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บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�าปี 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือก นางสาวอภิชญาพร  

รัตคธา และนางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เป็น 2 ใน 3 ตวัแทนนักศกึษาไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดรู้อนเซร์ิน ประจ�าปี 2557 เป็นเวลา  

8 สัปดาห์ ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส
โครงการความร่วมมอืระหว่างไทยกบัเซร์ิน (CERN:The European  

Organization for Nuclear Research) จัดโดยสถาบันวิจัยแสง 

ซนิโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกบัเซร์ิน และได้รับการสนบัสนนุ 

จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษา 

และครูฟิสิกส์ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการร่วม

กับนกัศกึษา คร ูและนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงจากท่ัวโลก ซึง่สถาบนัวจิยั 

แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และด�าเนินการคัดเลือก (นางสาวอภิชญาพร รัตคธา) (นางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวล)

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทูล 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษาและครูในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. 

จ�านวน 2 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณวุรรณ จนัทวรรณกรู ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ และอาจารย์ประจ�า

ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล Japan International Award for Young Agricultural Researchers 2013 จาก 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF, Japan) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

ณ United Nations University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” 

ประจ�าปี 2556 ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อาจารย์ ดร. พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  

ได้รบัรางวลัอาจารย์ดเีด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556  ประเภท

อาจารย์รุน่ใหม่ดเีด่น สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากสมาคมสถาบนัการศกึษาขัน้อดุม

แห่งภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ประจ�าประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ในพธีิมอบรางวลั

และโล่ประกาศเกยีรตคิณุรางวลัอาจารย์ดเีด่น สมาคมสถาบนัการศกึษาข้ันอดุมแห่งภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ประจ�าประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) จากองคมนตร ีพลเอกสรุยทุธ์   

จุลานนท์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

http://www.thaipr.net/education/520290

ดร. ศรชล โยรยิะ ศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ รหสั 

38... (ปัจจุบันเป็นนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสด ุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค)) ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย 

“เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจ�าปี 2556 สาขา 

วสัดศุาสตร์ จากงานวจิยั เร่ือง โครงการการข้ึนรูปฟิล์มท่อ 

นาโนไทเทเนยีมและการประยกุต์ใช้งานด้านชวีการแพทย์ 

โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) 

จ�ากัด และส�านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 

ณ โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ
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รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์  สิงห์ใจ หัวหน้า

ภาควชิาฟิสิกส์และวสัดศุาสตร์ ได้รบัรางวลัมหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ "ช้างทองค�า" ประจ�าปี 2556 ประเภท นกัวจิยั 

ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ 

สวนใต้ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความส�าเร็จ

ในอาชีพ/หน้าที่การงาน จาก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร

อาจารย์ ดร. สายญั ปันมา อาจารย์ประจ�าภาควชิา

คณติศาสตร์ ได้รบัรางวลัเสนอผลงานวจิยัแบบโปสเตอร์

ดเียีย่ม ในการประชมุ “นกัวจิยัรุน่ใหม่ พบ เมธวีจิยัอาวโุส  

สกว.” ครัง้ที ่13 จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุม 

ศกึษา (สกอ.) ร่วมกบั ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั  

(สกว.) ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม

เดอะรีเจ้นท์ ชะอ�าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิร ิ ได้รับ

อนุมัติให้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กติตมิศกัดิ ์(สาขาวชิาวสัดศุาสตร์) จะเข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาบตัร ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ครัง้ที ่48 

ในวนัที ่23 มกราคม 2557 ณ หอประชมุมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ 

ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา ได้รับ

การแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

จะเข ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรฯ ในพิธี

พระราชทานปริญญาบตัร คร้ังที ่48 ในวนัที ่23 มกราคม  

2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

···········
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สาระวิชาการ
อ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ และทีมวิจัย

ห้องปฏิบัติการเซลล์เช้ือเพลิงและแบตเตอร่ี
              

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 3405 โทรสาร 0 5389 2262 E-mail : konlayutt.p@cmu.ac.th

เซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่อาศัย

หลักการทางไฟฟ้าเคมี เพ่ือท�าการเปล่ียนพลังงานเคมี

เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ทั้ง

สองชนดิมกีารท�างานและหลกัการทีค่่อนข้างจะแตกต่าง

กัน จึงขอกล่าวถึงเซลล์เชื้อเพลิง และแบตเตอรี่ แยกกัน

ตามล�าดับดังนี้

เซลล์เชือ้เพลงิถอืได้ว่าเป็นเทคโนโลยหีนึง่ทีเ่ป็นทาง

เลือกส�าหรับนวัตกรรมที่ใช้พลังงานอื่นนอกเหนือจาก

ผลิตภัณฑ์จากน�้ามัน เช่น ไฮโดรเจน เป็นต้น เซลล์เชื้อ

เพลิงชนิดพอลลิเมอร์อิเล็กโตรไลท์เมมเบรน ถือว่าเป็น

เซลล์เชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มน�ามาใช้ทดแทนเครื่องยนต์

