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ปัจจบุนัโลกได้ก้าวเข้าสูย่คุของเศรษฐกจิฐานความรู ้ 
ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เทคโนโลยี
ความรู้ หรือปัญญาประดิษฐ์ มีส่วนช่วยในการส่งผ่าน
ความรู้จากคนสู่คอมพิวเตอร์และใช้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการของการจดัการ
เพื่อรวบรวม สร้างความรู้ น�าเสนอ แลกเปลี่ยน และ
การน�ามาประยุกต์ใช้เพ่ือน�าไปสู่การจัดการสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกาแข่งขัน กระตุ้นการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ แบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้รับ บูรณาการ
และพฒันาองค์ความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง การน�าเสนอความรู้  
เป็นกระบวนการหน่ึงในการจัดการความรู้เพ่ือการเผย
แพร่ความรู้ที่รวบรวมมาได้จากแหล่งความรู้ต่างๆ อาจ
ถูกน�าเสนอด้วยเสียง ข้อความ หรือสัญลักษณ์ เพื่อ
การน�าเสนอที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม ใน
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเสนอความรูม้กัจะเกีย่วข้อง
กับการวิเคราะห์การใช้สัญลักษณ์ในการน�าเสนอกลุ่มข้อ
เท็จจริงในขอบเขตของความรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
[Martin, 2002]

ออนโทโลยี (Ontology)
ออนโทโลยี เป็นแนวคิดที่ถูกน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อ

การจัดการความรู้ เป็นที่นิยมใช้และศึกษาอย่างแพร่
หลาย สามารถจัดการและน�าเสนอความรู้ในรูปแบบ
ของกลุ่มแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ที่อยู่ภาย
ใต้ขอบเขตทีส่นใจ โดยการรวบรวมข้อมลูและสร้างความ
สมัพนัธ์ให้อยูใ่นรปูแบบล�าดบัชัน้ มกัถูกใช้ในสาขาปัญญา
ประดษิฐ์ เวบ็เชงิความหมาย (Semantic Web) วศิวกรรม
ซอฟต์แวร์และสารสนเทศทางชีวการแพทย์ ออนโทโลยี 
เป็นระบบค�าศัพท์เชิงความหมาย ใช้เป็นโครงร่างพื้น
ฐานในการอธบิายความรูเ้ฉพาะด้าน โดยกลุม่ของค�าทีม่ี

โครงสร้างแบบล�าดบัช้ันส�าหรับใช้อธิบายขอบเขตเนือ้หา
ที่สนใจ สามารถน�ามาประยุกต์กับระบบต่างๆ ได้ เช่น 
การจัดรวมข้อมูลสารสนเทศ การจ�าแนกเอกสาร การ
สกัดข้อสนเทศ เป็นต้น [Natalya F. Noy, 2001] การ
สร้างออนโทโลยีนั้นจะต้องอาศัยภาษาเว็บออนโทโลยี  
(Ontology Web Language: OWL) ส�าหรับอธิบาย
โครงสร้างของความรู้ อยู่บนพืน้ฐานของภาษาอาร์ดเีอฟ 
(Resource Description Framework: RDF Language)  
ซึ่งใช้หลักไวยากรณ์ตามภาษาเอ็กซ์เอ็มเอล (XML  
extensible Markup Language) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีเป็น
มาตรฐาน และถูกรับรองโดยองค์กร W3C ซึ่งยังคงใช้
รูปแบบและไวยากรณ์ตามแบบภาษาอาร์ดีเอฟ ถูกสร้าง
ข้ึนมาเพื่อรองรับการท�าออนโทโลยีโดยเฉพาะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาษามาตรฐานส�าหรับเว็บเชิง
ความหมาย [Grigoris & Frank, 2009]

ปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างออนโทโลยี
คือการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการสกัดองค์ความรู้ และ
จัดประเภทความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะสมต่อ
การน�าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ การคัดแยกและจัด
กลุ่มเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา ซึ่ง
บางครั้งการหาผู้เช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอาจเป็น
เรื่องยาก หากสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดกลุ่มเนื้อหาให้เข้าใกล้ความเป็นอัตโนมัติก็จะสามารถ
ลดปัญหาการพึ่งพาผู้เช่ียวชาญไปได้ ในงานวิจัยนี้ผู ้
วิจัยได้ค้นคว้า และศึกษาวิธีการสร้างออนโทโลยี โดย
พยายามลดบทบาทของคนลง และให้คอมพิวเตอร์เข้า
มาจัดการโดยเลือกใช้วิธีการจัดกลุ่มแบบล�าดับชั้นเข้ามา
ช่วยในการจัดกลุ่มข้อมูลและข้ึนโครงสร้างแบบล�าดับช้ัน
ในรูปแบบของเดนโดรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง
ของออนโทโลยี ซึ่งแบ่งกระบวนการท�างานเป็นขั้นตอน  
ได้แก่ การรวบรวมเอกสาร การตัดค�า การนบัความถีข่องค�า  
การเลือกค�าส�าคัญ สร้างตารางความถี่ท่ีเกิดข้ึนใน
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เอกสาร (if-idf) จัดกลุ่มด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบล�าดับชั้น 
และแปลงผลลพัธ์ให้อยูใ่นภาษาเวบ็ออนโทโลย ีเพือ่สร้าง
เป็นออนโทโลยีท่ีอยู่ในรูปของภาษาเว็บออนโทโลยีต่อไป 
(ดังรูปที่ 1)

 

 รปูที ่1 ขัน้ตอนการสร้างออนโทโลยแีบบก่ึงอตัโนมตัิ

การจัดกลุ่มแบบล�าดับชั้น 
(Hierarchical Clustering Algorithm)

การจัดกลุ่มแบบล�าดับชั้นเป็นหน่ึงในหลายๆ วิธีที่
ใช้ล�าหรับจัดกลุ่มของข้อมูล โดยจะท�าการจัดการข้อมูล
ให้อยู่ในรูปของล�าดับชั้น (Hierarchy) ผลของการจดั
กลุ่มด้วยวธิกีารนีมั้กจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเดนโดรแกรม  

