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MasquraX Gen 2 ตน้แบบหนา้กากอนามยัป้องกนั PM 2.5 
และสารคดัหลัง่ ผลงานสุดสรา้งสรรค์จากเดก็ มช.

ศนูยว์จิยัวทิยาศาสตร ์
สิง่แวดลอ้มเดนิหนา้ผลติ
หนา้กากอนามัยเพ่ือบคุลากร
ทางการแพทยแ์ละประชาชน 
ป้องกนัสารคดัหลัง่และฝุน่ 
PM2.5 ซกัใชซ้�า้ได้

คณะวทิยาศาสตรร์ว่มมอืเอกชนพัฒนา
แบตเตอรีเ่พ่ือใชง้านกับยานยนตไ์ฟฟา้ใน มช.

วศิวฯ จับมือวทิยาฯ มช. พัฒนา MasquraX Gen 2 ต้นแบบหน้ากากอนามัยความดันบวก ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และ
สารคัดหลั่ง มุ่งต่อยอดใช้งานจรงิ เพื่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงไฟป่าและวกิฤติโควดิ-19

“จากจุดเร ิ่มต้นเล็ก ๆ  ใน ME Maker Club ที่ภาควชิาวศิวกรรมเคร ื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มช. ของกลุ่มนักศึกษา
วศิวฯ เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา วันนี้ได้กลายมาเป็นนวัตกรรม “MasquraX” ต้นแบบหน้ากากอนามัยความดันบวก 
ที่น้อง ๆ หวังว่าจะได้ใช้ความรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาวกิฤตการณ์ทางสุขภาพที่เราก�าลังเผชิญกันอยู่”

นายณัฐภัทร สูงติวงค์ (เบส) นายจตุพร สุขอ่วม (เอม) และนายจารุกิตติ์ เหล่ากาว ี(ออโต้) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วศิวฯ มช. 
คือกลุ่มนักศึกษาที่เร ิ่มต้นคิดค้นนวัตกรรมหน้ากากความดันบวก หรอื Positive pressure ท่ีพวกเขาตั้งชื่อว่า “MasquraX” 
(อ่านต่อหน้า 2)

ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิ
พัฒนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และคณะท�างานด้านวชิาการเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ มช. จัดท�าโครงการหน้ากากของประชาชน เพื่อประชาชน MASK 4 ALL เพ่ือมอบ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควดิ-19 และฝุ่นควัน 
PM2.5 ซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีมาตรฐาน สามารถป้องกันทั้งสารคัดหลั่งและฝุ่น PM2.5 และยังสามารถ
ซักใช้ซ�้าได้

โดยในเบื้องต้นได้ท�าการทดลองผลิตหน้ากากที่สามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้ 100% และ
กันฝุ่น PM2.5 ได้มากว่า 80% อีกทั้งยังสามารถท�าการซักล้างได้ โดยได้รับความร่วมมือจากบรษัิท 
ตันติยานันท์ การ์เม้นท์ จ�ากัด ในการตัดแบบหน้ากากอนามัยฟร ีก่อนที่จะส่งให้ชาวบ้านในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายท�าการตัดเย็บ หลังจากนั้นจะส่งกลับเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ 
และเข้าระบบฆ่าเชื้อท�าความสะอาด ขณะนี้มีก�าลังผลิตประมาณสัปดาห์ละ 10,000 ชิ้น 

ส�าหรับการผลิตหน้ากากอนามัย เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนา
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ�านวน 300,000 บาท แต่ยังขาดงบประมาณอีกเป็นจ�านวนมาก 
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแบ่งปันน�้าใจ บรจิาคเงินเพื่อจัดท�าหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และ
ป้องกันโรคโควดิ-19 ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ขาดแคลน โดย
ร่วมบรจิาคเงินได้ท่ีบัญชี มูลนิธิพัฒนามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขท่ี 667-
260962-6

(ภาพและข้อมูลโดย ดร.ว่าน วริยิา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
คณะวทิยาศาสตร์)