สันดาปภายในอนาคต นอกจากน�ามาใช้ในรถยนต์

แล้ว เซลล์เชื้อเพลิงประเภทนี้ยังมีศักยภาพในการน�า

มาผลิตไฟฟ้าใช้ภายในบ้านพักอาศัย อาคารส�านักงาน 

และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เนื่องด้วยสามารถ

ให้กระแสไฟฟ้าได้ด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีโดยตรงจาก

ไฮโดรเจน 

เซลล์เชื้อเพลิงพอลลิเมอร์อิเล็กโตรไลท์เมมเบรน

ถอืว่าเป็นเทคโนโลยใีหม่ และอยูใ่นช่วงเปลีย่นถ่ายจากผล

งานในห้องปฏิบัติการสู่ภาคอุตสาหกรรม ท�าให้ประเทศ

ต่าง ๆ ส่งเสริมภาคเอกชนของตนให้พัฒนาและวิจัยเพื่อ

น�ามาผลติในเชงิอตุสาหกรรม และตอบสนองการใช้งาน

ที่ก�าลังไฟฟ้าที่สูงขึ้น การเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาเซลล์

เช้ือเพลิงขณะนี้ จึงท�าให้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษา 

วิจัย และพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไปพร้อมกับประเทศต่างๆ 

เพื่อประโยชน์ของศักยภาพในการแข่งขัน และความ

เสถียรภาพทางด้านพลังงานในอนาคต

แบตเตอรี่แตกต่างจากเซลล์เช้ือเพลิงคือพลังงาน

ไฟฟ้าเคมีจะหมดไป เมื่ออิเล็กตรอนภายในถูกน�าไปใช้

เป็นไฟฟ้า (ส�าหรับปฐมภูมิแบตเตอร่ี) ซ่ึงอาจจะต้องมี

การน�ามาอัดประจุใหม่เพื่อให้สามารถกลับมาท�างานได้

ดั่งเดิม (ส�าหรับทุติยภูมิแบตเตอรี่) เช่น Li-ion battery  

หรือ Zinc-Air Battery เป็นต้น แนวโน้มการใช้พลังงาน

จากแบตเตอรี่เพื่อน�ามาใช้ในรถยนต์ขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้า มีแนวโน้มสูงมากขึ้น จากการขาดแคลนแหล่ง

น�้ามันดิบ และการที่น�้ามันเหล่านั้นมีราคาสูงขึ้น ถึงแม้

ประเทศไทยจะมีการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับใช้งานทั่วไป

ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือในรถยนต์ส�าหรับ

สตาร์ทเครื่องยนต์ แต่ว่าลักษณะของแบตเตอรี่เหล่านั้น 

ค่อนข้างจะแตกต่างกันท้ังในแง่การผลิตและเทคโนโลยี 

นอกจากนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นยังเป็นของต่างชาติเป็น

หลกั ดงันัน้เพือ่ให้ประเทศสามารถมเีทคโนโลยีและพึง่พา

ตนเองได้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคิดคัน 

เพื่อมีเทคโนโลยีส�าหรับทุติยภูมิแบตเตอรี่ เพื่อน�าไปสู่

การพัฒนาเป็นแบตเตอร่ีส�าหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วย

ไฟฟ้าในอนาคต

ดังนั้น ห้องปฏิบัติการเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ 

สนใจในการท�าวิจัยทางด ้านเซลล ์ เ ช้ือเพลิงชนิด 

พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลท์เมมเบรน และแบตเตอร่ีชนิด
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ลเิทียมไอออน โดยงานส่วนใหญ่จะเน้นไปทีก่ารศกึษาทางด้าน 

อเิลก็โทรแคตาลสิ (Electrocatalyst) และตัวเร่งปฏิกิริยา

ววิธิพนัธ์ (Heterogeneous catalyst) ของเซลล์เชือ้เพลงิ

ในขณะทีเ่กดิปฏิกริยิาไฟฟ้าเคม ีการวเิคราะห์ความว่องไว

ของตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst activity) ทั้งทางกายภาพ

