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สารคณบดี
สวัสดีทานผูอาน พบกันอีกครั้งในขาวสารคณะวิทยาศาสตร 

ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 ซึ่งเดือนเมษายนที่กําลังมาถึง

นี้นับวาประเทศไทยไดเดินทางเขาสูฤดูรอนอยางเต็มตัวแลว และคง

เปนฤดูที่คอนขางโหดรายสําหรับชาวเหนือ เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวดเร็ว

นั้นมาพรอมกับหมอกควันไฟปกคลุมเมืองติดตอกันมาหลายสัปดาห คุณภาพ

อากาศตํ่ากวามาตรฐาน และมีผลกระทบตอสุขภาพ จึงขอใหทุกทานปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของหนวยงานดานสาธารณสุขอยางเครงครัด ถึงแมวาอากาศ

จะไมเปนใจ แตขาวสารคณะวทิยาศาสตรกย็งัคงมุงมัน่เดนิหนาตอไป นาํความ

เคลือ่นไหวในแวดวงคณะวทิยาศาสตรมาเลาสูกนัฟงเชนเคย โดยในชวงปลายป

ถงึตนปทีผ่านมากม็เีรือ่งนาชืน่ใจเกดิขึน้ เพราะอาจารยคณะวทิยาศาสตรไดรับ

รางวลัเชิดชเูกยีรตดิานวทิยาศาสตรในระดบัชาตถิงึ 2 คน ไดแก ศาสตราจารย 

ดร. สุเทพ สวนใต อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557 สาขา

วิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร จากสภาวิจัยแหงชาติ เนื่องในวันนักประดิษฐ ประจําป 2558 และรอง

ศาสตราจารย ดร. ธรณินทร ไชยเรืองศรี อาจารยประจําภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลนักโลหะวิทยา

ดีเดน (Thailand Metallurgist Award) ในการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแหงชาติ ซึ่งจัดโดยภาควิชาวิศวกรรม

โลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) 

และมหาวิทยาลัยชั้นนําภายในประเทศ

สําหรับขาวสารคณะวิทยาศาสตรฉบับตอนรับหนารอนนี้อัดแนนไปดวยสาระวิชาการและสาระวิทยาศาสตร

ท่ีเปนประโยชนอีกเชนเคย รวมทั้งการรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่สําคัญภายในคณะวิทยาศาสตรที่ทาน

ไมควรพลาด และที่สําคัญขอแจงใหทุกทานทราบวา ระหวางวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 นี้ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร จะไดรวมกันเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematical Olympiad, 

IMO 2015) ซึ่งคาดวาจะมีผูรวมงานกวา 1,500 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก จึงขอเชิญชวนทุกทานรวม

เปนเจาภาพที่ดีในการตอนรับผูเขารวมงานจากทั่วโลก เพื่อนําเสนอภาพลักษณที่ดีงามของประเทศไทยและจังหวัด

เชียงใหมสูสายตาประชาคมโลก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.imo2015.org และเฟซบุก www.

facebook.com/IMO2015ChiangMaiThailand
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สาระวชิาการ

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. บูรพา แพจุย้ และนางสาวมุกดา สงิหเ์ถื�อน 

หองปฏิบัติการวิจัยหินอัคนีและแรเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร

ภูเขาไฟอายุอ่อน (Cenozoic Era) 
ในภาคเหนือของประเทศไทย

ภูเขาไฟ เกิดจากหินหนืดที่อยูใตเปลือกโลกถูกแรงดัน อัดใหแทรกตามรอยแตกขึ้นสูผิวโลกโดยมีแรงปะทุหรือ

ระเบิดข้ึน ถาแรงดันไมมากจะมีหินหลอมเหลวปะทุและไหลออกจากปลองภูเขาไฟ แตถามีแรงดันมากจะเกิดการ

ระเบิดอยางรุนแรง

ภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era) หรือราว 65.5 ลานปกอน ซึ่งนับไดวา

เปนชวงเวลาที่มีอายุออนตามตารางธรณีกาล (Geologic Time Scale) มีภูเขาไฟกระจายตัวอยูทั่วไปเปนบริเวณ

เล็กๆ โดยพบในหลายบริเวณตามจังหวัดตางๆ ไดแก เชียงราย ลําปาง แพร และแมฮองสอน

ภเูขาไฟอายอุอนในไทยนัน้ สวนใหญเปนภเูขาไฟขนาดเลก็เกดิจากลาวาทีม่คีวามเปนเบส (basic lava volcano) 

ประกอบดวยธาตุ Mg และ Fe สูง และ SiO2 นอย เกิดเปนหินอัคนีภูเขาไฟสีเขม จําพวกหินบะซอลต (basalt) 

ลาวามลีกัษณะเหลว ไหลไดเรว็และแข็งตวัชา ทัง้นีเ้พราะหินหนืดไหลออกมาจากปลองมีอุณหภูมิสงูมาก และมีอัตรา

การไหลเร็วมาก เกิดเปนธารลาวาที่ไหลไปไดเปนระยะทางไกล ไมเกิดการทับถมของเถาถานเปนรูปกรวย แตจะ

ขยายแผกวางออกไปเปนทุงลาวา ภูเขาไฟแบบนี้มักจะเกิดการปะทุแบบเงียบ ซึ่งเปนการปะทุไมรุนแรง ไมมีการ

ระเบิดหรือมีเพียงเล็กนอย มีเพียงลาวาหลากออกมาตามปากปลองภูเขาไฟหรือตามแนวแตกตางๆ เปนสวนใหญ 

เกิดเปนภูเขาไฟที่มีรูปทรงแบนเมื่อเทียบกับภูเขาไฟที่เปนหินชนิดอื่น ทําใหเกิดเปนภูเขาไฟรูปโล (shield volcano) 

ที่มีลักษณะกวางเตี้ยคลายรูปโลหรือจานควํ่า เชน ภูเขาไฟจําปาแดด และภูเขาไฟผาคอกหินฟู ในเขตอําเภอแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง

การปะทุออกมาของหินบะซอลต มี 2 แบบดวยกัน คือ

1. ปะทุออกมาสะสมตัวบนบก (subaerial) บริเวณปลองภูเขาไฟ จะทําใหพบรูฟองอากาศในหิน และอาจพบ

กอนบะซอลตทีเ่กดิจากการเยน็ตวัของลาวาในอากาศจากการกระเซน็ขึน้ไปในขณะทีมี่การปะท ุไดเปนบอมบภเูขาไฟ 

(รูปที่ 1) 

2. ปะทุออกมาสะสมตัวในนํ้า (subaqueous) อาจหมายถึงการที่ลาวาไหลลงนํ้า เชน การปะทุของภูเขาไฟ

ในทะเล หรือลาวาไหลลงในทะเลสาบ การมีฝนตกขณะไหลหรือการไหลผานชั้นนํ้าใตดิน ซึ่งการเกิดหินบะซอลต 

ในนํ้านั้นมี 2 แบบดวยกัน คือ

• แบบไมเกิดการระเบิด การไหลของลาวาบนพื้นเอียงลงในนํ้า และการเย็นตัวในนํ้าทําใหเกิดการยืดหยุน 

มวนตัวจะไดกอนลาวารูปหมอน (pillow lava) 

• แบบเกิดการระเบิด ลาวาที่สัมผัสกับน้ําแลวระเบิดออกทันที จะไดเศษหินบะซอลตที่แตกเปนเหล่ียม มี

ขนาดกอนแตกตางกัน ขนาดของเศษชิ้นหินบะซอลตอาจมีขนาดใหญแบบกอนกรวด (pillow breccia) 

หรือขนาดเล็กประมาณเม็ดทราย (hyaloclastite) 
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หินบะซอลตอายุออนที่เกิดในภาคเหนือของประเทศไทย เกิดขึ้นบนพื้นบก จึงมักพบเปนผืนบะซอลตกวางใหญ 

เชน บะซอลตบริเวณอําเภอสบปราบ อําเภอแมทะ และอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง แตมีบางบริเวณที่มีการ

ไหลลงในนํ้าทําใหไดลาวารูปหมอน เชน บริเวณขางทางรถไฟ สถานีรถไฟแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