(Dendrogram) โดยที่โหนดรากจะแสดงถึงสิ่งที่ใช้กล่าว
อ้างถึงกลุ่มของข้อมูลนั้นหมดและโหนดจะถือเป็นตัว
ข้อมูล โดยทั่วไปถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ Ag-
glomerative method และ Divisive method [Xu & 
Wunsch II, 2005] โดยการทดลองการจดักลุม่นีไ้ด้เลอืก
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโดเมนล�าไยมาเพื่อมาจัดกลุ่มโดยมี
เนือ้หาท่ีเกีย่วข้องกบัศตัรูพชืและโรคและแมลงท่ีเกีย่วข้อง
กับพืชล�าไย ซ่ึงในช้ันต้นเอกสารท่ีน�ามาทดสอบจะต้อง
ผ่านการประมวลผล การตัดค�าโดยใช้ SWATH (Smart 
Word Analysis for Thai) หลงัจากนัน้จะท�าการคัดเลอืก
ค�าจากคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับโดเมนที่ก�าหนด เช่น เชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ด้วงกุหลาบ เพลี้ยไฟ เพลี้ย
หอยหลงัเต่า แมลงค่อมทอง ด้วงกนิใบ ไรล�าไย ใส้เดอืน
ฝอย วัชพืช หนอนกินช่อดอก หนอนกินดอก หนอนคืบ 
หนอนและมงักรหนอนหนาม จากนัน้จะท�าการวเิคราะห์
หาความถี่ของค�าที่เกิดขึ้นในเอกสาร แล้วรวบรวมให้อยู่
ในตาราง tf-idf เพื่อน�ามาจัดกลุ่มด้วยเทคนิคแบบล�าดับ
ชัน้ด้วยภาษาอาร์ (R language) โดยท�าการหาระยะห่าง
ก่อน จากนัน้จงึน�าระยะห่างท่ีได้มาจดักลุ่มแบบล�าดบัช้ัน 
ผลลัพธ์ทีไ่ด้จะออกมาในรปูของเดนโดรแกรม (ดงัรปูที ่2) 

 

 รูปที่ 2 เดนโดรแกรมจากการจัดกลุ่มแบบล�าดับชั้น 
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การแปลงโครงสร้างให้อยูใ่นรปูของภาษาเว็บออนโทโลยี
หลังจากที่ได้ผลลัพธ์จากการจัดกลุ่มด้วยเทคนิค

แบบล�าดับชั้นมาใส่ในโครงสร้างภาษาเว็บออนโทโลยี 
โดยใช้ภาษาเพิร์ล (Perl Language) ช่วยในการเตรี
ยมโครงสร้างภาษาเว็บออนโทโลยี จากนั้นน�าภาษาเว็บ 
ออนโทโลยีที่ได้ไปสร้างเป็นออนโทโลยีด้วยโปรแกรม
โปรเตเจ้ (Protege) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง
ออนโทโลยีชนิดหนึ่ง (Ontology Editor) โดยท�าการ
น�าเข้าไฟล์ภาษาเว็บออนโทโลยเีข้ามาในโปรแกรมเพือ่ให้

โปรแกรมท�าการอ่านโครงสร้างภาษา จากนั้นโปรแกรม
จะท�าการแสดงออนโทโลยี จากกระบวนการสร้าง 
ออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติ ในงานวิจัยนี้ท�าให้สามารถ
สกัด รวบรวมและจัดกลุ่มความรู้ โดยอาศัยการจัด
กลุ่มแบบล�าดับชั้นเข้ามาช่วยในการจัดกลุ่มโครงสร้าง
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างท่ีเป็นล�าดับช้ันตาม
แนวคิดของออนโทโลยีได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างออนโทโลยีล�าหรับการน�า
เสนอข้อมูลองค์ความรู้ต่อไป
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ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิจัย เร่ือง การเตรียมแคลเซียม ไฮดรอกซีอะปาไทด ์ 
ด้วยวิธีโซล-เจล : กรณีศึกษาการเรียนรู้จากปัญหา 

ผู้เขียนได้น�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Preparation 
of calcium hydroxyapatite by Sol-gel Method:A 
case study of problem-based learning (การเต
รียมแคลเซียม ไฮดรอกซีอะปาไทด์ ด้วยวิธีโซล-เจล : 
กรณีศึกษาการเรียนรู้จากปัญหา) ซึ่งเป็นงานวิจัยของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเคมี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการประชุม 31th ASAIHL จัดโดย สมาคมการ
ศึกษาข้ันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556  ซึ่งมีบทความ
วิจัยทั้งหมด 14 บทความ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน

ผูเ้ขียนน�าเสนอผลงานวจัิยนี ้โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่
ประยุกต์การเรียนรู้จากปัญหา PBL (problem-based 
learning) ส�าหรับนักศึกษาปี 4 ก่อนส�าเร็จการศึกษา 

ที่ใช้เวลาในการท�าปัญหาพิเศษประมาณ 8 -10 เดือน 
เนื่องจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนที่ผ่านมา 
พบว่านักศึกษาไม่สามารถเกี่ยวร้อยความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ที่เคยเรียนมาเพื่อใช้แก้ปัญหาที่สลับซับ
ซ้อนได้อย่างชัดเจน จึงต้องมีข้ันตอนการวางแผนและ
ทดลองแบบวทิยาศาสตร์ เพือ่ก�าหนดเรือ่งการสงัเคราะห์ 
แคลเชีย่มไฮดรอกซีอ่ะปาไทต์(CaHAp) ซ่ึงเป็นสารประกอบ
เคมท่ีีมโีครงสร้างคล้ายกระดกูเทียมของคน แต่ปัญหาอยู่
ทีข่ัน้ตอนการเตรยีมสารเคมี ทีผู่ว้จิยัต้องเข้าใจกลไกและ
สมบตัสิารเคม ีCaHAp (รปูที ่1) ทีม่เีหตผุลและกระบวน
ความคิดอธิบายเหตุผล (cause and effect thinking) 
ของวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่มัธยมและในมหาวิทยาลัย
หลายๆ วิชาร่วมกัน ดังรูปที่ 2 และใช้สารเคมี 2 ชนิด
คือ EDTA และ tartaric acid ท�าให้เกิดสารประกอบ
เชิงซ้อน ก่อนเป็นผลึกสารท่ีต้องการและเป็น CaHAp 
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย รวม 3 ประเด็นหลัก

