
EBOLA ไวรัสพันธุ์โหด                             นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ VOSS2014 

บริการต่างๆ ของระบบนิเวศป่าและระบบนิเวศอื่นๆการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ         

• คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2557 
 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11-12)
• สาระวิชาการ : การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ (1-4)
• สาระวิชาการ : บริการต่างๆ ของระบบนิเวศป่าและระบบนิเวศอื่นๆ (5-7)
• สาระวิทยาศาสตร์ : EBOLA ไวรัสพันธุ์โหด (8-10)                            
• นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ Vatican Observatory 

Summer School 2014 (VOSS2014) ณ หอดูดาวแห่งวาติกัน (23-24)

ปีที่ 20 ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557



รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารคณบดี
วันที่ 18-20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านหลายท่านคงมีโอกาสได้มา

เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ�าปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพือ่เฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ 
ครบ 50 ปี ซึ่งนับว่าเป็นงานใหญ่ประจ�าปี 2557 ที่คณะฯ ได้ต้อนรับนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า 2 หมื่นคน สู่
บรรยากาศแห่งการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นงานทีช่าวคณะ
วิทยาศาสตร์ภาคภูมิใจ เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ และสร้าง
แรงบนัดาลใจแก่เดก็และเยาวชน ผมขอขอบคณุหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ
เอกชนทีม่าเข้าร่วมจดักจิกรรมและให้การสนบัสนนุการจดังานในด้านต่างๆ จน
งานส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

นอกเหนือจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านพ้นไป ช่วงปลายปีนี้คณะฯ เตรียมจัดงานใหญ่ต่อเนื่องอีก 
หลายงาน เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 50 ปี อาทิ คอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมฉลองครบรอบ 50 
ปี คณะวิทยาศาสตร์ งานท�าบุญคณะวิทยาศาสตร์ 50 ปี มุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส และเฉลิมฉลอง 50 ปี อาคาร
เคมี 1 และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่จัดโดยภาควิชา หน่วยงานภายในคณะฯ ซึ่ง
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบ 5 ทศวรรษ ที่เพื่อน พี่ น้อง ครู ลูกศิษย์ และทุกคนที่ผูกพันกับคณะวิทยาศาสตร์
จะได้มาพบปะพูดคุย ร�าลึกความหลัง และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น และมุมมอง เพื่อการพัฒนาคณะฯ 
ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ ผมจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอด
ปี 2557 ท่านสามารถติดตามข่าวสาร รวมทั้งเลือกชม เลือกซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีฯ ได้ที่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th และ www.facebook.com/prscicmu

ส�าหรบัข่าวสารคณะวทิยาศาสตร์ฉบับนีม้สีาระวชิาการและสาระวทิยาศาสตร์ทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวม
ทั้งการรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามอีกเช่นเคย พบกันใหม่ เดือนมกราคม 2558 ปี
ที่ 51 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

....ฤกษ์งามยามดี 50 ปี วิทยา พี่น้องพร้อมหน้า ใต้ฟ้าร่มทองกวาว.... 





ช�าระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นามผู้รับ

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

ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ด�าเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อน�ามาซึ่ง 
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน 
คณะวทิยาศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นองค์กรการศกึษา จกัต้องใช้องค์ความรูท้ัง้ท่ีมอียูแ่ล้วและพงึแสวงหาใหม่ เพือ่เพิม่พนู
และเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพืืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

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

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

ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์* วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม   และชีววิทยาชาติพันธุ์   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์* วิทยศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน** ฟิสิกส์ประยุกต์

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลักสูตรร่วมระหว่างคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
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สาระวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ

“น�้ำคือ..ชีวิต” ศักดิ์สิทธิ์นัก ควรอนุรักษ์แหล่งน�้ำประจ�ำถิ่น
และสืบสำนลำนป่ำปรับปรุงดิน ประหนึ่งสินธุ์น�้ำใจหลั่งไหลมำ

การมีน�า้มากไป หรอืมนี�า้ไม่พอ มคีวามส�าคญัอย่าง
ยิง่ต่อเศรษฐกจิและการพฒันาของประเทศ ในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2556  
คณะผู ้วิจัยน�าโดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล  
ผลารักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้
ด�าเนินโครงการจัดการน�้าชุมชนเพื่อแก ้ป ัญหาภัย
แล้ง น�้าท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทานของพ้ืนที่ภาค
เหนือ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีซึง่ได้สร้างศกัยภาพให้ชมุชนมากกว่า 70 
ชุมชน ของ 11 จังหวัดภาคเหนือ สามารถวิเคราะห์
แนวทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุงโครงสร้างน�้าเดิม และ
พัฒนาโครงสร้างน�้าใหม่ เพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนและ 
น�า้ส�ารองในพืน้ที ่เพิม่ผลผลติ เพิม่รายได้ และลดปัญหา
น�้าท่วม น�้าแล้งในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 

จากการด�าเนินโครงการจัดการน�้าชุมชนฯ โดย
ชมุชนอย่างยัง่ยนื 84 พรรษา เริม่ต้นขึน้เมือ่ปี 2554 เพือ่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ  
5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามพระราชด�าริ ใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน หลังจากด�าเนินโครงการ 
ในปี 2554 แล้วเสร็จนั้นเกิดชุมชนต้นแบบพร้อมกับ
ชุมชนขยายผลจากงบแปรญัตติ ปี 2554 ท่ีคงเหลือ 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
น�างบประมาณมาขยายผลต่อในปี 2555 เกิดชุมชน 
แม่ข่ายและชมุชนเครอืข่ายทีน้่อมน�าแนวทางพระราชด�าริ
ไปปรับใช้จนประสบความส�าเร็จในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ชมุชน พร้อมกนันีเ้นือ่งในโอกาสพระราชพธีิ 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานเงินจ�านวน 84 ล้านบาท ที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้
เป็นทุนประเดิมส�าหรับการก่อตั้งมูลนิธิน�้า เพื่อสนอง
พระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน�้า ปี 2556 จึง
ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขึ้นอย่างเป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน รวบรวม และจัดท�าข้อมูลความรู้เรื่องน�้า และ 
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน คณะวิทยาศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชติชล  
ผลารกัษ์ ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการวจิยัและพฒันาเรือ่ง
การบริหารจัดการน�้าระดับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อ
เกบ็รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐาน และข้อมลูสมดลุน�า้ 
ของชุมชนวนเกษตรในพื้นที่ป่าต้นน�้า และชุมชนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่น�้าแล้ง-น�้าหลาก

ทั้งนี้คณะผู ้วิจัยยังได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
แนวพระราชด�าริ ซ่ึงมีหลักการว่า “ระบบวนเกษตร” 
คือการน�าป่ามาไว ้ในบ้าน หรือเป็นระบบที่ท�าให้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับไร่นา มีชีวิตและเข้มแข็ง
มากขึ้น จนเป็นที่พึ่งพาของคนในท้องถิ่นได้จากสภาพ
แวดล้อมและทรพัยากรทีเ่ปราะบางและเสือ่มโทรม อาศยั
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ต้นไม้ และใช้ประโยชน์
จากต้นไม้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบเกษตร

ส่วนแนวคิดแนวปฏบิตัทิีว่่า "เกษตรทฤษฎใีหม่" นัน้  
หมายถึงแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดิน
และน�า้ เพือ่การเกษตรในพืน้ทีข่นาดเล็กให้เกดิประโยชน์
สูงสุดด้วยหลักเศษฐกิจพอเพียง ใช้หลักอัตราส่วนพ้ืนที่ 
30 :30:30 :10 ในการแบ่งพ้ืนที่ สระเก็บน�้า : ปลูกพืช
ผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยืนต้น :ปลูกข้าว:ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 
อันน�าไปสู่การผลิตที่เกิดรายได้ และสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ส�าหรบั “สมดลุน�า้ชมุชน” หมายถงึ ความเสมอกนั  
เท่าเทียมกัน หรือความพอดีกัน ระหว่างต้นทุนน�้าตาม
ธรรมชาติของชุมชน และความต้องการใช้น�้าส�าหรับ
อปุโภค-บรโิภคและการเกษตร รวมถงึความเท่าเทยีมกนั 
ระหว่างผู้ใช้ด้วย 