หินภูเขาไฟอายุออนในภาคเหนือของไทย มีดังนี้ 

หนวยหินบะซอลตเชียงราย (Chiangrai Basalt) พบในเขตจังหวัดเชียงราย บริเวณบานชางเคี่ยน อําเภอ

เทิง ไหลปดทับหินตะกอนที่มีอายุแกกวา (250-300 ลานป) ลักษณะหินมีเนื้อละเอียด สีเทาออนและมีรูพรุน 

ประกอบดวยแรโอลิวีน แรไคลโนไพรอกซีน และแรแพลจิโอเคลส (แลบราโดไรต) เมื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน

พบแรทึบแสงฝงตัวอยูในเนื้อหินบางสวน ไคลโนไพรอกซีนในบริเวณนี้เปลี่ยนไปเปนคลอไรตบางสวน สวนประกอบ

ทางเคมีของหินบะซอลตนี้เปน โทเลอิติกบะซอลต (Barr and Macdonald, 1978)

หนวยหินบะซอลตลําปาง (Lampang Basalt) พบในเขตจังหวัดลําปาง ครอบคลุมพื้นที่ 2 บริเวณ คือ หิน

บะซอลตแมทะ (Mae Tha Basalt) อยูบริเวณอําเภอแมทะและอําเภอแมเมาะ ทางดานตะวันตกออกของจังหวัด

ลําปาง และหินบะซอลตสบปราบ (Sob Prab Basalt) อยูบริเวณเสนทางสายลําปาง-สบปราบ ทางดานตะวันตก

เฉียงใตของจังหวัดลําปาง 

หนิบะซอลตแมทะ (Mae Tha Basalt) ไหลออกจากปลองภเูขาไฟลกูเลก็ๆ 2 ลกู คอืปลองภเูขาไฟผาคอกหนิฟู 

และปลองภูเขาไฟผาคอกจําปาแดด ซึ่งเรียงตัวกันในแนวเหนือ-ใต ไหลปดทับหินภูเขาไฟและหินปูนที่มีอายุแกกวา 

รูปที่ 1. หินบะซอลตที่มีรูฟองอากาศ และบางตัวอยางมีแรแคลไซต (สีขาว) เขาไปตกผลึกในรูฟองอากาศ จาก

มวลลาวาชนิดบะซอลต บริเวณขางทางหลวงหมายเลข 1 เขตอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
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(200-250 ลานป) และไหลปดทับชั้นหินกรวดที่มีอายุนอยกวา 1 แสนป ในบริเวณฝงแมนํ้าจาง สันนิษฐานวาหิน

บริเวณนี้สะสมตัวทั้งบนบกและในนํ้า น่ันคือไหลลงนํ้าแลวเกิดการมวนตัวในลักษณะของลาวารูปหมอนที่ประกอบ

ดวยเนื้อหิน 3 สวน ไดแก เนื้อแกวผิวมีลักษณะคลายเกลียวเชือกอยูดานนอก ถัดไปเปนเนื้อแบบมีรูพรุนและเนื้อ

แนนละเอียดมากอยูดานในสดุ หนิบะซอลตแมทะประกอบดวยผลึกแรโอลิวีน ฝงตวัอยูในเนือ้หนิซึง่ประกอบดวยผลึก

ของแรแพลจิโอเคลสเกิดเปนแทงเล็กๆ แรไคลโนไพรอกซีน แรแมกนีไทต และแกว สวนประกอบทางเคมีของหิน

บะซอลตนี้เปน บาซาไนต (Barr and Macdonald, 1978)

หินบะซอลตสบปราบ (Sob Prab Basalt) มีลักษณะการไหลเปนชั้นๆ อยูหลายชั้น สีเทาดํา ถึงดํา เวลา

ผุจะใหสีนํ้าตาลแดง บริเวณชวงบนของชั้นจะพบเนื้อหินที่มีรูพรุนมาก เนื้อหินบะซอลตจะมีเศษหินเพริโดไทต และ

เลอซูไตต ชิ้นเล็กๆ ฝงอยู สวนประกอบทางเคมีของหินบะซอลตนี้เปนฮาวายไอต (Barr and Macdonald, 1978) 

หนวยหินบะซอลตเดนชัย (Den Chai Basalt) ไหลปกคลุมพื้นที่บริเวณทิศใตของอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร 

รูปรางแคบและยาวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต และอาจนับรวมไปถึงหินบะซอลตที่กระจายตัวใน

เขตอาํเภอศรสัีชนาลยั และอาํเภอวงัช้ิน ลาวาไหลปดทบัหนิตะกอนอายแุกกวา (200-300 ลานป) หนิบะซอลตบรเิวณ

เดนชัยประกอบดวยชั้นวาลา 7 ชั้น ที่ไหลปดทับกันอยางตอเนื่อง แนวสัมผัสระหวางชั้นชัดเจน โดยบริเวณสวนบน

สุดของแตละชั้นจะมีรูพรุนมาก 

หินบะซอลตตั้งแตชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 เปนพวกเนื้อละเอียด ประกอบดวยผลึกแรโอลิวินจํานวนมาก และผลึก

แรแพลจิโอเคลสบาง สวนผลึกแรไคลโนไพรอกซีนพบนอยมาก และพบแรทึบแสง และพวกชิ้นสวนหินอัลตราเมฟก 

(สปเนล เลอโซไลต) บริเวณสวนลางของชั้นที่ 6

หินบะซอลตชั้นบนสุด ชั้นที่ 7 มีสีดํา เนื้อแนนและละเอียดมาก แสดงลักษณะแนวแตกเปนแทงเสาหินอยาง

ชัดเจน หนิบะซอลตประกอบดวยผลกึแรโอลวินิ แกวสนีํา้ตาลแดง แรไคลโนไพรอกซีน แรแพลจโิอเคลส (แลบราโดไรต) 

และแรทึบแสง พบชิ้นสวนหินอัลตราเมฟก (สปเนล เลอโซไลต) จํานวนมาก หินบะซอลตชั้นที่ 7 นี้เปนหินบะซอลต

ที่ใหแรพลอย (Barr and Macdonald, 1978)

สวนประกอบทางเคมีของหินบะซอลตเดนชัยนี้ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 เปนทรานสิชั่น ฮาวายไอต ชั้นที่ 5 และ

ชัน้ที ่6 เปนฮาวายไอต และชัน้ท่ี 7 เปนบะซาไนต (Barr and Macdonald, 1978) แตจาํแนกเปนหินบะซอลตกิแอนดไีซต 

โดย Panjasawatwong (1983)

หนวยหินบะซอลตแมลามา (Mae Lama Basalt) เกิดบริเวณแคบๆ ของบานแมลามา จังหวัดแมฮองสอน 

หนิบะซอลตกลุมนีมี้ลกัษณะรพูรนุสงู ประกอบดวยผลึกแรโอลวีิน แรไคลโนไพรอกซีน แรแพลจิโอเคลสและแรทบึแสง 

สวนประกอบทางเคมีของหินบะซอลตนี้เปน โทเลไอต (Barr and Macdonald, 1978) 
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สาระวชิาการ

โดย อาจารยพิ์มผกา ธานินพงศ์

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

BIG DATA : อภิมหาขอ้มูล 

ในยุคที่ทุกคนพกโทรศัพทมือถือ มีไอแพด มีคอมพิวเตอรในกระเปา และมีการสื่อสารผานมือถือ อีเมล เครือ

ขายสังคม เชน Facebook, Line, Twitter และ LinkedIn เปนตน ทําใหรูปแบบการสื่อสารระหวางผูคนเปลี่ยนไป 

และทําใหทุกองคกรตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารระหวางบริษัทกับลูกคาเชนกัน ดังจะเห็นไดวาทุกองคกรมี 

Facebook หรือมีการขอใหเพิ่มเปนเพื่อนใน Line แลกกับการไดโหลดสติกเกอรฟรี และมีการพิมพ QR code 

บนผลิตภัณฑหรือใบปลิวตางๆ เปนตน ซึ่งเปนการทําการตลาดของบริษัทในยุคนี้ ขอมูลจากลูกคานี่เองที่ทําใหทุก

องคกรตางตองการเทคโนโลยสีาํหรบัจดัการขอมลูมหาศาลเหลานี ้เนือ่งจากการประมวลผลขอมลูทีร่วดเรว็เพือ่การ

