
ลงไปและไล่ความชืน่โดยการกระพอืปีกให้อากาศจากภายนอก
หมนุเวยีนเข้าไปในรงัผึ้ง ดงึความชื้นออกจากน�้าหวานในหลอด
รวง น�า้ผึ้งทีไ่ด้รบัการบ่มได้ทีแ่ล้วจะมปีรมิาณน�า้เหลอือยูไ่ม่เกนิ
ร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นน�้าผึ้งที่มคีุณภาพด ีมคีวามเข้มข้นและได้
มาตรฐานสามารถเกบ็รกัษาไว้ได้นานโดยไม่บดูและไม่เกดิฟอง
จนมกีลิ่นเหม็นเปรี้ยว

ส่วนประกอบของน�้าผึ้ง 
ปรมิาณความชื้น 
น�้าผึ้งที่ดีควรมีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 20 เพื่อ

ให้มรีสชาตทิี่เข้มข้น สามารถเก็บไว้ได้นานโดยจะเปลี่ยนแปลง
สภาพเพยีงเล็กน้อย 

น�้าตาลของน�้าผึ้ง 
น�้าผึ้งเป็นแหล่งของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตที่ส�าคัญ 

เพราะถ้าหักปริมาณน�้าหรือความชื้นออกเสียแล้ว ร้อยละ 

95-99 ที่เหลือจะเป็นน�้าตาลชนิดต่างๆ ชนิดที่ส�าคัญคือ น�้า
ตาลลวีโูลส (ฟรกุโทส) และเดกซ์โทรส (กลโูคส) ทีผ่ึ้งย่อยสลาย
จากน�า้ตาลซโูครสในน�า้หวาน น�า้ตาลทัง้สองชนดิซึง่เป็นน�า้ตาล
โมเลกุลเดี่ยว ที่ร่างกายสามารถดูดซมึไปสร้างพลังงานได้ทันท ี
และท�าให้น�้าผึ้งมีคุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ อีกหลายอย่าง 
เช่น ดูดความชื้นจากบรรยากาศได้ น�้าผึ้งที่ดีควรมีน�้าตาลทั้ง
สองชนิดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 นอกจากนี้น�้าตาลลีวูโลสยังมี
ความหวานมากกว่าน�้าตาลทราย 1.6 เท่า ขณะที่ร่างกายดูด
ซมึได้ช้า จงึสามารถใช้น�้าผึ้งเป็นสารให้ความแทนน�้าตาลทั่วไป
ได้ ส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนักในระดับที่ไม่เคร่งครัด
นัก น�้าผึ้งที่ได้จากน�้าหวานดอกไม้จะมีน�้าตาลลีวูโลสมากกว่า
น�้าตาลเดกซ์โทรส นอกจากน�้าตาลทั้งสองชนิดแล้ว น�้าผึ้งยัง
ประกอบด้วยน�้าตาลซูโครส, มอลโทส, แล็กโทส และน�้าตาล
อื่นๆ รวม 17 ชนดิ

กรดในน�้าผึ้ง 
เนื่องจากน�้าผึ้งมีรสหวานจัด รสเปรี้ยวของสภาพความ

เป็นกรดจงึถูกปิดบังเอาไว้ กรดในน�้าผึ้งมหีลายชนดิ เช่น กรด
ฟอร์มิก อะซีติก มิวทาร์ค ซิตริก มาลิก และซักซินิก กรดที่
ส�าคญัทีส่ดุในน�า้ผึ้งคอื กรดกลโูคนกิ ซึง่เป็นอนพุทัธ์ของน�า้ตาล
เดกซ์โทรส ในน�้าผึ้งยังมกีรดอะมโินถงึ 16 ชนดิ นอกจากนี้ยังมี 
กรดอนนิทรย์ี คอืกรดฟอสฟอรกิ และกรดเกลอื (ไฮโดรคอลรกิ)  
อกีด้วย

แร่ธาตุในน�้าผึ้ง 
ปรมิาณเถ้า (ส่วนของแร่ธาตุต่างๆ ) ในน�า้ผึ้งมคี่าเฉลี่ย

ประมาณ 0.17% ของน�้าหนักน�้าผึ้ง แร่ธาตุที่พบในน�้าผึ้ง ได้แก่ 
แคลเซยีม โพแทสเซยีม ฟอสฟอรสั แมกนเีซยีม โซเดยีม สงักะส ี
เหล็ก แมงกานสี ทองแดง ปรมิาณแร่ธาตุต่างๆ 

*ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อนิฮบิทิ 
สารอินฮิบิทมีผลต่อต ้านเชื้อโรคเพราะมีการผลิต