พื้นที่เป้าหมายของการการวิจัยและพัฒนาของ
โครงการ “การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตาม
แนวพระราชด�าริ” ประกอบด้วย 13 ชุมชน ของ 8 
จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยชุมชนวนเกษตร 
จ�านวน 11 ชุมชน และชุมชนทฤษฎีใหม่ จ�านวน 2 
ชุมชน ด�าเนินงานเก็บข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ชุมชนทั้งแผนงานเข้าถึงและแผนงานพัฒนา โดยใช้
กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เอาผลประโยชน์
ที่ชุมชนคาดหวังเป็นตัวชี้วัด 

แผนงานเข้าถึงเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานวนเกษตรในพ้ืนที่ป่าต้นน�้า 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่น�้าแล้ง–น�้าหลาก ชุมชน
ด�าเนินงานจัดท�าโครงสร้างน�้าเสริมในพื้นที่ตามแนว 

พระราชด�ารทิีเ่หมาะสมกบัสภาพบรบิทภมูสิงัคม สามารถ
แบ่งรูปแบบการบริหารจัดการได้ ดังนี้ 

1) วนเกษตรสวนผสมผสาน ประกอบด้วยชุมชน
ต�าบลป่าแงะ จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านโป่งไฮ จังหวัด
เชียงราย ชุมชนบ้านแม่ละอุป จังหวัดเชียงใหม่ และ
ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง จังหวัดล�าปาง บางชุมชนยังมีระบบ
วนเกษตรแบบดั้งเดิมคือการท�าสวนเมี่ยงและเล้ียงวัว
ควายไว้ หลายชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงา ก�าบัง
ลม และรั้วล้อมรอบพื้นที่ พร้อมเสริมโครงสร้างน�้าแบบ 
มินิสปริงเกอร์ในพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกไม้เศรษฐกิจ และผัก
สวนครัว

2) วนเกษตรสวนหลังบ้าน ประกอบด้วยชุมชน
บ้านโปง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านป่าสักงาม จังหวัด
เชยีงใหม่ ชมุชนบ้านแม่เชยีงรายลุม่ จงัหวดัล�าปาง การ
จดัการพืน้ทีเ่น้นไม้ผลติอาหาร ปลกูไม้ชัน้ล่าง เช่น พรกิไทย  
กล้วย ยาสูบ มะเขือยาว ฝรั่ง และผักหวานป่า ใช้เป็น
อาหารและสมุนไพร แบ่งพื้นท่ีเล้ียงกบและหมูหลุมไว ้ 
ส่วนบ้านป่าสักงามจะมีการเลี้ยงผึ้งในขอนไม้ เลี้ยง
มดแดง เรอืนยอดทีพ่บมต้ัีงแต่ 4-5 ชัน้ เสรมิโครงการน�า้ 
แบบถังเก็บน�้ากองทุนหมุนเวียนพร้อมระบบกระจายน�้า

3) วนเกษตรในป่าเสื่อมโทรม ประกอบด้วยชุมชน
บ้านดอนชัย จังหวัดแพร่ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด  
จงัหวัดตาก และชมุชนบ้านแม่ระวาน จังหวดัตาก ชมุชน
ได้จัดการผืนป่าที่เสื่อมโทรม โดยการสร้างฝายเพื่อ 
กักเก็บน�้า สร้างความชุ่มช้ืนให้กับป่า ปลูกไม้ท้องถิ่น
เสริม โดยเฉพาะไม้ที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ใน
ชุมชนเป็นหลัก

4) เกษตรทฤษฎใีหม่ผสมผสาน ประกอบด้วยชมุชน
บ้านร้องแง จังหวัดน่าน ชุมชนได้จัดการพื้นท่ี 9 ไร่  
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ให้เป็นทีเ่ล้ียงปลา ปลูกข้าว ปลูกผกัสวนครวั ผลไม้ท้องถิน่  
เล้ียงหมู เลี้ยงไก่ และอยู ่อาศัย ส่วนชุมชนบ้าน 
ทุ่งมหาศาล จังหวัดก�าแพงเพชร ชุมชนมีพื้นที่เล็กน้อย
ส�าหรบัท�าเป็นสระกกัเกบ็น�า้ ส�าหรบัใช้รดพชืผกัสวนครัว  
และเลีย้งปลา จงึปลกูพชืหมนุเวยีนเลอืกชนดิทีใ่ช้น�า้น้อย
เป็นหลัก

แผนงานพัฒนา เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่
เกดิขึ้นจากเก็บรวบรวบขอ้มูลแผนที่ ประกอบดว้ยแผนที่
น�้า พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ท�ากิน พื้นที่
อยู่อาศัย และข้อมูลสมดุลน�้า ประกอบด้วย ปริมาณน�้า
ต้นทุน ปริมาณน�้าส�ารอง และปริมาณน�้าเพ่ืออุปโภค
บริโภค และเกษตร ด�าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างน�้า
เดิมที่มีอยู่ในชุมชน และพัฒนาโครงสร้างน�้าใหม่ พบว่า 
9 ชมุชนมนี�า้ต้นทนุมากกว่าความต้องการใช้ การท�าฝาย
ชะลอความชุม่ชืน้หรอืท�าฝายต้นน�า้ ถงัพกัน�า้ และระบบ
ท่อกระจายน�้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ห่างไกลแหล่งน�้า
จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหา บางแห่งติดตั้งโทรมาตร และ 
มีเดียบ็อกซ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยและใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการเพาะปลูก 

“ฝายต้นน�้า” คือ สิ่งก่อสร้างขวางหรือกั้นทางน�้า  
ซึ่งปกติมักจะกั้นล�าห้วยล�าธารขนาดเล็กในบริเวณท่ี
เป็นต้นน�้า หรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูงให้สามารถกัก
ตะกอนอยู่ได้ และหากช่วงท่ีน�้าไหลแรงก็สามารถชะลอ
การไหลของน�้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลง
ไปทับถมล�าน�้าตอนล่าง ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้า
ได้ดมีากวธิหีนึง่ มีรปูแบบในการสร้างทัง้แบบผสมผสาน  
สามารถท�าได้รวดเร็วด้วยวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ได้แก่ 
กิ่งไม้ ใบไม้ ก้อนหิน กระสอบทรายผสมซีเมนต์ หรือ
ลวดตาข่าย ต่อมาคือแบบกึ่งถาวรเป็นฝายชนิดหินก่อ
คอนกรตีเสรมิเหลก็ มคีวามมัน่คงแขง็แรงพอสมควร และ
สุดท้ายฝายแบบถาวร เป็นฝายชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีความมั่นคงแข็งแรง ด�าเนินการก่อสร้างในตอนปลาย 
ของล�าห้วยหรือร่องน�้าที่กว้างเกิน 5 เมตร

ส่วนอีก 5 ชุมชน มีน�้าต้นทุนไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ ในพื้นที่นี้ชาวบ้านมีอาชีพท�านาเป็นหลัก  
ระบบเช่ือมโยงแหล่งน�้าหรืออ่างพวงได้น�ามาใช้ใน
พื้นท่ีชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จังหวัดล�าปาง ชุมชน 
มหีนองกระทุม่โปงเป็นแหล่งน�า้ต้นทนุแต่อยูไ่กลจากพืน้ที่
การเกษตร จึงมีแนวทางในการเชื่อมโยงแหล่งน�้าจาก
หนองกระทุ่มโป่งเข้าสูห่นองน้อยด้วยระบบท่อ ท�าให้พืน้ท่ี
เกษตรรอบหนองน้อยมีน�้าใช้ในการเพาะปลูกได้ นอก 
จากนี้ บางพื้นที่ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน�้า 
ด้วยการท�าประตูน�้า ฝายกักเก็บน�้า ขุดขยายแหล่งน�้า
สาธารณะ และขดุสระหวัไร่ปลายนาเป็นแหล่งน�า้ส�ารอง 
ท�าให้ชุมชนมีน�้าใช้ในการเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี แก้ไข
ปัญหาน�้าไม่เพียงพอใช้ในฤดูแล้งได้

