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ฉบับนีี้� SCIENCE CMU FOCUS จะพาท่านี้ผู้้�อ่่านี้มาท่อ่งโลก

ขอ่งมอ่สส์ พืชชั�นี้ต่ำำ�าที�ใคร ๆ ก็มอ่งข�าม แต่่ำทีมนัี้กวิิจัย

คณะวิิทยาศาสต่ำร์ กลับให้�ควิามสนี้ใจและค�นี้ควิ�าศึกษา 

จนี้ค�นี้พบมอ่สส์ชนิี้ดให้ม่ขอ่งโลก ซึึ่�งเผู้ยให้�เห็้นี้ควิามลับขอ่งธรรมชาติ่ำ

ที�น่ี้าทึ�ง นี้อ่กจากนี้ี�เรายังจะได�แนี้ะนี้ำาให้�ผู้้�อ่่านี้ร้�จักกับแมลงชีปะขาวิ 

“ชนิี้ดให้ม่ขอ่งโลก” สิ�งมีชีวิิต่ำที�สามารถบ่งชี�คุณภาพนี้ำ�าได� ซึึ่�งค�นี้พบ

โดยทีมวิิจัยจากภาควิิชาชีวิวิิทยา

SCIENCE CMU FOCUS ฉบับนีี้�จัดเต็่ำมไปด�วิยสาระวิิทยาศาสต่ำร์

และข่าวิสารที�น่ี้าสนี้ใจมากมาย อ่ย่ามัวิรอ่ช�าไปติ่ำดต่ำามกันี้เลย



ดอกลมแล้ง หรืือ รืาชพฤกษ์์ / ต้้นไม้ใน มช.

ลมแล�ง ห้รือ่ ราชพฤกษ์เป็นี้ไม�ยืนี้ต่ำ�นี้ขนี้าดกลาง มีควิามส้ง 
10–20 เมต่ำร ดอ่กขึ�นี้เป็นี้ช่อ่ยาวิ 20–40 เซึ่นี้ติ่ำเมต่ำร 
แต่่ำละดอ่กมีเส�นี้ผู่้านี้ศ้นี้ย์กลาง 4–7 เซึ่นี้ติ่ำเมต่ำร มีกลีบดอ่ก
สีเห้ลือ่งขนี้าดเท่ากันี้ 5 กลีบ ผู้ลยาวิ 30–62 เซึ่นี้ติ่ำเมต่ำร และ
กวิ�าง 1.5–2.5 เซึ่นี้ติ่ำเมต่ำร มีกลิ�นี้ฉุนี้ และมีเมล็ดที�มีพิษเป็นี้
จำานี้วินี้มาก อ่อ่กดอ่กเดือ่นี้มีนี้าคม-พฤษภาคม ชอ่บแดดเต็่ำม
วัินี้ ทนี้แล�ง นิี้ยมปล้กริมถนี้นี้ทางเดินี้



แนะนําผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 
วาระบริหาร มีนาคม 2564-2568
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ผู้้�บริห้ารให้ม่ คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มช.
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

SCI-Column

นักวิจัยวิทย์ มช. 
“ค้นพบมอสส์ชนิดใหม่ของโลก”
ต้ังช่ือว่า Koponobryum Papillosum Printarakul & Chantanaorrapint 
(Printarakul et al., 2021)

มอสส์ พืชช้ันตํา่ที่หลายคนมองข้าม แต่นักวิจัย

ภาควิิชาชีวิวิิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกับทีมวิจัย

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับหลงใหลและมุ่งม่ันทําวิจัย 

เพราะเชือ่ว่าส่ิงมีชีวิตทุกชนิดน้ันมีค่า และมักปริศนาซ่อนอยู่ 

จนได้ค้นพบมอสส์ชนิดใหม่ของโลก และต้ังชื่อว่า 

Koponobryum Papillosum Printarakul & 

Chantanaorrapint (Printarakul et al., 2021) 

คําว่า Papillosum แปลว่าสปอร์มีผิวขรุขระ ซึง่เป็น

ลักษณะที่ทําให้มอสส์ชนิดใหม่นี้แตกต่างจากมอสส์

ในสกุลเดียวกันกับที่เคยมีรายงานการค้นพบเฉพาะ

ในประเทศอินเดีย และมีรายงานเพียง 1 ชนิด ในโลก

เท่าน้ัน แต่การศึกษาคร้ังนี้กลับพบว่าท่ีไทยเราก็มีอีก

ชนิดหนึง่ด้วย และย่ิงไปกว่าน้ันเรายังพบว่ามอสส์ชนิดนีพ้บ

ได้หลายแห่ง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

และทีย่ิ่งน่าดีใจก็คือ เราเจอในบริเวณพ้ืนทีป่กปักทรัพยากร 

ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย 

จังหวัดลําพูนน่ันเอง 

ลักษณะของ มอสส์สกุล Koponobryum
มอ่สส์สกุล Koponobryum วิงศ์ Pottiaceae เดิมที

มีการกระจายพันี้ธ์ุขอ่งสกุลเฉพาะในี้ประเทศอิ่นี้เดีย 

(endemic to India) และมีรายงานี้เพียง 1 ชนิี้ดในี้โลก 

คือ่ Koponobryum Bengalense (Gangulee) Arts 

(Arts, 2001) ซึึ่�งมีลักษณะเด่นี้คือ่ มีต่ำ�นี้แกมโทไฟต์่ำ

แยกเพศ (dioicous) คือ่ เป็นี้ต่ำ�นี้เพศเมียและต่ำ�นี้เพศผู้้�

แยกกันี้ ใบร้ปลิ�นี้แกมห้อ่ก ปลายใบแห้ลม สีเขียวิอ่่อ่นี้

ถึงโปร่งใส ฐานี้ใบเปน็ี้ติ่ำ�งยาวิ เซึ่ลล์กลางใบค่อ่นี้ข�างกลม 

มีปุ่มน้ี้นี้ต่ำรงกลางเซึ่ลล์ 1 ปุม่ทั�งด�านี้ห้ลังใบและท�อ่งใบ 
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สาระวิทยาศาสตร์