รูปที่ 1 กลไกการเกิด CaHAp รูปที่ 2 กระบวนการคิดอธิบายเหตุผล 
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ประเด็นที่หนึ่ง  การสังเคราะห์ CaHAp เตรียม
จากสารละลาย Ca(OAc)2 และ (NH4)2HPO4 มีกรด
อะซิติกเป็นตัวท�าละลายร่วม และมี EDTA กับ tartaric 
acid ช่วยท�าให้เกิดตะกอน จะเริ่มมองเห็นด้วยตาเปล่า
เป็นสารแขวนลอยขุ่นขาว (sol-gel) ในขั้นตอนที่จะเกิด
เป็นกลไกการเกิด sol-gel จะพบเห็นข้อเท็จจริง Ca2+  
ในสารละลายลดลงตามสมการเคมตีะกอนทีไ่ด้กรองแล้ว
ระเหยน�้าออกจะได้ gel และ xerogel ตามล�าดับ หลัง
เผาแคลไซน์ 1000OC จะได้ของแข็งสีขาวที่เสถียร น�า
ไปวิเคราะห์ต่อไป

ประเด็นทีส่อง วเิคราะห์สมบตัเิคมแีละกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ CaHAp ในที่นี้จะกล่าวถึง XRD, SEM,BET 
และ water stability ในกรณี XRD ในกฎของ Brag 

(dsinθ=nθ) เป็นกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ การหักเหแสงใช้
ตรวจพิสูจน์โครงสร้างผลึกของแข็งจะได้โครงสร้าง Ca-
HAp ตามรปูที ่3 ท�าให้เราทราบชนดิของผลึกของแขง็ที่
เตรียมได้และระนาบของผลึก เช่น d[300],d[400] และ
ขนาดด้านผลึก a,c เท่ากับ 0.945 nm และ 0.68nm 
ตามล�าดับ ส่วน SEM เครื่องมือที่ท�าให้เราเห็นลักษณะ 
ผิวของวัสดุตามรูปท่ี 4 และความเสถียรในน�้า น�า
ผลิตภัณฑ์ CaHAp แช่น�้า 7 วันเพื่อเลียนแบบกระดูก
ในร่างกายคนอยู่ในน�้าเลือด มีเซลล์กล้ามเนื้อเกาะได้ มี
ค่าความหนาแน่นใช้ขวดวัดความหนาแน่น 2.4 g/cm

ประเด็นท่ีสาม การวิเคราะห์ผลการทดลองและ
อภิปรายผลการทดลอง เพื่อเชื่อมโยงกับความรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ต่างๆยกตัวอย่างได้ตามตารางที่ 1 

รูปที่ 3 โครงสร้าง CaHAp แบบ 3 มิติ รูปที่ 4 ภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเลคตรอน 
 ผิว CaHAp ที่ได้

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการของวิชาวิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์เกิด CaHAp ในงานวิจัยนี้

เรื่อง เหตุผลและที่มาของค�าอธิบาย

เกิดตะกอน CaHAP เรื่องการละลายและตกตะกอน เกิด sol-gel เป็นคอลลอยด์มีตะกอนเกิดแรงยึด
เหนี่ยวทางกายภาพ ท�าให้ตะกอนตกจมในน�้าได้

Ca2+ ในสารละลายลดลง Ca2+ ลดลงเพราะกลายเป็น CaHAp(Ca
10
(PO

4
)
8
(OH)

2
) ค่าCa2+ ลดลงติดตาม

ได้ด้วยวิธีการวัดปริมาณอิออน Ca2 และลดเชิงเส้นกับเวลาด้วยการเขียนกราฟ

โครงผลึก CaHAp การหักเหแสงกฎของ Brag (dsinθ=nλ) มีระนาบผลึกและต�าแหน่งของอะตอม
ใน 3 มิติ เป็นคณิตศาสตร์เรื่องระนาบและต�าแหน่ง (เวตเตอร์)

ภาพผิว CaHAp การสังเกตภาพถ่ายขนาดนาโนเมตรที่ผิววัสดุ ด้วยล�าแสงอิเล็กตรอน

ความเสถียรในน�้า ใช้สังเกต วัดค่าความหนาแน่น (ρ = mv ) และเชื่อมโยงสู่สมบัติของ CaHAp
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จากงานวิจัย CaHAp นี้ ผู้เขียนแสดงความคิด
เหน็และเชือ่มโยงความรูว้ชิาวทิยาศาสตร์และการอธิบาย
เหตุผล ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญของการเรียนรู้ให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้หลายมิติ ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
นักเรียนในโรงเรียนที่จะน�าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์
รอบตัวทั้งที่บ้านหรือโรงเรียน จากการสังเกต และ
ความอยากรู้ อยากเข้าใจ ซึ่งสามารถใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ในการอธิบายได้ ในสถานการณ์จริงมักมี
หลายๆ วิชาที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เคมี คณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ ชีววิทยา สถิติ ฯลฯ ดังนั้นการก�าหนดประเด็น
ปัญหาที่ตนสนใจและรวบรวมความรู้ที่ต้องใช้เบื้องต้น 
ร่วมกบัการต้ังสมมติุฐานและวธิกีารทดลอง จะท�าให้เกดิ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ได้ และสุดท้ายก็
อาจท�าให้เกิดความรักและศรัทธาในวิทยาศาสตร์ ใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ซึง่ต่างจาก
วธีิเดมิท่ีเคยเรียนมา ท้ังยังฝึกให้นกัศกึษาหรือนกัเรียนได้
ใช้การคิดและมิติความรู้ (knowledge dimension) จาก
เรื่องเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ค�าตอบได้ 

ผู ้ เ ขี ยนต ้องขอบคุณนักศึกษาภาควิ ชา เคมี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ท�างานวิจัยชิ้น คือ 
นางสาวฤทัยวรรณ เกื้อเกิน และคณาจารย์ทุกท่านให้
ความรู้ ท�าให้ผู้เขียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งท�าเกิดผลงานวิจัยและบทความวิชาการหลายๆ ชิ้น
งานได้
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สาระวิชาการ
นางสาวบงกช  บุปผา  

ทรัพย์สินทางปัญญา “กรุสมบัติทางความคิด” 

ความเดิมจากตอนที่แล้ว (ฉบับตุลาคม-ธันวาคม 2556)  เราทราบกันมาแล้วบ้างว่า ทรัพย์สินทางปัญญาคือ
อะไร เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อไหร่ ในตอนที่ 2 นี้เราจะมาดูกันว่าความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศไทยแบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างกันอย่างไร โดยประเภทของทรัพย์สิน
ทางปัญญาของไทย ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการค้า สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ เครือ่งหมายทางการค้า และแบบผังภมูวิงจรรวม โดยแต่ละประเภทมสีาระน่ารู้ดงันี้