“อ่างพวง” คือ การน�าน�้าจากอ่างเก็บน�้าที่มี
ศักยภาพดีกว่ามาเติมให้อ่างเก็บน�้าที่ขาดแคลนน�้า หรือ
การสร้างอ่างเกบ็น�า้ย่อยหลายจดุ กระจายน�า้ไปแต่ละอ่าง  

ฝายผสมผสาน ฝายกึ่งถาวร ฝายถาวร
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โดยมกีารเชือ่มต่อกนั เช่น อ่างใหญ่เตมิอ่างเลก็ อ่างเลก็ 
เติมสระน�้า

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนักศึกษาในระดับ
ปรญิญาตรีและปรญิญาโททีไ่ด้เข้าร่วมศกึษาถงึศกัยภาพ
ในการกักตะกอนหน้าฝายของฝายต้นน�้าทั้ง 3 แบบ ใน
พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก บ้านปางจ�าปี 

จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านน�้าปุก จังหวัดพะเยา งานวิจัย
ท้ังหมดเสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน
ระหว่างชุมชนและสถาบนัการศกึษา ข้อมลูท่ีได้ได้น�ากลบั
ไปยังชุมชนประกอบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าต่อไป

พื้นที่ก่อนและหลังสร้างฝายกักเก็บน�้า

ชุมชนแม่เชียงรายลุ่ม

พื้นที่ก่อนและหลังเชื่อมโยงแหล่งน�้า 

ชุมชนแม่เชียงรายลุ่ม
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สาระวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการต่างๆ  ของระบบนิเวศป่าและระบบนิเวศอื่นๆ  
(Services of Forest and Other Ecosystems) 

ป่าผลัดใบ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่

ป่า (forests) แตกต่างจาก ป่าไม้ (forestry)  
เพราะว่าค�าว่าป่า หรอืระบบนเิวศป่า (forest ecosystems) 
หมายถึง ระบบนิเวศที่ประกอบด้วยพืชที่ มีขนาด 
แตกต่างกนัและมสีตัว์ป่า ส่วนการใช้ค�าว่าป่าไม้ (ป่า+ไม้) 
นั้น เป็นการใช้ในความหมายของการน�าส่วนของต้นไม้ 
โดยเฉพาะท่อนไม้ออกจากป่ามาใช้ประโยชน์ ส่วนค�าอีก
ค�าหนึ่งคือค�าว่า "สวนป่า" นั้นมาจากค�าว่า Plantation 
ซึง่เป็นการปลกูต้นไม้แล้วตดัใช้ประโยชน์ การกล่าวถงึป่า
ในบริบทต่างๆ เหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงจาก
ป่า นอกจากนี้ป่า (และระบบนิเวศธรรมชาติอื่นๆ) ยังให้ 
"บริการต่างๆ (services)” แก่มนุษย์ ค�าว่า "บริการของ
ระบบนิเวศเป็นค�าที่ใช้กันในวงการ "เศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม" หรือ "เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ" 
เพื่อการให้ "มูลค่า" แก่ทรัพยากร 

มนุษย์มองป่าในหลายฐานะขึ้นอยู่กับมุมมองของ

บุคคล คนที่อยู่ในป่าหรือใกล้ป่าอาจมองป่าว่าเป็นแหล่ง
ของเนื้อไม้ (เพื่ิอการสร้างที่อยู่อาศัย การท�าฟืน) แหล่ง
อาหาร (ส่วนต่างๆ ของพืช สัตว์ป่า และเห็ด) และแหล่ง
สมุนไพร (ส่วนของพืชและส่วนของสัตว์) ส่วนคนที่อยู่ใน
เมืองอาจมองว่าป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน�้าและ
อากาศที่ดี ค�าว่า "การท่องป่า" ส�าหรับคนในอดีต (ที่
พืน้ทีส่่วนมากของประเทศไทยยงัคงมีพืน้ทีป่่ามากกว่าใน
ปัจจบุนั) นัน้เป็นการเข้าไปในพืน้ทีท่ีเ่ตม็ไปด้วยภยนัตราย 
เพราะหากพจิารณาจากลกัษณะของ "พรานป่า" นัน้ควร
เป็นบคุคลท่ีมวีชิาอาคมป้องกนัตนเองจากอนัตรายต่างๆ 
หรืออาจเป็นการเข้าไปเพื่อ "ยิงนกตกปลา" ซึ่งเป็นการ
หาอาหารและสร้างความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน 
ส�าหรับคนในปัจจุบัน "การเที่ยวป่า" คือการเข้าไปเดิน
ตาม "เส้นทางศึกษาธรรมชาติ" ตามอุทยานแห่งชาติ
ต่างๆ และถ่ายรูปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจ�า แต่
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กยั็งอาจมบ้ีางทีเ่ข้าไปในบรเิวณของป่าทีไ่ม่ค่อยมกีารเข้า
ถึงมากนัก แต่ก็มิได้เป็นไปเพื่อการหาทรัพยากร แต่
เป็นการหาความเพลิดเพลินจากการเห็นหรือการสัมผัส
เท่านัน้ ซึง่เป็นทีน่่าสังเกตว่าคนทีอ่ยูใ่กล้ป่ามกัมองป่าว่า
เป็นแหล่งทรพัยากรทีใ่ช้ประโยชน์ได้ การจดัตัง้กรมป่าไม้
ขึ้นมาในอดีตนั้น เป็นการให้มีหน่วยงานที่จัดการการ 
ตัดต้นไม้ตามกฎหมาย ตามระบบสัมปทานที่ได้รับ
อทิธพิลมาจากการน�าระบบจากประเทศอังกฤษเข้ามาใช้
ในประเทศพม่า (ชื่อเก่า) ส่วนคนที่อยู่ไกลป่ามักมองป่า
มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อไม่มี "การใช้โดยตรง" ซึ่งการมอง
ต่างมมุลกัษณะเช่นนีก้อ็าจนบัว่าเป็นสาเหตปุระการหนึง่
ของความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ใกล้และ
ไกลพื้นที่สร้างเขื่ิิอนที่จะท�าให้พื้นที่ป่าหายไป...

การมองต่างมุมลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดการประเมิน 
"คณุค่า (values)" ของป่าแตกต่างกนัออกไประหว่างกลุม่
บุคคลคนชนบท (ในพื้นที่ที่มีป่า) และบริษัทท�าไม้อาจ
พิจารณาให้คุณค่าของป่าจากปริมาณเนื้อไม้ที่จะได้จาก
การตัดต้นไม้ในป่า รวมไปถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตร ส่วนคนในเมืองอาจ
พิจารณาว่า "คุณค่า" ของป่าคือภาพที่สวยงามของป่า 
และประโยชน์ทางอ้อมอื่นๆ ที่ได้จากป่า หากเกิดกรณีที่
จ�าเป็นต้องมีการตัดสินว่าพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งๆ ควรได้รับ
การเก็บรักษาไว้ หรือเปลี่ยนเป็นพื้นที่ลักษณะอื่นๆ นั้น 
ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสนิใจจ�าเป็นต้องมข้ีอมลูรอบด้านเพือ่
การตัดสินที่ทุกฝ่ายพึงพอใจและส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน้อยที่สุด

