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เป็นดวงจิตแห่งชนชาติทุกสมัย

เป็นแก้วตาแห่งปวงข้าประชาไทย
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เราเหล่าชาวร่มแดนช้างขอย่างก้าว

ตามรอยเท้า เหมือนดังพ่อสั่งสอน

จะท�าดีด้วยจิตเอื้ออาทร

ให้สมเป็นพสกนิกรของพระองค์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท 

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชมกิจการ

ในส่วนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2508

 

 

ภาพประทับจติชาววิทยาศาสตร์ มช.

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

อาคารเคมี 1 ในอดีต และปัจจุบัน

ภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) http://library.cmu.ac.th/pinmala



สวัสดีครับ คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ผมได้มาพบปะกับท่าน
หลังจากท่ีผมและทีมงานได้เข้ามาบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันท่ี 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้พยายามพัฒนาช่องทางที่หลากหลายและครอบคลุม 
เพ่ือเป็นสื่อกลางประสานความสัมพันธ์อันดี และอ�านวยความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างคณะฯ กับบุคลากร 
นักศึกษา และสังคมภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทาง Website: www.
science.cmu.ac.th, Facebook : www.facebook.com/science.
cmu, Line@ SCI CMU Info. Center (Id:@scicmu) หรือทาง 
Twitter:@sci_cmu และสารคณบดีนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการส่ือสารกับบุคลากร ทุกๆ 3 เดือน

สารคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงวิสัยทัศน์ของคณะฯ ในอีก 4 ป ี
ข้างหน้าว่า เราจะมุ่งไปสู ่การเรียนการสอนแบบนานาชาติและการสร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศ  
ซึ่งต้องการความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ 
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย เพื่อผลักดันให้พวกเราสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวร่วมกัน 
ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า คณะวิทยาศาสตร์ของเราจะมีกิจกรรมส�าคัญคือ การเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 ระหว่างวันที่ 17–19 สิงหาคม 
2560 ที่ก�าลังจะถึงนี้ โดยคณะฯ ได้เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป มาเยี่ยมชมงาน นอกจากนี้ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ยังได้กรุณาให้ความร่วมมือ 
กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูที่มาร่วมงานเป็นหมู ่คณะสามารถ
เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีในช่วงเวลาจัดงานอีกด้วย จึงขอให้ทุกท่านและทุกหน่วยงาน 
ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และช่วยกันประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
ในคร้ังนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th และ Application 
SciWeek@CMU 2017 (ระบบ Androind เท่านั้น)

 สุดท้ายน้ี ผมขออ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการท�างาน 
และพบกันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560 
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
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ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ล�ายอง ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า คณะนักวิจัยจาก 

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยในงานแถลงข่าว ซึ่งจัด 

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส�านักงาน มช. ว่า คณะนักวิจัย 

ได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวชนิดใหม่ของโลก ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อสามัญว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” 

โดยในงานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการแถลงข่าว และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย

คณะนักวิจัยได้ให้ข้อมูลว่า เห็ดทรัฟเฟิล (truffle) เป็นราที่จัดอยู ่ในสกุล Tuber (ทู-เบอร์) โดยปกติแล้ว

เป็นราเอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal fungi) ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณรากไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นในวงศ์ก่อและสน 

เส้นใยเห็ดทรัฟเฟิลช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชอาศัยและสร้างดอกเห็ดใต้ดิน สามารถบริโภคได้และถือว่าเป็น

ดอกเห็ดท่ีมีราคาแพงมากที่สุดในโลก เนื่องจากดอกเห็ดมีกลิ่นเฉพาะ ราคาของเห็ดทรัฟเฟิลเริ่มตั้งแต่หลักหมื่นจนถึง

หลักแสนต่อกิโลกรัม โดยข้ึนอยู่กับชนิดของเห็ดทรัฟเฟิล กลิ่นที่เห็ดทรัฟเฟิลสร้างมานั้น พบว่าประกอบด้วยสารกลุ่ม

แอลกอฮอล์และเอสเตอร์มากกว่า 50 ชนิด ซึ่งชนิดหลักได้แก่ 2,4-Dithiapentane (C3H8S2) หรือ Bis-(methylsulfanyl)-

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร ์มช. 
ค้นพบ เห็ดทรฟัเฟิลขาว

ชนิดใหม่ของโลก 
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methane นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นสารระเหยที่พบในอาหารสัตว์ 

ซึ่งสามารถกระตุ้นความหิวของสัตว์ได้ ดังนั้นการค้นหาเห็ดทรัฟเฟิล

ตามธรรมชาติอาศัยความสามารถในการดมกลิ่นของสัตว์ เช่น 

สุนัข สุกร ในการค้นหา โดยเห็ดทรัฟเฟิลด�าเพอริกอร์ด [Périgord 

black truffle; Tuber melanosporum (ทู-เบอร์ มี-ลา-โน-สปอร์-รัม)] 

เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน [Italian white truffle; Tuber magnatum 

(ทู-เบอร์ แม็ก-นา-ตัม)] เห็ดทรัฟเฟิลฤดูร้อน [Summer truffle; 

Tuber aestivum (ทู-เบอร์ เอส-ติ-วัม)] ใช้เป็นส่วนประกอบ

ในอาหารยุโรปที่มีราคาแพง เห็ดทรัฟเฟิลขาวอเมริกา [Oregon 

whitish truffle; Tuber oregonense (ทู-เบอร์ ออ-รี-กอน-เอน-เซ่) และ 

Tuber gibbosum (ทู-เบอร์ จิบ-บอ-ซัม)] นิยมเก็บและค้าขายในทางตอนเหนือ 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในทวีปเอเชียเห็ดทรัฟเฟิลด�า Tuber indicum 

(ทู-เบอร์ อิน-ดิ-คัม) เป็นที่นิยมค้าขายในประเทศจีน ปัจจุบันมีการทดลองค้นคว้าวิจัยและเพาะเลี้ยงเห็ดทรัฟเฟิล 

กับกล้าไม้เพื่อผลิตดอกเห็ดในเชิงการค้า และประสบความส�าเร็จในอิตาลี ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา แต่ยังมีการ

ศึกษาท่ีน้อยในทวีปเอเชีย

การศึกษาเห็ดทรัฟเฟิลในทวีปเอเชีย เริ่มมีมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนหน้านี้ และ Tuber indicum เป็นเห็ดทรัฟเฟิล

ชนิดแรกที่พบในพื้นที่เทือกเขาหิมาระยัน ประเทศอินเดีย ต่อมามีการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ ๆ มากกว่า 25 ชนิด 

ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยนักเห็ดราวิทยาทั่วโลกได้ประเมินว่าในทวีปเอเชียมีความหลากหลายของเห็ดทรัฟเฟิล

ที่สูงแต่ยังมีการศึกษาและการค้นพบที่น้อย

ทีมวิจัยเห็ดราขนาดใหญ่ ห ้องปฏิบัติการวิจัยด ้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ล�ายอง เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และ

ได้เริ่มศึกษาความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันก็ร่วม 18 ปีมาแล้ว โดยเน้น

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่เป็นเห็ดป่าธรรมชาติ พบเห็ดราขนาดใหญ่มากกว่า 8,060 ชนิด มากว่า 60 ชนิด 

ที่เป็นชนิดใหม่ของโลก และมากกว่า 10 ชนิด ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย จากแหล่งทุน 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ล�ายอง 

ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส จากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) หนึ่งในคณะผู ้วิจัยเห็ดราวิทยาภายใต้ทุนวิจัยดังกล่าว  

คือ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า สังกัดมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวครั้งแรกในประเทศไทยที่พบว่า 

เป็นชนิดใหม่ของโลก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีชื่อว่า Tuber 

thailandicum (ทู-เบอร์ ไทย-แลนด์-ดิ-คัม) เมื่อปี พ.ศ.2557 ถูกเผยแพร ่

ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ Mycological Progress เล่มท่ี 14 ประจ�าเดือน 

ตุลาคม พ.ศ. 2558 และทีมวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขอกราบ

บังคมทูลเพื่อขอพระราชทานชื่อสามัญของเห็ดชนิดดังกล่าว จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานนามว่า “เห็ดทรัฟเฟิล

ขาวเทพสุคนธ์” ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

Tuber thailandicum  
(เห็ดทรฟัเฟิลขาวเทพสุคนธ์)

Tuber lannaense  
(ทรฟัเฟิลล้านนา)
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ก่อนหน้าน้ีนักเห็ดราวิทยาเชื่อมาตลอดว่าเห็ดทรัฟเฟิลสามารถ

พบได้ในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียในเขตหนาวเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่พบ 

ในเขตร้อนอย่างพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นเห็ดทรัฟเฟิล

ชนิดแรกที่พบอยู่ในภูมิศาสตร์ของเส้นละติจูดท่ีต�่าท่ีสุดเมื่อเทียบ

จากการรายงานการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คณะผู ้วิจัยเดียวกันค้นพบเห็ด

ทรัฟเฟิลที่เป็นชนิดใหม่อีกหนึ่งชนิด คือ Tuber lannaense 

(ทู-เบอร์ ลาน-นา-เอน-เซ่) ซึ่งถือเป็นตัวที่สองของประเทศไทย 

ซ่ึงถูกเผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ Mycological Progress 

เล่มที่ 15 ประจ�าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 และในปี พ.ศ. 2560 

ล่าสุดคณะผู้วิจัยได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเล่ียน Tuber magnatum 

(ทู-เบอร ์ แม็ก-นา-ตัม) ซึ่งเห็ดชนิดนี้ถือได ้ว ่ามีราคาแพงที่สุดใน

โลก โดยการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลทั้งสามชนิดนี้ถือว่าเป็นการพบเห็ดทรัฟเฟิลครั้งแรก

ในประเทศไทยและครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การศึกษาวิจัยทรัฟเฟิลของทางคณะวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เนื่องจากเห็ดทรัฟเฟิล 

มีราคาแพง ในอนาคตทางคณะวิจัยมุ่งเน้นถึงการพัฒนาการเพาะปลูกเห็ดทรัฟเฟิลที่พบในประเทศไทยในระบบ

ฟาร์มสีเขียวภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อการค้า เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึง

การกระตุ้นให้เกิดรายได้ของคนในพื้นที่ การลงทุนของผู้สนใจ เพื่อผลิตเป็นเห็ดเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ เห็ดทรัฟเฟิลเป็นเห็ดที่มีความพิเศษและแตกต่างจากเห็ดท่ีเรารับประทานกันโดยท่ัวไปอย่างเห็ดหอม 

เห็ดฟาง หรือเห็ดออรินจิ โดยเห็ดเหล่านี้จะเจริญอยู่ตามขอนไม้หรือซากใบไม้ต่างๆ แต่เห็ดทรัฟเฟิลจะเจริญเติบโต

อยู่ใต้ดิน และจะอยู่กับรากต้นไม้บางชนิดเท่านั้น หน้าที่ของเห็ดทั้งสองกลุ่มน้ีก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือเห็ด

ชนิดอื่นจะท�าหน้าที่ย่อยสลายซาก แต่เห็ดทรัฟเฟิลกลับท�าหน้าที่ดูดซึมสารอาหารในดินให้กับพืชที่มันอาศัยอยู่ด้วย 

ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเห็ดทรัฟเฟิล คือ มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์

เห็ดทรัฟเฟิลที่คณะวิจัยค้นพบ มี 2 ชนิดที่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิด

ใหม่ของโลก คือ “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” และอีกชนิดหน่ึงคือ 

Tuber lannaense ส่วนเห็ดทรัฟเฟิลอีกชนิดไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลชนิด

ใหม่ของโลก หากแต่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดท่ีแพงท่ีสุดในโลก 

นั่นคือเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลี่ยนท่ีมีราคาสูงถึง 160,000 บาท

ต่อกิโลกรัม ซึ่งตามทฤษฎีแล้วจะสามารถพบเห็ดทรัฟเฟิลได้ตาม

ประเทศเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นเพียงเท่านั้น แต่ในคร้ังนี้กลับ

พบในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น การค้นพบในครั้งนี้จึงถือ

เป็นการหักล้างทฤษฎีความเชื่อที่เคยมีมา ทางคณะวิจัยจึงมีความ

มุ ่งมั่นที่จะศึกษาพัฒนาการท�าฟาร์มเพาะพันธุ ์ เห็ดทรัฟเฟิล 

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเกษตรกรรมไทยในอนาคต

Tuber magnatum  
(เห็ดทรฟัเฟิลขาวอิตาเลียน)

ผลิตภัณฑ์น�า้มันมะกอก
และเกลือกลิ่นเห็ดทรฟัเฟิล
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SCI
Column

วัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst) คือ วัสดุที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงแล้วท�าให้เพิ่มอัตราเร็ว

ปฏิกิริยาเพื่อเข้าสู่สมดุลเร็วขึ้น วัสดุเร่งปฏิกิริยาสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น 

การสังเคราะห์แอมโมเนียโดยมีเหล็กเป็นวัสดุเร่งปฏิกิริยา การสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยมีทองเป็นวัสดุ 

เร่งปฏิกิริยาและอื่น ๆ  ส�าหรับบทความนี้กล่าวถึงวัสดุเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ (Heterogeneous Photocatalyst) 

ที่น�าไปใช้ในกระบวนการโฟโตแคตาไลซิส (Photocatalysis Process) เพื่อการก�าจัดสารประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อน 

ในน�้าซึ่งอาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น สีย้อม ฟีนอล คลอโรฟีนอล กรดออกซาลิก กรดซาลิกไซลิก และ

อื่น ๆ เป็นต้น และเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ได้แก่ ไกลโฟเสท เมโทมิล และอื่น ๆ เป็นต้น การใช้วัสดุ 

เร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์มีข้อดีคืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง สามารถแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากสาร

ตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถน�าวัสดุเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ได้ [1]

การก�าจัดสารประกอบอินทรีย์ในน�้าโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลซิส สามารถท�าได้โดยการกระตุ้น 

วัสดุเร่งปฏิกิริยาที่มีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับค่าแถบช่องว่างพลังงาน (Band Gap) ของตัวเร่งปฏิกิริยานั้น ๆ  

โดยเม่ือได้รับพลังงานแสงในรูปพลังงานโฟตอนมากพอท่ีจะท�าให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ซ่ึงพลังงานนี้เรียกว่า “พลังงาน

กระตุ้น” จากการกระตุ้นด้วยแสงจะท�าให้อิเล็กตรอนที่แถบเวเลนซ์ (Valence Band, VB) ถูกกระตุ้นไปยังแถบ

การน�า (Conduction Band, CB) ท�าให้เกิดโฮลที่แถบเวเลนซ์ซึ่งถูกเรียกว่า “คู่อิเล็กตรอนและโฮล (Electron-hole 

Pairs)” อิเล็กตรอนจากสารละลายหรือเรียกว่าตัวให้อิเล็กตรอน (Electron Donor) สามารถเคลื่อนที่ไปยังโฮล 

ที่แถบวาเลนซ์เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) นั่นคือ โฮลจะท�าปฏิกิริยากับน�้า (H2O) และไฮดรอกไซด์

ไอออน (OH—) เกิดเป็นไฮดรอกซิลเรดิคอล (Hydroxyl Radical, OH•) ซ่ึงเป็นตัวออกซิแดนท์ (Oxidant) ที่แรง 

ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ไฮดรอกซิลเรดิคอลท่ีเกิดข้ึนน้ี สามารถย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์

ชนิดต่าง ๆ  ให้ลดลงหรือหมดไป อีกด้านหนึ่งอิเล็กตรอนในแถบการน�าจะเคล่ือนท่ีไปยังตัวรับอิเล็กตรอน (Electron 

Acceptor) ในปฏิกิริยารีดักชัน ออกซิเจนท่ีอยู ่ในสารละลาย จะถูกดูดซับโดยวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง 

ออกซิเจนที่ถูกดูดซับนี้ท�าหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ซ่ึงท�าให้เกิดเป็นซูเปอร์ออกไซด์เรดิเคิล (O2•—) และเมื่อ

ซูเปอร์ออกไซด์เรดิเคิลท�าปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน (H+) จะเกิดเป็นไฮโดรเปอโรซิลเรดิคอล (HO2•—) 

ถ้าไฮโดรเปอโรซิลเรดิคอลรวมกัน ผลท่ีได้คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และออกซิเจน ซึ่งไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ สามารถรับอิเล็กตรอนจากแถบการน�าหรือจากซูเปอร์ออกไซด์เรดิคอล และเกิดเป็นไฮดรอกซิลเรดิคอลได้ 

ดังนั้นไฮดรอกซิลเรดิคอลสามารถถูกสร้างขึ้นโดยปฏิกิริยารีดักชัน ซึ่งย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในน�้า 

บทความโดย ผศ.ดร.นัดดา เวชชากุล 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การพัฒนาวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
เพื่อใช้ส�ำหรับกำรก�ำจัดสำรประกอบอินทรีย์ในน�้ำ 
โดยกระบวนกำรโฟโตแคตำไลซิส
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และผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในน�้าท่ีเกิดจากไฮดรอกซิลเรดิคอลและซูเปอร์ออกไซด์เรดิเคิล 

คือ คาร์บอนไดออกไซด์และน�้า กลไกกระบวนการโฟโตแคตาลิสแสดงดังรูป 1 [2,3]

รูป 1 กลไกของกระบวนการโฟโตแคตาลิสเมื่อใช้วัสดุเร่งปฏิกิริยา
ด้วยแสงไทเทเนียมไดออกไซด์

ตัวอย่างวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เช่น วัสดุในกลุ่มสารประกอบไบนารี (Binary Compound) เช่น ไทเทเนียม

ไดออกไซด์ (TiO2) และซีเรียมไดออกไซด์ (CeO2) เป็นต้น และสารประกอบเทอร์นารี (Ternary Compound) ได้แก่ 

บิสมัธวานาเดต (BiVO4) บิสมัธทังสเตท (Bi2WO6) และอินเดียมวานาเดต (InVO4) เป็นต้น การน�าวัสดุเร่งปฏิกิริยา

ด้วยแสงต่าง ๆ เหล่าน้ีไปใช้ก�าจัดสารประกอบอินทรีย์นั้น ประสิทธิภาพของวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่จ�าเพาะ

ต่อการก�าจัดสารประกอบอินทรีย์หนึ่ง ๆ นั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นความท้าทายของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

วัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงท่ีผู้เขียนก�าลังท�าการวิจัยตอนน้ีคือการปรับปรุงวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งอาจท�าได้โดยการเจือด้วยไอออนโลหะ (Metal Ion Dopant) และการท�าเป็นวัสดุผสมกับ

สารกึ่งตัวชนิดอื่น (Composite Semiconductor System) เพื่อใช้ในการเข้าร่วมท�าปฏิกิริยาในกระบวนการเร่ง

ปฏิกิริยาด้วยแสง ซ่ึงท�าให้เกิดปฏิกิริยาออกซิชันและรีดักชันอย่างรวดเร็วและน�าไปสู่การก�าจัดสารประกอบอินทรีย์

ในน�้าได้ในเวลาอันสั้น นอกจากการปรับปรุงวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแล้ว การวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติทาง

กายภาพและเคมีของวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ท�าการพัฒนาข้ึนนั้นมีความส�าคัญที่ท�าให้สามารถเข้าใจว่า

เพราะเหตุใดวัสดุเร่งปฏิกิริยาจึงมีประสิทธิภาพสูงในการก�าจัดสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นมลพิษทางน�้า เทคนิค

การปรับปรุงวัสดุเร่งปฏิกิริยา สามารถอธิบายโดยย่อได้ดังนี้

การเจือด้วยไอออนโลหะ (Metal Ion Dopants) เป้าหมายในการเจือด้วยโลหะก็เพ่ือท�าให้เกิดชั้นระดับ

พลังงานย่อยที่อยู่ระหว่างแถบวาเลนซ์และแถบการน�า อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์สามารถเคลื่อนที่ไปยังชั้นระดับ

พลังงานย่อยเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังแถบการน�า ส่งผลให้การใช้พลังงานในการกระตุ้นการ

เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปยังแถบการน�าลดลง จึงท�าให้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ได้ภายใต้การใช้พลังงานต�่าในการกระตุ้น ผลการเจือด้วยไอออนโลหะอีกอย่างก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของตัว
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เร่งปฏิกิริยาท�าให้กระบวนการการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไอออนโลหะที่น�ามาเจือเพื่อการปรับ