สทิธบิตัรการประดษิฐ์ หมายถงึ การให้ความคุม้ครอง
การคิดค้นเกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้าง หรือ
กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา 
หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไข 
ต้องเป็นของที่ท�าขึ้นมาใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ท่ีสูง
ขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม มีอายุ
การคุ้มครองให้สิทธิผู้คิดค้นแต่เพียงผู้เดียวได้แสวงหาผล
ประโยชน์เป็นระยะเวลา 20 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้ เช่น 
การประดิษฐ์กล้องพกพาที่ต่อมือถือ  เครื่องผลิตหมอกควัน 
และเครื่องดูดไขมัน 

สทิธบิตัรการออกแบบผลติภณัฑ์ หมายถงึ ความคดิสร้างสรรค์เกีย่วกบัรูปร่างลกัษณะภายนอกของผลติภณัฑ์ท่ี
แตกต่างไปจากเดมิ โดยแบบของผลิตภณัฑ์จะต้องมคีวามใหม่ ไม่ซ�า้ใคร และสามารถใช้เป็นแบบในทางอตุสาหกรรม 
โดยมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุได้ 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
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อนุสิทธิบัตร หมายถึง การประดิษฐ์จากความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก โดย
อาจเป็นการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากการ
ประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนเพียงเล็กน้อย และสามารถประยุกต์ใช้
ในทางอตุสาหกรรมได้ มอีายคุวามคุม้ครอง 6 ปี ต่ออายไุด้
อีกสองครั้งๆละ 2 ปี รวมมีอายุความคุ้มครอง 10 ป ีเช่น 
อุปกรณ์ตัดท�าปิคกีตาร์  แก้วกาแฟคนเองได้ และอุปกรณ์
แยกเมล็ดข้าวโพด 

ลิขสิทธิ ์หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึก
เสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ผู้สร้างสรรค์
ผลงานจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่จ�าเป็นต้องไปจดทะเบียน และได้การคุ้มครองเกือบทั่วโลก ส่วนอายุ
การคุ้มครองหากเป็นบุคคลธรรมดา จะให้ความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และนับอีก 50 ปีหลังเสียชีวิต 
กรณีเป็นนิติบุคคล ได้อายุการคุ้มครอง 50 ปีหลังจากการสร้างสรรค์หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก เช่น งานภาพถ่าย 
สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ได้อายุการคุ้มครอง 50 ปีหลังจากการสร้างสรรค์หรือโฆษณาเป็นครั้ง
แรก แต่ศิลปประยุกต์ ได้อายุการคุ้มครอง 25 ปีหลังจากการสร้างสรรค์หรือโฆษณาเป็นครั้งแรก

ความลบัทางการค้า หมายถึง ข้อมูลการค้าซึ่งยัง
ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในเชิง
พาณชิย์ และมกีารด�าเนินการจามสมควรเพือ่ท�าให้ข้อมลู
นั้นปกปิดเป็นความลับ มีอายุการคุ้มครองตราบเท่าท่ี
ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความลับ เช่น สูตรการท�าโค้ก 
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สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สินค้า
ที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ท้องที่ หรือ
ภูมิศาสตร์ต่างๆ โดยสินค้าต้องมีช่ือเสียง 
คุณภาพ และลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากสินค้า
ที่มาจากแหล่งอื่น เช่น ส้มโอนครชัยศรี ผ้าไหม
ยกดอกล�าพูน โดยเจ้าของสิทธิ คือชุมชนที่เป็น
ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่

เครื่องหมายทางการค้า หมายถึง เครื่องหมาย 
โลโก้ รูปภาพประดิษฐ์ ค�า ลายเซ็น กลุ่มของสี  
รปูร่าง รูปทรง เครือ่งหมายทางการค้าจะต้องมลีกัษณะ
บ่งเฉพาะ ไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอื่นจน
เกิดความสับสน และต้องจดทะเบียน จึงได้รับความ
คุม้ครองในประเทศทีจ่ดทะเบยีนเท่านัน้ โดยมอีายคุวาม
คุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุได้เรื่อยๆ ครั้งละ 10 ปี

แบบผังภูมิวงจรรวม หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพที่ท�าขึ้น 
ไม่ว่าจะปรากฏในรปูแบบหรอืวธิใีดเพือ่แสดงถงึการจดัวางและการเชือ่ม
ต่อของวงจรไฟฟ้า มอีายคุวามคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วนัยืน่จดทะเบยีน
หรือน�าออกหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรก

จากข้อมูลข้างต้นท�าให้พอทราบคร่าวๆแล้วว่า สิทธิบัตรมีกี่ประเภทและอะไรบ้าง หากท่านใดมีไอเดีย หรือสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่พอมองออกแล้วว่าจะขอรับความคุ้มครองแบบไหน ฉบับหน้าจะมาบอกว่าเราจะด�าเนินการขอรับ
ความคุ้มครองได้อย่างไร ต้องใช้อะไรบ้าง อย่าพลาดฉบับหน้านะค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
-หนังสือทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีการค้าโลก ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
-หนังสือความรู้เบื้องต้น ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
-เวบไซต์ http://www.awesomeinventions.com/
-เวบไซต์ http://www.gmmgrammy.com/
-เวบไซต์ http://edition.cnn.com/2014/02/18/business/coca-cola-secret-formula/
-เวบไซต์ http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture
-เวบไซต์ http://www.l3nr.org/posts/454183
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*ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาระวิทยาศาสตร์

พายุลูกเห็บ ภัยที่มากับหน้าร้อน

ช่วงต้นฤดูร้อนของทุกปี มักเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
และลมกรรโชกแรงอยู่บ่อยครั้ง ท�าให้หลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ได้
รับผลกระทบอยู่เป็นประจ�า โดยสิ่งที่มักจะมาพร้อมกับ
พายุลมแรง ก็คือลูกเห็บ ที่ยิ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
รุนแรงมากขึ้น ทั้งต่อบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาของ
ชาวบ้าน บางหมู่บ้านถูกพายุลูกเห็บกระหน�่าจนหลังคา
เป็นรูพรุนเสียหายหลานสิบหลังคาเรือน แม้กระทั่งสวน
ผลไม้ที่ก�าลังแตกดอกออกผลก็ร่วงหล่นจนเกือบหมดทั้ง
ต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 เกิด
พายุฝนฟ้าคะนอง มีฝนตกหนัก และมีลูกเห็บขนาดเท่า