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ และนักวจิัยคณะวทิยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บรษัิท ออสก้า 
โฮลดิ้ง จ�ากัด และบรษัิท สตรอม (ไทยแลนด์) จ�ากัด พร้อมคณะ  
ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับบรษัิท ออสก้า โฮลดิ้ง จ�ากัด และบรษัิท สตรอม 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด ในการพัฒนาแบตเตอร ี่จากวัสดุที่จัดเตรยีมขึ้น
โดยกลุ่มวจิัย เพื่อใช้งานกับยานยนต์ไฟฟ้าใน มช. ภายใต้การด�าเนินงาน 
ของคณะวทิยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ส�านักงาน
มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
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MasquraX

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวชิาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมา 
ในการจัดค่าย และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวทิยาศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียด
การเข้าค่าย ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2563

การจัดค่ายโอลิมปิกวชิาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิส่งเสรมิโอลิมปิกวชิาการและพัฒนามาตรฐานวทิยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ (มูลนิธิ 
สอวน.) โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนไทยที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันโอลิมปิกวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการเตรยีมพร้อมทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต

คณะวทิยาศาสตร์ ได้ด�าเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวชิาการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน
สาขาในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวชิาการระดับประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ได้ขยายศูนย์การจัดอบรมโอลิมปิกวชิาการค่าย
ที่ 1 บางสาขาไปยัง “โรงเรยีนขยายผล สอวน.” เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรยีน 
และพัฒนาครูโรงเรยีนให้เป็นวทิยากรการอบรม ซ่ึงในปัจจุบัน มีโรงเรยีนขยายผล 
จ�านวน 9 โรงเรยีน ที่ได้การด�าเนินการอบรมค่าย 1 ใน 5 สาขาวชิา โดยหลัง
จากเสร็จสิ้นการอบรมค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 แล้ว ได้ด�าเนินการคัดเลือกนักเรยีน
เข้าค่าย 2 ณ คณะวทิยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ ค่ายโอลิมปิกวชิาการ และ
ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดวันที่ 8-23 มีนาคม 2563 
ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดวันที่ 13-27 มีนาคม 2563 
ซึ่งมีนักเรยีนในเขตภาคเหนือตอนบนผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าค่าย 2 จ�านวนทั้งสิ้น 
186 คน แยกตามสาขาต่างๆ ดังนี้ สาขาคณิตศาสตร์ 23 คน คอมพิวเตอร์ 31 คน 
เคมี 31 คน ชีววทิยา 31 คน ฟิสิกส์ 30 คน ดาราศาสตร์ ม.ต้น 20 คน และดาราศาสตร ์
ม.ปลาย 20 คน

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

คา่ยโอลมิปิกวชิาการ ค่าย 2 
ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2562

(ต่อจากหน้า 1) “MasquraX” Gen 1 คิดค้นขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้มากถึง 99% และยังสวมใส่สบาย กระชับกับใบหน้า และสามารถใช้งานได้ในระยะ
ยาว เหมาะกับนักผจญเพลิง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า หรอืผู้ที่ต้องท�ากิจกรรมกลางแจ้ง โดยนวัตกรรมนี้ได้รับการสนับสนุน
จากภาควชิาวศิวกรรมเคร ื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย 
ฟองสมุทร หัวหน้าภาควชิาฯ และศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดย 
อาจารย์ ดร.ว่าน วริยิา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ ท่ีได้ร่วมเป็นท่ีปรกึษาในการออกแบบ และสนับสนุนการท�างานของนักศึกษา
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเร ื่องของเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ท�างาน และองค์ความรู้ต่าง ๆ

ในวันนี้ต้นแบบ MasquraX Gen 2 ได้ส�าเร็จออกมาแล้ว โดยนอกจากจะสามารถใช้ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถป้องกันสารคัดหลั่งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแบตเตอร ี่ยังมีขนาดเล็กลง และมีน�้าหนักเบาลง
อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ หรอืผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควดิ-19 และโรคติดต่อทางเดินหายใจ
ต่าง ๆ