สร�างสปอ่ร์ทรงกลม มีผิู้วิเรียบ และมีเซึ่ลล์ขนี้ที�แกนี้

ลำาต่ำ�นี้ (axillary hairs) ยาวิประมาณ 70 ไมโครเมต่ำร 

ประกอ่บขึ�นี้จาก 3 เซึ่ลล์ คือ่เซึ่ลล์ที�ฐานี้สั�นี้ ๆ 2 เซึ่ลล์ 

สีนี้ำ�าต่ำาล และเซึ่ลล์ปลายขนี้สีใส 1 เซึ่ลล์ 

 สำาห้รับมอ่สส์ชนิี้ดให้ม่ที�เพิ�งค�นี้พบนีี้�มีชื�อ่ว่ิา 

Koponobryum papillosum Printarakul & 

Chantanaorrapint (Printarakul et al., 2021) มี

ลักษณะทั�วิไปคล�ายกับ K. Bengalense เปน็ี้อ่ย่างมาก 

แต่่ำเมื�อ่ศึกษาทางด�านี้สัณฐานี้วิิทยาโดยละเอี่ยดแล�วิพบว่ิา 

มีลักษณะเด่นี้เฉพาะตั่ำวิที�แต่ำกต่่ำางอ่อ่กไป 3 ลักษณะ คือ่ 

1) ต่ำ�นี้แกมีโทไฟต์่ำมีทั�งเพศเมียและเพศผู้้�ในี้ต่ำ�นี้เดียวิกันี้ 

(autoicous) ห้รือ่เปน็ี้ต่ำ�นี้กะเทย โดยจะสร�างโครงสร�าง

สืบพันี้ธ์ุเพศเมียที�ปลายยอ่ดและสร�างกิ�งที�สร�างโครงสร�าง

สืบพันี้ธ์ุเพศผู้้�ด�านี้ข�างลำาต่ำ�นี้ในี้ต่ำำาแห้น่ี้งที�ต่ำำ�ากว่ิาเพศเมีย

เล็กนี้�อ่ย 2) สร�างสปอ่ร์ทรงกลม ผิู้วิขรุขระ (จึงเปน็ี้ที�มา

ขอ่งคำาระบุชนิี้ดว่ิา papillosum ซึึ่�งห้ลายถึง สปอ่ร์มีปุม่

ขรุขระ ห้รือ่ papillose) และ 3) เซึ่ลล์เส�นี้ขนี้ที�แกนี้ลำาต่ำ�นี้ 

มีควิามยาวิ ประมาณ 75-135 ไมโครเมต่ำร ประกอ่บขึ�นี้

จาก 2-6 เซึ่ลล์ คือ่ เซึ่ลล์ฐานี้ที�สั�นี้ที�สุด 1 เซึ่ลล์ มีสี

นี้ำ�าต่ำาล และ เซึ่ลล์ที�ยาวิกว่ิา สีใสอี่กจำานี้วินี้ 1-5 เซึ่ลล์ที�

ส่วินี้ปลายขนี้ 

 ปัจจุบันี้พบการกระจายพันี้ธ์ุขอ่งมอ่สส์ชนิี้ดนีี้�ในี้

เขต่ำภาคเห้นืี้อ่ต่ำอ่นี้บนี้ขอ่งประเทศไทย โดยขึ�นี้อ่าศัยบนี้

พื�นี้ดินี้ ในี้ปา่เต็่ำงรังและปา่เบญจพรรณ ที�ระดับควิามส้ง

จากระดับนี้ำ�าทะเลประมาณ 400-700 เมต่ำร ขอ่ง 

จ.เชียงให้ม่ (นี้ำ�าต่ำกแม่สา อุ่ทยานี้แห่้งชาติ่ำดอ่ยสุเทพ-ปยุ 

อ่.แม่ริม และ ห้�วิยสบอ่อ่นี้ เขต่ำรักษาพันี้ธ์ุสัต่ำว์ิปา่เชียงดาวิ 

อ่.เชียงดาวิ) และ จ.ลำาพ้นี้ (ในี้บริเวิณพื�นี้ที�ปกปกัทรัพยากร 

ณ ศ้นี้ย์การศึกษามห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ ห้ริภุญไชย) 

 การศึกษาครั�งนีี้�ได�รับอ่นุี้เคราะห์้และควิามร่วิมมือ่

จากทีมสำารวิจพืชไบรโอ่ไฟต์่ำชาวิไทยขอ่ง มห้าวิิทยาลัย

เชียงให้ม่ ( อ่.ดร.นี้รินี้ทร์ พรินี้ทรากุล, รศ.ดร.อ่รุโณทัย 

จำาปีทอ่ง, นี้ายอุ่ดร ปงกาวิงค์, นี้างสาวิกนี้ลรัต่ำน์ี้ 

อ่ดุลย์กิต่ำติ่ำชัย) มห้าวิิทยาลัยสงขลานี้ครินี้ทร์ (รศ.ดร.สหั้ช 

จันี้ทนี้าอ่รพินี้ท์) มห้าวิิทยาลัยบ้รพา (รศ.ดร.เพียงพักต่ำร์ 

สุขรักษ์) และมห้าวิิทยาลัยเกษต่ำรศาสต่ำร์ (ผู้ศ.ดร.เอ่กพันี้ธ์ 

ไกรจักร์) และได�รับการสนัี้บสนุี้นี้ทุนี้วิิจัยจากโครงการ 

สกวิ. และ อ่พ.สธ.-มช. 

เอกสารอ้างอิง 

ARTS, T. 2001. A Revision of the Splachnobryaceae (Musci). 

Lindbergia 26: 77-96. https://doi.org/10.2307/20150068
http://www.mobot.org/plantscience/ResBot/Repr/Add/
Arts_Splachnobryaceae2001.pdf

PRINTARAKUL N., JAMPEETONG A., PONGKAWONG U., 
SUKKHARAK P., KRAICHAK E., ADULKITTICHAI K. & 
CHANTANAORRAPINT S. 2021. Koponobryum papillosum 
Printarakul & Chantanaorr., sp. nov. (Pottiaceae, 
Bryophyta), a new moss species from northern 
Thailand. Cryptogamie, Bryologie 42 (9): 143-148. 
https://doi.org/10.5252/cryptogamie-bryologie2021v42a9. 

http://cryptogamie.com/bryologie/42/9
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

SCI-Column

“นักวิจัยวิทย์ มช. 
ค้นพบแมลงชีปะขาว
ชนิดใหม่ของโลก 
และเป็นคร้ังที่ 2 
ของประเทศไทย 
ที่ค้นพบแมลงในสกุลนี้ 
ในรอบ 60 ปี”
Ephoron ookaewae Techakijvej & 
Phalaraksh, 2021
อันดับ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) 
วงศ์ Polymitarcyidae

แมลงชีปะขาวิเปน็ี้อี่กห้นึี้�งกลุ่มแมลงที�บอ่บบาง 

และมับพบอ่าศัยอ่ย่้ที�แห้ล่งนี้ำ�าที�มีคุณภาพดี สำาห้รับ 

Ephoron ookaewae

ผู้ศ.ดร.ชิต่ำชล ผู้ลารักษ์ หั้วิห้นี้�าภาควิิชา

ชีวิวิิทยา คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มช. และทีมงานี้ ได�พบ

เป็นี้ครั�งแรกในี้โลก โดยพบบริเวิณส่วินี้ท�ายขอ่ง

แม่นี้ำ�าปิง ณ อ่ำาเภอ่เมือ่ง จังห้วัิดนี้ครสวิรรค์ 

ได�ตั่ำ�งชื�อ่วิิทยาศาสต่ำร์ว่ิา “Ephoron ookaewae” 
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โดยคำาแสดงคุณลักษณะ (SPECIFIC EPITHET) 

