
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 
เข็มศิลปวิทยา ประจ�าปี 2556 และโล่เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส สกว. 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ�าปี 2557

• คณะวิทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2557 
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
• วัสดุที่มีรูพรุนแบบล�าดับขั้น: ความส�าคัญและประโยชน์
• การท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา (Educational Data Mining)
• “เมฆ” จิตรกรรมบนท้องฟ้า…เหนือกว่าจินตนาการ



รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

สารคณบดี
เดือนเมษายนทีผ่่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขนัดาราศาสตร์โอลมิปิกระดบัชาต ิคร้ังที ่11 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2557 ซึง่คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบัมลูนธิส่ิงเสรมิโอลิมปิกวชิาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) สถาบันส่งเสริมการ

สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิจดัข้ึนระหว่างวนัที่ 

24-29 เมษายน 2557 เพือ่คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพทางวชิาการเข้าแข่งขันโอลมิปิก

วชิาการระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิตลอดจนเพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวาระส�าคญัแห่ง

การก่อต้ังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ครบ 50 ปี  
และการเฉลิมฉลอง 36 ปี ของการก่อตั้งหอดูดาวสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ขอ

ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานระดับชาติครั้งนี้จนประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง 

อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดี คือ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์หลายท่านได้รับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลในสาขาต่างๆ 

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับพระราชทานเหรียญ

ดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ�าปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ายอง อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา “เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจ�าปี 2555” ได้รับ

พระราชทานโล่เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส สกว. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�าหรับด้านการวิจัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย สังกัด 

ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ�าปี 2557

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ฉบับนี้มีสาระวิชาการและสาระวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ รวมท้ังการ

รายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามอีกเช่นเคย สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตลอดปี 2557 เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 50 ปี ศิษย์เก่าและ 

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร รวมทั้งเลือกชมและเลือกซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีฯ ได้ที่เว็บไซต์คณะ

วิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th และ www.facebook.com/prscicmu และขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน 

นักศึกษา บุคลากรทางด้านการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี  

2557 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 18-20  

สิงหาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-3314, 0-5394-3309 และ 0-5322-2180 หรือทางเว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th





ปีที่ 19 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ดาราศาสต ร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 11 

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ดาราศาสตร์โอลมิปิกระดับชาติ คร้ังที ่11 (The Eleventh  
Thai Astronomy Olympiad ; 11th TAO) ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน 
พระอุปถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบนัวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 
2557 ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองวาระส�าคัญแห่ง
การกอ่ตัง้คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 50 ปี และการเฉลิมฉลอง 
36 ปี ของการก่อตั้งหอดูดาวสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การจดังานครัง้นีม้นัีกเรยีนเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน 
117 คน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันสามารถ 
คดัเลือกนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 3 คน  
เป็นผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลมิปิก
ระหว่างประเทศ ครัง้ที ่19 (19th IAO) และคดัเลอืกนกัเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 5 คน เป็นผู้แทน 
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขนัดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) โดยนักเรียนที่ได้
รับการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 



ปีที่ 20 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 1ปีที่ 19 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ดาราศาสต ร์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 11 

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น.  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ดาราศาสตร์โอลมิปิกระดับชาติ ครัง้ที ่11 (The Eleventh  
Thai Astronomy Olympiad ; 11th TAO) ณ หอประชมุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน 
พระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 
2557 ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานา
ประเทศ ตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองวาระส�าคัญแห่ง
การกอ่ตัง้คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 50 ปี และการเฉลิมฉลอง 
36 ปี ของการก่อตั้งหอดูดาวสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การจดังานครัง้นีม้นัีกเรยีนเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน 
117 คน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันสามารถ 
คดัเลือกนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 3 คน  
เป็นผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขนัดาราศาสตร์โอลมิปิก
ระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 19 (19th IAO) และคดัเลอืกนกัเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน 5 คน เป็นผู้แทน 
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขนัดาราศาสตร์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 (8th IOAA) โดยนักเรียนที่ได้
รับการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 20 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 25572 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 19 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 25572

 ผู้แทนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  1) ด.ช. ปวริศ ลัภกิตโร   ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
  2) ด.ช. อธิคม วาณิชย์กุล         ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  3) ด.ช. ญาณภัทร เหมรัฐพาณ     ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 ผู้แทนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1) นายณวรรต สวัสดิ์ทอง        ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  2) นายพิชญ์พล จิรวงศาพันธ์     ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  3) น.ส. ชนิตา ทับทอง           ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  4) นายกันต์กวี ศรียุทธศักดิ์        ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  5) นายจิตรภณ เลิศประเสริฐพงศ์       ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ปีที่ 20 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 3ปีที่ 19 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 3

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา 

เข็มศิลปวิทยา ประจ�าปี 2556 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส 

สกว. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เฝ้าทูล

ละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจ�าปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์ จากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ายอง อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ “เมธีวิจัยอาวุโส 

สกว. ประจ�าปี 2555” เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส สกว. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เป็นทุนสร้างทีมวิจัยท่ีจัดต้ังโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะมีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลัง

ที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย โดยผู้ได้รับทุน

จะได้รับการยกย่องให้เป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”
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ในโอกาสทีปี่ 2557 นี ้เป็นปีแห่งการเฉลมิฉลองการก่อตัง้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ครบ 50 ปี  

โดยก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2507 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะวิทยาศาสตร์ 

ที่ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ โดยมุ่งมั่นด�าเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คอืการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและวชิาชีพช้ันสงูทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับ 

พ้ืนฐานและประยกุต์ในสาขาต่างๆ เพือ่ให้สามารถน�าไปแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ มกีารให้บรกิารวชิาการทางด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่นภาคเหนือ อีกทั้งมีการ 

ท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม เพือ่รกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีด่ี  

โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

การให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม นับเป็นพันธกิจส�าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มุง่มัน่และทุม่เทด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพราะตระหนักดว่ีาสถาบนัการศกึษาจะต้องเป็นแบบอย่าง และสร้างสรรค์สิง่ดีๆ   

ให้กับสังคม โดยเฉพาะท้องถ่ินภาคเหนืออันเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ส่วนภูมิภาค เป็นงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกับคณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ ซึง่เป็นการด�าเนนิภารกจิด้านการบรกิารวชิาการทีมุ่ง่เน้นให้เยาวชนได้เข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถและศักยภาพของเด็กไทย อีกทั้งยัง 

เปิดโลกทัศน์ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

นิทรรศการงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น กิจกรรมสนุกๆ และสาระความรู้ต่างๆ ตลอด 3 วันของการจัดงาน 

โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2 หมื่นคน ส�าหรับปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่คณะวิทยาศาสตร์ก่อตั้งมาครบ 50 ปี 

จึงถือโอกาสอันส�าคัญนี้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคต่อเนื่องอีกหนึ่งปี หลังจากการเป็นเจ้าภาพ

ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2556 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2557 ภายใต้แนวคิด  

“จดุประกายความคดิ พฒันาชวีติด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวนัท่ี 18-20 สงิหาคม 2557 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5394-3314, 0-5394-3309 และ 0-5322-2180 

หรือทางเว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th 
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สาระวิชาการ
โดย อาจารย์ ดร. อดิศกัดิ์ ไสยสุข  

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัสดุท่ีมีรูพรุนแบบล�ำดับขั้น: ควำมส�ำคัญและประโยชน์

การใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีรูพรุนนั้นมีมานาน
แล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในหลายวัตถุประสงค์ 
เช่น การใช้ถ่านชาร์โคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
ของชาวอิยิปต์โบราณ (ราวๆ 1500 ปีก่อนคริสตกาล) 
หรือการกรองน�้าเพ่ือการบริโภคของชาวฮินดูในอินเดีย
โบราณ รวมถึงการใช้ในอุตสาหกรรมน�้าตาลในช่วงต้น
ของยุคอุตสาหกรรม เป็นต้น [1] ส�าหรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่น้ันการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างรูพรุนของ
วัสดุต่างๆ ดูเหมือนจะเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ส�าหรับ
บทความนีผู้เ้ขยีนจะมุง่เน้นน�าเสนอถงึความก้าวหน้าของ
การวิจัยด้านวัสดุที่มีรูพรุน โดยเฉพาะ “วัสดุที่มีรูพรุน
แบบล�าดับขั้น (Hierarchical porous material)” 

