
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาการข้อมูล คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยสมาชิก
ทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบโครงการ Research to Market 
CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 สมาชิกทีม
ประกอบด้วย นางสาวสุทธิดา ลือชัย [Data Science] นายธีรกานต์ จ่าปัน [Data Science] 
นายภานุพงษ์ เก๋ียงค�า [Data Science] นายวธิวนิทร์ ปันตา [Economics] และนายชวนิ ตันศรสุีข 
[Pharmacy]

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อ�านวยการศูนย์บรกิารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ (ศวท-มช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวจิัยและ
พัฒนาใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชกัญชง” ร่วมกับคุณ Patryk Chodorowski ผู้บรหิาร
บรษัิท ลานนา ครสิตัส จ�ากัด โดยมีผู้บรหิารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันท่ี 9 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์บรกิารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการวจัิยและพัฒนากระบวนการ
ใช้ประโยชน์จากพืชสกุลกัญชง รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวทิยาศาสตร์ และนักศึกษาฝึกงาน 
ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ  ทั้งนี้ ศวท.มช. ยินดีประสานงานให้เกิดความร่วมกับทางบรษัิทและ
หน่วยวจิัย/พัฒนาที่จะน�าสารสกัดจากพืชกัญชงไปเป็นผลิตภัณฑ์หรอืเวชภัณฑ์ต่อไป
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ภาควิชาชีววิทยาเป็นเจ้าภาพ
การประชุมวิชาการ  
อนกุรมวธิานและซสีเทมาติคส์
ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวชิาการอนุกรมวธิานและซีสเทมาติคส์ 
ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9th Conference on 
Taxonomy and Systematics in Thailand : TST9 

– Peak of the country, Peak of biodiversity) 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้มีการน�าเสนอและเผยแพร่ 
ผลงานวจิัยทางอนุกรมวธิานและซิสเทมาติคส์ของ
สิ่งมีชีวติกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสรมิให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ 
นักวจิัย นักวชิาการ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ซึ่งจะ
ก่อเกิดภาคีเครอืข่ายวชิาการทางด้านอนุกรมวธิานและ
ซีสเทมาติคส์ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการ
ประชุมก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 
ณ ส�านักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ /  
อ่านต่อหน้า 2
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

“พลังงานปิโตรเลียมในโลกนี้สามารถน�ามาใช้งานได้จรงิเพียง 1 ใน 3 ของปรมิาณทั้งหมดที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลก 
เนื่องจากน�้ามันดิบมีความหนืด จึงท�าให้ยังมีน�้ามันดิบคงเหลืออยู่ภายใต้ผิวโลกกว่า 2 ใน 3 ส่วน ที่ยังไม่สามารถ 
น�าขึ้นมาใช้ได้”

ในประเทศไทย มีการส�ารวจพบปิโตรเลียมครั้งแรกที่อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงมีการส�ารวจแหล่ง
ปิโตรเลียมอื่นทั่วประเทศ บ่อน�้ามันฝาง เป็นน�้ามันดิบฐานพาราฟิน เมื่อท�าการขุดเจาะและผลิตสักระยะ ก็จะไม่สามารถ
น�าน�้ามันข้ึนมาได้อีก เนื่องจากแรงดันในหลุมผลิตต�่าลง น�้ามันดิบมีความหนืดสูง และการไหลลดลง ส่งผลให้การผลิต
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะได้ผลผลิตปิโตรเลียมอยู่ในระดับต�่า จึงจ�าเป็นต้องปิดลงและยกเลิกการผลิตไป 