และเคมี รวมถึงการวิเคราะห์ ทางด้านไฟฟ้าเคมี การ

พัฒนาเมมเบรนอิเล็กโทรดแอสเสมบลี (Membrane 

Electrode Assembly : MEA) เพื่อลดปริมาณการใช้ Pt 

และลดขั้นตอนการผลิต MEA เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่

ดีขึ้นด้วยวิธีการผลิตโดยตรง (direct fabrication) และ

การประกอบหอเซลล์เชื้อเพลิง (Stack cell) นอกจากนี้

ก็ยังศึกษาถึงการข้ามผ่าน (Cross over) ของไฮโดรเจน

จากแอโนด (Anode) ไปยังคาโธด (Cathode) เพื่อหาค่า

การแพร่ (diffusivity) ที่ความชื้นที่แตกต่างกันในเมมเบ

รนของเซลเชื้อเพลิง

ส�าหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ มุ่งความสนใจ

ไปที่ Lithium polymer battery ส�าหรับยานพาหนะ 

เช่น รถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์ที่ขับ

เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี (หรือจากเซลล์

เช้ือเพลิง) โดยเน้นไปท่ีการศึกษาวัสดุของคาโธดและอา

โนด (Cathode/Anode Material) รวมถึงการศึกษาการ

เปลี่ยนสถานะ (Phase transformation) ของขั้วไฟฟ้า 

(Electrode) เพื่อน�าไปปรับปรุงและหาวัสดุใหม่ๆ เพื่อ

สามารถยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มจ�านวนการอัด/คาย

ประจ ุ(charge/discharge) ทัง้ในแง่ของการวเิคราะห์ทาง

มหภาคและจุลภาค  (Macro/Micro analysis) นอกจาก

นี้ยังศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส�าหรับลิเทียม

พอลลิเมอร์แบตเตอรี่ เพื่อถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์ทัง้การท�างานในภาคอุตสาหกรรม  

การท�าวจิยั และการเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลยั หวังที่จะ

น�าความรู้นีไ้ปพฒันาเซลล์เช้ือเพลงิชนดิพอลลเิมอร์อเิลก็

โทรไลต์เมมเบรน และลิเทยีมพอลลเิมอร์แบตเตอร่ี ทัง้ใน

แง่ของงานวิจัย และในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ประเภทนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
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กระบวนการรีฟอร์มมิงก๊าซชีวภาพด้วยเทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต�่า

แนวคิดพื้นฐาน

 
รูปที่ 1  เส้นทางการผลิตสารเคมีและเชื้อเพลิงต่างๆ ผ่านก๊าซสังเคราะห์ [1]

กระบวนการเปลีย่นรปูทางเคม ี(chemical conversion  

process) หรือที่รู้จักกันว่า “กระบวนการรีฟอร์มมิง 

(reforming process)” เป็นกระบวนการปรับเปล่ียน

โครงสร้างเคมีของสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งให้เป็น

สารไฮโดรคาร์บอนอกีชนดิหนึง่โดยอาศยัความร้อนหรอื

ตัวเร่งปฏิกิริยา  โดยกระบวนการรีฟอร์มมิงก๊าซชีวภาพ

ไปเป็นก๊าซสังเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นอีกแนวทางเลือก

หนึ่งที่น่าสนใจในการปรับปรุงการใช้งานก๊าซชีวภาพ

ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพที่ม ี

องค์ประกอบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง  

โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซชีวภาพ ลดค่าใช้จ่าย 

ในการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยงัช่วยลดปัญหา 

ภาวะโลกร้อนทีเ่กดิจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่

บรรยากาศด้วย ซึ่งก๊าซสังเคราะห์ (synthesis gas or  

syngas) จัดเป็นสารเคมีตั้งต้นขั้นกลาง ที่ส�าคัญในการ

ผลิตสารเคมีหลากหลายชนิด  โดยมีองค์ประกอบเป็น

ก๊าซผสมของก๊าซไฮโดรเจน (hydrogen, H2) และก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide, CO) ใน

อัตราส่วนต่าง ๆ กัน ส�าหรับการใช้ประโยชน์ของก๊าซ

สังเคราะห์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ 

1) การน�าก๊าซสังเคราะห์มาผลิตสารเคมีและเชื้อเพลิง

เหลวสังเคราะห์ เช่น การผลิตเมทานอลเพื่อใช้เป็นสาร

ตั้งต้นในการผลิตฟอร์มาลดีไฮด์  และการผลิตเชื้อเพลิง

เหลวสังเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการฟิชเชอร์-ทรอปส์  

และ 2) การน�าก๊าซไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ

เผาไหม้ให้ความร้อนแก่หม้อไอน�้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 

และน�าไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้

กับยานพาหนะ
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต�่า 

(low-temperature plasma technology) ในการกระตุน้

ปฏกิริยิารฟีอร์มมงิสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ได้

รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจาก

เทคโนโลยีพลาสมามข้ีอดหีลายประการด้วยกนั ได้แก่ 1) 

ระบบมีขนาดกะทดัรดัและน�า้หนกัน้อย 2) ใช้งานง่าย  3) 

อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาต�่ามาก  4) เวลาในการเกิด

ปฏิกิริยาสั้น และ 5) สามารถใช้งานได้กับสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนในช่วงกว้าง เช่น ก๊าซธรรมชาติ น�้ามัน