“OOKAEWAE” นัี้�นี้ได�ตั่ำ�งเพื�อ่เปน็ี้เกียรติ่ำแด่ รอ่งศาสต่ำราจารย์ 

ดร.อ่้่แก�วิ ประกอ่บไวิทยกิจ อ่าจารย์รุ่นี้แรกขอ่งภาควิิชา

ชีวิวิิทยา คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ 

ผู้้�ประสิทธิประสาทวิิชาด�านี้ระบบนิี้เวิศแห้ล่งนี้ำ�า รวิมถึง

แมลงนี้ำ�า ให้�อ่าจารย์ชิต่ำชลนัี้�นี้เอ่ง 

แมลงชีปะขาวิ EPHORON OOKAEWAE จัดอ่ย่้

ในี้สกุล EPHORON ทั�วิโลกพบทั�งห้มด 14 ชนิี้ด และ

ประเทศไทยมีรายงานี้การพบแมลงชีปะขาวิในี้สกุลนีี้�เพียง 

1 ชนิี้ดเท่านัี้�นี้นัี้บตั่ำ�งแต่่ำปี พ.ศ.2504 ซึึ่�งการค�นี้พบในี้

ครั�งนีี้� ถือ่เปน็ี้การพบแมลงในี้สกุลนีี้�เปน็ี้ครั�งที�สอ่งขอ่ง

ประเทศไทยห้ลังจากที�ผู่้านี้มาแล�วิกว่ิา 60 ป ีโดยแมลง

ชีปะขาวิชนิี้ดให้ม่ขอ่งโลก ที�พึ�งค�นี้พบนีี้�มีลักษณะเด่นี้

ที�แต่ำกต่่ำางจากชนิี้ดอื่�นี้ คือ่ ตั่ำวิอ่่อ่นี้มีเขี�ยวิยาวิคล�ายงา

ซึึ่�งมีห้นี้ามขนี้าดเล็ก 5 ถึง 7 แท่ง ตั่ำวิอ่่อ่นี้จะใช�เขี�ยวินีี้�

ในี้การขุดโพรงอ่าศัยอ่ย่้บริเวิณพื�นี้ท�อ่งนี้ำ�าที�เปน็ี้ดินี้แน่ี้นี้

ปนี้กรวิดในี้จุดที�นี้ำ�าไห้ลค่อ่นี้ข�างเร็วิ โดยกินี้ต่ำะกอ่นี้อิ่นี้ทรีย์

ขนี้าดเล็กเป็นี้อ่าห้าร เมื�อ่โต่ำขึ�นี้จะพัฒนี้าเป็นี้ตั่ำวิเต็่ำมวัิย

พร�อ่มกันี้เปน็ี้กลุ่มเพื�อ่สืบพันี้ธ์ุ ตั่ำวิเต็่ำมวัิยจะมีอ่ายุประมาณ 

1 ถึง 2 วัินี้ 

แมลงชีปะขาวินัี้�นี้เป็นี้สิ�งมีชีวิิต่ำที�สามารถบ่งชี�

คุณภาพขอ่งแห้ล่งนี้ำ�าในี้ช่วิงปานี้กลางถึงดีมากได� การ

ค�นี้พบแมลงชีปะขาวิชนิี้ดให้ม่ขอ่งโลกนีี้�ในี้ช่วิงท�ายขอ่ง

แม่นี้ำ�าปิงในี้จังห้วัิดนี้ครสวิรรค์ถือ่เป็นี้การค�นี้พบ

ที�ค่อ่นี้ข�างเห้นืี้อ่ควิามคาดห้มายขอ่งนัี้กวิิจัย เนืี้�อ่งจาก

เป็นี้การสำารวิจในี้แห้ล่งนี้ำ�าเขต่ำเมือ่งที�ผู่้านี้เขต่ำชุมชนี้แต่่ำ

ก็ยังมีการค�นี้พบสิ�งมีชีวิิต่ำชนิี้ดให้ม่ แสดงถึงควิาม

ห้ลากห้ลายทางชีวิภาพ และยังเป็นี้สิ�งยืนี้ยันี้ถึงควิาม

อุ่ดมสมบ้รณ์ขอ่งพื�นี้ที�ท�ายนี้ำ�า ซึึ่�งควิรได�รับการอ่นุี้รักษ์

และฟื� นี้ฟ้เพื�อ่ให้�คงควิามห้ลากห้ลายทางชีวิภาพในี้

ประเทศไทยต่่ำอ่ไป

อ้างอิง

Techakijvej, C., Sareein, N., Hwang, J. M., Bae, Y. J., & 
Phalaraksh, C. (2021). A new species of Ephoron
Williamson, 1802 (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) 
from Thailand. Zootaxa, 4985(3), 392–402.

http://doi.org/10.11646/zootaxa.4985.3.6

สาระวิทยาศาสตร์
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SCI-Column

“จากภูมิปัญญากว่า 100 ปี
ของบรรพชนชาวฝาง สู่นวัตกรรมสีเขียว

ในการวิเคราะห์ทางเคมี สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เกิดตัวอย่างการใช้จริง รวมถึงการใช้ในการศึกษาแนวใหม่

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีท่ีบ้านผ่านระบบออนไลน์”

จากประสบการณ์และผู้ลงานี้วิิจัยอั่นี้เปน็ี้ที�ยอ่มรับนัี้�นี้ 

ทำาให้�ศาสต่ำราจารย์ ดร.เกตุ่ำ กรุดพันี้ธ์ ได�รับทุนี้ศาสต่ำราจารย์

วิิจัยดีเด่นี้ จากสำานัี้กงานี้กอ่งทุนี้สนัี้บสนุี้นี้การวิิจัย (สกวิ. 

ในี้อ่ดีต่ำ) ให้�ดำาเนิี้นี้โครงการ “นี้วัิต่ำกรรมสีเขียวิในี้การ

วิิเคราะห์้ทางเคมีกับภ้มิปญัญาท�อ่งถิ�นี้” โดยมีวิิสัยทัศน์ี้

และเป้าห้มาย : “Local issues- Global impact- 

Sustainable world” มุ่งเนี้�นี้การนี้ำาภ้มิปญัญาท�อ่งถิ�นี้

มาต่่ำอ่ยอ่ดเปน็ี้การวิิเคราะห์้ทางเคมีแบบสะอ่าดสมัยให้ม่ 

(Modern green chemical analysis) รวิมถึงการสร�าง

และขยายเครือ่ข่ายเพื�อ่การพัฒนี้าต่่ำอ่ยอ่ดงานี้วิิจัย

เพิ�มขึ�นี้อ่ย่างต่่ำอ่เนืี้�อ่งเปน็ี้การต่ำอ่บสนี้อ่ง SDGS ในี้ห้ลายมิติ่ำ

จากภ้มิปัญญาท�อ่งถิ�นี้มากกว่ิา 100 ปี ขอ่ง

บรรพชนี้ชาวิฝาง นี้ำามาส่้การศึกษาวิิจัยทางวิิทยาศาสต่ำร์

ในี้โครงการ “นี้วัิต่ำกรรมสีเขียวิ ในี้การวิิเคราะห์้ทางเคมี

กับภ้มิปญัญาท�อ่งถิ�นี้” ร่วิมกับศ้นี้ย์วิิจัยทางนี้วัิต่ำกรรม

ทางวิิทยาศาสต่ำร์และเทคโนี้โลยีการวิิเคราะห์้ (I-ANALY-S-T) 

