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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ให้ชุมชนและสังคมรับทราบ

วิสัยทัศน์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล"

Strategic management = บริหารเชิงกลยุทธ์

Customer focus =    มุ่งเน้นลูกค้า 

Institutional learning =  เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้

ค่านิยมหลัก 
(Science Core Values : S-C-I)
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บทความโดย รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(Facebook : Pisanu Wongpornchai 10 กรกฎาคม 2561)

ถอดบทเรยีนถ�้ำหลวง ปฏิบัติกำรธรณีฟิสิกส์ 
ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ

ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 

SCI
Column

สาระ
วิชาการ

แผ่นที่ถ�้ำหลวง

ผลกำรส�ำรวจด้ำนปลำยถ�้ำ

เนื้อหาต่อไปนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึง

การประยุกต์ใช้การส�ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ด้านการส�ารวจสภาพต้านทานไฟฟ้า ในการ

ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดม่ี จ�านวน 

13 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วย นักฟุตบอล 12 คน และ โค้ช 1 คน 

ซึ่งติดอยู่ในถ�้าหลวง วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน 

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยข้อมูลดังกล่าว 

เป็นข้อมูลท่ีรับทราบจากการปฏิบัติงานในภาคสนาม 

และจากการสรุปงานการปฏิบัติงานประจ�าวัน

ปฏิบัติการในการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ใหญ่คือ ด้านปากถ�้า และด้านปลายถ�้า 

ด้านปากถ�้า มีภารกิจหลัก คือ การลดระดับน�้า

ในถ�้าลงเพื่อให้สามารถล�าเลียงทีมฟุตบอลหมูป่าฯ ออก

จากปากถ�้า ซึ่งถือเป็นภารกิจหลัก

ด้านปลายถ�้า เป็นแผนส�ารองหากแผนการปฏิบัติ

การด้านปากถ�้าไม่ประสบความส�าเร็จ มีภารกิจหลัก คือ 

หาต�าแหน่งของปลายถ�้าท่ีคาดว่าฝังตัวอยู่ใต้ดิน เพื่อท�าการ

เจาะหลุมเข้าสู่ โถงถ�้าหลัก (main cave)

งานธรณีฟิสิกส์ ด้านปากถ�้า แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ด้านเหนือ บริเวณดอยผาหมี และบริเวณใกล้เคียง 2. 

ด้านตะวันตก และ 3. ด้านตะวันออก บริเวณที่เป็นปากถ�้า

ด้านเหนือ เป็นงานส�ารวจธรณีฟิสิกส์ด้านสภาพ

ต้านทานไฟฟ้า เพื่อหาต�าแหน่งโพรงซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่

น�้าจะไหลเข้าสู่ระบบถ�้า เพ่ือจะได้ด�าเนินการปิดกั้นเส้น

ทางน�้า และท�าการเบี่ยงเบนแนวทางเดินของน�้าให้ไหล

ออกไปในเส้นทางอื่น ด�าเนินการโดย ทีมกรมชลประทาน 

ทีมกรมทรัพยากรธรณี และทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลการส�ารวจส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
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เส้นทำงเดินเข้ำสู่จุดส�ำรวจ

แบบจ�ำลองด้ำนปลำยถ�้ำ หลังจำกที่มีกำรปรับแก้ค่ำต่ำง ๆ

ผลกำรส�ำรวจทำงด้ำนเหนือถ�้ำ

ทีมงำนส�ำรวจด้ำนเหนือ บริเวณ

ดอยผำหมี ทีมกรมชลประทำน 

ทีมกรมทรัพยำกรธรณี 

และทีมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ทีมงำนส�ำรวจ ทีมกรมชลประทำน ทีมกรมทรัพยำกรธรณี 

และทีมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ด้านตะวันตก เป็นงานส�ารวจธรณีฟิสิกส์

ด้านสภาพต้านทานไฟฟ้า เพ่ือหาต�าแหน่งที่จะสามารถ

เจาะหลุมจากผิวดินให้ถึงเพดานของโถงถ�้าหลัก ด�าเนิน

การโดย ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการส�ารวจ

ไม่ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากคาดการณ์ว่าความ

หนาของเพดานถ�้ามีความหนามาก (งานส�ารวจ

ด�าเนินการที่ระดับความสูง ระหว่าง 600 – 1300 เมตร  

ในขณะที่เพดานถ�้า น่าจะอยู่ที่ระดับความสูง 400 - 450 

เมตร โดยประมาณ) สภาพภูมิประเทศบนผิวดิน

ไม่เอ้ือให้การส�ารวจสามารถส�ารวจได้ลึกจนถึงเพดานถ�้า

ด้านตะวันออก เป็นงานส�ารวจธรณีฟิสิกส์ด้าน

สภาพต้านทานไฟฟ้า เพื่อหาต�าแหน่งที่เหมาะสมที่จะ

ใช้เป็นจุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ในการระบายน�้าออก

จากระบบน�้าบาดาล ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สามารถลด

ระดับน�้าในถ�้าได้ ด�าเนินการโดยทีมกรมทรัพยากร

น�้าบาดาล ผลการส�ารวจส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

งานธรณีฟิสิกส์ ด้านปลายถ�้า บริเวณล�าห้วย 

บ้านสันป่าสัก เป็นงานส�ารวจธรณีฟิสิกส์ด้านสภาพ

ต้านทานไฟฟ้า เพ่ือหาต�าแหน่งที่เหมาะสมในการเจาะ

หลุมจากผิวดินให้ถึงโถงถ�้าหลัก (งานส�ารวจด�าเนินการ 

ที่ระดับความสูง ประมาณ 600 เมตร ในขณะที่เพดานถ�้า 

น่าจะอยู่ที่ระดับความสูง 500 – 550 เมตร โดยประมาณ) 

มีต�าแหน่งซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ที่เรียกว่า Martin’s 

point (มาจากชื่อนักส�ารวจถ�้า Martin Ellis ท่ีให้ข้อมูลว่า 

ที่ปลายถ�้าพบจุดที่แสงสว่างลอดเข้ามาในถ�้าได้) 

ด�าเนินการโดย ทีมกรมชลประทานทีมกรมทรัพยากรธรณี 

และทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการส�ารวจ 

ไม่ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ พบแต่รอยแตก 

หรือโพรงขนาดเล็ก ท่ีเป็นเส้นทางที่น�้าไหลเข้าสู่ถ�้า  

จึงได้ด�าเนินการด�าเนินการปิดกั้นเส้นทางน�้า และท�าการ

เบ่ียงเบนแนวทางเดินของน�้าให้ไหลออกไปในเส้นทางอ่ืน

สรุปว่า งานส�ารวจธรณีฟิสิกส์ในครั้งนี้  

เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน

ครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถช่วยทีมฟุตบอล

หมูป่าฯ ออกมาได้อย่างปลอดภัย 

แม้ว่าการส�ารวจบางพื้นที่อาจไม่ประสบความ

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ แต่ก็ยังสามารถ

น�าผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน

ในด้านอื่น ๆ ได้
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1 
 
การวิเคราะหข์อ้มลูอณุหภมิูจากดาวเทียมโมดิส  

Temperature data analysis from MODIS satellite 

บทความโดย ผศ. ดร. สุรีย์ ชูประทปี   

ภาควิชาสถติิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ขอ้มูลเก่ียวกบัปรากฏการณ์ของ สภาพภูมิอากาศ  โดยทัว่ไปจะศึกษา ขอ้มูล
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความเร็วลม ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงบนผวิโลก เป็นตน้  ใน
ส่วนของประเทศไทยสามารถศึกษาขอ้มูลบางประเภท โดยอาศยัขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวทิยาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
ดูแลรับผดิชอบขอ้มูลดา้นการเปล่ียนแปลงสภา พภูมิอากาศ และการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย  นอกจาก
แหล่งขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวทิยาแลว้ยงัมีแหล่งขอ้มูลภูมิสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเช่ือถือไดซ่ึ้งอยูใ่นความควบคุม
ขององคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ่า (NASA) ขอ้มูลน้ีมาจากการบนัทึกของระบบดาวเทียม
ท่ีใชใ้นการส ารวจระยะไกล (satellite remote sensing) ท่ีเรียกวา่ MODIS ยอ่มาจาก Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer ทั้งน้ี MODIS จะประกอบดว้ยดาวเทียมสองดวงคือ Terra และ Aqua วงโคจรของ 
Terra และ Aqua จะโคจรสวนทางกนักล่าวคือ Terra จะโคจรรอบโลกในทิศทางจากเหนือจรดใตผ้า่นเส้นศูนย์
สูตรในตอนเชา้ ขณะท่ี  Aqua จะโคจรรอบโลกในทิศทางจากใตจ้รดเหนือผา่นเส้นศูนยสู์ตรในตอนบ่าย ทั้ง 
Terra MODIS และ Aqua MODIS มีการส ารวจและส่งสัญญาณผา่นมายงัพื้นผวิโลกเพื่อจดัเก็บขอ้มูล  แสดงภาพ
ดาวเทียมไดด้งัรูปท่ี 1 

 
 
รูปที ่1 แสดงภาพ Terra /Aqua MODIS (มาจากเวบ็ไซตข์องส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) : https://gistda.or.th/main/th/node/603) 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากดาวเทียม  Terra และ Aqua MODIS มีหลายภาคส่วน เช่น ขอ้มูลภาคพื้นดิน บรรยากาศ 
และมหาสมุทร เป็นตน้ การบนัทึกภาพถ่ายหรือรายละเอียดขอ้มูลของดาวเทียม ใชร้ะบบของความยาวคล่ืนแสง
ท่ีเรียกวา่แถบสเป็คตรัม  (spectral band) ขอ้มูลเหล่านั้นจะถูกถ่ายโอนมายงัสถานีภาคพื้นดินใน รัฐนิวแมก็ซิโก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากนั้นขอ้มูล ต่าง ๆ จะผา่นกระบวนการจดัเก็บและแปลงค่าเป็นหน่วยวดัค่าท่ี

รูปที่ 1 แสดงภำพ Terra /Aqua MODIS  

(มำจำกเว็บไซต์ของส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี

อวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

: https://gistda.or.th/main/th/node/603)

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม Terra และ Aqua MODIS มีหลายภาคส่วน เช่น ข้อมูลภาคพื้นดิน บรรยากาศ และมหาสมุทร 

เป็นต้น การบันทึกภาพถ่ายหรือรายละเอียดข้อมูลของดาวเทียมใช้ระบบของความยาวคลื่นแสงที่เรียกว่าแถบสเป็คตรัม 

(Spectral Band) ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกถ่ายโอนมายังสถานีภาคพื้นดินในรัฐนิวแม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากน้ัน