ตัดสินใจในองคกรเปนสิ่งสําคัญและสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจแกบริษัทไดมากมาย

"Big Data" มาจากไหน

“Big Data” หรือ “อภิมหาขอมูล” นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2543 ในวงการดาราศาสตร [1-2] โดย

โครงการสํารวจ Sloan Digital Sky Survey สามารถรวบรวมขอมูลไดมากกวาหนึ่งลานลานไบตภายในระยะเวลา

ไมกี่สัปดาห ในปจจุบัน "Big Data" มาจากขอมูลหลากหลาย เชน วีดิโอ เสียง ภาพ เครือขายสังคม (social 

media) เว็บไซต อีเมล ระบบ sensor ซึ่งขอมูลจะสงผานแบบ real time โดยในป พ.ศ. 2557 พบวาในบริษัท 

Google มกีารประมวลผลขอมลูกวา 24 เพตะไบต (ราว 

1 พันลานลานไบต) ตอวัน และจํานวนอีเมลที่สงทั่วโลก

มีปริมาณถึง 191 พันลานฉบับตอวัน [3] หรือบริษัท

ที่ใหบริการเครือขายสังคมอยาง Facebook สามารถ

อัพโหลดรูปมากกวา 10 ลานรูปในหนึ่งชั่วโมง สมาชิก 

Facebook กดปุม “Like” หรือแสดงความคิดเห็นเกือบ 

3 ลานครัง้ในทกุๆ 20 นาท ี[4] และ Twitter มขีอความ

ที่สงมากถึง 58 ลานขอความตอวัน [5] ขอมูลมหาศาล

เหลาน้ีทําใหบริษัทผูใหบริการทางอินเตอรเน็ตเหลานี้

สามารถทราบขอมูลสวนตัว เชน สิ่งที่เราสนใจ รสนิยม

ของเรา สถานท่ีท่ีเราชอบเดินทางไป เว็บไซตที่ถูกใจ 

และเครือขายเพื่อนของเราเปนใครบาง เปนตน

หัวใจสําคัญของอภิมหาขอมูลก็คือการคาดการณ รูปที่ 1 แสดงสิ่งที่สําคัญสําหรับการประมวลผล Big Data 

ซ่ึงจะอาศัยระบบการจัดการขอมูลสมัยใหมที่สามารถรองรับขอมูลที่มีความแตกตางท้ังดานปริมาณและประเภท 

ตัวอยางเชน MapReduce ของ Google หรือ Hadoop ของ Yahoo ที่เปดใหใชฟรี การเขาถึงอภิมหาขอมูลไม

สามารถเขาถึงโดยใชภาษาการจัดการฐานขอมูลแบบ SQL สําหรับระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ จึงมีการพัฒนา 

NOSQL ซึ่งไมจําเปนตองมีโครงสรางการบันทึกขอมูลที่กําหนดไวลวงหนา การประมวลผลขอมูลจะใชวิธีการทาง

หัวใจของ "Big Data"
 

รูป 1. สิ่งที่สําคัญสําหรับการประมวลผล Big Data
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สถิติและคณิตศาสตรกับขอมูลจํานวนมหาศาล เพื่อหาขอสรุปหรือหาความเปนไปไดตางๆ เชน สามารถคาดการณ

และระบุอาชญากรไดกอนที่อาชญากรรมจะเกิดขึ้นจริง โดยการวิเคราะหขอมูลการวางแผนของอาชญากรผานทาง

เครือขายสังคมตางๆ

การวิเคราะหอภิมหาขอมูล (Big Data Analytics)

ในอดีตการสรุปผลขอมูลจากประชากรทั้งหมด หรือในทางสถิติเรียกวาการสํามะโนประชากรอาจใชเวลาและ

คาใชจายในเกบ็รวบรวมขอมลูสูง นักสถติิจงึใชเทคนคิการสุมตัวอยางเพือ่เลอืกตวัอยางมาเปนตวัแทนทีด่ขีองประชากร

ทัง้หมดและหาขอสรุปเก่ียวกับประชากรโดยอาศยัขอมูลท่ีเรยีกวา ตัวอยาง แตดวยเทคโนโลยใีนปจจบุนัและปรมิาณ

ขอมูลมหาศาลนี้ทําใหการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด (N=all) เปนไปได เราจึงสามารถคนหารายละเอียดที่สําคัญบาง

อยางทีไ่มสามารถบอกไดจากตวัอยาง โดยเฉพาะอยางยิง่การคนหาความสมัพนัธในขอมลู (Association) ทีจ่ะทาํให

องคกรสามารถนําผลการวิเคราะหที่ไดไปใชในการตลาดและการบริหาร เชน ใน Agoda จะมีการแนะนําที่พักให

แกลูกคา โดยอาศัยการประมวลผลขอมูลการคลิกของลูกคาและพบวาลูกคาสวนใหญเมื่อเขาชมโรงแรมหนึ่งก็มักจะ

เขาชมอีก 4 โรงแรมดวย เปนตน

การใชประโยชนจาก "Big Data" 

Google ใชประโยชนของ "Big Data" ที่บริษัทมีอยูเพื่อชวยในการหาตนตอของไขหวัดใหญสายพันธุใหมซึ่ง

เกิดการแพรระบาดอยางรวดเร็วในอเมริกา เนื่องจากความลาชาของการรายงานผลทําใหองคกรสาธารณสุข

สหรัฐอเมริกาไมสามารถยับยั้งการแพรระบาดในเวลาที่รวดเร็ว แต Google สามารถ "พยากรณ" การแพรกระจาย

ของไขหวัดจากขอมูลการคนหาใน Google ที่ชาวอเมริกันพิมพคนหาและสามารถระบุพื้นที่ที่เปนจุดกําเนิดของการ

แพรระบาดได นอกจากนี้ Google สามารถจัดอันดับเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการคนหาของเรามากที่สุด หรือ 

Facebook สามารถจัดอันดับเพื่อนที่แสดงความคิดเห็นบนโพสตของเรามากที่สุด และเฝาคอยติดตามการกด Like 

ของลูกคาเพื่อหาโฆษณาที่เหมาะสมนําไปสูการหารายไดตอไป สวนเว็บไซต Agoda ที่ใหบริการจองที่พัก โรงแรม 

ไดบันทึกหนาขอมูลทุกครั้งที่ลูกคาคลิกเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหและเสนอโรงแรมที่เหมาะสมกับความตองการ และ 

Amazon สามารถคนหารูปแบบการซื้อของลูกคาเพื่อเสนอขายหนังสือใหแกลูกคาไดตรงใจ จะเห็นวาบริษัทเหลานี้

นําขอมูลพฤติกรรมการใชบริการของเราไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจ ขณะที่เราซึ่งเปนผูใชบริการมักสนใจแตการใช

เทคโนโลยี แตขาดการศักยภาพในการใชงานขอมูล การวิเคราะหขอมูลที่มีอยูอยางมหาศาลใหเปนสารสนเทศ 

(Information) หากเราลองกลับมาพิจารณาพฤติกรรมการใชชีวิตของเรา กิจกรรมที่ชอบทํา อารมณในแตละวัน 

อาหารที่บริโภคในแตละสัปดาห โดยใชผลจากการวิเคราะหของผูใหบริการเหลานี้ อาจชวยทําใหเราเปลี่ยนแปลง

การดํารงชีวิตของเราใหดียิ่งขึ้น 
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สาระวชิาการ

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารยสุ์รยี ์ชปูระทปี 

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: Climate Change

ทานทราบหรือไมวา สภาพภูมิอากาศมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางไร?