 ถ้าจ�าแนกขนาดรูพรุนตามมาตรฐาน IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry)  
เราสามารถจ�าแนกรูพรุนได้เป็น 3 ประเภท รูพรุน
ประเภทแรกคือ “ไมโครพอร์ (Micropore)” เป็นรูพรุนที่
มขีนาดความกว้างไม่เกนิ 2 นาโนเมตร โครงสร้างรพูรุน 
แบบไมโครพอร์นี้ถ้ามีอยู ่จ�านวนมากจะส่งผลให้วัสดุ 
ดงักล่าวมีขนาดพืน้ทีผ่วิจ�าเพาะสงูมาก (หมายถงึพืน้ทีผ่วิ
ของวสัดุทีโ่มเลกลุใดๆ สามารถเข้าถงึได้ต่อหน่วยน�า้หนกั 
ของวัสดุน้ัน) และเน่ืองจากความกว้างของรูพรุนแบบ
ไมโครพอร์มีขนาดท่ีโตกว่าขนาดของโมเลกลุทัว่ไปไม่มากนกั  
ผลทีต่ามมาคือ เมือ่มโีมเลกุลใดๆ เคลือ่นท่ีเข้ามาอยูใ่น 
รพูรนุแล้วโมเลกุลเหล่านั้นจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
แรงอนัตรกริยิาจากผนงัของรพูรนุ เราเรยีกแรงอนัตรกริิยา
นีว่้า “แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals interaction)” 
และแรงแวนเดอร์วาลส์นีเ้องทีท่�าให้โครงสร้างรูพรนุแบบ
ไมโครพอร์สามารถกักเก็บโมเลกุลบางชนิดเอาไว้ได้ ซ่ึง
เป็นประโยชน์อย่างยิง่เมือ่น�าวสัดทุีม่รีพูรนุแบบไมโครพอร์ 
ไปประยกุต์ในเทคโนโลยกีารดดูซบั (Adsorption) หรือ 

วัสดุส�าหรับตรึงรูปตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ในงานวิจัยด้าน
วัสดุที่มีรูพรุนในอดีต นักวิจัยมักจะมุ่งเน้นความส�าคัญ
ไปที่การสังเคราะห์รูพรุนขนาดไมโครพอร์เป็นหลัก  
เนื่องด้วยต้องการเพิ่มขนาดพื้นที่ผิวจ�าเพาะของวัสดุ
เท่านั้น

ส�าหรับรูพรุนประเภทท่ีสองซ่ึงมขีนาดรูพรุนท่ีกว้าง 
กว่า คอื มขีนาดความกว้างในช่วง 2 ถงึ 50 นาโนเมตร เรียก
ว่า “มีโซพอร์ (Mesopore)” โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูพรุน
แบบมีโซพอร์ขนาดเล็ก (ขนาดความกว้างอยู่ระหว่าง 
2 ถึง 10 นาโนเมตร) จะมีประโยชน์คล้ายกับรูพรุน
แบบไมโครพอร์ในด้านความสามารถในการกักเก็บ
โมเลกุลโดยเฉพาะอย่างย่ิงโมเลกลุขนาดใหญ่จ�าพวกสาร 
ชวีโมเลกลุ เช่น เอนไซม์ หรือ ดเีอน็เอ เป็นต้น เนือ่งจาก
สารชีวโมเลกุลโดยมากมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่ในระดับ 
นาโนเมตร จงึท�าให้แรงแวนเดอร์วาลส์จากผนงัของมโีซพอร์ 
ยังคงมีอิทธิพลต่อโมเลกุลขนาดใหญ่เหล่านี้ ผลท่ีตาม
มาท�าให้โครงสร้างรูพรุนแบบมีโซพอร์ขนาดเล็กยัง
คงมีศักยภาพในการกักเก็บสารชีวโมเลกุลเหล่านี้ได้
เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงท�าให้โครงสร้าง
รูพรุนแบบมีโซพอร์นั้นมักถูกนิยมน�ามาใช้เป็นวัสดุ
ส�าหรับการตรึงรูปเอนไซม์ [2, 3] ส�าหรับรูพรุน
แบบมีโซพอร์ขนาดใหญ่ (ขนาดความกว้างตั้งแต่ 10 
นาโนเมตร) รวมถึงรูพรุนประเภทที่สามที่จะกล่าว
ถึง เรียกว่า “แมคโครพอร์ (Macropore)” หมายถึง 
รูพรุนที่มีขนาดความกว้างตัง้แต่ 50  นาโนเมตร ขึ้นไป  
เดมิทใีนอดตีนัน้โครงสร้างรพูรนุขนาดใหญ่เหล่านี ้ (ทั้ง
มีโซพอร์ขนาดใหญ่และแมคโครพอร์) ไม่ได้รับความ 
สนใจมากนกั เนือ่งจากไม่ได้มส่ีวนช่วยโดยตรงต่อการเพ่ิม 
ขนาดพื้นที่ผิวจ�าเพาะของวัสดุพรุนรวมถึงการมีขนาด 
ความกว้างของรพูรนุทีใ่หญ่กว่าโมเลกลุทัว่ไปมาก (หลาย
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ร้อยเท่า) จึงท�าให้แรงแวนเดอร์วาลส์ไม่มีอิทธิพลภายใน
รูพรุนเหล่านี้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนักวิจัยด้านวัสดุที่
มีรูพรุนได้มุ่งความส�าคัญไปยังการมีอยู่ของโครงสร้าง 
รพูรนุขนาดใหญ่เหล่านีใ้นวสัด ุเน่ืองจากโครงสร้างรพูรนุ
ดงักล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างมากในด้านการเป็นช่องทาง
ล�าเลียงขนาดใหญส่�าหรับการเคลื่อนที่ของโมเลกลุต่างๆ 
ไปยังรูพรุนแบบไมโครพอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าได้ง่ายและ
รวดเรว็ขึน้ เนือ่งจากช่วยลดความต้านทานทีเ่กดิจากการ
แพร่ผ่านรพูรนุของโมเลกลุของของไหลทีเ่คลือ่นทีเ่ข้ามา
ได้นั่นเอง [4-6]

ลองจินตนาการเปรียบเทียบระหว่างผังเมืองที่มี
เพียงตรอกซอยขนาดเล็กจ�านวนมากเช่ือมต่อกันเพียง
อย่างเดียว กับผังเมืองที่มีถนนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ล้อม
รอบ (หรือตัดผ่าน) และมีตรอกขนาดเล็กเชื่อมต่อกับ
ถนนน้ี ผังเมืองแบบแรกเปรียบเสมือนวัสดุที่มีเพียง
โครงสร้างรูพรุนแบบไมโครพอร์เท่านั้น (ตรอกซอย
ขนาดเล็ก) ในขณะที่ผังเมืองแบบที่สองเปรียบเสมือน

วัสดุพรุนที่มีโครงสร้างผสมระหว่างรูพรุนในขนาด
แมคโครพอร์ (ถนนซุปเปอร์ฯ) และไมโครหรือมีโซพอร์  
(ตรอกซอยขนาดเล็ก) ส�าหรับผังเมืองแบบแรกการที่รถ
สักคันหน่ึง (เปรียบเสมือนโมเลกุลใดๆ) เคลื่อนที่ไปถึง
เป้าหมายใดๆ ในตวัเมอืงจะท�าได้ช้ากว่าเนือ่งจากถนนแคบ 
และมีปริมาณรถมากบนถนน ในขณะท่ีผังเมืองแบบท่ี
สองรถยนต์สามารถเคล่ือนท่ีเข้าถึงเป้าหมายได้สะดวก
กว่า เพราะเป็นการเคลื่อนที่บนถนนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ 
(เปรียบเสมือนรูพรุนแมคโครพอร์) ก่อนที่จะเคลื่อนตัว
เข้าสูต่รอกซอยท่ีเช่ือมต่อกบัถนนขนาดใหญ่ น่ีคอืเหตผุล
ที่นักวิจัยด้านวัสดุพรุนให้ความสนใจและมุ ่งเน้นการ
ออกแบบวิธีการสังเคราะห์วสัดพุรนุให้มโีครงสร้างรพูรนุ
แบบแมคโครพอร์รวมอยูก่บัโครงสร้างรพูรนุทีม่ขีนาดเลก็
กว่า (ไมโครพอร์หรือมีโซพอร์) และเรียกวัสดุที่มีลักษณะ 
รูพรุนแบบนีว่้า “วสัดท่ีุมรูีพรุนแบบล�าดบัข้ัน (Hierarchical  
porous material)” ซ่ึงลักษณะโครงสร้างรูพรุนแบบ
ล�าดับขั้นนี้แสดงดังรูปที่ 1 และ 2