รูปที่ 2  รูปแบบและลักษณะของเครื่องปฏิกรณ์พลาสมาอุณหภูมิต�่าชนิดดีบดีี

นอกจากนี้ยังพบว่าการน�าเอาตัวเร่งปฏิกิริยามา

ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต�่าสามารถช่วย

เร่งปฏิกิริยาเคมีและควบคุมปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ตาม

ต้องการได้ด้วย  โดยประเดน็ทีส่�าคญัของการใช้พลาสมา

ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาคือ กระบวนการสามารถด�าเนิน

การได้ที่อุณหภูมิต�่าและที่ความดันบรรยากาศ จึงท�าให้

กระบวนการต้องการพลงังานน้อยลง และช่วยลดปัญหา

ของการเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง 
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เบนซนิ น�า้มนัชนดิหนกั และเชือ้เพลงิชวีมวลต่างๆ  โดย

พลาสมาสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ได้ที่

อณุหภมูไิม่สงู ภายใต้สภาวะความดนัท่ีต�า่หรือท่ีความดนั 

บรรยากาศ จากลักษณะเด่นเฉพาะของเทคโนโลยีพลาสมา 

อุณหภูมิต�่านี้เอง การน�าเทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต�่า

มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการรีฟอร์มมิงก๊าซชีวภาพจึง

เป็นความท้าทายและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากใน

การเปลีย่นก๊าซมเีทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซ

ชีวภาพให้เป็นก๊าซสังเคราะห์ได้

ได้ด้วย  โดยตัวเร่งปฏกิริิยาทีใ่ช้กนัมากคอืตวัเร่งปฏิกริิยา

โลหะนิกเกิลบนตัวรองรับชนิดต่างๆ เนื่องจากหาได้ง่าย 

ราคาถูก และมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูง  ซึ่ง

ตวัรองรับตวัเร่งปฏกิริยิาทีใ่ช้กนักม็หีลากหลายชนดิ เช่น 

อะลมิูนา แผ่นอะลมูนิา-ซลิกิา โมโนลทิ เซรามกิโฟม และ 

CeO2-ZrO2 รวมถงึมกีารใช้ตวัเร่งปฏกิริยิาชนดิอืน่ด้วย 

เช่น Pt/Al2O3 Ru/Al2O3) Rh/CeO2 และ Ni-Ca 

บนตัวรองรับเซรามิกโฟม เป็นต้น
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คล่ืนความร้อน (Heat wave) ภัยร้ายเม่ือโลกร้อน

เมอืงไทยเป็นเมืองร้อน ซึง่มอีากาศอบอ้าวตลอดท้ังปี 

โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ที่อุณหภูมิ

มักพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องและมีแสงแดดจ้า ท�าให้เกิดปัญหา

ทั้งภัยแล้ง อัคคีภัย รวมทั้งมีผลโดยตรงต่อสุขภาพของ

คนไทย ซ่ึงช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เรามักได้ยินข่าวคราว

ภยัธรรมชาติทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศเกีย่วกบั “คลืน่ความ

ร้อน” หรือ Heat Wave อยู่บ่อยครั้ง หรือแม้กระทั่ง

ในประเทศไทยเองก็มีคนเสียชีวิตเนื่องจากอากาศร้อน

จัดเช่นกัน

คลื่นความร้อน คืออากาศร้อนจัดท่ีสะสมอยู่พื้นที่

บริเวณหนึ่งมากกว่าปกติ ช่วงเวลาเช่นนี้จะคงอยู่อย่าง

น้อยที่สุด 1 วัน แต่ตามปกติเมื่อมีคลื่นร้อนผ่านเข้ามา

อากาศมักจะมีอุณหภูมิสูงผิดปกติเป็นเวลาหลายวันหรือ

อาจนานเป็นสัปดาห์ และยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่า

จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ คลื่นความร้อน แบ่งเป็น 2 ประเภท

คือ "แบบสะสมความร้อน" มักเกิดในพื้นที่ซึ่งสะสมความ

ร้อนเป็นเวลานาน อากาศแห้ง ลมนิ่ง ท�าให้ความร้อน

จากแสงอาทติย์ไม่เคลือ่นที ่เมือ่อณุหภมูร้ิอนสะสมหลาย

วันจะเกิดคลื่นความร้อนมากขึ้น เช่น หากพื้นที่ไหนมี

อุณหภูมิ 38-41 องศา แล้วไม่มีลมพัดต่อเนื่อง 3-6 วัน  

ไอร้อนจะสะสมจนกลายเป็นคล่ืนความร้อน มักเกิดใน

ประเทศอนิเดยี แอฟรกิา ออสเตรเลยี อเมรกิาเหนอื ฯลฯ  

ประเภทที่ 2 คือ “แบบพัดพาความร้อน” มักเกิดขึ้นแถว

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คลื่นความร้อนชนิดนี้เกิดจากลม