บทความโดย ผศ.ดร.สุรีย์ ชูประทีป 
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิ
จากดาวเทียมโมดิส

Temperature data analysis from MODIS satellite

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่ 

ชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความเร็วลม ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทย

สามารถศึกษาข้อมูลบางประเภท โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบข้อมูลด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย นอกจากแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว

ยังมีแหล่งข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ซึ่งอยู่ในความควบคุมขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ

หรือนาซ่า (NASA) ข้อมูลนี้มาจากการบันทึกของระบบดาวเทียมที่ใช้ในการส�ารวจระยะไกล (Satellite Remote Sensing) 

ที่เรียกว่า MODIS ย่อมาจาก Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer ทั้งน้ี MODIS จะประกอบด้วยดาวเทียม

สองดวงคือ Terra และ Aqua วงโคจรของ Terra และ Aqua จะโคจรสวนทางกัน กล่าวคือ Terra จะโคจรรอบโลกในทิศทาง

จากเหนือจรดใต้ผ่านเส้นศูนย์สูตรในตอนเช้า ขณะที่ Aqua จะโคจรรอบโลกในทิศทางจากใต้จรดเหนือผ่านเส้นศูนย์สูตรใน

ตอนบ่าย ทั้ง Terra MODIS และ Aqua MODIS มีการส�ารวจและส่งสัญญาณผ่านมายังพื้นผิวโลกเพื่อจัดเก็บข้อมูล แสดง

ภาพดาวเทียมได้ดังรูปท่ี 1
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข้อมูลต่าง ๆ  จะผ่านกระบวนการจัดเก็บและแปลงค่าเป็นหน่วยวัดค่าที่สามารถน�าไปใช้งานเพื่อการศึกษาต่อไป เช่น อุณหภูมิ

ที่ผิวโลก ดัชนีพรรณไม้บนพื้นผิวโลก ฯ MODIS เริ่มด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ 2000 (พ.ศ. 2543) ข้อมูลเหล่าน้ี

เรียกว่าผลิตภัณฑ์โมดิส (MODIS Products) ซึ่งจะจ�าแนกเป็นกลุ่ม ๆ  ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ประเภทชั้นบรรยากาศ (Atmosphere 

Products) เช่น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เมฆ และค่าอื่น ๆ ในบรรยากาศ (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทพื้นผิวโลก (Land Products) 

เช่น อุณหภูมิบนพื้นผิวโลก ดัชนีพรรณไม้ ความร้อนใต้ดิน (3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเยือกแข็ง (Cryosphere Products)  

เช่น การปกคลุมของหิมะ ทะเลน�้าแข็ง (4) ผลิตภัณฑ์ประเภทมหาสมุทร (Ocean Products) เช่น อุณหภูมิทะเล ความเข้ม

ของคลอโรฟิลล์ อนุภาคคาร์บอนอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการน�าข้อมูลของ MODIS มาศึกษาสามารถสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกและขอใช้ข้อมูลโดยติดต่อผ่านเว็บไซต์ https://modis.ornl.gov/ แล้วแจ้งอีเมลเพื่อการได้รับข้อมูลส่งผ่านทาง

อีเมล แสดงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของ MODIS ได้ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงเว็บไซต์ของโมดิสภายใต้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ่า

 ตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลจาก MODIS คือ การศึกษาอุณหภูมิของภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 

2543-2559 เริ่มจากเลือกพื้นที่ศึกษาคือ สถานีที่วัดอุณหภูมิ ณ ต�าแหน่ง 11 สถานี ได้แก่ สถานีแม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 

เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) ล�าปาง ล�าพูน แพร่ น่าน ท่าวังผา และอุตรดิตถ์ ข้อมูลที่ใช้ศึกษา

คืออุณหภูมิของ 11 สถานี ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด 17 ปี (พ.ศ. 2543-2559) ข้อมูลที่ศึกษาเป็นอุณหภูมิพื้นผิวตามสถานี

ต่าง ๆ ที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ของ MODIS จ�าแนกเป็นอุณหภูมิกลางวันและอุณหภูมิกลางคืน ผลจากการวิเคราะห์พบว่า 
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สามารถน าไปใชง้านเพื่อการศึกษาต่อไป  เช่น อุณหภูมิท่ีผวิโลก ดชันีพรรณไมบ้นพื้น ผวิโลก ฯ MODIS เร่ิม
ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปี ค.ศ 2000 (พ.ศ. 2543) ขอ้มูลเหล่าน้ีเรียกวา่ผลิตภณัฑ์ โมดิส (MODIS Products) 
ซ่ึงจะจ าแนกเป็น กลุ่ม ๆ ไดแ้ก่  (1) ผลิตภณัฑป์ระเภทชั้นบรรยากาศ (Atmosphere products) เช่น ท่ี ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ เมฆ และ ค่าอ่ืน ๆในบรรยากาศ (2) ผลิตภณัฑป์ระเภทพื้นผวิโลก (Land products) เช่น อุณหภูมิบน
พื้นผวิโลก ดชันีพรรณไม ้ความร้อนใตดิ้น  (3) ผลิตภณัฑป์ระเภทเยอืกแขง็ (Cryosphere products) เช่น การปก
คลุมของหิมะ ทะเลน ้าแขง็ (4) ผลิตภณัฑป์ระเภทมหาสมุทร (Ocean products) เช่น อุณหภูมิทะเล ความเขม้ของ
คลอโรฟิล ล์ อนุภาคคาร์บอนอินทรีย์  เป็นตน้  ทั้งน้ีนกัวจิยัหรือ ผูท่ี้ตอ้งการน าขอ้มูล ของ  MODIS มาศึกษา
สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกและขอใชข้อ้มูลโดยติดต่อผา่นเวบ็ไซต ์https://modis.ornl.gov/ แลว้แจง้อีเมล เพื่อ
การไดรั้บขอ้มูลส่งผา่นทางอีเมล แสดงเวบ็ไซตท่ี์สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของ MODIS ไดด้งัรูปท่ี 2  

 

 

รูปที ่2 แสดงเวบ็ไซตข์องโมดิสภายใตอ้งคก์ารบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ่า 

ตวัอยา่งของการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก MODIS คือ การศึกษา อุณหภูมิของภาคเหนือของประเทศไทย
ในช่วงปี พ .ศ. 2543-2559  เร่ิมจากเลือกพื้นท่ีศึกษาคือ  สถานีท่ีวดั อุณหภูมิ ณ ต าแหน่ง  11 สถานี ไดแ้ก่ สถานี
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เชียงราย พะเยา เชียงใหม่  (ศูนยอุ์ตุนิยมวทิยาภาคเหนือ ) ล าปาง ล าพนู แพร่ น่าน ท่าวงั
ผา และอุตรดิตถ ์ขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาคืออุณหภูมิของ 11 สถานี ในช่วงระยะเวลา ทั้งหมด 17 ปี (พ.ศ. 2543-2559) 
ขอ้มูลท่ีศึกษาเป็นอุณหภูมิพื้นผวิตามสถานีต่าง ๆ  ท่ีไดม้าจากผลิตภณัฑ์ ของ  MODIS จ าแนกเป็นอุณหภูมิ
กลางวนัและอุณหภูมิกลางคืน ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิกลางวนัและอุณหภูมิกลางคืนของ
ภาพรวมทุกสถานีคือ 31.2 และ 21.4 องศาเซลเซียส (OC) แสดงกราฟค่าเฉล่ียของอุณหภูมิในแต่ปี ดงัรูปท่ี 3 



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

รูปที่ 4 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียกลางวัน

และกลางคืนของทั้ง 11 สถานีภาคเหนือ

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิกลางวันและอุณหภูมิกลางคืนของภาพรวมทุก

สถานีคือ 31.2 และ 21.4 องศาเซลเซียส (OC) แสดงกราฟค่าเฉลี่ย

ของอุณหภูมิในแต่ปี ดังรูปที่ 3

 จากรูปท่ี 3 สรุปได้ว่า ปีท่ีมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันที่สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยรวม (31.2 OC ) คือ ปี พ.ศ. 2553 และ 2559 นั่นหมายถึงว่า

อุณหภูมิในปี 2553 และ 2559 ค่อนข้างร้อนมากกว่าปีอื่น ๆ ส่วนใน

ปี พ.ศ. 2554 มีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันท่ีต�่ากว่าค่าเฉลี่ยรวม (31.2 OC) 

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียของกลางวันและกลางคืนตลอด

ช่วงที่ศึกษาของสถานีที่ 1 ถึงสถานีที่ 11 แสดงกราฟค่าเฉลี่ยของ

อุณหภูมิตามหมายสถานีต่าง ๆ ดังรูปที่ 4 

 ก�าหนดหมายเลขสถานีที่ 1 = แม่ฮ่องสอน 2 = แม่สะเรียง 3 

= เชียงราย 4 = พะเยา 5 = เชียงใหม่ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 

6 = ล�าปาง 7 = ล�าพูน 8 = แพร่ 9 = น่าน 10 = ท่าวังผา และ 11 = 

อุตรดิตถ์ 

สถานีท่ีมีอุณหภูมิกลางวันสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ( 31.2 OC ) 

ได้แก่ สถานีเชียงใหม่ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) ล�าปาง ล�าพูน 

แพร่ และอุตรดิตถ์ ส่วนสถานีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

รวม ( 31.2 OC ) ได้แก่ สถานีเชียงราย ล�าพูน และท่าวังผา นอกนั้น

เป็นสถานีที่อุณหภูมิกลางวันไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยรวม เม่ือพิจารณา

สถานีท่ีมีอุณหภูมิกลางคืนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม (21.4 OC) ได้แก่ สถานี 

พะเยา เชียงใหม่ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) และอุตรดิตถ์ ส่วน

สถานีที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืนต�่ากว่าค่าเฉล่ียรวม ( 21.4 OC) ได้แก่ 

สถานีเชียงราย ล�าพูน และท่าวังผา

 การศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม MODIS นับว่าเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ท่ีต้องการศึกษาด้านภูมิสารสนเทศ เราสามารถ

ศึกษาและวิจัยในด้านต่าง ๆ  ตามความสนใจ เพื่ออธิบายความเป็นไป

หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

ได้ท�าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก MODIS เพื่อใช้ในการ

แก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ของประเทศ เช่น น�้าท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง 

และปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเป็นต้น

3 
 

 
รูปที ่3 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัและกลางคืนในช่วงปี พ.ศ. 2543-2559 