รูปที่ 1  โครงสร้างรูพรุนแบบล�าดับขั้นของซิลิกาเจล และผลจากการน�าไปประยุกต์เป็นคอลัมน์แบบโมโนลิทของ 

 เครื่องแยกสารแบบโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง จากผลงานวิจัยของ Professor Kazuki  

 Nakanishi และคณะ [7]
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รูปที่ 2  โครงสร้างรูพรุนแบบล�าดับขั้นของวัสดุคาร์บอนที่มีรูปทรงแบบโมโนลิท ที่ผู้เขียนและคณะได้พัฒนาขึ้น  

 [10,11]

ตัวอย่างของคุณลักษณะที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก
ส�าหรับวัสดุที่มีรูพรุนแบบล�าดับขั้นนั้น อาจแสดงให้เห็น
ได้จากบทความของ Professor Kazuki Nakanishi  
และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  
[7] จากการผลิตวัสดุแบบโมโนลิทที่มีโครงสร้างรูพรุน
แบบล�าดับข้ันส�าหรบัใช้เป็นคอลมัน์ในเครือ่งแยกสารแบบ 
โครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสงู (High-performance  
liquid chromatograph, HPLC) ดงัแสดงในรปูที ่1 โดย
ผลงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คอลัมน์ที ่
ใช้วัสดุที่มีรูพรุนแบบล�าดับขั้นสามารถฉีดของเหลวที่
ต้องการแยกเข้าสู่ตัวคอลมัน์ด้วยความดนั (Back pressure) 
ที่ต�่ากว่าคอลัมน์แบบด้ังเดิม (แบบรรจุด้วยเม็ดอนุภาค
และมีเพยีงโครงสร้างรุพรนุแบบไมโครหรอืมโีซพอร์เท่านัน้) 
จากผลการทดลองของผูท้�าวจิยัได้แสดงให้เห็นว่าสามารถ
แยกสารออกจากกันเมื่อฉีดของเหลวเข้าสู่คอลัมน์ได้ใน
อัตราการไหล 9 มิลลิลิตรต่อนาที ด้วยความดันเพียง 
72 บรรยากาศ ในขณะที่การใช้คอลัมน์แบบดั้งเดิมนั้น 
จะต้องใช้ความดันในการฉดีของไหลถงึ 120 บรรยากาศ 
เนือ่งจากการมีอยูข่องโครงสร้างรพูรนุแบบแมคโครพอร์นัน้
ได้ช่วยลดความต้านทานทีเ่กดิจากการแพร่ของโมเลกลุใน
ของเหลวทีไ่หลผ่านโครงสร้างรพูรนุนัน่เอง นอกจากนัน้
พิจารณาถึงสมรรถนะของปั๊มความดันสูงที่ใช้ในการฉีด
ของเหลวนัน้สามารถสร้างความดันได้อย่างจ�ากดั (ต้นทุน
ในการจัดสร้างปั๊มจะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างทวีคูณเมื่อต้องการ

ความดนัท่ีมากข้ึน) จะเหน็ได้ว่าคอลมัน์ท่ีใช้วสัดท่ีุมรูีพรุน
แบบล�าดบัขัน้นัน้สามารถใช้ในการแยกสารได้รวดเรว็กว่า 
คอลมัน์แบบใช้วสัดทุีมี่เพยีงรพูรนุแบบไมโครหรอืมโีซพอร์
เท่านั้น ภายใต้ความดันในการอัดของเหลวที่เท่ากัน 

จากผลส�าเร็จในการน�าวัสดุที่มีรูพรุนแบบล�าดับ
ขั้นมาใช้เป็นวัสดุบรรจุในคอลัมน์ส�าหรับเครื่องแยกสาร
แบบ HPLC น้ันตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น ได้ดึงดูดให้
นกัวจิยัด้านวสัดพุรนุมุง่ความสนใจมายงัโครงสร้างรพูรนุ
แบบล�าดบัข้ันเพิม่มากข้ึน ทัง้ในด้านการออกแบบวธิกีาร
สังเคราะห์รวมถึงการประยุกต์ในเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น 
การน�าไปประยุกต์เป็นวัสดุในอุปกรณ์เกบ็ประจไุฟฟ้าชนดิ 
Double layer capacitor วัสดุส�าหรับการตรึงรูปเอนไซม์ 
และวัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น [8,9] โดย
จะเห็นถึงความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อวัสดุพรุนประเภทนี้  
โดยดไูด้จากจ�านวนบทความทีเ่กีย่วข้องกบั Hierarchical 
porous material ทั้งด้านการสังเคราะห์และประยุกต์ 
จากฐานข้อมูล Scopus ซ่ึงจะพบว่า ตั้งแต่ปี 2008 
เป็นต้นมา มบีทความทีต่พีมิพ์มากกว่า 2,000 บทความ
ด้วยกัน

ส�าหรับวธีิการสงัเคราะห์วสัดุทีม่รูีพรุนแบบล�าดบัขัน้ 
ในปัจจบุนัมีนกัวจิยัจ�านวนมากได้น�าเสนอวธิกีารสงัเคราะห์
ขึ้น โดยแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อจ�ากัด หากผู้อ่านมี
ความสนใจสามารถสืบค้นบทความวิจัยเหล่านี้ได้จาก
เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงผลการตีพิมพ์ เช่น Scopus  
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เป็นต้น ส�าหรับวัสดุที่มีรูพรุนแบบล�าดับขั้นที่ผู้เขียนและ
คณะวิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น [10,11] แสดงได้ดังรูปที่ 2  
ซึง่เป็นวสัดุคาร์บอนท่ีมีรูปทรงแบบโมโนลทิและพฒันาขึน้ 
โดยการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยวธิโีซล-เจล พอลิคอนเดนเซชนั  
(Sol-gel polycondensation) ในสนามของคลืน่เหนอืเสียงความ
เข้มสูง เพือ่สงัเคราะห์พอลิเมอร์ทีม่รีพูรนุแบบแมคโครพอร์  
จากนัน้จึงท�าคาร์บอไนเชชนั (Carbonization) เพือ่เปลีย่น
วสัดพุอลเิมอร์ดงักล่าวให้กลายเป็นวสัดคุาร์บอนและเพื่อ
กระตุน้ให้เกดิรพูรนุในแบบไมโครพอร์หรอืมโีซพอร์บนผนัง
ของรพูรนุแบบแมคโครพอร์ด้วย จากรปูที ่2 จะเหน็ได้ว่าเมือ่
ใช้กล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอนชนดิส่องกราด (Scanning  
electron microscope, SEM) ส่องดลูกัษณะสณัฐานของ

คาร์บอนโมโนลทิทีส่งัเคราะห์ได้ จะพบลกัษณะโครงสร้าง
รพูรนุแบบแมคโครพอร์ภายในแท่งคาร์บอนแบบโนโมลทิ 
โดยมีขนาดรูพรุนในช่วงประมาณ 5 ไมโครเมตร และ
เมื่อพิจารณาผนังของแมคโครพอร์ (หรือเนื้อของวัสดุ
คาร์บอน) จากการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ชนิดส่องผ่าน (Transmission electron microscope, 
TEM) จะสังเกตได้ว่ามีโครงสร้างรูพรุนในระดับท่ีเล็ก
กว่า 10 นาโนเมตรรวมอยู่ด้วย นั่นคือวัสดุคาร์บอน
ท่ีสังเคราะห์ได้นี้มีรูพรุนแบบล�าดับข้ันภายในโครงสร้าง
นัน่เอง ส�าหรบัผูอ่้านทีส่นใจรายละเอยีดเพิม่เติมสามารถ
ศึกษาได้จากผลงานของผู้เขียนและคณะผู้วิจัยในผลงาน 
ตีพิมพ์ที่อ้างถึงต่อไปนี้
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โดยอาจารย์ ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา และอาจารย์ ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำรท�ำเหมืองข้อมูลทำงกำรศึกษำ (Educational Data Mining)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอบทบาทและความส�าคัญของการท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา ซึ่งเป็น 

เทคโนโลยีที่ก�าลังได้รับความสนใจที่จะช่วยขยายความสามารถของระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษาแบบเดิม  

ให้ได้สารสนเทศหรอืความรูท้ีใ่ช้อธบิายหรือท�านายแนวโน้มของปรากฏการณ์ โดยประมวลผลจากข้อมลูปริมาณมาก 