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปฏิกิริยาเปลี่ยนน�้าตาลกลูโคสเป็น
กลูโคสในแลคโตน โดยเอนไซม์กลูโคออกซิเดส จึงมีการน�า
น�า้ผึ้งมาใช้ในการรักษาบาดแผลสด ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก แผล
ตดิเชื้อ สารกระตุ้นปฏกิริยิาทางชวีภาพอื่นๆ ในน�้าผึ้ง วติามนิ
และแร่ธาตุต่างๆ ในน�้าผึ้งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสารที่กระตุ้น
ปฏกิริยิาทางชวีภาพด้วย

ลักษณะของน�้าผึ้งที่ดี
มคีวามข้นและหนดืพอสมควร ซึ่งแสดงว่ามนี�้าน้อย มสีี

ตามธรรมชาต ิตัง้แต่สเีหลอืงอ่อนถงึสนี�า้ตาล ใสไม่ขุน่ทบึ มกีลิน่
หอมของน�า้ผึ้งและดอกไม้ตามแหล่งทีไ่ด้มา ปกตพิชืทีใ่ช้ผลติน�้า
ผึ้งมหีลายชนดิ ทีน่ยิมคอื ล�าไย ลิ้นจี ่และสาบเสอื น�า้ผึ้งล�าไยนบั
เป็นน�้าผึ้งทีม่รีสหอมหวานเป็นพเิศษเหนอืกว่าน�้าผึ้งจากพรรณ
ไม้อืน่ทัง้หมด น�า้ผึ้ะงทีด่ต้ีองปราศจากกาก ไขผึ้ง หรอืเศษตวัผึ้ง
ปะปน รวมทัง้วัสดุต่างๆ แขวนลอยอยู่ ปราศจากลิ่น รส ที่น่า
รังเกยีจอื่นใด หรอืกลิ่นบูดเปรี้ยว ไม่มฟีอง ไม่มกีารใส่สารปรุง
แต่งส ีกลิน่ รสใดๆ ลงในน�้าผึ้ง การทีน่�้าผึ้งมฟีองอากาศอยูม่าก
และมีลักษณะเหลว มีกลิ่นเปรี้ยวแสดงว่าน�า้ผึ้งนั้นบูดแล้ว ใน
บางครั้งน�้าผึ้งที่ดีแต่ถูกเก็บนานในที่เย็นหรือน�้าผึ้งจากดอกไม้
บางชนิดอาจตกผลึกเป็นตะกอนนอนก้นอยู่ ก็อย่าเข้าใจผิดว่า
น�า้ผึ้งนัน้เสยี ซึง่สามารถแก้ไขให้กลบัคนืสภาวะเดมิได้ง่าย โดย
น�าภาชนะทีบ่รรจนุ�า้ผึ้งไปแช่ในอ่างน�า้อุน่ ผลกึกจ็ะละลายกลาย
เป็นของเหลวเช่นเดมิ

เอนไซม์ในน�้าผึ้ง 
เอนไซม์ คือสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

ของสิง่มชีวีติ มหีน้าทีเ่ป็นตวักระตุน้ให้เกดิปฏกิริยิาต่างๆ ภายใน
เซลล์นัน้ๆ เอนไซม์ส�าคัญที่สุดที่พบในน�า้ผึ้ง คอื “อนิเวอร์เทส” 
ซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยนน�้าตาลซูโครสในน�้าหวานของดอกไม้ให้เป็น
น�า้ตาลแปรสภาพ คอื น�า้ตาลเดกซ์โทรสและลวีูโลส ในน�้าผึ้งมี
เอนไซม์ที่ส�าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ “ไดแอสเทส” (หรืออมัยเลส) 
เอนไซม์ชนดิอืน่ๆ ในน�้าผึ้งม ีเอนไซม์คาตาเลส และฟอสฟาเทส 

วติามนิในน�้าผึ้ง 
ในน�้าผึ้งมีวิตามินอยู่หลายชนิด ได้แก่ ไทอามีน (บี1), 

ไรโบฟลาวิน (บี2), กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี), ไพริด็อกซิน 
(บี6), กรดแพนโทธินิก, กรดนิโคตินิก หรือที่เรียกรวมกลุ่มว่า  
วิตามินบีคอมเพล็กซ์ ปริมาณวิตามินในน�้าผึ้งแต่ละชนิดแตก
ต่างกันตามที่มาของน�า้ผึ้ง เดกซทรนิในน�า้ผึ้ง เป็นสารประกอบ
ที่มีโมเลกุลของกลูโคสต่อกันเป็นโซ่ยาว เป็นส่วนที่ท�าให้น�้าผึ้ง
ชุ่มคอและเคลอืบผวิ

สารแขวนลอยในน�้าผึ้ง 
สารแขวนลอย หมายถึง โมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจาก

การรวมกลุ่มกันของโมเลกุลขนาดเล็ก และกระจายตัวอยู่ใน
ของเหลวนัน้ๆ โมเลกุลของสารแขวนลอยจะไม่ตกตะกอน สาร
แขวนลอยส่วนใหญ่ในน�้าผึ้งจะเป็นเกสรดอกไม้ ทั้งที่ไม่ถูกน�า้
ย่อยย่อย และทีถ่กูน�า้ย่อยย่อยแล้วบางส่วน และพบว่ามโีปรตนี 
4-7 ชนดิ ในปรมิาณที่แตกต่างกัน ปรมิาณโปรตนีในน�า้ผึ้งจะมี
อยู่ประมาณ 0.1-0.6%
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คุณสมบัตติามธรรมชาตทิี่มใีนน�้าผึ้ง 
Humectant น�้าผึ้งเป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาต ิ

คอืสามารถดงึและเก็บความชื้นไว้ได้ ท�าให้ผวิหนังมคีวามอ่อน
นุ่มและยืดหยุ่น จึงเหมาะที่จะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่ให้
ความชุ่มชื้นต่างๆ ได้แก่ คลนีซิง่, ครมี, แชมพ ูและคอนดชินัเนอร์  
และเนือ่งจากน�้าผึ้งมาจากธรรมชาตแิละไม่ระคายเคอืงผวิหนงั 
จึงเหมาะอย่างมากกับผลิตภัณฑ์ส�าหรับผิวบอบบางและ
ผลติภัณฑ์ส�าหรับเด็ก

Antioxidant น�า้ผึ้งมคีณุสมบตัเิป็นสารแอนตี้ออกซแิดนต์  
ซึ่งมบีทบาทในการปกป้องผวิหนังจากการท�าลายของแสง UV 
และช่วยในการเสรมิสร้างเซลส์ผวิหนังใหม่

Antimicrobial Agent น�า้ผึ้งมคีณุสมบตัเิป็นสารต่อต้าน
จุลินทรีย์และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เนื่องจาก
มีปริมาณน�้าตาลสูง เป็นการจ�ากัดปริมาณน�้าที่แบคทีเรียจะ
สามารถเติบโตได้ มีความเป็นกรดสูง (pH ต�่า) และปริมาณ
โปรตนีต�า่ ซึง่ท�าให้แบคทเีรยีไม่ได้รบัไนโตรเจนทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การเจรญิเตบิโต มไีฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และแอนตี้ออกซแิดนต์ 
ที่ช่วยยับยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี 

สรรพคุณทางยาของน�้าผึ้ง
น�้าผึ้งจัดเป็นยาที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก เช่น เป็น

ยารักษาแผลสด แผลเน่าเปื่อยเรื้อรัง แผลไฟไหม้ น�้าผึ้งยังช่วย
ระงับอาการปวดแสบปวดร้อนและแผลพุพองได้ สามารถทา
หน้าท�าให้ผวิชุ่มชื้น รักษาสวิฝ้า และปัจจุบันนยิมใช้ผสมยากนิ 
เช่น ยาแก้ไอ ยาขับพยาธ ิและยาบ�ารุงร่างกาย เป็นต้น

น�้าผึ้งกับโรคตับ
น�้าผึ้งมีวิตาบีรวมและแร่ธาตุที่จ�าเป็นส�าหรับตับ อีกทั้ง

ช่วยให้ตับสร้างเอนไซม์ได้ถึง 200 ชนิด และที่ส�าคัญที่สุดคือ 
ในน�้าผึ้งมีกรดกลูโคนิค ที่มีประโยชน์และท�าลายพิษในตับ ดัง
นั้นน�้าผึ้งจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มีอาการเสี่ยงต่อโรคตับ
แขง็และตบัอกัเสบ หรอืผู้ทีร่บัประทานยาปฏชิวีนะปรมิาณมาก

น�า้ผึ้งช่วยแก้กล้ามเนื้อเป็นตะครวิ กล้ามเนื้อกระตุกและ
เหน็บชา

เมื่อร่างกายขาดแคลเซยีมเราก็จะเป็นตะครวิ กล้ามเนื้อ
กระตุก เพราะกล้ามเนื้อไม่สามารถเปลี่ยนกรดแลคติกเป็น
พลังงานได้ น�้าผึ้งช่วยบรรเทาได้เพราะมีแร่ธาตุโซเดียม ที่มี
ความส�าคัญต่อสมดุลของความดันน�้า ตลอดจนระบบสมอง
และประสาท นอกจากนี้วิตามินบีรวมยังช่วยให้กล้ามเนื้อ 
ยืนหยุ่นดียิ่งขึ้นอีกด้วย

น�้าผึ้งช่วยย่อยอาหาร
น�้าผึ้งสามารถลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย 

สามารถเปลี่ยนโมเลกุลของแป้งให้มีขนาดเล็กลง ดูดซึมได้ดี
ยิ่งขึ้น และช่วยเสรมิน�า้ย่อยในร่างกาย ท�าให้ระบบย่อยอาหาร
มปีระสทิธภิาพ

ประโยชน์ของน�้าผึ้งยังมีอีกมากมาย เพียงเลือกบริโภค
น�า้ผึ้งที่มคีุณภาพด ีสะอาด และบรโิภคในปรมิาณที่เหมาะสม