นักเศรษฐศาสตร์ท่ีสนใจการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติจึงได้เสนอแนวคิดในการให้ "มูลค่า (costs) 
หรือ ราคา (prices)" แก่ระบบนิเวศต่างๆ ผ่านประโยชน์
แบบต่างๆ ทีม่นษุย์ได้รบัจากระบบนเิวศ (ไม่เฉพาะระบบ
นเิวศป่า) ซึง่การให้มลูค่า หรอืราคานัน้อาจเป็นประเมนิ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่เรียกว่า "หนองงูเห่า" ซึ่งหมายถึงพื้นที่ลุ่มต�่าที่มีน�้าขัง 
หรือเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน�้า (wetland) พื้นที่ดังกล่าวอยู่ทาง
ทิศตะวนัออกของกรุงเทพฯ ซ่ึงในอดตีเป็นทางระบายน�า้
หลกัแห่งหนึง่ก่อนน�า้ไหลออกไปยังอ่าวไทย โดยท่ัวไปแล้ว
พื้นท่ีชุ่มน�้าสามารถรองรับน�้าได้เป็นปริมาณมาก (เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นท่ีบก) เพราะมีดินท่ีอุ้มน�้าได้ดี และ
พื้นที่ชุ ่มน�้ายังสามารถเป็นที่พักของตะกอนที่ประกอบ
ด้วยสารแขวนลอยต่างๆ ก่อนที่น�้าจะไหลออกสู่ทะเล ใน
การประเมนิมลูค่าของพืน้ท่ีชุ่มน�า้ดงักล่าวจงึต้องค�านงึถงึ
ประโยชน์ หรอืบรกิารทีม่นษุย์ได้รบัจากระบบนเิวศพืน้ที่
ชุม่น�า้นี ้รวมไปถงึมูลค่าทีช่มุชนเมอืงอาจต้องเสยีไปหาก
เกดิน�า้ท่วม เพราะการมพีืน้ทีชุ่ม่น�า้รองรบัน�า้ไว้ส่วนหนึง่
อาจท�าให้การเกดิน�า้ท่วมมภีาวะไม่รุนแรงมากนกั ซ่ึงการ
ประเมนิเปรยีบเทยีบนีต้้องท�ากบัมลูค่าทางเศรษฐกจิทีไ่ด้
รับจากการมีสนามบินในพื้นที่นั้น เช่นเดียวกับการสร้าง
เข่ือนทางภาคเหนอื หรือภาคกลางของประเทศไทย ก่อน
การพิจารณาว่าจะสร้างหรือไม่สร้างนั้น รัฐบาลควรมี
ข้อมูลรอบด้านทั้งในเชิงนิเวศและสังคม ประกอบกับ 
ผลการประเมินมูลค่าของพื้นที่ดังกล่าวด้วย อย่างไร
ก็ตาม ระบบนิเวศบางแห่งมีความเป็นเอกลักษณ์ใน 
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รูปแบบของลักษณะทางกายภาพ และ/หรือชีวภาพ ซึ่ง
ไม่พบในสถานท่ีอื่นๆ แล้วส่งผลให้การประเมินมูลค่ามี
ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น ดอยเชียงดาว 
(จงัหวดัเชยีงใหม่) เป็นยอดเขาหนิปนูทีม่พีชืพรรณทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ หรือบางชนิดมีความเฉพาะถิ่น (endemicity) 
ซึง่ประเด็นนีท้�าให้นกันเิวศหลายคนไม่สามารถยอมรบัได้
ว่า "คุณค่า" ของระบบนิเวศนั้นควรได้รับการประเมินให้
มี "มูลค่า" เพราะสิ่งมีชีวิตเมื่อสูญพันธุ์ไปแล้วไม่สามารถ
สร้างขึ้นมาใหม่ได้ หรืออาจเรียกว่า "ประเมินค่ามิได้ 
(priceless)” สิ่งต่างๆ เหล่านี้สร้างความซับซ้อนต่อการ
ตัดสินใจ

อย่างไรก็ตาม เพ่ือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ในระดบัพืน้ฐาน องค์การนานาชาตไิด้เสนอว่าระบบนเิวศ
ต่างๆ มีบริการ 4 อย่าง ได้แก่ 1) Provisioning 
services (บริการที่เป็นทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้) เช่น 
อาหาร พืชเส้นใย เชือ้เพลิง แหล่งพนัธกุรรม สารชวีเคมี 
และน�้าสะอาด 2) Regulating services (บริการด้าน
การควบคุม) เช่น สตัว์กระจายเมลด็ สตัว์ผสมเกสร การ
ควบคุมสภาพอากาศ และการควบคุมการพังทลายของ
ดนิ 3) Supporting services (บรกิารด้านการสนับสนนุ) 

เช่น การหมุนเวียนธาตุอาหาร การสร้างดิน และการ
สร้างผลผลิตขั้นต้น และ 4) Cultural services (บริการ
ด้านวฒันธรรม) เช่น คณุค่าด้านจติวญิญาณและศาสนา 
คุณค่าด้านความรู้ การศึกษา แรงบันดาลใจ และการ
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ
ตามแนวทางนี้อาจท�าให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ไม ่
แตกต่างกนัมากนกั และเกดิข้อขดัแย้งน้อยทีส่ดุ นอกจากนี้ 
นกัเศรษฐศาสตร์นเิวศยังเสนอแนวคิดให้ผู้ได้รับประโยชน์
จากบริการต่างๆ ของระบบนเิวศ "จ่ายคนื" กลบัแก่ระบบ
นิเวศ หรือที่เรียกว่า Payment for Ecological (or 
Environmental) Services (PES) โดยนกัเศรษฐศาสตร์
ต้องประเมินก่อนว่าระบบนิเวศนั้นๆ มีบริการต่างๆ คิด
เป็นมูลคาเท่าใด ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจ่ายคืนใน
ลักษณะน้ี (ท่ีอาจเป็นรูปตัวเงินหรือรูปแบบอื่นๆ) อาจ
เป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้ระบบนิเวศนั้นๆ และสามารถปกป้อง
ระบบนิเวศดงักล่าวเพือ่ให้ระบบดงักล่าวด�าเนนิไปอย่างปกติ
เพือ่จะให้บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนือ่ง ทั้งนี้ผลประโยชน์
สุดท้ายก็คือการที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และชุมชนมี 
แรงจูงใจในการอนุรักษ์ระบบนิเวศสืบไป...

เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของระบบนิเวศ:
http://www.cbd.int/doc/bioday/2008/ibd-2008-factsheet-01-en.pdf 
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 สาระวิทยาศาสตร์

EBOLA ไวรัสพันธุ์โหด

โลกของเราทุกวันนี้นับว่ามีอันตรายหลายๆ ด้าน 
จนหลายคนรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสงบสุข ไม่ปลอดภัย
เหมือนในอดีตที่ผ่านมา จนมีวลีที่มักพูดกันติดปากว่า 
“โลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน” เพราะเราต่างต้องเผชิญกับภัย
สงคราม การก่อการร้าย ความยากจน การขาดแคลน
อาหาร ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และโรคร้ายต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ทุกวัน โดยเฉพาะภัยจากโรคร้ายท่ีท�าให้มนุษย์ทุกคน
หวาดกลัว เพราะดูเหมือนว่ายิ่งนับวันก็ยิ่งพบเชื้อโรค 
ชนิดใหม่ๆ มากขึ้น อีกทั้งเชื้อโรคเดิมก็กลับกลายพันธุ์
จนอนัตรายอย่างไม่คาดคดิ โดยทีเ่ราไม่รูว่้ามันจะเกดิขึน้
กบัตัวเองหรอืคนรอบข้างเมือ่ไหร่ มโีรคร้ายหลายชนดิที่
คร่าชีวิตมนุษย์ให้จากไปก่อนวัยอันควร เช่น โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ ซึ่งมนุษย์ในยุค
ที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นน้ี 
ต่างไม่หยดุยัง้ทีจ่ะขวนขวายหาวธิป้ีองกนัและรกัษาอย่าง
เตม็ที ่แต่ในบรรดาโรคร้ายแรงทัง้หลายทีม่นษุย์รูจ้กัและ
เผชญิอยูท่ัง้ในอดีตและปัจจบุนัคงจะต้องชดิซ้าย เมือ่เอ่ย
ถึงโรค “อีโบลา” เป็นค�าสามพยางค์ที่คนฟังแทบสะดุ้ง 
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไร แต่ที่รู้
แน่ๆ คือมีคนนับพันที่ทุกข์ทรมานและจบชีวิตลงอย่าง
รวดเร็วเมื่อติดเชื้อไวรัสพันธุ์โหดชนิดนี้