ซึ่งเก็บไว้ในระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษา ปัจจุบันการวิจัยในสาขาวิชานี้เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็น

ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งในส่วนของการบริหารสถาบันการศึกษา และการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาซึ่งเป็น

ลูกค้าหลักขององค์กร

ปัญหาปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทใน

ชีวิตประจ�าวันอย่างมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

ระดบัสงูทีม่กีารน�าระบบสารสนเทศมาใช้อย่างกว้างขวาง

ในงานหลายด้าน เช่น บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร 

การลงทะเบียนเรียน งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ และ

อาคารสถานที่ เป็นต้น ระบบเหล่านี้อยู่ในรูปแบบของ

ระบบบริหารสถาบันการศึกษา และหลายระบบมีการใช้

งานและพัฒนามาหลายปี สารสนเทศที่ใช้ในระบบมัก

เป็นสารสนเทศเพือ่การปฏบิตังิานประจ�าวนั และเพ่ือการ

บรหิารจดัการเบือ้งต้นส�าหรบัผูบ้รหิาร ซึง่ส่วนมากอยู่ใน

รปูแบบการสรปุรวมรายการและรปูแบบร้อยละ หรอืการ

ใช้เทคนคิคลงัข้อมลู (Data Warehouse) มาช่วยรวบรวม

รายการสรปุเพือ่ให้ผูบ้รหิารเหน็สารสนเทศในมติต่ิางๆ ได้

มากขึน้ แต่ระดับของสารสนเทศเพือ่ผูบ้รหิารระดบักลาง 

และระดับสูงในองค์กร ซึ่งต้องการสารสนเทศในรูปของ

ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ (Decision Support System:  

DSS) และระบบสารสนเทศเพือ่ผูบ้รหิารระดับสงู (Executive 

Information System: EIS) ที่น�าเสนอข้อมูลในลักษณะ

ของการท�านายแนวโน้มของเหตุการณ์ การอธิบาย

พฤตกิรรม และการวางแผนกลยทุธ์ระยะยาว ในลกัษณะ

ท�านายผลที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุ (What-if 

Analysis) ยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน

การท�าเหมืองข้อมูล

Witten และ Frank [1] ได้ให้นิยามการท�าเหมือง

ข้อมลู (Data Mining) หรอืมอีกีช่ือหนึง่ว่า การค้นหาความ

รู้ในฐานข้อมูล (Knowledge Discovery in Database:  

KDD) ว่าเป็นสาขาวิชาที่ค้นหาสารสนเทศที่มีประโยชน์

แบบใหม่และมีศักยภาพจากข้อมูลท่ีมีปริมาณมาก หาก

พจิารณาในเชิงของความรูแ้ละสารสนเทศ Delavari และ

คณะ [2] เสนอว่า การท�าเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการ

อัตโนมัติท่ีสกัดความรู้และสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ท่ีไม่

เคยรู้มาก่อน ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบ (Patterns) ความ

เช่ือมโยง (Associations) ความเปลีย่นแปลง (Changes) 

แนวโน้ม (Trends) ความผิดปรกติ (Anomalies) และ

โครงสร้างส�าคัญ (Significant Structures) จากเซ็ต

ข้อมูลที่มีปริมาณมากหรือมีความซับซ้อน

การท�าเหมอืงข้อมลูเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ทีเ่กีย่วข้อง

กบัความรู้ท้ังด้านฐานข้อมูลหลายด้าน (Database) การ 

ค้นคืนข้อมลู (Information Retrieval) สถติ ิแมชีนเลร์ินนงิ  

(Machine Learning) การรู้จ�าแบบ (Pattern Recognition)  

อลักอริทึม (Algorithm) การสร้างมโนภาพ (Visualization)  

และอื่นๆ โดย Kantardzic [3] ได้สรุปว่าการท�าเหมือง

ข้อมูลมเีป้าหมาย 2 ด้าน เป้าหมายแรก คอื การท�าเหมือง

ข้อมูลเพื่อท�านาย (Predictive Data Mining) เป็นการ

ค้นหาโมเดลท่ีอธิบายเซ็ตข้อมูลท่ีให้มา เพื่อท�าหน้าท่ี



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 20 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 255710

จ�าแนกประเภท (Classification) ท�านาย (Prediction)  

หรือคาดคะเน (Estimation) ปรากฏการณ์หรือข้อมูล

ที่เกิดขึ้น และเป้าหมายที่สอง คือ การท�าเหมืองข้อมูล

เพื่ออธิบาย (Descriptive Data Mining) เป็นการผลิต

สารสนเทศใหม่ที่มีสาระบนพ้ืนฐานของเซ็ตข้อมูลที่มีอยู่ 

เพื่อวิเคราะห์ท�าความเข้าใจข้อมูลที่มี โดยค้นหารูปแบบ

และความสัมพันธ์ซึ่งซ่อนอยู่ภายในเซ็ตข้อมูล จะเห็นได้

ว่าการท�าเหมอืงข้อมลูจะต้องอาศยัข้อมลูปรมิาณมากซึง่

อาจจะเกบ็อยูใ่นหลายรปูแบบ เช่น ฐานข้อมลู คลงัข้อมลู 

ไฟล์เวิร์กชีท (Worksheet File) และเว็บ (Web) เป็นต้น

การศึกษาแขนงนี้สามารถน�าไปประยุกต์ได้กับ

หลายสาขา เช่น การตลาด การเงินการธนาคาร การ

อุตสาหกรรม การสื่อสารทางไกล ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

และการแพทย์ เป็นต้น ตัวอย่างการน�าเหมอืงข้อมลูมาใช้

ในบริษัทเอกชน เช่น การท�านายแนวโน้มการขายสินค้า

โดยใช้ข้อมลูการขายสนิค้ามาสกดัเป็นความรู ้การท�าวจิยั

ตลาด (Market Research) และการจัดการลกูค้าสัมพนัธ์ 

(Customer Relationship Management: CRM) ซึ่ง

เป็นการท�าความเข้าใจลูกค้าในทกุขัน้ตอนว่าใครคอืลกูค้า 

(Who) ลูกค้าต้องการซื้ออะไร (What) ท�าไมลูกค้าจึงซื้อ

สินค้านี้ (Why) ลูกค้าซื้อเมื่อใด (When) ลูกค้าซื้อที่ไหน

(Where) และลูกค้าซื้ออย่างไร (How) ข้อมูลเหล่านี้ช่วย

ให้บรษิทัสามารถต่อยอดพฒันาสนิค้าได้ดขีึน้ รวมทัง้น�า 

ความรูน้ัน้ไปพฒันาสินค้าใหม่ (Innovation) เพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าได้ตรงเป้าหมาย และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่า ความรู้จากการท�า

เหมืองข้อมูลสามารถน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร ทั้งในระดับกลางและระดับสูง โดยสามารถน�า

ความรูท้ีไ่ด้ไปก�าหนดกลยทุธ์และแผนงานขององค์กร ทัง้

ในระยะส้ันและระยะยาว ในสถาบนัการศกึษากม็ลีกัษณะ 

การด�าเนินงานท่ีไม่ต่างกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเอกชน 

ประกอบกับการมีข้อมูลที่เก็บมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ท�าให้มีข้อมูลปริมาณมาก เหมาะสมที่จะน�ามาท�าเหมือง

ข้อมูลเพื่อค้นหาความรู้ประกอบการตัดสินใจ และการ

วางแผนองค์กรให้ด�าเนนิไปอย่างมปีระสิทธภิาพตรงตาม

ความต้องการที่เกิดขึ้นจริง

การวิจัยด้านการท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา

เว็บไซต์ชุมชนการท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 

www.educationaldatamining.org [4] ได้นิยามการ

ท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษาว่าเป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้น

เพื่อพัฒนาวิธีส�ารวจสิ่งที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเพื่อ

หาชนิดของข้อมูลที่ไม่เคยพบมาก่อน หรืออาจเรียกว่า 

องค์ความรู้ใหม่ และใช้วิธีการเหล่าน้ันเพื่อให้เข้าใจ

นกัศกึษาและสิง่ทีเ่กีย่วข้องได้ดีข้ึน ซ่ึง Baker และ Yacef 

[5] ได้เสนอว่าสิ่งที่การท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษา 

แตกต่างจากการท�าเหมอืงข้อมลูท่ัวไป คอื มศีาสตร์ด้าน

จิตวิทยา (Psychometrics) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และได้

จ�าแนกงานวจิยัเป็นกลุม่ดงันี ้การท�านายล่วงหน้า (Prediction)  