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ  จาก
• หนังสือน�้าผึ้ง ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ภาณุวรรณ  จันทวรรณกูร 
  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
•  เว็บ ไซต ์ภาควิชาสูติศาสตร ์-นรี เวชวิทยา คณะ 

    แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย      
      มหดิล http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th 

• เว็บไซต์ acnethai.com
• เว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก http://kanchanapisek. 

      or.th
• เว็บไซต์ไทยลานนาฟาร์มผึ้ง http://www.thailanna.co.th
• เว็บไซต์ 101 เคล็ดลับสุขภาพดี http://101goodhealth. 

       blogspot.com
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“สเตียรอยดก์บัความขาวใส” รู้ไว.้.ไม่สายเกิน

ค่านยิมในความขาวใสในหมู่ดารา นักร้อง รวมถงึวัยรุ่น
ไทย เป็นกระแสที่รุนแรงและดูเหมอืนว่าจะไม่มอีะไรหยุดยัง้ได้ 
อนัทีจ่รงิแล้วการทีค่นเราอยากมผีวิขาวใสกไ็ม่ใช่เรือ่งผดิแปลก 
เพราะใครๆ กย่็อมอยากดดู ีอยากโดดเด่นในสายตาคนรอบข้าง 
แต่สิง่ทีส่งัคมก�าลงัห่วงใยคอืการเลอืกหนทางทีจ่ะน�าไปสูค่วาม
ขาวแบบผดิๆ ทีอ่าจน�าอนัตรายมาสูร่่างกายผูใ้ช้อย่างรนุแรงจน
แก้ไขได้ยากและมผีลในระยะยาว เหมอืนกรณตีวัอย่างทีเ่กดิขึ้น
และเป็นข่าวในสังคมบ่อยครัง้

“สเตยีรอยด์” เป็นฮอร์โมนรุนแรงชนดิหนึ่งที่ถูกน�ามาใช้
ผสมในครีมต่างๆ เพื่อเร่งผิวขาว ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายใน
โลกออนไลน์ แต่มักไม่มีการระบุส่วนส่วนผสมและฉลากที่ถูก
ต้อง เนื่องจากเป็นยาอันตราย มกีารก�ากับดูแลที่เข้มงวด โดย
เฉพาะในช่วง 1-2 เดอืนนี้ที่มขี่าวคราวเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน
ชนิดนี้ปรากฏตามสื่อต่างๆ ส่วนมากจะเป็นข่าวเกี่ยวกับผล 
กระทบจากการที่วัยรุ ่นใช้ครีมทาผิวขาวที่มีส่วนผสมของ 
สเตียรอยด์จนเกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ผิวแตกลายงา สิว 
หรอืความเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ เป็นต้น เพือ่ความรอบคอบ
และรอบรู้ในการใช้ และป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ของครมีเถือ่น
และแรงดงึดูดของความขาวชั่วคราว เราจงึควรรู้จักสารชนดินี้
ให้มากยิ่งขึ้นในหลายแง่มุม

สเตียรอยด์ เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างมา
จากต่อมหมวกไตชั้นนอก (Adrenal cortex steroids) ส�าหรับ 
สเตียรอยด์ที่ใช้ในทางการแพทย์นั้นเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้น  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค รวมถึงใช้ทดแทนในกรณีที่
ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนดังกล่าวได้ โดยยาที่มีส่วน
ผสมของสเตียรอยด์นี้ กฎหมายก�าหนดให้เป็นยาควบคุม
พิเศษ เนื่องจากมีความเป็นพิษสูง และต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่ง

จ่ายเท่านัน้
ประโยชน์ของสเตยีรอยด์
สเตียรอยด์หากน�ามาใช้อย่างถูกต้องตามหลักทางการ

แพทย์และเภสัชกรรม ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยมักใช้
เพื่อทดแทนการขาดฮอร์โมนที่มีสาเหตุมาจากความบกพร่อง
ของต่อมหมวกไต และจากความบกพร่องของต่อมใต้สมอง
ส่วนหน้า  ใช้บรรเทาอาการอักเสบหรือกดภูมิคุ้มกันในโรค
ต่างๆ อาท ิ โรคภูมแิพ้ โรคผวิหนัง โรคตา โรคข้ออักเสบชนดิ 
รูมาตอยด์ ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อบ่งชี้ รวมถึงข้อห้ามอีก
มากมายที่แพทย์จะมคี�าสั่งใช้กับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