แรงหอบความร้อนจากทะเลทรายขึน้ไปในเขตหนาว มกั

เกดิในยโุรป แคนาดาตอนใต้ ฯลฯ  หากเกดิลกัษณะเช่นนี้  

มีข้อแนะน�าให้อยู่ในบ้านหรือในตัวอาคารท่ีมีร่มเงาและ

ดื่มน�้ามากๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียน�้าของร่างกาย   

โรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาเมื่อเกิดคล่ืนความร้อน   

มหีลายโรค เช่น โรคเพลยีแดด (Heat Exhaustion) เกดิข้ึน 

เมื่อคนออกแรงท�างานหนักหรือออกก�าลังมากในท่ีๆ  

มีอากาศร้อนและชื้นท�าให้ของเหลวในร่างกายสูญเสียไป

กลายเป็นเหงื่อ เป็นสาเหตุให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ 

ส�าคัญลดลงจนเกิดอาการช็อก โรคลมแดด (Heat 

Stroke) เป็นโรคท่ีเกิดจากการท่ีร่างกายได้รับความ

ร้อนมากเกินไปจนท�าให้อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 

องศาเซลเซียส โดยอาการที่เกิดเบื้องต้นได้แก่ เมื่อยล้า 

อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน วิตกกังวล ปวด

ศรีษะ ความดนัต�า่ ใจเต้นผดิจงัหวะ ไปจนถงึอาการชอ็ก 

ผูท้ีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เส่ียงจะเกดิโรคดังกล่าว คอื เด็กแรกเกดิ

ถึง อายุ 4 ขวบ ผู้สูงอายุ คนอ้วน คนป่วยหรือผู้ทานยา 

เป็นประจ�า คนท่ีออกแรงมากในขณะท�างานหรือออก

ก�าลังกายในกลางแจ้ง เป็นเวลานานๆ การป้องกัน คือ 

รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่กลาง

แดดในวันที่อากาศร้อนจัด โดยเฉพาะช่วงเวลา 10.00-

15.00 น. ดื่มน�้าสะอาดก่อนออกกลางแจ้ง อย่าปล่อย

ให้ร่างกายขาดน�้า สวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อน ไม่หนา  
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น�้าหนักเบา และสามารถระบายความร้อนได้ดี ทาโลชั่น

ท่ีมสีารกนัแดด เดก็เล็กหรอืคนชราควรจดัให้อยูใ่นสภาพ

แวดล้อมหรือห้องที่ระบายอากาศได้ดี  หลีกเลี่ยงเครื่อง

ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยาเสพติดทุกชนิด

โลกของเราในปัจจบัุนมคีวามเปล่ียนแปลงมากมาย 

ภยัธรรมชาตต่ิางๆ กเ็กดิบ่อยขึน้ รนุแรงขึน้ รวมทัง้ยงัเกดิ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติใหม่ๆ ที่ยังหาค�าตอบไม่ได้ 

สญัญาณร้ายจากธรรมชาตเิหล่านีท้�าให้มนษุย์หวาดกลวั  

และก่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ นอกจาก

อากาศที่ร้อนขึ้น ยาวนานขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมา 

ก่อนแล้ว ในอกีด้านหนึง่ความหนาวเยน็กเ็ป็นภยัทีร่นุแรง

ไม่แพ้กัน ช่วงต้นเดือนมกราคม 2557 ส�านักข่าวต่าง

ประเทศรายงานว่า สหรฐัต้องเผชญิกบัสถานการณ์ภาวะ

อากาศหนาวระดับขัว้โลกระดบัถงึขดีสุด เมือ่หลายพืน้ทีม่ี

อากาศหนาวจดัถงึระดบัลบ 50 องศาเซลเซยีส และภาวะ

ดงักล่าวกระทบประชาชนชาวอเมรกินัเกอืบ 187 ล้านคน  

ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งของประเทศเป็น 

วงกว้าง รายงานระบวุ่า ในหลายพืน้ทีข่องสหรฐัมีอากาศ

หนาวจดัจนบางเมอืงต้องสัง่ปิดโรงงานของรฐัทกุแห่ง มี

การยกเลิกเที่ยวบินหลายพันเที่ยว โดยวิกฤตที่เกิดข้ึนนี้ 

เรียกได้ว่าส่งผลให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะวิกฤตอากาศหนาว

ระดับขั้วโลก โดยครึ่งหนึ่งของประเทศอยู่ในภาวะหนาว

เย็นอย่างอันตราย บางพื้นที่มีหิมะตกหนาถึง 30 นิ้ว 

อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า ภาวะอากาศหนาว

สดุขดี ส่งผลให้มปีระชาชนเสียชวีติกว่า 13 ราย บางราย 

เสยีชีวติจากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ เนือ่งจากมนี�า้แข็งเกาะ