การรวมกลุ่ม (Clustering) การท�าเหมืองความสัมพันธ์ 

(Relationship Mining) การกลัน่กรองข้อมูลเพือ่ให้มนษุย์

ตัดสิน (Distillation of Data for Human Judgment)  

และการพัฒนาโมเดล (Discovery with Models) 

นอกจากนี้ เขายังได้จัดกลุ่มการประยุกต์การท�าเหมือง

ข้อมูลทางด้านการศึกษาเป็นด้านหลักต่างๆ ดังนี้

• การปรับปรุงโมเดลนักศึกษา โมเดลเหล่านี้

เกีย่วข้องกบัลกัษณะและสถานะของนกัศกึษา เช่น ความรู้ 

ปัจจุบันของนักศึกษา ทิศทางอนาคตของนักศึกษาและ

ทัศนคติ เป็นต้น การโมเดลนักศึกษาตามความแตกต่าง 

ของแต่ละคน ซึ่งช่วยพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของบุคคล ทั้งในการเรียนปกติและในระบบ 

อีเลิร์นนิง (E-learning)

• การค้นหาและปรับปรุงโมเดลของโครงสร้าง

ความรู้หลักจากองค์ประกอบในสถาบันการศึกษา เพื่อ

อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ เช่น นกัศกึษา 

บุคลากร ศิษย์เก่า การวิจัย การบริการการศึกษา และ

การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น

• การศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนว่า

วธิกีารสอนใดทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดส�าหรบันกัศกึษา

กลุ่มต่างๆ ในสภาวะที่แตกต่างกัน

• กลุ่มสุดท้ายเป็นการหาหลักฐานจากการศึกษา

ทดลองเพื่อขยายหรือปรับทฤษฎีและปรัชญาทางการ

ศึกษาที่เป็นที่รู้จักให้ดีขึ้น เป็นการศึกษาปัจจัยหลักที่มี 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ ซ่ึงมักจะอยู่ในรูปของการ

ออกแบบระบบการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
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ในเชิงของกระบวนการที่เก่ียวข้อง Ranjan และ 

Khalil [6] ได้เสนอกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการท�า

เหมืองข้อมูลทางการศึกษาตามวัฏจักรของนักศึกษา 3 

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

2) ข้ันตอนระหว่างที่เป็นนักศึกษา และ 3) ขั้นตอน

หลังจากส�าเร็จการศึกษา โดยแบ่งทรัพยากรข้อมูลที่

เกี่ยวข้องเป็น 8 ด้าน คือ 1) บุคลากร เช่น ข้อมูลส่วน

บุคคล ประวัติการท�างาน และผลงานการวิจัยภาระงาน  

2) นกัศึกษา เช่น ข้อมลูส่วนบุคคล การลงทะเบยีนเรยีน 

โอกาสในการท�างาน และสมรรถนะ 3) การวิจัย การ

อบรม และพัฒนา เช่น แผนพัฒนา การสัมมนา และ

การประชุม 4) การบริหารจัดการ เช่น ทรัพยากรต่างๆ 

โครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์วิจัย 

และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เป็นพันธะต้องจัดหาให้ 5) 

สาระเนื้อหา เช่น หลักสูตร กระบวนวิชา และสื่อการ

เรียน 6) การจ้างงานหลังจากส�าเร็จการศึกษา เช่น 

ข้อมูลผู้ว่าจ้าง และแนวโน้มตลาด 7) ผู้สมัครเข้าใหม ่

เช่น ข้อมลูความสามารถ ความสนใจ และความเหมาะสม 

และ 8) สภาพแวดล้อมและองค์กรรฐัภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

เช่น นโยบายการศึกษาของแต่ละประเทศ แนวโน้มทาง

อุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน

จะเห็นได้ว่า ข้อมลูองค์ประกอบพืน้ฐานการศกึษามี

หลายองค์ประกอบทีม่คีวามสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ซับซ้อน และมีปริมาณข้อมูลมาก ท�าให้การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยอาศัยความช�านาญของผู้เชี่ยวชาญทางการ

ศึกษาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก การน�าเทคโนโลยีการท�า

เหมืองข้อมูลมาใช้จะช่วยสกัดความรู้จากความสัมพันธ์

ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล การได้องค์ความรู้ใหม่น้ีจะช่วยให้

สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและน�าองค์

ความรูท้ีไ่ด้ไปใช้วางแผนงานของสถาบนัการศกึษาต่อไป

ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางการ

ศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางเหมืองข้อมูล

การประยกุต์เหมืองข้อมลูกบัการศกึษาสามารถท�า

ในลักษณะของการตลาด เพื่อค้นหากลุ่มนักศึกษาเป้า

หมายที่เข้าเรียนในสถาบัน การเลือกคณะท่ีเข้าศึกษา

ต่อ การปรบัปรงุผลสมัฤทธิข์องการศกึษาในรปูของการ

ท�านายสมรรถนะนกัศกึษา เช่น เกรดทีจ่ะได้รบั และระดบั

ความรูปั้จจบุนัของนกัศกึษา เป็นต้น การแนะน�ากระบวน

วิชาท่ีเหมาะสมให้กับนักศึกษา การให้ค�าปรึกษาในการ

ลงทะเบียนเรียน หรือให้ข้อมูลสนับสนุนแก่อาจารย์ท่ี

ปรึกษา การหาจุดวิกฤตท่ีนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา 

การวิเคราะห์หลักสูตรและกระบวนวิชา พฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการท�างานของบุคลากร 

รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในองค์กร กิจกรรมเกี่ยวกับ

ศิษย์เก่า การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และการวิจัย

ที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของสถาบัน

Romero และ Ventura [7] ได้ช้ีให้เห็นว่าการ

วิจัยในกลุ่มการท�าเหมืองข้อมูลทางการศึกษาระหว่างปี 

ค.ศ. 2004-2011 มจี�านวนเพิม่ข้ึนแบบเอก็ซ์โพเนนเชียล 

ภายใต้การใช้เครื่องมือในการค้น Google Scholar [8] 

และ SciVerse Scopus [9] โดยใช้ค�าค้นว่า ‘Educational 

Data Mining’ ในการค้นหาโดยตรง และใน 2 ปีหลัง

คือ ค.ศ. 2010-2011 จ�านวนการอ้างถึงใน SciVerse 

Scopus มีสูงกว่า Google Scholar แสดงดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 จ�านวนการอ้างถึง Educational Data Mining 

ใน Google Scholar และ SciVerse Scopus [7]

บทสรุป

ความรู้และการใช้ประโยชน์จากการท�าเหมือง

ข้อมูลทางการศึกษาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถ

ใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาประยุกต์

ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณมากให้

เต็มศักยภาพ น�าองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการท�าเหมือง

ข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ท่ี

เหมาะสมได้ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว อีกท้ังสามารถ

น�ามาใช้ปรับปรุงหลักสตูรให้สอดคล้องกบันกัศกึษาแต่ละ
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กลุ่ม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยัง

สามารถใช้ปรับสมรรถนะการเรียนของนักศึกษา การ

เลอืกสาขาวชิาตามความสามารถของนกัศกึษาตลอดจน

การสมคัรงานเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา และยงัสามารถน�าไป

ใช้สนับสนุนการให้ค�าปรึกษาและแก้ปัญหาของนักศึกษา

แก่อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการเตรียม 

อีเลิร์นนิงให้เหมาะกับผู ้เรียน การท�าเหมืองข้อมูล

ทางการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส�าคัญอย่าง

ย่ิงในเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสถาบันการศึกษาใน
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*ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาระวิทยาศาสตร์

“เมฆ” จิตรกรรมบนท้องฟ้า…เหนือกว่าจินตนาการ 

มวลเมฆบนท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่ไม่ว่าเราจะเดินทาง
ไปที่ไหนก็ดูเหมือนจะติดตามเราไปทุกที่ เป็นฝีมือการ
สร้างสรรค์ของธรรมชาติที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ 
ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน เด็กๆ หลายเติบโตข้ึนมา
พร้อมกับการจินตนาการก้อนเมฆเป็นรูปทรงต่างๆ 
ทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ นอกจากนี้ รูปร่าง ลักษณะ 
สีสันของก้อนเมฆท่ีมนุษย์มองเหน็ก็มผีลต่อความรูส้กึของ
มนษุย์ เช่น เมฆสขีาวนวล ฟุง้กระจายบนท้องฟ้าสคีราม 
ท�าให้รูส้กึสดชืน่ สดใส ผ่อนคลาย แต่เมฆหนาครึม้ สเีทา 
ด�ากลบัท�าให้รูส้กึหวาดกลวั โดดเดีย่ว หรอืว้าเหว่ เป็นต้น 
เมฆลักษณะต่างๆ ที่มองเห็นทุกครั้งที่แหงนมองท้องฟ้า
แท้ที่จริงสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภท 
แต่ละรูปแบบก็สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของสภาพ
อากาศได้ เรามาเรียนรู้กันว่าเมฆเกิดจากอะไร มีกี ่
ประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร

“เมฆ” (Clouds) เป็นกลุ่มละอองน�้าที่เกิดจากการ
ควบแน่น ซึง่เกดิจากการยกตวัของกลุม่อากาศ (Air parcel)  
ผ่านความสูงเหนือระดับควบแน่น และมีอุณหภูมิลดต�่า 
กว่าจุดน�้าค้าง ซึ่งโดยปกติน�้าบริสุทธ์ิและไอน�้าจะมี
ลักษณะโปร่งแสงจนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่หยดน�้า
และผลึกน�้าแข็งมีพื้นผิว (Surface) ซึ่งสะท้อนแสงท�าให้
เราสามารถมองเห็นเมฆเป็นก้อนสีขาว และในบางคร้ัง
มุมตกกระทบของแสงและเงาจากเมฆชั้นบนหรือเมฆท่ี
อยู่ข้างเคียง หรือความหนาแน่นของหยดน�้าในก้อนเมฆ 
ก็อาจท�าให้เมฆปรากฏเป็นสีเทา ตัวอย่างการเกิดเมฆท่ี

เห็นได้ชัด ได้แก่ “คอนเทรล” (Contrails) ซึ่งเป็นเมฆ
ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เมื่อเครื่องบินไอพ่นบินอยู่ในระดับ
สูงเหนือระดับควบแน่น ไอน�้าในอากาศร้อนที่พ่นออก
มาจากเครือ่งยนต์ ปะทะเข้ากบัอากาศเยน็ทีอ่ยูภ่ายนอก 
เกดิการควบแน่นเป็นหยดน�า้ โดยการจบัตวักบัเขม่าควนั
จากเครื่องยนต์ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นแกนควบแน่น จึงมอง
เห็นควันเมฆสีขาวถูกพ่นออกมาทางท้ายของเครื่องยนต์
เป็นทางยาว 
การจัดแบ่งประเภทของเมฆ 

เมฆทีก่่อตัวบนท้องฟ้ามรีปูร่างลกัษณะแตกต่างกนั
ออกไป ในทางอตุนุยิมวทิยาได้แบ่งชนดิของเมฆออกตาม
ความสูงของเมฆ เรียกตามลักษณะที่มองเห็น ดังนี้

เมฆชั้นสูง 
เกิดขึ้นที่ระดับความสูงมากกว่า 6 กิโลเมตร การ

เรยีกชือ่จะเตมิค�าว่า “เซอโร” ซึง่แปลว่า “ช้ันสงู” ไว้ข้างหน้า  
เช่น เมฆแผ่นชั้นสูงเรียกว่า “เมฆเซอโรสตราตัส”  
(Cirrostratus) เมฆก้อนชัน้สูงเรยีกว่า “เมฆเซอโรควิมลูสั”  
(Cirrocumulus) นอกจากนั้นยังมีเมฆช้ันสูงท่ีมีรูปร่าง
เหมือนขนนก เรียกว่า “เมฆเซอรัส” (Cirrus)

เมฆชั้นกลาง 
เกดิขึน้ทีร่ะดบัความสงู 2-6 กิโลเมตร การเรยีกชือ่

จะเติมค�าว่า “อัลโต” ซึ่งแปลว่า “ชั้นกลาง” ไว้ข้างหน้า  
เช่น เมฆแผ่นช้ันกลางเรียกว่า “เมฆอัลโตสตราตัส”  
(Altostratus)  เมฆก้อนชั้นกลางคือ “เมฆอัลโตคิวมูลัส” 
(Altocumulus)

เมฆชั้นต�่า 
อยู่สูงจากพื้นดินไม่เกิน 2 กิโลเมตร มี 5 ชนิด 

ได้แก่ เมฆสตราตัส (Stratus) เมฆคิวมูลัส (Cumulus)  
เมฆสตราโตควิมลูสั (Stratocumulus) เมฆนมิโบสตราตสั 
(Nimbostratus) และเมฆควิมโูลนมิบสั (Cumulonimbus)  
อย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยาถือว่าเมฆคิวมูลัสและเมฆ
คิวมูโลนิมบัส เป็นเมฆก่อตัวในแนวดิ่ง ซึ่งมีฐานเมฆอยู่
ในระดับเมฆชั้นต�่า แต่ยอดเมฆอาจอยู่ในระดับของเมฆ
ชั้นกลางและชั้นสูง
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ตัวอย่างเมฆแต่ละประเภท 
 เมฆชั้นสูง (high cloud) เกิดขึ้นที่ระดับสูงมากกว่า  
 6 กิโลเมตร

เมฆเซอโรคิวมูลัส (Cirrocumulus)
เมฆสีขาว เป็นผลึกน�้าแข็ง มีลักษณะเป็นริ้วคล่ืน

เล็กๆ มักเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้าบริเวณกว้าง

 

เมฆเซอโรสตราตัส (Cirrostratus)
เมฆแผ่นบาง สขีาว เป็นผลกึน�า้แขง็ ปกคลมุท้องฟ้า

เป็นบริเวณกว้าง โปร่งแสงต่อแสงอาทิตย์ บางครั้ง
หักเหแสง ท�าให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกลด และดวงจันทร ์
ทรงกลดเป็นรูปวงกลมสีคล้ายรุ้ง

เมฆเซอรัส (Cirrus)
เมฆริ้วสีขาว รูปร่างคล้ายขนนก เป็นผลึกน�้าแข็ง 

มักเกิดขึ้นในวันที่มีอากาศดี ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม อาจมี
วงแสง (halo) โปร่งแสง

เมฆชั้นกลาง (middle cloud) เกิดขึ้นท่ีระดับสูง 
2-6 กิโลเมตร

เมฆอัลโตคิวมูลัส (Altocumulus)
เมฆก้อน สขีาว มลีกัษณะคล้ายฝงูแกะ ลอยเป็นแพ  

มีช่องว่างระหว่างก้อนเล็กน้อย

                       

             
      
     

ผังแสดงการเรียกชื่อเมฆ
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เมฆอัลโตสตราตัส (Altostratus)
เมฆแผ่นหนา ส่วนมากมักมีสีเทา เนื่องจากบังแสง

อาทิตย์ไม่ให้ลอดผ่าน และเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้าเป็น
บริเวณกว้างมาก หรือปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด

เมฆชั้นต�่า (low cloud) เกิดขึ้นที่ระดับต�่ากว่า 2 
กิโลเมตร

เมฆสตราตัส (Stratus)
เมฆแผ่นบาง ลอยสูงเหนือพื้นไม่มากนัก เช่น ลอย

ปกคลมุยอดเขา  มกัเกดิขึน้ตอนเช้าหรอืหลงัฝนตก บาง
ครั้งลอยต�่ามีลักษณะคล้ายหมอก ถ้าลอยใกล้พื้นดินมัก
จะเรียกว่า “หมอก”

 

เมฆสตราโตคิวมูลัส (Stratocumulus)
เมฆก้อน ลอยติดกันเป็นแพ ไม่มีรูปทรงที่ชัดเจน 

มีช่องว่างระหว่างก้อนเพียงเล็กน้อย มักเกิดขึ้นเวลาท่ี
อากาศไม่ดี และมีสีเทา เนื่องจากลอยอยู่ในเงาของเมฆ
ชั้นบน

 

เมฆนิมโบสตราตัส (Nimbostratus) 
เมฆแผ่นสีเทา เกิดข้ึนเวลาท่ีอากาศมีเสถียรภาพ

ท�าให้เกิดฝนพร�าๆ ฝนผ่าน หรือฝนตกแดดออกไม่มีพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้องฟ้าผ่ามกัปรากฏให้เห็นสายฝนตกลง
มาจากฐานเมฆ

เมฆก่อตวัในแนวตัง้ (cloud of vertical development)
 

 
 
 
 

 
เมฆคิวมูลัส (Cumulus)