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความหมายตามคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเนื่องมา

จากความผันแปรของภูมิอากาศตามธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนุษย ถาพื้นผิวโลกมีภาวะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้น

จะเปนสาเหตุที่ทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ความรุนแรงของพายุตางๆ 

ระดับนํ้าทะเล และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอพืช สัตว และมนุษย

นักวิจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศไดพยายามศึกษาวิจัยเพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งดู

เหมือนวามุมมองของนักวิจัยจะคนหาขอเท็จจริงในลักษณะตางๆ หากพิจารณารายละเอียดจะพบวา นักวิจัยกลุม

หนึ่งพยายามอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเนนไปที่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง เชน การ

ระเบิดของภูเขาไฟ การเผาไหมเชื้อเพลิงปโตรเลียม การเกิดกาซเรือนกระจก (greenhouse gases) ทั้งนี้ในชั้น

บรรยากาศของโลกประกอบไปดวยกาซเรือนกระจกไดแก คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) โอโซน (O3) 

ไนตรัสออกไซด (N2O) กาซที่มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) และซัลเฟอรเฮกซาฟลูออไรด (SF6) 

โดยธรรมชาติแลวกาซเหลานี้ทําใหโลกอบอุนและสิ่งมีชีวิตดํารงชีวิตอยูได แตมนุษยมีสวนทําใหอุณหภูมิของโลกสูง

ขึ้น หรือทําใหเกิดภาวะของกาซเรือนกระจกมากเกินไป เชน การทําลายปา การใชสารเคมี การเผาไหมเชื้อเพลิง 

การผลิตในทางอุตสาหกรรม และการที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูขั้นบรรยากาศ

ทาํใหไปเพิม่ CO2 ในชัน้บรรยากาศ กาซนีจ้ะดดูกลนืพลังงานแสง แลวปลดปลอยไปในช้ันบรรยากาศ ทาํใหพลังงาน

ความรอนสะสมบนผิวโลกสูงขึ้น คือการเกิดผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) การที่พื้นผิวโลก

มีอณุหภูมิสงูขึ้นสงผลตอการเกิดปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและภมูิอากาศ (climate change) 

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ที่เรียกวาเกิดภาวะโลกรอน (global warming) นั่นเอง

นักวิจัยอีกกลุมหนึ่งจะพยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรืออุณหภูมิบนผิวโลกโดยใชตัว

แบบ (model) ทางคณิตศาสตร เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวามีการเพิ่มขึ้นคิดเปนตัวเลขมากนอยเพียงใด

ในชวงเวลาท่ีผานมาการศึกษารูปแบบนี้จะระบุเวลาและขอบเขตพื้นท่ีศึกษาอาจเปนการศึกษาจากคาอุณหภูมิเฉลี่ย 

อุณหภูมิสูงสุด หรือตํ่าสุด ขอมูลคาวัดเหลานี้ไดจากหนวยงานตางๆ ที่บันทึกไวอยางตอเนื่อง รวมถึงขอมูลจาก

ดาวเทียม หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในปจจุบันมีอยูทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีหนวย

งานวิจัยที่มีคลังขอมูลทางดานอุณหภูมิ ยกตัวอยางเชน หนวยงานวิจัยในประเทศอังกฤษ คือ Climate Research 

Unit (CRU) ไดศึกษารวบรวมและวิจัยขอมูลอุณหภูมิทั่วโลก มีการจัดเก็บอุณหภูมิของผิวโลก โดยบันทึกขอมูลตาม

พื้นที่ขนาด 5ox5o ละติจูด–ลองจิจูด (latitude-longitude) ดังนั้นพื้นผิวทั่วโลกจะถูกแบงเปนพื้นที่จํานวน 2,592 

ตารางหนวย (5ox5o) ขอมูลอุณหภูมิไดถูกบันทึกตั้งแตป ค.ศ. 1850 เปนตนมา (Brohan et al., 2006) ขอมูล

มากมายเหลานี้มีไวเพื่อการศึกษาวิจัยดานสภาพภูมิอากาศ 
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ตัวอยางการศึกษาตอไปนี้ไดนําขอมูลคาเฉลี่ยอุณหภูมิรายเดือนมาจากหนวยวิจัย CRU เพื่อวิเคราะหหาการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใตในพื้นที่ผิวโลกที่ตั้งในพื้นที่ 25o เหนือ ถึง 25o ใต และ 75o

ถึง 160o ตะวันตก ในป ค.ศ. 1909-2008 ครอบคลุมชวงเวลารอยป ในการศึกษานี้ไดแบงการศึกษาเปนสาม

ชวงเวลา ชวงละ 36 ป คือชวงป ค.ศ. 1909-1944, 1941-1976 และ 1973-2008 เมื่อใชหลักการวิเคราะห

ขอมูลอนุกรมเวลา โดยกําจัดอิทธิพลจากฤดูกาล (เดือน) ใหเหลือแตเสนแนวโนมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอ

สิบป จากภาพจะยืนยันไดวาในชวงแรก (ค.ศ. 1909-1944) อุณหภูมิเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.048 oC ตอสบิป 

เปนการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ในชวงที่สอง (ค.ศ. 1941-1976) เพิ่มขึ้น 0.016 oC ตอสิบป กลาวไดวาอุณหภูมิ

ไมเพิ่มขึ้น และในชวงที่สาม (ค.ศ. 1973-2008) อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 0.159 oC ตอสิบป จะเห็นวาในชวง 36 ป

หลังนี้ อุณหภูมิมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

 การอธบิายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศตองพจิารณาทัง้การเปล่ียนแปลงเชงิสาเหต ุและปรมิาณของการ

เปลีย่นแปลงประกอบกนั ซึง่จะพบความเปนเหตเุปนผลกนัทัง้สองสวน การทีอ่ณุหภมูสิงูขึน้อยางตอเน่ืองน้ีไดสอดคลอง

กับการรายงานของ IPCC ที่ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีผานมานับแตป ค.ศ.1950 วา

อุณหภูมิที่พื้นผิวโลกและนํ้าในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น มีการละลายของหิมะและนํ้าแข็งมากขึ้น ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นและ

ความเขมขนของกาซเรือนกระจกไดเพิ่มข้ึน สิ่งสําคัญที่ควรตระหนักก็คือ มนุษยมีสวนอยางมากที่ทําใหเกิดความ

รอนในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น สิ่งเหลานี้สืบเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมี

หลายหนวยงานทั่วโลกไดตระหนักและรวมกันหาหนทางเพื่อลดกาซเรือนกระจก เชน ปลูกตนไม ประหยัดการใช

พลังงานทั้งไฟฟาและนํ้ามัน ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง คัดแยกขยะรีไซเคิล ในทางเกษตรมีการสงเสริมการใชสาร

อินทรียมาแทนสารเคมี เปนตน
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในสามชวงเวลา: ค.ศ. 1909-1944, 1941-1976 และ 1973-2008
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“ËÁÍ¡¤ÇÑ¹ä¿” ÀÑÂÃŒÒÂË¹ŒÒÃŒÍ¹

 ในชวงหนารอนของทุกปนอกจากจะเกิดปญหาภัยแลงที่เปนสาเหตุทําใหปริมาณน้ําไมเพียงพอในการเกษตร 

หรืออุปโภคบริโภคแลว ยังมีปญหาอื่นๆ อีกมากมาย เชน การใชพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นหลายเทา จํานวนนักทอง

เที่ยวลดลง รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ อันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวดเร็ว เชน โรคทองรวง เพราะอาหาร

เนาเสียงาย โรคลมแดด หรือภาวะหัวใจลมเหลวในกลุมผูที่มีโรคประจําตัว ซึ่งเมื่อหนารอนมาถึงคนไทยทุกภาค

ก็ตางเตรียมตัวเตรียมใจรับกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา แตคนไทยภาคไหนก็คงไมชอกชํ้าเทากับคนไทย

ในแถบภาคเหนือ เพราะนอกจากจะประสบกับปญหาทุกอยางที่กลาวมาแลว ยังตองเผชิญกับอีกหนึ่งปญหาใหญที่

แกไขเทาไหรกแ็กไขไมไดสกัท ีน่ันคือปญหาหมอกควันปกคลุมหนาแนน คาฝุนละอองขนาดเลก็อากาศเกนิมาตรฐาน

ติดตอกันยาวนาน ซึ่งแนนอนวาผลรายที่ตามมาก็คือ ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ทําใหเกิดการระคายเคือง

ตอระบบทางเดนิหายใจ โดยเฉพาะผูทีม่ีโรคประจาํตัวอยูแลว เชน โรคปอด ภูมิแพ และหอบหดื สาํหรบัการปองกัน

และแกไขปญหาคงตองใชเวลา และอาศัยความรวมมือจากหลายฝายอยางจริงจังจึงจะประสบผลสําเร็จ แตกอนที่จะ