แต่งพื้นผิวสามารถ เช่น ไอออนของเหล็ก (Fe3+) ทองแดง (Cu2+) วาเนเดียม (V4+) นิเกิล (Ni2+) โคบอลท์ (Co2+) 

เป็นต้น [4]

การท�าเป็นวัสดุผสมกับสารกึ่งตัวน�าชนิดอื่น (Composite Semiconductor System) ข้อดีของการ

ปรับปรุงวัสดุเร่งปฏิกิริยาแบบวัสดุผสม คือ สามารถลดอัตราการรวมตัวของอิเล็กตรอนและโฮลได้ เนื่องจาก

มีการถ่ายโอนของอิเล็กตรอนและโฮลเกิดข้ึนระหว่างวัสดุเร่งปฏิกิริยาสองชนิด ท�าให้เวลาที่ใช้ในการรวมตัวของ

อิเล็กตรอนและโฮลจึงมากขึ้นกว่าเดิมจึงท�าให้ประสิทธิภาพของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสูงขึ้น การถ่ายโอน

อิเล็กตรอนและโฮลเกิดข้ึนได้เนื่องจากการมีระดับพลังงานท่ีแถบเวเลนซ์และระดับพลังงานที่แถบการน�า

ที่แตกต่างกันโดยระดับพลังงานที่แตกต่างกันนี้จะขึ้นกับชนิดของวัสดุเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วย

แสงแบบวัสดุผสม เช่น บิสมัธวานาเดต-ไทเทเนียมไดออกไซด์ (BiVO4-TiO2) [5] และโคบอลต์เฟอร์ไรต์-ไทเทเนียม

ไดออกไซด์ (CoFe2O4-TiO2) [6] เป็นต้น

การปรับปรุงวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทั้งสองเทคนิคท�าให้ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาในการก�าจัด

สารประกอบอินทรีย์แตกต่างกัน จากอันตรกิริยาที่เกิดข้ึนดังได้กล่าวมาแล้วจากทั้งสองเทคนิคท�าให้กระบวนการ

โฟโตแคตาไลซิสเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันกระบวนการโฟโตแคตาไลซิสยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ อีก 

ได้แก่ ความเป็นผลึก พื้นที่ผิวจ�าเพาะ ขนาดและรูปร่างของวัสดุเร่งปฏิกิริยา ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้สามารถควบคุมได้ 

โดยใช้กระบวนการเตรียมและสภาวะการเตรียมวัสดุเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะน�าไปสู่วัสดุเร่งปฏิกิริยา 

ที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการน�าไปสร้าง

ระบบโฟโตแคตาไลซิสที่มีประสิทธิภาพในการก�าจัดสารประกอบอินทรีย์ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามการสร้างระบบโฟโตแคตาไลซิสจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าที่สามารถรองรับ

กับปริมาณน�้าเสียที่มีจ�านวนมากประกอบกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติเพื่อประหยัด

พลังงานที่จะน�ามาใช้ในการกระตุ้นวัสดุเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ท�าการพัฒนาขึ้นนั่นเอง
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มุมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก ผ่านพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระราชอุตสาหะเพื่อความมั่นคง

ของชาติ และประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารินานัปการ นอกจากนี้แล้ว

พระองค์ยังทรงคิดค้นการประดิษฐ์ที่ช่วยพสกนิกรชาวไทยในการแก้ไขปัญหาทางด้านเกษตร พลังงาน และส่งเสริม

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ จนกระทั่งเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทางคณะรัฐบาล

เห็นชอบทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [1]

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ และพระปรีชาญาณอันสุดจะประมาณนี้ ยังผลให้เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีในขณะน้ันมีมติก�าหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์ของไทย” 

ตามวันท่ีพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ฉบับแรก เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ส�าหรับ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เรื่อง “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือที่เรียกกันว่า กังหันชัยพัฒนา นับว่า

เป็นการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

วันนักประดิษฐ์ขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระปรีชา 

สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ เป ็นประโยชน์ต่อพสกนิกรแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือระลึกถึงวันประวัติศาสตร์

ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก และเป็นการส่งเสริม เผยแพร่

ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นท่ีรู ้จักต่อสาธารณชน เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่นักประดิษฐ์เยาวชนและประชาชน

ทั่วไปในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอานาคต[2]

การประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย จ�านวน 11 ฉบับ คือ[3]

รูปที่ 1  เคร่ืองกลเตมิอากาศท่ีผิวน�า้หมุนซ�า้แบบทุ่นลอย 

จากสิทธิบัตรเลขที่ : 3127 ทรงได้รับการทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายสทิธบัิตรในพระปรมาภไิธย เมือ่วนัท่ี 2 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

1. เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุดซ�้าแบบทุ่นลอย 

(“กังหันน�้าชัยพัฒนา”) ที่ซึ่งประกอบไปด้วยซองตักวิดน�้า

จ�านวน 6 ซอง ที่มีลักษณะเปิด มีพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม

คางหมู และมีพื้นที่บางด้านของซอง เจาะเป็นรูพรุน ทั้งหมด

ติดตั้งอยู่บนโครงกังหันน�้าที่มีโครงด้านข้างทั้ง 2 ด้านเป็นรูป 

12 เหลี่ยม โดยติดตั้งอยู ่บนเหลี่ยมในระยะห่างท่ีเท่ากัน

ที่ศูนย์กลางปลายเพลาทั้ง 2 ข้างของโครงกังหันน�้ามีจุดรองรับ

การหมุนอยู่ที่ตุ ๊กตา ซ่ึงติดตั้งอยู่บนตัวทุ่นลอยของแต่ละด้าน 

โดยมีแหล่งก�าเนิดพลังงานโดยการส่งผ่านก�าลัง พาให้ชุด

กังหันน�้าหมุนตักวิดน�้า จากส่วนลึกประมาณ 50-80 เซนติเมตร 

ขึ้นไป แล้วถ่ายเทน�้าลงมาเพื่อเป็นการเติมอากาศให้กับน�้า 

(รูปที่ 1)
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2. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน�้า 

ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดูด และอัดอากาศ ซึ่งจะอัดอากาศเข้าไป

ผสมกับน�้าท่ีถูกดูดขึ้นมาจากก้นบ่อหรือแหล่งน�้า ก่อนที่จะถูก

ฉีดพ่นออกสู่แหล่งน�้า เพื่อให้มีการเติมอากาศได้ดี เกิดการ

หมุนเวียนของน�้าที่ ได ้รับการเติมอากาศ และเพื่อให ้

มีการเติมอากาศได้อย่างทั่วถึง สามารถน�าไปใช้ประโยชน ์

ในการปรับปรุงคุณภาพน�้าและการบ�าบัดน�้าเสียในชุมชน (รูปที่ 2)

3. การใช้น�้ามันปาล์มกล่ันบริสุทธ์ิเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ดีเซล (“น�้ามันไบโอดีเซล”) ซึ่งเป็นการใช้น�้ามัน

ปาล์มบริสุทธ์ิ เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด 

ท�าให้ควันด�าและสารพิษในไอเสียลดลง เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 

สามารถเพิ่มก�าลังให้กับเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง

และดัดแปลงอุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์และระบบส่งน�้ามันเช้ือเพลิง 

ทั้งยังไม่ต้องติดตั้งเครื่องกรองและเครื่องก�าจัดไอเสีย สามารถ

ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ลดการ 

น�าเข้าน�้ามันเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ เป็นทางเลือกใหม ่

ของอนาคตในเร่ืองของพลังงานใหม่ท่ีสามารถปลูกทดแทนได้ 

(รูปที่ 3)

4. การใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน�้ามันหล่อลื่น

ส�าหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ซ่ึงเป็นการประดิษฐ์ส�าหรับ

เคร่ืองยนต์สองจังหวะส�าหรับการใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ 

(R.B.D.Palm Olein) 100% โดยปริมาตรเป็นน�้ามันหล่อลื่น

ส�าหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 

และเป็นทางเลือกใหม่ของอนาคตในเรื่องของการใช้วัตถุดิบ 

ที่สามารถปลูกทดแทนได้ โดยทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2545 เลขที่สิทธิบัตร : 841

5. การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (“ฝน

หลวง”) ที่ซึ่งเป็นกรรมวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิด

เมฆฝนจากเมฆอุ ่น ควบคู่กับเมฆเย็น เพื่อให้เกิดฝนตก 

ลงสู่พื้นท่ีเป้าหมายตามท่ีก�าหนด สามารถเพิ่มความถี่ของฝน 

และทวีปริมาณน�้าฝนให้มากยิ่งขึ้นกว่าฝนท่ีเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดเมฆ 

โดยการโปรยสารเคมี ผงเกลือโซเดียมคลอไรด์ (Nacl) ที่ระดับ

ความสูง 7,000 ฟุต จากระดับน�้าทะเลในสภาพท้องฟ้าโปร่ง

ที่มีความช้ืนสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นแกน

กลั่นตัวของเมฆ และก่อให้เกิดเมฆที่ก่อยอดขึ้นถึงระดับความสูง 

10,000 ฟุตจากระดับน�้าทะเล 

รูปท่ี 2  เครื่องดูดและอัดอากาศ จากสิทธิบัตรเลขที่ : 

10304 ทรงได้รบัการทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายสทิธบิตัร 

ในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2544

รูปท่ี 3 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบของการใช้น�้ามัน 

เชือ้เพลงิทัง้สามชนดิด้วยเครือ่งยนต์แบบดเีซล จากสทิธบิตัร 

เลขที่ : 10764 ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายสทิธบิตัรในพระปรมาภไิธย เมือ่วนัท่ี 26 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2544
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ขั้นตอนท่ี 2 การดัดแปรสภาพอากาศจากเมฆที่ก่อขึ้นตามขั้นตอนที่ 1 โดยการโปรยสารเคมี ผงแคลเซียมคลอไรด์ 

(Cacl2) เข้าไปในกลุ่มเมฆดังกล่าวที่ระดับความสูงจากฐานเมฆ 1,000 ฟุต หรือที่ระดับความสูง 8,000 ฟุตจากระดับน�้า