เมฆก้อนปุกปุย สีขาวเป็นรูปกะหล�่า ก่อตัวในแนว
ตั้ง เกิดขึ้นจากอากาศไม่มีเสถียรภาพ ฐานเมฆเป็นสีเทา
เนื่องจากมีความหนามากพอท่ีจะบดบังแสงจนท�าให้เกิด
เงา มักปรากฏให้เห็นเวลาอากาศดี ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม 

เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)
เมฆก่อตัวในแนวตั้ง พัฒนามาจากเมฆคิวมูลัส  มี

ขนาดใหญ่มาก ท�าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หากกระแส
ลมช้ันบนพัดแรง ก็จะท�าให้ยอดเมฆรูปกะหล�่า กลาย
เป็นรูปทั่งตีเหล็ก ต่อยอดออกมาเป็นเมฆเซอโรสตราตัส
หรือเมฆเซอรัส
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สีของเมฆ
สีของเมฆบ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน

ก้อนเมฆ ดงัทีก่ล่าวไปแล้วว่าเมฆเกดิจากไอน�า้ลอยตวัขึน้
สู่ที่สูง เย็นตัวลง และควบแน่นเป็นละอองน�้าขนาดเล็ก 
ละอองน�า้เหล่านีม้คีวามหนาแน่นสูง ท�าให้แสงอาทติย์ไม่
สามารถส่องทะลผุ่านไปได้ จงึเกดิการสะท้อนแสง ท�าให้
มองเห็นก้อนเมฆเป็นสีขาว แต่เมื่อก้อนเมฆรวมตัวหนา
แน่นจนตกลงมาเป็นฝน ในระหว่างกระบวนการนีล้ะออง
น�้าในก้อนเมฆจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีช่องว่างระหว่าง
หยดน�า้มากข้ึน ท�าให้แสงสามารถส่องทะลผุ่านไปได้มาก  
ซึง่ถ้าก้อนเมฆนัน้มขีนาดใหญ่และมช่ีองว่างระหว่างหยด
น�้ามากพอ แสงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าไปก็จะสะท้อนกลับออก
มาได้น้อยมาก การลอดผ่านและการสะท้อนของแสงใน
ลักษณะนี้จะส่งผลให้มองเห็นเมฆตั้งแต่สีขาว สีเทา ไป
จนถึงสีด�า 

สีของเมฆกับการบอกสภาพอากาศ 
• เมฆสีเขียวจางๆ เกิดจากการกระเจิงของแสง

อาทติย์เมือ่ตกกระทบน�า้แขง็ เมฆควิมูโลนมิบสัทีมี่สเีขยีว
บ่งบอกถงึการก่อตัวของพายฝุน พายลุกูเหบ็ ลมทีร่นุแรง 
หรือพายุทอร์นาโด

• เมฆสีเหลือง ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยครั้ง แต่อาจ
เกิดขึ้นได้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงช่วงต้นของฤดู
ใบไม้ร่วง ในช่วงที่เกิดไฟป่าได้ง่าย สีเหลืองนั้นเกิดจาก
ฝุ่นควันในอากาศ

• เมฆสแีดง สส้ีม หรอื สชีมพ ูโดยปกตเิกดิในช่วง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เกิดจากการกระเจิง 
ของแสงในชัน้บรรยากาศ ไม่ได้เกดิจากเมฆโดยตรง เมฆ
เพียงเป็นตัวสะท้อนแสงนี้เท่านั้น 

รู้ไว้ใช่ว่า >>>>
เมฆคิวมูโลนิมบัส ที่มีลักษณะเป็นเมฆรูปทั่งขนาด

ยักษ์ สูงหลายสิบกิโลเมตร ท�าให้เกิด Thunderstorm 
หรอืทีเ่รยีกว่าพายฝุนฟ้าคะนองหรอืพายุฤดรู้อนได้ พายุ
ฤดูร้อนมักเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน
หลายวัน แล้วมีมวลอากาศเย็น หรือความกดอากาศสูง
พัดมาปะทะกับมวลอากาศร้อน หรือความกดอากาศต�่า 
การที่อากาศสองกระแสมากระทบกันจะส่งผลให้อากาศ
ในบรเิวณนัน้แปรปรวนเกดิความรนุแรงจนกลายเป็นพายุ
ฝนฟ้าคะนองขึน้ การปะทะกันแบบน้ีอากาศเยน็จะผลกัให้
อากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นสู่ข้างบนอย่างรวดเร็ว จนเมื่อ

ไอความชืน้ขึน้ไปถงึชัน้บรรยากาศกจ็ะกล่ันตวัเป็นหยดน�า้  
จนก่อตัวเป็นเมฆเมฆคิวมูโลนิมบัส ที่มีลักษณะเป็นเมฆ
รูปทั่งขนาดยักษ์ สูงหลายสิบกิโลเมตร 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก…
เว็บไซต์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 http://www.rmutphysics.com/charud/special 
 news/6/clound/cloud_precip.htm
เวบ็ไซต์ฝ่ายข่าวอากาศ แผนกสนบัสนนุการบนิ กองบิน 23
 http://weatherwing23.6te.net/index.php/2012- 
 10-23-07-33-49
เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์
 http://www.manager.co.th/Science/ViewNews. 
 aspx?NewsID=9510000025613
เว็บไซต์นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 http://www.student.chula.ac.th/~54373105/ 
 knowleage.html
เว็บไซต์สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ
 http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book. 
 php?book=4&chap=5&page=t4-5-infodetail18. 
 html
เวบ็ไซต์ส�านกัตรวจและเฝ้าระวงัสภาวะอากาศ กรมอตุนุยิมวิทยา  
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
 http://www.mob.tmd.go.th/quit/FAQ.html
เว็บไซต์ภัยพิบัติ
 http://paipibat.com/?tag=%E0%B9%80%E0% 
 B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%84%E0%B8% 
 B4%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B9% 
 E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0% 
 B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8% 
 B1%E0%B8%AA
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กิจกรรม
ความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ได้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ  
"รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจ�ำปี 2557"

ขอแสดงความยินดีกับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิติา บณุโยดม และ ดร. โรเบิร์ต 
มอลลอย สงักดัภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ ทีไ่ด้รับรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต ิ: รางวลัผลงาน
ประดษิฐ์คิดค้น ระดับด ีประจ�าปี 2557 เร่ือง “กระบวนการ
ผลิตตวัรเิริม่ทนิ (II) อลัคอกไซด์ชนดิของเหลวเพือ่ใช้ในการ 
สังเคราะห์แลคไทด์และพอลแิลคไทด์ ส�าหรับอตุสาหกรรม
พลาสติกชวีภาพ” ในวนันกัประดษิฐ์ “Innovation for 
Mankind” วันที่ 23 มิถุนายน 2557
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นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ มช. คว้ำรำงวัลนักศึกษำสหกิจศึกษำดีเด่น 
เครือข่ำยภำคเหนือตอนบน ในงำนมหกรรมอุดมศึกษำไทย 2557

คณะวิทยำศำสตร์จัดกำรประชุมวิชำกำร
พฤกษศำสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 8

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 2 คน ได้
รบัรางวลันกัศกึษาสหกจิศกึษาดเีด่น เครอืข่ายภาคเหนอื
ตอนบน ในงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (Thai 
Higher Education Expo & Conference 2014 : 
THEC 2014) ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2557 

ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนายพิพัฒน์ ค�ามา ได้รับรางวัลประเภทโครงงานดี
เด่น ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัเครือข่าย จากโครงงานชือ่ การพฒันาเคร่ืองมอืตรวจสอบความผดิพลาด
ข้อมูลด้วยมาโคร สถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน คือ บริษัท แอคเซนเจอร์ โซลูชันส์ ประเทศไทย จ�ากัด และนาย
ณัฐดนัย ว่านเครือ ได้รับรางวัลประเภทโครงงานดีเด่น ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย จากโครงงาน 
ชื่อ การค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่โดยการบูรณาการระหว่างเฟรมเวิร์คอาปาเช่ฮาดูพ และเฟรมเวิร์คอาปาเช่โซลาร์  
สถานประกอบการที่ปฏิบัติงาน คือ บริษัท จีเอเบิล จ�ากัด

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพันธ์ สิงหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการ
พฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Botanical Conference of Thailand-BCT8) “จากพื้นฐาน 
สูอ่นาคตทีย่ัง่ยนืของพฤกษศาสตร์ไทย” โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชติชล ผลารกัษ์ หัวหน้าภาควชิาชวีวทิยา คณะ
วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 
ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