จากรูปท่ี 3 สรุปไดว้า่ ปีท่ีมีค่าอุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม (31.2 OC ) คือ ปี พ.ศ. 2553 
และ 2559 นัน่หมายถึงวา่อุณหภูมิในปี 2553 และ 2559 ค่อนขา้งร้อนมากกวา่ปีอ่ืน ๆ ส่วนในปี พ.ศ. 2554 มี
อุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม (31.2 OC)  

เม่ือพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียของกลางวนัและกลางคืนตลอดช่วงท่ีศึกษาของสถานีท่ี 1 ถึงสถานีท่ี 11 
แสดงกราฟค่าเฉล่ียของอุณหภูมิตามหมายสถานีต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 4  
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รูปที ่3 แสดงอุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัและกลางคืนในช่วงปี พ.ศ. 2543-2559 

จากรูปท่ี 3 สรุปไดว้า่ ปีท่ีมีค่าอุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ียรวม (31.2 OC ) คือ ปี พ.ศ. 2553 
และ 2559 นัน่หมายถึงวา่อุณหภูมิในปี 2553 และ 2559 ค่อนขา้งร้อนมากกวา่ปีอ่ืน ๆ ส่วนในปี พ.ศ. 2554 มี
อุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวม (31.2 OC)  

เม่ือพิจารณาอุณหภูมิเฉล่ียของกลางวนัและกลางคืนตลอดช่วงท่ีศึกษาของสถานีท่ี 1 ถึงสถานีท่ี 11 
แสดงกราฟค่าเฉล่ียของอุณหภูมิตามหมายสถานีต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 4  
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รูปที่ 3 แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน

และกลางคืนในช่วงปี พ.ศ. 2543-2559

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 25618
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

บทความโดย ผศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์ 
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study) ที่ท�าการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ 

วิธีการรักษาที่แตกต่างกัน เช่น เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการรักษาใหม่กับวิธีที่ใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน 

การทดลองทางคลินิกนี้จะมีการก�าหนดสิ่งแทรกแซง (Intervention) โดยท�าการแบ่งหน่วยตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ  อย่างน้อย 

สองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Intervention Group) ที่จะได้รับสิ่งแทรกแซงและกลุ่มควบคุม (Control Group) ที่จะไม่ได้รับ

สิ่งแทรกแซง และหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยจะได้รับส่ิงแทรกแซงโดยอาศัยการสุ่ม ผลของการศึกษาในรูปแบบน้ีจัดเป็น

หลักฐานอ้างอิงที่ดีที่สุด [1-2]
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การทดลองทางคลินิก (Clinical trials) 
ภัทรินี ไตรสถิตย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การทดลองทางคลินิก (Clinical trials) เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental study) ที่
ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน เช่น เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการรักษาใหม่
กับวิธีที่ใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน การทดลองทางคลินิกนี้จะมีการก าหนดสิ่งแทรกแซง (Intervention) 
โดยท าการแบ่งหน่วยตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม  ๆ อย่างน้อยสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (Intervention group) ที่
จะได้รับสิ่งแทรกแซงและกลุ่มควบคุม (Control group) ที่จะไม่ได้รับสิ่งแทรกแซง และหน่วยตัวอย่างแต่ละ
หน่วยจะได้รับสิ่งแทรกแซงโดยอาศัยการสุ่ม ผลของการศึกษาในรูปแบบนี้จัดเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ดีที่สุด [1-2] 

 
ภาพที่ 1 การทดลองทางคลินิก (Clinical trials) 

 
ในการทดลองทางคลินิกนี้ ผู้วิจัยต้องท าการปกปิด (Blinding) กลุ่มของผู้เข้ารับการรักษา ไม่ให้

แพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วยเลือกหรือทราบว่าใครอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งทางการวิจัยเรียกว่า การปกปิดสองทาง 
(Double blind) และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง ท าการเปรียบเทียบผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุด
การศึกษา  
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ภำพที่ 1 การทดลองทางคลินิก (Clinical Trials)

ในการทดลองทางคลินิกนี้ ผู้วิจัยต้องท�าการปกปิด (Blinding) กลุ่มของผู้เข้ารับการรักษา ไม่ให้แพทย์ผู้รักษาและ

ผู้ป่วยเลือกหรือทราบว่าใครอยู่ในกลุ่มใด ซึ่งทางการวิจัยเรียกว่า การปกปิดสองทาง (Double Blind) และใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง ท�าการเปรียบเทียบผลลัพธ์เม่ือสิ้นสุดการศึกษา 

การทดลองทางคลินิก 
(Clinical trials)



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

1. หลักการและเหตุผลของการทดลองทางคลินิก (Rationale for Clinical Trials)

การทดลองทางคลินิกเป็นการวิจัยท่ีมุ่งอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรและใช้ในการประเมินประสิทธิผล

ของสิ่งแทรกแซงที่ศึกษา โดยผู้วิจัยมีการก�าหนดสิ่งแทรกแซงที่สนใจศึกษา โดยท�าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับ

กลุ่มควบคุม (ภาพที่ 1) ข้อมูลที่ได้จะอยู่ภายใต้การด�าเนินการวิจัยที่มีการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ท�าการสุ่ม

ตัวอย่างเข้ากลุ่ม (Randomization) ควบคุมปัจจัยกวน (Confounding Factor) และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างเข้าและ

ออกจากการวิจัย (Inclusion/exclusion criteria) เพื่อช่วยลดอคติต่าง ๆ  ดังนั้นผลจากการทดลองทางคลินิกจึงสามารถบอก

ความเป็นเหตุเป็นผลได้ชัดเจน เช่น การให้ยาหรือให้วิธีการรักษาแบบใหม่ วิธีการวินิจฉัยหรือวิธีการป้องกันโรคใหม่ แล้ว

ติดตามแบบไปข้างหน้าเพื่อดูจุดยุติ (Endpoint) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้น การทดลองทางคลินิกจึงมีจุดเด่นที่ถือว่า

เป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยในรูปแบบอื่น ๆ และสามารถน�าไปสู่การตอบค�าถามวิจัย

เกี่ยวกับประสิทธิภาพได้ [3]

2. ระยะของการทดลองทางคลินิก (Phases of Clinical Trials)

การทดลองทางคลินิกมักถูกน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในด้านการวิจัยและพัฒนายา ในแต่ละปีบริษัทยาทั่วโลกจะสังเคราะห์

สารประกอบต่าง ๆ  เพื่อน�ามาผลิตเป็นยารักษาโรค ในจ�านวนสารประกอบกว่าหมื่นชนิดที่ถูกพัฒนาขึ้นจะถูกน�ามาทดสอบ

และจะมีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนจนสามารถน�าออกมาใช้เป็นยารักษาโรคและสามารถน�าออกขาย

ในตลาดยาได้ ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนายามี 3 ขั้นตอน [1-2] ดังน้ี

1)  การทดลองในห้องปฏิบัติการ เมื่อผู้วิจัยยาค้นพบโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ แล้ว จะต้องท�าการทดลอง

ในห้องปฏิบัติการเพื่อดูปฏิกิริยาต่าง ๆ ในหลอดทดลอง เพื่อให้ทราบการออกฤทธิ์ การละลาย รวมถึงข้อมูล

ทั้งหมดทางด้านเภสัชวิทยา

2)  การทดลองในสัตว์ทดลอง ผู้วิจัยจะน�าสารประกอบท่ีผ่านการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วมาท�าการทดลอง

ในสัตว์ทดลอง เพื่อศึกษาข้อมูลการออกฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง โดยจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงถึงการศึกษาในสัตว์

ทดลองจ�านวนมากพอ ที่ได้ทดสอบความเป็นพิษต่าง ๆ จนแน่ใจว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ

3)  การทดลองทางคลินิก เป็นการศึกษาวิจัยในมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าหรือยืนยันผลทางคลินิก 

ผลทางเภสัชวิทยาและผลทางเภสัชพลศาสตร์อื่น ๆ  ของยาหรือกรรมวิธีรักษาท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อค้นหาอาการ

ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย เพื่อศึกษาการดูดซึม การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลง

และการขับถ่ายยาออกจากร่างกาย โดยการทดลองทางคลินิกสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ [2-3] ได้แก่
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เป็นการใช้ยากับคนครั้งแรก เพื่อให้ทราบว่ามีความปลอดภัยในคนหรือไม่และขนาดของยาสูงสุด
เท่าใดที่เหมาะสมในการใช้ เพ่ือให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด การทดสอบนี้ท าในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จ านวน
ไม่มาก ท าการศึกษาภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดเพ่ือดูผลทางเภสัชวิทยาในคนว่าแตกต่างจากที่พบใน
สัตว์ทดลองหรือไม่ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงเริ่มทดลองในระยะที่ 2 ต่อไป  

➢ ระยะที่ 2 (Phase II: Therapeutic exploratory) 
เป็นการทดสอบยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมายของการรักษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับฤทธิ์และพิษระยะสั้นทางเภสัชวิทยาที่พบอย่างละเอียด ดูแนวโน้มประสิทธิผลของยา การทดลองเป็น
แบบสุ่มเปรียบเทียบ หากพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต้องหยุดการศึกษาในระยะนี้  และเมื่อได้ผลว่า
ผลการรักษามีความปลอดภัยจึงท าการศึกษาต่อในระยะที่ 3 

➢ ระยะที่ 3 (Phase III: Therapeutic confirmatory) 
การทดลองในระยะน้ีจะเป็นการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ขึ้น โดยแบ่งอาสาสมัครผู้ป่วย

เป็นกลุ่มที่ได้รับยาจริงและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) เรียกการทดสอบระยะน้ีว่า “การวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ่มโดยมีการควบคุม (Randomized controlled trial: RCT)” โดยจะมีเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงทั้งอาสาสมัครและแพทย์ไม่รู้ว่าใครได้รับยาจริงและใครได้รับยาหลอก เมื่อผู้พิสูจน์ให้เห็นว่า
ยาใช้ได้ผลและไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตรายจึงจะขึ้นทะเบียนยาและแพทย์สามารถใช้ยานี้กับ
ผู้ป่วยทั่วไปได้  

➢ ระยะที่ 4 (Phase IV: Therapeutic use) 
เป็นการศึกษาระยะหลังจากที่ยาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนและพิษของยาในผู้ป่วยที่มีจ านวนมากขึ้น เก็บข้อมูลความปลอดภัยของยาที่มา
จากคนที่ใช้ยาทั่วไปเป็นระยะเวลานานขึ้น เพ่ือหาข้อมูลที่อาจไม่พบในการทดสอบช่วงระยะที่ 1-3 

3. การเปรียบเทียบ (Comparisons) 
ในการออกแบบการทดลองทางคลินิกมักเกิดค าถามว่าควรจะออกแบบการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ 