อันตรายจากการใช้สเตยีรอยด์
เนื่องจากสเตียรอยด์เป็นยาซึ่งมีผลต่อระบบต่างๆ ใน

ร่างกาย แทบทุกระบบ การใช้สเตยีรอยด์อาจน�าไปสู่อันตราย
หลายประการ เช่น

การติดเชื้อ การใช้สเตียรอยด์ในปริมาณมากมีผลกด
ภูมติ้านทานของร่างกาย ท�าให้เกดิการตดิเชื้อแบคทเีรยี ไวรัส 
และเชื้อราได้ง่าย นอกจากนี้สเตียรอยด์ยังอาจบดบังอาการ
แสดงของโรคตดิเชื้อ ท�าให้ตรวจพบโรคเมื่ออาการรุนแรงแล้ว

กดการท�างานของระบบทีค่วบคมุการหลัง่ฮอร์โมน  ท�าให้
เมือ่หยดุใช้ยานี้แล้ว ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนนี้ได้เพยีง
พอต่อความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะเมื่อร่างกายอยู่ใน
ภาวะเครยีด 

แผลในกระเพาะอาหาร  สเตียรอยด์มีผลท�าให้เยื่อ 
บุกระเพาะอาหารบางลง และยับยั้งการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
ทดแทนเนื้อเยื่อเก่าที่หลุดไป นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายยังพบ
ว่า มกีารหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นด้วย 

ผลต่อผิวหนัง  สเตียรอยด์ในรูปของยาทาภายนอก มี

 สาระวิทยาศาสตร์

*ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผลท�าให้ผวิหนังบางเป็นรอยแตกและมลีักษณะเป็นมัน การใช้ 
สเตยีรอยด์ทีส่ตูรโครงสร้างมฟีลอูอไรด์เป็นองค์ประกอบ ถ้าทา
บริเวณใบหน้าอาจจะท�าให้หน้ามีผื่นแดง และมีอาการอักเสบ
ของผวิหนังรอบ ๆ ในบางรายอาจมสีวิเกดิขึ้นด้วย

ฤทธิแ์ละอาการไม่พงึประสงค์อืน่ๆ สเตยีรอยด์มผีลท�าให้
เกิดลักษณะที่เรียกว่า Cushing’s Syndrome ลักษณะพบในผู้
ป่วยประเภทนี้ เช่น อ้วน ขนดก ระบบประจ�าเดอืนผดิปกต ิความ
ดันโลหติสูง กล้ามเนื้อไม่มแีรง ปวดหลัง เป็นสวิ มอีาการทาง
จติใจ หัวใจล้มเหลว บวมน�า้ เป็นต้น

สเตยีรอยด์กับผวิขาว
ปัจจบุนัครมีหน้าขาวใสขายกนัเกลือ่นกลาดทัง้ตามตลาด

และอนิเตอร์เนต็ และมกัโฆษณาชวนเชือ่ว่า ขาวใส ขาวไว เพยีง
ไม่กีค่รัง้หลงัทา ซึง่ผลติภณัฑ์เหล่านัน้มกัผสมสารสเตยีรอยด์ เพราะเหน็ผลเรว็ แต่จะมสีกักีค่นทีท่ราบว่าหากใช้ต่อเนือ่งเป็นเวลา
นาน สเตยีรอยด์จะไปท�าลายต่อมไขมนัท�าให้เกดิตุ่มนนูแดงเหมอืนสวิ เรยีกว่าสวิสเตยีรอยด์ แต่ไม่ได้มกีารอดุตนัเช่นสวิปกต ิและ
จะท�าให้เหน็เส้นเลอืดทีใ่บหน้าชดัขึ้น การใช้สเตยีรอยด์นานๆ อาจท�าให้ผวิหน้าบางลง ท�าให้มลภาวะสารพษิจากภายนอกเข้าสู่ผวิ
ชัน้หนงัแทไ้ด้ง่ายขึ้น เกดิผดผืน่ง่าย หรอือาจเกดิการแตกลายงาเป็นวงกว้างบรเิวณผวิหนงั ซึง่รกัษาให้หายได้ยาก ดงันัน้ความขาว
ที่เกดิจากการใช้ครมีผสมสารสเตยีรอยด์ เป็นความขาวที่ไม่ยั่งยนื และอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงหลายๆ อย่าง เรยีกว่าได้ไม่ 
คุ้มเสีย การเลือกใช้เครื่องส�าอางจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ผู้ใช้ควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนน�าใช้กับร่างกาย ที่ส�าคัญ
ต้องไม่หลงเชื่อค�าโฆษณาชวนเชื่อตามสื่อต่างๆ โดยไม่รู้ที่มาของสินค้า เพราะผลที่ตามมาอาจรุนแรงอย่างที่ไม่คาดคิดและ 
อาจส่งผลเสยีในระยะยาวอกีด้วย

คุณรู้หรอืไม่ ???
“ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก�าหนดให้สาร 

