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อ�ำเภอพร้ำว เป็นอ�ำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขำ ห่ำงจำกตัวจังหวัดถึง 100 กิโลเมตร ประกอบกับทีต่ัง้ 
ที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทำงสำยหลัก ท�ำให้อ�ำเภอพร้ำวเป็นที่รู้จักน้อยกว่ำอ�ำเภออื่น ๆ  ที่อยู่ใกล้กัน เช่น อ�ำเภอเชียงดำว อ�ำเภอแม่แตง อย่ำงไร
กต็ำม ในทำงธรณวีทิยำ อ�ำเภอพร้ำวกม็คีวำมนำ่สนใจทีม่หีนิชนดิหนึง่ทีมี่ใหเ้หน็นอ้ยในบ้ำนเรำ นัน่กค็อื หนิอลัตรำเมฟกิ (ultramafic rocks) 

บทความโดย ผศ.ดร.บูรพา แพจุ้ย และนายปิยะนัฐ วิริยะสุขสิงห์ 
ห้องปฏิบัติการหินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หินอัลตราเมฟิก 
บรเิวณอ�าเภอพรา้ว จังหวัดเชียงใหม่SC
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          หินอลัตราเมฟิก บริเวณอ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.บูรพา แพจุย้  และนายปิยะนฐั วิริยะสุขสิงห ์ 
หอ้งปฏิบติัการหินอคันีและแร่เศรษฐกิจทีเ่กีย่วขอ้ง  
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อ ำเภอพร้ำวเป็นอ ำเภอเลก็ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขำ ห่ำงจำกตัวจังหวัดถึง 
100 กิโลเมตร  ประกอบกับที่ตั้งที่ไม่ได้อยู่บนเส้นทำงสำยหลัก ท ำให้อ ำเภอพร้ำวเป็นที่ รู้จักน้อยกว่ำ
อ ำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้กัน เช่น อ ำเภอเชียงดำว อ ำเภอแม่แตง  อย่ำงไรกต็ำมในทำงธรณีวิทยำ อ ำเภอพร้ำว
กม็คีวำมน่ำสนใจที่มีหินชนิดหน่ึงที่มีให้เหน็น้อยในบ้ำนเรำ น่ันกค็ือ หินอลัตรำเมฟิก (ultramafic rocks)  

หินอลัตรำเมฟิกคือหินอัคนีชนิดหน่ึง มีจุดเด่นคือสทีี่เข้มมำกๆ (จึงเป็นที่มำของช่ือเพรำะ ultra = 

ที่สุด และ mafic = สีเข้ม) ตั้งแต่ออกเขียวเข้มไปจนถึงด ำสนิท (รูปที่ 1) สีเข้มของหินอัคนีชนิดน้ีเกิดจำก
มีแร่ประกอบหินที่มีสีเข้มอยู่เป็นปริมำณมำก ได้แก่ โอลิวีน (olivine) ไพรอกซีน (pyroxene) และแอมฟิ
โบล (amphibole) (รูปที่ 2)  

หินอัลตรำเมฟิกเป็นหินอัคนีที่เยน็ตัวจำกแมกมำอย่ำงช้ำๆ มีผลึกแร่ประกอบขนำดใหญ่พอที่จะ
จ ำแนกชนิดแร่ด้วยตำเปล่ำได้ หินอัลตรำเมฟิกสำมำรถจ ำแนก เรียกช่ือย่อยลงไปได้อีกหลำยช่ือ ตำม
ส่วนประกอบที่แตกต่ำงกนัของแร่ประกอบหิน  

  

 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายแสดงเนื้อของหินอัลตราเมฟกิจากอ�าเภอพร้าวที่มีสี
เขียวเข้ม ประกอบด้วยผลึกแร่โอลิวีนเป็นส่วนใหญ่ ผลึกมีรูปร่าง
ค่อนข้างกลม กระจายตัวทั่วไปในเนื้อหิน

หินอัลตราเมฟิกคือหินอัคนีชนิดหนึ่ง มีจุดเด่นคือสีที่เข้มมาก ๆ (จึงเป็นที่มา
ของชื่อเพราะ ultra = ที่สุด และ mafic = สีเข้ม) ตั้งแต่ออกเขียวเข้มไปจนถึงด�าสนิท 
(รูปที่ 1) สีเข้มของหินอัคนีชนิดนี้เกิดจากมีแร่ประกอบหินที่มีสีเข้มอยู่เป็นปรมิาณ
มาก ได้แก่ โอลิวนี (olivine) ไพรอกซีน (pyroxene) และแอมฟิโบล (amphibole) 
(รูปที่ 2) 

หินอัลตราเมฟิกเป็นหินอัคนีที่เย็นตัวจากแมกมาอย่างช้า ๆ มีผลึกแร่ประกอบ
ขนาดใหญ่พอที่จะจ�าแนกชนิดแร่ด้วยตาเปล่าได้ หินอัลตราเมฟิกสามารถจ�าแนก 
เรยีกชื่อย่อยลงไปได้อีกหลายชื่อ ตามส่วนประกอบที่แตกต่างกันของแร่ประกอบหิน 

 แม้ว่าหินอัลตราเมฟิกจะเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวจากหินหนืด (magma) 
เช่นเดียวกับหินอัคนีชนิดอื่น ๆ  แต่หินอัลตราเมฟิกกลับหาดูได้ยากบนผิวโลกในปัจจุบัน 
เนื่องจากโดยทั่วไปหินอัลตราเมฟิกเกิดที่ความลึกค่อนข้างมาก โดยพบเป็นองค์
ประกอบหลักในส่วนของเนื้อโลก (mantle) ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้เปลือกโลก (crust)  
ที่เราอาศัยอยู่ไม่ต�่ากว่า 5 – 70 กิโลเมตร แม้ว่าอาจมีที่เกิดขึ้นในส่วนของเปลือกโลก
แต่ก็เป็นที่ระดับลึกมาก ๆ เท่านั้น

แล้วหินอัลตราเมฟิกเหล่านี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นบนผิวโลกได้อย่างไร ? จากการ
ศึกษาลักษณะทางเคมีของหินอัลตราเมฟิก รวมถึงรูปร่างลักษณะการเกิดและโครงสร้าง
ทางธรณีวทิยาที่ปรากฏ ท�าให้นักธรณีวทิยาตั้งสมมติฐานว่าหินอัลตราเมฟิกเหล่านี้
เกิดจากการฉีกขาดของเนื้อโลกหรอืเปลือกโลกออกเป็นบล็อก จากนั้นบล็อกเหล่านั้น 

มีการเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่ระดับตื้น ด้วย
รอยเลื่อน ท�าให้หินอัลตราเมฟิกเหล่านี ้
โผล่ให้เห็นบนผิวโลก ซึ่งบรเิวณที่จะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ได้มักเป็นบรเิวณที่มี
การเคลื่อนตัวเข้าหากันของแผ่นเปลือก
โลก ท�าให้เกิดการมุดตัวหรอืการชนกัน
ที่รุนแรงพอให้เกิดการฉีกขาดได้ (รูปที่ 3)