ระหว่างการใช้ยาใหม่กับยาที่มีอยู่เดิมโดยตรงหรือเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาใหม่ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม
เพียงอย่างเดียว การพิจารณาเลือกรูปแบบใดขึ้นกับว่าผู้วิจัยต้องการใช้ยาใหม่เพ่ือทดแทนยาเดิมหรือเป็นการ
ใช้ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาใหม่ว่าเป็นแบบเพ่ิมฤทธิ์หรือเสริม
ฤทธิ์กับยาที่มีอยู่เดิม เราสามารถออกแบบการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ของการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

1) การทดสอบความเหนือกว่า (Superiority comparison trials) 
2) การทดสอบความเสมอกัน (Equivalence comparison trials) 
3) การทดสอบความไม่ด้อยกว่า (Non-inferiority comparison trials)  

 ระยะที่ 1 (Phase I: Human Pharmacology)

เป็นการใช้ยากับคนครั้งแรก เพื่อให้ทราบว่ามีความปลอดภัยในคนหรือไม่และขนาดของยาสูงสุดเท่าใดที่เหมาะสม 

ในการใช้ เพื่อให้มีผลข้างเคียงน้อยท่ีสุด การทดสอบนี้ท�าในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จ�านวนไม่มาก ท�าการศึกษาภายใต้

การควบคุมที่เข้มงวดเพื่อดูผลทางเภสัชวิทยาในคนว่าแตกต่างจากที่พบในสัตว์ทดลองหรือไม่ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว 

จึงเริ่มทดลองในระยะที่ 2 ต่อไป 
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เป็นการใช้ยากับคนครั้งแรก เพื่อให้ทราบว่ามีความปลอดภัยในคนหรือไม่และขนาดของยาสูงสุด
เท่าใดที่เหมาะสมในการใช้ เพ่ือให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด การทดสอบนี้ท าในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จ านวน
ไม่มาก ท าการศึกษาภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดเพ่ือดูผลทางเภสัชวิทยาในคนว่าแตกต่างจากที่พบใน
สัตว์ทดลองหรือไม่ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงเริ่มทดลองในระยะที่ 2 ต่อไป  

➢ ระยะที่ 2 (Phase II: Therapeutic exploratory) 
เป็นการทดสอบยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมายของการรักษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับฤทธิ์และพิษระยะสั้นทางเภสัชวิทยาที่พบอย่างละเอียด ดูแนวโน้มประสิทธิผลของยา การทดลองเป็น
แบบสุ่มเปรียบเทียบ หากพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต้องหยุดการศึกษาในระยะนี้  และเมื่อได้ผลว่า
ผลการรักษามีความปลอดภัยจึงท าการศึกษาต่อในระยะที่ 3 

➢ ระยะที่ 3 (Phase III: Therapeutic confirmatory) 
การทดลองในระยะน้ีจะเป็นการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ขึ้น โดยแบ่งอาสาสมัครผู้ป่วย

เป็นกลุ่มที่ได้รับยาจริงและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) เรียกการทดสอบระยะน้ีว่า “การวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ่มโดยมีการควบคุม (Randomized controlled trial: RCT)” โดยจะมีเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงทั้งอาสาสมัครและแพทย์ไม่รู้ว่าใครได้รับยาจริงและใครได้รับยาหลอก เมื่อผู้พิสูจน์ให้เห็นว่า
ยาใช้ได้ผลและไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตรายจึงจะขึ้นทะเบียนยาและแพทย์สามารถใช้ยานี้กับ
ผู้ป่วยทั่วไปได้  

➢ ระยะที่ 4 (Phase IV: Therapeutic use) 
เป็นการศึกษาระยะหลังจากที่ยาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนและพิษของยาในผู้ป่วยที่มีจ านวนมากขึ้น เก็บข้อมูลความปลอดภัยของยาที่มา
จากคนที่ใช้ยาทั่วไปเป็นระยะเวลานานขึ้น เพ่ือหาข้อมูลที่อาจไม่พบในการทดสอบช่วงระยะที่ 1-3 

3. การเปรียบเทียบ (Comparisons) 
ในการออกแบบการทดลองทางคลินิกมักเกิดค าถามว่าควรจะออกแบบการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ 

ระหว่างการใช้ยาใหม่กับยาที่มีอยู่เดิมโดยตรงหรือเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาใหม่ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม
เพียงอย่างเดียว การพิจารณาเลือกรูปแบบใดขึ้นกับว่าผู้วิจัยต้องการใช้ยาใหม่เพ่ือทดแทนยาเดิมหรือเป็นการ
ใช้ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาใหม่ว่าเป็นแบบเพ่ิมฤทธิ์หรือเสริม
ฤทธิ์กับยาที่มีอยู่เดิม เราสามารถออกแบบการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ของการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

1) การทดสอบความเหนือกว่า (Superiority comparison trials) 
2) การทดสอบความเสมอกัน (Equivalence comparison trials) 
3) การทดสอบความไม่ด้อยกว่า (Non-inferiority comparison trials)  

 ระยะที่ 2 (Phase II: Therapeutic Exploratory)

เป็นการทดสอบยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมายของการรักษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฤทธิ์และพิษ

ระยะสั้นทางเภสัชวิทยาที่พบอย่างละเอียด ดูแนวโน้มประสิทธิผลของยา การทดลองเป็นแบบสุ่มเปรียบเทียบ หากพบภาวะ

แทรกซ้อนรุนแรงต้องหยุดการศึกษาในระยะน้ี และเม่ือได้ผลว่าผลการรักษามีความปลอดภัยจึงท�าการศึกษาต่อในระยะท่ี 3

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 256110
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
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เป็นการใช้ยากับคนครั้งแรก เพื่อให้ทราบว่ามีความปลอดภัยในคนหรือไม่และขนาดของยาสูงสุด
เท่าใดที่เหมาะสมในการใช้ เพ่ือให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด การทดสอบนี้ท าในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จ านวน
ไม่มาก ท าการศึกษาภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดเพ่ือดูผลทางเภสัชวิทยาในคนว่าแตกต่างจากที่พบใน
สัตว์ทดลองหรือไม่ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงเริ่มทดลองในระยะที่ 2 ต่อไป  

➢ ระยะที่ 2 (Phase II: Therapeutic exploratory) 
เป็นการทดสอบยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมายของการรักษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับฤทธิ์และพิษระยะสั้นทางเภสัชวิทยาที่พบอย่างละเอียด ดูแนวโน้มประสิทธิผลของยา การทดลองเป็น
แบบสุ่มเปรียบเทียบ หากพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต้องหยุดการศึกษาในระยะนี้  และเมื่อได้ผลว่า
ผลการรักษามีความปลอดภัยจึงท าการศึกษาต่อในระยะที่ 3 

➢ ระยะที่ 3 (Phase III: Therapeutic confirmatory) 
การทดลองในระยะน้ีจะเป็นการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ขึ้น โดยแบ่งอาสาสมัครผู้ป่วย

เป็นกลุ่มที่ได้รับยาจริงและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) เรียกการทดสอบระยะน้ีว่า “การวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ่มโดยมีการควบคุม (Randomized controlled trial: RCT)” โดยจะมีเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงทั้งอาสาสมัครและแพทย์ไม่รู้ว่าใครได้รับยาจริงและใครได้รับยาหลอก เมื่อผู้พิสูจน์ให้เห็นว่า
ยาใช้ได้ผลและไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตรายจึงจะขึ้นทะเบียนยาและแพทย์สามารถใช้ยานี้กับ
ผู้ป่วยทั่วไปได้  

➢ ระยะที่ 4 (Phase IV: Therapeutic use) 
เป็นการศึกษาระยะหลังจากที่ยาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนและพิษของยาในผู้ป่วยที่มีจ านวนมากขึ้น เก็บข้อมูลความปลอดภัยของยาที่มา
จากคนที่ใช้ยาทั่วไปเป็นระยะเวลานานขึ้น เพ่ือหาข้อมูลที่อาจไม่พบในการทดสอบช่วงระยะที่ 1-3 

3. การเปรียบเทียบ (Comparisons) 
ในการออกแบบการทดลองทางคลินิกมักเกิดค าถามว่าควรจะออกแบบการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ 

ระหว่างการใช้ยาใหม่กับยาที่มีอยู่เดิมโดยตรงหรือเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาใหม่ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม
เพียงอย่างเดียว การพิจารณาเลือกรูปแบบใดขึ้นกับว่าผู้วิจัยต้องการใช้ยาใหม่เพ่ือทดแทนยาเดิมหรือเป็นการ
ใช้ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาใหม่ว่าเป็นแบบเพ่ิมฤทธิ์หรือเสริม
ฤทธิ์กับยาที่มีอยู่เดิม เราสามารถออกแบบการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ของการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

1) การทดสอบความเหนือกว่า (Superiority comparison trials) 
2) การทดสอบความเสมอกัน (Equivalence comparison trials) 
3) การทดสอบความไม่ด้อยกว่า (Non-inferiority comparison trials)  

 ระยะที่ 3 (Phase III: Therapeutic Confirmatory)

การทดลองในระยะนี้จะเป็นการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ขึ้น โดยแบ่งอาสาสมัครผู้ป่วยเป็นกลุ่มท่ีได้รับยาจริง 

และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) เรียกการทดสอบระยะนี้ว่า “การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มโดยมีการควบคุม (Randomized 

controlled trial: RCT)” โดยจะมีเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงทั้งอาสาสมัครและแพทย์ไม่รู้ว่าใครได้รับยา

จริงและใครได้รับยาหลอก เมื่อผู้พิสูจน์ให้เห็นว่ายาใช้ได้ผลและไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยท่ีอาจเกิดอันตรายจึงจะขึ้น

ทะเบียนยาและแพทย์สามารถใช้ยานี้กับผู้ป่วยทั่วไปได้ 

3 
 

เป็นการใช้ยากับคนครั้งแรก เพื่อให้ทราบว่ามีความปลอดภัยในคนหรือไม่และขนาดของยาสูงสุด
เท่าใดที่เหมาะสมในการใช้ เพ่ือให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด การทดสอบนี้ท าในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จ านวน
ไม่มาก ท าการศึกษาภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดเพ่ือดูผลทางเภสัชวิทยาในคนว่าแตกต่างจากที่พบใน
สัตว์ทดลองหรือไม่ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงเริ่มทดลองในระยะที่ 2 ต่อไป  