สเตยีรอดย์เป็น “ยาควบคุมพเิศษ” ซึ่งร้านขายยาจะจ�าหน่ายให้
กับผู้บริโภคได้ จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น ยกเว้น สาร 
สเตยีรอยด์ ที่น�าไปใช้เป็นยาเฉพาะที่ กับผวิหนัง ตา หู คอ จมูก 
หรือปาก ซึ่งจัดเป็น “ยาอันตราย” และจ�าหน่ายได้เฉพาะร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันเท่านัน้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ผลติ ขาย
หรอืน�าเข้าสารสเตยีรอยด์จะต้องจดัท�าบญัชซีื้อ ขาย ไว้ด้วย รวม
ทัง้ต้องรายงานปรมิาณและมูลค่าการผลติ น�าเข้ายาดังกล่าวต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เนื่องจากสเตียรอยด ์
เป็นสารอันตราย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึง
มีการควบคุม ดูแล ภายใต้กฎหมายที่บัญญัติไว้ โดยผู้ที่ฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษตามความผิดที่กระท�าตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช
บัญญัตยิา” 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ  จาก...
• เว็บไซต์กองพัฒนาศักยภาพผู้บรโิภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา www.fda.moph.go.th
• เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล www.pharmacy.mahidol.ac.th 
• เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ www.med.cmu.ac.th
• เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ www.manager.co.th 
• เว็บไซต์สถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส Thai PBS http://news.thaipbs.or.th 
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กิจกรรม
ความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสปัดาหวิ์ทยาศาสตรแ์ห่งชาติ สว่นภูมิภาค ประจ�า ปี 2556

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็นเจ้าภาพ 
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี  
2556 โดยได้รบัเกยีรตจิาก นายฤทธพิงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่า 
ราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดดุพีระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย และเป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะฯ พร้อมทั้ง
ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์ บุคลากรคณะ
วทิยาศาสตร์ ทีส่ร้างชือ่เสยีงให้แก่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จากนัน้ 
รองศาสตราจารย์ นพ. นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ กล่าว
รายงานความเป็นมาของการจัดงาน ณ ห้องบรรยาย SCB2100 
ชัน้ 1 อาคาร 40 ปีฯ ทัง้นี้รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยอธกิารบดแีละ 

นางนนัทวรรณ ชืน่ศริ ิผูต้รวจราชการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้ร่วมกนัตดัรบิบิ้นเปิดงาน ณ บรเิวณโถงนทิรรศการ 
ชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ ในงานดังกล่าวมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมถวายพานพุ่มและร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อ 
วันที่ 16 สงิหาคม 2556 เวลา 8.29 น.  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติ
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นเจ้าภาพจัด
งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิส่วนภูมภิาค ประจ�าปี 2556 
ระหว่างวนัที ่16-18 สงิหาคม 2556 ภายใต้แนวคดิ “ทนัโลก ทนั
วทิย์ จุดประกายความคดิสูอ่าเซยีน” AEC S&T Update โดย
มีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นผูส้นบัสนนุหลักในกจิกรรมเยาวชนต่างๆ การจดังานดงักล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย ส่งเสรมิการค้นคว้าและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความ
สามารถ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อสาธารณชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ทาง
วทิยาศาสตร์  

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีและ
ถวายพานพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
นทิรรศการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั นทิรรศการทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีการแสดงผลงานทางวชิาการ กจิกรรมการแข่งขนัทางวทิยาศาสตร์ของเยาวชน การแสดงนทิรรศการทางวชิาการ
ของภาควชิาและหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวทิยาศาสตร์ รวมทัง้การออกบูธของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมกีาร
จัดกจิกรรมที่หลากหลายทัง้เชงิวชิาการและสันทนาการ
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คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตรร์่วมพิธีท�าบญุเน่ืองในวนัแม่
และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ประจ�าปี 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีท�าบุญเนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี และพิธีมอบเครื่องราช
อสิรยิาภรณ์ ประจ�าปี 2556 โดยม ีรองศาสตราจารย์ 
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ รับมอบ
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์มหาวชริมงกฎุ รองศาสตราจารย์ 
ดร.จรูญ จักร์มุณี รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์  
ไชยเรอืงศร ีและรองศาสตราจารย์พษิณ ุเจยีวคณุ รบั
มอบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ประถมาภรณ์ ช้างเผอืก และ