ผลมะนาวตก ท่ีบ้านสานตม หมู่ 1 และบ้านแสนสุข 
หมู่ 5 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ท�าให้หลังคาบ้านเรือน
พังเสียหายกว่า 200 หลังคาเรือน หลังจากฝนตกหนัก
กว่าครึ่งชั่วโมง และยังท�าให้ถนนสายหลัก จาก อ.ภูเรือ 
มุ่งหน้า อ.เมือง จ.เลย  และถนนภายในหมู่บ้านเต็ม
ไปด้วยลูกเห็บสีขาวโพลนเหมือนหิมะ นอกจากนี้ในช่วง
เดอืนเดยีวกนัยงัมอีกีหลายพืน้ทีแ่ถบภาคเหนอืตอนบนที่
ประสบกับพายุลูกเห็บ ทั้งเชียงราย เชียงใหม่และล�าพูน  
ซึง่พายลุกูเหบ็ไม่สามารถคาดเดาพืน้ทีท่ีจ่ะเกดิและความ
รุนแรงได้ อีกทั้งยังยากต่อการเตรียมรับมือ

แม้ว่าเราอาจจะพบเจอพายุลกูเหบ็ได้ในช่วงฤดรู้อน
ในหลายพื้นที่ แต่หลายคนยังคงสงสัยว่าน�้าแข็งก้อน 
กลมๆ หยาบๆ มากมาย มันตกลงมาจากฟากฟ้าได้
อย่างไร สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ 
/ เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า....ลูกเห็บคือน�้าฟ้าที่เป็นของแข็งมีรูปร่างกลมๆ รูป
คล้ายกรวยหรือรูปอื่น ลูกเห็บเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส
ขนาดใหญ่เท่านัน้ ซึง่เป็นเมฆพายฟุ้าคะนองอย่างรุนแรง
นั่นเอง ฝนซึ่งเกิดการแข็งตัวนี้ลอยขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้ง
ในเมฆคิวมูโลนิมบัส ขณะที่เม็ดฝนซึ่งแข็งตัวลอยขึ้นลงนี้
ผ่านเมด็น�า้ซ่ึงเย็นกว่า ๐°ซ. (supercooled water drop-
lets) กจ็ะท�าให้เมด็น�า้ซ่ึงเย็นกว่า ๐°ซ. เกาะตัวลงบนเมด็
ฝนท่ีแข็งตวันัน้เป็นช้ันๆ คล้ายกบัรูปตดัของหวัหอม ตาม
ธรรมดาลูกเห็บมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร 
ขึ้นไปและอาจจะมีขนาดใหญ่ถึง ๑๔๐ มิลลิเมตรได้ 
ความถ่วงจ�าเพาะเฉลี่ยของ ลูกเห็บทั่วไปมีประมาณ ๐.๘  
ซึ่งเบากว่าน�้าธรรมดา
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ข้อมูลจากเว็บภัยพิบัติ Paipibat.com ระบุว่า เมฆ
คิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus หรือ Cb) คือเมฆที่มี
ลักษณะเป็นรูปทั่งขนาดยักษ์สูงหลายสิบกิโลเมตร เมฆ
คิวมูโลนิมบัสหรือเมฆฝนฟ้าคะนอง จะท�าให้เกิดฝนฟ้า
คะนองอย่างรุนแรง เกิดฟ้าแลบและฟ้าผ่าตามมา มีการ
ยกตัวของอากาศร้อนบนพื้นอย่างรวดเร็ว อากาศเย็น
กว่าในระนาบพื้นจะไหลมาแทนที่อย่างทันทีทันใด ท�าให้
เกิดลมกรรโชกแรงกะทันหัน ลมนี้เป็นเหมือนลมพายุใต้
ก้อนเมฆที่ก่อตัวแบบกะทันหัน หากอุณหภูมิบนยอดเมฆ
ต�่ากว่า ลบ 60 ถึง ลบ 80 องศาเซลเซียส ก็สามา
รถท�าให้เกดิลกูเหบ็ตกได้ แต่เหตุการณ์ทัง้หมดจะหยดุลง
ใน 2 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก จากนั้นเมฆ Cb นี้จะสลาย
ตวัอย่างรวดเรว็ เหลอืเพยีงฝนโปรยปรายธรรมดา พืน้ท่ี
ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืซึง่อยูใ่กล้ประเทศ
จนีมากกว่าภาคอืน่ๆ จะเป็นจดุทีเ่สีย่งต่อการเกดิพายฤุดู
ร้อน พายุลูกเห็บมากที่สุด

ส�าหรับประเทศไทยพายุลูกเห็บมักเกิดขึ้นระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถิติของลูกเห็บ
ที่หนักท่ีสุดในโลก เคยตกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ที่เมือง
คอฟฟีย์วิลล์ (Coffeyville) รัฐแคนซัส น�้าหนักถึง 770 
กรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 14.5 เซนติเมตร (5.7 นิ้ว) 
ส่วนลูกเห็บที่ขนาดใหญ่ที่สุด ตกที่ออโรรา (Aurora) รัฐ
เนแบรสกา ใน พ.ศ. 2546 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 17.8 
เซนติเมตร (7 นิ้ว)  

นักวิชาการแสดงความเห็นว่าการเกิดพายุลูกเห็บ
เป็นเรือ่งปกต ิทีเ่ป็นผลจากความแปรปรวนของอากาศใน
ช่วงแนวรอยต่อของฤดกูาล ซ่ึงเกดิจากการทีม่วลอากาศ