ทะเล ท�าให้เมฆเดิมหรือเมฆที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 จะก่อ ตัวใหญ่ขึ้นมียอดถึงระดับความสูง 15,000 ฟุต จากระดับน�้าทะเล 

และจะก่อตัวสูงขึ้นจนถึงความสูง 18,000 ฟุตขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 3 การดัดแปรสภาพอากาศเมื่อเมฆที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มีน�้าหนักมากขึ้นและฐานเมฆเริ่มลดระดับลง 

1,000 ฟุต และได้เคล่ือนตัวสู่พื้นที่เป้าหมาย ท�าการโจมตีด้วยวิธี Sandwich คือ การโปรยผงโซเดียมคลอไรด์ ( Nacl ) 

ทับยอดเมฆที่ระดับความสูงระหว่าง 9,000 ถึง 10,000 ฟุตและการโปรยผงยูเรีย (Urea) ที่ฐานเมฆ โดยท�ามุมเยื้องกัน 

45 องศา จนเมฆใกล้ตกเป็นฝน หรือเริ่มตกเป็นฝนแต่ยังไม่ถึงพ้ืนดิน หรือตกถึงพื้นดินแต่ปริมาณยังเบาบาง 

ขั้นตอนที่ 4 การเสริมโจมตีกลุ่มเมฆที่ได้รับจากขั้นตอนท่ี 3 ท�าการโปรยน�้าแข็งแห้ง (Dry ice) ท่ีใต้ฐานเมฆ  

โดยโปรยต�่ากว่าฐานเมฆ 1,000 ฟุต ท�าให้ฐานเมฆลดระดับต�่าลง และเกิดฝนหนาแน่นยิ่งข้ึน และชักน�าให้กลุ ่มฝน

เคลื่อนตัวสู่พื้นที่เป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 5 ในขณะที่เมฆพัฒนายอดสูงขึ้นถึงระดับเมฆเย็น จะท�าการยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Agl) ที่ระดับ

ความสูง ประมาณ 21,500 ฟุต มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -8 ถึง -12 องศาเซลเซียส มีกระแสมวลอากาศลอยขึ้น ประมาณ 

1,000 ฟุตต่อนาที และมีน�้าที่เย็นจัดในปริมาณไม่ต�่ากว่า 1 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะท�าให้มีไอน�้าเย็นยิ่งยวด (Super 

cooled vapour) เกาะตัวรอบแกนซิลเวอร์ไอโอไดด์เป้นเกล็ดน�้าแข็งและจะก่อตัวใหญ่ขึ้นจนตกลงมาถึงระดับเมฆอุ่น และ

จะท�าให้ไอน�้าและเม็ดน�้าในเมฆอุ่นรวมตัวกันเป็นเม็ดใหญ่ข้ึน ทะลุฐานเมฆตกลงสู่พ้ืนดิน 

รูปท่ี 4  แผนภาพฝีพระหัตถ์โดยคอมพิวเตอร์แสดง

ขั้นตอนการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน จาก

สทิธบิตัรเลขที ่: 13898 ทรงได้รบัการทลูเกล้าทลูกระหม่อม

ถวายสทิธิบัตรในพระปรมาภไิธย เมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2545

 

ขั้นตอนที่ 6 ท�าการโจมตีเมฆอุ่นตามข้ันตอนที่ 3 และ 

4 โดยจะท�าการโจมตีเมฆเย็นควบคู่พร้อมกันกับข้ันตอนที่ 5 

ด้วยเทคนิคนี้เรียกว่า SUPER SANDWICH (รูปที่ 4) 

6. ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย  

ซึ่งเป็นสิทธิบัตรประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ส�าหรับการคุ้มครองรูปร่าง ลักษณะของภาชนะรองรับของ

เสียที่ขับออกจากร่างกาย โดยเป็นภาชนะที่ทรงออกแบบไว้

เป็นการเฉพาะส�าหรับรองรับปัสสาวะของผู้ป่วย (รูปที่ 5)

7. อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว (ร่วมกับ 

มูลนิธิโครงการหลวง) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับท้ายเรือ 

ที่ใช้เพื่อการผลักดันน�้าให้ขับเคลื่อนเรือ หรือใช้เพ่ือการสูบน�้า 

โดยการต่อเข้ากับท่อผ้าใบหรือท่ออ่อน อุปกรณ์ควบคุมการ

ผลักดันของเหลว ประกอบไปด้วยตัวเรือนหลักที่มีใบพัดติดตั้ง 

อยู ่ภายใน ใบพัดที่อยู ่ภายในจะดูดน�้าเข้าทางช่องน�้าเข้า 

และถูกผลักดันออกทางช่องน�้าออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการผลักดันน�้า สามารถติดตั้งเพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์เป่าลม

ที่ใช้เพื่อเป่าลมผ่านท่อเข้าสู่ภายในตัวเรือนหลักให้ผลักดันน�้าออก

ทางช่องน�้าออก นอกจากนี้ยังมีลิ้นควบคุมการไหลของน�้า 

ติดไว้ที่ช่องน�้าออกเพื่อปิดเปิดช่องน�้าออกให้บังคับการไหล

ออกของน�้า (รูปที่6) 

8. กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้

เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน) ซึ่งเป็นกระบวนการ
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SCI
Column

วิศวกรรมทางด้านเกษตรและทางด้านปฐพีวิทยา ประกอบด้วย กระบวนการที่ท�าให้ดินที่มีสารประกอบก�ามะถัน 

(สารไพไรท์) ถูกเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยท�าให้ดินแห้งและเปียกสลับกันจนท�าให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด ซ่ึงกระบวนการนี ้

เรียกว่ากระบวนการ “แกล้งดิน” เมื่อดินเปรี้ยวจนถึงจุดที่พืชเศรษฐกิจส�าคัญไม่อาจข้ึนได้แล้ว จากน้ันให้ท�าการปรับปรุง

สภาพดินเปรี้ยวดังกล่าวให้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย 

เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เลขที่สิทธิบัตร : 22637

9. ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยรางพืชร่วมกับเคร่ืองกลเติมอากาศ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องกลเติมอากาศ

ร่วมกับระบบพืช เครื่องกลเติมอากาศจะท�าหน้าที่ถ่ายเทออกซิเจนลงในน�้า ท�าให้น�้ามีการไหลหมุนเวียน และอณูของ

เสียเกิดการแตกตัว ท�าให้พืชสามารถดูดซับของเสียได้ดี รางพืชจะดูดซับแร่ธาตุและสารอาหารที่ปนมากับน�้าเพื่อการ

เจริญเติบโตของพืช เมื่อท�าการสังเคราะห์แสงพืชจะแย่งอาหารจากสาหร่าย สีของน�้าจะค่อยๆใสขึ้น ความหนาแน่น

ของต้นพืชมีผลต่อการกรองของเสียที่ปนมากับน�้า จุลินทรีย์ในน�้าจะเกาะรากพืชและหน่อของพืช ท�าให้สามารถช่วย

ย่อยสลายของเสีย โดยก�าหนดให้น�้าเสียถูกส่งเข้ารางพืชด้วยระบบแรงโน้มถ่วง หรือสูบน�้าด้วยเครื่องสูบน�้า และจะต้อง

มีทางให้น�้าที่ผ่านรางพืชกลับลงสู่แหล่งน�้าเดิม (รูปที่ 7) 

10. เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ที่ซึ่งประกอบด้วย ใบพัดที่เปลี่ยนพลังงานจากความเร็วของกระแสน�้า 

ให้เป็นพลังงานกลในการหมุนเพลาที่ต่อเข้ากับชุดเกียร์เพ่ิมรอบและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าโดยมีข้อต่อเพลาเป็นตัวยึดเข้า

ด้วยกัน โดยทั้งชุดเกียร์เพิ่มรอบและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าถูกประกอบอยู่ภายในห้องติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากันน�้าที่สามารถ

รูปท่ี 5  ภาพถ่ายภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจาก

ร่างกาย จากสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ : 

14859 ทรงได้รบัการทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายสทิธบิตัร 

ในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2546

รูปที่ 6  อปุกรณ์ควบคมุการผลกัดนัของเหลว เพื่อการ

ผลักดันน�้า จากสิทธิบัตรเลขที่ : 16100 ทรงได้รับการ

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547
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ติดตั้งอยู่ใต้น�้าภายใต้ความดันไม่มากกว่า 1.5 บาร์ ใบพัดนี้จะเป็นแบบหมุนรอบแกนการไหลหรือหมุนขวางการไหล

อย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งใบพัดและชุดเกียร์เพิ่มรอบได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความเร็ว

ปลายใบ tip speed ratio = (ความเร็วรอบการหมุนของใบพัด x รัศมีของใบพัด)/ความเร็วกระแสน�้าทางเข้า (รูปท่ี 8)

11. โครงสร้างเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ซึ่งประกอบด้วย โครงติดตั้งอุปกรณ์ ส�าหรับติดตั้งเครื่องก�าเนิด

ไฟฟ้าพลังงานจลน์ ซึ่งประกอบร่วมกับชุดใบพัดที่เปลี่ยนพลังงานจากความเร็วของกระแสน�้าให้เป็นพลังงานกลในการ

หมุนเพลาที่ต่อเข้ากับชุดเกียร์เพิ่มรอบและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า โดยมีข้อต่อเพลาเป็นตัวยึดเข้าด้วยกัน โดยทั้งชุดเกียร ์

เพิ่มรอบและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าถูกประกอบอยู่ภายในห้องติดตั้งเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากันน�้าที่สามารถติดตั้งอยู่ใต้น�้า

ภายใต้ความดันไม่มากกว่า 1.5 บาร์ ชุดใบพัดน้ีจะเป็นแบบหมุนรอบแกนการไหลหรือหมุนขวางการไหลอย่างหนึ่งอย่างใด 

โดยโครงสร้างเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ (รูปที่ 9) จะติดตั้งไว้ใต้บานประตูระบายน�้าหรือท้ายประตูระบายน�้า  

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (รูปที่ 10)

นับได้ว่าประชาชนชาวไทยโชคดีอย่างท่ีสุด ที่มีพระอัจฉริยราชันที่ “ทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยของ

พระองค์” ให้มีความเป็นดีอยู่ดี ตลอดการครองราชย์ 70 ปี

รูปท่ี 7  รางพืชปรับปรุงคุณภาพน�้า จากสิทธิบัตร 

เลขที่ : 29091 ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2553

รูปที่ 8  เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานจลน์ จากสทิธบิตัร

เลขที่ : 29162 ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553
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รูปที่ 9  โครงสร้างเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานจลน์ 

รูปท่ี 10  โครงสร้างเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ (หมายเลข20) ที่ติดตั้งไว้ใต้บานประตูระบายน�้าเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า จากสทิธบิตัรเลขที ่: 29163 ทรงได้รบัการทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายสทิธิบตัรในพระปรมาภิไธย เม่ือวนัที ่19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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เพ่ือน (สัตว์ประหลาด) ร่วมโลก
สาระวิทยาศาสตร์

SCI Knowledge  

คงเป็นธรรมดาของคนเราที่เมื่อพบเห็นอะไรที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็มักจะตื่นเต้นตกใจ และตั้งข้อสันนิษฐาน

ไปต่าง ๆ นา ๆ ยิ่งสิ่งที่พบนั้นมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาด และไม่มีใครอธิบายได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไร ก็ยิ่ง

ท�าให้เกิดปริศนาและเกิดกระแสฮือฮาเป็นวงกว้าง บทความนี้เราจะมาทบทวนกันว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ โลกได้พบ

เจอสิ่งมีชีวิตอะไรใหม่ ๆ อะไรบ้าง ที่ท�าให้คนท้ังโลกตื่นตะลึง

 TWITTER/@PREETALINA

มาที่เร่ืองแรก ซึ่งเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา กับการปรากฏตัวของเจ้าสัตว์

ประหลาดสีน�้าตาลตัวโตที่นอนเกยตื้นบนชายหาดรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา หลังจากพายุเฮอร์ริเคน ฮาร์วีย ์ 

พัดผ่านไป โดยลักษณะเด่นของมันคือฟันที่แหลมคมและล�าตัวสีน�้าตาลขนาดใหญ่ 

ส�าหรับเจ้าฟันแหลมตัวน้ี เว็บไซต์ WWW.BBC.COM ได้รายงานข้อมูลว่า ดร.เคนเนธ ทิเกอ นักชีววิทยา 

และผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาไหล เชื่อว่านี่คือปลาไหลงู และอาจจะเป็นปลาไหลนา หรือปลาไหลคองเกอร์ ได้ด้วย เนื่องจาก

ทั้ง 3 สายพันธุ์นี้พบได้ในทะเลนอกชายฝั่งรัฐเท็กซัส และมีฟันลักษณะเป็นเขี้ยวซี่ใหญ่ โดยพายุเฮอร์ริเคน ฮาร์วีย์  

ซึ่งท�าให้เกิดลมแรงและน�้าท่วมในรัฐเท็กซัส น่าจะเป็นสาเหตุให้ปลาตัวนี้เกยตื้นบริเวณชายหาด ทั้งนี้ปลาไหลงูรู้จักกัน

ในอีกชื่อว่าปลาไหลทัสกี พบได้ในน�้าลึกระหว่าง 30 ถึง 90 เมตรในแถบตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก (เป็นปลาไหล 

ที่ตัวใหญ่สุด ๆ ไปเลย ว่าไหมล่ะ !!)
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ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เว็บไซต์นิวส์ของออสเตรเลีย ก็ได้เผยรายงานท่ีระบุว่า ชาวบ้านในพื้นท่ี

ชายหาดฮูลัง ทางด้านตะวันตกของเกาะเซรัม ในจังหวัดมาลูกู ประเทศอินโดนีเซีย พากันแตกตื่นเป็นอย่างมาก หลังจาก

พบซากสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ยักษ์ ความยาวกว่า 15 เมตร ลอยมาเกยตื้น เมื่อคืนวันท่ี 9 พฤษภาคม 

 ภาพ-Patasiwa Kumbang Amalatu

โดยซากสัตว์ปริศนาดังกล่าว คาดว่าตายมาแล้ว

ไม่ต�่ากว่า 3 วัน ชาวประมงท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นปลาหมึก

ขนาดยักษ์ ขณะที่ผู ้คนจ�านวนมากที่ได้เห็นภาพเชื่อว่า

เป็นซากวาฬหลังค่อม 

ทั้งน้ี จากการรายงานข่าวของเว็บไซต์ www.

thairath.co.th และ (www.prachachat.net) ระบุว่า 

นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาให้ค�าตอบว่าสัตว์ตัวน้ีคืออะไรกันแน่ โดยนายจอร์จ เลนนาร์ด หัวหน้านักวิทยาศาสตร์

ขององค์กรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ‘Ocean Conservancy ในสหรัฐฯ กล่าวว่า เมื่อดูจากกระดูกและซี่กรองอาหารในปาก 

หรือบาลีนเพลท ท�าให้เชื่อได้ว่าตัวจริงของซากสัตว์นี้คือ วาฬบาลีน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของอเล็กซานเดอร์ เวิร์ธ 

นักชีววิทยาวาฬ จากแฮมป์เดน-ซิดนีย์ คอลเลจ ในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า ซากขึ้นอืดขนาดมหึมา

วัดความยาวได้ถึง 15 เมตรเศษนี้ เป็นเพียงแค่วาฬในกลุ ่มบาลีนวาฬ ที่ตายแล้วและก�าลังข้ึนอืดเต็มท่ีเท่าน้ันเอง  

ข้อบ่งชี้ของเวิร์ธ ก็คือริ้วผิวหนังที่เรียกกันว่า “โธรทพลีท” กับกระดูกกรามด้านบน 2 แถว ที่มองดูเหมือนงา ซึ่งใช้เป็น

ตัวแขวนบาลีน หรือตะแกรงส�าหรับกรองอาหารที่พบเห็นได้ทั่วไปในวาฬกลุ่มน้ีนั่นเอง
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ย้อนไป อีก 3 เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์ 

ปี 2560 ชาวฟิลิปปินส์และท่ัวโลกก็ได้เห็น

ภาพของสัตว์ทะเลเกยตื้นชายฝั่งฟิลิปปินส์ 

หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 ริกเตอร์  

โดยเว็บไซต์ www.unilad.co.uk ระบุว่า  

เมื่อดูจากสายตามันมีลักษณะขนปุยสีขาว 

ขนาดใหญ่ มีล�าตัวยาวกว่า 20 ฟุต และ

น่าจะหนักมากถึง 2,000 กิโลกรัม 

ส�าหรับในประเทศไทย ก็เคยมีการ

พบส่ิงมีชีวิตท่ีแปลกประหลาดเช่นเดียวกัน 

ยกตัวอย่างเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2559 

ชาวบ้านได้พบสัตว์หน้าตาประหลาด 

ลักษณะเน้ือเยื่อคล้ายแมงกะพรุน แต่มี

ขนาดเล็กคล้ายหอย เกยตื้นกว่า 10,000 ตัว 

เกลื่อนหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต เป็นแนว

ยาวกว่า 500 เมตร ซึ่งท�าให้ชาวบ้าน

หลายรายเป็นกังวลว่าจะเกิดเหตุร้าย หรือ

อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติ

ข้อมูลจาก www.matichon.co.th 

ระบุว่า นักวิชาการประจ�าสถาบันวิจัย 

และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั ่ง

ทะเล และป่าชายเลน อันดามัน ให้ข้อมูลว่า 

สัตว์ดังกล่าวน่าจะเป็นทากทะเล (SEA SLUG) โดยสาเหตุที่พวกมันมาเกยตื้น น่าจะ

มาจาก 3 สาเหตุ คือ น�้าเสีย หรือออกซิเจนต�่า / อุณหภูมิน�้าทะเลต�่า และต้องไปตรวจสอบ 

การวางไข่และการสืบพันธ์ุของทาก ทั้งนี้ยืนยันว่าพวกมันไม่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อมนุษย์

ซึ่งต่อมา www.bbc.com ได้รายงานว่า ลูซี่ เบบีย์ หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ ของออร์ก้า (Orca) 

ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อสัตว์ ได้กล่าวกับบีบีซีว่า ที่เห็นนี้เป็นซากสัตว์แน่นอน และคาดว่าอาจจะเป็นซากวาฬ 

ที่เน่าเปื่อยมาก โดยอยู่ในระยะท้าย ๆ ของการย่อยสลาย แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นซากพะยูน ฟิลิปปินส์มีวาฬ

หลายสายพันธุ์ เช่น วาฬสีน�้าเงิน วาฬฟิน วาฬหลังค่อม รวมถึงพันธุ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าอย่างวาฬมิงค์ แต่ท่ีนั่นก็มีพะยูนด้วย 

ซึ่งท�าให้อาจจะเป็นซากพะยูนก็ได้ แต่โชคไม่ดีที่ซากนี้ย่อยสลายไปมากแล้ว จึงไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า มันคือ

สัตว์ชนิดใด ลูซี่ เบบีย์ อธิบายว่า “เส้นขน” ที่เราเห็นในภาพ น่าจะเป็นเส้นใยของเนื้อเยื่อจากกล้ามเนื้อมากกว่า 
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ข้อมูลการปรากฏโฉมของสัตว์แปลก ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น ใครที่ได้ติดตามข่าวสารเป็นประจ�า

จะพบว่ามีการรายงานการปรากฏตัวของสัตว์แปลก ๆ ใหม่ ๆ หรือสิ่งมีชีวิตที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นกันบ่อย เป็นระยะ ๆ 

ในทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยส่วนมากจะพบตามชายหาดและพวกมันมักจะตายแล้ว โดยมักพบภายหลังจากการเกิดอุบัติภัย 

เช่น แผ่นดินไหว พายุรุนแรง หรือสึนามิ และถึงแม้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ พยายามหาค�าตอบ และคอยอธิบายว่าสิ่งที่พบ

คืออะไร เพื่อลดความตื่นกลัวในหมู่ประชาชน แต่ก็เชื่อว่ามีคนอีกหลายกลุ่ม โดยเฉพาะชาวบ้านในท้องถ่ินที่ไม่ม่ันใจ 

ในค�าตอบ และยังคงสงสัยในสิ่งท่ีเห็น เพราะตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา หรือต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตายายอาจไม่เคยพบเห็น