รองศาสตราจารย์ ดร.อภนิภัส รุจวิัตร์ รับมอบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 8 สงิหาคม 
2556 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สงิหราชวราพันธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพธิมีอบทุนการศกึษาคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริจาคเงินและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณจากมูลนิธิ กองทุน บริษัท  
ห้างร้าน และผูม้จีติศรทัธาร่วมกนับรจิาคเงนิเป็นทนุการศกึษา รวมกว่า 3 ล้าน 7 หมืน่ 4 พนับาท และนกัศกึษาเข้ารบัทนุประมาณ 
150 คน  โดยมผีู้ที่เดนิทางมาร่วมมอบทุน อาท ิดร.ปรชีา โกวทิยา ประธานกองทุนพัฒนาคณะวทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์
ประทปี จันทร์คง ประธานชมรมผู้เกษยีณคณะวทิยาศาสตร์ คุณชาล ีตั้งจรีวงษ์ นายกสมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ และ
นายแพทย์วรเทพ คานเียาว์ เป็นต้น ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556
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คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมติดตามความคืบหน้า Petroleum Geophysics 
Program ร่วมกับ ปตท.สผ. พร้อมรับมอบทุนการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สงิหราชวราพันธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ร่วมประชุมคณะ
กรรมการบรหิารและคณะกรรมการอ�านวยการหลกัสตูรปรญิญาโท ทางด้านธรณฟิีสกิส์ปิโตรเลยีม ร่วมกบั ปตท.สผ. เพือ่ตดิตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนนิการก่อตัง้หลักสูตรฯ พร้อมกันนี้ทาง ปตท.สผ. โดยนายสมเกยีรต ิจันทร์มหา รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลุม่งานธรณศีาสตร์ วศิวกรรมแหล่งปิโตรเลยีมและโครงการส�ารวจ ได้เป็นผูแ้ทนมอบทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาภาควชิา
ธรณวีทิยา ชัน้ปีที่ 1 คณะวทิยาศาสตร์ จ�านวน 7 ทุน ทุนละ 3 หมื่นบาท  ณ บรเิวณรับรอง ห้องคณบด ีและห้องประชุม 2 ชัน้ 2 
อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ในวันที่ 9 กันยายน 2556 

ประเพณีลูกชา้งข้ึนดอย ประจ�าปี 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณี 
ลกูช้าง ขึ้นดอย ประจ�าปี 2556 “สบืฮตีขึ้นดอย โตยฮอยครบูา มหาวทิยาลยัแห่งล้านนา สู ่5 ทศวรรษ มช.”  ซึง่จดัโดยสโมสรนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและธ�ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ให้นักศึกษามีขวัญและก�าลังใจในการศึกษาเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้  
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  
สร้างความรูส้กึภาคภมูใิจในความเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัเสาร์ที ่6 กรกฎาคม 2556  ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวหิาร
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งานขนัโตกและพิธีบายศรีสู่ขวญัคณะวิทยาศาสตร ์ประจ�าปี 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานขันโตกและพิธี
บายศรสีู่ขวัญคณะวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 2556 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อสบืสานประเพณอีันดงีามของ
ล้านนาไทย และเพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจใหก้บันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ทีม่คีวามอตุสาหะอดทน สามารถร่วมกจิกรรมต่างๆ
ของคณะฯ ด้วยความสามัคคกีลมเกลยีว โดยมผีู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมพธิ ีเมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2556 ณ โถงชัน้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ 

โครงการเตรียมความพรอ้มก่อนส�าเร็จการศึกษา ส�าหรบันกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร ์ประจ�าปีการศึกษา 2556

คณะวทิยาศาสตร์ จดัโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนส�าเรจ็การศกึษา ส�าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรคีณะวทิยาศาสตร์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน 
เปิดงาน และได้รับเกยีรตจิาก คุณรัชฏะ พรคงเจรญิ Technical Account Manager, South East Asia บรษิัท BMC Software Asia 
Pacific Pte Ltd. ศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ เป็นวทิยากรบรรยาย หัวข้อ การเตรยีมความพร้อมในการท�างาน  เมื่อวันที่ 7 สงิหาคม 
2556 ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 ชัน้ 1 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์
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การบรรยายพิเศษ หวัขอ้ ภาษาองักฤษหรรษาเดินหนา้สู่อาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภนินท์ นันทยิา รองคณบดฝี่ายกจิการนักศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
พฒันาความรู้และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษแก่นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก อาจารย์อดมั  แบรดชอว์  พธิกีร
ชือ่ดงัและอาจารย์สอนภาษา Hollywood Learning Center เป็นวทิยากรพเิศษ บรรยายหวัข้อ ภาษาองักฤษหรรษาเดนิหน้าสูอ่าเซยีน 
เพือ่ให้นกัศกึษามแีรงบนัดาลใจในการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ และเตรยีมพร้อมส�าหรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ในวนัที่ 
18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบรรยาย SCB1100 อาคาร 30 ปี คณะวทิยาศาสตร์

กิจกรรมวนัแนะน�าสาขาวิชาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สงิหราชวราพันธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกจิกรรมวันแนะน�าสาขา
วิชาเอก ประจ�าปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการจัดนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก โดยมีอาจารย์ ดร.ภควรรณ  
พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายพร พรมมหาราช หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
บรรยายให้ข้อมูล ตลอดจนตอบข้อซักถามของนักศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์และ 
รุ่นพี่ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดใจเลือกสาขาวิชาเอก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง SCB2100  
อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ และภาควชิาต่างๆ
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การประชุมนกัวิจยั ประจ�าปี 2556 
หวัขอ้ งานวิจยัสู่อุตสาหกรรมและชุมชนเพ่ือกา้วสู่อาเซียน