ศ้นี้ย์วิิจัยทางนี้วัิต่ำกรรมทางวิิทยาศาสต่ำร์และเทคโนี้โลยี
การวิิเคราะห์้ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ (I-ANALY-S-T, 
CMU) โดย ศาสต่ำราจารย์ ดร.เกตุ่ำ กรุดพันี้ธ์ อ่าจารย์
ประจำาคณะวิิทยาศาสต่ำร์ ซึึ่�งเป็นี้หั้วิห้นี้�าศ้นี้ย์ฯ ได�ริเริ�ม
พัฒนี้าการวิิเคราะห์้ทางเคมีโดยใช�รีเอ่เจนี้ต์่ำจากธรรมชาติ่ำ 
(Natural Reagent) โดยบุกเบิกการสร�างนี้วัิต่ำกรรมจาก
ภ้มิปัญญาท�อ่งถิ�นี้ด�วิยวิิทยาศาสต่ำร์และเทคโนี้โลยีมา
มากกว่ิา 15 ปี อ่ย่างต่่ำอ่เนืี้�อ่งจนี้ถึงปัจจุบันี้ ได�รับการ
ยอ่มรับในี้ระดับชาติ่ำและนี้านี้าชาติ่ำ มีผู้ลงานี้ที�เกี�ยวิกับ
รีเอ่เจนี้ต์่ำจากธรรมชาติ่ำเผู้ยแพร่ในี้วิารสารนี้านี้าชาติ่ำ
ชั�นี้นี้ำาทางเคมีวิิเคราะห์้มากกว่ิา 30 เรื�อ่ง 
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และคลัสเต่ำอ่ร์ควิามเป็นี้เลิศด�านี้เศรษฐกิจและสังคม

บนี้ฐานี้ควิามห้ลากห้ลายทางชีวิภาพ (B.BES-CMU) 

โดยมี ดร.กนี้กวิรรณ คิวิฝอ่ เข�าร่วิมพัฒนี้าต่ำ�นี้แบบ

รีเอ่เจนี้ต์่ำธรรมชาติ่ำแบบพร�อ่มใช�ขึ�นี้ในี้ป ีพ.ศ. 2561 และ

ได�มีการขยายเครือ่ข่ายการใช�งานี้เริ�มต่ำ�นี้ไปยังมห้าวิิทยาลัย

ทั�งในี้และต่่ำางประเทศ 8 แห่้ง ได�แก่ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ 

มห้าวิิทยาลัยเทคโนี้โลยีพระจอ่มเกล�าธนี้บุรี มห้าวิิทยาลัย

พะเยา มห้าวิิทยาลัยขอ่นี้แก่นี้ และมห้าวิิทยาลัยแม่ฟา้ห้ลวิง 

มห้าวิิทยาลัยเกษต่ำรศาสต่ำร์ (วิิทยาเขต่ำเฉลิมพระเกียรติ่ำ 

สกลนี้คร) University of Malaya ประเทศมาเลเซีึ่ย 

และ Hamburg University of Applied Science 

สห้พันี้ธ์สาธารณรัฐเยอ่รมนีี้ ซึึ่�งได�มีการปรับใช�

รีเอ่เจนี้ต์่ำธรรมชาติ่ำแบบพร�อ่มใช�งานี้ที�พัฒนี้าขึ�นี้กับการ

เรียนี้การสอ่นี้ในี้มห้าวิิทยาลัยเปน็ี้ครั�งแรกในี้ปกีารศึกษา 

2562 ในี้กระบวินี้วิิชา (463571) : เภสัชควิบคุมคุณภาพ 

3 คณะเภสัชศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ โดยมี ผู้้�ช่วิย

ศาสต่ำราจารย์ ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนี้จุ�ม เปน็ี้อ่าจารย์

ผู้้�สอ่นี้ และกระบวินี้วิิชาปฏิบัติ่ำการเคมีวิิเคราะห์้โดยใช�

เครื�อ่งมือ่ 1 (CHM363) คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัย

เทคโนี้โลยีพระจอ่มเกล�าธนี้บุรี โดยมีผู้้�ช่วิยศาสต่ำราจารย์ 

ดร.มนี้ภัทร วิงษ์บุต่ำร เปน็ี้อ่าจารย์ผู้้�สอ่นี้ 

ต่่ำอ่มาได�พัฒนี้าเปน็ี้การทำาการทดลอ่งที�บ�านี้ (Lab 

at Home) โดยควิามร่วิมมือ่กับคณะวิิจัยขอ่งมห้าวิิทยาลัย

เทคโนี้โลยีพระจอ่มเกล�าธนี้บุรี เริ�มใช�ในี้กระบวินี้วิิชา CHM 

267 และการอ่บรมเชิงปฏิบัติ่ำการ แบบ E-Workshop 

โดยควิามร่วิมมือ่กับคณะวิิจัยมห้าวิิทยาลัยนี้เรศวิร 

ซึึ่�งถือ่เปน็ี้การริเริ�มการใช� Modern green chemical 

analysis กับการเรียนี้การสอ่นี้แบบอ่อ่นี้ไลน์ี้ในี้ยุควิิถีให้ม่ 

(New normal education)

ผู้ลจากการนี้ำานี้วัิต่ำกรรมไปใช�กับกระบวินี้การเรียนี้

การสอ่นี้ที�เกิดขึ�นี้จริง ได�รับผู้ลต่ำอ่บรับอ่ย่างดีจากทั�ง

ผู้้�เรียนี้และอ่าจารย์ผู้้�สอ่นี้ โดยเพิ�มควิามสามารถในี้การ

เรียนี้การสอ่นี้แบบอ่อ่นี้ไลน์ี้ในี้ New normal Education 

ได�เป็นี้อ่ย่างมาก ขณะนีี้�ได�ขยายไปยังมห้าวิิทยาลัย และ

สถานี้ศึกษาต่่ำาง ๆ มากขึ�นี้ โดยพยายามปรับสมรรถนี้ะ

ขอ่งอ่งค์ควิามร้�ให้�เข�ากับบริบทขอ่งแห้ล่งเรียนี้ร้�แต่่ำละแห่้ง

บทความที่เก่ียวข้อง

https://web.facebook.com/1576195842623063/photo
s/a.2905064859736148/2905063 769736257

http://www.sci.nu.ac.th/chemistrys/news-activities/
detail/?t=activities&id=158&fbclid=IWAR2Wqph
w_7a251I_heb7x8trKNcLv4 _l36g9WoJkDCQEse94 
cPB1zGxdjfQ

CR. https://www.cmu.ac.th/th/article/7b2719e8-86bc-
4d0c-9205-9b4a40647597

สาระวิทยาศาสตร์
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SCI-Activities

คณะวิิทยาศาสต่ำร์จัดกิจกรรมวัินี้ต่ำลาดนัี้ดควิามร้� ครั�งที� 3 ประจำาปี 2564 เมื�อ่วัินี้ที� 17 มิถุนี้ายนี้ 2564 

ณ ห้�อ่งสัมมนี้า ชั�นี้ 2 อ่าคาร 40 ป ีคณะวิิทยาศาสต่ำร์ และผู่้านี้ระบบ Online โดยได�รับเกียรติ่ำจาก ศาสต่ำราจารย์ 

ดร.ธรณินี้ทร์ ไชยเรือ่งศรี คณบดีคณะวิิทยาศาสต่ำร์ เป็นี้ประธานี้เปิดงานี้ ซึึ่�งจัดขึ�นี้เพื�อ่ให้�บุคลากรสายสนัี้บสนุี้นี้

ขอ่งคณะฯ ได�นี้ำาเสนี้อ่ผู้ลงานี้จากการจัดการควิามร้� ในี้ร้ปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) โดยมีกลุ่มชุมชนี้