ส�าหรับการท�างานของ MasquraX ทั้ง 2 Gen จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนส�าคัญ คือ ส่วนแรก เป็นส่วนกรอง
อากาศที่คาดติดกับเอว มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาว จะมีพัดลมขนาดเล็กที่ใช้ดูดอากาศเข้าไปกรองผ่านฟิลเตอร์
ส�าหรับกรองคาร์บอน ที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% (แผ่นฟิลเตอร์ของตัวต้นแบบได้รับ
การรับรองมาตรฐานจาก Nelson Lab) โดยใช้พลังงานจากแบตเตอร ี่ที่อยู่ภายในกล่องเดียวกัน ฟิลเตอร์ดังกล่าว
สามารถเปลี่ยนได้เมื่อประสิทธิภาพการกรองลดลง และยังมีตัวดูดอากาศที่สามารถดูดอากาศผ่านจากฟิลเตอร์ส่งผ่านท่อ 
ไปยังหน้ากาก ซึ่งฟิลเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่าย และหาได้ตามท้องตลาด เช่น หน้ากากอนามัยกัน PM 2.5 ทั่วไป

ส่วนที่สอง คือส่วนที่เป็นตัวหน้ากากครอบใบหน้า การท�างานคือหลังจากที่อากาศถูกกรองจนสะอาดแล้ว จะถูกส่งผ่านท่อเข้าสู่หน้ากาก อากาศสะอาดจะส่งผ่านไปที่
ตัวหน้ากากตลอดเวลา อากาศที่บรสิุทธิ์จะดันออกมา ท�าให้ฝุ่นควัน หรอืแก๊ส ไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะถูกผลักออก เพราะเป็น Positive Pressure จึงท�าให้ผู้ที่สวมใส่
ได้รับอากาศที่บรสิุทธิ์ หายใจสะดวก คล้าย ๆ กับเคร ื่องกรองอากาศขนาดเล็กเคลื่อนที่

ส�าหรับการใช้งาน “MasquraX” Gen 1 นั้น กลุ่มที่คิดว่าควรน�าไปใช้งาน น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ไฟป่า รองลงมาคือกลุ่มคนที่ท�างานกลางแจ้ง เช่น ต�ารวจจราจร 
รวมไปถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ส่วนการใช้งานในขณะนี้ยังอยู่ในวงจ�ากัด และยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ให้มีขนาดเล็กและพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงจะมีการทดลองใช้งานในระดับอื่น ๆ ต่อไป

ส่วน “MasquraX” Gen 2 เหมาะที่จะใช้งานในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากตัวหน้ากากดัดแปลงมาจากหน้ากากด�าน�้า ท�าให้สามารถป้องกันคัดหลั่งได้ทั้ง
ตา จมูก และปาก และแบตเตอร ี่ยังมีขนาดเล็กลง สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น ขณะนี้ “MasquraX” ทั้ง 2 เวอร์ช่ัน ยังถือว่าเป็นตัวต้นแบบ มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง 
แต่เช่ือว่าหากมีการพัฒนาต่อยอด และได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ก็จะสามารถลดต้นทุน และจ�าหน่ายจ่ายแจกในปรมิาณมากได้ต่อไป และขณะน้ีทางทีมก็ยัง
เดินหน้าคิดค้น “MasquraX”Version 3 ที่เหมาะส�าหรับประชาชนทั่วไปในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยจะมุ่งเน้นออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น มีส่วนประกอบ
น้อยชิ้นลง และลดต้นทุนลง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ติดตามความคืบหน้า หรอืข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ MasquraX และสนับสนุนการผลิตหน้ากากของน้องๆ ได้ที่ Fanpage MasquraX หรอื ศูนย์วชิาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. 