สิ่งเหล่านี้มาก่อน

การเก็บข้อมูลและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงมีความส�าคัญ เพราะสิ่งแปลกประหลาดที่ค้นพบ ยังไม่ส�าคัญ

เท่ากับความตื่นกลัวของคน ที่อาจขยายวงกว้างไปจนควบคุมได้ยาก หากเราสามารถหาค�าตอบทางวิทยาศาสตร์ 

ที่ชัดเจน มีหลักฐานประกอบ และไม่ท�าให้เกิดความคลุมเครือ ก็เช่ือว่าจะช่วยลดความหวาดกลัวของชาวบ้าน และช่วย

ให้การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องท่ีน่าตื่นเต้นและน่าสนใจส�าหรับเยาวชนได้

จะว่าไปแล้ว การค้นพบสัตว์ประหลาดใหม่ ๆ ในแต่ละครั้งก็มีข้อดี เพราะท�าให้คนท้ังโลกหันมาสนใจสิ่งมีชีวิต

อื่น ๆ  ที่อยู่ในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่าเรายังมีเพื่อนร่วมโลกหน้าตาประหลาดอีกมากมายที่หลบซ่อนตัว 

ในที่ต่าง ๆ ทั้งใต้ทะเลลึก ใต้ผืนน�้าแข็ง ในถ�้า หรือที่อื่น ๆ ที่เราคาดไม่ถึง รอเพียงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมพวกเค้า

ก็จะเผยตัวออกมา เพื่อพิสูจน์ว่า “สัตว์ประหลาดไม่ได้มีแค่ในหนัง” และ “สิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มี” 

และสิ่งที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ความเร้นลับและความฮือฮาในการปรากฏตัวของพวกมัน อาจช่วยสร้างแรง

บันดาลใจให้ใครหลาย ๆ คน หันมาสนใจศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://www.bbc.com/thai/international-41263286

http://www.bbc.com/thai/features-39171765

https://www.unilad.co.uk/pics/scientists-reveal-massive-hairy-sea-beast-washed-shore-actually/

https://www.meekhao.com/animals/sea-creature-philippines

https://hilight.kapook.com/view/153362

https://www.thairath.co.th/content/942455

https://news.voicetv.co.th/thailand/335748.html

http://www.tnews.co.th/contents/182072

https://www.matichon.co.th/news/61419

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1495549720



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256018 ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 19

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 

2560 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนา

ชี วิตด ้วยวิทยาศาสตร ์  เสริมสร ้างชาติ

ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที ่

17-19 สิงหาคม 2560 พร้อมเปิดบ้านต้อนรับ

นักเรียนท่ัวภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจให้เยาวชนของชาติใฝ่เรียนรู ้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ได้จัดพิธี

เปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง

บรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ 

ช�านิประศาสน์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าว

ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์ 

และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติ

จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ 

ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

เปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์  

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว

รายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีผู้แทน

จากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น กงสุลใหญ่อินเดีย ณ นครเชียงใหม่ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหาร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) ฯลฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะและร่วม

เป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรต ิ

ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560 โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงค�านวณไว้อย่างแม่นย�าว่า 

ในวันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค�่า ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งตรง

กับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคา  

มืดหมดทั้งดวง โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขั้นสูงที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์

เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู ้ความ

สามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน เพื่อกระตุ ้นให้เยาวชน 

และประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วม และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่  

ซู อควาเรียม นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เช่น Green City & 

Smart Environment นวัตกรรมวัสดุ Smart Bees และเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีแบบพกพาได้โดยใช้สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

อีกท้ังยังมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนอีกหลายด้าน ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน

วิทยาศาสตร์ วาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงงานวิทยาศาสตร์ และ

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วได้ส่งผลการแข่งขันให้กับสมาคมวิทยาศาสตร ์

แห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์ มช. คือ “วิทยาศาสตร์ในสังคมศาสตร์” 

รวมทั้งกิจกรรมของภาควิชาและศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งช่วยให้เยาวชนที่มาร่วมงานได้

สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และได้เล่นเกมส์สนุก ๆ 

พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ซึ่งเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม จนถึงวันที่ 19 

สิงหาคม 2560

การจัดงานในปีนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มอบสิทธิพิเศษส�าหรับนักเรียนและครู

ที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานให้สามารถรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับโล่แสดงความยินดี
และร่วมงานเลี้ยงในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม ่ประจ�าปี 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์

สังวร อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

เข้ารับโล่แสดงความยินดีและร่วมงานเลี้ยงแสดง

ความยินดี ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากคณะ

กรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในมูลนิธิ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ให้เป ็นผู ้สมควรได้รับ “รางวัล

นักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดง

ความยินดีด้วย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  

ณ เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์

รุ่นใหม่ ประจ�าปี พ.ศ. 2560” จะได้รับโล่พระราชทาน

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี พ.ศ. 2526 เพื่อผลักดันให้เกิดรางวัล 

“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ขึ้น และเนื่องจากทาง

มูลนิธิฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์

รุ ่นใหม่จ�านวนหน่ึงท่ีมีศักยภาพสูง มีผลงานท่ีมี

คุณภาพ สมควรได้รับการสนับสนุนและให้ก�าลังใจ 

ในการท�างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานท่ีมี

คุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต 

จึงได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 

เป็นต้นมา อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย 

อันจะเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนได้เจริญรอยตาม

ส�าหรับปีนี้ คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น  

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 ผู ้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง...

สู ่สังคมปลอดมลพิษ” โดยงานวิจัยนี้ได้มุ ่งเน้นการเสาะหาวิธี

สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง 

ในกระบวนการการก�าจัดสารปนเปื้อนในน�้า รวมถึงการสังเคราะห์

สารอินทรีย์ที่มีมูลค่าต่าง ๆ สารประกอบตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้

เมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะช่วยท�าให้เกิดปฏิกิริยา
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เร่งด้วยแสง (Photocatalysis) ท่ีมีประสิทธิภาพในย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า หรืออาจน�ามาประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์

สารอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวท่ีให้ความหลากหลายและเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งาน

แต่ละประเภทยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากและซับซ้อนในปัจจุบัน ทางห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ 

ผศ.ดร.บูรภัทร์และทีมวิจัย จึงได้พยายามค้นคว้าหาเทคนิคและแนวทางในการสังเคราะห์แบบใหม่ ๆ รวมทั้งการสร้าง

สารประกอบคอมโพสิตระดับนาโน (Nanocomposite) เพื่อมาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

โดยงานวิจัยด้านนี้ ผศ.ดร.บูรภัทร์ ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 7 ปี และถึงแม้จะยังคงเป็นนักวิจัยรุ ่นใหม่ 

แต่ก็มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในวงการวิจัยระดับนานาชาติ โดยจนถึงปัจจุบัน ผศ.ดร.บูรภัทร์ มีบทความ

วิชาการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติระดับสูงที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus มากกว่า 32 ฉบับ
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็น 
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี พ.ศ. 2560

นักวิจัยเคมีคณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับโลกที่รัสเซีย

อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้คัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 

พ.ศ. 2560 จากคณะกรรมการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัล โล่เกียรติยศ 

พร้อมเงินรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การมอบรางวัลดังกล่าว จัดข้ึนโดย สาขาครูวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ก�าลังใจครู

ผู ้สอนวิทยาศาสตร์ที่มีใจศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นผู้หมั่นศึกษาค้นคว้า และรู้จักน�า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการสอนของตนอยู ่ เสมอ ซึ่งการมอบรางวัล

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นครั้งแรก เกิดขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2525 และมีต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยนอกจากอาจารย์ ดร.อติชาต 

เกตตะพันธุ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี พ.ศ. 2560 แล้ว ยังมีการ

มอบรางวัลแก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับอื่นๆ อีก ประกอบด้วย ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 

เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2560 The Japanese Association for Flow Injection 

Analysis และ The Japan Society for Analytical Chemistry ได้ประกาศผลการ

พิจารณาคัดเลือกให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี อาจารย์ประจ�าภาควิชา

เคมี และศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับรางวัล "FIA Award for Science" ประจ�าปี 2017 โดยได้มีพิธี

มอบเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  

The 21st International Conference on Flow Injection Analysis and Related 

Techniques (21st ICFIA) ที่จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 3–8 กันยายน 2560 ณ เมือง Saint 

Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย
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รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยคุณภาพสูงในสาขาเคมีวิเคราะห์มาเป็นเวลานานกว่า 

20 ปี และมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากกว่าร้อยฉบับ ผลงานท่ีได้รับรางวัลคือ "การพัฒนาเคร่ืองมือ

และวิธีการหาปริมาณสารเคมีโดยเทคนิคการไหลและไฟฟ้าเคมี" โดยกลุ่มวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์

ออกมามากมายที่อาศัยเทคนิคการไหลของสารละลายในท่อขนาดจิ๋วที่เป็นระบบปิด อาทิ Flow Injection, Sequential 

Injection และ Microfluidic ซ่ึงมีจุดเด่นหลายประการส�าหรับการผสมสารเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในท่อขนาดจิ๋ว 

เป็นการช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ลงไปในระดับไมโครลิตรท่ีสามารถควบคุมได้แม่นย�า และเป็นระบบ

อัตโนมัติท�าให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นการเป็นระบบปิดยังช่วยลดการปนเปื ้อน 

และอันตรายจากสารเคมี และลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งกลวิธีการออกแบบ

อุปกรณ์และเครื่องมือขึ้นมาเองของกลุ่มวิจัยนี้ ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่า 10 เท่า ซึ่งจะเป็นฐานส�าคัญ

ในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ออกจ�าหน่ายทางการค้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทั้งยังจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ให้น้อยลง โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี เป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์แนวหน้าท่ีมีชื่อเสียงท้ังในระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award 

(2555) รางวัลนักวิจัยดีเด่น (ช้างทองค�า) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553) รางวัล JAFIA Younger Researcher 

Awards จาก Japanese Association for Flow Injection Analysis ประเทศญี่ปุ ่น (2551) รางวัลนักวิจัยรุ ่นใหม่ดีเด่น 

(ช้างทองค�า) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549) และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในพระ บรมราชูปถัมภ์ (2546) เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า นักศึกษา 2 คนในกลุ่มวิจัยเคมีวิเคราะห์ของภาควิชาเคมี ได้แก่ 

นส.อัจฉรา เผือกผล และ นส.จันทร์ธิมา อุปัญญ์ ที่ได้ร่วมเดินทางไปน�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว  

ยังได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าของผลงานวิจัยเด่นและคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่นมาด้วยอีก 2 รางวัล ท้ังนี้ ศาสตราจารย์ 

ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และชาว

เอเชียคนแรกที่เคยได้รับรางวัล JAFIA Honor Award for Science (พ.ศ. 2551) ได้เดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการ

และร่วมแสดงความยินดีด้วย
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เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วินิตา บุณโยดม อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิต

พลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ เข้ารับโล่

และใบรับรอง “ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.