หนาแน่นบนพื้นถนน นอกจากนี้ ส�านักอุตุนิยมวิทยา

ยังเตือนชาวอเมริกันให้ระมัดระวังภัยวิกฤตจากภาวะลม

หนาวเย็นสุดขีด ท่ีอาจส่งผลให้ผิวหนังเจอภาวะหิมะกัด 

หรือจับตัวแข็งภายในเวลา 10 นาที

ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคน
ควรตระหนักถึงสาเหตุและร่วมกันป้องกันแก้ไข เพราะ
ไม่ใช่เร่ืองไกลตัว หรือแค่การรณรงค์ของนักอนุรักษ์
ธรรมชาติอกีต่อไป  การด�ารงชวีติของทกุคนบนโลกล้วน
มีผลต่อความสงบสุข หรือมหันตภัยที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 
เพราะฉะนั้นควรมีจิตส�านึกร่วมกันรับผิดชอบและดูแล
รักษาโลกให้ยั่งยืนต่อไป แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ก็ตาม

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

เว็บไซต์สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ 

ป ่าราชบุรี http://www.dnp.go.th/wildlifednp/ 

index.php?option=com_content&view=article&id 

=270:2012-06-27-05-52-22&catid=17:2010-07-22-

07-24-53&Itemid=8

เว็บไซต์ครูบ้านนอก http://www.kroobannok.

com/35202

เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร  

http://www.health.nu.ac.th/journal/75.pdf

เวบ็ไซต์โอเคเนชัน่ http://www.oknation.net/blog/

bypunnee/2010/05/13/entry-1

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ http://www.prachachat.

net/news_detail.php?newsid=1389074561

·

·
·
·
·
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กิจกรรม
ความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานใหญ่เตรียมความพร้อมก้าวสู่ปีท่ี 50

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรมรวมพลังเตรียมความพร้อมก้าวสู ่ปีที่ 50  
คณะวิทยาศาสตร์ มช. ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ  
ศิลปวัฒนธรรม และบันเทิง

ช่วงเช้า เวลา 09.00 จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์และการพัฒนาประเทศภายใต้กระแส AEC” 

ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพฒันาคุณภาพการศกึษามหาวทิยาลยั เชยีงใหม่ กล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ 

ดร. สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดังาน ซ่ึงมกีจิกรรมการ

บรรยายพเิศษจากศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบด้วย การบรรยายหวัข้อ “ทศิทางการพฒันาประเทศ

บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี หัวข้อ“พลังงานกับการพัฒนาประเทศ : โอกาสและความท้าทาย” โดย ดร. ทรงภพ พลจันทร์  

อธบิดกีรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน และหวัข้อ “สถานการณ์สิง่แวดล้อมของไทยและประเทศในกลุม่ AEC”  

โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วงกลางวัน เวลา 11.30 น. จัดงาน 

ก่อเจดีย์ SCI (Science for Arts and Culture)  

ณ บริ เวณลานด ้านหน้าอาคาร 30 ป ี  

คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม

ประกอบด้วย การแสดงนทิรรศการงานวจิยัเชิง

ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานของอาจารย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 

การแสดงฟ้อนล้านนาและโฟล์คซอง โดย

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสาธิต

การตดัตงุ การจ�าหน่ายสนิค้าพืน้เมือง และการ

บริการซุ้มอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ  
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ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. มีการจัด

กิจกรรมของ 8 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชา 

คณิตศาสตร์ : การเสวนาศิษย์เก่าคณิตศาสตร์  

ภาควิชาเคมี : การเสวนา “วนัวาน วนันี ้ทีล่านเพลิน”  

ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ : การบรรยาย หวัข้อ  

“จากอดีตถงึปัจจบุนั 50 ปี ฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ 

กับการเปลีย่นแปลง ร่วมคดิร่วมท�าวจัิยและพัฒนา 

น�าพาภาควชิาฯ ก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน รวมใจ

พี่น้องฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มช.” ภาควิชาสถิติ 

: การเสวนา “โอกาสและความท้าทายของอาชีพ

สถิติภายใต้กระแส AEC รวมทั้งแนวทางการ
ศึกษาต่อของบัณฑิตสถิติภายใต้กระแส AEC” ภาควิชาธรณีวิทยา : การเสวนา “นักส�ารวจข้ามพรมแดน : พลังงาน 

ทรัพยากรและการก่อสร้าง” ภาควิชาชีววิทยา : การเสวนา “การเดินทางของนักชีววิทยา จากแผ่นดินล้านนา 

สู่อาเซียน” ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม : การเสวนา “ทิศทางของอุตสาหกรรมไทยและโอกาสทางการศึกษาและการ