นัี้กปฏิบัติ่ำ CoP ประจำาป ี2564 ร่วิมนี้ำาเสนี้อ่ผู้ลงานี้ จำานี้วินี้ 17 กลุ่ม

และเมื�อ่วัินี้ที� 22 มิถุนี้ายนี้ 2564 คณะวิิทยาศาสต่ำร์

ได�จัดพิธีมอ่บรางวัิลการนี้ำาเสนี้อ่ผู้ลงานี้จากการจัดการ

ควิามร้� โดยได�รับเกียรติ่ำจาก ศาสต่ำราจารย์ ดร.ธรณินี้ทร์ 

ไชยเรือ่งศรี คณบดีคณะวิิทยาศาสต่ำร์ เปน็ี้ประธานี้ในี้พิธี

มอ่บรางวัิล ณ บริเวิณรับรอ่ง ชั�นี้ 2 อ่าคาร 40 ป ี

คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

การประกวิดดังกล่าวิจัดขึ�นี้ภายใต่ำ�โครงการพัฒนี้า

บุคลากรสายสนัี้บสนุี้นี้วิิชาการ ปี 2564 หั้วิข�อ่ “การ

แลกเปลี�ยนี้เรียนี้ร้� CoP พัฒนี้าส่้ Best Practice” 

เพื�อ่พัฒนี้าระบบการจัดการควิามร้�ภายในี้คณะฯ 

ให้�เปน็ี้ไปอ่ย่างต่่ำอ่เนืี้�อ่ง โดยมีจุดมุ่งห้มายเพื�อ่นี้ำาคณะฯ 

ไปส่้สถาบันี้แห่้งการเรียนี้ร้� 

สำาห้รับกลุ่มที�ได�รับคัดเลือ่กนัี้�นี้จะได�รับเกียรติ่ำบัต่ำร

พร�อ่มเงินี้รางวัิล ดังนีี้� รางวัิลที� 1 เงินี้รางวัิล 2,000 

บาท รางวัิลที� 2 เงินี้รางวัิล 1,500 บาท รางวัิลที� 3 เงินี้

รางวัิล 1,000 บาท และรางวัิลชมเชย จำานี้วินี้ 3 รางวัิล 

เงินี้รางวัิล 800 บาท

“คณะวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวัน
ตลาดนัดความรู ้
ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2564 
ในรูปแบบ ONLINE”



15SCIENCE CMU focus April - June 2021

คณะวิทยาศาสตร์

ผลการประกวด มีดังนีี้�
ประเภทงานกลุ่มธุรการ
รางวัิลที� 1 กลุ่ม ebooks.Sci ชื�อ่ผู้ลงานี้ การจัดการสื�อ่สิ�งพิมพ์ คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่
รางวัิลที� 2 กลุ่ม วิารสาร Chiang Mai Journal of Science ชื�อ่ผู้ลงานี้ การพัฒนี้าระบบงานี้วิารสาร
รางวัิลที� 3  กลุ่ม KPI Sci ชื�อ่ผู้ลงานี้ การรายงานี้ผู้ลตั่ำวิชี�วัิดขอ่งคณะวิิทยาศาสต่ำร์มีควิามถ้กต่ำ�อ่ง ครบถ�วินี้ และเป็นี้ระบบ
รางวัิลชมเชย  กลุ่ม Smart HR ชื�อ่ผู้ลงานี้ ขั�นี้ต่ำอ่นี้การขอ่ต่ำำาแห้น่ี้งให้�ดำารงต่ำำาแห้น่ี้งส้งขึ�นี้ (สายปฏิบัติ่ำการ)
รางวัิลชมเชย  กลุ่ม ชุมชนี้นัี้กปฏิบัติ่ำด�านี้พัสดุ ชื�อ่ผู้ลงานี้ ระบบการเบิกจ่ายวัิสดุอ่อ่นี้ไลน์ี้
รางวัิลชมเชย  กลุ่ม งานี้ซ่ึ่อ่มแซึ่มสาธารณ้ปการ ชื�อ่ผู้ลงานี้ ระบบการจัดการงานี้สาธารณ้ปการ

ประเภทงานกลุ่มปฏิบัติการ

รางวัิลที� 1 กลุ่ม ศ้นี้ย์ดอ่ย ชื�อ่ผู้ลงานี้ ระบบจัดการเรือ่นี้เพาะชำากล�าไม�ท�อ่งถิ�นี้
รางวัิลที� 2 กลุ่ม นัี้กปฏิบัติ่ำการฟสิิกส์และวัิสดุศาสต่ำร์ ชื�อ่ผู้ลงานี้ ปฏิบัติ่ำการฟสิิกส์พื�นี้ฐานี้อ่อ่นี้ไลน์ี้
รางวัิลที� 3 กลุ่ม 229 ชื�อ่ผู้ลงานี้ เครื�อ่งปรับแรงดันี้ไฟฟา้กระแสต่ำรง 0-220 ไวิลต์่ำ
รางวัิลชมเชย กลุ่ม Support CompSci ชื�อ่ผู้ลงานี้ ระบบแจ�งเตื่ำอ่นี้ค่าฝุน่ี้ละอ่อ่งขนี้าดเล็กผู่้านี้แอ่พพลิเคชั�นี้ไลน์ี้ ฯ
รางวัิลชมเชย กลุ่ม ไอ่ที ชื�อ่ผู้ลงานี้ ห้�อ่งประชุมระบบอั่จฉริยะ
รางวัิลชมเชย กลุ่ม นัี้กวิิทย์ V.3 ชื�อ่ผู้ลงานี้ ฐานี้ข�อ่ม้ลประวัิติ่ำการซ่ึ่อ่มบำารุงเครื�อ่งมือ่วิิทยาศาสต่ำร์
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คณะวิิทยาศาสต่ำร์ขอ่แสดงควิามยินี้ดีกับ 

รอ่งศาสต่ำราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขสำาราญ 

ภาควิิชาคณิต่ำศาสต่ำร์ ที�ได�รับทุนี้วิิจัย "ทุนี้อั่จฉริยภาพ

นัี้กวิิจัยรุ่นี้ให้ม่ ประจำาปี 2564" (1 ในี้ 30 โครงการ

ที�ได�รับการคัดเลือ่กจากข�อ่เสนี้อ่โครงการทั�วิประเทศ) 

และผู้้�ช่วิยศาสต่ำราจารย์ ดร.บ้รภัทร์ อิ่นี้ทรีย์สังวิร 

ภาควิิชาเคมี ที�ได�รับทุนี้วิิจัย "ทุนี้อั่จฉริยภาพ

นัี้กวิิจัยรุ่นี้กลาง ประจำาปี 2564" (1 ในี้ 29 โครงการ

ที�ได�รับการคัดเลือ่กจากข�อ่เสนี้อ่โครงการทั�วิประเทศ) 

จากสำานัี้กงานี้การวิิจัยแห่้งชาติ่ำ (วิช.) โดยทุนี้วิิจัย

ดังกล่าวิ เปน็ี้ทุนี้ที�มุ่งสนัี้บสนุี้นี้นัี้กวิิจัยที�มีศักยภาพส้ง

ให้�ได�ทำาวิิจัยอ่ย่างต่่ำอ่เนืี้�อ่งต่ำามศักยภาพและควิาม

ถนัี้ดที�มีอ่ย่้ เพื�อ่ผู้ลิต่ำผู้ลงานี้ที�มีศักยภาพเชิงวิิชาการ 

ห้รือ่ผู้ลงานี้ที�สามารถนี้ำาไปใช�ประโยชน์ี้ได�

คณะวิิทยาศาสต่ำร์ขอ่แสดงควิามยินี้ดีกับ นี้ายไกรกริช อุ่ต่ำมะ นัี้กศึกษาระดับปริญญาเอ่กภาควิิชาเคมี แขนี้งวิิชาชีวิเคมี