การท�างานวจัิยเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเพ่ิมผลผลิตปิโตรเลียมโดยการใช้จุลินทรย์ีประจ�าถ่ินท่ีบ่อน�้ามันฝาง 
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยทีมวจัิย
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ได้ท�าการศึกษาจุลินทรยี์ที่อยู่ในตัวอย่างแท่งหินของแหล่งน�้ามันดิบ หรอืที่
เรยีกว่า Core โดยท�าการศึกษาทั้งปรมิาณและประสิทธิภาพในการผลิตสารต่าง ๆ  ของจุลินทรยี์ที่ท�าให้น�้ามันดิบในแหล่ง
ผลิตลดความหนืดลง ได้แก่ สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ เอนไซม์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ศึกษาคุณสมบัติที่ส�าคัญ
ของแหล่งปิโตรเลียม เช่น ตัวอย่างแท่งหินและน�้าในแหล่งผลิต เพื่อประเมินศักยภาพการไหลของน�้ามันดิบ และปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจรญิเติบโตของกลุ่มจุลินทรยี์ 

จากผลการศึกษาวจัิยพบว่า จุลินทรยี์ที่อยู่ในแหล่งผลิตมีปรมิาณเพียงพอที่สามารถเพิ่มปรมิาณได้ โดยการเติม
สารอาหารให้จุลินทรยี์ เมื่อจุลินทรยี์ได้รับสารอาหารแล้ว จุลินทรยี์จะเจรญิเติบโตเพิ่มจ�านวนขึ้นทั้งชนิด และปรมิาณ 
ส่งผลให้จุลินทรยี์ผลิตสารต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ ที่ท�าให้น�้ามันที่ยังคงค้างอยู่ใต้ดินนั้นมีความหนืดน้อยลง สามารถเคล่ือนตัวได้ 
ซึ่งส่งผลท�าให้สามารถผลิตน�้ามันดิบได้เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลจากการวจัิยท่ีศึกษามาเป็นระยะเวลา 9 ปี บ่งช้ีว่า กระบวนการเพ่ิมปรมิาณน�้ามันดิบโดยใช้จุลินทรย์ีประจ�าถ่ินน้ี 
มีศักยภาพที่จะท�าได้ที่หลุมผลิต MS-75 แหล่งแม่สูน ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
หลุมผลิต MS-75 นี้ ท�าการขุดเจาะเมื่อปี พ.ศ. 2548 ท�าการผลิตน�้ามันดิบอยู่ที่ 5 บาร์เรลต่อวัน และลดต�่าลง จนต้อง
หยุดการผลิตและปิดหลุมไป เมื่อ พ.ศ. 2553 

เมื่อข้อมูลจากการวจัิยระบุว่าหลุมผลิต MS-75 มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตโดยใช้จุลินทรยี์ประจ�าถิ่น ศูนย์พัฒนา
ปิโตรเลียมภาคเหนือ จึงได้จัดหาสารอาหารส�าหรับจุลินทรยี์ และท�าการปรับพื้นที่ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ และเติมสารอาหาร
ที่เป็นแหล่งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสส�าหรับจุลินทรยี์ ผสมน�้าและอัดลงไปในหลุมผลิต ปรมิาณทั้งหมด 2,400 บาร์เรล 
และปิดหลุมไว้นาน 1 เดือน เพื่อให้จุลินทรยี์ภายในหลุมท�างาน เพิ่มจ�านวน และผลิตสารส�าคัญต่าง ๆ  

ระหว่างด�าเนินการเติมสารอาหาร พบว่าปากหลุมมีแก๊สเกิดข้ึน จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแก๊สมีเทน 
นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนแปลงปรมิาณออกซิเจน เมื่อน�าหัวสูบมาติดตั้งและท�าการสูบพบว่า มีน�้ามันดิบ
ไหลออกมา ต้ังแต่วันท่ี 21 ตุลาคม 2561–1 เมษายน 2562 ได้น�้ามันดิบออกมาเฉล่ียวันละ 10 บาร์เรล ได้มูลค่า
น�้ามันดิบกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งมีปรมิาณผลผลิตสูงกว่าเมื่อคร้ังที่ยังการผลิตแบบเดิมมากกว่า 2 เท่า 

ความส�าเร็จของงานวจิัยนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนา
ปิโตรเลียมภาคเหนือ ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวจัิยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 และ 2559 ทุนของส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย จ�านวน 2 ทุน และได้รับความช่วยเหลือจาก ไบโอเทค สวทช.

ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวจิัยการเพิ่มปรมิาณผลผลิต
ปิโตรเลียมโดยใช้จุลินทรยี์ประจ�าถิ่น (Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR) Research) กล่าวว่า “ตนเอง
เชื่อว่าจุลินทรยี์สามารถท�าประโยชน์ได้มากมายหลายอย่าง มัน Smart กว่าที่เราคิดไว้ อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมเค้า
ได้อย่างไรบ้าง เราจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักเค้าดีพอหรอืเปล่า ถ้าเรารู้จักเค้าดีพอ 
เราก็จะใช้ประโยชน์จากเค้าได้อย่างแน่นอน ส�าหรับความส�าเร็จในการวจิัยคร้ังนี้ ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ 
แสนทน และ รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย จากภาควชิาธรณีวทิยา และที่ส�าคัญคือนักศึกษาระดับปรญิญาเอก ที่ร่วมกัน
ท�าวจิัยจนท�าให้การศึกษาในครั้งนี้มาถึงจุดหมายปลายทางได้”

(ต่อจากหน้า 1) พิธีเปิดการประชุม TST9 
จัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ 

หัวหน้าภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มช. กล่าวรายงานความเป็นมาของการ
จัดประชุม ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ การบรรยายหัวข้อ “Diversity of pollinators and modes of pollination 
in some indigenous orchids of North-east India with special 
emphasis on the orchid taxa of Nagaland state” โดย Professor Dr. 
Sunil K. Chatuvedi, Department of Botany, Nagaland University, 
INDIA และหัวข้อ “The importance of plant taxonomy for restoring 

tropical forest ecosystems” โดย Dr. Stephen Elliott, Forest Restoration 
Research Unit, FORRU คณะวทิยาศาสตร์ มช. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�า
เสนอผลงานวจิัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในกลุ่มสาขาวชิาต่างๆ ได้แก่ สาขา
พืช สัตว์ จุลินทรยี์ ระบบนิเวศ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 308 คน จาก 45 สถาบัน ทั่วประเทศ

อนุกรมวธิานและซิสเทมาติคส์ นับเป็นศาสตร์พื้นฐานด้านชีววทิยาที่มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งที่สามารถน�าไปประยุกต์และต่อยอดในการศึกษาส่ิงมีชีวติ ทั้งในกลุ่ม
จุลินทรย์ี พืช สัตว์ และการศึกษาเชิงระบบนิเวศ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ที่มีความ
ส�าคัญต่อมวลมนุษยชาติ และเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากแผน
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีองค์ประกอบของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผนวกอยู่ด้วย อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานทางอนุกรมวธิาน
ที่มั่นคงเช่นกัน

Special Column :  
จุลินทรีย์กับการเพ่ิมปริมาณผลผลิตปิโตรเลียม

การประชมุ TST



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศิรรัิตน์  จันท์จารุณี 
สังกัด ภาควชิาเคมี
ได้รบัการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์   สาขาวชิาเคมี
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

อ.ดร.อัญชลี  เข็มเพ็ชร์  
สังกัด ภาควชิาคณิตศาสตร์
ได้รบัการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561  

อ.ดร.ธีระพงษ์  สุขส�าราญ 
สังกัด ภาควชิาคณิตศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ (โดยวธีิพิเศษ)  
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ อนุสาขาวชิาพีชคณิต
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561  

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�รงต�แหน่งทางวิชาการ

อ.เบญจมาศ  ปัญญางาม 
สังกัด ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
ได้รบัการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

ผศ.ดร.มนพร  มานะบุญ  พูลแก้ว  
สังกัด ภาควชิาชีววทิยา)
ได้รบัการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์   สาขาวชิาสัตววทิยา
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561  

1.  เห็นชอบ การขออนุมัติเปิดกระบวนวชิา 208161 “สถิติพื้นฐาน 
(Fundamentals of Statistics)”

2.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวชิา ภาควชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ จ�านวน 6 กระบวนวชิา 

3.  เห็นชอบ โครงการ CMU-UM Short Term Mobility Program : 
Phase II Outbound Mobility UM ภาควชิาเคมี ระหว่างวันท่ี 15-22 
สิงหาคม 2562 