ปัจจบุนัทีเ่กดิขึน้ในประเทศแถบแอฟรกิาตะวนัตกถอืว่ามี
ความรนุแรงและมแีนวโน้มทีจ่ะสูงข้ึน จนกระทัง่องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้โรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา เดมิเรยีกว่าโรคไข้เลือดออก
อโีบลา เพราะมลีกัษณะอาการคล้ายไข้เลือดออก พบครัง้
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ใกล้แม่น�้าอีโบลา ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ 
ได้แก่ สายพันธุ์ไอเวอร์รี่โคสต์ สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์
ซาร์อี สายพันธุ์เรสตัน และสายพันธุ์ Bundibugyo โดย
สายพนัธุท่ี์ก่อให้เกดิการระบาดในแอฟรกิา คอื สายพนัธุ์
ซูดาน ซาร์อีร์ และ Bundibugyo มีอัตราการเสียชีวิต
ประมาณร้อยละ 60–90

โรคตดิเช้ือไวรัสอโีบลาสามารถตดิต่อได้ 2 ทาง คอื 
1. ตดิต่อจากสตัว์โดยการสมัผสัตวัสตัว์ สารคดัหลัง่ หรือ 
รับประทานสัตว์ที่มีเชื้อ 2. ติดต่อจากคนสู่คน โดยการ
คลุกคลีใกล้ชิด สัมผัสกับเลือด หรือสารคัดหลั่ง ได้แก่ 
น�้ามูก น�้าลาย ปัสสาวะ อุจจาระ หรือน�้าอสุจิของคนที่
ติดเชื้อโรคนี้ (ยังไม่มีรายงานการติดต่อทางการหายใจ)

โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา มีระยะฟักตัวประมาณ 
2-21 วัน โดยมากจะแสดงอาการไข้สูงเฉียบพลัน 
อ่อนเพลยีมาก ปวดศรีษะและเจบ็คอ ปวดกล้ามเนือ้มาก 
ต่อจากนั้นจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย มีเลือดออกตาม
อวัยวะต่างๆ มีผื่นเลือดออกที่ผิวหนัง ตับและไตท�างาน
บกพร่องและเสียชีวิตในที่สุด ผู้ที่ติดเชื้อนั้นตราบใดที่ยัง
มีไวรัสและสารคัดหลั่งอยู่ในตัว พบว่าก็ยังสามารถแพร่
เชื้อได้ ดังกรณีตัวอย่างของชายคนหนึ่งที่ติดเชื้อในห้อง
ปฏิบัติการ ยังพบไวรัสอีโบลาในน�้าเชื้ออีก 61 วันหลัง
จากเริ่มป่วย

ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัส 
อโีบลาได้ การรกัษาจงึเป็นการรกัษาแบบประคับประคอง
ตามอาการ เช่น การให้ยาแก้ปวด ยาลดไข้ การให้สารน�า้ 
ทางหลอดเลอืดด�า การให้ออกซเิจน แต่เนือ่งจากเป็นโรคที่
รุนแรง การรักษาจงึเป็นการรักษษในโรงพยาบาล (มีการ

ข้อมูลจากส�านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสขุ ระบวุ่า โรคตดิเชือ้ไวรสัอีโบลา  
(Ebola Virus Disease: EVD) จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มี
ความเสี่ยงสูง เป็นโรคติดต่ออันตรายและต้องแจ้งความ
เมื่อมีผู้ป่วย เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยาเฉพาะ
ส�าหรับการรักษา สถานการณ์การระบาดของโรคใน
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แยกผู้ป่วย) แต่ในขณะนี้ได้มีการทดลองใช้วัคซีนป้องกัน
ไวรสัอโีบลากบัมนษุย์ จากการรายงานข่าวในเวบ็ไซต์ของ
สถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS) และสถาบนัวคัซีน
แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ช่วงเดอืน
กันยายน 2557 ระบุว่า ศาสตราจารย์เอเดรียน ฮิลล์ 
 จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เปิดเผย
ว่าได้ทดลองฉดีวคัซนีเพิม่ภมูคิุม้กนัเชือ้ไวรสัอโีบลาให้กบั 
นางรูธ แอทคินส์ อาสาสมัครคนแรก จากอาสาสมัคร
ทั้งหมด 60 คน ซึ่งเคยเป็นนางพยาบาลมาก่อน โดยใช้
วคัซนีทีพ่ฒันาเพือ่ป้องกนัเชือ้ไวรสัอโีบลา สายพนัธุซ์าอร์ี 
และหากได้ผลเป็นทีน่่าพอใจจะพฒันาวัคซนีให้น�าไปใช้ใน
แอฟริกาตะวันตกต่อไป วัคซีนดังกล่าวได้รับการพัฒนา
โดยสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตยาแกล็กโซสมิธไคลน์ 
โดยนกัวทิยาศาสตร์คาดว่าผลการทดลองวคัซนีอโีบลาจะ
ออกมาโดยสมบูรณ์ราวปลายปีนี้ หากไม่พบผลข้างเคียง
ท่ีเป็นอนัตรายใดๆ กจ็ะน�าไปให้บคุลากรทางการแพทย์ใน
แอฟรกิาตะวนัตกใช้เป็นกลุม่แรก ทัง้นีส้ถานการณ์ล่าสดุ 
(กลางเดือนกนัยายน 2557) มผีูเ้สยีชวีติจากการตดิเชือ้
ไวรัสอีโบล่า 2,400 คน และมีผู้ติดเชื้อกว่า 5,000 คน 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการทดลองใช้วัคซีน 
แต่ก็ยังไม่อาจรับรองผลได้ ดังนั้นการป้องกันจึงขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมของเราเอง และถึงแม้ยังไม่มีการตรวจพบ 
ผู้ป่วยในประเทศไทย แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ เนื่องจาก
พบว่ามีการแพร่เชื้อที่รวดเร็วมาก วิธีการส�าคัญในการ
ป้องกันตนเองคือ หลีกเลี่ยงการกินสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
โรค เช่น ค้างคาว ลิง การไม่เข้าไปในถิ่นที่มีสัตว์ที่เป็น
พาหะโรคอาศัยอยู่ รวมถึงการรักษาความสะอาด ไม่
สัมผสัซากสตัว์และสารคดัหลัง่ของผูป่้วยทีไ่ม่ทราบสาเหตุ
ของอาการป่วย หรือผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสอีโบลา

10 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลา 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�าประเทศไทย ต้นฉบบั: http://go.usa.gov/yR4Q)

1. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาถูกพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2519 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก นบัแต่นัน้เป็นต้นมา 
ก็พบการระบาดของเช้ือชนิดนี้เป็นคร้ังคราวในหลาย
ประเทศในแถบแอฟริกา

2. เชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่กระจายผ่านทางอากาศ
3. เชื้อไวรัสอีโบลาจะติดต่อได้ต่อเมื่อมีอาการป่วย 

ผู้ป่วยต้องมีอาการจึงจะแพร่เชื้อโรคไปยังบุคคลอื่นได้
4. โดยท่ัวไปอาการของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา

ได้แก่ มีไข้ (สูงกว่า 38.6 องศาเซลเซียส) ปวดศีรษะ
รุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนล้า ท้องร่วงรุนแรง อาเจียน 
ปวดบริเวณช่องท้อง และเบื่ออาหาร อาการเหล่านี้อาจ
ปรากฏขึ้นช่วงใดก็ได้ในช่วง 2–21 วัน หลังได้รับเชื้อ
ไวรัสอีโบลา โดยพบมากที่สุดช่วงวันที่ 8–10

5. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างทันท่วงที
เป็นส่ิงส�าคัญแต่ก็ท้าทายย่ิง เพราะโรคชนิดนี้ตรวจ
วินิจฉัยทางคลินิกได้ยากในช่วงแรกของการติดเช้ือ ทั้ง
ยังอาจวินิจฉัยผิดพลาดด้วยเหตุท่ีโรคนี้มีลักษณะอาการ
หลายอย่างคล้ายโรคอื่น เช่น มาลาเรีย

6. เฉพาะสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม (เช่น มนษุย์ ค้างคาว 
ลิง และลิงไร้หาง) เท่านั้นที่สามารถติดเช้ือและแพร่
กระจายเชื้อไวรัสอีโบลา

7. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาบางรายอาจหาย
จากการป่วยได้ ส�าหรบัการแพร่ระบาดในแอฟรกิาตะวนั
ตกครัง้นี ้ประมาณครึง่หนึง่ของผู้ตดิเช้ือจะรอดชีวติหาก
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมักไม่มี
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสได้เพียงพอ

8. แม้จะมีการทดลองตัวยา แต่ก็ยังไม่มีวัคซีน
หรือยาต้านไวรัสจ�าเพาะเจาะจงชนิดใดท่ีพิสูจน์แล้วว่ามี
ประสิทธิผลในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลา

9. โรคเชื้อไวรัสอีโบลารักษาตามลักษณะอาการที่
ปรากฏ การรักษาขั้นพื้นฐานต่อไปนี้ช่วยเพิ่มโอกาสรอด
ชีวิตได้หากปฏิบัติตั้งแต่ช่วงแรกๆ คือการให้ของเหลว
ทดแทนทางเส้นเลือด และปรับระดับเกลือแร่ในร่างกาย
ให้สมดลุ รวมถงึรกัษาสถานะของออกซเิจนและความดนั
โลหิต ตลอดจนรักษาการติดเชื้ออื่นๆ ถ้ามี หากจ�าเป็น
ต้องเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีพบกรณีการติดเช้ือไวรัสอีโบลา 
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โปรดใส่ใจสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด
และของเหลวจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ ถึงแม้ผู้เดินทาง
จะไม่ได้เส่ียงต่อการพบปะและสัมผัสกับผู้ป่วย แต่ก็ควร
จะเฝ้าระวังสุขภาพของตนในช่วง 21 วัน หลังเดินทาง
กลับ และรีบพบแพทย์ทันทีหากมีไข้หรือพบอาการของ
โรคเชื้อไวรัสอีโบลา

10. ทุกคนสามารถสนับสนุนองค ์กรด ้าน
มนุษยธรรมที่ปฏิบัติภารกิจต่อสู้กับเชื้อไวรัสอีโบลาได้ 
โดยดูรายละเอียดที่ www.interaction.org

 
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   
http://www.thairath.co.th/content/442641 
เว็บไซต์โอเคเนชัน 
http://www.oknation.net/blog/nfedlion/2014/07/31/entry-1
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ 
http://www.manager.co.th/around/ViewNews.aspx?NewsID=9570000091907
เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
http://m.news.thaipbs.or.th/
เว็บไซต์ส�านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?items=1697
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
http://www.nvco.go.th/modules.php?m=newsvaccine1&op=detailnewsupdate&NUID=146
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/18562-ebola-virus-disease
เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย
http://bangkok.usembassy.gov/ten-things-ebola.html
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กิจกรรม
ความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ�าปี 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์
วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิส่วนภมูภิาค ประจ�าปี 2557 เนือ่ง
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มช. โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบโล่เกียรติคุณ
แก่คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่สร้าง 
ชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้
รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ  
จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี 
เปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ 
คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจัดงาน โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนร่วมถวายพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีเปิดงาน ณ 
ห้องบรรยาย SCB2100 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 

ในโอกาสทีปี่ 2557 เป็นปีแห่งการเฉลมิฉลองการ
ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
แห่งชาต ิส่วนภูมภิาค ประจ�าปี 2557 ระหว่างวนัท่ี 18-20  
สิงหาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด 
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดงานครอบคลุมพื้นท่ีเขตการ
ศึกษาภาคเหนือตอนบน รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชยีงราย เชยีงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง 
และล�าพนู ซึง่ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน 
ต่างๆ อาท ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน

การจัดงานดังกล ่าวมีวัตถุประสงค ์ เพื่อ เทิด 
พระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมการค้นคว้า
และเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพฒันาท้องถิน่และประเทศชาต ิส่งเสรมิ
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ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงความรู ้
ความสามารถ ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสาธารณชน และกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมภายในงานประกอบด ้วยการจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีนิทรรศการวชิาการ และกจิกรรมเยาวชน 

อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวด
วาดภาพการ์ตูน วาดภาพตามจินตนาการ ตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวัตกรรม
ของนักวิทยาศาสตร์น้อย การแข่งขันกระบวนการ 
แก้ปัญหา และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ตลอดจนการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของ 
8 ภาควชิา และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะวทิยาศาสตร์ 
รวมทั้งการออกบูธของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

การประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer Congress 2014, 
The 45th International Symposium on Macromolecules (MACRO 2014)

สมาคมเคมีแห ่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ ์
ของศาสตราจารย ์ ดร . สมเด็จพระเจ ้ าลูก เธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สมาคม
โพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Union 
of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) จัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ IUPAC World Polymer 

Congress 2014, The 45th International Symposium 
on Macromolecules (MACRO 2014) ระหว่าง
วันที่ 7-11 กรกฎาคม2557 ณ Convention Hall 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้
รับเกียรติจาก Professor Dr. Michael Buback, 
President of Polymer Division, IUPAC กล่าวถึงที่มา 
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นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจ�าปี 2557 สนามชิงแชมป์ประเทศไทย

ของการจัดประชุม นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 
ประธานจดัการประชมุ กล่าวรายงานการจดัการประชมุ 
และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีนัก
วิทยาศาสตร์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการจาก
ทั่วโลกกว่า 1,200 คน เข้าร่วมงาน ภายในงานมีการ
บรรยายเชงิวชิาการจากผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลก การแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ นิทรรศการต่างๆ รวมท้ัง

การน�าเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย์ ดร. ภัทร์นฤน  
วรจติตพิล อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคม ีและคณะผูว้จิยัได้
รับรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัย Best Poster Award 
(First Prize) ของ Session “Environmentally Benign 
Polymers (ENVIR)” จากผลงานเร่ือง PLA-PBAT Blends 
and Their Composites with Montmorillonite as 
Biodegradable Material for Packaging Applications: 
Preparation, Characterization and Testing  
ซึ่งคณะผู ้วิจัยประกอบด้วยคุณกัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์  
คุณสุธินี เกิดเทพ อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย  
ดร. ธนาวด ีลีจ้ากภยั อาจารย์ ดร. ภทัร์นฤน วรจติตพิล 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโอลิมปิก
หุ่นยนต์ ประจ�าปี 2557 สนามชิงแชมป์ประเทศไทย 
(World Robot Olympiad 2014 : WRO) ประเภท
ทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ซึ่งจัดโดยบริษัท 

แกมมาโก้ ประเทศไทย จ�ากัด โดยได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก ณ เมืองโซชิ 
ประเทศรัสเซีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 สมาชิก
ทีม (ทีม No Batrider) ประกอบด้วยนายอดิลักษณ์  
ชปูระทปี นายสมาน วารกุา นายกติตกิวนิ เล่ห์แสน และ
นายสิรวิชญ์ มูลรินต๊ะ
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พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. 
สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และบรรยายแนะน�าคณะ
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย หัวข้อ 
“การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา” โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนจากสโมสร
นกัศกึษา และการเสวนา หัวข้อ "ประสบการณ์จากพีสู่่น้อง  
เพื่อการเรียนวิทยาศาสตรอ์ย่างมีความสุข" โดยศิษย์เก่า 
คณะวิทยาศาสตร์ท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้แทน
นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง
บรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี และห้องบรรยาย 
SCB1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

งานวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2557 

คณะวทิยาศาสตร์จดังานวนัผูบ้รหิารพบผูป้กครอง
นักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนะน�า
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการบรรยาย
เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รวมท้ังการแนะน�าสมาคม
ศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ โดยคณุสมพงษ์ หรจินัทร์วงษ์  
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ 
"เรียนวิทยาศาสตร์ดีอย่างไร ท�าอะไรได้บ้าง" โดย 
ศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ทีป่ระสบความส�าเร็จ เมือ่วนัที่ 
26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ภูค�า 2 โรงแรม
เชียงใหม่ภูค�า
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โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน (Pre-College Program)

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเรียน (Pre-College Program) ส�าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 
ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ปี และห้อง
บรรยาย SCB1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึง
สิ่งที่จ�าเป็นก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการทีส่�าคญั อาท ิโครงการสร้างและ
ส่งเสริมวินัยนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยวนิยั
และการด�าเนนิการทางวนิยันกัศกึษา รวมถงึกฎ ระเบยีบ
วินัยจราจรต่างๆ โดยวิทยากรจากกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การจราจร ต�ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจ 

ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 
และเตรยีมพร้อมก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน โดยวทิยากร
พิเศษคือ อาจารย์อดัม แบรดชอว์ อาจารย์สอนภาษา
อังกฤษจากสถาบันสอนภาษา Hollywood Learning 
Center รวมทั้งโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ลงทะเบียนเรียน รวมทั้งระบบสารสนเทศห้องสมุดคณะ 
วทิยาศาสตร์ โดยวทิยากรจากส�านกัทะเบยีนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักศึกษา หัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมและ
ความกตัญญูของนักศึกษา" เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง
ความส�าคัญของการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และ
มคีวามกตญัญูกตเวทต่ีอผูม้พีระคณุ โดยได้รับเกยีรตจิาก 
พ.อ. นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานกรรมการ
บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จ�ากัด เป็นวิทยากร 
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พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2557

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2557 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโถงชั้น 1 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาช้ัน 
ปีที่ 1 ได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ด้วยการน�า
พานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้ที่ตกแต่งอย่าง

สวยงามมาคารวะคณาจารย์โดยพร้อมเพรียงกัน โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานในพธิแีละกล่าวให้
โอวาทแก่นกัศกึษา นอกจากนีย้งัมกีารมอบรางวลัเรยีนดี  
กิจกรรมดี ประจ�าปีการศึกษา 2556 แก่นักศึกษาทุก
ชั้นปีที่ได้รับการคัดเลือก

ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รุ่นรหัส 09 
มอบหุ่นไดโนเสาร์แก่ภาควิชาธรณีวิทยา

ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รุ่นรหัส 09 น�า
โดยคุณนเรศ สัตยารักษ์ (อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรม
ทรัพยากรธรณี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลงังาน ปัจจบุนัเป็นข้าราชการ
บ�านาญ) พร้อมด้วยเพื่อนรุ่นรหัส 09 ร่วมกันมอบหุ่น
ไดโนเสาร์ จ�านวน 8 ตัว มูลค่ากว่า 8 แสนบาท แก่
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดท�าโดย 
สล่าเพชร วิริยะ จากพิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก อ�าเภอ
สันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยติดตั้งบริเวณป้ายด้าน

หน้าภาควิชาฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆ และ
เยาวชนให้หันมาสนใจศึกษาเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และ
เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของภาควชิาฯ โดยมรีองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย หัวหน้าภาควิชา
ธรณีวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นกัศึกษา และศษิย์เก่าภาควชิาธรณวีทิยา ร่วมเป็นเกยีรติ
และเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2557 ณ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์รับมอบธงการจัดการแข่งขัน 
International Mathematical Olympiad 2015

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยผูบ้รหิารสถาบนัส่งเสรมิ

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) รบัมอบธงการ

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ ประจ�าปี 2558 International Mathematical 

Olympiad 2015 (IMO 2015) ในพิธีปิดการแข่งขัน 

International Mathematical Olympiad 2014 (IMO 

2014) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 ณ University of 

Cape Town เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 3-13 กรกฎาคม 2557 โดยคณะ

วิทยาศาสตร์จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IMO 2015 

ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญไปบรรยายด้านเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์เคร่ืองเร่งอนุภาคในงาน International Nathiagali Summer College 

on Physics and Contemporary Needs

อาจารย์ ดร. สาคร ริมแจ่ม อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบัน 
Pakistan Atomic Energy Commission และ National 
Centre for Physics ไปบรรยายด้านเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์เครื่องเร ่งอนุภาคในงาน International 
Nathiagali Summer College on Physics and 
Contemporary Needs ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันที่ 4-16 
สงิหาคม 2557 ณ กรงุอสิลามาบดั สาธารณรฐัอสิลาม
ปากีสถาน โดยมีประธานาธิบดี Mamnoon Hussain 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

การประชุมคร้ังนี้เป็นการประชุมด้านฟิสิกส์ระดับ
ประเทศทีร่ฐับาลปากสีถานให้ความส�าคัญมากโดยจดัข้ึน

ต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปีมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1976 จากการ
ริเริ่มของ Professor Abdus Salam นักฟิสิกส์รางวัล
โนเบลชาวปากสีถาน ซ่ึงปีนีห้วัข้อในการบรรยายเน้นด้าน 
Accelerator Technology and its Applications และ 
Plasmonics and Metamaterials โดยมีการเชิญนัก
วิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องมาจาก
หลายประเทศ ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส แคนาดา รัสเซีย 
สาธารณรฐัเชก็ จอร์แดน อาร์เมเนยี บราซิล ออสเตรเลยี 
จีน และประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งผู้เข้า
ร่วมรับฟังการบรรยายเป็นนักวิจัยและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านฟิสิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วปากีสถาน 
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ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ วมว. ระยะที่ 2 
และแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ประจ�าปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยที่
เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที ่2 และรองศาสตราจารย์ 
ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการ 

วมว.-มช. ร่วมแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจ�าปี
การศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  
แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ และการแถลง
ข่าวฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
คณิตศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ อาจารย์
ประจ�าภาควิชาเคมี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และอดีต
นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) บริจาคเงิน จ�านวน 
13,000 บาท เพือ่เป็นทนุการศึกษาแก่นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ 
และบริจาคเงินจ�านวน 24,430 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ
บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ 
(อาคารเคม ี1) โดยมรีองศาสตราจารย์ปรชีา ล่ามช้าง รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วยผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร์ร่วมรบัมอบและ
เป็นสกัขีพยาน เมือ่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณรับรอง 
ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุน
โครงการบูรณะอาคารเคมี 1
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์เบญจมาศ ปัญญางาม อาจารย์ประจ�าภาค
วชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์และศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ 
บริจาคเงินในนาม "กองทุนคุณบุญมา ปัญญางาม" 
จ�านวน 10,000 บาท เพือ่เป็นทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดการอบรมเชิงวิชาการ 
เรื่อง "ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีเซรามิกกับศิลปะล้านนา"

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม จดัการอบรมเชงิวชิาการ 
เรือ่ง “ความสมัพนัธ์ของเทคโนโลยเีซรามิกกบัศลิปะล้านนา” 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและครูผู้สอนจากโรงเรียนในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาควิชา
เคมีอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความส�าคัญของเซรามิก

แบบศิลปะล้านนา รักษาเอกลักษณ์เซรามิกล้านนาให้
คงอยู่ต่อไป และเข้าใจวิธีการน�าเทคโนโลยีเซรามิกไป
ประยุกต์กับการผลิตเซรามิกแบบศิลปะล้านนาให้เป็น
สนิค้าทีม่คีณุภาพ โดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกคณะวทิยาศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 1-2 กันยายน 2557

