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รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน พบกันอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 

เดือนที่ชุ่มฉ�่าสายฝน เชื่อว่าหลายๆ คนคงรู้สึกเหมือนกันว่า 

วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก เราก�าลังจะต้อนรับนักศึกษาใหม่  

ประจ�าปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในต้นเดือน

สิงหาคม 2559 และข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ฉบับนี้ เป็น

ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับรองสุดท้ายประจ�าปี 2559 แล้ว แต่ไม่ว่า

เวลาจะเร็วหรือช้า หรือจะเป็นข่าวสารฉบับใด ก็ขอให้มั่นใจว่า

เราจะน�าเรื่องราวข่าวกิจกรรมจากบ้านสีเหลืองรั้วสีม่วง และ

สาระความรู้มาสู่ท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านได้ทราบ

ความเคลื่อนไหวของ “วิดยา มช.” อย่างรอบด้าน

ส�าหรับข่าวสารฉบับกรกฎาคม-กันยายนน้ี ขอใช้ภาพ

ด้านหน้าของอาคารเคมี 1 ท่ีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ

อาคารหลังน้ีเป็นภาพปก เพื่อให้ศิษย์เก่าและผู ้เกษียณ 

ได้หวนคิดถึงวันวานที่ มช. และส�าหรับท่านผู้อ่านที่ไม่เคยมา 

มช. ก็จะได้ทราบว่า “เคมี 1” แห่งนี้ คืออาคารเรียนหลังแรก

ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีอายุ

มากกว่า 50 ปี และปัจจุบันได้รับการบูรณะโดยการสนับสนุน

งบประมาณจากศิษย์เก่าผู้มีอุปการคุณ ท�าให้เป็นอาคารเรียน

และปฏิบัติการที่ทันสมัยในระดับแถวหน้าของ มช.

นอกจากปกจะสดใสภายในก็ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ 

ทั้งคอลัมน์ประจ�าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ทรัพย์สินทางปัญญา 

ตอนที่ 2” และบทความโดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ

ประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการอ่าน 

และขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารของ 

คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากเว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th 

และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/science.cmu ก็คือ Line@  

(ไลน์แอด) : SCI CMU Information Center ที่นอกจากท่านจะ

ได้รับรู้ข่าวสารแล้ว ยังสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้โดยสะดวก 

วิธีการคือ ค้นหา Line ID. พิมพ์  

@scicmu หรอืสแกน QR code ด้านข้างนี้  

เชิญชวนมาเป็นสมาชิกกันเยอะๆ  
นะครับ 

สารคณบดี



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ให้ชุมชนและสังคมรับทราบ

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"
ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)

Success  การมุ่งความส�เร็จตามเป้าหมาย
Competitiveness การขยายความสามารถในการแข่งขนั
Innovativeness การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวตักรรม
Collaboration การท�งานร่วมกนัเป็นทีม
Morality การยึดมั่นในศีลธรรมความดี
Unity การรู้รกัสามคัคีเพื่อองค์กร
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Hot Topic

เราคงต้องมาท�าความเข้าใจกับ

ค�าว่า “Internet of Things” หรือ IoT 

กันเสียก่อน ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงยุคปี 

1970 มแีนวคดิทีเ่รยีกกนัว่า “embedded 

internet” หรือ “pervasive computing” 

ซึง่เป็นแนวคิดทีต้่องการเชือ่มต่ออปุกรณ์

ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันอุปกรณ์สามารถ

สื่อสารกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านมนุษย์ 

หรอืมมีนุษย์ด�าเนนิการ โดยฝังเทคโนโลยี

ที่ใช้ส�าหรับส่ือสารกับมนุษย์ไว้ในตัว

อุปกรณ์ ไม่เพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์

เท่าน้ัน แต่เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมี

จดุมุง่หมายคือ ให้อุปกรณ์ช่วยกนัท�างาน

ด้วยตนเอง เพื่อให้มนุษย์สะดวกสบาย

มากขึ้น แนวความคิดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็น

รปูธรรมขึน้ ในปี 1999 โดย Kevin Ashton 

ในช่วงที่เขาท�างานที่บริษัท Procter & 

Gamble (P&G) ในแผนก supply chain 

optimization เขาได้น�าเทคโนโลยี RFID 

(Radio Frequency Identification) และ 

Sensors มาใช้เพ่ือจะท�าให้อุปกรณ์

ทั้งหลายเชื่อมต่อ และสื่อสารกันได้

โดยผ่านระบบ internet และเรียกงานน�า

เสนอของตนเองว่า “Internet of Things” 

ถงึแม้ว่าผลงานของ Kevin จะได้รบัความ

สนใจจากผู้บริหารของ P&G แต่ค�าว่า 

“Internet of Things” ก็ยังไม่ได้ถูกใช้กัน

อย่างแพร่หลาย 

ในช่วงฤดรู้อนของปี 2010 แนวคดิ

ของ IoT เริ่มได้รบัความนิยมมากขึน้ เมือ่

ข้อมูลต่างๆ ได้ถกูน�าไปใช้ในการให้บรกิาร

ของ Google’s Street View ซึ่งไม่เพียง

แต่จะสามารถแนะน�าเส้นทางการเดิน

ทาง แต่ยังสามารถแสดงมมุมองทีอ่ยูร่อบ

ได้ 360 องศา ได้อีกด้วย โดยการเก็บ

ข้อมูลจ�านวนมหาศาล สามารถท่ีจะส่ง

ผ่านบนระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

จากการอ้างองิผลการส�ารวจของ

บริษัทวิจัยด้านการตลาด Gartner ได้ให้

ข้อมูลว่า ปี 2009 มี อุปกรณ์ไร้สาย

เชือ่มต่อเข้ากับอนิเทอร์เน็ตเพยีงประมาณ 

1,000 ล้านตวั ขณะท่ีปี 2020 จะมีจ�านวน

เพิ่มขึ้นถึง 26,000 ล้านตัว 

รูปที่ 1 Kevin Ashton 

ผู้น�ำเสนอ “Internet of Things” 

(แหล่งที่มำ : twitter.com/kevin_ashton)

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.2

เรามาเริ่มต้นท�าความรู้จักกับ 

IoT : Internet of Things 
เมือ่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ขานรบันโยบายทางเศรษฐกจิ เตรยีมพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทัิล 

เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Super Cluster จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีได้รับการระบุให้เป็นการ

พัฒนาเมืองและพื้นที่เพื่อมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ โดยเฉพาะด้านกลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ตที่ได้

ถูกก�าหนดให้ปรับปรุงเป็น Smart City เพื่อเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

"แล้ว Smart City คืออะไร มาได้อย่างไร" ?
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ถ้าเราพิจารณาถงึ IoT ทีเ่ราสามารถ