ร้อนช้ืนทีเ่คลือ่นท่ีจากทางใต้มาปะทะกบัอากาศท่ีแห้งเย็น
จากทางเหนือ โดยปกติเมื่อมีการปะทะกันมวลอากาศ
เย็นจะพยายามมุดตัวเข้าไปใต้มวลอากาศร้อน และหาก
ฝนตกมากในช่วงเดียวกัน ก็จะยิ่งท�าให้ลูกเห็บมีมากกว่า
ปกติ แต่ไม่ถือว่าเป็นความแปรปรวน หรือความผิดปกติ
ของสภาพอากาศ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเกิดพายุลูกเห็บจะเป็น
เรื่องปกติ แต่ก็สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านหลายพื้นที่ 
เพราะเราไม่สามารดคาดเดาได้แน่ชดัว่ามนัจะเกดิขึน้เมือ่
ไหร่ รุนแรงเท่าใด เราจึงควรเตรียมการรับมือให้พร้อม
อยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูร้อน
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ข้อแนะน�าในการรับมือกับพายุลูกเห็บ
1. เม่ือถึงช่วงฤดูร้อนที่คาดว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้า

คะนอง พายุลูกเห็บได้ ควรส�ารวจ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
โดยเฉพาะหลังคาและฝ้าเพดานให้แข็งแรงเอาไว้ก่อน

2. หากไม่มีความจ�าเป็นไม่ควรจอดรดไว้ใต้ต้นไม้ 
หรอืกลางแจ้ง เพราะพายอุาจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อ
ทรัพย์สินได้

3. หากเกิดพายุลูกเห็บรุนแรงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ ไม่ควรประมาท ให้รีบหาที่จอดที่ปลอดภัยโดย
เร็วที่สุด

4. ในขณะทีเ่กดิพายไุม่ควรอยูใ่กล้วสัดทุีเ่ป็นกระจก 
หรือวัสดุที่บอบบาง

5. ไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานออกไปเล่นน�้าฝน 
หรือเก็บลูกเห็บขณะที่ก�าลังเกิดพายุ เพราะอาจเกิด
อันตรายได้

6. หลีกเลี่ยงการรับประทานลูกเห็บที่ตกลงมา 
เพราะอาจมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคปนเปื้อน

7. อยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อน�าไฟฟ้าทุกชนิด ไม่
สวมใส่เครือ่งประดบั เช่น ทองค�า ทองแดง เงนิ เป็นต้น 
งดเว้นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดชั่วคราว เพราะใน
ช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอาจเกิดฟ้าผ่า อาจท�าให้เกิด
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ฤดูร้อนอากาศมกัแปรปรวน ทัง้อณุหภมูสิงู อากาศ
ร้อนจัด เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก น�้าท่วมฉับ
พลัน และปัญหาหมอกควัน ซึ่งน�าปัญหาสุขภาพตาม
มามากมาย ทั้งโรคลมแดด โรคหวัด โรคระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากนี้เชื้อโรคยังเติบโตได้ดีในอุณหภูมิสูงซึ่ง
ท�าให้อาหารเน่าเสยีได้ง่าย จงึควรระมดัระวงัโรคท้องร่วง 
ท้องเสยี รวมทัง้ปัญหาผวิหนงัต่างๆ อนัเกดิจากแสงแดด
จ้า สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
ดแูลบ้านเรอืนให้มัน่คงเตรยีมรบัมอืกบัฤดรู้อนทีย่าวนาน 
และอากาศที่แปรปรวนของประเทศไทย

···········

ขอบคุณข้อมูลจาก
     • http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/

type1/science03/16/contents/p13.html

  • http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.
php?option=com_content&task=view&id=1822

  • http://www.krobkruakao.com/

  • http://www.ndwc.go.th/web/index.php?option= 
com_content&view=article&id=5283:2013-12-14-
00-36-42&catid=41:earthquake&Itemid=219

  • http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
book.php?book=4&chap=5&page=t4-5-info-
detail13.html

  • http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.
asp?TOPIC_ID=5521

  • http://paipibat.com

  • http://news.ch7.com/

  • http://www.mcot.net/site/content?id=510f3cc9
150ba0206a00049a#.UzI2raiSxps
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คณะวิทย์ มช. จับมือ NASA และหน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการวิจัยและ

ส�ารวจสภาวะบรรยากาศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ “อ่างขางแคมเปญ 2014”

 สาระวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกเป็น
ปรากฏการณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมด เพียงแต่ความรุนแรงของปัญหา
ในแต่ละซีกโลกอาจไม่เท่ากันหรือแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึน
อยู่กับปัจจัยแวดล้อมและสภาพพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
ประเด็นท่ีสือ่หลายแขนงและหน่วยงานหลายฝ่ายให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก 

โครงการ 7-SEAS เป็นโครงการศึกษาเกีย่วกบัมลพิษ
ทางอากาศข้ามแดน (air pollution transboundary) ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเมื่อเดือนมีนาคม 
2556 ทีมนักวิจัยจาก Department of Atmospheric 
Sciences, National Central University (NCU), ประเทศ
ไต้หวัน และ Laboratory for Atmospheres, Goddard 
Space Flight Center, NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันส�ารวจและตรวจวัดค่ามลพิษ
จากการเผาในที่โล่งและการบันทึกสภาวะบรรยากาศ ณ 
สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และใน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 ได้มีการติดตั้งเครื่องมือเพื่อ
ตรวจวัดอีกครั้งหนึ่ง

โดยเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมกบัทมีวจิยัจาก

ไต้หวัน NASA รวมทั้งนักวิจัยไทยจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมอุตุนิยมวิทยา จัดการ
ประชุมโครงการวิจัยและส�ารวจสภาวะบรรยากาศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 7SEAS (7-South-East Asian 
Studies) – Ang Khang Campaign 2014 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน�าเสนอภาพ
รวมของโครงการฯ ซึง่เป็นโครงการศกึษาเกีย่วกบัมลพษิ
ทางอากาศ สภาวะบรรยากาศ และการไหลเวียนอากาศ
ในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้น�าเสนอผล
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอภิปรายเพื่อให้เกิดเครือ
ข่ายความร่วมมือเพื่องานวิจัยต่อไปในอนาคต และในวัน
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ด�าเนินการติดตั้งอุปกรณ์
เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณมลพิษ 
การตรวจเมฆ ไอน�้า และรังสีดวงอาทิตย์ ณ สถานี
อุตุนิยมวิทยาอ่างขาง อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ. ดร. สมพร จันทระ
หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพจาก
http://www.fmthailand.com/modules/news/attachments/1372746961.jpg
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ภาพการติดตั้งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นละออง อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณมลพิษ

การตรวจเมฆ ไอน้ำ และรังสีดวงอาทิตย์

ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

การประชุมในครัง้นี ้นบัเป็นจดุเริม่ต้นทีจ่ะท�าให้เกดิ
เครอืข่ายวจิยัด้านสภาวะบรรยากาศของนกัวทิยาศาสตร์
ในประเทศไทย และผลจากความร่วมมอืดงักล่าวจะท�าให้
เกิดความก้าวหน้าในวงการวิชาการของไทย และจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการท�าวิจัย
ร่วมกบัองค์กรระดับโลก ซึง่คาดว่าจะเกดิองค์ความรูใ้หม่ 
เพื่อน�าไปสู่การอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาวะบรรยากาศ ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับ
โลกต่อไป 

ข้อมลูท่ีได้จากงานวจิยัและการศกึษานีถ้อืเป็นข้อมลู
ใหม่ และมคีณุค่าเป็นอย่างมาก เนือ่งจากยังไม่เคยมงีาน
วิจัยที่มีการศึกษาแบบครบถ้วนและรอบด้านในลักษณะ
นี้มาก่อน ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและ
หน่วยงานท้องถิน่คอืการได้มาซ่ึงข้อมลูการตรวจวดั เช่น 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและองค์ประกอบ
ทางเคมีของมัน เพื่อการเฝ้าระวังและลดปัญหามลพิษ
ทางอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป 
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กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ�าปี 2556

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ อาจารย์
ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(วสัดุ
ศาสตร์) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 48 วันที่ 23 มกราคม 2557 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าร่วมพิธีแสดง
ความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจ�าปี 2556 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  
องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ นพ.นเิวศน์ นันทจติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วม
เป็นเกียรติในพิธี 
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นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น 

ผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ช้างทองค�า” และกิตติบัตรผู้บริหารท่ีด�ารงต�าแหน่งครบวาระ 

ประจ�าปี 2556

นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ดีเด่น ประจ�าปี 2556 ได้แก่ รองศาสตราจารย์บุญ
รักษา สุนทรธรรม รหัส 20 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  
ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ และ 
ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รหัส 39 ปัจจุบัน

ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับ
รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองค�า" และกิตติ
บตัรผูบ้รหิารทีด่�ารงต�าแหน่งครบวาระ ประจ�าปี 2556 
โดยอาจารย์ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้าง
ทองค�า” มีจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร. พิศิษฐ์  สิงห์ใจ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ
ศาสตร์ ได้รบัรางวลันกัวจิยัดเีด่น สาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันท
วรรณกรู ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ อาจารย์

ด�ารงต�าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขานักวิชาการ นัก
ศึกษาเก่าฯ ทั้ง 2 ท่าน เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก 
รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานราตรีอ่างแก้ว เม่ือวันที่ 
24 มกราคม 2557 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประจ�าภาควชิาชีววทิยา ได้รบัรางวลันกัวจิยัรุน่ใหม่ดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ผู ้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่ด�ารง
ต�าแหน่งครบวาระ ประจ�าปี 2556 น�าโดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้เข้ารับมอบมอบกิตติบัตร จาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 
2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นักศึกษาปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการประชุมวิชาการ ISEPD2014

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มช. รุ่นแรกถึงปัจจุบัน ร่วมบันทึกภาพ
ประวัติศาสตร์ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

นางสาวเพ็ญพิชชา อมรภัทรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการประชุม
วิชาการ The 15th International Symposium on Eco-materials Processing 
and Design (ISEPD2014) จากผลงานการวิจัย เรื่อง Phase Formation and Microstructural Evolution of 
Perovskite Ferroelectric PZN-PZT Ceramics Derived from a Novel Zn2Nb34O87 B-site Precursor 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ Hanoi University of Science and Technology กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2507 ถึงปัจจุบัน ร่วมบันทึกภาพหมู่ เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อน�าไปจัดท�าท�าเนียบผู้
บริหาร โดยมีผู้บริหาร กรรมการอ�านวยการคณะ ชุดบริหารของคณบดีทุก
สมยั หัวหน้าภาคแต่ละภาคทกุสมยั ผูบ้ริหารศนูย์ทกุศนูย์ ผูบ้รหิารส�านกังาน
คณะ เข้าร่วมบนัทกึภาพจ�านวนมาก ในวนัที ่29 มกราคม 2557 ณ บรเิวณ
โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์น�านักศึกษาอาเซียนร่วมอบรม 
The 3rd Particle Physics School in Southeast Asia

การประชุมวิชาการ International Symposia on Research 
towards Green Innovation

เฉลิมฉลองการก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครบ 50 ปี ในปี 2557  โดยได้รับเกียรติจาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวราย
งาย โดย Prof. Dr. Masanori Yamauchi, the Direc-
tor of Institute of Particle and Nuclear Studies of 
KEK (KEK-IPNS) ในวนัจนัทร์ที ่10 มนีาคม 2557 ณ 
ห้องสัมมนา ชัน้ 2 อาคาร 40 ปีฯ โดยมีนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและบณัฑติศกึษาในกลุม่ประเทศอาเซียน และ
นักฟิสิกส์จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 
คน 

คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยภาควิชาเคมี ศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ และศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ศูนย์บริหารงานวิจัย ส�านัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมช. และการสนบัสนุนจาก Kochi University 
through Center for Regional & International Col-
laboration (CRIC), Japanese Association for Flow 

Injection Analysis ประเทศญี่ปุ่น และ University of 
Malaya ประเทศมาเลเซีย จัดการประชุมวิชาการ Inter-
national Symposia on Research towards Green In-
novation เพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
และเชือ่มโยงความรูใ้นสหสาขาวชิาชพีด้วยภมิูปัญญาท้อง
ถิน่ทีม่ต่ีอวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่เพือ่น�าไปสู่
นวตักรรมสเีขียว โดยได้รับเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์
โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของล�าอนุภาคและ
พลาสมา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่ ร่วม
กบั Belle-II International Collaboration ประเทศญีปุ่น่ 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The 3rd  Particle 
Physics School in Southeast Asia" ระหว่างวันที่ 
9-15 มนีาคม 2557 ณ อาคารวจิยันวิตรอนพลงังานสงู  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ฯ และห้องสัมมนา ชั้น 
2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายทางการวิจัยและวิชาการระหว่างนักฟิสิกส์และ
นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ในกลุม่ประเทศอาเซยีน 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคและเครื่องเร่ง
อนุภาค ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ และร่วม
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2nd Joint Symposium between Chiang Mai University 
and Hanyang University in Basic Sciences