คณะวทิยาศาสตร์ โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อภนินท์  
นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน 
รบัมอบ เมือ่วันที ่27 สิงหาคม 2557 ณ บรเิวณรบัรอง 
ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง “การถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) 

ประจ�าปี 2557”

ภาควชิาชวีวทิยา (โครงการบรกิารวชิาการด้านจีโนม 
พืชเศรษฐกิจ) จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
เรือ่ง "การถ่ายทอดความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพของ 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ประจ�าปี 2557" 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์จัดสัมมนา 
เรื่อง “แนวทางการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง 
"แนวทางการสอนเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21" 
ส�าหรบัคณาจารย์ โดยได้รบัเกยีรตจิากผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. ดวงหทยั กาศวบิลูย์ จากคณะศกึษาศาสตร์ และ

ส�าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ�าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 200 คน เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแม่ริม
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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ภาควิชาสถิติจัดโครงการ 
“การใช้สถิติเพื่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือที่ยั่งยืน” 

ภาควิชาสถิติ จัดโครงการ “การใช้สถิติเพ่ือการ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือที่ยั่งยืน” เพื่อให ้
ผู้เข้าอบรมสามารถน�าระเบียบวิธีการทางสถิติไปใช้
บริหารข้อมูลของแต่ละท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม สร้าง
นักวิจัยผู ้ช่วยระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบการสร้าง
ฐานข้อมูลระดับชุมชน และเป็นการติดตามและประเมิน

ผลการใช้สถิติเพื่อการบริหารงานส�าหรับการพัฒนา  
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์แผน
และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือ 
หรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้น�าชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
จ�านวน 55 คน ระหว่างวนัท่ี 16-18 กรกฎาคม 2557 
ณ ห้องบรรยาย อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ
จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับ Professor Charles Christopher Sorrell 
จาก The University of New South Wales (UNSW) 
ประเทศออสเตรเลีย ที่เข้าพบเพ่ือหารือความร่วมมือ
เกี่ยวกับ Joint PhD Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ กับ UNSW ในโอกาสที่ Professor Charles 
Christopher Sorrell ได้เดินทางมาติดตามความ
ก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2557 ณ บริเวณรับรอง ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 
40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะ
จาก Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู ้บริหารและ
คณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Tohoku 
University ประเทศญีปุ่น่ ซึง่น�าโดย Professor Kazuko 
Suematsu, Deputy Director of Global Learning 
Center, Institute for Excellence in Higher Education, 

Tohoku University และคณะ ที่เข้าพบคณบดีและ 
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2557 ณ บริเวณรับรอง ห้องคณบดี ชั้น 2 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะ
จาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู ้บริหารและ
คณาจารย์ร่วมให้การต้อนรบัอาคนัตกุะจาก Ritsumeikan 
University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน�าโดย Professor Jun 
Satomi จาก Department of Biotechnology, Faculty 
of Life Sciences, Ritsumeikan University ที่เข้าพบ

คณบดแีละผูบ้ริหารคณะวทิยาศาสตร์เพือ่หารอืความร่วม
มือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ 
บริเวณรับรอง ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากหอดูดาวแห่งวาติกัน 
ให้เข้าร่วมโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 

Vatican Observatory Summer School 2014 (VOSS2014)

นางสาวนารมีสั เจะและ (ซนั) นกัศกึษาระดบั
ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และ
วสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ รหสั 560551048 
(นกัศกึษาโครงการ พสวท.) ได้รบัการคดัเลอืกจากหอ 
ดดูาวแห่งวาติกัน (Vatican Observatory) เมอืง Castel 
Gandolfo กรงุโรม ประเทศอติาล ีให้เข้าร่วมโครงการ
อบรมนกัดาราศาสตร์รุน่เยาว์ Vatican Observatory 
Summer School 2014 (VOSS2014) ระหว่างวนัที่ 
1-27 มถินุายน 2557

VOSS เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกๆ สองปี 
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรูท้างด้านดาราศาสตร์ข้ันสงู และประสบการณ์การ

ท�าวิจัยด้านดาราศาสตร์ให้กับนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  
เพื่อสร้างเครือข่ายนักดาราศาสตร์รุ ่นเยาว์จากท่ัว 
ทุกมุมโลก และน�าความรู ้ที่ ได ้รับกลับไปเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ์ให้เยาวชนในประเทศของตนต่อไป โดยคดั
เลอืกนกัศกึษาระดบัวจิยัสาขาวชิาฟิสกิส์และดาราศาสตร์
จากทั่วโลกมาเข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ  
หอดดูาวแห่งวาตกินั ในอาณาเขตของ Castel Gandolfo 
ต�าหนักฤดูร้อนของสมเด็จพระสันตะปาปา กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี ปีนี้มีผู ้ได้รับการคัดเลือกจากท่ัวโลก 
จ�านวน 25 คน เข้ารบัการอบรมภายใต้หวัข้อ Galaxies, 
Near and Far, Young and Old ซึ่งมีนักดาราศาสตร์
ชั้นน�าจากทั่วโลกเป็นวิทยากร 

นางสาวนารีมัสกล่าวถึงที่มาของการเข้าร่วม
โครงการนีว่้าได้รบัการแนะน�าจากอาจารย์ ดร. ศริามาศ 
โกมลจนิดา อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ โดยการสมคัร
ทางเวบ็ไซต์และส่งเอกสารต่างๆ แบบออนไลน์ ซ่ึงปีนีห้อ
ดูดาวแห่งวาติกันได้คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์จาก
ทุกประเทศทั่วโลก จ�านวน 25 คน จากจ�านวนผู้สมัคร 
ท้ังสิน้ 165 คน ท้ังนีท่ี้ผ่านมามศีษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้รับการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 4 คน 
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กิจกรรมส�าหรับผู้เข้าร่วมโครงการช่วงวันจันทร์-
ศุกร์ คือการเรียนหนังสือในช่วงเช้า และท�างานวิจัย
กับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกาแล็คซี่ในช่วงบ่าย 
ส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีการทัศนศึกษา พาเที่ยว
ชมเมืองต่างๆ ในประเทศอิตาลี เช่น เมือง Florence, 
Rome, Seina และ Assisi เป็นต้น ช่วงเย็นของทุกวัน
จะมีการเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และช่วง
ดกึจะมกีจิกรรมดูดาวและฝึกการใช้กล้องโทรทรรศน์แบบ
ต่างๆ นางสาวอารีมัสกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจและประทับใจ
มากทีไ่ด้รบัโอกาสนี ้เพราะท�าให้ได้รูจ้กัเพือ่นๆ ทีม่คีวาม
สนใจด้านดาราศาสตร์จากทั่วโลก มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น งานวิจัย ภาษา และวัฒนธรรม

การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาประมุขสูงสุด

ของนครรัฐวาติกัน

ภาพบรรยากาศการไปทัศนศึกษาเย่ียมชม

เมืองต่างๆ ในอิตาลี

กิจกรรมการดูดาวและฝึกการใช้กล้องโทรทรรศน์

ที่หอดูดาววาติกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กับเพื่อนๆ จากทุกทวีป และได้พูดคุยกับนักดาราศาสตร์
ท่ีมีช่ือเสียงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้
ยังได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุด
ของนครรัฐวาติกันอีกด้วย และจากการไปเข้าค่ายท�าให้
ได้รับความรู้ด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะด้านกาแล็กซ่ี 
รวมถึงการท�างานวิจัยขั้นสูง ได้รับประสบการณ์การใช้
ชีวิตในต่างประเทศร่วมกับเพื่อนๆ ที่มีความหลากหลาย
ทางด้านความรู้ ภาษา และวฒันธรรม ท�าให้เหน็มมุมอง 
การใช้ชีวิตท่ีกว้างข้ึน ซ่ึงสามารถน�าความรู้มาปรับใช้
ในงานวิจัยและกลับมาถ่ายทอดให้น้องๆ ท่ีสนใจด้าน
ดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้