ส�าหรับการศึกษาหินอัลตราเมฟิก
ที่อ�าเภอพร้าวนั้นยังไม่สามารถสรุป
รูปแบบการเกิดได้ แต่นักธรณีวทิยา
หลายท่านเชื่อว่าหินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผ่นเปลือกโลกของมหาสมุทรโบราณ 
ที่ฉีกขาดและเคลื่อนตัวขึ้นมา หลังการ
ปิดตัวลงของมหาสมุทร ตามมาด้วยการ
ชนกันของแผ่นทวปีทั้งสองฝ่ัง จากผล
ของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ในช่วง
ปลายยุคไทรแอสซิก (ประมาณ 237 
– 201 ล้านปี) ผลจากเหตุการณ์
ดังกล่าวท�าให้หินอัลตราเมฟิกเหล่านี้
และหินอัคนีอ่ืนที่อยู่ความลึกบรเิวณ
เดียวกัน ถูกพาขึ้นมาปรากฏบนผิวโลก
ในปัจจุบัน 

หินอัลตราเมฟิกเหล่านี้กระจายตัว
เป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ ในเขตภูเขาทางด้าน
ตะวันตกของอ�าเภอพร้าวบรเิวณที่ติด
กับเขตอ�าเภอเชียงดาว โดยเฉพาะใน
ล�าห้วยมะหิน บ้านหนองป่าข่า ต�าบล
สันทราย อ�าเภอพร้าว และห้วยปลาปรุง 
บ้านปางมะเยา ต�าบลปิงโค้ง อ�าเภอ
เชียงดาว 
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หินอัลตราเมฟิกมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากเนื่องจากมักมีสินแร่ของโลหะ
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกิดร่วมด้วยมาก โดยเฉพาะนิกเกิล โครเมียม ทองแดง 
และวาเนเดียม ซึ่งน�าไปใช้ประโยชน์ในหลายงาน เช่นตัวน�าไฟฟ้า และโลหะ
อัลลอยด์ที่แข็งแรงและผุกร่อนยาก เป็นต้น 

หินอัลตราเมฟิกอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจากสายน�้าร้อน
ที่ไหลผ่านได้เป็นแหล่งแร่ชนิดใหม่ เช่น เซอร์เพนทีน (serpentine) หรอื ทัลก์ 
(talc) เป็นต้น เซอร์เพนทีนท่ีเกิดเป็นแบบสายใยบางๆ ท่ีเรยีกว่า ไครโซไทล์ 
(chrysotile) จะถูกน�าไปใช้ในรูปของแร่ใยหิน (asbestos) ในอุตสาหกรรม
ฉนวนไฟฟ้าและความร้อน ส่วนทัลก์ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายมาก แต่ที่
ใกล้ตัวมาก ๆ ก็คือผสมในแป้งฝุ่นโดยท�าให้ตัวแป้งแวววาวขึ้น

รูปที่ 1 ภำพถ่ำยแสดงเน้ือของหินอลัตรำเมฟิกจำกอ ำเภอพร้ำวที่มีสีเขียวเข้ม ประกอบด้วยผลึกแร่โอลิวีน
เป็นส่วนใหญ่ ผลึกมีรูปร่ำงค่อนข้ำงกลม กระจำยตัวทั่วไปในเน้ือหิน 

 

 

รูปที่ 2 ภำพถ่ำยจำกกล้องจุลทรรศน์โพลำไรซิง เม่ือใส่แอนนำไลเซอร์ ของหินอัลตรำเมฟิกจำกอ ำเภอ
พร้ำว แสดงส่วนประกอบทำงแร่ที่ส ำคัญ ประกอบด้วย โอลิวีน (Ol) และไพรอกซีน (Px) 

แม้ว่ำหินอัลตรำเมฟิกจะเป็นหินที่เกดิจำกกำรเยน็ตัวจำกหินหนืด (magma) เช่นเดียวกับหินอัคนี
ชนิดอื่นๆ แต่หินอัลตรำเมฟิกกลับหำดูได้ยำกบนผิวโลกในปัจจุบัน เน่ืองจำกโดยทั่วไปหินอัลตรำเมฟิก
เกิดที่ควำมลึกค่อนข้ำงมำก โดยพบเป็นองค์ประกอบหลักในส่วนของเน้ือโลก (mantle) ซ่ึงอยู่ลึกลงไปใต้
เปลือกโลก (crust) ที่เรำอำศัยอยู่ไม่ต ่ำกว่ำ 5 – 70 กิโลเมตร แม้ว่ำอำจมีที่เกิดข้ึนในส่วนของเปลือกโลก
แต่กเ็ป็นที่ระดับลึกมำกๆเทำ่น้ัน 

แล้วหินอัลตรำเมฟิกเหล่ำน้ีโผล่ขึ้ นมำให้เหน็บนผิวโลกได้อย่ำงไร ? จำกกำรศึกษำลักษณะทำง
เคมีของหินอัลตรำเมฟิก รวมถึงรูปร่ำงลักษณะกำรเกิดและโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำที่ปรำกฏ ท ำให้นัก
ธรณีวิทยำตั้งสมมติฐำนว่ำหินอัลตรำเมฟิกเหล่ำน้ีเกิดจำกกำรฉีกขำดของเน้ือโลกหรือเปลือกโลกออกเป็น
บลอ็ก จำกน้ันบลอ็กเหล่ำน้ันมีกำรเล่ือนข้ึนมำอยู่ที่ระดับตื้ น ด้วยรอยเล่ือน ท ำให้หินอัลตรำเมฟิกเหล่ำน้ี
โผล่ให้เหน็บนผิวโลก ซ่ึงบริเวณที่จะเกิดเหตุกำรณ์แบบน้ีได้มักเป็นบริเวณที่มีกำรเคล่ือนตัวเข้ำหำกันของ
แผ่นเปลือกโลก ท ำให้เกดิกำรมุดตัวหรือกำรชนกนัที่รุนแรงพอให้เกดิกำรฉีกขำดได้ (รูปที่ 3) 

Ol 

Px 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภำพแสดงรูปแบบกำรเคล่ือนที่ต่ำงๆ ของเปลือกโลก ซ่ึงหินอัลตรำเมฟิกมักโผล่ให้เห็นตำมแนวที่
มีกำรเคล่ือนตัวเข้ำชนกนัของเปลือกโลกทวีป  (www.geothai.net) 

ส ำหรับกำรศึกษำหินอัลตรำเมฟิกที่อ  ำเภอพร้ำวน้ันยังไม่สำมำรถสรุปรูปแบบกำรเกิดได้ แต่นัก
ธรณีวิทยำหลำยท่ำนเช่ือว่ำหินเหล่ำนี้ เป็นส่วนหน่ึงของแผ่นเปลือกโลกของมหำสมุทรโบรำณ ที่ฉีกขำดและ
เคล่ือนตัวขึ้ นมำ หลังกำรปิดตัวลงของมหำสมุทร ตำมมำด้วยกำรชนกันของแผ่นทวีปทั้งสองฝั่ง จำกผล
ของกำรเคล่ือนที่ของเปลือกโลก ในช่วงปลำยยุคไทรแอสซิก (ประมำณ  237 – 201 ล้ำนปี) ผลจำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวท ำให้หินอัลตรำเมฟิกเหล่ำน้ีและหินอัคนีอื่นที่อยู่ควำมลึกบริเวณเดียวกัน ถูกพำขึ้นมำ
ปรำกฏบนผิวโลกในปัจจุบัน   