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ ร ่วมกับศูนย ์วิจัยวัสดุศาสตร์  
ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์พหุวทิยาการ และ ศวท-มช. จัดการประชุม 

นักวิจัย ประจ�าปี 2556 หัวข้อ "งานวิจัยสู่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อก้าวสู่อาเซียน" เพื่อให้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ
ตัวแทนจากชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และวางแนวทางในการวิจัย อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยม ี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงาน โดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ภายในงานมีการน�าเสนอตัวอย่างผลงานวิจัย
ที่ประสบความส�าเร็จ รวมทัง้การเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และเสนอแนะแนวทางการเข้าถงึแหล่งทุนวจิัย ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 2 
อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2556

ศนูยวิ์จยัวิทยาศาสตรพ์หุวิทยาการจดัการประชุม 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ซึ่งจัดโดย ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์พหุวทิยาการ คณะ
วทิยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ ได้พบปะหารอืร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศ อันจะน�าไป
สู่การรเิริ่มงานวจิัยแบบพหุวทิยาการทางด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 2 
อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์
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ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจดัการบรรยายพิเศษโดยนกัวิทยาศาสตรช์ัน้น�า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยายโดยนัก
วทิยาศาสตร์ชัน้น�า ซึง่จดัโดยภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ เพือ่ให้บคุลากร นกัศกึษาได้รบัฟังแนวคดิ และแนวทาง
ในการท�างานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ศุภผล จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย เป็นวทิยากร ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ วันที่ 28 สงิหาคม 2556

การบรรยายพิเศษ 
หวัขอ้ การพฒันานกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์มช. สู่ศตวรรษท่ี 21 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สงิหราชวราพันธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพเิศษ หัวข้อ 
การพัฒนานักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ มช. สู่ศตวรรษที่ 21 ส�าหรับนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ทุกระดับ เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษา
มแีรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยได้รับเกยีรตจิากวทิยากรพเิศษ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ผู้บรหิารสูงสุด
โรงเรยีนสัตยาไส จ.ลพบุร ีและผู้ร่วมโครงการอวกาศไวกิ้งขององค์การนาซ่า ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยร่วมออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้ง จ�านวน 2 ล�า สู่พื้นดาวอังคาร การบรรยายดังกล่าวมนีักศกึษาและบุคลากรให้
ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ 
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ศวท-มช. จดัค่ายเทคนิคปฏิบติัการชีวโมเลกลุ  
ส�าหรบันกัเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จงัหวดัพะเยา

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) จัดค่ายเทคนิคปฏิบัติการ 
ชีวโมเลกุลส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความ
สามารถทางด้านวทิยาศาสตร์ให้ดยีิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพ่ือการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืนแก่เจา้หนา้ท่ีจาก สปป. ลาว

คณาจารย์และบุคลากรภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยนืยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 
ผู้เกษยีณคณะวทิยาศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเตรยีมแผ่นหนิบางและแผ่นหนิขัดมัน และการศกึษาคุณลักษณะของ
หนิทางศลิาวรรณาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ของภาควชิาธรณวีทิยา ร่วมกันเป็นวทิยากรฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารแก่เจ้าหน้าที่จาก
กรมธรณีศาสตร์และแร่ธาตุ สปป.ลาว ตามที่กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการความ
ร่วมมอืไทย-ลาว เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยนื ภายใต้ความร่วมมอืไทย-ลาว โดยการสนับสนุนของส�านักงาน
ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ระหว่างวัน
ที่ 17 มถิุนายน -11 กรกฎาคม 2556
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โครงการบรกิารวชิาการด้านนาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ีร่วมกบัศนูย์วจิยัและบรกิารจลุทรรศนศาสตร์อเิลก็ตรอน คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จัดการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)” เพื่อ
ให้นักวจิัย นักศกึษา และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้อง SEM เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ทาง
ด้านการเรยีนการสอน การวจิัย และทางด้านอุตสาหกรรมต่อไป โดยการฝึกปฏบิัตแิละการบรรยายจากวทิยาการที่เชี่ยวชาญใน
หัวข้อต่างๆ อาท ิการก�าเนดิอเิล็กตรอน, อันตรกริยิาของอเิล็กตรอนกับชิ้นงานและปรมิาตรอัตรกริยิา และการท�างานของกล้อง 
SEM และการประยุกต์ เป็นต้น ณ ห้องสัมมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ปี และศูนย์วจิัยและบรกิารจุลทรรศนศาสตร์อเิล็กตรอน คณะ
วทิยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2556

การอบรมเชิงปฏิบติัการกลอ้งจุลทรรศนอิ์เล็กตรอน
แบบส่องกราด