และชีวิเคมีเทคโนี้โลยี ที�ได�รับรางวัิล Best Oral Presentation Award จากงานี้ประชุมวิิชาการนี้านี้าชาติ่ำ Thai Society for 

Biotechnology International Conference 2021 โดยมี ผู้้�ช่วิยศาสต่ำราจารย์ ดร.พัชณี แสงทอ่ง รอ่งศาสต่ำราจารย์ 

ดร.พุฒินัี้นี้ท์ มีเผู่้าพันี้ธ์ และ ดร.จิราพร กันี้ทะพันี้ธ์ เป็นี้อ่าจารย์ที�ปรึกษาวิิทยานิี้พนี้ธ์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุน
อัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
และรุ่นกลาง ประจําปี 2564 จาก วช.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
Best Oral Presentation Award 
จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ
Thai Society for Biotechnology International 
Conference 2021
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กิจกรรรมควิามเคลื�อ่นี้ไห้วิภายในี้คณะวิิทยาศาสต่ำร์

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขัน
Hash Code 2021 ของ Google

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายไกรกริช อุตมะ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกภาควิชาเคมี แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี ท่ีได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award 
จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology 
International Conference 2021 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พัชณี แสงทอง รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ และ 
ดร.จิราพร กันทะพันธ์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ภาพและ
ข่าวจาก CHEM CMU)
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สมาคมศิษย์เก่าคณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ 

โดย คุณสุดใจ นัี้นี้ต่ำารัต่ำน์ี้ ผู้้�แทนี้สมาคมฯ มอ่บเงินี้สนัี้บสนุี้นี้

ช่วิยเห้ลือ่นัี้กศึกษาที�ได�รับผู้ลกระทบจากสถานี้การณ์แพร่ระบาด

ขอ่งโรคติ่ำดเชื�อ่ไวิรัสโคโรนี้า 2019 ห้รือ่ covid-19 จำานี้วินี้เงินี้ 

10,000 บาท โดยมี ศาสต่ำราจารย์ ดร.ธรณินี้ทร์ ไชยเรือ่งศรี 

คณบดีคณะวิิทยาศาสต่ำร์ พร�อ่มด�วิยผู้้�บริห้ารและบุคลากรเป็นี้

ผู้้�แทนี้รับมอ่บ เมื�อ่วัินี้ที� 22 เมษายนี้ 2564 ณ บริเวิณรับรอ่ง 

ชั�นี้ 2 อ่าคาร 40 ปี คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

นี้อ่กจากนีี้� บริษัท ฟลุสสิค เคม จำากัด โดยคุณสมพงษ์ 

ห้ริจันี้ทร์วิงศ์ อ่ดีต่ำนี้ายกสมาคมนัี้กศึกษาเก่าคณะวิิทยาศาสต่ำร์

ยังได�มอ่บเจลแอ่ลกอ่ฮอ่ล์ จำานี้วินี้ 3,000 ห้ลอ่ด เพื�อ่บรรเทา

สถานี้การณ์ดังกล่าวิ ทั�งนีี้� ยังมีศิษย์เก่าและผู้้�มีจิต่ำเมต่ำต่ำาได�

ทยอ่ยมอ่บสิ�งขอ่งและเงินี้บริจาคเข�ามาอ่ย่างต่่ำอ่เนืี้�อ่ง คณะ

วิิทยาศาสต่ำร์ขอ่กราบขอ่บพระคุณศิษย์เก่าและผู้้�มีจิต่ำเมต่ำต่ำา

ทุกท่านี้ที�เสียสละและร่วิมมือ่ร่วิมใจกันี้ในี้สถานี้การณ์วิิกฤต่ำเช่นี้นีี้� 

News&EVENTS

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
มอบเงินและเจลแอลกอฮอล์
เพ่ือบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 
แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
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เมื�อ่วัินี้ที� 21 พฤษภาคม 2564 ศาสต่ำราจารย์ 

ดร.ธรณินี้ทร์ ไชยเรือ่งศรี คณบดีคณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

พร�อ่มด�วิยผู้้�บริห้ารคณะ และผู้้�บริห้ารศ้นี้ย์วิิจัยวิิทยาศาสต่ำร์

สิ�งแวิดล�อ่ม คณะวิิทยาศาสต่ำร์ รับมอ่บแผู่้นี้กรอ่ง PM 

2.5 สำาห้รับเครื�อ่งกรอ่งอ่ากาศ จากบริษัท สามเอ่ซีึ่ (ไทย

แลนี้ด์) จำากัด จำานี้วินี้ 4,166 ชิ�นี้ ม้ลค่ารวิมกว่ิา 2,228,810 

บาท ณ ลานี้กิจกรรม ชั�นี้ 1 อ่าคาร 40 ปี คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

ซึึ่�งบริษัทฯ ได�ส่งมอ่บให้�กับคณะวิิทยาศาสต่ำร์ เพื�อ่สนัี้บสนุี้นี้

ภารกิจขอ่งคณะในี้การช่วิยเห้ลือ่ บรรเทาควิามเดือ่นี้ร�อ่นี้

ขอ่งประชาชนี้ที�ประสบกับปัญห้าฝุ่นี้ละอ่อ่งขนี้าดเล็ก PM 

2.5 ซึึ่�งส่งผู้ลกระทบต่่ำอ่สุขภาพ และการใช�ชีวิิต่ำขอ่ง

ประชาชนี้ในี้ระยะยาวิ ภายใต่ำ�การดำาเนิี้นี้งานี้ขอ่งศ้นี้ย์วิิจัย

วิิทยาศาสต่ำร์สิ�งแวิดล�อ่ม คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

กิจกรรรมควิามเคลื�อ่นี้ไห้วิภายในี้คณะวิิทยาศาสต่ำร์

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบแผ่นกรอง PM 2.5 
สําหรับเคร่ืองกรองอากาศ จากบริษัท สามเอซี (ไทยแลนด์) จํากัด

มูลค่ารวมกว่า 2.2 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
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คณะผู้บริหารกระทรวง อว.
เย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณ
และวิทยาศาสตร์ล้านนา 
ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่

เมื�อ่วัินี้ที� 21 มีนี้าคม 2564 ศาสต่ำราจารย์พิเศษ 

ดร.เอ่นี้ก เห้ล่าธรรมทัศน์ี้ รัฐมนี้ต่ำรีว่ิาการกระทรวิงการ

อุ่ดมศึกษา วิิทยาศาสต่ำร์ วิิจัยและนี้วัิต่ำกรรม และ

ศาสต่ำราจารย์ ดร.นี้ายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิิไล ปลัดกระทรวิง