หินอัลตรำเมฟิกเหล่ำน้ีกระจำยตัวเป็นพ้ืนที่เลก็ๆ ในเขตภูเขำทำงด้ำนตะวันตกของอ ำเภอพร้ำว
บริเวณที่ติดกับเขตอ ำเภอเชียงดำว โดยเฉพำะในล ำห้วยมะหิน บ้ำนหนองป่ำข่ำ ต ำบลสันทรำย อ ำเภอ
พร้ำว และห้วยปลำปรุง บ้ำนปำงมะเยำ ต ำบลปิงโค้ง อ ำเภอเชียงดำว   

รูปที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิง เมื่อใส่แอนนาไลเซอร ์
ของหินอัลตราเมฟกิจากอ�าเภอพร้าว แสดงส่วนประกอบทางแร่ที่ส�าคัญ 
ประกอบด้วย โอลิวีน (Ol) และไพรอกซีน (Px)

รูปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิง เมื่อใส่แอนนาไลเซอร์ ของหินภาพ
แสดงรูปแบบการเคล่ือนที่ต่างๆ ของเปลือกโลก ซึ่งหินอัลตราเมฟกิมักโผล่ให้เห็น
ตามแนวที่มีการเคลื่อนตัวเข้าชนกันของเปลือกโลกทวีป (www.geothai.net)
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 SCI Knowledge

ใครจะรู้ว่าวัน

หน่ึง 3D printing อาจ

จะเข้ามามีบทบาทในชีวติ

ประจ�าวันของเราทุกคน 

3D Printer อาจจะ

กลายเป็นอุปกรณ์สามัญ

ประจ�าบ้านของทุกคนเหมือน

ค้อน เหมือนตะปูก็เป็นได้

โลกแห่งการพิมพ์ 3 มิติ 
3D printing

ในช่วงหลำยปีมำนี้ เร ื่องรำวเกี่ยวกับนวัตกรรมกำรพิมพ์ 3 มิติ หรอื 3D printing 
ได้รับกำรพูดถึงอย่ำงแพร่หลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตชิ้นส่วนยำนอวกำศ กำรสร้ำงรถยนต์ 
กำรสร้ำงบ้ำนทั้งหลังที่พร้อมเข้ำอยู่จรงิ กำรสร้ำงปะกำรังเทียม หรอืแม้กระทั่งกำรสร้ำงอวัยวะ
เทียมต่ำง ๆ  รวมถึงในอุตสำหกรรมทำงด้ำนพลำสติกชีวภำพ และอุตสำหกรรมอื่น ๆ  แต่อย่ำงไร
ก็ตำม กำรน�ำ 3D printing มำใช้จรงิในภำคอุตสำหกรรมนั้น ยังมีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ หำกเรำเฝ้ำมองกำรเติบโตของเทคโลยีนี้ไปเร ื่อย ๆ อย่ำงไม่คลำดสำยตำ 
เรำอำจจะได้เห็นควำมก้ำวหน้ำอย่ำงที่ไม่มีใครคำดถึง 

เราลองมาดูกันว่า แท้ที่จรงิแล้ว เทคโนโลยีสุดล�้านี้ คืออะไร
เมื่อพูดถึงการพิมพ์เรามักจะนึกถึงการพิมพ์ลงบนกระดาษ หรอืการพิมพ์แบบ 

2 มิติ (2D Printing) แต่การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) น้ันเป็นการสร้างวัตถุ 3 
มิติ ที่มีความกว้าง ยาว ลึก สามารถจับต้องและน�าไปใช้งานได้จรงิ ๆ ดังน้ัน การพิมพ์
สามมิติ ก็คือ กระบวนการสร้างวัตถุสามมิติโดยการเติมช้ันของวัสดุต่อ ๆ กันภายใต้
การควบคุมของคอมพิวเตอร์ โดยวัตถุสามมิติจะถูกสร้างทีละชั้นในแนวระดับ 
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ขั้นตอนการพิมพ์สามมิติ จะเร ิ่มจากการสร้างไฟล์รูปร่างสามมิติของชิ้นงาน

หรอืที่นิยมเรยีกว่าไฟล์ CAD (Computer Aided Design) ซ่ึงสามารถสร้างได้
ทั้งจากการวาดในซอฟต์แวร์ CAD หรอืใช้เคร ื่องสแกนสามมิติ (3D scanner) 
สแกนรูปร่างของวัตถุให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ CAD ส�าหรับรูปแบบของไฟล์ CAD ที่จะ
น�าเข้าเคร ื่องพิมพ์สามมิติได้คือ ไฟล์ STL ซึ่งจัดเก็บข้อมูลรูปร่างของวัตถุโดยใช้หลักการ
การน�าสามเหลี่ยมมาต่อ ๆ  กันบนผิวของวัตถุจากนั้นซอฟต์แวร์ส�าหรับแบ่งชั้นวัตถุ 
จะแบ่งรูปร่างของวัตถุในไฟล์ STL เป็นชั้น ๆ  ในแนวระดับเพื่อส่งข้อมูล
นี้ให้เคร ื่องพิมพ์สามมิติสร้างวัตถุออกมา 

ท�ำไมต้องเป็นไฟล์ STL
STL เป็นรูปแบบไฟล์มำตรฐำนอุตสำหกรรม ที่เคร ื่องพิมพ์ 3 มิติ
ทุกยี่ห้อใช้เหมือนกัน
STL ใช้รูปสำมเหลี่ยมเพื่อแสดงพื้นผิวด้ำนนอกและด้ำนในของวัตถุ 3 มิติ
STL เป็นเหมือนไฟล์ PDF ของกำรพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด
ที่จ�ำเป็นในกำรพิมพ์ แต่ไม่สำมำรถแก้ไขได้

การพิมพ์สามมิติสามารถสร้างวัตถุท่ีมีรูปร่างซับซ้อนได้ไม่จ�ากัดจึงสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมการผลิต แต่เคร ื่องพิมพ์
สามมิติ อาจไม่เหมาะส�าหรับสร้างงานทุกชิ้นเสมอไป การน�ามาใช้งานจึงต้อง
ศึกษาและพิจารณาข้อมูลหลาย ๆ  ด้าน ทั้งเวลาโดยรวมที่ใช้ขึ้นรูปช้ินงาน ทักษะ
ที่ต้องการ รวมถึงคุณภาพของช้ินงานที่ได้ เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด (The Use of 3D Printing Technology in 
Manufacturing Industry : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)