การประชมุวชิาการดงักล่าวเป็นการประชุมด้านพฤกษศาสตร์ระดับชาต ิซึง่สมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา (โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โครงการศูนย์วจิยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ และหน่วยวจิยัการฟ้ืนฟปู่า) คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาชีววิทยา คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นเจ้าภาพจดังาน ระหว่างวนัที ่2-4 เมษายน 2557 ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการน�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ 
ในด้านต่างๆ เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ข้อคดิเหน็ระหว่างอาจารย์ นกัวจิยั นกัวชิาการ นสิติ นกัศกึษา 
และบคุคลทัว่ไป อนัจะก่อเกดิภาคเีครอืข่ายทางวชิาการด้านพฤกษศาสตร์ในอนาคต อกีทัง้ยงัเป็นการเฉลมิฉลองการ
ก่อตัง้คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ครบรอบ 50 ปี ในปี 2557 โดยมีนกัวทิยาศาสตร์ นกัวจิยั คณาจารย์ 
นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน และมีการน�าเสนอผลงานวิชาการกว่า 150 ผลงาน 
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ศูนย์วิจัยวัสดุศำสตร์จัดกำรสัมมนำ 
หัวข้อ "กำรพัฒนำคุณภำพและจ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์ด้ำนวัสดุศำสตร์"

โครงกำร "กำรท�ำปุ๋ยหมักจำกใบไม้และปุ๋ยอินทรีย์น้�ำจำกเศษอำหำร"

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสมัมนา หวัข้อ 
การพัฒนาคุณภาพและจ�านวนผลงานตีพิมพ์ด้านวัสดุศาสตร์ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ น�า
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เพื่อแนะแนวทางและเพิ่มพูนความรู้ใน
การพัฒนาคุณภาพและจ�านวนผลงานตีพิมพ์ด้านวัสดุศาสตร์ ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์ ที่ท�างานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย จาก
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 
ที่มี impact factor สูง เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี  
คณะวิทยาศาสตร์

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ (โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ) จดัโครงการ
การท�าปุย๋หมักจากใบไม้และปุย๋อนิทรย์ีน�า้จากเศษอาหาร ส�าหรบัก�าลงัทหาร จ�านวน 70 นาย ณ ศนูย์เรียนรูพ้ลังงาน
ทดแทน กรมทหารราบที ่7 ค่ายกาวิละ ต�าบลวดัเกตุ อ�าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่ เม่ือวนัที ่8 เมษายน 2557 เพือ่ 
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส�านึกที่ดีในการรักษาสภาพแวดล้อม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ท่ีเก่ียวข้องในการท�า 
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น�้า สามารถท�าปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น�้าได้ด้วยตัวเอง และสามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่ใน
ชมุชนได้ โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร. สมจติร  อยูเ่ป็นสขุ อาจารย์ประจ�าภาควชิาชีววทิยา พร้อมทีมงานเป็นวทิยากร
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชเพื่อกำรขยำยพันธุ์ 
กำรปรับปรุงพันธุ์และกำรอนุรักษ์ ประจ�ำปี 2557"

ศวท-มช. จัดกำรอบรมหลักสูตรจุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้องกับอำหำร 
และเทคโนโลยีจุลินทรีย์อำหำรหมัก

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ศวท-มช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ หลกัสตูรจลิุนทรีย์ท่ีเกีย่วข้องกบัอาหารและเทคโนโลยีจลุนิทรีย์
อาหารหมกั ส�าหรบัคณะครจูากโรงเรยีนต่างๆ ในภาคเหนอื จ�านวน 42 คน โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สกณุณี   
บวรสมบตั ิผูอ้�านวยการ ศวท-มช. และอาจารย์ฉตัรชยั กิตพิรชัย อาจารย์ประจ�าภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา SCB2818 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 
มีนาคม 2557

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร "การเพาะเลีย้งเน้ือเยือ่พชืเพือ่การขยายพนัธุ์  
การปรบัปรงุพนัธุ ์และการอนรุกัษ์ ประจ�าปี 2557" ให้แก่คณะนกัเรียนและครูจากโรงเรยีนส่วนบญุโญปถมัภ์ อ�าเภอเมือง  
จงัหวดัล�าพนู ระหว่างวนัที ่22-23 มนีาคม 2557  และคณะนกัเรยีนและครจูากมลูนิธพิฒันาเยาวชนเอเชยี อ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคาร
ศนูย์วิจยัและบรกิารจโีนมพชืเศรษฐกจิ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์พรีะวฒุ ิ วงศ์สวสัดิ์   
และทมีงานเป็นวทิยากร โดยใช้พชืตวัอย่างหลากหลายชนิดประกอบการสอน เช่น ฝักกล้วยไม้พนัธ์ุซิมบเิดยีม กล้วยไม้ 
พันธุ์ฟาแลน หอมหัวใหญ่ แครอทพันธุ์ไทยและพันธุ์นอก ใบลิ้นมังกร และตาข้างต้นกุหลาบพวง เป็นต้น
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ภำควิชำธรณีวิทยำจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรธรณีศำสตร์ 
เร่ือง ธรณีวิทยำ "ส�ำหรับครูในระดับมัธยมศึกษำ"

ศิษย์เก่ำภำควิชำเคมีอุตสำหกรรมบรรยำยและเปล่ียนประสบกำรณ์ 
เร่ือง Flipped Classroom

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ ได้รับเกยีรตจิาก ดร. กนกอร  โพธินนัท์ อาจารย์จาก Department  
of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ศิษย์เก่า
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มาบรรยายและเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง Flipped Classroom ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ใน
การสอนวิชา Basic Chemical Engineering  โดยใช้ Camtesia Studio ร่วมกับ PowerPoint และสื่อการสอน 
อืน่ๆ จากนัน้จงึเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=b2wAuafqkeA) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีช่วย
ให้นักศึกษาสามารถเรียนด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียนและทบทวนได้ในภายหลัง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร์ จดัการประชุมเชงิปฏบัิตกิารธรณศีาสตร์ เรือ่ง ธรณวีทิยา ส�าหรบัครใูน
ระดบัมธัยมศึกษา จากโรงเรยีนในเขตภาคเหนอืตอนบน โดยมกีารบรรยายเกีย่วกบัโลก ปรากฏการณ์ทางธรณวีทิยา 
แร่ หินอัคนี หินตะกอน หินแปรและการน�าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี 
ธรณพีบิติัภัย และอญัมณใีนประเทศไทย ณ ภาควชิาธรณวีทิยา คณะวทิยาศาสตร์ นอกจากนียั้งมกีารออกปฏบิตักิาร 
ภาคสนาม บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน และล�าปาง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม 2557 
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ค่ำยพัฒนำทักษะทำงวิทยำศำสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
โรงเรียนพะเยำพิทยำคม

ค่ำยเทคนิคปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

ที่ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์บรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ศวท-มช.) ร่วมกบัภาควชิาต่างๆ ภายในคณะวทิยาศาสตร์ จดักจิกรรม

ค่ายเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย โดยเน้นการปฏิบัติจริงในการพัฒนาทักษะทางด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ พร้อมทั้งมีการน�านักเรียน

เข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2557
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง "กำรขยำยพันธุ์และกำรปรับปรุง
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพืชเศรษฐกิจไทยก้ำวสู่ AEC" 
ส�ำหรับนักเรียน โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง จ.ล�ำพูน

ผู้เกษียณคณะวิทยำศำสตร์มอบเงินสนับสนุนกำรศึกษำแก่คณะวิทยำศำสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการบริการวิชาการด้านจีโนมพืชเศรษฐกิจ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพืชเศรษฐกิจไทยก้าวสู่ AEC" ให้แก่คณะนักเรียนและครู

จากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน โดยเน้นไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

กล้วยไม้สกลุเขม็แสด ดอกกหุลาบมอญ วานลิา และพชืเศรษฐกจิอืน่ๆ เช่น หอมหัวใหญ่หรือหอมฝร่ัง แครอทนอกจนี  

แครอทนอกออสเตรเลีย และพริกหนุ่ม เป็นต้น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์

นางเร่ียม ภริูนนัทน์ ผูเ้กษียณคณะวทิยาศาสตร์ 

พร้อมครอบครัว มอบเงินจ�านวน 1 หมื่นบาท 

เพือ่สนบัสนนุการศกึษาแก่คณะวทิยาศาสตร์ โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความ

ขอบคณุ ในวนัที ่21 พฤษภาคม 2557 ณ บรเิวณ

รับรอง ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะ

วิทยาศาสตร์
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