➢ ระยะที่ 2 (Phase II: Therapeutic exploratory) 
เป็นการทดสอบยาในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมายของการรักษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับฤทธิ์และพิษระยะสั้นทางเภสัชวิทยาที่พบอย่างละเอียด ดูแนวโน้มประสิทธิผลของยา การทดลองเป็น
แบบสุ่มเปรียบเทียบ หากพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต้องหยุดการศึกษาในระยะนี้  และเมื่อได้ผลว่า
ผลการรักษามีความปลอดภัยจึงท าการศึกษาต่อในระยะที่ 3 

➢ ระยะที่ 3 (Phase III: Therapeutic confirmatory) 
การทดลองในระยะน้ีจะเป็นการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ขึ้น โดยแบ่งอาสาสมัครผู้ป่วย

เป็นกลุ่มที่ได้รับยาจริงและกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) เรียกการทดสอบระยะน้ีว่า “การวิจัยเชิงทดลอง
แบบสุ่มโดยมีการควบคุม (Randomized controlled trial: RCT)” โดยจะมีเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่าง 2 กลุ่ม ซ่ึงทั้งอาสาสมัครและแพทย์ไม่รู้ว่าใครได้รับยาจริงและใครได้รับยาหลอก เมื่อผู้พิสูจน์ให้เห็นว่า
ยาใช้ได้ผลและไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยที่อาจเกิดอันตรายจึงจะขึ้นทะเบียนยาและแพทย์สามารถใช้ยานี้กับ
ผู้ป่วยทั่วไปได้  

➢ ระยะที่ 4 (Phase IV: Therapeutic use) 
เป็นการศึกษาระยะหลังจากที่ยาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนและพิษของยาในผู้ป่วยที่มีจ านวนมากขึ้น เก็บข้อมูลความปลอดภัยของยาที่มา
จากคนที่ใช้ยาทั่วไปเป็นระยะเวลานานขึ้น เพ่ือหาข้อมูลที่อาจไม่พบในการทดสอบช่วงระยะที่ 1-3 

3. การเปรียบเทียบ (Comparisons) 
ในการออกแบบการทดลองทางคลินิกมักเกิดค าถามว่าควรจะออกแบบการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ 

ระหว่างการใช้ยาใหม่กับยาที่มีอยู่เดิมโดยตรงหรือเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาใหม่ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม
เพียงอย่างเดียว การพิจารณาเลือกรูปแบบใดขึ้นกับว่าผู้วิจัยต้องการใช้ยาใหม่เพ่ือทดแทนยาเดิมหรือเป็นการ
ใช้ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาใหม่ว่าเป็นแบบเพ่ิมฤทธิ์หรือเสริม
ฤทธิ์กับยาที่มีอยู่เดิม เราสามารถออกแบบการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ของการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

1) การทดสอบความเหนือกว่า (Superiority comparison trials) 
2) การทดสอบความเสมอกัน (Equivalence comparison trials) 
3) การทดสอบความไม่ด้อยกว่า (Non-inferiority comparison trials)  

 ระยะที่ 4 (Phase IV: Therapeutic Use)

เป็นการศึกษาระยะหลังจากท่ียาได้รับการข้ึนทะเบียนแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อน

และพิษของยาในผู้ป่วยที่มีจ�านวนมากขึ้น เก็บข้อมูลความปลอดภัยของยาที่มาจากคนที่ใช้ยาทั่วไปเป็นระยะเวลานานข้ึน 

เพื่อหาข้อมูลที่อาจไม่พบในการทดสอบช่วงระยะที่ 1-3

3. การเปรียบเทียบ (Comparisons)

ในการออกแบบการทดลองทางคลินิกมักเกิดค�าถามว่าควรจะออกแบบการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ ระหว่างการใช้ยา

ใหม่กับยาที่มีอยู่เดิมโดยตรงหรือเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาใหม่ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิมเพียงอย่างเดียว การพิจารณา

เลือกรูปแบบใดขึ้นกับว่าผู้วิจัยต้องการใช้ยาใหม่เพื่อทดแทนยาเดิมหรือเป็นการใช้ร่วมกับยาที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังต้อง

ค�านึงถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาใหม่ว่าเป็นแบบเพิ่มฤทธิ์หรือเสริมฤทธิ์กับยาที่มีอยู่เดิม เราสามารถออกแบบการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบได้ดังนี้

1) การทดสอบความเหนือกว่า (Superiority Comparison Trials)

2) การทดสอบความเสมอกัน (Equivalence Comparison Trials)

3) การทดสอบความไม่ด้อยกว่า (Non-inferiority Comparison Trials) 

4) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาและการตอบสนอง (Dose-response Relationship Trials) 

การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมเป็นวิธีการศึกษาที่มีประโยชน์มาก อย่างไรก็ตามก็มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ

การปฏิบัติและในด้านจริยธรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสูงและอาจใช้เวลายาวนาน ในบางกรณีไม่สามารถท�าวิจัยในคนได้  

รวมถึงการทดลองเกี่ยวกับการให้สิ่งศึกษาในผู้ป่วยบางโรคและไม่เหมาะสมกับการศึกษาในโรคท่ีมีอุบัติการณ์น้อย ๆ  

หรือผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น แม้จะมีข้อจ�ากัดบางประการดังที่ได้กล่าวมา การประเมินรูปแบบวิธีการรักษาด้านสุขภาพใหม่ ๆ  

ยังคงต้องอาศัยการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุม หรือ RCT ดังนั้นการออกแบบที่ไม่เหมาะสมอาจจะน�าไปสู่การ

เกิดอคติและส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ ผู้วิจัยควรต้องให้ความส�าคัญในวิธีด�าเนินการวิจัยอย่างถูกต้องเหมาะสมและท�าการ

รายงานผลการศึกษาที่ละเอียดเพียงพอเพื่อให้ผู้อื่นสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้
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มุมทรัพย์สินทางปัญญา  สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์(GI) ตอนที ่1
บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่ง

ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพ ช่ือเสียง และคุณลักษณะเฉพาะของ

สินค้านั้น ๆ  ที่เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI (GEOGRAPHICAL 

INDICATION) จึงเปรียบเหมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ

และที่มาของสินค้า 

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกตราสัญลักษณ์ GI 
เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับข้ึนทะเบียนไว้ 

เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภค 

ตลอดจนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ิน แต่ชุมชนหรือ 

ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI จะต้องคงมาตรฐานของสินค้าและต้อง

ปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมมาตรฐานเป็นอย่างดี

สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI ของประเทศไทย เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอชัยนาทขาวแตงกวา มะขามหวานเพชรบูรณ์  

ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ผ้าไหมยกดอกล�าพูน กาแฟดอยตุง และกาแฟ

ดอยช้าง เป็นต้น
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SCI
Column

เมื่อสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI ของประเทศไทยแล้ว ยังสามารถก้าวสู่ระดับสากลในการ

ยื่นขอรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับต่างประเทศได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง เช่น กาแฟดอยตุง 

และกาแฟดอยช้าง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI ของสหภาพยุโรป 

เม่ือปี พ.ศ. 2558 ท�าให้กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้างเป็นสินค้า GI ล�าดับที่ 2 หลังจากสหภาพยุโรป

รับขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้กับข้าวหอมมะลิทุ ่งกุลาร้องไห้ เป็นสินค้าแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 

ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของสหภาพยุโรป จะช่วยในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า 

และท�าให้มียอดขายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะในปัจจุบันผู ้บริโภคสนใจ

และให้ความส�าคัญสินค้า GI มากข้ึน เนื่องจากเป็นการรับรองว่า เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ 

มีลักษณะเฉพาะประจ�าท้องถิ่นนั้น ๆ  แตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันในพื้นท่ีอ่ืน 

ส�าหรับกาแฟดอยตุงปลูกบนพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง บนเทือกเขานางนอน 

จังหวัดเชียงราย ระดับความสูง 800-1,200 เมตรจากระดับน�้าทะเล จึงมี

กลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนกาแฟดอยช้าง

เป็นกาแฟที่ปลูกบนหุบเขาดอยช้าง ในต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย ที่ระดับความสูง 1,000-1,700 เมตร จากระดับน�้าทะเล 

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและกรรมวิธีผลิต

ท่ีได้มาตรฐาน ส่งผลให้กาแฟดอยช้างมีกลิ่นหอมหวานคล้ายน�้าผึ้ง และ

มีรสชาติกลมกล่อม ชุ่มคอ เป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากพื้นท่ีอื่น จึงได้รับ

ตราสัญลักษณ์ GI 
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  และเม่ือสินคา้ท่ีไดรั้บตราสัญลกัษณ์ GI ของประเทศไทยแลว้ยงัสามารถกา้วสู่ระดบัสากลในการยื่น
ขอรับจดทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ระดบัต่างประเทศไดอี้กดว้ย ยกตวัอยา่ง เช่น กาแฟดอยตุง และกาแฟ
ดอยชา้ง ไดรั้บการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI ของสหภาพยโุรป เม่ือปี พ.ศ. 2558 ท า
ใหก้าแฟดอยตุง และกาแฟดอยชา้งเป็นสินคา้ GI ล าดบัท่ี 2 และ หลงัจากสหภาพยุโรปรับข้ึนทะเบียนสินคา้ 
GI ให้กบัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นสินคา้แรกเม่ือ ปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงการข้ึนทะเบียนเป็นส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ GI ของสหภาพยโุรป 

 

 

 

 

 

จะช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ และท าให้มียอดขายในสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึนอีกดว้ย เพราะใน
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคสนใจและให้ความส าคญัสินค้า GI มากข้ึนเน่ืองจากเป็นการรับรองว่า เป็นสินค้าท่ีมี
คุณภาพ มีลกัษณะเฉพาะประจ าทอ้งถ่ินนั้น ๆ แตกต่างจากสินคา้ชนิดเดียวกนัในพื้นท่ีอ่ืน ส าหรับกาแฟดอย
ตุงปลูกบนพื้นท่ีโครงการพฒันาดอยตุง บนเทือกเขานางนอน จงัหวดัเชียงราย ระดบัความสูง 800-1,200 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล จึงมีกล่ินหอมและรสชาติกลมกล่อม มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ส่วนกาแฟดอยชา้งเป็น
กาแฟท่ีปลูกบนหุบเขาดอยชา้ง ในต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ท่ีระดบัความสูง 1,000-1,700 
เมตรจากระดับน ้ าทะเล การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ การดูแลรักษา การเก็บเก็บเก่ียวและกรรมวิธีผลิตท่ีได้
มาตรฐาน ส่งผลใหก้าแฟดอยชา้งมีกล่ินหอมหวานคลา้ยน ้าผึ้ง และมีรสชาติกลมกล่อม ชุ่มคอ เป็นเอกลกัษณ์ 
แตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน จึงไดรั้บตราสัญลกัษณ์ GI  
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นักวิจัยคณะวิทย์ มช. ร่วมทีมวิจัยนานาชาติ ศึกษา DNA กระดูกมนุษย์โบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