การอุ่ดมศึกษา วิิทยาศาสต่ำร์ วิิจัยและนี้วัิต่ำกรรม พร�อ่ม

ด�วิยคณะผู้้�บริห้ารกระทรวิง อ่วิ. เยี�ยมชมศ้นี้ย์การ

เรียนี้ร้�ศิลปะโบราณและวิิทยาศาสต่ำร์ล�านี้นี้า ณ วัิดอุ่โมงค์ 

(สวินี้พุทธธรรม) จังห้วัิดเชียงให้ม่ ซึึ่�งวิิทยากรในี้

การนี้ำาเสนี้อ่ห้ลักประกอ่บด�วิย นัี้กวิิชาการจากมห้าวิิทยาลัย

เชียงให้ม่ ได�แก่ ผู้ศ.ดร.อ่ติ่ำชาต่ำ เกต่ำต่ำะพันี้ธ์ุ อ่าจารย์

ประจำาภาควิิชาคณิต่ำศาสต่ำร์ คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัย

เชียงให้ม่ ผู้ศ.ดร.สุรชัย จงจิต่ำงาม อ่าจารย์ประจำา

ภาควิิชาศิลปะไทย และ รศ.สมโชติ่ำ อ๋่อ่งสกุล ที�ปรึกษา

อ่ธิการบดีมห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่

ศ้นี้ย์การเรียนี้ร้�แห่้งนีี้� จัดตั่ำ�งขึ�นี้เพื�อ่ส่งเสริมการ

เรียนี้ร้�เกี�ยวิกับการศึกษาทางโบราณคดีแบบบ้รณาการ

กับวิิทยาศาสต่ำร์และคณิต่ำศาสต่ำร์ ขอ่งวัิดอุ่โมงค์

สวินี้พุทธธรรม รวิมถึงการศึกษาเกี�ยวิกับล�านี้นี้าในี้ด�านี้อื่�นี้

ในี้อ่นี้าคต่ำ ภายในี้ศ้นี้ย์มีการจัดแสดงนิี้ทรรศการที�

ผู้สมผู้สานี้กับกิจกรรมการเรียนี้ร้� ที�เด็กสามารถศึกษา

เรียนี้ร้�ได�ด�วิยต่ำนี้เอ่ง โดยห้น่ี้วิยงานี้ที�เกี�ยวิข�อ่งกับการ

ก่อ่ตั่ำ�งและด้แลศ้นี้ย์การเรียนี้ร้�ฯ ในี้ระยะยาวิประกอ่บด�วิย 

อ่งค์การพิพิธภัณฑ์วิิทยาศาสต่ำร์แห่้งชาติ่ำ วัิดอุ่โมงค์

สวินี้พุทธธรรม มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ เทศบาลต่ำำาบล

สุเทพ และกรรมการศ้นี้ย์การเรียนี้ร้�ฯ
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กิจกรรรมควิามเคลื�อ่นี้ไห้วิภายในี้คณะวิิทยาศาสต่ำร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิชาการ และพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 
ประจําปีการศึกษา 2563

คณะวิิทยาศาสต่ำร์จัดกิจกรรมเสนี้อ่ผู้ลงานี้วิิชาการขอ่ง

นัี้กศึกษาระดับปริญญาต่ำรีขอ่งนัี้กศึกษา ชั�นี้ปีที� 4 ประจำาปี

การศึกษา 2563 ผู่้านี้ระบบอ่อ่นี้ไลน์ี้ เมื�อ่วัินี้ที� 17 มีนี้าคม 

2564 โดยมี ศาสต่ำราจารย์ ดร.ธรณินี้ทร์ ไชยเรือ่งศรี คณบดี

คณะวิิทยาศาสต่ำร์ เป็นี้ประธานี้เปิดกิจกรรม และได�รับเกียรติ่ำ

และในี้ช่วิงคำ�าวัินี้เดียวิกันี้นีี้� คณะวิิทยาศาสต่ำร์จัดพิธีเชิดช้เกียรติ่ำและแสดงควิามยินี้ดีกับ

นัี้กศึกษาชั�นี้ปีที� 4 ปีการศึกษา 2563" ณ ลานี้กิจกรรม ชั�นี้ 1 อ่าคาร 40 ปี คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

เพื�อ่เป็นี้ขวัิญและกำาลังใจให้�กับนัี้กศึกษาในี้การเต่ำรียมพร�อ่มก�าวิอ่อ่กจากรั�วิมห้าวิิทยาลัย

ไปประกอ่บอ่าชีพห้รือ่ศึกษาต่่ำอ่ และเพื�อ่สร�างควิามสัมพันี้ธ์อั่นี้แน่ี้นี้แฟน้ี้ระห้ว่ิางคณะฯ และศิษย์เก่า 

ภายในี้งานี้มีพิธีมอ่บเกียรติ่ำบัต่ำรแก่คณะกรรมการสโมสรนัี้กศึกษาคณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

กรรมการชมรมบัณฑิต่ำศึกษาคณะวิิทยาศาสต่ำร์ และมอ่บรางวัิล The Best Atom โดยมีคณะ

ผู้้�บริห้าร คณาจารย์ บุคลากร และนัี้กศึกษาชั�นี้ปีที� 4 พร�อ่มใจกันี้เข�าร่วิมงานี้อ่ย่างอ่บอุ่่นี้ เมื�อ่

วัินี้ที� 17 มีนี้าคม 2564 ณ บริเวิณโถงชั�นี้ 1 อ่าคาร 40 ปี คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

จาก ดร.กนี้กอ่ร โพธินัี้นี้ท์ นัี้กอ่อ่กแบบและพัฒนี้าสื�อ่การสอ่นี้อิ่เลคทรอ่นิี้คส์ สถาบันี้การศึกษา Kaplan ประเทศ

สิงคโปร์ ศิษย์เก่าคณะวิิทยาศาสต่ำร์ เป็นี้วิิทยากรบรรยายเรื�อ่ง "การเต่ำรียมควิามพร�อ่มส่้การทำางานี้" 

ห้ลังจากการบรรยายเสร็จสิ�นี้ นัี้กศึกษาได�เสนี้อ่ผู้ลงานี้แบบบรรยาย ผู่้านี้ Zoom Meeting โดยแบ่ง

การนี้ำาเสนี้อ่เป็นี้ 4 กลุ่ม ได�แก่ กลุ่มที� 1 สาขาวิิชาคณิต่ำศาสต่ำร์ สถิติ่ำ และวิิทยาการคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์ 

กลุ่มที� 2 สาขาวิิชาฟสิิกส์ วัิสดุศาสต่ำร์ ธรณีวิิทยา และอั่ญมณีวิิทยา 

กลุ่มที� 3 สาขาวิิชาชีวิวิิทยา จุลชีวิวิิทยา และสัต่ำวิวิิทยา 

กลุ่มที� 4 สาขาวิิชาเคมี ชีวิเคมีและชีวิเคมีเทคโนี้โลยี และเคมีอุ่ต่ำสาห้กรรม 
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News&EVENTS

บรรยากาศเบ้ืองหลัง
การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64
แบบออนไลน์

เมื�อ่วัินี้ที� 12 มิถุนี้ายนี้ 2564 คณะวิิทยาศาสต่ำร์จัดการประชุม

ผู้้�ปกครอ่งนัี้กศึกษาให้ม่คณะวิิทยาศาสต่ำร์ รหั้ส 64 แบบอ่อ่นี้ไลน์ี้ 

ผู่้านี้ Facebook Live คณะวิิทยาศาสต่ำร์ และวัินี้ที� 15 มิถุนี้ายนี้ 2564 

คณะวิิทยาศาสต่ำร์จัดกิจกรรมปฐมนิี้เทศนัี้กศึกษาให้ม่ รหั้ส 64 
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กิจกรรรมควิามเคลื�อ่นี้ไห้วิภายในี้คณะวิิทยาศาสต่ำร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 แบบออนไลน์