โครงการผู้บริหารพบศิษย์เก่า และการเสวนาหัวข้อ "ทองกวาวทอฝัน"

คณะวทิยาศาสตร์จดัโครงการผูบ้รหิารพบศษิย์เก่า
คณะวทิยาศาสตร์ เพือ่ให้ผูบ้รหิารและศิษย์เก่าได้มโีอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ แสวงหาแหล่ง
ทุนและสถานท่ีประกอบการส�าหรับการฝึกงานและการ
ท�างานของบณัฑติ ตลอดจนเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดี  
และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและผู้บริหารคณะ
วทิยาศาสตร์ ณ ห้องสมัมนา ช้ัน 2 อาคาร 40 ปีฯ และ
ในวนัเดยีวกนันี ้ได้จดัการเสวนา หวัข้อ ทองกวาวทอฝัน 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์ดีๆ จากศิษย์เก่า 

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ประกอบด้วย คณุสพุจน์ สวุรรณพมิลกลุ  
รองศาสตราจารย์ ดร. พรศิริ หมื่นไชยศรี คุณสมพงษ์ 
หริจันทร์วงศ์ (นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์)  
นายแพทย์ธีระยุทธ์ ฉนิปราการ คุณเปรมฤทัย วนิยัแพทย์ 
และคุณชัยพร วิสุทธิรานนท์  โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
กล่าวต้อนรบัศิษย์เก่าและนกัศกึษา ในวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 
2557 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
Hanyang University ประเทศเกาหลี  จัด  2nd Joint 
Symposium between Chiang Mai University and 
Hanyang University in Basic Sciences เพื่อสร้าง
ความร่วมมอืทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์กบัหน่วยงาน
ในต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักวิจัยและนักศึกษา ได้แลกเปล่ียนความรู้ ข้อคิดเห็น  

และสร้างความร่วมมืออันดีต่อไปในอนาคต โดยม ี
รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร คณาจารย์ให้การ
ต้อนรับผู้บริหารจาก Hanyang University ในวันที่ 15 
มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม บริเวณชั้น 2 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. เป็นประธานเปิดงาน กล่าว
รายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ศูนย์
ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ มช. และกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ในวันที่ 12 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมช้างกระ 
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 
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คณะวิทยาศาสตร์จัดการบรรยายธรรมะ 
หัวข้อ ธรรมะกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การน�าเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษา หัวข้อ "ธรรมะกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน" เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับ
ฟังหลกัธรรมและข้อคิดคตเิตอืนใจทีส่ามารถน�าไปใช้เป็น
แนวทางในการด�าเนินชีวิต และเตรียมความพร้อมก้าว
สู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน บรรยายโดย พระ

มหาสมปอง ตาลปตุโต องค์บรรยายทีม่เีทคนคิการสอน
ธรรมะท่ีน่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดงาน มีบุคลากรและนักศึกษาให้ความ
สนใจเข้ารับฟังการบรรยายจ�านวนมาก ในวันท่ี 7 
มกราคม 2557 ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์  สงิหราชวราพนัธ์  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การน�าเสนอผลงานวชิาการ และนวตักรรมของนกัศกึษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่
ก�าลังจะจบการศึกษาได้น�าเสนอผลงานการค้นคว้า และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทางวิชาการใน

สาขาวชิาต่างๆ ทัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก คณุเมธ ีธรีรตันสถติ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเต
รียมความพร้อมสู่การท�างาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ ห้อง SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์
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งานปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

การสัมมนาอาจารย์ เร่ือง การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและ
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศและ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ
วทิยาศาสตร์ เพือ่แสดงความยนิดี และสร้างขวญัก�าลงัใจ
ให้กบันกัศกึษาทีก่�าลังจะจบการศึกษา ประจ�าปีการศกึษา 
2556 โดยมีการมอบเกยีรตบิตัรแก่คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2556 และมอบ

รางวลัการน�าเสนอผลงานทางวชิาการและนวตักรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นอกจากนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน์ ผู้แทนคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และ
นายกสโมสรนกัศกึษาฯ ผูแ้ทนนกัศึกษาชัน้ปีที ่4 ปี กล่าว
แสดงความรูส้กึ ในวนัที ่12 กมุภาพันธ์ 2557 ณ สนาม
หญ้าด้านข้างอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
อาจารย์ เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : 
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับกลวิธีการสอน
ให้น่าสนใจ  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ
คณาจารย์และวิทยากรที่เชี่ยวชาญ เพื่อน�าไปพัฒนาการ

สอน โดยได้รับเกยีรตจิาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ขวญั 
อารยะธนิตกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  
เอมะรัตต์ จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรพิเศษ ในวันท่ี 19 
กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 
ปี  คณะวิทยาศาสตร์
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พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบประติมากรรม อาคารเคมี 1

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล
โครงการประกวดออกแบบประติมากรรม อาคารเคมี 
1 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้สนับสนุนเงินรางวัล คณะ
กรรมการตัดสิน และคณาจารย์ภาควิชาเคมี ร่วมพิธี
มอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ โถงช้ัน 1 อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 
80,000 บาท ได้แก่ นายภูธิป บุญตันบุตร ผลงาน 
จินตภาพทางวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการ
ศึกษา  50,000 บาท ได้แก่ นายวิรัช ธัญน้อม ผลงาน 
Power of Form และมีผู้ได้รับรางวัลชมเชย 5 รางวัล 
ทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัล Popular Vote 
ทุนการศึกษา 10,000 บาท  และรางวัลสนับสนุนผล
งาน จ�านวน 10 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ศูนย ์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกีย
รติฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติ ส�าหรับเยาวชนอายุ 12-15 ปี เพื่อให้ได้
เรียนรู้พฤติกรรมของนก ศึกษาลักษณะของนกชนิด
ต่างๆ และมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมี ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะ
วทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพธิเีปิด ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก 
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากร
ในการบรรยาย และฝึกอบรมภาคสนามในการส�ารวจนก
ในแหล่งอาศัยต่างๆ ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณดอยสุเทพ ระหว่างวันท่ี
วันที่ 1-2 มีนาคม 2557
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ประชาสัมพันธ์