SCI Knowledge  

นักวิจัยคณะวิทยำศำสตร์ มช. ร่วมทีมวิจัยนำนำชำติ ศึกษำ DNA 

กระดูกมนุษย์โบรำณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยผลกำรวิจัยที่พบว่ำ 

มนุษย์โบราณในเวียดนามและไทยมีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรม โดยมี

บรรพชนร่วมกับกลุ่มชนท่ีพูดภาษามอญ-เขมรซึ่งตั้งถ่ินฐานอยู่ในภูมิภาคนี้

อย่างน้อยตั้งแต่ 3,000 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน 

“Ancient Genomes Document Multiple Waves of Migration in 

Southeast Asian Prehistory” คือชื่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

Science เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยวารสารดังกล่าว มีค่า Impact 

factor (2016) หรือจ�านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการ

อ้างอิงในแต่ละปี สูงถึง 37.205 และยังถูกจัดอยู่ใน Quartile ที่ 1 ซึ่งถือเป็น

วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่มีความส�าคัญและเป็น

ที่ยอมรับไปทั่วโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ค�าปวนสาย อาจารย์ประจ�าภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในทีมวิจัย จากนานาชาติ 

ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากไทย สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส 

ญี่ปุ ่น นิวซีแลนด์ เวียดนาม เมียนมาร์ อิตาลี 

สาธารณรัฐเชค โปรตุเกส และโครเอเชีย กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ นักวิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์

ทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอจากกระดูกของมนุษย์โบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้และมนุษย์ปัจจุบันท่ีอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพ่ือตอบค�าถามเกี่ยวกับ

เส้นทางและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการอพยพของประชากรมนุษย์ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ความโดดเด่นของงานวิจัยนี้ก็คือ การศึกษาดีเอ็นเอจากกระดูกของมนุษย์

โบราณท่ีขุดค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุประมาณ 4,000-2,000 ปีก่อน 

จากประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา และไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีการหาล�าดับ

เบสของดีเอ็นเอที่เรียกว่า Next-generation Sequencing 

กระดูกของมนุษย์โบราณจากประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

ที่มีอายุ 3,500-2,400 ปีก่อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายยุคหินใหม่ต่อเน่ืองถึงยุคโลหะ ข้อมูลของดีเอ็นเอจากกระดูกโบราณถูกน�า

มาเปรียบเทียบกับกลุ่มชนปัจจุบันหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยผู้วิจัยชาวไทย คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ค�าปวนสาย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิภู กุตะนันท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เก็บตัวอย่างวัตถุชีวภาพของประชากร

ปัจจุบันในภาคเหนือ ซึ่งเชื่อว่าสืบเชื้อสายจากกลุ่มชนโบราณ ได้แก่ ชาวมลาบรี (ผีตองเหลือง) และชาวถ่ิน ในจังหวัดน่าน 

แม้ว่างานวิจัยน้ีจะเป็นผลงานการศึกษาดีเอ็นเอจากกระดูกของมนุษย์โบราณครั้งท่ี 2 ของประเทศไทย ถัดจากการศึกษา

ตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านหลุมข้าว และแหล่งโบราณคดีเนินอุโลก ในอ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือปี พ.ศ. 

สาระวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.จตุพล ค�ำปวนสำย
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2551 แต่นับเป็นงานวิจัยแรกท่ีรายงานข้อมูลดีเอ็นเอของกระดูกมนุษย์โบราณจ�านวนหลายตัวอย่างจากหลายประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน

จากการท�างานร่วมกันของนักวิจัยนานาชาติ และด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของสถาบันชั้นน�าต่าง ๆ  ที่มีความพร้อม

ทางด้านเครื่องมือในการศึกษาวิจัย จึงท�าให้พบว่า ดีเอ็นเอของกระดูกมนุษย์โบรำณจำกประเทศเวียดนำมและไทยมี

ควำมใกล้ชิดกันทำงพันธุกรรม ในขณะที่กระดูกจากประเทศเมียนมาร์

และกัมพูชามีความแตกต่างออกไปเล็กน้อย และเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประชำกรปัจจุบัน ดีเอ็นเอของกระดูกมนุษย์จำกบ้ำนเชียงมีควำม

ใกล้ชิดกับกลุ่มชนที่พูดภำษำตระกูลออสโตรเอเชียติก โดยเฉพำะ

กลุ่มมอญ-เขมร ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชนโบราณ

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความ

เชื่อมโยงกันของกลุ่มชนในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน พ้ืนที่บริเวณน้ีมีกลุ่มชนซึ่งน่ำจะเป็นหรือมีบรรพชนร่วมกับ

กลุ่มมอญ-เขมรอยู่อำศัยมำอย่ำงน้อยนับตั้งแต่ 3,000 ปีก่อน 

นอกจากนี้ การปรากฎของลักษณะการผสมผสานทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มชนเก็บของป่าล่าสัตว์และกลุ่มท่ีท�า

เกษตรกรรมในข้อมูลดีเอ็นเอจากกระดูกมนุษย์โบราณยังบ่งช้ีว่า การอพยพของผู้คนและการแพร่ขยายของวัฒนธรรมการ

ท�าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาด�าซึ่งเริ่มต้นในเขตลุ่มแม่น�้าแยงซีเกียงเม่ือประมาณ 9,000 ปีก่อน ได้มีการแพร่

ขยายลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่ช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว 

3,000 ปีก่อน

คุณลักษณะของข้อมูลที่ได้จากดีเอ็นเอโบราณมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์ความรู้ด้านวิวัฒนาการ โบราณคดี และ

ประวัติศาสตร์ เพราะเป็นข้อมูลตรงจากบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ การขุดค้นในแหล่งโบราณคดีหลายแห่งใน

ประเทศไทยบ่อยคร้ังที่มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ วิทยาการการศึกษาดีเอ็นเอจากวัตถุชีวภาพที่มีความเก่าแก่จึงเป็น

ความหวังทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ท่ีจะสามารถคล่ีคลายค�าถามเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ข้อมูลของดีเอ็นเอของกลุ่มชาติพันธุ์ยังแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรในประเทศไทย

เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเกิดข้ึนในหลายระดับด้วยเหตุปัจจัยที่หลากหลาย ประชากรคนไทยไม่ใช่กลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ทาง

พันธุกรรมเพียงหนึ่งเดียว อุบัติการณ์ของลักษณะและการเกิดโรคทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคแต่ละกลุ่ม

ชาติพันธุ์เป็นผลมาจากความแตกต่างเชิงบรรพชน การอพยพ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม การยอมรับและท�าความ

เข้าใจถึงพื้นฐานความแตกต่างของประชากรจะท�าให้สามารถมองหาขอบเขตของการรวมกันและการแบ่งกลุ่มของประชากร

อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท�าให้การศึกษาด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ ระบาดวิทยา มีความแม่นย�าและสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป

จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาอดีต การค้นหารากเหง้า 

ของมนุษย์ ไม่เพียงแต่จะท�าให้เราได้รับรู้ถึงภูมิหลังอันยาวนาน 

และได้ไขความสงสัยในวิวัฒนาการและการอพยพของมนุษยชาติ

เท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถวางแผนเตรียมความพร้อม 

สู่อนาคตอย่างรัดกุมและรอบด้านยิ่งขึ้น

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์โบราณคดี จึงไม่ใช่สิ่งที่

สูญเปล่า และค�าตอบที่ได้จากการค้นคว้าก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่สนอง 

ความอยากรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง และ

สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้อีกหลายด้านในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจำก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ค�าปวนสาย 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ้ำงอิงผลงำนวิจัย 
http://science.sciencemag.org/content/

early/2018/05/16/science.aat3188
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คณะวิทยาศาสตรจ์ัดแข่งขัน

ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ท่ี 17 
เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์

โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาฟิสิกส์

ระดับมัธยมศึกษาให้ทัดเทียมนานาประเทศ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้

แสดงความสามารถทางด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึน 

ตลอดจนพัฒนาครู อาจารย์ให้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การจัดอบรมและ

พัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ให้ได้

มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ 

20 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 24 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 16 รางวัล 

รางวัลเหรียญทอง 10 รางวัล และรางวัลพิเศษ 11 รางวัล ได้แก่ รางวัล

คะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฏีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติ

การสูงสุด รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 5 ภูมิภาค และรางวัลพิเศษ  

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด และรางวลัคะแนนทฤษฎี

สงูสุด คือ นายจกัรนิ หงส์ฟ่องฟ้า นกัเรยีนโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ 

จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2N
1N

ทั้งน้ี นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก รวม 26 คน จะได้เข้ารับการ

อบรมครั้งที่ 1 ในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน

ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาและต่อยอดไป

สู่การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี 2562
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1 1 2 1
1 22 2
3 3n n n n ny y y y hf+ − + += − + − + นอกจากการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแล้ว ภายในพิธีปิดงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันให้กับศูนย์โอลิมปิก

วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ 

ครั้งที่ 18 ในปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ต่อไป

ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความ

ยินดีกับความส�าเร็จของนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถได้เข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 การที่

นักเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. เข้ามาถึงการแข่งขันระดับชาตินี้ได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถ ความมุ่งมั่น ตลอดจนการเตรียมตัวและฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ตนเองมีความพร้อมและได้

ท�าหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จึงนับเป็นความส�าเร็จและความภาคภูมิใจของ

นักเรียนทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันดีงาม สมควรอย่างย่ิงที่จะได้รับการชื่นชม”

ความส�าเร็จในการด�าเนินการจัดการแข่งขันในครั้งน้ี นับได้ว่าเป็นสัมฤทธิผลของการท�างานร่วมกันด้วย

ความทุ่มเทของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง จากศูนย์ สอวน. ท้ัง 14 ศูนย ์

ทั่วประเทศ ผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ท�าให้การด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการ

จัดการแข่งขันทุกประการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกัน

ด�าเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จนประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

ส�าหรับการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมฟิสิกส์ไทย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 97 คน จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 

จ�านวน 14 ศูนย์ อาจารย์ผู้แทนศูนย์ จ�านวน 32 คน ครูสังเกตการณ์ 18 คน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 24 คน 

คณะกรรมการ อนุกรรมการด�าเนินงาน และนักศึกษาช่วยงานจ�านวน 149 คน รวมจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 

320 คน
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คณะวิทยาศาสตรจ์ัดแข่งขันอะตอมเกมส์ ครัง้ที่ 27 
น�านักศึกษาวิทยาศาสตร ์จาก 21 สถาบัน 
กระชับความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว 

คณะวทิยาศาสตร์

เป ็นเจ ้าภาพการแข่งขันกีฬา

วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) 

ครั้งที่ 27 “นพบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง

วันที่ 28 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2561 โดยมีนิสิต นักศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ จาก 21 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน รวม

จ�านวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสุขภาพ

พลานามัยที่ดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนิสิต นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อ

ก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งด้าน

กีฬา วิชาการ และนันทนาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัมพันธ์ 

สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มช. เป็นประธาน

เปิดการแข่งขัน และ ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มช. กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน 

เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกฬีากลาง มช.