มีการดําเนินการแกไข ส่ิงที่ประชาชนควรปฏิบัติเมื่ออยูในภาวะหมอกควันอันตรายเชนนี้ คือการดูแลระมัดระวัง

สุขภาพรางกายของตนเองและคนรอบขาง โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของหนวยงานดานสาธารณสุขอยางเครงครัด 

ซึ่งในบทความนี้ไดรวบรวมคําแนะนําดีๆ จากหนวยงานตางๆ มาใหทานผูอานไดเรียนรูและปฏิบัติตาม เพื่อตอสูกับ

วิกฤตทางอากาศครั้งนี้ไปพรอมๆ กัน
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ประชาชนกลุมเสี่ยงที่ตองดูแลสุขภาพมากเปนพิเศษเมื่อเกิดปญหาหมอกควัน

1. กลุมผูที่มีปญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เชน ผูที่เปนโรคภูมิแพ โรคหอบหืด โรคถุงลมโปงพอง

โรคหัวใจ

2. กลุมเด็ก สตรีมีครรภ และผูสูงอายุ

3. กลุมผูที่ทํางานเสี่ยงตอการไดรับหมอกควันและฝุนละออง เชน คนงานในโรงงานโมหิน คนงานกอสราง

อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับรางกาย

1. ระคายเคืองตา แสบตาแสบจมูก นํ้ามูกนํ้าตาไหล ตาแดง

2. ไอ คอแหง เจ็บคอ คออักเสบ

3. หายใจลําบาก อึดอัด แนนหนาอก

4. ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน

5. ในผูที่เปนโรคภูมิแพ โรคหอบหืด โรคหัวใจ จะกระตุนใหมีอาการรุนแรงมากขึ้น

การปองกันตัวเองจากมลพิษในอากาศ

1. หากอยูในบริเวณที่มีหมอกควัน ฝุนละออง ควรใชหนากากอนามัย หรือผาปดปากและจมูก อาจพรมนํ้า 
ที่ผาดังกลาวหมาดๆ จะชวยซับกรองไดมากขึ้น

2. สวมแวนตาเพือ่ปองกนัการระคายเคอืงดวงตา และสวมเสือ้ผาทีป่กปดรางกายมิดชดิเพือ่ปองกันการระคาย
เคืองผิวหนัง

3. ปดหนาตาง ประตู เพื่อปองกันไมใหหมอกควัน ฝุนละอองเขาในอาคาร บานเรือน หองเรียน ศูนยเด็ก
เล็ก หรือสถานพยาบาล และพยายามกําจัดหมอกควัน ฝุนละอองออกจากอาคารบานเรือน เชน ใชพัดลมเปา

4. ประชาชนกลุมเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีหมอกควันมาก หากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 
หรือในกลุมผูที่เปนโรคภูมิแพ โรคหอบหืด โรคหัวใจ ควรเตรียมยาประจําตัว หากสงสัยวามีอาการผิดปกติ ควร

รีบพบแพทย

5. ไมเผาสิ่งใดที่จะเปนการเพิ่มปริมาณหมอกควันมากยิ่งขึ้น
6. กรณีมีหมอกควันใหหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแจง และการทํางานหนักที่ตองออกแรงมากๆ

7. งดเวนการสูบบุหรี่ และควรดื่มนํ้าบอยๆ ในชวงที่มีปญหาหมอกควัน
8. คอยฟงการแจงขาว หรือการเตือนภัย เพื่อการดูแลและปองกันตนเอง

ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจากฝุนละอองขนาดเล็ก

จากรายงานทางการแพทยพบวาผูทีอ่ยูในอากาศทีม่ฝีุนละอองขนาดเลก็ในความเขมขนตออากาศทีส่งูเกินระดบั

มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ) จะทําใหเกิดอาการโดยเฉียบในระดับตางๆ ตั้งแตระดับนอย

ไปจนถึงอันตรายตอชีวิต ไดแก การไอ จาม มีนํ้ามูก หายใจขัด เกิดการแพ หายใจลําบาก มีอาการหอบหืด หัวใจ

เตนแรง หนามืด เปนลม หมดสติ ชัก และหัวใจวายเฉียบพลัน สําหรับผูที่ไดรับสัมผัสฝุนละอองขนาดเล็กที่มีความ

เขมขนมากกวา 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ เปนเวลานานๆ อาจไมมีอาการที่รุนแรงมากนักในระยะ

ตน แตในระยะยาวอาจกอใหเกิดโรคที่รุนแรงหรือมีอาการเรื้อรัง ไดแก ภูมิแพ การอุดตันของทอลมฝอย หอบหืด

เรื้อรัง ปอดอักเสบเรื้อรัง ไอเปนเลือด โรคหลอดเลือดและหัวใจ และยังพบรายงานทางระบาดวิทยาวา ประชาชน

ที่อยูในเขตท่ีมีมลพิษทางอากาศสูงนานๆ มีแนวโนมท่ีจะเปนมะเร็งปอดมากกวาประชาชนในเขตที่มีอากาศสะอาด

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดคามาตรฐานของปริมาณฝุนละอองในอากาศขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง คือตองมีคาเฉลี่ยไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศ โดย

ในแตละวันสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษจะรายงานปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก ของ

แตละสถานีเปนประจําทุกวัน ซึ่งจะบงบอกถึงปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผานมา ดังนั้น

หากพบวาคาที่รายงานมีคาเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ ประชาชนในพื้นที่นั้นจึงควรใช

อุปกรณปองกันแบบตางๆ เพื่อมิใหฝุนละอองขนาดเล็กเหลานี้เขาสูรางกายจนเกิดอันตรายได

ฝุนละอองที่มีอยูในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรามีขนาดตั้งแต 0.002 ไมครอน ซึ่งเปนกลุมของโมเลกุล 

(มองดวยตาเปลาไมเห็น ตองใชจุลทรรศนอิเล็กตรอน) ไปจนถึงขนาดใหญกวา 500 ไมครอน ซึ่งเปนฝุน

ทรายขนาดใหญมองเห็นไดดวยตาเปลา (ฝุนที่มองเห็นดวยตาเปลามีขนาดตั้งแต 50 ไมครอนขึ้นไป) ฝุน

ละอองเปนสารทีม่คีวามหลากหลายทางดานกายภาพและองคประกอบ อาจมีสภาพเปนของแขง็หรอืของเหลว

ฝุนละอองที่แขวนลอยอยูในอากาศไดนาน มักจะเปนฝุนละอองขนาดเล็ก (มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 

10 ไมครอน) เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวตํ่า หากมีแรงกระทําจากภายนอกเขามีสวนเกี่ยวของ เชน 

การไหลเวียนของอากาศ กระแสลม เปนตน จะทําใหแขวนลอยอยูในอากาศไดนานมากขึ้น ฝุนละอองที่มี

ขนาดใหญ (ขนาดเสนผานศูนยกลางใหญกวา 100 ไมครอน) อาจแขวนลอยอยูในบรรยากาศไดเพียง 2-3 

นาที แตฝุนละอองที่มีขนาด เล็กกวา 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยูในอากาศไดนานเปนป 

ตัวอยางการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 

2558 พบวาคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุนละอองในอากาศขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) และ AQI 

(Air Quality Index : ดัชนีคุณภาพอากาศ) มีดังนี้

บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม    PM10 = 170 AQI = 122  มีผลกระทบตอสุขภาพ

บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย    PM10 = 156  AQI = 116  มีผลกระทบตอสุขภาพ

บริเวณพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (รถโมบาย) PM10 = 29  AQI = 36   ดี

(ขอมูลโดย สวนแผนงาน สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ)

ขอบคุณขอมูลจาก

เว็บไซตสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ 
 http://dpc10.ddc.moph.go.th/ssm/inf/55-04.pdf
เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

http://61.19.145.138/cmpho_images/main_news.php?news_id=1472
เว็บไซตสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

http://air4thai.pcd.go.th/web/airPDF/indexHaze.php?region=2
เว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ

http://www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.htm
บล็อก Environmental Science CMU
 http://es-cmu.blogspot.com/2012/07/blog-post_2827.html
วารสาร Air &Noise News ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (15) ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2555 โดย กรมควบคุมมลพิษ   
 http://air4thai.pcd.go.th/web/airPDF/indexHaze.php?region=2
 http://infofile.pcd.go.th/air/AirNoise55_1.pdf?CFID=1261505&CFTOKEN=57279517
 http://www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.htm
 http://es-cmu.blogspot.com/2012/07/blog-post_2827.html
 http://61.19.145.138/cmpho_images/main_news.php?news_id=1472
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อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัรางวลันกัวิจยัดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2557 

อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัรางวลันกัโลหะวิทยาดีเด่น ประจําปี 2557

ศาสตราจารย ดร. สุเทพ สวนใต อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลนักวิจัย

ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2557 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร จากสภาวิจัยแหงชาติ เนื่องในวันนัก

ประดิษฐ ประจาํป 2558 ซ่ึงจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) ณ ศนูยแสดงสนิคาและการประชมุ

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558

รองศาสตราจารย ดร. ธรณนิทร ไชยเรอืงศร ีอาจารย

ประจําภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร ไดรับ

รางวลันกัโลหะวทิยาดเีดน (Thailand Metallurgist Award) 

ในการประชุมวิชาการโลหะวิทยาแหงชาติ (The 8th

International Conference on Materials Science and 

Technology and The 8th Thailand Metallurgy 

Conference) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่ง

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับศูนยเทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) มหาวิทยาลัยชั้นนําภายในประเทศ 

และหนวยงานสนับสนุนตางๆ
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อาจารยค์ณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัคดัเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเขา้ร่วม
การประชุมผู้ไดร้บัรางวลัโนเบล ประจําปี 2558

คณะวิทยาศาสตรขอแสดงความยินดีกับอาจารย ดร. ปญชิกา ปรังเขียว อาจารยประจํา

ภาควชิาเคม ีคณะวิทยาศาสตร ทีไ่ดรับการคดัเลือกใหเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุม

ผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประจําป 2558 

(65th Lindau Nobel Laureate Meeting) ระหวางวันที่ 23 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2558

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับสนองพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงคใหนิสิต นักศึกษา 

และนักวิทยาศาสตรของไทยมีโอกาสเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ

สาธารณรฐัเยอรมน ีซ่ึงเปนการประชมุทีไ่ดเชญิผูไดรบัรางวลัโนเบลและนกัวทิยาศาสตรทีม่ผีลงานดานวทิยาศาสตร

ในระดับสากลมารวมงาน เพื่อใหผูที่ไดรับคัดเลือกเขารวมการประชุมไดเปดโลกทัศนทางวิชาการ อีกทั้งไดเรียนรู

ความกาวหนาทางวทิยาการใหมๆ  จากประสบการณจรงิของนกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตรทีม่ผีลงานทางวทิยาศาสตร

ในระดับสากล

ป พ.ศ. 2558 สวทช. ไดรับสมัครนักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรรุนใหมในสาขาเคมี ฟสิกส และ

สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมกิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้หลังจาก สวทช. ไดคัดเลือก

ผูที่มีความเหมาะสมรวมกับผูแทนสมาชิกคณะผูกอตั้งการประชุมเรียบรอยแลว จึงนําความข้ึนกราบบังคมทูล 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ทรงมพีระราชวนิจิฉยัคดัเลอืกผูแทนประเทศในขัน้ตอนสดุทาย 

ซึ่งอาจารย ดร. ปญชิกา ปรังเขียว อาจารยประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ไดรับการคัดเลือกใหเปน 1 ใน 

6 ผูแทนประเทศไทยเขารวมการประชุมดังกลาว

นกัศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัคดัเลือกเป็นนกัศึกษาเก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจําปี 2557

นักศึกษาเกาคณะวิทยาศาสตร จาํนวน 2 ทาน ไดรบัการคดัเลอืกจาก

สมาคมนกัศกึษาเกามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ใหเปนนักศกึษาเกาดีเดน มหาวิทยาลยั

เชียงใหม ประจําป 2557

สมาคมนกัศึกษาเกามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ในการประชมุครัง้ที ่6/2557 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเกาดีเดนฯ 

ประจาํป 2557 จาํนวน 17 ราย โดยมนีกัศกึษาเกาจากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการคัดเลือก

จํานวน 2 ราย ประกอบดวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล นักศึกษาเกาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 18 ปจจุบันเปนอาจารยประจําภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจําป 2557 สาขานักวิชาการ และ ดร. 

อดิชาติ สุรินทรคํา นักศึกษาเกาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 18 ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานดานธรณีวิทยาระหวางประเทศ ไดรับ

การคดัเลือกใหเปนนักศึกษาเกามหาวทิยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจําป 2557 สาขาบริหารรัฐกจิ นักศกึษาเกาทัง้ 2 ทาน

ไดเขารบัมอบโลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเกามหาวทิยาลยัเชยีงใหมดีเดน ประจาํป 2558 จากรองศาสตราจารย 

นพ. นิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม
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นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตรไ์ดร้บัรางวลัวิทยานิพนธ์
และการคน้ควา้แบบอิสระ ประจําปี 2557

รองศาสตราจารย ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย รองคณบดฝีายวชิาการ และรองศาสตราจารยปรชีา ลามชาง รอง

คณบดฝีายบรหิาร คณะวทิยาศาสตร รวมเปนเกียรตใินพธิมีอบรางวลัวทิยานพินธและการคนควาแบบอสิระ ประจํา

ปการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีศาสตราจารย ดร. วัชระ กสิณฤกษ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในปนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรไดรับรางวัล จํานวน 2 คน 

ประกอบดวย

 นายอนุรักษ บุญนอย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีมาก กลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผลงานเรื่อง "การสอบศักยภาพลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดจาก

ขาวเหนียวพันธุเหนียวสันปาตอง (Oryza sativa L.) ที่หมักดวยราโมแนสคัส (Monascus purpureus)" คณะ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ประกอบดวยผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร แสนเพชร และศาสตราจารย ดร. 

สายสมร ลํายอง

  นายอุดร ปงกาวงศ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลการคนควาแบบ

อิสระดีมาก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผลงานเรื่อง "ความหลากหลายของพืชกลุมเฟรนและพืช

กลุมใกลเคียงเฟรน บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาตินํ้าตกแมเย็น อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน" อาจารยที่ปรึกษา

การคนควาแบบอิสระคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรุโณทัย จําปทอง
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ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตรรุ่์น 105 มอบเงินสนบัสนุนคณะวิทยาศาสตร์

อดีตผู้บริหารและศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร์
มอบเงินสนบัสนุนคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร รับมอบเงินบริจาค จํานวน 

220,000 บาท จาก ดร. วีระชัย ณ นคร ผูแทนศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร รุนรหัส 105 เพื่อสมทบกองทุน

พัฒนาวทิยาศาสตร และในโอกาสเดยีวกนันีศ้ษิยเกาคณะวทิยาศาสตร รุนรหสั 105 ยงัไดมอบเงนิจาํนวน 120,000 

บาท เพื่อสมทบโครงการจัดทําหองพักนักศกึษาไบโอ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร. ชิตชล ผลารักษ หัวหนาภาค

วิชาชีววิทยา เปนผูแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ หองเชียงแสน ศูนยประชุมนานาชาติคุมภูคํา 

จังหวัดเชียงใหม

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย 

ดร. อรรถพล แกวขาว หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร และผูบริหาร คณาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร รับมอบ

เงินบริจาค จํานวน 5 หมื่นบาท จากรองศาสตราจารยประทีป จันทรคง และรองศาสตราจารยทศพร จันทรคง 

เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 หมื่นบาท สมทบกองทุนยอย “กิตติชัย-โสภา วัฒนานิกร” 

จํานวน 1 หมื่นบาท และสมทบกองทุนเงินฝากภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 หมื่นบาท เพื่อนําไปจัดสรรเปน

ทุนการศึกษา และใชในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรดานตางๆ ตอไป เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ

รับรอง หองคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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ศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร ์รุ่นรหสั 115 มอบเงินสนบัสนุนคณะวิทยาศาสตร์

พิธีลงนาม MOU และรบัมอบทุนการศึกษาจากบริษทั MOECO

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร รับมอบเงินบริจาค จํานวน 

115,000 บาท จากผูแทนศษิยเกาคณะวทิยาศาสตร รุนรหสั 115 เพือ่จดัตัง้เปนกองทนุวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยั

เชียงใหม รุน 5 เพื่อนําดอกผลไปจัดสรรเปนทุนการศึกษา และพัฒนาคณะวิทยาศาสตรในดานตางๆ ตอไป เมื่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณรับรอง หองคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย ดร. สมัพนัธ สงิหราชวราพนัธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยผูบรหิารและคณาจารย

ภาควิชาธรณีวิทยา นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. บูรพา แพจุย หัวหนาภาควิชาฯ รวมเปนเกียรติในพิธีลงนาม

ตออายุความรวมมือทางวิชาการกับบริษัท Mitsui Oil Exploration Company Ltd. (MOECO) พรอมกับรวมเปน

สักขีพยานและแสดงความขอบคุณคณะผูบริหารจากบริษัท MOECO ที่ไดมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาสาขาวิชา

ธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หองประชุมปริญญา นุตาลัย ภาควิชาธรณีวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร
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พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร. บรูโน แวรเ์ดลมานน์

นกัศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รบัมอบทุนสนบัสนุนการไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ สิงคโปร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จัดพิธีมอบทุนการ

ศึกษามูลนิธิ ดร. บรูโน แวรเดลมานน ประจําปการ

ศึกษา 2557 ซึ่งไดพิจารณามอบใหกับนักศึกษาคณะ

วทิยาศาสตร จํานวน 2 คน ไดแก นางสาวชนิตา คําเอีย่ม 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนางสาวมนัชยา โกเมฆ 

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร รวมเปน

เงินกวา 320,000 บาท โดยมีรองศาสตราจารย ดร. 

ประศักดิ์ ถาวรยุติการต อาจารยอาวุโสเปนผูแทนมอบทุน และมีผูบริหาร คณาจารยรวมแสดงความขอบคุณและ

เปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ หองประชุมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา (แผน ข) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร ไดแก นาย

ฌานันตร ยศสมบัติ และนายระพีพัฒน ศรีวิชัย รับมอบทุนการศึกษาจากคุณวรรณดา วังทองคํา คุณเจนจิรา 

ศักดาทร และคุณสมพร ใหมแกว เพื่อเปนทุนสนับสนุนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

รวมกับ Professor Dr. Theng Yin Leng ณ Wee Kim Wee School of Communication and Information, 

Nanyang Technology University ประเทศ Singapore ระหวางวันที่ 2 มกราคม-30 เมษายน 2558 โดยมี

รองศาสตราจารย ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช หัวหนาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พรอมดวยผูชวยศาสตราจารย 

ดร. อภนินท นนัทยิา รองคณบดีฝายกจิการนกัศึกษา และคณาจารยภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอรรวมแสดงความ

ขอบคุณผูมอบทุน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
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การแข่งขนักีฬานกัศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557

การสมัมนาอาจารยค์ณะวิทยาศาสตร ์
เรื�อง การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษที� 21

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท นันทิยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร รวมเปนเกียรติ

ในพิธีเปด การแขงขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยองคการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีรองศาสตราจารย นพ. นิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปนประธานเปดงาน เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเลนกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ หางไกลจากอบายมุข สราง

ความสมัครสมานสามัคคี มีนํ้าใจนักกีฬา อีกทั้งยังไดแสดงออกถึงความสามารถดานการเชียร และสงเสริมความ

กลาแสดงออกและความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยภายในงานมีการแสดงของผูนําเชียร การแขงขันกรีฑา การแขงขัน

ฟุตบอล CMU CUP รอบชิงชนะเลิศ และการแสดง Spirit Night เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 ณ สนามกีฬา

กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน การสัมมนาอาจารยคณะวิทยาศาสตร เรื่อง การ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร เปนประธานเปดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหคณาจารยคณะวิทยาศาสตรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษา

แนวทางใหมๆ ในการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดรับเกียรติจาก Professor Jens 

Christian Tjell จาก Department of Environmental Engineering, DTU Technical University of Denmark 

ประเทศเดนมารก บรรยายหัวขอ "Why we have to change the way we teach and how DTU teach 

student" ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรรัตน วัฒนกสิวิชช จากภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

บรรยายหัวขอ “การเรียนการสอนเชิงรุก” และอาจารย ดร. อติชาต เกตตะพันธุ จากภาควิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร บรรยายหัวขอ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ 

หองสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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โครงการสมัมนานกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
เรื�อง เทคนิคการตีพิมพผ์ลงานวิชาการ

การบรรยาย เรื�อง ศิลปะการสื�อสารเพื�อการไดง้านทําและเป็นผู้นําที�ดี

รองศาสตราจารย ดร. ปยะพงศ เนียมทรัพย รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปด

โครงการสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "เทคนิคการตีพิมพผลงานวิชาการ: ขอบังคับวาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554" ซึ่งไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร. จรูญ จักรมุณี อาจารยประจําภาค

วิชาเคมี เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ "เทคนิคการตีพิมพผลงานทางวิชาการ" นอกจากนี้ยังมีการบรรยายโดย

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสาระสําคัญของขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้งแนวปฏิบัติตางๆ เพื่อให

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ณ หอง SCB1100 อาคาร 30 ป 

คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท นันทิยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร เปนประธาน

เปดการบรรยาย เรือ่ง "ศิลปะการส่ือสารเพือ่การไดงานทาํและเปนผูนาํทีดี่" เพือ่ใหนกัศกึษาทกุชัน้ปไดพฒันาทกัษะ

การสื่อสาร สงเสริมบุคลิกภาพความเปนผูนํา และเตรียมความพรอมในการสมัครงาน โดยไดรับเกียรติจากอาจารย

ภูวศิษฐ วีระปญญาวัฒน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน และผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการขนสง

และโลจิสติกส เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ณ หองบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ป คณะ

วิทยาศาสตร
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การบรรยายพิเศษ หวัขอ้ ภาษาองักฤษอย่าคิดเยอะ

โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมแกน่กัศึกษา 
หวัขอ้ “อยา่งไรที�เรยีกว่ารกั”

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานเปดโครงการ

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษา หัวขอ "อยางไรที่เรียกวารัก" เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

ทกุชัน้ปรูจกัแสดงออกถงึความรกั ความเคารพตอผูมพีระคณุ มคีวามกตญักูตเวท ีและเชือ่ฟงคาํสัง่สอนของพอแม 

ครูอาจารย โดยไดรับเกียรติจากคุณอรพิมพ รักษาผล เจาของฉายานักพูดลาความกตัญู นักพูดรอยศพ มาเปน

วิทยากร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 ณ หองบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภินนท นันทิยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร เปนประธาน

เปดโครงการพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ซึ่งไดรับเกียรติจากอาจารย

คณาธิป สุนทรรักษ พิธีกร ติวเตอรภาษาอังกฤษ และผูอํานวยการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Angkriz English 

Academy เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอ "ภาษาอังกฤษอยาคิดเยอะ" เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษามีความ

มุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพื่อใชในการเรียน การทํางาน และในชีวิตประจําวัน และ

เพื่อเตรียมพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ หองบรรยาย SCB2100 อาคาร 

40 ป คณะวิทยาศาสตร
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ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจดัโครงการธรรมะสอ่งใจ

โครงการปีกนกห่มดาว ณ ดอยอินทนนท์

ศนูยธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

รวมกับหอดูดาวสิรินธร และหองปฏิบัติการวิจัย

ดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตร และอุทยาน

แหงชาติดอยอนิทนนท จดัโครงการ “ปกนกหมดาว” 

ณ ยอดดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7–8 กุมภาพันธ 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสง

เสริมใหเยาวชนที่เขารวมโครงการไดเปดโลกทัศนและมุมมองใหมๆ ในการเรียนรูความหลากหลายของธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และไดสัมผัสกับประสบการณจริงนอกตําราเรียน โดยนองๆ ที่เขารวมโครงการไดเพลิดเพลินกับ

การดูนกในผืนปาที่อุดมสมบูรณ พรอมรับฟงการถายทอดความรูเกี่ยวกับนกชนิดตางๆ จากนายแพทยรังสฤษฎ 

กาญจนะวณิชย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูเชี่ยวชาญดานการดูนก และดูดาวบนจุดที่สูงสุดใน

ประเทศไทย พรอมรับฟงถายทอดความรูเกีย่วกบัดวงดาว จากอาจารย ดร. ศริามาศ โกมลจนิดา คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูเชี่ยวชาญดานดาราศาสตร

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร จัดโครงการธรรมะ

สองใจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 เพื่อใหนักศึกษาได

รับฟงการบรรยายธรรมะ และฝกฝนการทําสมาธิ เพื่อใหมีจิตใจที่ผองใส 

และเรยีนรูหลักธรรมเพือ่นาํไปใชเปนหลกัปฏบิตัใินการดาํเนนิชวีติ ระหวาง

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2558 ณ วัดรํ่าเปง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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คณบดีคณะวิทยาศาสตรร์ว่มกิจกรรมสื�อมวลชนสญัจร 
"ปส. ผลกัดนังานวิจยัไทยสู่สากล"

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร รวมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 

"ปส. ผลกัดนังานวจิยัไทยสูสากล” จดัโดยความรวมมือระหวางสํานกังานปรมาณูเพือ่สนัติและมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งในกิจกรรม

ครั้งนี้ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุดมรัตน ทิพวรรณ อาจารยประจําภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร ไดบรรยายให

ความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานปรมาณูในการศึกษาวิจัยโดยใชเคร่ืองเรงอนุภาคไออน พรอมกับนําสื่อมวลชนเขา

เยี่ยมชมศูนยวิจัยทางฟสิกสของลําอนุภาคและพลาสมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงตั้งอยู ณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีรองศาสตราจารย ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผูอํานวยการศูนยฯ รวมใหการตอนรับ 

ภายในศูนยฯ มีการติดตั้งเครื่องเรงอนุภาคไอออนที่มีพลังงานสูง เครื่องเรงอิเล็กตรอนเชิงเสน และเครื่องกําเนิด

พลาสมา เพ่ือการศึกษาวิจัยที่หลากหลาย โดยในภูมิภาคอาเซียนมีเฉพาะในประเทศไทยและสิงคโปรเทานั้น 

นอกจากนีภ้าควชิาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร ยงัเปนทีต่ัง้ของสถานเีฝาระวงัภยัทางรงัสปีระจาํภมูภิาค 

ภาคเหนอื เพือ่ตรวจวดัระดบัรงัสแีกมมาในอากาศ และประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่แจงเตอืนเมือ่มคีวาม

ผิดปกติเกิดขึ้น
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คณะวิทยาศาสตร์ใหก้ารตอ้นรบัผู้บรหิารจาก IMRAM, Tohoku University 
ประเทศญี�ปุ่น

รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร พรอมดวยผูบริหารคณะฯ 

ผูบริหารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และนักศึกษา รวมใหการตอนรับ Professor Dr. Tsugio Sato ผูบริหารจาก 

Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM) แหง Tohoku University ซึ่ง

เปนสถาบนัวจิยัทางดานวสัดศุาสตรอนัดบัหนึง่ของประเทศญีปุ่น ทีเ่ขาพบผูบรหิารคณะวทิยาศาสตรเพือ่หารอืความ

รวมมือทางวิชาการ ทั้งดานการเรียนการสอน และการวิจัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ หองประชุม 2 

ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร

คณะวิทยาศาสตรจ์ดัการสมัมนา 
Symposium between Chiang Mai University and Liverpool University

คณะวิทยาศาสตรจดัการสมัมนา "Symposium between Chiang Mai University and Liverpool University: 

Research collaborations in food and antibiotics resistance” โดยมีรองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ 

สงิหราชวราพนัธ คณบดคีณะวิทยาศาสตรเปนประธานเปดการสมัมนา ซ่ึงผูเขารวมสมัมนาประกอบดวย Professor 

Steven Edwards ผูแทนจาก Liverpool University ผูบริหารคณะฯ คณาจารยจากภาควิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร และผูแทนจากคณะแพทยศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 11 

มีนาคม 2558 ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร
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ศวท-มช. จดัค่ายเคมีพื�นฐานใหก้บั 3 โรงเรยีนในภาคเหนือ

โครงการฟิสิกส-์วสัดุศาสตรส์ญัจร เติมความรู้และความสุขแกเ่ยาวชน

ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศวท-มช.) จัดกิจกรรมคาย

เคมีพืน้ฐานใหกับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 โดยมนีกัเรยีนทีส่นใจเขารวมกิจกรรมทัง้หมด 45 คน จากโรงเรยีน

ตากพิทยาคม จังหวัดตาก โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลําปาง และโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง

ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร. อรอนงค อารคีโร เปนวิทยากร ระหวางวันที่ 10-11 มกราคม 2558 

ณ หองปฏิบัติการเคมี อาคาร 30 ป คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาฟสกิสและวสัดศุาสตร คณะวทิยาศาสตร จดัโครงการบรกิารวชิาการ “ฟสกิส-วสัดศุาสตรสญัจร" โดย

เดินทางไปจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2558 กิจกรรมประกอบดวยการแนะนําหลักสูตร การแขงขันตอบปญหาทางฟสิกส วัสดุศาสตร และดาราศาสตร 

การแขงขัน Science Show การจัดนิทรรศการจากพิพิธภัณฑฟสิกสฯ และการแขงขันแบดมินตัน โดยมีนักศึกษา

และคณาจารยภาควิชาฟสิกสฯ เขารวมโครงการ จํานวน 114 คน และนักเรียนและคณาจารยโรงเรียนพราว

วิทยาคม จํานวน 500 คน
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพรวมจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

ครั้งที่ 56 (IMO 2015)

มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพรวมจัดการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 (The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) ระหวางวันที่ 4–16 
กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคาดวาจะมีผูเขารวมการแขงขัน คณะกรรมการ และผูเกี่ยวของ
เขารวมงาน ประมาณ 1,500 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก 
 การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศถือเปนสุดยอดการแขงขันคณิตศาสตรระดับนานาชาติ
สําหรับนักเรียนระดับกอนมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาเยาวชนผูมีอัจฉริยภาพจากนานาประเทศ การ
แขงขันดงักลาวจดัขึน้เปนประจาํทกุป และนบัเปนการแขงขนัโอลมิปกวชิาการทีเ่กาแกทีส่ดุในโลก โดยจดัขึน้ครัง้แรก
เมื่อป พ.ศ. 2502 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ซึ่งในครั้งนั้นมีประเทศเขารวมการแขงขันเพียง 7 ประเทศ 
 สําหรับการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศไทยจะเปน
เจาภาพจดัการแขงขนัเปนคร้ังแรก เพือ่เฉลิมฉลองเนือ่งในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งหนวยงานที่รวมมือกันเปนเจาภาพ
จดังานประกอบดวยสถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม สมาคมคณติศาสตร
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 รองศาสตราจารย ดร. สัมพันธ สิงหราชวราพันธ คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม กลาววา 
คณะวิทยาศาสตรในฐานะหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการจัดการแขงขัน IMO 2015 ไดเตรียม
ความพรอมในทุกๆ ดาน เพื่อตอนรับผูเขารวมการแขงขันจากทั่วโลก ซึ่งการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศ ประจําป 2558 นี้ ถือเปนงานใหญที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปนการแขงขันโอลิมปก
วิชาการที่เกาแกที่สุดในโลกแลว ยังนับเปนโอกาสดีในการเผยแพรชื่อเสียง อัตลักษณ รวมถึงวัฒนธรรมไทยและ
ลานนาที่งดงามและทรงคุณคาใหเปนท่ีประจักษแกสายตาผูมารวมงานและเผยแพรไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังจะชวย
กระตุนและสรางบรรยากาศดานวชิาการ โดยเฉพาะการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรของเยาวชนและอาจารยผูสอน 
อกีทัง้ยงัชวยสงเสรมิใหเยาวชนไทยมโีอกาสแสดงความรูความสามารถทางวชิาการ และมแีรงบนัดาลใจในการพฒันา
ศักยภาพของตนใหทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.imo2015.org และ www.facebook.com/IMO2015ChiangMaiThailand