Gen 1

Gen 2



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวทิยาศาสตร์จัดประชุมช้ีแจงและประชาสัมพันธ์
โครงการการอุดมศึกษาเพ่ืออุตสาหกรรม (Hi-FI) หลักสูตร 
“วทิยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Innovation 
Science for Industry)” ของคณะวทิยาศาสตร์ เพื่อชี้แจง
ให้คณาจารย์ท่ีสนใจเข้าร่วมรับนักศึกษาและเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในเร ื่องหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรยีนการสอน 
รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรกึษาและ
สถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 4406 
(ชั้น 4) ภาควชิาเคมีอุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์

กำรประชมุชีแ้จงและประชำสมัพันธโ์ครงการ Hi-FI 
หลกัสตูร Innovation Science for Industry

บรรยากาศการอบรมการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เตรยีมพรอ้มสู ้COVID-19  
เม่ือวนัพธุท่ี 18 มีนาคม 2563 ท่ีห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี  

คณะวทิยาศาสตร์

บรรยากาศงาน Science CMU Mini Job Fair 2020  
ส�าหรบัผูท่ี้มองหางานและสถานท่ีฝึกงาน เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563  
ท่ีลานกิจกรรมชัน้ 1 อาคาร 40 ป ีคณะวิทยาศาสตร์

1.  เห็นชอบ การขอปรับปรุงวชิาโทวทิยาการข้อมูล (Data Science) 
2.  เห็นชอบ พิจารณาเอกสาร Memorandum of Agreement for Internship 

Program ของ Obihiro University of Agriculture and Veterinary 
Medicine ภายใต้การดูและของทุน พสวท. 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์ 

คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
3.  เห็นชอบ (ร่าง) Thesis co-tutorship agreement between The University 

Clermont Auvergne และมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
4.  เห็นชอบ บรรจุผู้ส�าเร็จการศึกษา (นักเรยีนทุน (พสวท.) เข้าปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบแทนทุน ในโครงการจัดตั้งศูนย์วจิัยเทคโนโลยีควอนตัม เป็นกรณีพิเศษ
จ�านวน 1 ราย คือ นางสาวพิมลพรรณ  ส้มเพ็ชร    

5.  เห็นชอบ การปรับปรุงอาคารหลังท่ีสองของคณะวทิยาศาสตร์ (อาคารฟิสิกส์ 1) 
โดยมีเสนอเสนอแนะเพิ่มเติม

1.  เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวชิา 204216 ภาควชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มผลลัพธ์การเรยีนรู้ของกระบวน
วชิาอีก 1-2 ข้อ

2.   เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุงกระบวนวชิาโทวชิาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
ภาควชิาเคมี

3.  เห็นชอบ การเสนอขอเปิดกระบวนวชิาใหม่ระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิาชีววทิยา 
202433 ภาควชิาชีววทิยา โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข

4.   เห็นชอบ การเสนอขอปรับปรุบแก้ไขหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
เคมี โดยท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข

มติประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ�าคณะวทิยาศาสตร์  

คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
5.   เห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าของการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวชิาการ พร้อมร่าง

ต้นฉบับ ครั้งที่ 2 จ�านวน 4 ราย
6.  เห็นชอบ การขยายเวลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 5 ของอาจารย์สิทธิโชค 

ทรัพย์ไพบูลย์กิจ สังกัดภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยทุนส่วนตัว

7.   พิจารณาไม่เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาบุคคลในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
สถาบันวจัิยแสงซินโครตรอน

8.  เห็นชอบ รายงานตัวช้ีวัดตามค�ารับรองของคณะวทิยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 1 โดย
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

9.  เห็นชอบ รายงานผลการด�าเนินงานตัวช้ีวัดที่เก็บข้อมูลรายเดือน คณะวทิยาศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีข้อเสนอแนะ/แก้ไข



“บางคร้ังเราต้องแสวงหาโอกาส บางทีเราต้องเตรียมพร้อมรับโอกาส  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสน�าพาเรามาถึงจุดน้ี”

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : หวัหน้างานและผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์  
นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ นางสาวสายนที ใจหอม ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 0 5394 3318 หรือ prscicmu@gmail.com