ผลการแข่งขัน

ปรากฏว่า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถครองถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร่วมกัน หลังจากสามารถ

คว้าเหรียญรวมกีฬาทุกประเภทจ�านวนเท่ากัน
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ฟุตบอล ทีมชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วอลเลย์บอล ทีมชาย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วอลเลย์บอล ทีมหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา 

บาสเก็ตบอล ทีมชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บาสเก็ตบอล ทีมหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เซปักตะกร้อ ทีมชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เซปักตะกร้อ ทีมหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เปตอง คู่ผสม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เปตอง ทีมชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เปตอง ทีมหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปตองคู่หญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เปตอง คู่ชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบดมินตัน ประเภททีม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรีฑาชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรีฑาหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

E-Sport ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ฟุตซอล ทีมชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ส่วนการแข่งขันสแตนด์เชียร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแข่งขันผู้น�าเชียร์ รางวัล

ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการแข่งขันสปิริตเชียร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยตลอดระยะเวลา 6 วันในการแข่งขัน นักกีฬาจากทุกสถาบันได้ท�าหน้าที่ตัวแทนสถาบันในการแข่งขันกีฬา

ทุกประเภทอย่างเต็มความสามารถ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อกัน

ทั้งทางด้านการกีฬาและวิชาการ และเหนือกว่าถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลที่นักกีฬาได้รับกลับไป ก็คือความรัก 

ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สปิริต และมิตรภาพที่มีให้กันทั้งภายในและระหว่างสถาบัน ส�าหรับการแข่งขันกีฬา

วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 28 ในปี 2562 จะจัดข้ึนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณนักกีฬาจากทุกสถาบัน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันท�าให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทุกประการ 

ส�ำหรับทีมที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศในกำรแข่งขันกีฬำแต่ละประเภท มีดังนี้ 
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ผู้มีอุปการคุณบริจาคเงิน
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รับมอบเงินบริจาค จ�านวน 1 แสนบาท จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์

สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี

บุคลากรร่วมแสดงความขอบคุณและเป็นสักขีพยาน เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 

2561 ณ บริเวณรับรอง ช้ัน 2 อาคาร 40 ปีฯ ซ่ึงกองทุนดังกล่าวก่อตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าดอกผลที่ได้รับไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและ

พัฒนาคณะในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ตลอด

จนการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัย

วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก 

กงสุลใหญ่เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ (Jennifer A. Harhigh) กงสุลใหญ่

สหรัฐอเมริกาประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้หญิงที่มีพลัง 

ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันทรัพย์สินทาง

ปัญญาโลก ประจ�าปี 2561 จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ

พัฒนาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังได้ร่วมแสดง

นิทรรศการผลงานนวัตกรรมเด่น และร่วมเวทีเสวนา “พลังผู้หญิง

กับการสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ภายในงาน “Innovative 

Power of Lanna Women” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Powering 

Change: Women in Innovation and Technology” โดย ส�านักงาน

สทิธิบตัรและเครือ่งหมายการค้าแห่งสหรฐัอเมรกิา สถานกงสลุใหญ่ 

สหรัฐอเมริกาประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัย

ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 

2561 ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 

แอร์พอร์ต 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตรยกย่องในฐานะ

ผู้หญิงที่มีพลังสร้างสรรค์
เศรษฐกิจและสังคม 



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 24 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 256120 ปีที่ 24 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 21

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษา ป.โท 
คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล 
Best Presentation Winner 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ICCCS 2018 ที่ญี่ปุ่น

นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

Best Presentation Winner จากการน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Least 

Square Reinforcement Learning for Solving Inverted Pendulum 

Problem ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International 

Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS 

2018) ซ่ึงจัดโดย Nagoya Institute of Technology ประเทศญ่ีปุ่น 

ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งผลงานดังกล่าว  

นายปภังกร อิ่นแก้ว อาจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง และ

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้เขียนร่วม โดยเป็นผลงาน

เกี่ยวกับการควบคุมเพื่อรักษาสมดุลในการทรงตัวของหุ่นยนต์ โดย

การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์แบบ Reinforcement Learning 

จุดเด่นของผลงานน้ี คือ ปัญญาประดิษฐ์น้ีสามารถเรียนรู้วิธีการ

แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เหมาะกับภารกิจที่ทราบเป้าหมายแต่ไม่

สามารถก�าหนดวิธีการที่แน่ชัดได้

นายจิราเจต จันทรวงศ์ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวพิมผกา เลิศจิตติคุณ 

อดีตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 6 หมื่นบาท จากการแข่งขัน

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 

(The Twentieth National Software Contest: NSC 2018) โปรแกรม

เพื่อความบันเทิง ประเภทนิสิต นักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์

ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การแข่งขันดังกล่าว จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 (The Seventeenth Thailand IT Contest 

Festival: IT 2018) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ 

ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

โดยผลงาน การผจญภัยของข้าวเหนียวมะม่วง เป็นเกมส์แนว 

Action, Adventure ท่ีมีกราฟฟิกผสมผสานระหว่าง 2D กับ 3D 

(2.5D) ซ่ึงมีจุดเด่น คือ ผู้เล่นต้องเล่นพร้อมกัน 2 คน โดยมีเชือก

ผูกติดกัน (ในเกมส์) ไม่สามารถเดินห่างจากกันได้ และใช้ระบบ

พลังชีวิตร่วมกัน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
คว้าที่ 1 แข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 
(โปรแกรมเพื่อความบันเทิง)
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การน�าเสนอผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยง
แสดงความยินดีกับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมน�าเสนอผลงานวิชาการ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจ�าปีการศึกษา 2560 

ซ่ึงจัดโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ส�านักงาน

คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา 

ได้น�าเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 

พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิษย์เก่าที่

ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน

การท�างานในอนาคต ซ่ึงได้รับเกียรติจาก คุณธีรเดช ด�ารงค์พลาสิทธิ์ 

ประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ บริษัท ดันน์ฮัมบี้ จ�ากัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รหัส 35 

สาขาวิชาสถิติ มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การ

ท�างาน เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 

40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ในพิธีปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างขวัญ

และก�าลังใจให้กับนักศึกษาในการเตรียมพร้อมก้าวออกจากรั้ว

มหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าให้มีความกลมเกลียว

สามัคคีกันย่ิง ๆ ข้ึนไป

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560 การมอบรางวัล The Best 

Atom รางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ สหกิจศึกษา และรางวัล

นวัตกรรมของนักศึกษา ส่วนในช่วงท้ายผู้แทนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ

นักศึกษาปัจจุบันได้กล่าวแสดงความรู้สึก โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 พร้อมใจกันเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์
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ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 14-20 

พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยพิธีเปิดค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก�าลังศึกษาอยู่สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตภาคเหนือ จ�านวน 80 คน ได้เพิ่มพูนทักษะ

และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ในแขนงวิชาต่างๆ ซึ่งน�าไปสู่การมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทราบถึงแนวทางการประกอบอาชีพ

ต่อไปในอนาคต โดยนักเรียนได้ท�ากิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการน�าเสนอโจทย์ปัญหา การประดิษฐ์ 

กิจกรรมโต้วาที กีฬา สันทนาการ ทัศนศึกษา และอีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 7 วันในการเข้าค่าย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ 

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีปิดค่ายฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน

ที่เข้าค่าย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงช้ัน 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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การประชุม
เพื่อพัฒนางานวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชมรมวิชาการ 
สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ 
น�านักเรียน ม.ปลาย 
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 

ประจ�าปี 2561

 ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอกได้มากขึ้น และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร

วิชาการในระดับสากล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม บรรยายภาพรวมและสถานภาพงานวิจัยของศูนย์ฯ 

นอกจากน้ีภายในงานยังมีการน�าเสนอข้อมูลแหล่งทุน ตลอดจนการ

ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างผลงานวิจัยให้เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 

2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ 
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คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีด�าหัว
คณบดีและผู้อาวุโส 
คณะวิทยาศาสตร์ 

และร่วมพิธีด�าหัวอธิการบด ี
และผู้อาวุโส มช. 
ประจ�าปี 2561

 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีด�าหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจ�าปี 

2561 เม่ือวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถง ช้ัน 1 อาคาร 

40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และแสดงความเคารพ

นอบน้อมต่อผู้อาวุโส รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 

โดยปีนี้มีผู้อาวุโส ซึ่งประกอบด้วย อดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณ และผู้ทรง

คุณวุฒิจากทุกส่วนงาน ให้เกียรติเข้าร่วมงานกว่า 60 ท่าน ซึ่งบรรยาย

กาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ ่น บุคลากรและนักศึกษาได้

พร้อมใจกันตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงามเข้าสระเกล้าด�าหัวและ

ขอพรจากผู้อาวุโสโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสเดียวกันนี้ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ ได้น�าคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม

ด�าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาอ่างแก้ว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดริ้วขบวน

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป
ส�าคัญในงานประเพณี

สงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ�าปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ร่วมขบวนแห่สรงน�้าพระพุทธรูปส�าคัญประจ�าจังหวัดเชียงใหม่ และ

พระพุทธรูปจากวัดในชุมชนต่าง ๆ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณ

สถานีรถไฟเชียงใหม่ จนถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาไทย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้อัญเชิญพระพุทธรูปส�าคัญประจ�ามหาวิทยาลัย “พระพุทธ

พิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะ

ล้านนาอย่างวิจิตรบรรจงเข้าร่วมขบวน

โดยพระพุทธพิงคนคราภิมงคล ที่ประดิษฐานเป็นองค์ประธาน

ในปราสาทบุษบกแบบศิลปะล้านนานั้น เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงศูนย์กลาง

ของจักรวาล ตามคติพุทธศาสนา ด้านหลังปราสาทบุษบกรายล้อม
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สมาคมศิษย์เก่าฯ 
จัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

"ต๊ะต่อนยอน วิทยา มช." 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ "ต๊ะต่อนยอน 