จับต้องได้นั้น ส่วนมากจะพบได้จาก

อปุกรณ์ในกลุม่ Smart Products เป็นการ

น�าอปุกรณ์มาตดิป้ายอเิลก็ทรอนิกส์ และ

มเีครือ่งอ่านท่ีสามารถเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ 

เพื่อส่งข้อมูลมาประมวลผล คิดค�านวณ 

และแลกเปลี่ยนกัน น�ามาสู่ประโยชน์ใน

ด้านต่างๆ เช่น การบรหิารจัดการสนิค้า 

การควบคมุการผลติ หรอื ธุรกจิการขนส่ง 

รวมไปถงึการรักษาความปลอดภยั เป็นต้น 

ซึง่จะพบว่า IoT นีเ้ป็นการเกดิโครงสร้าง

พื้นฐานใหม่ที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต 

ดังนั้นการขยายเครือข่ายความเร็วจึง

ส่งผลโดยตรงต่อการส่งข้อมูล และน�า

ไปสู่การเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ ตัวอย่าง

เช่น การตดิตัง้ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ไว้กบั

ตัวรถยนต์จะช่วยให้การติดตามรถหาย 

การตรวจสอบเส้นทางรถยนต์ท�าได้ง่าย

และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้

สมาร์ทโฟนของเราท่ีมีการเช่ือมต่อ

อนิเทอร์เนต็ตลอดเวลา กจ็ะส่งผลให้ผู้ท่ี

เราอนญุาตสามารถติดตามและรับทราบ

ว่าเราอยู่ที่ต�าแหน่งใด เพราะเครื่องจะ

สามารถส่งต�าแหน่งของเราไม่ว่าจะอยู่

ที่ใด 

ในบทความของ Harvard Business 

Review ได้อธิบายว่าองค์ประกอบหลัก 

3 ส่วนที่ส�าคัญส�าหรับอุปกรณ์ Smart 

Products ได้แก่ ตัวสินค้า (Physical 

Component) องค์ประกอบอัจฉริยะ (Smart 

Component) และส่วนของการเชื่อมต่อ 

(Connectivity Component) โดยตัวสนิค้า

คอืส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น 

ถ้าเป็นรถยนต์ก็ได้แก่ เครื่องยนต์ ล้อรถ 

หรือแบตเตอร่ี ขณะทีอ่งค์ประกอบอจัฉริยะ

ได้แก่ ส่วนของ Sensors อุปกรณ์เกบ็ข้อมูล  

ชุดควบคุม เช่นซอฟต์แวร์ และส่วนของ

การเช่ือมต่อ ได้แก่ส่วนที่ท�าให้อุปกรณ์

นัน้สามารถสือ่สาร และแลกเปลีย่นข้อมลู

ได้ ในปัจจุบันเราพบว่าสินค้า Smart 

Products มกีารผลติออกสูต่ลาดมากขึน้

เรื่อยๆ เช่น Smart Watch เป็นต้น ส่งผล

ให้วิถีชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง

มากขึ้น เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น 

อุปกรณ์มีความฉลาดมากขึ้น ในขณะ

เดียวกันเกิดธุรกิจหรือการบริการ 

 

รูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการปรับองค์กร

เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งมี

ประเด็นต่างๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ 

เพราะ IoT มิใช่มุมมองเฉพาะสินค้ากลุ่ม

เทคโนโลยเีท่านัน้ แต่เป็นการเปลีย่นแปลง

ตลาดในอนาคต มนุษย์จะมีวิถีชีวิตใน

เรือ่งของความคาดหวงั และโอกาสใหม่ๆ 

จากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จาก

เทคโนโลยีนี้

 

    

แหล่งอ้างอิง

http://www.thairath.co.th/content/393132

http://www.thaigov.go.th

http://www.gartner.com/newsroom/

id/2819918

https://hbr.org/2014/11/how-smart-

connected-products-are-

transforming-competition/ar/1

บทควำมโดย ผศ. ดร. เสมอแข สมหอม 
ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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มุมมองด้านเทคโนโลยีของ 

   Internet of Things (IoT) 
	 	 	 	 	 	 และแอปพลิเคชัน
การเติบโตของ Internet of Things นั้น เกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรมที่มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนและราคาไม่สูงเหมือนเมื่อก่อน รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผลให้การน�าเทคโนโลยี IoT มาใช้ใน

ชวีติประจ�าวนัไม่ใช่สิง่ทีเ่พ้อฝันอกีต่อไป ในบทความนีจ้งึจะกล่าวถงึเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบั IoT และแอปพลเิคชนัทีเ่กดิจาก

การใช้ IoT  

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยี Internet of Things (แหล่งที่มา : iot-analytics)

สถาปัตยกรรมของเทคโนโลย ี

Internet of Things หรอื IoT ประกอบด้วย

เลเยอร์ 3 เลเยอร์ได้แก่ ฮาร์ดแวร์  

การสื่อสาร และซอฟต์แวร์ ซึ่งเหตุผลที่

ท�าให ้IoT เตบิโตอย่างรวดเร็วนั้นมาจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ละด้าน 

ดังนี้

•	 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน

ของอุปกรณ์ Sensors มีราคาถูกลงและ

ขนาดของ Sensors ที่เล็กลงท�าให้การ

ฝังลงในอุปกรณ์ต่างๆ ท�าได้ง่ายและ

สะดวกมากขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพ

ของอปุกรณ์สงูขึน้มคีวามเป็นมาตรฐาน 

และความหลากหลายในด้านการท�างาน

ของอุปกรณ์ Sensors ก็มีเพิ่มมากขึ้น

•	 ด้านการส่ือสาร (Communication)

 อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile devices) 

ที่มีความทันสมัยและใช้งานกันอย่าง

แพร่หลาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายด้านแบนด์วธิ 

(Bandwidth) ที่มีราคาถูกลง การแข่งขัน

ด้านการสื่อสารท่ีสูงขึ้นเกิดการพัฒนา

ความเร็วของระบบสญัญานเครือข่ายใน

รูปแบบต่างๆ และผูใ้ช้งานเข้าถงึได้ง่ายข้ึน

•	 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

 ค่าใช้จ่ายของการประมวลผลข้อมลู

ลดลง ความก้าวหน้าของการพัฒนา

เครื่องมือด้านการจัดการข้อมูลขนาด

ใหญ่ (big data) และโครงสร้างพื้นฐาน

ทีจ่�าเป็นในการท�างานกบัข้อมลูขนาดใหญ่ 
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เช่น ระบบจัดการฐานข้อมลูทีม่ปีระสทิธิภาพ

สามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ 

มีหลากหลายมากขึ้น 

 องค์ประกอบด้านเทคโนโลยเีหล่านี ้

ล้วนช่วยผลักดันให้การเติบโตของ IoT 

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน จนน�าไปสูแ่อปพลเิคชนัในด้าน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart home, Wearables 

หรือ Smart city เป็นต้น แอปพลิเคชัน

หลกัๆ ทีเ่กดิจากการประยกุต์ใช้ IoT แบ่ง

ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น

Smart Home หรอื “Home Automation” 

เป็นการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ภายใน

บ้าน เช่น หลอดไฟส่องสว่าง เครือ่งปรบั

อากาศ ตู้เย็น ล็อคประตู เป็นต้น เข้ากับ

ระบบควบคมุทีส่ามารถสัง่การผ่านอุปกรณ์

เคลื่อนที่ โดยปัจจุบันมีบริษัทข้ามชาติ

ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงลงทุนไปใน Smart 

Home เช่น Philips, Nest, Apple และ 

Belkin

Wearables Devices

ได้แก่อปุกรณ์ทีน่�ามาสวมใส่เหมอืนเครือ่ง

ประดับในรูปแบบของนาฬิกา หรือสาย

รดัข้อมอื แต่มปีระสิทธิภาพเพือ่ใช้ในการ

สั่งงาน ตรวจวัดความเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย หรือวัดข้อมูลต่างๆ เช่น Apple 

Smart Watch เป็นต้น 

Smart City

เป็นการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ตั้งแต่ระบบการจัดการจราจรไปจนถึง

ระบบการจัดการขยะ น�า้ รวมไปถงึระบบ

ตรวจจับและเฝ้าระวังความปลอดภัยใน

สังคมเมือง และที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

คือระบบการจัดการพลังงาน

Smart Grids

เป็นการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความ

คุ้มค่าของการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ

และเอกชน

Industrial Internet

เป็นการใช้ IoT ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม

และโรงงานการผลติ โดยปัจจบุนัมอีปุกรณ์

และ Sensors ไร้สายท่ีต่อเข้ากับระบบ

โรงงานเพื่อท�าให้การด�าเนินงาน

ประจ�าวนัท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ

ฉลาดมากยิ่งขึ้น

Connected Car

เป็นการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรม

รถยนต์เช่น การให้รถยนต์ขับเคลื่อน

โดยอัตโนมัติ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยคนขับ

ในการควบคุมรถยนต์ ซึ่งการเชื่อมต่อ

เหล่าน้ีต้องอาศัย ระบบแผนที่เส้นทาง 

หรือระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น

Connected Health

เป็นการน�าระบบ IoT มาช่วยในด้าน

สขุภาพไม่ว่าจะเป็นการดแูลรกัษาสขุภาพ

หรือ ความแม่นย�าปลอดภยัในการตรวจ

รกัษาผูป่้วย ท�าให้สามารถเกบ็บนัทกึและ

วิเคราะห์ได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า 

การติดตามสุขภาพของผู้ป่วย เช่น 

การตรวจวดัชีพจร วดัระดบัน�า้ตาล อตัรา

การเต้นของหัวใจ ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนา

มาตรฐานการดูแลรักษาที่ดียิ่งขึ้น 

Smart Farming

เป็นการน�ามาประยุกต์ใช้ในวงการ

การท�าเกษตร เพื่อติดตามกระบวนการ

ท�าสวนหรอืเลีย้งสตัว์ การเกบ็ข้อมลูเพือ่

น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

ทางการเกษตร 

  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราก�าลังพูดถึง

อยู ่ในขณะน้ีล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ 

ไม่หยุดนิ่งและยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ  

สิ่งที่เราควรต้องค�านึงถึงคือ มาตรฐาน 

ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

หรือระบบการสื่อสารที่จะน�ามาสู ่ 

การงานจริง ในอนาคตเราคงได้พบ

อุปกรณ์ที่สามารถช่วยเราวิเคราะห์และ

ตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งก็จะ

หมายถงึความก้าวหน้าของเทคโนโลยทีี่

ขยับขึ้นมาอีกระดับ

บทควำมโดย ผศ. ดร. เสมอแข สมหอม 
ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง

http://iot-analytics.com/

http://technotronicshealthcare.com 

http://vincent.callebaut.org/page1-img-parissmartcity2050.html

 