เพ็ญศร ีไคส์ (บรรลือ)   รหัส 41, 47, และ 51 ศิษย์เก่าภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

อาชีพปัจจุบัน:  นักวจัิย  (Research Scientist, WaNPRC and Center for Global Field Study  

  Aff. Assist. Prof., Department of Psychology University of Washington, Seattle USA)

ส�าหรับเด็กบ้านนอกจากเมืองแพร่ พ่อกับแม่เป็นชาวนาชาวสวน แต่ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาของลูกมาก เงินที่หามาได้ส่วนใหญ่เก็บไว้ส�าหรับการศึกษาของลูก 
เมื่อตอนเป็นเด็กมัธยมเป็นเด็กที่ไม่รู้ว่าตัวเองโตขึ้นอยากท�างานอะไร งงกับชีวติพอสมควร 
เลยเลือกเรยีนสายวทิย์ไว้ก่อน และสอบติดโควต้า คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณส�าหรับความรักและการสนับสนุนจากพ่อและแม่ที่ให้โอกาส
ในการเลือกทางเดินในชีวติเอง (แม้ว่าบางครั้งท่านจะไม่เห็นด้วยกับทางเลือกนั้นก็ตาม) 
เป็นครั้งแรกที่ต้องอยู่ห่างจากบ้าน ตื่นเต้นกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ  การรับน้อง ทั้งรับน้อง
จังหวัด รับน้องคณะ และรับน้องเมเจอร์ การได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน น�าไปสู่การทักทาย
และท�าความรู้จักกันได้ง่ายขึ้น ตอนที่โดนรับน้องไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอก แต่พอ
ผ่านมาแล้วได้รู้จักเพื่อน ๆ และพี่ ๆ หลายคน ถึงรู้สึกขอบคุณกิจกรรมการรับน้องมาก
ที่ท�าให้เด็กน้อยจากบ้านนอกกล้าพูดคุยทักทายเพ่ือนและรุ่นพ่ี ช่วยให้การใช้ชีวติ 
ในมหาวทิยาลัยเป็นไปอย่างราบร ื่นและไม่โดดเดี่ยวนัก

การเรยีนที่ภาควชิาชีววทิยา ในระดับปรญิญาตร ีโท และเอก ไม่เพียงสอนให้รู ้
ในเชิงวชิาการจากอาจารย์หลายท่าน หากยังเปิดโอกาสให้เรยีนรู้เกี่ยวกับมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และการปรับตัวให้สามารถท�างานร่วมกับคนอ่ืนในชมรม
ต่าง ๆ เป็นช่วงชีวติที่สนุกมากและยังคิดถึงเสมอ โดยเฉพาะการออกภาคสนาม ทั้งป่า
เขาและทะเล ไปดูต้นไม้ ดูนก และดูแมลง นอกจากนี้บ่อยครั้งยังมีโอกาสได้เข้าฟังสัมมนา
จากคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญ ได้เปิดหู เปิดสมองกับงานวจิัยในแขนงต่าง ๆ ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ บางเร ื่องยากเกินความสามารถที่จะเข้าใจได้ แต่ก็ดีที่ได้ฟัง ได้เร ื่องบ้าง 
ไม่ได้เร ื่องบ้างก็ไม่เครยีด บางครั้งหัวเร ื่องเดิมแต่ฟังจากอาจารย์หลาย ๆ คน ท�าให้ได้
มุมมองที่แตกต่างออกไป ค่อย ๆ สะสมความรู้และประสบการณ์เพื่อเก็บและน�าไปใช้

การประมวลสิ่งได้เรยีนรู้มาท�าให้เห็นถึงความเชื่อมโยง เห็นถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อโลกในปัจจุบันและอนาคต ได้น�ามาประยุกต์ใช้ใน
การท�างานปัจจุบัน ที่เป็นงานวจิัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม และ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) โดยมีสาระส�าคัญว่า 