ท�างานภายใต้กระแส AEC” และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : การเสวนา “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการของภาคธุรกิจ”

ช่วงค�า่ เวลา 17.00 น. คณะวทิยาศาสตร์

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัด

งาน “สุขสันต์ หรรษา วิทยา มช.” ณ ห้อง

ราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นรหัส ทุกสาขา ได้พบปะ

สังสรรค์และร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.อ�านาจ 

อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม 

ศลิปวฒันธรรม และกิจการพเิศษ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน คุณชาลี ตั้ง

จีรวงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวรายงาน 

และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน มีการแสดง

ศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และรุ่นพี่อาวุโส รุ่น 07-09 การเลือกตั้ง

นายกสมาคมศษิย์เก่าฯ และพธิปีระกาศเกยีรตคิณุศษิย์เก่าดเีด่น ซ่ึงมีศษิย์เก่าจากท่ัวประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคัง่
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คณะวิทยาศาสตรจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2556

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์  สงิหราชวราพนัธ์  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์ เป ็นประธานเปิดค่าย

โอลมิปิกวชิาการ ค่าย 1 ปีการศกึษา 2556 โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์  เนยีมทรพัย์ รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน 

และนายพร พรมมหาราช หวัหน้างานบรกิารการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชี้แจงรายละเอียดการ 

เข้าค่าย ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง SCB2100 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 

2556 ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน 

พระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยท่ีจะไปแข่งขันโอลิมปิก

วิชาการ ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏบิตัอิย่างเตม็ท่ี และเพือ่เพิม่จ�านวนและพฒันาคุณภาพ

อาจารย์ทางด้านวทิยาศาสตร์ให้มากย่ิงข้ึน ส�าหรับในปีนี้  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน

จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน 

ล�าพนู ล�าปาง แพร่ และจงัหวดัน่าน เพือ่เข้าค่ายโอลิมปิก

วิชาการ ในสาขาต่างๆ ท้ังคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

เคม ีชวีวทิยา ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ จ�านวน 203 คน  

ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากค่าย 1 จะได้

เข้าค่าย 2 และคัดเลือกเพื่อแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาติต่อไป
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การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา  
คร้ังท่ี 18

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมออกบูธนิทรรศการ และน�านักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะฯ เนื่องในกิจกรรมการสัมมนาทาง

วิชาการนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

หลักสตูรระดับอดุมศกึษาให้นกัเรยีน นักศกึษา คร ูผูป้กครอง หน่วยงานและผูส้นใจทัว่ไปได้เข้าถงึข้อมลูทางการศกึษา 

เพ่ือประกอบการตัดสนิใจศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน กว่า 

70 สถาบันร่วมจัดงาน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในวัน

ที่ 14 พฤศจิกายน มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ กว่า 600 คน

การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2556 (CMU Sport Day 2013)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์  สงิหราชวราพนัธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี

การศึกษา 2556 (CMU Sport Day 2013) ซึ่งจัด

ขึน้เพือ่ให้นกัศึกษาได้แข่งขนักฬีาเพือ่สร้างเสรมิสขุภาพ

พลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุข

และยาเสพติด และสร้างความสมัครสามัคคี มีน�้าใจ

นักกีฬา เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้

เป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสรมิสขุภาพ โดยมคีณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ร่วมพธีิเปิด  ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่  ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556
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ศวท-มช. จัดค่าย 5 วันกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และ Junior Science Camp

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ

วทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพธิเีปิดค่าย 5 วนักบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีครัง้ที ่19  

ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ Junior Science Camp ครั้งที่ 6 

ส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องบรรยาย 

SCB1100 อาคาร 30 ปีฯ ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 

(ศวท-มช.) เพือ่เสรมิทกัษะทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กบันกัเรยีนทีม่คีวาม

สนใจ ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา  

รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ เป็น

ประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพฒันาการศกึษา โดยมี 

รองศาสตราจารย์สมัย ยอดอินทร์ อาจารย์อาวุโส 

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมแนะแนวทางการ

ด�าเนินกิจกรรม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์

องค์รวม ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเพื่อเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556 

ณ โรงเรียนวัดวังขามป้อม หมู่ 9 บ้านปากทางสามัคคี ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
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บริษัท MOECO มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปี 2556

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์  สงิหราชวราพนัธ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพธีิมอบทุนการศกึษา 

บริษัท Mitsui Oil Exploration Company Ltd. (MOECO) ประจ�าปี 2556 ที่มอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท สาขาวิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท MOECO ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 10th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS 2013)

ศูนย์วจิยัวสัดศุาสตร์ ร่วมกบัโครงการศูนย์วจิยันาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลย ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS 2013)  