4.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวชิา ภาควชิาชีววทิยา 
จ�านวน 1 กระบวนวชิา 

5.  เห็นชอบ การขออนุมัติแก้ไขล�าดับขั้นกระบวนวชิาระดับปรญิญาตร ี
6.  เห็นชอบ บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

กับ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย 

1.  เห็นชอบ แบบเสนอโครงการความร่วมมือทางวชิาการ (แบบพิเศษ)  
กับ TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA ประเทศ 
Romania 

2. เห็นชอบ แบบเสนอโครงการความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง TECHNICAL 
UNIVERSITY of CLUJ-NAPOCA ประเทศ Romania กับ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม ่

3.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์และรายงานตัวกลับ 
เข้าปฏิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ สังกัด
ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

4.  เห็นชอบ การขยายเวลาศึกษา คร้ังที่ 4 ของอาจารย์สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ 
สังกัดภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์

คร้ังที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

7.  เห็นชอบ ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพจากมหาวทิยาลัยมหิดล เพื่อน�า
ตัวอย่างชีวภาพมาใช้ในงานโครงการวจิัย เร ื่อง “การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
จากพืชและเปปไทด์สังเคราะห์ในการยับยั้งการเพิ่มจ�านวนเชื้อไวรัสเต็งกี่”

8.  เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
จ�านวน 1 ราย 

9.  เห็นชอบ เสนอชื่อหัวหน้าภาควชิาสถิติและหัวหน้าภาควชิาฟิสิกส์และ
วัสดุศาสตร์ จากคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ จ�านวน 2 ราย 
เป็นคณะกรรมการการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างาน 
การเงินการคลังและพัสดุ

10. เห็นชอบ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น  
เพื่อรับรางวัลมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปีพุทธศักราช 
2562 กลุ่มด้านบรหิาร จ�านวน 1 ราย  

11. ไม่เห็นชอบ การขอเช่าห้อง SciMART ณ ชั้น 1 อาคาร 30 ปี คณะวทิยาศาสตร์ 
เพื่อจ�าหน่ายอุปกรณ์เคร ื่องเขียน ขนม และน�้าดื่ม 

5.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทางวชิาการ คร้ังที่ 1 จ�านวน 2 ราย 

6.  เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 
จ�านวน 2 ราย 

7.  เห็นชอบ ผลการประเมินประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานมหาวทิยาลัย
ชั่วคราว ต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ราย 

8.  เห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัยชั่วคราว 
ประเภทผู้เกษียณอายุราชการ (ศาสตราจารย์) คร้ังที่ 1 ประจ�าปี 2562 

9.  เห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัยชั่วคราว 
ประเภทผู้เกษียณอายุราชการ (ศาสตราจารย์) ประจ�าปี 2562 จ�านวน 3 ราย 

10. เห็นชอบ รายงานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวทิยาลัย จ�านวน 3 ราย 

11. เห็นชอบ การพิจารณาวงเงินขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวทิยาลัยชั่วคราว 
ปีงบประมาณ 2563 



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรกึษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : ฝ่ายประชาสัมพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์ 

พิมพ์ที ่: หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที ่ฝ่ายประชาสัมพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

พี่ต๋อง Geol’43  
นายอนุกุล พุทธรักษ์  
รหัสนักศึกษา 4305650  
“นักธรณีวทิยาและเจ้าของกิจการโคนม”

ตอนนี้ (พ.ศ. 2562) จากวสิัยทัศน์ของทางผู้บรหิาร ที่ยังสามารถใช้ความรู้ 

จากประสบการณ์ด้านธรณีวทิยา จากงานเหมืองถ่านหิน ผมได้มีโอกาสท�างานเป็นท่ีปรกึษา
ทางด้านธรณีวทิยา ของบรษัิทบ้านปู จ�ากัด มหาชน ซึ่งเป็นบรษัิทเดิม อีกหนึ่งความ
ท้าทาย ซึ่งการท�างานแบบนี้จ�าเป็นต้องใช้การวางแผนเวลาพอสมควร ในยุคสมัย 