“เมื่อเราท�าลายสิ่งแวดล้อม นั่นคือเราอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมลง ท้ายสุดแล้ว
การกระท�าของมนุษย์ที่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อมก็จะย้อนกลับมาท�าร้ายสุขภาวะของมนุษย์” 
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต้องอาศัยความเข้าใจ
และร่วมมือกันแก้ไขจากทุก ๆ  คน ทุก ๆ  อาชีพ ดังนั้นนอกเหนือการวจิัยแล้วการถ่ายทอด
ผลของงานวจิัย ส่งต่อความตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคคล
ทั่วไป นิสิตนักศึกษาและเยาวชนในก็เป็นเร ื่องที่ส�าคัญเช่นเดียวกัน 

อยากฝากถึงลูกช้างรุ่นหลัง ๆ  ว่า อย่าลืมใช้โอกาสให้คุ้มค่า ไม่ว่าจากการเรยีน
ในห้องเรยีน การลงมือท�าและการฝึกในภาคสนาม สะสมทักษะทั้งในด้านการเรยีนและ
การใช้ชีวติจากรั้วมหาวทิยาลัย อย่าลืมเตรยีมตัวให้พร้อมส�าหรับโอกาสที่จะผ่านเข้ามา
ในชีวติ และหากคุณพลาดโอกาส ไม่เป็นไร ขอให้เตรยีมพร้อมกับโอกาสใหม่ ๆ ที่ก�าลัง
จะผ่านเข้ามา

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ รศ. ดร.พรทิทย์ จันทรมงคล และอาจารย์
ทุกท่านในภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้และ
โอกาสกับลูกช้างคนนี้........

Community outreach program “Animal and Your Health”  
at Westgate Elementary School, Edmond, Washington State, USA

“โครงการส่งเสรมิเยาวชนในเร ื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโลก  
ในบรบิทของความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม” ณ เวยีงหนองล่ม 
จ.เชียงราย

The 25th annual “Field Course in Conservation Biology & Global 
Health: At Human-Environment Interface” on Tinjil Island, Java, 
Indonesia (August 2015) with US and Indonesian students.

นอกเหนือการวิจัยแลวการถายทอดผลของงานวิจัย สงตอความตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา

สิ่งแวดลอมแกบุคคลท่ัวไป นิสิตนักศึกษาและเยาวชนในก็เปนเรื่องท่ีสําคัญเชนเดียวกัน  

อยากฝากถึงลูกชางรุนหลังๆวา อยาลืมใชโอกาสใหคุมคา ไมวาจากการเรียนในหองเรียน การลงมือทํา

และการฝกในภาคสนาม สะสมทักษะท้ังในดานการเรียนและการใชชีวิตจากรั้วมหาวิทยาลัย อยาลืมเตรียมตัว

ใหพรอมสําหรับโอกาสท่ีจะผานเขามาในชีวิต และหากคุณพลาดโอกาส ไมเปนไร ขอใหเตรียมพรอมกับโอกาส

ใหมๆ ท่ีกําลังจะผานเขามา 

สุดทายนีข้อขอบพระคุณอาจารย รศ. ดร. พรทิทย จันทรมงคล และอาจารยทุกทานในภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีใหความรูและโอกาสกับลูกชางคนนี้........ 

 

 

 
Community outreach program “Animal and Your Health” at Westgate Elementary School, 
Edmond, Washington State, USA 
  

 
“โครงการสงเสริมเยาวชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโลก ในบริบทของความเชื่อมโยง

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม” ณ เวียงหนองลม จ.เชียงราย 

 

 
The 25th annual “Field Course in Conservation Biology & Global Health: At Human-
Environment Interface” on Tinjil Island, Java, Indonesia (August 2015) with US and 
Indonesian students. 
 

 
“โครงการสงเสริมเยาวชนในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสุขภาพของโลก ในบริบทของความเชื่อมโยง

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม” ณ เวียงหนองลม จ.เชียงราย 

 

 
The 25th annual “Field Course in Conservation Biology & Global Health: At Human-
Environment Interface” on Tinjil Island, Java, Indonesia (August 2015) with US and 
Indonesian students. 
 