รู้หรอืไม่ กำรพิมพ์ 3 มิติ สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้หลำกหมำย เช่น กำรท�ำแบบ
จ�ำลองของช้ินส่วนหรอืผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบออกมำก่อน
เพื่อดูรูปลักษณ์ภำยนอก หรอืฟังก์ชันกำรใช้งำน ใช้ในทำงกำรแพทย์
และทันตกรรม กำรบินและอวกำศ ยำนยนต์ เคร ื่องประดับ ศิลปะ 
และกำรออกแบบ สถำปัตยกรรม ฯลฯ และแม้กระทั่งในวงกำรอำหำร 
(3D food printing) เบื้องต้นมีกำรทดลองน�ำเคร ื่องพิมพ์มำดัดแปลง
ให้ฉีดช็อคโกแล็ตเหลวหรอืน�้ำตำลเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ  เพื่อตกแต่งจำนอำหำร 
และยังมีกำรทดลองพิมพ์อำหำรออกมำให้มีหน้ำตำ สีสัน และรสชำติเหมือนกับอำหำร
ซึ่งถูกปรุงตำมกรรมวธิีปกติ แถมยังสำมำรถรับประทำนได้จรงิอีกด้วย น่ำทึ่งใช่ไหมล่ะ !!

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/303_24.

pdf
https://www.septillion.co.th/
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/introduction-fdm-

3d-printing
https://x3dtechnology.com/blogs/knowledge/what-is-3d-printing
https://x3dtechnology.com/blogs/knowledge/3d-printing-

applications

https://www.scbeic.com/th/detail/product/1148
https://all3dp.com/formlabs-berlin-office-up-and-running-and-

growing
https://www.lulzbot.com/store/printers/lulzbot-taz-6
https://pixabay.com
http://sciencemeetsfood.org/3d-food-printing-next-microwave/
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 หากพูดถึงเคร ื่องเงิน หลายคนก็คงจะคุ้นเคยและนึกถึงศิลปะของทางภาคเหนือ เพราะเคร ื่องเงินนั้นอยู่คู่กับ
ชาวเหนือมายาวนาน โดยนอกจากจะถูกน�ามาใช้เป็นเคร ื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ป่ินปักผม หรอืเข็มขัดแล้ว 

ยังเป็นส่วนหนึ่งของเคร ื่องใช้ในครัวเรอืนมาแต่โบราณ เช่น สลุง ขันน�้า กระบวย พาน และป่ินโต หรอื
แม้กระท่ังในวัดวาอารมหลายแห่งก็มีการประดับตกแต่งลวดลายสลักบนเคร ื่องเงินในบรเิวณต่าง ๆ 
อย่างวจิิตร เช่น บรเิวณประตู หน้าต่าง และหลังคา ที่ส�าคัญภาคเหนือยังมีชุมชนโบราณที่สืบต่อ

ภูมิปัญญาการท�าเคร ื่องเงินจากรุ่นสู่รุ่น เช่น ชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชน 
ในจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้มาจวบจนปัจจุบัน 

ด้วยเหตุนี้ เคร ื่องเงินนอกจากจะเป็นของฝากล�้าค่า จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจ�า
ภูมิภาคที่หากนึกถึงเคร ื่องเงินต้องนึกถึงภาคเหนือของไทยเป็นอันดับแรก 

โดยปกติเรามักจะพบเห็นเคร ื่องเงินที่ท�าจากเงินล้วน ไม่ได้มีการน�าอัญมณี 
อื่นใดมาเป็นส่วนประกอบ แต่ในงานวจิัยของคณาจารย์ภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ท�างานร่วมกับนักวจัิยจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนานั้น เราได้เห็นเคร ื่องเงินในรูปแบบที่แปลกตา ทันสมัย 
ด้วยการน�ามาออกแบบร่วมกับพลอยเนื้ออ่อนและหินได้อย่างสวยงาม ลงตัว และมี

เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง

ผศ.ดร.วรีพันธ์ ศรจีันทร์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ หน่ึงในทีมวจัิยได้ให้ข้อมูลว่า จุดเร ิ่มต้นของงานวจัิยนี้เกิดจาก

จุดมุ่งหมายที่ต้องการจะเพิ่มมูลค่าของอัญมณีที่พบในภาคเหนือท่ียังไม่ค่อยมีการน�ามาใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก
อัญมณีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลอยเนื้อแข็ง เช่น ทับทิม ส่วนพลอยเนื้ออ่อน ซึ่งเป็นพลอยที่โดดเด่นในภาคเหนือ เช่น ควอตซ์ แคลไซต์ 
และฟลูออไรต์ น้ันยังไม่ค่อยมีใครน�ามาใช้ประโยชน์มากนัก ทั้งที่เป็นวัตถุดิบท่ีสามารถน�ามาต่อยอดเป็นเคร ื่องประดับที่สวยงามได้หลากหลายรูปแบบ 
โดยในงานวจิัยนี้ นอกจากจะใช้พลอยเนื้ออ่อนแล้ว ยังน�ามาออกแบบร่วมกับเคร ื่องเงิน เพ่ือให้เป็นเคร ื่องประดับที่มีคุณค่าและคงเอกลักษณ์ของ
เมืองเหนืออย่างชัดเจน

เครื่องเงินล้านนา 
ผสานคุณค่าพลอยเนื้ออ่อน สวยสง่า Lanna Style

“ผลงานที่เกิดจากการท�างานร่วมกันระหว่าง “นักวทิยาศาสตร์” กับ “นักออกแบบ”
เพื่อสรรค์สร้างวัสดุทางธรณีวทิยาให้กลายเป็นเคร ื่องประดับที่ทรงคุณค่า คงเอกลักษณ์ล้านนา และทันสมัย”

ด้วยเหตุนี้ นักวจิัยจากทั้ง 2 สถาบันจึงได้ท�างานร่วมกัน โดย
ในส่วนของการส�ารวจหาแหล่งวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการปรับปรุงคุณภาพของพลอยนั้นเป็นหน้าที่ของนักวจิัย 
มช. และการออกแบบตัวเรอืนเป็นหน้าที่ของนักวจิัย มทร.ล้านนา  
ซึ่งแหล่งวัตถุดิบที่นักวจิัยได้เข้าไปส�ารวจก็มีหลายแหล่ง  
หลายประเภท เช่น แก้วโป่งข่าม จังหวัดล�าปาง แม่ฮ่องสอน โกเมน 
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ฟลูออไรต์ หินลายสวยงาม 
จังหวัดน่าน และหินภูเขาไฟที่ถูกแทนที่ด้วยสารละลายซิลิกา 
เป็นต้น

ส�าหรับการออกแบบนั้น นักออกแบบจาก มทร.ล้านนา  
ได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นศิลปะร่วมสมัย สะท้อนความเป็น
ล้านนา เช่น ลวดลายตุง โคม หมวกชนเผ่า ภาพวาดบนฝาผนังวัด 
และกาแล โดยจัดเป็นเซ็ตให้เข้ากันอย่างลงตัว ทั้งสร้อยคอ ต่างหู 
สร้อยข้อมือ และแหวน หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดท�าต้นแบบ  
แล้วน�าไปให้ผู้ประกอบการเคร ื่องประดับในท้องถิ่นประเมินและ
ให้ข้อเสนอแนะว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรอืที่ตลาดต้องการควร
เป็นแบบใด สุดท้ายจึงมีการปรับปรุงและจัดท�าเป็นต้นแบบ 

ที่พร้อมจะเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในส่วนของวัสดุและลวดลายให้ผู้ประกอบ
การที่สนใจน�าไปต่อยอดต่อไป

ผศ.ดร.วรีพันธ์ ศรจัีนทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า 

“เราเป็นนักวชิาการที่ท�างานร่วมกับนักออกแบบ เราผสมทั้งวทิยาศาสตร์
และศิลปะเข้าด้วยกัน โดยเราใช้วทิยาศาสตร์ในเชิงของธรณีวทิยานั้น 
ไปปรับปรุง ไปหาแหล่ง และได้ท�าความเข้าใจกับชาวบ้านว่าสิ่งที่มีอยู่นั้น
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ... วัสดุทางธรณีวทิยาที่ปรากฏอยู่ในภาคเหนือตามแนว
ภูเขาไฟหลาย ๆ ที่ ก็ยังมีศักยภาพที่สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบ
ในตัวเคร ื่องประดับ และคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมในส่วนนี้ได้”

ติดตามชม Research VDO Series 55 ปี คณะวทิยาศาสตร์ มช. และ vdo 
clip อื่นๆ ของคณะได้ที่ Youtube : Science CMU Official
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ผลงำนวจิัยกำรน�ำกำกอุตสำหกรรมมำท�ำเป็นกระเบื้องเลียนแบบ
หินแกรนิตในธรรมชำติ แก้วพรุนในอุตสำหกรรมเลี้ยงปลำ และฉนวน
ควำมร้อนส�ำหรับอำคำรบ้ำนเรอืน 

ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคมี
อุตสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ นักวจิัยท่ีศึกษา
คิดค้นวัสดุใหม่นี้ ได้ให้ข้อมูลว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราพบว่า
ในการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยก�าลังประสบปัญหา
เร ื่องของวัตถุดิบธรรมชาติที่เร ิ่มร่อยหรอลง และคุณภาพของวัตถุดิบ
ทางด้านเซรามิกท่ีมีคุณภาพไม่คงที่ นักวจิัยจึงได้มองหาสิ่งรอบตัวใน
ธรรมชาติ ในชีวติประจ�าวัน ว่าจะมีวัตถุดิบส่วนไหนบ้างที่จะสามารถ
ทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติได้ จึงเป็นจุดเร ิ่มต้นที่ท�าให้อาจารย์ได้เข้า
มาทดลองศึกษาเศษหรอืกากจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

โดยปกติแล้วในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีการผลิต ก็มักจะมีกาก
เหลือทิ้งทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ผู้วจิัยจึงมองว่า หากเราสามารถหยิบเอา
กากอุตสาหกรรมเหล่านี้มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุเซรามิก
ได้ในอนาคต ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และช่วยให้ได้ประโยชน์จากกระบวนการผลิต กลายเป็นวัสดุประเภท
ใหม่ขึ้นมาใช้งานเฉพาะด้าน 

อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีอยากจะเข้าถึง ก็คืออุตสาหกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นอุตสาหกรรม
ที่ประเทศไทยเรามีฐานการผลิตในปรมิาณสูง โดยตั้งต้นจากกาก
อุตสาหกรรม 2 ชนิด ที่มีมากและก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็คือเศษกระจก
หรอืเศษแก้ว และเศษตะกรันจากกระบวนการหลอมโลหะ ซึ่งกาก 2 
ชนิดนี้เป็นกากอนินทรย์ีที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่ความโชคดีของ
กาก 2 ชนิดนี้ ก็คือมีความสะอาดและไม่เป็นพิษ เพราะฉะนั้นถ้าเรา
สามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในชีวติประจ�าวันได้ก็จะเป็นวัสดุ
ที่มีความสะอาดและไม่มีพิษ ก็เลยมุ่งเป้าอยู่ที่อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
เป็นอันดับแรก 

งานวจิัยเร ิ่มแรกในการใช้กากอุตสาหกรรม เศษกระจก และเศษ
ตะกรัน ก็คือการท�าเป็นกระเบื้องที่เลียนแบบหินแกรนิตในธรรมชาติ 
(ภำพที่ 1)

ส�าหรับงานชิ้นที่ 2 นั้น เกิดจากการส�ารวจในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดใกล้เคียง พบว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ผู้วจัิยจึงอยาก
พัฒนาคุณภาพน�้าด้วยกระบวนการท่ีไม่ใช้สารเคมี แต่เป็นกระบวน

การกรองและใช้สารบางชนิดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรยีในน�้าได้ จึงเป็น
ที่มาของงานวจิัยท่ีเป็นแก้วพรุนในอุตสาหกรรมเลี้ยงปลา (ภำพที่ 2)

ส่วนงานช้ินที่ 3 นั้นมีที่มาจากการที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน 
อาคารบ้านเรอืนจ�าเป็นต้องใช้เคร ื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง หาก
เราสามารถลดความร้อนที่เข้ามาในอาคารได้ ก็จะสามารถลดการใช้
เคร ื่องปรับอากาศ และลดการใช้ปรมิาณไฟฟ้า โดยเฉพาะช่วงกลาง
วันที่มีความร้อนสูงได้ จึงเป็นท่ีมาในการคิดค้นวัสดุท่ีจะเป็นฉนวน
ความร้อนส�าหรับอาคารบ้านเรอืน (ภำพที่ 3)

 อาจารย์กล่าวเสรมิอีกว่า “สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นไม่ได้เป็นวัสดุที่
วเิศษกว่าวัสดุประเภทอื่น เพียงแต่เป็นวัสดุทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บรโิภค
ในการเลือกใช้ สมบัติบางอย่างอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนัก สมบัติบาง
อย่างอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อ เพียงแต่ผลจากการวจิัยจะเป็นทาง
เลือกที่ท�าให้หลาย ๆ ภาคส่วนมองเห็นคุณค่าของกากอุตสาหกรรม 
มองเห็นความส�าคัญของกระบวนการคิด มองเห็นถึงประบวนการ
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการที่จะพัฒนาวัสดุใด ๆ 
ขึน้มา ท�าให้เราสามารถสรา้งประโยชน์จากสิง่ทีไ่มม่ค่ีาให้เป็นสิง่ทีม่ค่ีาได”้

โครงการศึกษาวจิัยนี้ อาจจะเป็นเพียงจุดเร ิ่มต้น ซึ่งยังต้องการ
การศึกษา การพัฒนาต่อยอด และการสนับสนุน เพื่อให้สามารถผลิต
และจัดจ�าหน่ายได้จรงิในอนาคต แต่ ณ วันนี้ เราได้เห็นถึงความส�าเร็จ
ในการน�า “ขยะ” ที่ไม่มีใครเห็นค่า มาสร้างสรรค์เป็นวัสดุแบบใหม่
ที่ใช้งานได้จรงิและเป็นมิตรกับธรรมชาติ และอาจจะกลายเป็นทางเลือก 
ที่ดีส�าหรับอนาคต ด้วยกระบวนการศึกษาและค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์
ที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีจุดเร ิ่มต้นจากค�าถามที่ว่า เราจะสร้างสิ่งใหม ่
เพื่อทดแทนวัตถุดิบในธรรมชาติ โดยไม่ท�าลายธรรมชาติได้อย่างไร

ติดตามชม Research VDO Series 55 ปี 
คณะวทิยาศาสตร์ มช. และ vdo clip อื่น ๆ ของคณะ
ได้ที่ Youtube : Science CMU Official  

2019 #55thAnniversaryScienceCMU
Research@Sci From Sky To Rock
Studying@Sci E x p a n d i n g Your Mind

เสริมสร้างคุณค่าให้กากอุตสาหกรรมไทย

"...งานวจิยัทีเ่ป็นจดุเริม่ตน้ในการท�าสิง่ทีไ่รค้า่ ใหก้ลับมามคีณุคา่ และเป็นสว่นหนึง่ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม...”
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ผลงานนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกขึ้นปกและเป็นบทความเด่น
ในวารสาร Talanta วารสารวิชาการชั้นน�าทางเคมีวิเคราะห์ระดับนานาชาติ

ผลงานวจิยัของคณะนกัวจิยัภาควชิาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศ 
เพ่ือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซึง่น�าโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับการคัดเลือก
ขึ้นเป็นภาพปกและเป็นบทความเด่นประจ�าฉบับ 
ในวารสาร Talanta ฉบับวันที่ 15 August 
2019, Volume 201 ซึ่งเป็นหนึ่งในวารสาร
วชิาการชัน้น�าทางเคมวีเิคราะห์ ในระดบันานาชาติ 
โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ คือ งานวิจัย เรื่อง "A simple 
platform with moving drops for downscaling chemical analysis 
incorporating smartphone detection" ซึ่งเป็นการศึกษาการน�า 
ชิ้นคนกาแฟมาใช้ในการลดขนาดการวิเคราะห์ทางเคมีพร้อมการใช้ 
smartphone ในการตรวจวัด 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ และคณะนักวิจัย 
ยงัไดร้บัเชญิใหเ้ขยีนบทความเพ่ือเผยแพร่ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี 
ของวารสารดังกล่าวอีกด้วย คือ บทความ เรื่อง "Experiences with 
the uniqueness of Talanta" ในวารสารฉบับวันที่ 1 October 2019, 
Volume 203 pp287-9

ติดตามอ่านบทความได้ที่ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914019305508
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914019304035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914019305788
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อาจารย์ภาควิชาเคมีได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานโดดเด่น 
จากสมาคมโพลิเมอร์ฯ PST Rising Star 2019

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน JASSO เข้าร่วม 2019 
International Summer Program ที่ Osaka University

ผศ.ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล PST Rising Star 2019 หรือ Polymer 
Society of Thailand (PST) Rising Star 2019 จากสมาคมโพลิเมอร์
แห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 9 (PCT-9) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม อมารี 
วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบเพ่ือยกยกเชิดชูเกียรติ
สมาชิกของสมาคมฯ ที่มีประสบการณ์การท�างานในระยะเริ่มต้น แต่มี
ผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และมี
คุณสมบัติและจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี

ทั้งน้ี สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยนักวิชาการด้านโพลิเมอร์เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การประสานงาน และสร้างความร่วมมือ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีและโพลิเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  

นางสาวมาลี สินเช้า นางสาวสุภาพร ธรรมขัน และนางสาวพิมพ์ชนก ต๊ะแปงปัน (จากซ้ายไปขวา) นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน JASSO Scholarship เพ่ือเข้าร่วม 2019 International Summer 
Program ที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2562 

รายละเอียดโครงการ https://www.sci.osaka-u.ac.jp
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นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรไ์ดร้บัรางวลัวจิยั การศกึษาการอยู่รอดของกบนา 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ศูนย์วิจัยวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สอสท จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม The 5th EnvironmentAsia

นางสาวศรสวรรค์ เลี่ยมทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
วิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best 
Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on 
Biodiversity 2019: Biodiversity and Health) จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at Central World กรุงเทพมหานคร 

ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัยหัวข้อ “Effect of Water 
Temperature on Growth, Survival and Health Status of East 
Asian Bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) Larvae” ซึ่งมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ แสนเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี ชัยโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาถึงระดับอุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุดท่ีมีผลกระทบ 
ต่อภาวะสุขภาพของตัวอ่อนกบนา รวมถึงศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิน�้าแบบฉับพลันต่อการรอดชีวิต การเจริญเติบโต และการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาของตัวอ่อนกบนา ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้
ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา
ในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของส่ิงแวดล้อมอย่างฉับพลัน

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย (สอสท) เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International 
Conference on “Transboundary Environmental Nexus: From 
Local to Regional Perspectives” หรือ The 5th EnvironmentAsia 
ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ โดยได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เม่ือวันท่ี 13 
มิถุนายน 2562 ซึ่งรับเกียรติจาก นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจ
ราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นประธาน
เปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ศาสตราจารย์ 
ดร.วนิดา จีนศาสตร์ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Empress Convention Center โรงแรม 
ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนานาชาติ EnvironmentAsia จัดขึ้นครั้งแรก 
เมื่อปี 2552 และจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุก ๆ  สองปี โดย สมาคมสถาบัน
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คณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ (ANSCSE23)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาการ
และวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ และภาคีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระดับชาติด้าน e-science จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 23 หรือ 
The 23rd International Annual Symposium on 
Computational Science and Engineering (ANSCSE23) 
ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
กล่าวรายงานการจัดงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

ANSCSE23 เป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ 
และนักศึกษา ท้ังในและต่างประเทศได้มีโอกาสน�าเสนอผลงาน 
วิจัยสู่สาธารณะ และรับฟงัการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
ในแขนงต่าง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย อันจะน�าไปสู่การ
พัฒนางานวิจัยและความร่วมมือกันในอนาคต โดยการประชุม
จัดต่อเนื่องทุกปีหมุนเวียนไปตามสถาบันวิจัยและสถาบันการ
ศึกษาทั่วประเทศ

อุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีสมาชิกเป็นทั้งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การประชุม EnvironmentAsia ในครั้งที่ 5 นี้ มีคณาจารย์ 
นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบัน
อุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงาน
กว่า 300 คน ภายในงานมีการเสวนาประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ รวมถึงการน�าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
การจัดการส่ิงแวดล้อม และมลพิษส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยมีการน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถน�าไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป
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ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เดินทางเยือน Iwate University ประเทศญี่ปุ่น 
เพ่ือประสานความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ จับมือ ไทย-ไลซาท พัฒนางานวิจัยการผลิตผงสังกะสี
ออกไซด์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเยือน Iwate University ซ่ึงตั้งอยู่  
ณ จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Akira Iwabuchi อธิการบดี 
และคณะผู้บริหารระดับสูงของ Iwate University ให้การต้อนรับ ซึ่งการ
เดินทางเยือน Iwate University ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ
แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีพลาสมาเกษตรและอาหาร ด้านหลักสูตร
นานาชาติ รวมถึงเทคโนโลยีการดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ และในช่วงบ่าย ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสมาไฟฟา้แรงสูงส�าหรับเกษตรและอาหาร 
และเยี่ยมชม start up การปลูกเห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และคุณพนม พรมมิรัตนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท 
จ�ากัด บริษัท ในเครือยูนิเวนเจอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการและการร่วมผลิตบัณฑิต (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กับ บริษัท ไทย-ไลซาท จ�ากัด ณ ห้องประชุม UV Board 
Room ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิต
ผงสังกะสีออกไซด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ผ่านบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน 

ในการนี้ รศ. ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อ�านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.มาโนช นาคสาทา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ คุณวรวรรต 
ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณกรธวัช กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ ใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด(มหาชน) 
และคณะนักวิจัยในโครงการฯ ได้แก่ ผศ.ดร.พิพัฒน์ เรือนค�า จากภาค
วิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ อ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ จากภาควิชาเคมี
อุตสาหกรรม อ.ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น และ อ.ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล 
จากภาควิชาเคมี ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย
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พิธีปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2561

ค่าย CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ป้ันนักวิทย์ 
ตอน "Science of the Impossible"

ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าว 
ให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในพิธีปัจฉิมนิเทศ 
และงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ท่ีก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษา
ในการเตรียมพร้อมก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันแน่นแฟน้ระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า

ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พิธีมอบรางวัล The 
Best Atom และรางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 พร้อมใจกันเข้าร่วมงานอย่าง
อบอุ่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 
ภาควิชาฟสิิกส์ และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
จัด CMU Science Camp ค่ายค้นฝัน ป้ันนักวิทย์ ตอน 
"Science of the Impossible" ระหว่างวันที่ 19-25 
พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2561 จากทั่วประเทศ ที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าค่าย จ�านวน 83 คน ได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังให้เยาวชน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและประกอบอาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยนักเรียนที่เข้าค่าย
ตลอดท้ัง 7 วัน ได้ร่วมท�ากิจกรรมเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการน�าเสนอโจทย์ปัญหา 
การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง รวมท้ังกิจกรรมโต้วาที 
กีฬา สันทนาการ ทัศนศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย 
ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ  ได้เปิดโลกทรรศน์ทางวิชาการและได้
ฝึกฝนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
อย่างสนุกสนานและเต็มอิ่ม 
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ประมวลภาพกิจกรรม Ars Suthepensis 2019 ครัง้ที ่2 
หวัขอ้ "สาหรา่ย" สร้างสรรคผ์ลงาน 

ศิลปะ ผา่นแรงบนัดาลใจจากธรรมชาตวิทิยา 
โดย ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิม
พระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่าง 
วันที ่1-2 มิถุนายน 2562 

การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์
และพลาสติกชีวภาพ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได ้
และเซ็นเซอร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
จัดการสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติส�าหรับอุตสาหกรรม
การแพทย์และพลาสติกชีวภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 
ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน และกล่าว
รายงานการจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้า
ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี 
ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ท�างานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ที่มีความสนใจงานวิจัย
ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย ์
และพลาสติกชีวภาพ ได้สร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐาน
งานวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสู่การพัฒนาองค์ความรู้ 
เชิงประยุกต์ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตผลงานตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การผลิตต้นแบบ และผลิตภัณฑ์ทาง
ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย ์
และพลาสติกชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน 70 คน ทั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ มช. 
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รวมทั้งบริษัท
เอกชน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ 
และเซ็นเซอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจหลักเพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้าน 
งานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้ 
และเซ็นเซอร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดการท�างานวิจัยร่วมกันด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับ
อิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ตั้งแต่ต้นน�้า-กลางน�้า-ปลายน�้า เช่น 
แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์ทางไฟฟา้เคมีพิมพ์ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
เพอรอฟสไกต์พิมพ์ได้ รอยต่อพีเอ็นพิมพ์ได้ เทอร์โมอิเลคทริกพิมพ์ได้ 
ฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลาด และ วัสดุทางการแพทย์สามมิติ เป็นต้น 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของวงการแพทย์ในปัจจุบันที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาโรคของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า
มากขึ้น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีท�าให้สามารถใช้วัตถุดิบได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
โลหะ เซรามิก พลาสติก วัสดุชีวภาพ 

การพิมพ์ 3 มิติ ขยายวงกว้างในทางการแพทย์หลากหลายสาขา 
ทั้งการสร้างอวัยวะเทียม การศัลยกรรมแก้ไขขากรรไกร ไปจนถึงอุปกรณ์
ที่ช่วยให้การผ่าตัดแม่นย�าและรักษาได้อย่างตรงจุด เพ่ือช่วยในการรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างการพิมพ์ 3 มิติที่น�าไปใช้ในกระบวนการ
ทางการแพทย์ เช่น สร้างแบบจ�าลองที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ 
สร้างอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นแนวทาง (Surgical Guilds) ในการรักษาผู้ป่วย 
อุปกรณ์ที่ฝังในร่างกายผู้ป่วย (Implants) เช่น โครงร่างเพ่ือการปลูก
ถ่ายอวัยวะของผู้ป่วย โครงร่างใบหูแทนกระดูกอ่อนเพ่ือให้ร่างกายสร้าง
เซลล์ใหม่ขึ้นมาห่อหุ้มเป็นใบหู ชิ้นส่วนกะโหลก ฟนัเทียม ขาเทียม แขนเทียม 
ไปจนถึงการสร้างไตเทียมและหลอดเลือดเทียม ซึ่งมีการพัฒนาให้แพทย์
สามารถท�าความเข้าใจในอวัยวะของผู้ป่วยรายบุคคลเพ่ือสามารถจัดท�า
อุปกรณ์การรักษาอย่างเหมาะสมกับตัวผู้ป่วย และการน�าไปใช้พิมพ์อวัยวะ
เทียมเพ่ือใช้ทดแทนอวัยวะของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้พลาสติกยังถูกน�าไปใช้ในการผลิตสินค้าอื่น ๆ  อีกมากมาย
หลายประเภท เช่น โมเดลหุ่นโชว์ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน  
เคสส�าหรับใส่มือถือ ซึ่งสินค้าเหล่านี้บางชิ้นอาจถูกทิ้งหลังใช้งานได้ไม่นาน 
การใช้พลาสติกท่ีย่อยสลายได้มาเป็นวัสดุในการผลิตก็จะช่วยลดปริมาณ
ขยะลงได้มาก มิติใหม่ในยุครู้ทันเทคโนโลยีจึงมีการน�านวัตกรรมพลาสติก
ชีวภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 3D Printing มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วยังช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีข้ึนจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  
โดยไม่ต้องเจ็บตัวเพ่ิมจากการผ่าตัดซ�้าด้วย

ข้อมูล โดย ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
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โครงการ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย

เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2562  โครงการ Smart Bee 
คณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย รศ. ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้า
ชุดโครงการ และอาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งให้มีมาตรฐาน ตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือความยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
และการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งในยุค 4.0” ณ ห้องประชุมดอยหลวง 
โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
สู่เกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงและผู้ท่ีสนใจ ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ส�าหรับ
การพัฒนาและการจัดการการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย  อีกทั้งเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เวชส�าอางและความงาม ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคเหนือ และยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งในภาคเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร กล่าวว่า 
“การเลี้ยงผึ้งถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งการ
ส่งออกน�้าผึ้งโดยเฉพาะน�้าผึ้งล�าไย สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกกว่า
ร้อยล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  
จากผึ้ง ได้แก่ นมผึ้ง และเกสรผ้ึง ที่มีตลาดที่ยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากผึ้งถือเป็นวัตถุดิบส�าหรับอาหารเพ่ือสุขภาพและ
ความงามที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ยับย้ังเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ 
สามารถน�าไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชส�าอางได้”

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ  อาทิ การปฏิบัติ
การทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (มาตรฐานฟาร์มผึ้ง) โดยวิทยากร
จากส�านักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการการผลิตที่เหมาะสม การป้องกันและการปราบไรปรสิต 
โดยปราศจากสารเคมีอันตราย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมผึ้งในการต้านเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนัง การต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมความงามท่ีมีผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก” โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองท�าสบู่เหลวที่มีน�้าผึ้งเป็นส่วนประกอบ ตลอดจน
เรียนรู้การตรวจคุณค่าทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์จากผ้ึงและการพัฒนา
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในยุค Thailand 4.0 อีกทั้งทางโครงการฯ ยังได้
แนะน�าการใช้แอปพลิเคชั่นส�าหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ บรรยาย
โดย ดร.ชัยณรงค์ สินภู่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้า
ร่วมกว่า 200 คน ทั้งยังได้รับเกียรติจากประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และ
บทบาทของหอการค้าต่อการส่งเสริมการค้าน�้าผึ้งและผลิตภัณฑ์อีกด้วย 
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บุคลากรและนักศึกษาร่วมด�าหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจ�าปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีด�าหัวคณบดีและผู้อาวุโส ประจ�าปี 2562 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ 
บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง และแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโส รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ในปีนี้มีผู้อาวุโส ซึ่งประกอบด้วย 
อดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณ และผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกส่วนงาน ให้เกียรติ
เข้าร่วมงานกว่า 65 ท่าน บรรยายกาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น 
บุคลากรและนักศึกษาได้พร้อมใจกันตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม
เข้าสระเกล้าด�าหัวและขอพรจากผู้อาวุโสโดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสเดียวกันนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้น�าคณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมด�าหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวดริ้วขบวน

การจัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งให้มีมาตรฐาน 
ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือความยั่งยืนตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งในยุค 4.0”  
ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนบูรณาการวิจัย และ
นวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 รวมท้ัง 
Ricola Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ให้การสนับสนุนการ
วิจัย เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

เกษตรกรผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ทาง 
เว็ปไซต์ Smart Bee ที่ https://smart-beekeeper.com ซึ่งเป็น
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง รวม
ถึงแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  และสามารถดาวน์โหลด
เอกสารส�าคัญ เช่น มาตรฐานฟาร์ม และหนังสือคู่มือการเลี้ยงผึ้งและ
แมลงเศรษฐกิจ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 093-580-0013, Facebook page: Smart Bee 

ข้อมูลโดย โครงการ Smart Bee 
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จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ 
ตลอดจนเพ่ือน พ่ี น้อง ศิษย์เก่า 
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วม
เป็นส่วนหนึ่ง ในการน�าพา 
คณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่อนาคต
ที่รุ่งโรจน์ ด้วยการร่วมบริจาค
เงินสมทบกองทุน 60 ปีฯ 
ผ่านระบบ CMU e-DONATION 
>> http://bit.ly/2H14rI1

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชี กองทุน 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ีบัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี 
โทร. 053-943312, 053-943459, 053-943460

#หนึ่งบาทของท่านมีคุณค่า 
#ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัย 
#ScienceCMU

กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
“ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูการศึกษา พัฒนาการวิจัย” 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในสามคณะ
แรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 
และได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ในปี พ.ศ. 2562 
และจะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิต
บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 4 หมื่นคน โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองชุมชน และพัฒนา
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุน 60 ปีฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนทุนการ
ศึกษา และเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง 







ช�ำระฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตที่ 3/2521

ปท.มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา :  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
บรรณาธิการ :  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ :  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน 
  ผู้ช่วยหัวหน้างานในส�านักงานคณะฯ 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
ปริญญาตรี 15 หลักสูตร 
1. คณิตศาสตร์ 6. สถิติ 11. จุลชีววิทยา 
2. เคมี 7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12. สัตววิทยา 
3. ชีววิทยา 8. เคมีอุตสาหกรรม 13. อัญมณีวิทยา  
4. ธรณีวิทยา 9. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 14. วิทยาการข้อมูล 
5. ฟสิิกส์ 10. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    
  (นานาชาติ) 
ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ 10. การสอนคณิตศาสตร์ 16. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
2. เคมี  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 17. สถิติประยุกต์   
3. ชีววิทยา 11. การสอนชีววิทยา  (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
4. ธรณีวิทยา 12. ธรณีฟสิิกส์ประยุกต์ 18. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
 (นานาชาติ)  (นานาชาติ)  (นานาชาติ) 
5. ฟสิิกส์ 13. การสอนฟสิิกส์ 19. ดาราศาสตร์
6. ฟสิิกส์ประยุกต์ 14. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
7. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
8. เคมีอุตสาหกรรม  (นานาชาติ) 
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์  
 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
# นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย) 
# เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยา 
 และเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)  

ปริญญาเอก 17 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์  8. เคมีอุตสาหกรรม 13. จุลชีววิทยาประยุกต์
2. เคมี   (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
3. เคมี  9. วัสดุศาสตร์ 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 (นานาชาติ) 10. วัสดุศาสตร์ 15. ฟสิิกส์ประยุกต์ 
4. ชีววิทยา  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
 (นานาชาติ) 1 1. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 16. ดาราศาสตร์
5. ธรณีวิทยา  (นานาชาติ) 17.  วิทยาศาสตร์นาโน   
 (นานาชาติ) 12. ความหลากหลายทางชีวภาพ  และเทคโนโลยีนาโน
6. ฟสิิกส์   และชีววิทยาชาติพันธุ์  (นานาชาติ / สหสาขาวิชา) 
7. ฟสิิกส์ (นานาชาติ)  (นานาชาติ) 
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย) 