ที่เทคโนโลยี มีส่วนท�าให้เราสามารถท�างานไปได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเร ื่องฟาร์ม 

ก็มีการใช้กล้องวงจรปิดในการจัดการฟาร์ม การติดตาม ซึ่งเหล่านี้เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้จากประสบการณ์และการเรยีนรู้เพิ่มเติมทั้งสิ้น เห็นได้ว่าเทคโนโลยีถ้าเราใช้ 
ให้เป็นและศึกษาอย่างจรงิจังสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

ในเร ื่องข้อคิดจากการท�างาน ในยุคสมัยนี้เร ื่องการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยในการท�างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงการรับผิดขอบต่อหน้าที่ตนเอง และต่อผู้อื่นเป็นสิ่งส�าคัญ ในการท�างานในปัจจุบัน 
และเตรยีมตัวให้พร้อมกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ไม่หยุดท่ีจะเรยีนรู้ในทุก ๆ ด้าน

จบการศึกษาจากภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2548 
และได้เร ิ่มท�างานทันทีหลังจากจบการศึกษา ณ ศูนย์เทคโนโลยีน�้าบาดาล ที่ภาควชิาธรณีวทิยา 
(เป็นเวลา 2 ปี) โดยการท�างานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการท�าวจิัยเกี่ยวกับน�้าบาดาล 
และธรณีวทิยา หลังจากนั้นได้มีโอกาสท�างานสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน�้า 640 เมกะวัตต์  

ที่ประเทศลาว ในนาม บรษัิท ช การช่าง จ�ากัด มหาชน ซึ่งในตอนนี้จะเป็นการท�างานที่มีระบบ
มาควบคุมการท�างานมากขึ้น และความรับผิดชอบสูงมากขึ้น 

หลังจากท�างานจนหมดข้ันตอนงานฐานรากและท�าแผนที่เหมืองหิน ได้เปลี่ยนมาท�างานกับ
บรษัิทท�าเหมืองถ่านหิน บรษัิทบ้านปู จ�ากัด มหาชน ซึ่งต้องไปประจ�าที่ประเทศอินโดนีเซีย  

ในงานประจ�าของนักธรณีวทิยา คือเร ิ่มต้นจากงานส�ารวจ งานเจาะ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการช่วยการท�าเหมือง ท�าให้เปลี่ยนหน้าที่เป็นต�าแหน่งที่ท�าแบบจ�าลองถ่านหิน (model)  

ช่วงที่ท�างานที่อินโดนีเซียไปได้ประมาณ 5–6 ปี ผมได้เร ิ่มวางแผนที่จะกลับมาท�างาน
ที่ประเทศไทย โดยเร ิ่มจากงานที่ต้องการสานต่องานครอบครัวคือท�าฟาร์มโคนม จึงเร ิ่ม
วางแผนสร้างฟาร์มแยกออกมาจากทางครอบครัว ท�าเองใช้เวลาเกือบสองปี หลังจากนั้น
พอหมดสัญญาที่จะต้องท�างานที่อินโดนีเซีย ผมตัดสินใจเลือกออกมาท�างานที่ตัวเอง
ได้วางแผนไว้แล้วคือฟาร์มโคนม เป็นความรู้ใหม่ไม่เหมือนที่เราได้เรยีนหรอืได้รับจาก
ประสบการณ์ในการท�างาน ทั้งเร ื่องความรู้เร ื่องโคนม ซึ่งเราต้องหาความรู้มากกว่าเดิม จึงได้
ใช้ประสบการณ์ในการวางแผนที่ผ่านมา การเก็บข้อมูลทุกอย่างที่ได้เคยท�ามา เอามาปรับใช้
กับการเลี้ยงโคนม รวมถึงการหาข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วย ท�าให้ที่ฟาร์มพึ่งเคร ื่องจักร
มากข้ึน เพราะเป็นการวางแผนในระยะกลางกับระยะยาว หากต้องประสบปัญหาเร ื่องแรงงาน
เป็นต้น