วิทยา มช." เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นรหัส ทุกสาขาวิชา ได้พบปะและเช่ือมความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีนายสมพงษ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีศิษย์เก่าจาก

ท่ัวประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับค่ัง ณ ห้องประชุมแสตมป์ทอง บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กรุงเทพมหานคร เม่ือวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

ภายในงานมีการจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ตลอดจน

พิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู ้ท�าคุณประโยชน์ให้

คณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

“ศิษย์เก่ำดีเด่น” 4 ท่ำน

1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตค�านวณ รหัส 125183 

(เคมี) ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนา สารสกัดเมล็ดล�าไยอบแห้งลองกานอยด์

2. นายวรานนท์ หล้าพระบาง รหัส 19… (ธรณีวิทยา) รักษาการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต บริษัท ปตท.ส�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

3. นายธ�ารงศิลป์ โพธิสูง รหัส 165053 (ชีววิทยา) ข้าราชการ

บ�านาญ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน

4. นายบุญชัย พานิชการ รหัส 2705117 (เคมี) กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท นีโอ คอสเมด จ�ากัด 

“ศิษย์เก่ำผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้คณะวิทยำศำสตร์” 3 ท่ำน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รหัส 185152 

(ธรณีวิทยา) ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร รหัส 2205236 (ธรณีวิทยา) ผู้อ�านวยการ 

กองจัดการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

3. นายกนก อินทรวิจิตร รหัส 2205001 (ธรณีวิทยา) ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายงานธรณีศาสตร์ และเทคโนโลยี บริษัท ปตท.ส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

ด้วยเขาบริวาร เรียกว่า “สัตตบริภัณฑ์ทั้งเจ็ด” อันเป็นเทพวิมาน

เรียงรายเจ็ดหลัง ด้านหน้าปราสาทมีพญานาค เทพผู้ดลบันดาลให้

น�้าและฝน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน โดยมีช้าง อันเป็น

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าขบวนรถปราสาทบุษบก

เคล่ือนผ่านให้ประชาชนได้สรงน�้าพระพุทธรูป เพ่ือความเป็นสิริมงคล

ในปีใหม่เมือง
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นอกจากนี้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ยังได้มอบเงิน จ�านวน 

200,000 บาท แก่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อน�าไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่

นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งน้ี ยังมีอีกหน่ึงกิจกรรมส�าคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งผลปรากฏว่า 

ผู้ที่ได้รับเลือก คือ นายวรานนท์ หล้าพระบาง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาธรณีวิทยา รหัส 19 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รักษาการ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต บริษัท ปตท.ส�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
บริจาคเงินสมทบกองทุน

คนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช.

หน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า 
ร่วมกับศูนย์ฯ ดอยสุเทพฯ 
จัดค่ายวิชาการ เทคโนโลยี

การฟื้นฟูป่า ปีที่ 3

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

บริจาคเงิน จ�านวน 5 พันบาท เพื่อสมทบกองทุนคนรักสุนัข 

คณะวิทยาศาสตร์ มช. เพ่ือน�าไปสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่ารักษา

พยาบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 

อาจารย์ ดร.นรินทร์ พรินทรากุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนชมรมคนรักสุนัขคณะวิทย์ มช. เป็นตัวแทน

รับมอบ และรองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ร่วมกับ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอย

สุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด

ค่ายวิชาการ เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-24 

มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

เรือนเพาะช�า หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า และพื้นท่ีปลูกป่าในอ�าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ได้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและระบบนิเวศผ่านกิจกรรมฟื้นฟูป่า 

อีกทั้งเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาตระหนักในความส�าคัญและมีจิตส�านึก

ที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจาก

นักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูป่า

แล้ว ยังได้ออกภาคสนามเพื่อทดลองปลูกป่าในสถานที่จริง 

โดยค�าแนะน�าจากคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญ 
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SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

ศวท.- มช. จัดโครงการบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

เพื่อเด็กด้อยโอกาส 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์

ศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส คร้ังที่ 5 ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนบ้านดอนปิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ�านวน 112 คน 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ อาจารย์ประจ�า

ภาควิชาเคมี พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน และมี

คุณพัชรา ชัยเลิศ ผู้อ�านวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการบริการวิชาการ

เชิงวิเคราะห์และวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 

ประจ�าปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสนับสนุน

ให้นักเรียนท่ีห่างไกล ได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติการทดลองจริงด้วยตนเอง โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น

ฐานกิจกรรม อาทิ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การสร้างตารางธาตุ 

ปฏิกิริยากรด-เบส สร้างภาชนะใส่สินค้า ฟิสิกส์จานร่อน และการหา

พื้นที่ใบไม้ เป็นต้น ซ่ึงหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น ศวท-มช. ยังได้มอบ

อุปกรณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ไว้ให้ทางโรงเรียนได้น�าไปใช้ประโยชน์

ต่อไป
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ชมรมคนรักสุนัขคณะวิทย์ มช. 
จุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้าใจ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ปัญหาสุนัขจรจัด หรือสุนัขไร้เจ้าของที่อาศัยอยู ่ตาม

สถานที่ต่าง ๆ โดยประทังชีวิตจากจากอาหารท่ีผู้สัญจรผ่านไป

มาน�ามาแบ่งปันให้ หรือคุ้ยหาเศษอาหารจากถังขยะนั้นเป็นปัญหา

เรื้อรัง และมีอยู่แทบทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่

สาธารณะและสถานที่ราชการต่างๆ ทั้งวัด โรงพยาบาล ตลาด 

โรงเรียน และมหาวิทยาลัย การที่มีสุนัขจรจัดในแต่ละพื้นที่ย่อม

น�ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด 

ความสะอาด ความปลอดภัยของคนในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มจ�านวน

ของสุนัขจรจัด ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์และบรรยากาศโดยรวมของ

สถานที่นั้น ๆ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่ง

สถานท่ีราชการท่ีมีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่หลายตัว กระจายอยู่ตาม

ภาควิชาต่าง ๆ  เนื่องจากเป็นคณะที่มีบริเวณกว้างขวาง กินพื้นที่

ใจกลางมหาวิทยาลัย และยังมีโรงอาหารและร้านอาหารหลาย

แห่ง ในบรรดาสุนัขจรจัดเหล่านั้น บางตัวก็มีท่าทีเป็นมิตร เชื่อง 

และเป็นที่รักของผู้คนที่พบเห็น บางตัวก็มีนิสัยดุร้าย ระแวดระวัง

และหวงพื้นที่ ขณะที่บางตัวก็มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นที่น่าเวทนา

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

หลายท่านได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการร่วมกลุ่มกัน

ก่อตั้งเป็นชมรมคนรักสุนัขคณะวิทย์ มช. เพื่อช่วยกันดูแลสุนัข 

ไร้เจ้าของภายในคณะวิทยาศาสตร์ มช. ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

ที่อยู่อาศัย อาหาร การฝึกให้เชื่อง ท�าหมัน หาบ้าน (กรณีเป็น

น้องหมาเกิดใหม่จากแม่ท่ีท�าหมันไม่ทัน) รักษาพยาบาล ช่วยกัน

ควบคุมจ�านวนประชากรคงไม่ให้เพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหา ระดมทุน

เพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาล และที่ส�าคัญที่สุดคือ “การหาวิธี

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกองทุนคนรัก

สุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช. เพื่อเป็นช่องทางรับบริจาคเงินจาก 

ผู้มีจิตเมตตา เพื่อน�ามาใช้จ่ายในการดูแลน้องหมาในด้านต่าง ๆ 

เชื่อที่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด 

ในพื้นที่อย่างย่ังยืน คือความร่วมมือของคนในพื้นที่ และน�้าใจของ

ทุกคนที่เสียสละ ไม่ว่าจะเป็นก�าลังกาย ก�าลังใจ หรือก�าลังทรัพย์

เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในระยะยาว ปัญหาจรจัดอาจถูกมอง

เป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่ก็ไม่ควรถูกละเลย และควรเริ่มต้นช่วยกัน

แก้ไขอย่างจริงจังด้วยจิตใจที่เมตตา ไปพร้อม ๆ กับการวางแผน

อย่างเป็นระบบ

ผู ้ประสงค์ร ่วมบริจาคเงิน 

เพ่ือสนับสนุนคา่อาหาร คา่รักษาพยาบาล 

และอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวข ้องกับน้องหมา 

คณะวิทยาศาสตร์ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชี 

: กองทุนคนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช. 

เลขที่บัญชี : 667-417630-2 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*หากโอนผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ อาจจะขึ้นชื่อ

บัญชี "FUND SCIENCE" (ไม่สามารถน�าไปลดหย่อน

ภาษี ได้)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมชมรม ติดต่อได้ที่ 
"หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ ์" ชั้น 2 อาคาร 40 ป ี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ติดตามข่าวสารได้ที่  
www.facebook.com/
SciCMUDoglovers





Faculty of Science, Chiang Mai University
www.facebook.com/science.cmu

www.science.cmu.ac.th
Line@ SCI CMU Info. Center
@scicmu

Twitter
@sci_cmu

 คณะวิทยาศาสตร มช. 
ขอเชิญชวนทุกทานติดตาม

Line@ SCI CMU Info. Center
 คณะวิทยาศาสตร มช. 
 เพื่อรับขอมูลขาวสาร 

ไมพลาดทุกกิจกรรมสำคัญ

สอบถามรายละเอียด 
โทร. 053 943456, 053 943318

ติดตามงายๆ ได 2 วิธี
>> คนหา ID พิมพ @scicmu 
>> Scan QR Code
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ช�ำระฝำกส่งเป็นรำยเดือน

ใบอนุญำตที่ 3/2521
ปท.มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

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

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี  
สัตววิทยา เคมี สถิติ 
วัสดุศาสตร์ อัญมณีวิทยา ชีววิทยา  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา 
ธรณีวิทยา  เคมีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาโท 20 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม ดาราศาสตร์  
เคมี ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์   
ชีววิทยา การสอนฟิสิกส์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา  
ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
จุลชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ (นานาชาติ)

การสอนคณิตศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม #นิติวิทยาศาสตร์  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) (นานาชาติ) (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)  

#เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยี
จุลินทรีย์) (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย) 

ระดับปริญญาเอก 17 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
เคมี  (นานาชาติ / สหสาขาวิชา)

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ส่ิงเวดล้อม ฟิสิกส์   
ธรณีวิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ (นานาชาติ)

ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี  

ฟิสิกส์ประยุกต์ ดาราศาสตร์ (นานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ (นานาชาติ)  
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย) 