2677-2558)” ภายใต้โครงการจัดท�ากระบวนการ

ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ

สารเคมีของ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัย

มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในด้านความปลอดภัย 

ทั้งของผลงานวิจัยและทรัพยากรท่ีใช้ในงานวิจัย

พิธีมอบโล่และใบรับรองฯ ดังกล่าว จัดขึ้นภายใน

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand 

Research Expo 2017” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 

2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ ซึ่งใน

การน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล  

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256024

ห้องแล็บพลาสติกชีวภาพ ภาควิชาเคมี ได้รับการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี มอก.2677-2558
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ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้า

ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีด้วย

ห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทางการแพทย์ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติก

ชีวภาพท่ีมีคุณภาพสูงในระดับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และภาค

เอกชนจากบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้ได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพลาสติกพร้อมจ�าหน่าย 

เกรดทางการแพทย์มาตรฐาน ASTM F1925-09 (Standard Specification for Semi-Crystalline 

Poly (lactide) Polymer and Copolymer Resins for Surgical Implants) ทั้งยังได้รับการรับรองระดับ

มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 

หรือ ISO13485 ส่งผลให้เกิดโอกาสในการผลิตเพื่อส่งออกและชดเชยการน�าเข้าและมีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ภายใต้มาตรฐานระดับนานาชาติ

ส�าหรับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี 

ตามมาตรฐาน มอก.2677-2558 น้ี ถือว่าห้องปฏิบัติการพลาสติกชีวภาพฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

มช. เป็นห้องปฏิบัติการอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ในระดับสูงนี้
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อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี
ได้รับรางวัล CMU STEP INNO AWARD 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น  

1 ใน 9 ผู้ได้รับรางวัล CMU STeP INNO AWARD ประจ�าปี 2017 ในชื่อรางวัล “Shining Like A Star” จากผลงานวิจัยร่วมกับทีม

นักวิจัย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพสูงระดับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) 

และภาคเอกชนจากบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้ได้ผลผลิตเป็นเม็ดพลาสติกพร้อมจ�าหน่ายเกรดทางการแพทย์

มาตรฐาน ASTM F1925-09 (Standard Specification for Semi-Crystalline Poly (lactide) Polymer and Copolymer 

Resins for Surgical Implants) ทั้งยังได้รับการรับรองระดับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพส�าหรับอุตสาหกรรมการ

ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ หรือ ISO13485 ส่งผลให้เกิดโอกาสในการผลิตเพื่อส่งออกและชดเชยการน�าเข้า 

และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในวงการแพทย์ ภายใต้มาตรฐานระดับนานาชาติ

การประกาศรางวัลในปีนี้ ได้จัดขึ้นในงาน "CMU STeP INNO Night...A Prestige and Pride Night to Celebrate 

Our Contributions to Innovation Community" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) โดยมีการมอบรางวัล CMU STeP INNO 

AWARDS เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์นักวิจัยชั้นน�า ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับประเทศ เป็นที่

ประจักษ์และมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และโอกาสทางการตลาดใหม่ให้แก่ชุมชนและภาค

อุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเคมี เข้าร่วมงานเพื่อแสดง

ความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256026
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน 
SAKURA EXCHANGE PROGRAM IN SCIENCE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติคุณ มะโนเคร่ือง อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน “Japan - Asia Youth Exchange 
Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science - SSP 
2017) เพื่อเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือทางการ
วิจัยระหว่างประเทศ ณ Osaka University เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ ่น 
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2560

ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 27

นักศึกษาและอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนเข้าร่วม 
SAKURA PROGRAM 
ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จ�านวน 

2 คน ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ ทะละ และนางสาว

ทิพย์รัตน์ แซ่จึง พร้อมด้วยนายเกษม เจริญรัตน์ 

นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.นงค์นุช เรืองจิตต์ อาจารย์

ประจ�าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได ้รับทุน

จากรัฐบาลญี่ปุ ่น Japan Science and Technology 

Agency (JST) ภายใต้โครงการ Sakura Program 
เพื่อเดินทางไปท�ากิจกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทางวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยโตยามา ประเทศญี่ปุ ่น 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย Shangdong ประเทศจีน และมหาวิทยาลัย Hanoi University of Science and Technology ประเทศ

เวียดนาม โดยได้มีโอกาสเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตยามา และเยี่ยมชมโรงงานผลิตอะลูมิเนียม ผลิตซิป และระบบ

ล็อค ตลอดจนได้รับฟังการบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตโลหะ ระหว่างวันท่ี 11-21 กรกฎาคม 2560
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นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล BEST POSTER 
PRESENTATION AWARD ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ASIAPOSTHARVEST 2017 ที่สาธารณรัฐเกาหลี

นายสิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ช้ันปีที่ 1 

สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล 

2017 The Best Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการ

นานาชาติ The 4th ISHS Asia Symposium on Quality Management 

in Postharvest Systems (AsiaPostharvest 2017) ซึ่งจัดโดย The 

International Society for Horticultural Science (ISHS) ร่วมกับ 

The National Institute of Horticultural and Herbal Science (NIHHS) 

และ Korean Society for Horticultural Science (KSHS) ระหว่าง

วันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ The National Institute of Horticultural 

and Herbal Science (NIHHS), Jeonju, Republic of Korea

ผลงานน�าเสนอที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัยหัวข้อ "Protective 

Effects of Chlorine Dioxide Solution on Postharvest Pericarp 

Browning and Oxidative Damage of Longan Fruit" (ผลของ

สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ในการป้องกันเปลือกผลสีน�้าตาล

และความเสียหายออกซิเดชันของผลล�าไยหลังการเก็บเกี่ยว) ซึ่งมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ แสงนิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�านงค์ อุทัยบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

เป็นงานวิจัยที่มุ ่งศึกษาและพัฒนาการน�าคลอรีนไดออกไซด์ในรูป

สารละลายไปใช้ในการป้องกันไม่ให้เปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีคล�้าซึ่งมี

สาเหตุจากการเข้าท�าลายของอนุมูลอิสระ รวมทั้งวิธีการน้ียังสามารถ

ลดการเน่าเสียของผล และยืดอายุการวางจ�าหน่ายได้นานยิ่งขึ้น 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนาทดแทน

การรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยคลอรีนไดออกไซด์ในผลล�าไยสด

เพื่อควบคุมคุณภาพผลและยืดอายุการวางจ�าหน่ายผลล�าไย

หลังเก็บเก่ียว” เป็นโครงการวิจัยท่ีมีเป้าหมายเพื่อลดหรือทดแทน

การใช้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

โดยการน�าคลอรีนไดออกไซด์ในรูปของก๊าซและสารละลายมาใช้เป็น

ทางเลือกทดแทนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีใช้รมผลล�าไยเพ่ือการส่งออก 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และผลดีต่อสุขภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ

เชิงพาณิชย์ของประเทศในอนาคต
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นักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 STARTUP THAILAND  
LEAGUE 2017 : CHIANG MAI : CREATIVE VALLEY

ดร.อภิวัฒน์ วิใจค�า นายพุฒิธร ธะนะ และคณะนักวิจัย จากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค 

คณะวิทยาศาสตร์ (ภายใต้ชื่อทีม PlasmaMedic) น�าผลงานเครื่อง Compact Cool Air Plasma Jet ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

พลาสมาเย็นความดันบรรยากาศที่ช่วยรักษาแผลกดทับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 

จากงาน Startup Thailand League 2017 : Chiang Mai : Creative Valley ซึ่งจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(วท.) ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวชณิดาภา ธีรภัทรโชติภูมิ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 รับ Apple iPad 

9.7" WiFi 32 GB และนายวิทยา ทาลา นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 5 รับบัตร 

Coffee Bean & Tea Leaf มูลค่า 500 บาท จากการแข่งขันตอบค�าถามชิงรางวัลระดับประเทศ ในกิจกรรม The Thailand 

ChemInfo Mission 2017 ตอบค�าถามกิจกรรมด้านฐานข้อมูล Reaxys ฐานข้อมูลส�าหรับผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เคมี 

วัสดุศาสตร์ ซึ่งจัดโดย บริษัท ELSEVIER โดยมี Mr.Raymond Teng Senior Solution Sales/Customer Consultant 

Manager จากบริษัท Elsevier Singapore Pte Ltd. เป็นผู้มอบของรางวัล ณ ชั้น 1 ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลการแข่งขันตอบค�าถาม  
THE THAILAND CHEMINFO MISSION 2017 
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กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้บริหารพบผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

และผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะน�าผู้บริหารคณะฯ 

และคุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก ่า

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะน�าสมาคมฯ  

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า 

จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความ

พร้อมด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา"  

โดยผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์

และนางสาวฑิฆัมพร ไตรสุธา นายกสโมสรนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือชี้แจงให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบ

ถึงรายละเอียดของหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเรียน วินัย

นักศึกษา ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ตลอดจนการรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์ และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ "อาชีพและการท�างาน

หลังส�าเร็จการศึกษา" โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร ์

ท่ีประสบความส�าเร็จ ได ้แก ่ คุณบุญชัย พานิชการ 

(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี รหัส 27) คุณก่อเกียรติ เกียรตินิพูล 

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256030

(ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 26) อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี (ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัส 50) 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

ซึ่งมีผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก 

SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256030 ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 31ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 31

วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยาย

เร่ือง “การสนับสนุนด ้านบริการวิชาการของ

คณะวิทยาศาสตร์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ 

นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายแนะน�ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแทน

จากสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรยายแนะน�า

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม PRE-COLLEGE ปูพื้นฐานความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ 

นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Pre-College เพ่ือปูพ้ืนฐานความรู ้

ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัยนักศึกษา การตระหนักในความปลอดภัย 

บุคลิกภาพ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจ Startup และ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติ

จากวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู ้และแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจน

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 29 และ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า
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โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม นักศึกษาได้รับฟัง

การบรรยายจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณศิริเมธ 

ลี้ภากรณ์ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ปฏิบัติ

หน้าที่ผู ้อ�านวยการ โครงการ EVEREST บริษัท 

ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ที่มาร่วมแบ่งปัน

ประสบการณ์ด ้านการเรียน และการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่าย นักศึกษาได้รับฟัง

การชี้แจงกระบวนวิชาการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรม  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

จากนั้นรับฟังการบรรยายจากศิษย์เก่าที่เป็นแบบ

อย่างที่ดีในการท�ากิจกรรมระหว่างเรียน ได้แก่ 

คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

คุณประวิทย์ บรรจง ศิษย์เก ่าสาขาวิชาสถิติ 

คุณธีรพงศ์ สันวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

และคุณสง่าพงษ์ ปัญญาแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ส่วนในวันที่ 31 กรกฎาคม ช่วงเช้ามีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้น�าและการท�างาน

เป็นทีม ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากร 

และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้น�าด้าน Startup ในประเทศไทย และผู้มีประสบการณ์ด้าน 

Startup ระดับโลก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ Startup และ Thailand 4.0 จากน้ันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา 

วรรณวิเชียร อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้ชี้แจงเก่ียวกับการประพฤติตามกฎระเบียบพื้นฐาน และ

คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บรรยายเก่ียวกับผลกระทบ

ของการขาดคุณธรรมจริยธรรมและวินัยนักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256032

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม ่
ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  
ประจ�าปีการศึกษา 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู ้บริหาร ร่วมเป็นเกียรต ิ

ในพิธีเปิดงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม ่

ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปีการศึกษา 
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2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี” ซ่ึงจัด

โดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เดิน

ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพ่ือความเป็นสิริมงคล และรวม

พลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง มช. โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 

ได้น�านักศึกษาใหม่รหัส 60 จ�านวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม และ

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษารุ ่นพี่  ตลอดจนคณาจารย์และศิษย์เก ่า

คณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจ�านวนมากที่มาร่วมให้ก�าลังใจให้กับน้อง ๆ 

เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ได้แสดงความเคารพต่อครู อาจารย์ 

ด้วยการน�าพานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้มาคารวะครู อาจารย์ โดยพร้อม

เพรียงกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นอกจากน้ีภายในงาน 

ยังมีการมอบรางวัลเรียนดีและกิจกรรมดี ประจ�าปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษา

เล่าเรียนและท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อไป

 พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมส�าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้นักศึกษา 

เป็นคนดี มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ผู ้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้ และเพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงาม 

ของไทยให้คงอยู ่สืบไป ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมด้วยผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ร่วมต้อนรับและให้ก�าลังใจนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 60 ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ โดยเดินทางมากับ

ขบวนรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวล�าโพง กรุงเทพฯ มายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในประเพณีรับน้องรถไฟ 2560 CMU: 

Happiness Starts HERE ซึ่งมีรุ ่นพี่และศิษย์เก่ามาร่วมให้ก�าลังใจอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง ระหว่างวันที่ 21-22 

กรกฎาคม 2560

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 60 ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ

งานเลี้ยงขันโตก คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานเลี้ยงขันโตกคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2560 ซึ่งจัดโดย

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของ
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ล้านนาไทย และเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความ

อุตสาหะอดทน ร่วมใจกันท�ากิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ด้วยความสามัคคีกลมเกลียว เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ร่วมพิธี

พิธีเปิดห้องเชียร์ ประจ�าปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา 

รองคณบดีฝ ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และศิษย ์ เก ่าสัมพันธ ์  เป ็นประธานในพิธี

เปิดห้องเชียร์และมอบสมุดเชียร์แก่นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดย

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์ โดยมี

รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ อาจารย ์

ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ และอาจารย์ ดร.เป็นหญิง 

โรจนกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักศึกษาใหม ่

ในการฝึกฝนร้องเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

เพื่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และเตรียมความ

พร้อมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดปีการศึกษา 

2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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มช. ลงนามความร่วมมือ
กับ สดร. ผนึกก�าลัง 
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
ผลักดันงานวิจัย 
และวิชาการสู่สากล

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู ้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จ�านวน 2 ฉบับ คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการ 

ท้ังน้ีเพ่ือผนึกก�าลังร่วมกันในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

รวมทั้งผลักดันงานวิจัยและวิชาการสู ่สากล โดยมีคณะผู ้บริหาร 

คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็น

สักขีพยาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ส�านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนา หัวข้อ 

ก้าวใหม่ของวัสดุศาสตร์กับการผลักดันงานวิจัยพ้ืนฐานด้านวัสดุศาสตร์ 

สู ่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ 

ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัย 

การสัมมนาก้าวใหม่
ของวัสดุศาสตร์กับการ
ผลักดันงานวิจัยพื้นฐาน
ด้านวัสดุศาสตร ์
สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์



วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 256036 ปีที่ 23 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 37

วัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดสัมมนา ท้ังนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท�างาน

วิจัยด้านวัสดุศาสตร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ จากทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมจัดประชุมการพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัย
และบทความทางวิชาการ 

ศูนย ์ วิจัย วิทยาศาสตร ์สิ่ งแวดล ้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ

วิจัยและบทความทางวิชาการ (Proposal Development 

and Manuscript Preparation Workshop) โดยมี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัย

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดงาน 

ซ่ึงได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ

ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความ

ทางวิชาการจากท้ังภายในและภายนอก

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย  

เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู ้

และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

และบทความทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน 

เพื่อให้ได้เรียนรู ้ เทคนิค วิธีการเลือกแหล่งทุน 

ที่ เหมาะสม และการบริหารงานวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการ

เพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและตีพิมพ์ผลงาน

ในระดับนานาชาติได้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 

ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท ต.โป่งแยง 

อ.แม่ริม เชียงใหม่
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พิธีท�าบุญอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีท�าบุญอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการก่อสร้าง จ�านวน 37.1 ล้านบาท จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติ

จากคุณปนัดดา อยู่วิทยา ตลอดจนผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งอดีต

ผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีท�าบุญ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลียว

อยู่วิทยานุสรณ์ ซึ่งอาคารดังกล่าวก่อสร้างข้ึนตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคที่มุ ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน

ของชาติได้ใช้อาคารดังกล่าวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "คิดฮอดอีหลี...วิทยา 

มช." โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยในช่วงเช้าศิษย์เก่าได้ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ส่วนในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานน�้าตาลมิตรผล โดยมีคุณคนอง 

ศักดิ์เพชร์ (ศิษย์เก่ารหัส 22) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล ให้การต้อนรับ และในช่วงเย็น

มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

กิจกรรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ “คิดฮอดอีหลี วิทยา มช.”
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คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร ์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วมงาน และคุณสมพงษ์ 

หริจันทร์วงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พี่ ๆ ได้กลับมาพบปะน้อง ๆ และให้เพื่อนได้กลับมา

พบกัน ในวันก่อนรับน้องขึ้นดอย โดยมีศิษย์เก่าทุกรุ่นรหัสเข้าร่วมงาน 

อย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง SCB2100 และ โถง

ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ 
จัดเสวนาการท่องเที่ยวดอยสุเทพ 
เปิดนิทรรศการภาพถ่ายนก 

และเดินป่า

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ จัด The 3rd Doi Suthep Symposium 
เป ิดนิทรรศการภาพถ่ายนกในอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย และกิจกรรมเดินป่า เมื่อวันที่ 4-5 
สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ 
เฉลิมพระเกียรติฯ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

โดยในช่วงเช ้าและบ่ายวันที่  4 สิงหาคม  
ได้จัดการเสวนาการท่องเที่ยวดอยสุเทพอย่างยั่งยืน  
สู ่ Thailand 4.0 เพื่อให้ผู ้ เข ้าร่วมงานได้น�าเสนอ 
และแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ-ปุย เพื่อน�าไปสู ่การท่องเที่ยวดอยสุเทพ 
อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ 
แชนนอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารศูนย์ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานการจัดงาน 
ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  
มาร่วมบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อาทิ คุณกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย และ Dr.Stephen Elliott จากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ
ภาพถ่ายนกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงความหลากหลาย
และความงดงามของนกชนิดต่าง ๆ ที่พบในพื้นที่เขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ให้เป็นที่รู ้จักแก่บุคคล
ทั่วไป ทั้งนี้ภายในงานยังมีการเสวนา หัวข้อ “การถ่าย
ภาพนกในธรรมชาติและเร่ืองเล่าจากหลังเลนส์” โดย
ช่างภาพมืออาชีพ และการเสวนาโต๊ะกลม “แอ่วดอย 
(สุเทพ) อย่างใดห้ือยั่งยืน”

ส่วนในวันที่ 5 สิงหาคม มีการจัดกิจกรรมเดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ เส้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร - น�้าตกไทรย้อย - น�้าตกมณฑาธาร โดย
มีนักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
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ช�าระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ หวัหน้างาน 

ผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ 

นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์

โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com 

เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

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

ระดบัปริญญาโท 20 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม ดาราศาสตร์   
เคมี ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  การสอนชีววิทยา  
ชีววิทยา การสอนฟิสิกส์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (ภาคพิเศษ)  
ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) (นานาชาติ)

ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ #นิติวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลกัสูตรร่วมบณัฑิตวิทยาลยั)

#เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลกัสูตรร่วมบณัฑิตวิทยาลยั) 

ระดบัปริญญาเอก 17 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพนัธุ์   
เคมี  วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน  ฟิสิกส์   
ชีววิทยา  จุลชีววิทยาประยุกต์ (นานาชาติ / สหสาขาวิชา)  (นานาชาติ)

ธรณีวิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี  วสัดศุาสตร์
ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ประยุกต์ (นานาชาติ)  (นานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม ดาราศาสตร์ #เทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรร่วมบณัฑิตวิทยาลยั)  
  