: Chemical Sensors for the Sustainable Society โดยได้รับเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ นพ. นเิวศน์  นนัทจติ  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์  สงิหราชวราพนัธ์ คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม 

ดเิอม็เพรส จ.เชยีงใหม่  เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ และนกัศกึษา

จากสถาบนัต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น จนี ไต้หวนั เกาหล ีญีปุ่น่ มาเลเซยี เวยีดนาม และไทย ได้รบัความรูเ้กีย่ว

กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทางเคมี รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลก จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

และแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์ อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ ในระดับสากล
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พิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย CITES: 40th Birthday Project

ศูนย์ธรรมชาติวทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ คณะวทิยาศาสตร์ มช. ร่วมกบัองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย CITES: 40th Birthday Project ซึ่งเป็นนิทรรศการ

ภาพถ่ายและเรื่องเล่าของสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีไซเตส โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม  

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ ์นายก

สมาคมฝรัง่เศสกรงุเทพ ดร. สมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา อพวช. Mr.Jeremy Opritesco 

ที่ปรึกษาทูตฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือประเทศฝรั่งเศส รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผอ.ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระ

เกียรติฯ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวัน

ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงต่อเนื่องไป

จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ส�าหรับผู้สูงอายุให้กับคณะแพทยศาสตร์ มช.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธฺ ์คณบดคีณะวทิยาศาสตร์  พร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรศูนย์วิจัยฯ มอบอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ส�าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ อุปกรณ์นับการท�ากายภาพบ�าบัด ที่นอนนวลนุช และเก้าอี้ช่วยเดิน ซึ่งเป็นผลงานการ

ค้นคว้าวจิยัของศนูย์วจิยัวสัดศุาสตร์ ให้กบัคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ และร่วมกนั 

หารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. วัฒนา นาวาเจริญ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้อง

ประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทย์ฯ มช. วันที่ 1 ตุลาคม 2556
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คณะวิทยาศาสตร์จัดการบรรยายธรรมะ 
หัวข้อ ธรรมะกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา หัวข้อ 

"ธรรมะกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อ

ให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับฟังหลักธรรมและข้อคิดคติเตือน

ใจทีส่ามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ และเตรยีม

ความพร้อมก้าวสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน บรรยาย

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต องค์บรรยายที่มีเทคนิคการ

สอนธรรมะที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย โดยรองศาสตราจารย์ 

ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น

ประธานเปิดงาน มบีคุลากรและนกัศกึษาให้ความสนใจเข้ารับฟัง

การบรรยายจ�านวนมาก ในวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้อง 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ฃ
จัดงานวันเด็ก ประจ�าปี 2557

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริวิด ีชมเดช ผูอ้�านวยการศนูย์ธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ  เป็น

ประธานเปิดงานวันเด็ก ประจ�าปี 2557 ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับองค์การ

พพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) จดัขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ โดยภายใน

งานมีการตอบค�าถามชิงรางวัลจากการชมนิทรรศการภายในศูนย์ฯ การเล่นเกมส์ การแสดงการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ การแสดงความสามารถพิเศษของน้องๆ หนูๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 

2557 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
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2nd  Joint Symposium between Chiang Mai University 
and Hanyang University in Basic Sciences

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับ Hanyang University ประเทศเกาหลี  จัด  2nd Joint Symposium 

between Chiang Mai University and Hanyang University in Basic Sciences เพื่อสร้างความร่วมมือทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานในต่างประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและ

นกัศึกษา ได้แลกเปลีย่นความรู ้ข้อคดิเหน็ และสร้างความร่วมมอือนัดต่ีอไปในอนาคต โดยมรีองศาสตราจารย์ 

ดร. สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ให้การต้อนรบัผูบ้รหิาร

จาก Hanyang University ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม บริเวณชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ

คณะวิทยาศาสตร์ลงนาม MOU ร่วมกับ University of Toyama

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Yuukou Horita คณบดี Graduate School of Science and Engineering for 

Research, University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ ์รองคณบดีฝ่าย

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศร ีหัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย

ผู้แทนจาก University of Toyama และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ
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คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์
จาก Niigata University ประเทศญ่ีปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ 

ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ท่ีมาเข้าพบเพื่อเย่ียมคารวะและหารือความ

ร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในโครงการ Global Circus หลักสูตร Double 

Degree ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Niigata University และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 

2557 ณ บริเวณรับรอง ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก ARDEMR ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ARDEMR, Ministry of Energy and Mineral Resources ประเทศอินโดนีเซีย

ที่เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัย โดยเฉพาะด้านสาหร่ายเพื่อพลังงานและด้านพลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ
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คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kagawa University ประเทศญ่ีปุ่น

ประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate 

Professor Peter Lutes, Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าพบเพื่อเยี่ยม

คารวะคณบดีและหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณรับรอง 

ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ