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 22 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 25596

SCI
Column

สาระวิชาการ

การสอนของอาจารย์...
  เปลี่ยนความคิดนักศึกษาที่เรียนในหาวิทยาลัยได้

บทความโดย อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
E-mail : satit.phi@cmu.ac.th

ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ก็ล้วนเคยเป็นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรและวิชาที่รองรับงานความต้องการขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ แต่บัณฑิตหรือนักศึกษาจะมีคุณภาพได้

นั้น ต้องเกิดจากการเรียนรู้ การสร้างความคิด สร้างทักษะการท�างาน และการสื่อสารที่ได้จากการสอนของอาจารย์แต่ละวิชา 

ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงเน้ือหาทีร่วดเร็วและเหตุการณ์จริงทีเ่กิดขึน้นอกห้องเรยีนกเ็ป็นสิง่ทีน่่าสนใจส�าหรบันกัศกึษา อาจารย์ผูส้อน

ก็สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ประกอบการสอน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด มีผลให้นักศึกษามีความ

เข้าใจเนื้อหาและมีความคิดหลายมิติ อีกทั้งยังสามารถน�าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันมาเสริมให้นักศึกษาเข้าใจ และ

เกิดความคิดที่จะปรับใช้ความรู้ดังกล่าวในอาชีพของตนในอนาคต และจะเหนี่ยวน�าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

  รูปที่ 1 กิจกรรม mindmap วิชา 209331   รูปที่ 2 กิจกรรมเยี่ยมโรงงาน Bayer จังหวัดระยอง

อาจารย์ท่ีสอนหนังสือในมหาวทิยาลยั

ของรัฐ ล้วนมีภาระงานวิจัยและงาน

ประชมุต่างๆ รวมท้ังงานด้านการประกนั

คณุภาพการศกึษา แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องการ

ให้นกัศึกษามคีวามรูใ้นเรือ่งทีส่อน ผูเ้ขยีน

สอนเรือ่งของอตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละ

เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเคมีหลัก 

ที่ส�าคัญของประเทศไทยและมีธุรกิจ 

ท่ีเก่ียวข้องมากมาย อกีทัง้ยงัมนีวตักรรม

สิ่งประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องจากท่ัวโลกเป็น

จ�านวนมาก จึงต้องมีแนวคิดและความ

เข้าใจในเนื้อหาการสอน เพื่อถ่ายทอด 

ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เรื่องท่ีสอน 

ได้อย่างราบรืน่ โดยส่วนมากจะเป็นกลุม่

นกัศกึษาทีอ่่านเน้ือหามาก่อน หรอืค้นคว้า

เรื่องท่ีจะเรียนมาล่วงหน้า ซึ่งนักศึกษา 

ทีม่คีวามสนใจในบทเรยีน กเ็ป็นยาชูก�าลงั

ให้อาจารย์ผู้สอน เมือ่นกัศกึษาเป็นบณัฑติ

กจ็ะเป็นทีต้่องการของบรษิทัและองค์กร

ต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะเกิดแนวความคิด 

ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบต่างๆ  

ที่อาจารย์น�ามาใช้ในห้องเรียน เช่น การ

คิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา กรณีศึกษา

ในข่าว สือ่ตวัอย่างจากอินเทอร์เน็ต การ

สอนคดิสร้างสรรค์เชงิอภปิราย การสอน

วาด mindmap ดงัรูปที ่1 แบ่งกลุ่มค้นคว้า 

เสนอเนื้อหาที่สนใจ ดังรูปที่ 2 ฯลฯ
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สาระวิชาการ

การสอนวิธีดังกล่าวเป็นกิจกรรม

ที่แทรกในเนื้อหาส่วนหนึ่งของบทเรียน

หลัก ซึ่งเมื่ออาจารย์ได้ก�าหนดขอบเขต 

จ�านวนสมาชิกของกลุ่ม เวลา สถานที่ 

ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต้องใช้ เช่น แหล่งเรยีนรู ้

สถานท่ีเก็บตวัอย่าง web ฐานข้อมลูต่างๆ 

ห้องสมุด แบบจ�าลอง และสินค้าท่ีขาย

ในร้านค้าทั่วไป ก็จะท�าให้นักศึกษาเกิด

ความอยากรู ้และเกดิความคดิหลายมติิ

เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน เช่น การเรียนรู้

เรือ่งพลงังานในห้องเรยีน มกีารเปิด clip 

VDO และวิจารณ์ถึงภาพท่ีเห็นเกี่ยวกับ

กฎเกณฑ์ทีม่อียูใ่นทฤษฏ ีเรือ่งสารเคมท่ีี

ใช้ในบ้านซึง่ผลติจากโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ผ ่านการควบคุมคุณภาพ และม ี

นวัตกรรมจากความคิดของนักวิจัย 

จึงท�าให้สินค้าราคาแพงขึ้น มียอดก�าไร

มากขึ้น และต้องค�านวณการลดการใช้

พลังงานและการสูญเสีย ความรู้เหล่านี้

เป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ที่อาจจะ

ไม่ใช่ในห้องเรียนเสมอไป และแตกต่าง

จากวิธีเดิม แต่ว่าวิธีสอนแบบนี้ มีผู้สอน

คืออาจารย์เป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้ 

(learning facilitator) ทีค่อยตดิตาม เสนอ

แนะ ชี้แจง ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วย

สนบัสนนุการสอนและการเรยีนรูไ้ด้ เช่น 

e-book, facebook, twitter, clip vdo, 

youtube, google, animation หรือแบบ

จ�าลองต่างๆ เช่น Simulator โรงงาน 

รูปที่ 3 เครื่องยนต์เจ็ต รูปท่ี 4 และ

ร่างกายคน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วย

กระตุน้การเรยีนรูข้องนักศกึษาและท�าให้

เนื้อหาที่เรียนน่าสนใจมากขึ้นได้

 รูปที่ 3 แบบจ�าลองโรงงานเคมีอุตสาหกรรม 

รูปที่ 4 แบบจ�าลองเครื่องยนต์เจ็ต
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ส�าหรับเครื่องมือช่วยสอนของ

อาจารย์แต่ละคณะ แต่ละวชิา แต่ละกลุม่

ที่เรียน (section) และชั้นปีที่เรียนอาจจะ

แตกต่างกันตามสถานการณ์ ประเด็น

ร้อนของสังคม หัวข้อข่าว หรือสภาพ

และความสนใจของนักศึกษาด้วย เช่น 

ใช้สไลด์ clip vdo, youtube หนังโฆษณา 

หรือรายการโทรทัศน์ เช่น น�ารายการ

สารคด ีรายการประเดน็เดด็ 7 ส ีรายการ

เพลง มาประกอบบทเรียน เปิดประเด็น

หัวข้อโต้เถียงแนวคิดในเนื้อหาที่เรียน 

จะท�าให้นักศึกษาได้ฝึกการสื่อสารและ

ถ่ายทอดความคิดในเรื่องนั้นได้ เมื่อถึง

เวลาท้ายคาบควรมีสรุป รวมประเด็น

ความคิด เขียนเรื่องราวที่เรียนรู้ส่งท้าย

คาบเรียน ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้

อย่างต่อเนื่องในคาบต่อไปหรือหัวข้อ 

ต่อไปได้ จะท�าให้การเรยีนเป็นเรือ่งเดยีวกนั

ต่อเน่ืองทัง้กระบวนวชิา วธิกีารนีน้อกจาก

จะเป็นการสอนจากกิจกรรมแล้ว นกัศกึษา

ยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์และยังคง

มีความรู้ที่คงอยู่หลังเรียน (learning 

retension) ส�าหรับส่วนหลัก แต่ส�าหรับ

ส่วนรองและข้อปลีกย่อยของเนื้อหาที่

อาจารย์สอน ถ้ามบีรรจไุว้มากเกนิไปอาจ

ท�าให้กจิกรรมในห้องเรยีนเสรจ็ไม่ทนัช่วง

เวลาสอน หรอืท�าให้นักศึกษาหลงประเด็น

เรือ่งหลกั และอาจรู้สกึว่าเรือ่งท่ีเรยีนยาก

เกินไป 

เ ม่ือนักศึกษาได ้ เรียนรู ้จาก

ประสบการณ์ตรงจากกจิกรรมในห้องเรยีน

ที่อาจารย์น�ามาประยุกต์ใช้ ก็จะท�าให้

เกิดความคิดแบบทวีคูณเชิงสร้างสรรค์ 

(multiple creativity thinking) เพื่อน�าไป

ใช้ได้หลังสอบ ได้แก่การน�าไปแก้ปัญหา

ในชีวติประจ�าวนั แก้ปัญหาเก่ียวกับอาชพี

ของตนในอนาคต เช่น อาชีพนักวิจัย 

นักวิเคราะห์นโยบาย วิศวกร เภสัชกร 

นักการตลาด นักปกครอง และเจ้าของ

กจิการ เป็นต้น ท�าให้ได้บัณฑิตทีม่คีณุภาพ

ของสังคมและประเทศ การสอนของ

อาจารย์ 1 คน จะสร้างคนให้กลายเป็น

ก�าลังส�าคัญของสังคม และเขาเหล่านั้น 

คือนักศึกษาท่ีเคยเรียนรู้ในห้องเรียนที่

เปล่ียนแปลงไปจากวิธกีารเรยีนการสอน

เดิมๆ ที่ใช้การท่องจ�า การฝังใจกับ

เรื่องราว กฎเกณฑ์ และทฤษฏี ท�าให้

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่สามารถ

เช่ือมโยงเรื่องราวกับเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง

นอกห้องเรียนได้ เป็นแนวคิดแบบจ�ากัด

วงแคบเกินไป 

ส�าหรบัการสอนของอาจารย์ทีก่ล่าว

มาข้างต้น คอืการถ่ายทอดความรูค้วาม

เข้าใจที่อาจารย์เคยเรียนมาก่อน หรือที่

ได้ท่ีสะสมมาจากทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นเรื่องท่ีเข้าใจง่าย นักศึกษาสามารถ

ใช้จริงในอนาคต โดยน�ากิจกรรมและ

แหล่งความรูน้อกห้องเรยีนมาประยุกต์ใช้

จากเร่ืองทีผู่เ้ขยีนแนะน�ามาข้างต้น

นี ้จงึต้องการชกัชวนให้ผูส้อนใช้กจิกรรม 

ประสบการณ์นอกห้องเรียน แหล่ง

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนมาใช ้

ในบทเรยีนทีส่อนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ในปรมิาณมากน้อยตามแต่วชิาท่ีอาจารย์

สอน และดุลยพินิจตามความเหมาะสม 

จะท�าให้นักศึกษาที่เรียนวิชานั้น ได้คิด

หลากหลายมิต ิสามารถเชือ่มโยงความรู้ 

ความคดิหลายสาขาวชิาการเข้าด้วยกนั 

(integrated thinking) เพราะในสภาพการ

ท�างานจรงินกัศกึษาจะได้ใช้ความรู ้ความ

สามารถ ความคิดจากหลายเร่ืองมา

ประกอบการตดัสนิใจ แก้ไขความขดัแย้ง

ได้ ในทีท่�างานมเีพือ่นร่วมงานหลายอาชพี 

หรอืเพือ่นร่วมงานอาชพีเดยีวกนัในแผนก

เดยีวกนั แต่มคีวามถนดัและความสามารถ

ต่างกนัมาท�างานร่วมกนั มทีกัษะสือ่สาร 

การประชุมงาน การเสนอผลงานของ

องค์กรต่างกัน ผลลัพธ์สุดท้ายที่หลาย

คนต้องการในองค์กร คือการได้แก้ปัญหา

อย่างมีประสทิธภิาพและรวดเรว็ มกี�าไร 

มกีารลงทนุเพิม่ ขยายกจิการ เกดิความ

ก้าวหน้าขึ้นในองค์กร และก็เป็นผล

สืบเนื่องมายังประเทศได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่

แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ที่มี

เพยีงค�าตอบถกูหรอืผิดจากข้อสอบ และ

ค�าเฉลยเท่านั้น ต้องใช้คะแนนและเกรด

เป็นเกณฑ์ในการประเมนิ มเีป้าหมายการ

เรียนรู้ในหัวข้อที่สอนให้ได้คุณภาพตาม

ที่ก�าหนดไว้ 

วิธีการสอนที่มีกิจกรรมร่วมนี้เป็น 

การสร้างความคิด ความรู้ที่นักศึกษามี

ส่วนรว่ม สรา้งทกัษะการท�างานร่วมกนั 

และเห็นจริงเชิงประจักษ์ในเรื่องราวใกล้

ตัวที่ชัดเจน เป็นส่วนที่ส�าคัญเพ่ือเสริม

เน้ือหาในวิชา (course syllabus) หรอืเป็น

ส่วนหลกัได้ ท�าให้นกัศกึษามผีลการเรยีน

รู้สูงกว่าเดิม
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SCI
Column

จากบทความเรื่อง “รู้สักนิดก่อนคิดสร้างแบรนด์ (Brand) ตอนที่ 1” ท่านผู้อ่านคงพอจะทราบเรื่องของเงื่อนไขการจดทะเบียน
การค้าและการเลียนแบบเคร่ืองหมายการค้ากันแล้ว ในตอนที่ 2 น้ีจะว่ากันด้วยเรื่องข้อควรรู้บางประการที่ต้องระวังในการสร้าง
แบรนด์ ประการส�าคญัคอื ถงึแม้กรมพฒันาธรุกจิการค้าจะรบัจดทะเบยีนนติบิคุคล (บรษิทั/ห้างหุน้ส่วน) หรอืแม้แต่การจด domain 
name ในการประกอบกิจการ ก่อนผู้อ่ืนและไม่ซ�้าใครไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ แต่ก็ไม่สามารถปกป้องชื่อบริษัท
หรือ domain name นั้นไม่ให้ผู้อื่นใช้ชื่อที่เหมือนกับของท่านได้โดยอัตโนมัติ และที่ส�าคัญท่านจะต้องตรวจสอบด้วยว่าชื่อไม่ซ�้ากับ
ของผู้อื่นที่ได้ยื่นค�าขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ก่อนแล้ว 

มุมทรัพย์สินทางปัญญา
 เรื่อง รู้สกันิด...ก่อนคิดสร้างแบรนด์ (Brand) ตอนที่ 2
บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และสามารถยื่นฟ้องต่อศาล
บังคับให้ บจก.นารายาว 
เปลี่ยนชื่อ domain name ได้

อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าขอบเขตของ

การคุ้มครองชื่อแบรนด์ด้วย
เครื่องหมายการค้านั้นมีผลทาง

กฎหมายค่อนข้างกว้าง เช่น ถ้า 
บจก.นารายาว ได้เปล่ียนชื่อแบรนด์
เป็น Nalayao, Naraiyao, Narayoo, หรอื
แม้กระท่ัง Nara ก็อาจจะไม่สามารถ
หลีกเล่ียงการละเมดิเครือ่งหมายการค้า 
“Narayai” ของ บจก.นารายายได้ และ
หาก บจก.นารายาว จะไปยื่นขอรับ
ความคุ้มครองในช่ือเหล่านี้จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาในภายหลัง ก็จะ
ไม่ได้รับการจดทะเบียน เน่ืองจากมี
การจดเครือ่งหมายการค้าทีม่ชีือ่เหมอืน
หรอืคล้ายกัน ในประเภทสนิค้าเดยีวกัน
อยู่ก่อนแล้ว เว้นแต่ บจก.นารายาว  
จะยื่นขอรับจดทะเบียนการค้าในชื่อ 
“Narayao” กบัสนิค้าประเภทอืน่ทีไ่ม่ใช้
กระเป๋า ถึงจะได้รับการจดทะเบียน 

แต่ถ้าหากแบรนด์สนิค้า “Narayai” 
เป็นแบรนด์ทีโ่ด่งดงัไปท่ัวโลก มชีือ่เสยีง

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป อย่างเช่น 
GUCCI หรอื Louis Vuitton บจก.นารายาว 
จะไม่สามารถขอรบัจดทะเบยีนการค้า
ในชือ่ “Narayao” กบัทุกสนิค้าประเภท 
(ถึงแม้ บจก.นารายาย จะยื่นขอรับ
ความคุม้ครองกบัสนิค้าประเภทกระเป๋า
อย่างเดียวก็ตาม) เนื่องจาก
เคร่ืองหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ
เป็นทีรู่จ้กัดแีล้วอาจได้รบัขอบเขตการ
คุ้มครองที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งอาจจะ
มากกว่าขอบเขตของจ�าพวกสนิค้าหรอื
บริการทีเ่คร่ืองหมายนัน้ขอรับการจด
ทะเบียน และในส่วนของ บจก.
นารายาย หากมีการขยายกิจการ  
ส่งออกกระเป๋าไปขายยังประเทศจีน 
ควรยืน่ขอรบัความคุม้ครองทีป่ระเทศ
จนีด้วยเพ่ือป้องกนัการละเมดิ เนือ่งจาก
การจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้า 
“ยืน่ในประเทศไหน คุม้ครองในประเทศนัน้ 
เท่านั้น”

ข้อแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนนิติบุคคล

หรือการจด domain name กับการจดเครื่องหมายการค้า คือ 

เอกสำรอ้ำงอิง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.
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 การปรับเปลี่ยน ตัด แก้ไข หรือเพิ่มตัว
อักษร ก็สามารถท�าให้ชื่อทะเบียนนิติบุคคล 
หรือ domain name ได้รับการจดทะเบียน 
ตวัอย่างเช่น บจก.นารายาย (Narayai Co., Ltd.) 
และ บจก.นารายาว (Narayao Co., Ltd.)  
ต่างก็เป็นเป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียน
นติบุิคคลในการประกอบกจิการผลิตกระเป๋า 
และต่างกต็ัง้ชือ่เวบ็ไซต์ว่า www.narayai.com 
และ www.narayao.com ในปีถดัมา บจก.นารายาย  
ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Narayai” 
กับสินค้าประเภทกระเป๋า ในขณะท่ี บจก.
นารายาว ด�าเนินกิจการต่อไปโดยที่ไม่ได้
ด�าเนินการยืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า 
ด้วยเหตุนี้ บจก.นารายาย มีสิทธิฟ้อง บจก. 
นารายาว เนื่องจากมีการใช้ชื่อแบรนด์ 
“Narayao” ในการโฆษณาและขายสินค้า
ประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจท�าให้ผู้ซื้อสามารถ
เกิดความสับสนหลงผิดได้ มากไปกว่านั้น 
บจก.นารายาย สามารถย่ืนฟ้องต่อศาลให้สัง่
ระงับเว็บไซต์ที่ใช้ domain name ว่า www. 
narayao.com หรอืแม้แต่ www.narayaobag.com  

ชื่อเว็บไซต์ ซื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน Vs เครื่องหมายการค้า
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SCI Knowledge  
สาระวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเพิง่ผ่านพน้ฤดแูล้งทีรุ่นแรงมาได้ไม่นาน เชื่อว่าคนไทยหลายคนยงัคงยงัจดจ�าช่วงเวลาทีเ่ราเฝ้ารอฝนฟ้ากนัอย่าง

ใจจดใจจ่อ บางคนเปิดเว็บไซต์กรมอุตุมนิยมวิทยาทุกวัน หลายคนรอฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากวิทยุ-ทีวี รอว่าเมื่อไหร่จะมี

ข่าวว่าประเทศไทยย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หรือวันไหนจะมีพายุพัดพาความชื้นเข้ามาให้ชุ่มฉ�่าบ้าง ชาวบ้านบางพื้นที่ถึงขั้นต้องพึ่งพา

ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ตามที่มีข่าวออกมาเป็นระยะๆ ว่ามีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษเพื่อขอฝน บางหมู่บ้านจัดพิธีแห่นางแมวถึง 2 

รอบ มีการแห่ศิวลึงค์ อุ้มพระด�าน�้า และอีกสารพัดวิธี ที่เชื่อว่าพระพิรุณจะเห็นใจโปรยฝนมาให้ต้นกล้าในนาบ้าง อาจจะพูดได้ว่า

หน้าร้อนปีน้ีเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจคนไทยจริงๆ เพราะนอกจากปริมาณน�้าอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอในหลายพื้นที่แล้ว 

อุณภูมิในแต่ละวันก็พุ่งสูงขึ้นจนเกิน 40 องศาในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีผลต่อสุขภาพของประชาชนจ�านวนมาก  

ทั้งโรคลมแดด โรคผิวหนัง และโรคเครียด เป็นต้น นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดสภาวะหมอกควันเกินมาตรฐานเนื่องจากไฟป่า และเกิด

อัคคีภัยสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ 

เฝ้ามองปรากฏการณ ์“เอลนีโญ-ลานีญา”
  กับสภาวะ “ฝนแล้ง-น�้าหลาก”

โดยข ้อมูลจากเว็บไซต์กรม

อตุนุยิมวทิยา ประจ�าเดอืนเมษายน 2559 

ระบุว่า “สภาวะอากาศเดือนเมษายนปีนี้ 

หย่อมความกดอากาศต�า่เน่ืองจากความ

ร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน

เกือบตลอดเดือน ประกอบกับลมฝ่ายใต้

พัดปกคลุมประเทศไทย ท�าให้บริเวณ

ประเทศไทยตอนบนมอีากาศร้อนอบอ้าว

ทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นท่ี

ต่อเนือ่งกนัเกือบตลอดเดอืน ส่วนภาคใต้

มอีากาศร้อนเกอืบทัว่ไปกบัมอีากาศร้อน

จดับางพืน้ที ่ส่งผลให้อณุหภมิูเฉลีย่ของ

ประเทศไทยในเดือนน้ีสูงกว่ำค่ำปกติ

ประมำณ 2 องศำเซลเซียส โดยเฉพาะ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง สูงกว่าค่าปกติประมาณ 2-3 

องศาเซลเซยีส และหลำยพืน้ทีมี่อณุหภมูิ

สงูสดุสงูกว่ำสถติเิดมิท่ีเคยตรวจวดัได้ 
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โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บรเิวณอ�ำเภอเมอืง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อุณหภูมิสูงสุด

วัดได้ 44.6 องศำเซลเซียส เมื่อวันที่ 

28 เมษำยน ซึง่เป็นอณุหภมูสิงูทีส่ดุเท่ำ

ที่เคยมีกำรตรวจวัดของประเทศไทย 

ส�าหรบัฝนในเดอืนน้ีเกดิจากอทิธิพลของ

คล่ืนกระแสลมตะวนัตกทีเ่คลือ่นผ่านภาค

เหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นเดือน 

และบรเิวณความกดอากาศสูงจากประเทศ

จีนได้แผ่ลงมาปะทะกับมวลอากาศร้อน

ทีป่กคลมุประเทศไทยตอนบนในบางช่วง 

ท�าให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง 

ลมกระโชกแรงและลกูเห็บตกในบางพ้ืนที่

โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือน อย่างไร

กต็ามมบีำงพืน้ทีไ่ม่มรีำยงำนฝนตกเลย

ตลอดเดอืน ส่งผลให้ปรมิำณฝนในเดอืน

นี้ต�่ำกว่ำค่ำปกติทุกภำค และปริมำณ

ฝนรวมทั้งประเทศต�่ำกว่ำค่ำปกติ 64 

เปอร์เซ็นต”์

จากข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ชดัเจน

ว่าความแห้งแล้งและสภาพอากาศร้อน

ในปีนี้รุนแรงมากจนกระทั่งท�าลายสถิติ

ท่ีเคยมกีารบันทกึมา อกีทัง้ยังส่งผลกระทบ

หลายด้าน ที่ส�าคัญที่สุดคือกระทบกับ

เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ผูป้ระกอบอาชพี

หลักของประเทศไทยที่ต้องพ่ึงพาฝนฟ้า 

เป็นหลัก ภัยแล้งท่ีรุนแรงท�าให้ต้นข้าว

ในนา รวมถึงผลหมากรากไม้ยืนต้นตาย

หลายพันไร่ เป็นความยากล�าบาก

ที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง

เหตใุดปีนีจ้งึร้อนและแล้งกว่ำ
ทุกปี? คงเป็นค�าถามที่หลายคนสงสัย 

ส�าหรับค�าตอบของเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสภาพอากาศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการผันแปรสภาวะภูมิอากาศและ

สมทุรศาสตร์หลายท่านได้ให้ข้อมลูทีเ่ป็น

ประโยชน์ผ่านสื่อต่างๆ ว่าสถานการณ์

ภัยแล้งที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ส่วนหน่ึง

เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศแบบ “เอลนีโญ” ที่ท�าให้

ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทัว่โลก

มีอุณหภูมิสูงข้ึนและมีปริมาณน�้าฝน

ลดลงกว่าปกติ โดยเฉพาะในประเทศไทย 

ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ก่อตัวข้ึนมา

ตัง้แต่ต้นปี 2558 มาจนถงึปี 2559 ท�าให้ 

ปี 2558 ฝนตกช้าและมีปริมาณน�้าน้อย 

ส่งผลให้ปริมาณน�้าในเขื่อนทั่วประเทศ

อยู่ในระดบัวิกฤต และเป็นผลต่อเนือ่งมา

จนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 จากนั้นจึง

ค่อยๆ อ่อนก�าลังลงในช่วงปลายเดือน 

จนคลี่คลายปัญหาและเข้าสู่ฤดูฝนเต็ม

ตัวเหมือนในปัจจุบัน

“เอลนีโญ” คืออะไร เราเคยได้ยิน

แค่ว่าปีนี้แล้งหนักเพราะ “เอลนีโญ”  

แล้ว “เอลนีโญ” คืออะไร ข้อมลูจากเว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th ระบุ

ว่า เอลนโีญ (Elnino) คอืการอุน่ขึน้อย่าง

ผิดปกติของน�้าทะเลบริเวณตอนกลาง

และตะวนัออกของมหาสมทุรแปซฟิิกเขต

ร้อน ซึ่งเกิดจากการอ่อนก�าลังลงของ

ลมค้า (trade wind) ค�าจ�ากัดความของ

เอลนีโญแม้จะมีมากมายแต่ลักษณะบาง

อย่างซ่ึงเป็นลักษณะปกติของเอลนีโญ 

คือการอุ่นข้ึนผิดปกติของผิวน�้าทะเล 

กระแสน�า้อุน่ทีไ่หลลงทางใต้ตามชายฝ่ัง
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ประเทศเปรู เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิผิวน�้า

ทะเลทีส่งูข้ึนทางด้านตะวันออกและตอน

กลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ปรากฏ

ตามชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์ และเปรู

เหนอื (บางครัง้ประเทศชลิ)ี เชือ่มโยงกบั

การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่

ระดบัน�า้ทะเล เกิดร่วมกบัการอ่อนก�าลงั

ลงของลมค้าที่พัดไปทางทิศตะวันตก

บรเิวณแปซฟิิกเขตศนูย์สตูร เวยีนเกดิซ�า้

แต่ช่วงเวลาไม่สม�า่เสมอ และเกิดแต่ละ

ครั้งนาน 12–18 เดือน

ดชันชีีว้ดัขนาดของเอลนโีญทีส่�าคัญ

และชัดเจนทีสุ่ดตวัหนึง่ คอือณุหภมูผิวิน�า้

ทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะทางตะวันออก

หรือตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร 

อุณหภูมิยิ่งสูงกว่าปกติมากเท่าไร 

ปรากฏการณ์ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้น  

ทีผ่่านมามกีารเกดิเอลนีโญทีร่นุแรงมาก 

2 ครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2525–2526 และ 

พ.ศ. 2540–2541 

จากผลการศกึษาพอสรุปได้กว้างๆ 

ว่าหากเกิดเอลนีโญ ปริมาณฝนของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะต�่ากว่าปกติ 

โดยเฉพาะฤดูร้อนและต้นฤดูฝน ในขณะ

ที่อุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติ 

เฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีเ่อลนโีญมขีนาด

รนุแรง ผลกระทบดงักล่าวจะชดัเจนมาก

ขึ้น

นอกจาก “เอลนีโญ” แล้ว ยังมีอีก

ปรากฏการณ์หนึ่งที่ตรงกันข้ามและ

มักเกิดขึ้นติดต่อกัน คือ “ปรากฏการณ์

ลำนีญำ” (Lanina) คือ ปรากฏการณ์ที่

กลับกันกับเอลนีโญ กล่าวคือ อุณหภูมิ

ผิวน�้าทะเลบริเวณตอนกลางและ

ตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่า

ต�่ากว่าปกติ เนื่องจากลมค้าตะวันออก

เฉียงใต้มีก�าลังแรงมากกว่าปกติ จึงพัด

พาผวิน�า้ทะเลทีอุ่น่จากตะวนัออกไปสะสม

อยู่ทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น ท�าให้บริเวณ

ดงักล่าวซึง่เดิมมีอณุหภมูผิวิน�า้ทะเลและ

ระดับน�้าทะเลสูงกว่าทางตะวันออก

อยูแ่ล้วยิง่มอีณุหภมูแิละระดบัน�า้ทะเลสงู

ข้ึนไปอีก ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้น

ได้ทุก 2–3 ปี และปกติจะเกิดข้ึนนาน

ประมาณ 9–12 เดือน แต่บางครั้งอาจ

ปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปี 

ลานีญามักท�าให้เกดิความแห้งแล้ง

ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และ

เกดิฝนตกหนกัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์กองข่าวอากาศ 

กรมควบคมุการปฏบิตัทิางอากาศ ระบุว่า 

ในปีลานีญาปริมาณฝนของประเทศไทย

ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะ

ช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน เป็นช่วงที่

ผลกระทบชัดเจนกว่าช่วงอ่ืนๆ ส�าหรับ

อุณหภูมิทุกภาคของประเทศไทยจะมี

อุณหภูมติ�า่กว่าค่าปกติทกุฤดู และพบว่า

ลานญีาที่มคีวามรุนแรงในขัน้ปานกลาง

ส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศไทย 

สูงกว่าปกติมากขึ้น ขณะที่อุณหภูมิ

ต�่ากว่าปกติมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ ปรากฏการณ์

เอลนีโญและลานีญาเป็นสภาพความ

แปรปรวนของอากาศ ส�าหรบัผลกระทบ

ต่อประเทศไทยนัน้เอลนโีญจะท�าให้ปรมิาณ

ฝนมีแนวโน้มต�่ากว่าปกติ โดยเฉพาะฤดู

ร้อนและต้นฤดฝูน ในขณะทีอ่ณุหภมูขิอง

อากาศจะสูงกว่าปกติ และในปีลานีญา

ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะ

สงูกว่าค่าปกตแิละอณุหภมูจิะต�า่กว่าค่า

ปกติ
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ทัง้เอลนโีญ-ลานญีา กบัสภาวะฝน

แล้ง-น�า้หลากเกนิปกต ิคงไม่มใีครอยาก

ให้เกิดขึ้น เพราะล้วนส่งผลกระทบต่อ

การด�ารงชวีติมนษุย์หลายด้านเป็นวงกว้าง 

แต่เราคงจะหลกีเลีย่งภยัธรรมชาติเหล่านี้

ไม่ได้ และในขณะนีก้ย็งัไม่มเีทคโนโลยใีด

ท่ีจะสามารถท�านายการเกดิภยัธรรมชาติ

ต่างๆ ล่วงหน้าเป็นเวลานานได้อย่าง

แม่นย�า ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว สึนามิ 

หรือภูเขาไฟระเบิด เราจึงท�าได้เพียง

เฝ้าด ูและเตรยีมพร้อมรบักบัปัญหาตาม

ที่มีการคาดการณ์ไว้เท่านั้น สิ่งที่ส�าคัญ

คือความร่วมมือร่วมใจของประชาชน 

ความเข้มแข็งและเสียสละเม่ือเกิด

ภยัธรรมชาต ิทีจ่ะช่วยให้การบรรเทาทุกข์ 

เป็นไปอย่างราบรื่น และเราคงต้องฝาก

ความหวังไว้กับความก้าวหน้าของ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมนัสมอง

ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยพัฒนา

องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ให้

สามารถท�านายปรากฏการณ์ได้แม่นย�า

มากขึ้น สามารถวางแผนป้องกนับรรเทา

ปัญหาได้อย่างตรงจดุ รวมทัง้การร่วมกนั 

ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติให้ยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/elnino

http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=17

http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=18

http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapthttp://www.rtafweather.

com/wx_education/Phenomenon%20EI%20Nino%20and%20

La%20Nina.pdfer13.pdf

http://www.tnamcot.com/content/215621

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000010647

http://www.dnp.go.th/forestfire/news/elnino.htm

http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/lesa212/5/elnino/

elnino/elnino.html

http://www.environnet.in.th/?p=7412

http://www.komchadluek.net/news/detail/227183

http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=972

http://www.tmd.go.th/climate/climate.php?FileID=4

http://www.rtafweather.com/wx_education/Phenomenon%20EI%20

Nino%20and%20La%20Nina.pdf

http://www.freepik.com/

http://www.pd4pic.com/
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ทมีวจิยัห้องปฏบิตักิารวจิยัด้านการพฒันาแบบยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตจิลุนิทรย์ี 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบเชื้อราเอนโดไฟท์สร้างไอระเหยชนิดใหม่ 

ของโลก 5 ชนิด จากอบเชย ข้าวป่า กล้วยป่า และหญ้าถอดปล้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

มีคุณสมบัติช่วยควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืช เร่งการเจริญเติบโตของพืช และละลายธาตุ

อาหารในดิน

จากการศึกษาราเอนโดไฟท์ ทางห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ได้ค้นพบราเอนโดไฟท์ที่สร้าง

ไอระเหย สกุล Muscodor ชนิดใหม่ของโลก จ�านวน 5 ชนิด คือ Muscodor cinnamomi,  
M. suthepensis, M. oryzae, M. musae และ M. equiseti ที่แยกได้จากอบเชย ข้าวป่า 

กล้วยป่า และหญ้าถอดปล้อง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร. นครินทร์ สุวรรณราช 

อดีตนักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีววิทยา เป็นผู้คัดแยก และศาสตราจารย์ ดร. สายสมร 

ล�ายอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งนับเป็นการรายงานการค้นพบราเอนโดไฟท์ท่ีสร้าง

สารระเหยสกุล Muscodor ชนิดใหม่ เป็นครั้งแรกของนักวิจัยในประเทศไทย โดยได้รับการ

ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Mycotaxonvolume 114 หน้า 15-23 และ 

วารสาร Annals of Microbiology volume 63 หน้า 1341-1351

ปัจจุบัน ดร. นครินทร์ สุวรรณราช ผู้วิจัย ได้รับทุนผลิตผลงานวิจัยหลังปริญญาเอก 

ของศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมท�าวิจัยกับ ดร. จตุรงค์ ค�าหล้า 

และ Prof. Dr. Kenji Matsui จาก Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น เก่ียวกับการน�า 

ไอระเหยของรา M. cinnamomi และ M. suthepensis ไปใช้ประโยชน์ในการควบคมุจลุนิทรย์ี

ก่อโรคระหว่างการปลกูและหลงัการเกบ็เกีย่วพชื ซึง่ได้ตพีมิพ์เผยแพร่ผลการทดลองทัง้หมด 

3 เรื่อง ในวารสารระดับนานาชาติ World Journal of Microbiology and Biotechnology, 

วารสาร Journal of the Science of Food and Agriculture และ วารสาร Biological Control 

ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งได้ขอยื่นจดสิทธิบัตรการน�าราสกุล Muscodor ไปใช้ประโยชน์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ทุนศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว และทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น Japan Society for the Promotion of Science(JSPS) 

และ Japan Student Services Organization (JASSO)

ห้องวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
   ค้นพบเชื้อราเอนโดไฟท์
สร้างไอระเหยชนิดใหม่ของโลก 5 ชนิด ในพื้นที่เชียงใหม่ 
ช่วยควบคุมโรคพืช เร่งการเจริญเติบโต

ศ. ดร. สายสมร ล�ายอง

ดร. นครินทร์ สุวรรณราช

ดร. จตุรงค์ ค�าหล้า

Prof. Dr. Kenji Matsui
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ราเอนโดไฟท์ M. cinnamomi และ M. 
suthepensis ผลิตไอระเหยอินทรีย์หลัก 

ในการควบคุมจุลินทรีย ์ก ่อโรค คือ 

2-Methylpropanoic acid รวมถงึยงัมคุีณสมบตัิ

ในการเป็นตวัช่วยเร่งการเจรญิเตบิโตของพชื 

โดยที่ M. cinnamomi ผลิตสารกลุ่มฮอร์โมน

พชื และช่วยละลายธาตอุาหารในดนิท่ีจ�าเป็น

เพื่อให้พืชน�าไปใช้ประโยชน์ได้

 

ลักษณะราเอนโดไฟท์ (ก) และราสกุล 

Muscodor ชนิดใหม่ (ข-ฉ) บาร์ขนาด  

1 เซนติเมตร

ก. ราเอนโดไฟท์ที่เจริญออกมาจากชิ้น

เนื้อเยื่อพืชบนอาหารวุ้น 

ข. Muscodor cinnamomi Suwannarach N., 

Hyde KD. & Lumyong S.

ค. Muscodor suthepensis Suwannarach 

N. & Lumyong S.

ง. Muscodor oryzae Suwannarach N. & 

Lumyong S.

จ. Muscodor musae Suwannarach N. & 

Lumyong S.

ฉ. Muscodor equiseti Suwannarach N. & 

Lumyong S.

การน�า Muscodor ไปประยกุต์ใช้ด้านการเกษตร

ช. การใช้ไอระเหยอนิทรย์ีจาก M. suthepensis 
ในการควบคมุโรคผลเน่าของส้มสายน�า้ผึง้

ในแต่ละปริมาณของหัวเชื้อโดยภาพจากซ้ายไปขวา คือ 0 กรัม ถึง 50 กรัม บาร์ขนาด 5 เซนติเมตร

ซ. การใช้หัวเช้ือของ M. cinnamomi ในการควบคุมโรครากเน่าในดินของต้นมะเขือเทศ ภาพซ้าย คือชุดทดสองใส่เชื้อสาเหตุโรค

รากเน่าร่วมกับหัวเชื้อ M. cinnamomi และภาพขวา คือชุดควบคุมที่ใส่เฉพาะเชื้อสาเหตุโรครากเน่า

ญ. ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานของหัวเชื้อ M. cinnamomi 
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง  
มช. กบั Nagaland University สาธารณรฐัอินเดีย

 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เดนิทางไปเยอืนสาธารณรฐั

อินเดียร่วมกับผู้น�าของประเทศไทย น�าโดย ฯพณฯ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกบั Prof. Bolin Kumar KONWAR, Vice Chancellor, 

Nagaland University เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559  

ณ เรอืนรับรองรฐับาล กรงุนวิเดล ีสาธารณรฐัอินเดยี 

โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทยและสาธารณรัฐอินเดีย

ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

ความร่วมมือดังกล่าวเกิดข้ึน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สนองตามแนวพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทีม่พีระราชประสงค์ให้มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Nagaland 

University และเพ่ือสนับสนุนนโยบายมองตะวันออกของ

อินเดียที่สอดรับกับนโยบายมองตะวันตกของไทย และ

การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอาเซียน+6 

ของอธิการบดี มช. โดยในเบื้องต้นคณะวิทยาศาสตร์ มช. 

จะให้ความร่วมมอืเกีย่วกบังานวจิยัด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพและด้านพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูง

ของ Nagaland University ได้เดินทางมาหารือแนวทาง

ความร่วมมือทางวชิาการร่วมกบัคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลัย

เชียงใหม่และคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา

(ภาพและข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ มช.)
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คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร 

จาก Pathein University สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทน 
จาก Beijing Institute of Technology (BIT) 

สาธารณรฐัประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและ

คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู ้บริหาร 

จาก Pathein University จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมยีนมาร์ ทีเ่ข้าพบเพือ่หารอืความร่วมมอืทางวชิาการ

ร่วมกนั เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชมุ 2 

ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณวุรรณ จันทวรรณกรู ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Institute of Technology (BIT) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งน�าโดย Professor Yang Bin, Vice President of BIT ในโอกาสเข้าพบเพื่อเจรจาความ

ร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิทยาศาสตร์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
 ร่วมเดินขบวนประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ 
  จัดพิธีด�หัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ 
   และร่วมพิธีด�หัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มช. ประจ�ปี 2559

เมือ่วันท่ี 13 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ น�าผูบ้รหิาร คณาอาจารย์  

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนแห่สรงน�้าพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปส�าคัญประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ และพระพุทธรูปจากวัด 

ในชุมชนต่างๆ ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559 ณ บริเวณสถานีรถไฟ จนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร



SCI News&Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

ปีที่ 22 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2559 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 19

วันท่ี 22 เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีด�าหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจ�าปี 2559 ณ โถงช้ัน 1 อาคาร 40 ป ี 

คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  

และแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยปีนี้มีผู้อาวุโสซึ่งประกอบด้วย 

อดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 70 ท่าน และในวันเดียวกันนี้ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีด�าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ บริเวณลานสัก ด้านหน้าศาลาธรรม โดยคณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดขบวนแห่ และรางวัลชนะเลิศการแต่งกายพื้นเมือง ทั้งประเภทชายและหญิง 
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งานสังสรรค์ศิษย์เก่า 
  “กึ๊ดเติงหา...วิดยา มช.” ณ กทม. 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่า พร้อมเชิดชูผู้ท�าคุณประโยชน์

และศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2558 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์ "กึ๊ดเติงหา...วิดยา มช." ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย คุณสมพงษ์ 

หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมฯ เพ่ือให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นรหัสได้พบปะสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เม่ือวันเสาร์ที่ 14 

พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมแสตมป์ทอง หอประชุมบริษัทไปรษณีย์ไทย กรุงเทพมหานคร

ภายในงาน สมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ยังได ้

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับคณะและสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558
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ศิษย์เก่าผู้ท�าคุณประโยชน์ให้กับคณะ

และสมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ จ�านวน 

2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวปนัดดา 

อยู่วิทยา ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 26 

และนายเฉลิมพล แสวงหิรัญ ศิษย์เก่า

ภาควิชาเคมี รหัส 28

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

 1.   นายชวลิต ถนอมถิ่น  ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รหัส 13

2.  นายนิติ เรืองรัตนากร  ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 14

3.  นายนาวี อนันต์รักสกุล  ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา รหัส 16

4. ดร. สมชัย บุศราวิช  ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา รหัส 16

5.  นายต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์  ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัส 21

6.  ดร. มาลี วงศาโรจน์  ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัส 22

7.  นางหทัยรัตน์ ลิขิตอนุภาค  ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 18 

8.  นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัส 22

9.  ผศ. ดร. วินิตา บุณโยดม  ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 28
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คณะกรรมการศิษย์เก่าสมัพนัธ์
   พบปะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์ร่วมกบัคณะกรรมการศษิย์เก่าสมัพนัธ์ จดัโครงการพบปะศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมืออันดีระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

โดยได้เข้าพบปะและเยีย่มเยอืนศษิย์เก่า ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวดัพิษณุโลก คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา และส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 
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ผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 54.. 
 มอบเงินสนบัสนุนการศึกษาและการจดักิจกรรม
  แก่นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค 

จากนายตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษารหัส 54....ที่ร่วมบริจาคเงิน จ�านวน 59,000 บาท เพื่อ

สนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ทุนการศึกษา ฉัน-ชั้น (ปี) ปันน้อง จ�านวน 

5 ทุน ทุนละ 7,000 บาท ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าป ี

การศึกษา 2559 จ�านวน 10,000 บาท และสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 14,000 บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 

ณ บริเวณรับรอง ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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กิจกรรมเสนอผลงานวิชาการ
และปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
ชั้นปีที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมน�าเสนอผลงานวิชาการ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจ�าปีการศึกษา 2558  

ซึ่งจัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาท่ีก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาได้น�าเสนอผลงานจากการศึกษา

ค้นคว้า ทัง้แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมทัง้รบัฟังการบรรยาย

และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัรุน่พีท่ีป่ระสบความส�าเรจ็ในการประกอบ

อาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติ

จาก คุณเมธี ธีรรัตนสถิต จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน) ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา รหัส 40 มาแบ่งปันความรู้

เกีย่วกบัการเตรยีมความพร้อมสูก่ารท�างาน เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงช้ัน 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ในวนัเดยีวกนันี ้มกีารจดัพธีิปัจฉิมนเิทศและงานเลีย้งแสดงความ

ยินดีกับนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2558 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษาก่อนก้าวออกไปสู่ชีวิต 

การท�างานจริง ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา ประจ�าปี 2558 และมอบรางวัลการน�าเสนอผลงาน

ทางวชิาการ และการกล่าวแสดง

ความรู้สึกโดยผู้แทนนักศึกษา 

ซึง่มผีูบ้ริหาร คณาจารย์ บคุลากร 

และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 4 เข้าร่วมงาน 

ณ บริเวณสนามหญ้า ด้านข้าง

อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์
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การประชุมวิชาการระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 4 
(The 4th Annual Undergraduate Conference on Statistics 2016)

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2559 (The 4th Annual Undergraduate Conference on Statistics 2016) โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ ค�ากอง หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยความ

ร่วมมือของ 3 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ เพ่ือเป็นเวทีให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั้ง 3 สถาบัน ได้น�าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ รวมท้ัง

แลกเปลีย่นความรูแ้ละข้อคดิเหน็ร่วมกนั ซึง่จะช่วยฝึกฝนให้นกัศกึษามคีวามมัน่ใจ กล้าแสดงออก และได้พฒันาทกัษะความสามารถ

ทางวิชาการของตน เพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จในการท�างานในอนาคต เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง MB2112 อาคารภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ค่ายฝึกวิจยัทางวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน 
ส�หรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 35

ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

ภาคฤดูร้อน ส�าหรับเยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2559 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 

โดยเฉพาะการฝึกวจิยัทางวิทยาศาสตร์ รวมถงึเรยีนรูก้ารท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ โดยมผีูช่้วย

ศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานมอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  

ณ ห้องบรรยาย SCB1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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ปีที่ 22 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2559 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 27

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
น�นักศึกษารณรงค์และให้ความรู้
การป้องกันตนเอง
จากปัญหาหมอกควนั

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปลกุจติอาสา น�านกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ร่วมรณรงค์และให้ความ

รู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้รู้จักการป้องกันและดูแล

สุขภาพร่างกายของตนเองและคนรอบข้างจากปัญหาหมอกควัน 

พร้อมทัง้แจกหน้ากากอนามยัให้กับนักศกึษาฟรี โดยมรีองศาสตราจารย์ 

ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย

ผูบ้รหิาร บุคลากร และนกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม เม่ือวนัท่ี 25 มนีาคม 

2559 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และ

ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
ร่วมกบัห้องปฏิบัติการวิจยัดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และ NARIT น�ชาวเชียงใหม่ชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 2559

ศนูย์ธรรมชาติวทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกียรตฯิ ร่วมกบัห้องปฏบิตัิ

การวิจัยดาราศาสตร์ ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมน�า

ชาวเชียงใหม่ชมสุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 2559 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 

มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. ณ บริเวณดาดฟ้า ชั้น 4 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. 

สมัพันธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ร่วมชมปรากฏการณ์

ดังกล่าวด้วย โดยปรากฏการณ์ครั้งนี้แม้ว่าชาวเชียงใหม่จะสามารถ

มองเหน็สรุยิปุราคาได้เพยีง 27 เปอร์เซน็เท่านัน้ แต่บรรยากาศในการจดั

กิจกรรมก็เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจ 

เข้าร่วมสังเกตสุริยุปราคาเป็นจ�านวนมาก

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติระบุว่า ส�าหรับคนไทยท่ีไม่ได้ชม

สุริยุปราคาครั้งนี้ จะได้ชมสุริยุปราคาบางส่วน

ครั้งต่อไป ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 และอีก 

54 ปีข้างหน้า จะเกดิสรุยิปุราคาเตม็ดวงอกีครัง้ 

ซึ่งเป็นสุริยุปราคาชุดเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 

18 สงิหาคม 2411 ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  

ทรงค�านวณเวลาเกดิสรุยุิปราคาเตม็ดวงได้อย่าง

แม่นย�า
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ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างานในส� นักงานคณะฯ 
 หัวหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ นายพิเชษฐ์ พุทธิรังษี นางสาวสายนที ใจหอม นายนพนัส กันถา
พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com

เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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หลกัสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ระดบัปริญญาตรี 13 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี อัญมณีวิทยา
เคมี สถิติ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา ธรณีวิทยา เคมีอุตสาหกรรม 
สตัววิทยา

ระดบัปริญญาโท 21 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ นิติวิทยาศาสตร์**
ชีววิทยา การสอนคณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม*  
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* ดาราศาสตร์ การสอนชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)** 

ระดบัปริญญาเอก 14 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์* วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพนัธุ์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีวิทยา วสัดุศาสตร์* วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน** 

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลกัสูตรร่วมระหว่างคณะ สงักัดบณัฑิตวิทยาลยั