แบบอ่อ่นี้ไลน์ี้ เพื�อ่ให้�ข�อ่ม้ลเกี�ยวิกับห้ลักส้ต่ำร การเรียนี้การสอ่นี้ การ

ใช�ชีวิิต่ำในี้รั�วิมห้าวิิทยาลัย และการทำากิจกรรมต่่ำางๆ ขอ่งนัี้กศึกษา 

ต่ำลอ่ดจนี้ต่ำอ่บข�อ่ซัึ่กถาม และข�อ่สงสัย เพื�อ่เต่ำรียมควิามพร�อ่มก่อ่นี้

เปิดเทอ่ม
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News&EVENTS กิจกรรรมควิามเคลื�อ่นี้ไห้วิภายในี้คณะวิิทยาศาสต่ำร์

ประมวลภาพบรรยากาศผู้บริหาร บุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ณ หอประชุม มช. ในวันท่ี 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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รหั้ส 3405104
ภาควิิชาเคมีอุ่ต่ำสาห้กรรม คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่

“เราต้องมีการคิดทบทวนตลอดเวลา 
ในแต่ละคร้ัง ทีเ่ราลงมือทํา สําเร็จบ้าง 

ไม่สําเร็จบ้าง เรียนรู้ไปกับมัน”

ณัฐวุฒิ อินทรส

SCI-Alumni

ซึึ่�งเปน็ี้งานี้ที�สอ่บสัมภาษณ์ผู่้านี้ตั่ำ�งแต่่ำต่ำอ่นี้เรียนี้

อ่ย่้ชั�นี้ป ี4 เทอ่ม 1 ซึึ่�งในี้ต่ำอ่นี้นัี้�นี้บริษัทขึ�นี้มาเปดิ

รับสัมภาษณ์ที�มห้าวิิทยาลัย จัดที�คณะวิิศวิกรรมศาสต่ำร์ 

จากวัินี้นัี้�นี้ถึงวัินี้นีี้�ทำางานี้ที� SCG จะขึ�นี้ปีที� 26 

และในี้ฐานี้ะที�อ่ย่้ในี้ SCG มานี้านี้ครบ 25 ป ีก็เพิ�ง

ได�รับเห้รียญทอ่งคำาแท�จากบริษัทไปเมื�อ่ปทีี�แล�วิ 

ถือ่เป็นี้ควิามภ้มิใจกับชีวิิต่ำการทำางานี้ที�อ่ย่้กับ

บริษัทที�เลือ่กเรา และเรารักมาจนี้ถึงวัินี้นีี้� ปจัจุบันี้ 

ผู้มทำางานี้ในี้ต่ำำาแห้น่ี้ง Deputy Director – 

Sustainable Development ขอ่ง SCG Corporate 

ต่ำลอ่ดเส�นี้ทางชีวิิต่ำการทำางานี้กับ SCG 

ขอ่เรียนี้ว่ิา ควิามร้�จากการเรียนี้เคมีอุ่ต่ำสาห้กรรม 

คณะวิิทยาศาสต่ำร์ สามารถนี้ำามาประยุกต์่ำใช�กับ

การทำางานี้ได�ทั�งห้มด ตั่ำ�งแต่่ำวัินี้แรกที�เข�าทำางานี้

เป็นี้วิิศวิกรส่วินี้ส่งเสริมการผู้ลิต่ำ ด้แลงานี้ด�านี้

การควิบคุมคุณคุณภาพ การพัฒนี้าผู้ลิต่ำภัณฑ์

ป้นี้ซีึ่เมนี้ต์่ำที�ห้ลากห้ลาย ที�ส่งไปขายทั�งต่ำลาด

ในี้ประเทศ และส่งอ่อ่กไปยังต่ำลาดต่่ำางประเทศ

ในี้ทวีิปเอ่เชีย ยุโรป อ่เมริกา และอ่อ่สเต่ำรเลีย 

ห้นี้�าที�การงานี้เติ่ำบโต่ำเรื�อ่ยมา ห้มุนี้เวีิยนี้ย�ายไป

ทั�งโรงงานี้ผู้ลิต่ำในี้ภาคกลางและภาคใต่ำ� จาก

วิิศวิกรส่วินี้ส่งเสริมการผู้ลิต่ำ มาเป็นี้ผู้้�จัดการ

ส่วินี้ส่งเสริมการผู้ลิต่ำ รับผิู้ดชอ่บงานี้ด�านี้คุณภาพ

และพัฒนี้าสินี้ค�าโรงงานี้ผู้ลิต่ำปน้ี้ซีึ่เมนี้ต์่ำที�มีสาย

การผู้ลิต่ำให้ญ่สุดและมากที�สุดขอ่งธุรกิจซีึ่เมนี้ต์่ำ 

และย�ายมาเปน็ี้ผู้้�อ่ำานี้วิยการด้แลระบบงานี้ธุรกิจ

โซึ่ล้ชั�นี้ บริษัท CPAC ซึึ่�งทั�งห้มดที�กล่าวิมาเปน็ี้

งานี้ที�อ่ย่้ในี้กลุ่มธุรกิจซีึ่เมนี้ต์่ำขอ่ง SCG จนี้กระทั�ง

ล่าสุดได�รับมอ่บห้มายงานี้เปน็ี้ผู้้�ช่วิยผู้้�อ่ำานี้วิยการ

พัฒนี้าอ่ย่างยั�งยืนี้ ด้แลภาพรวิมขอ่ง SCG 

Corporate ต่ำ�อ่งบอ่กว่ิามาถึงจุดนีี้�ได� ก็เพราะ

อ่งค์ควิามร้�ด�านี้เคมี ด�านี้เคมีอุ่ต่ำสาห้กรรม ในี้

เรื�อ่งกระบวินี้การผู้ลิต่ำ ด�านี้ปิโต่ำรเคมี และด�านี้

สวัิสดีครับพี� ๆ นี้�อ่ง ๆ ชาวิ SC CMU ก่อ่นี้อื่�นี้ขอ่

อ่นุี้ญาต่ำแนี้ะนี้ำาตั่ำวิเอ่งก่อ่นี้นี้ะครับ ผู้ม ณัฐวุิฒิ 

อิ่นี้ทรส รหั้ส 3405104 เป็นี้คนี้จังห้วัิดเชียงให้ม่แต่่ำกำาเนิี้ด เรียนี้

จบชั�นี้ประถมและมัธยมจากโรงเรียนี้ปรินี้ส์รอ่ยแยลส์วิิทยาลัย 

จังห้วัิดเชียงให้ม่ สอ่บเอ่นี้ทรานี้ซ์ึ่เข�าเรียนี้คณะวิิทยาศาสต่ำร์ 

มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่ ที�ตั่ำ�งใจเลือ่กเป็นี้อั่นี้ดับห้นึี้�ง เพราะฝันี้

อ่ยากทำางานี้ในี้โรงงานี้ปโิต่ำรเคมี ที�ต่ำอ่นี้นัี้�นี้กำาลังบ้มในี้ยุคขอ่งนิี้ค 

เสือ่ตั่ำวิที� 5 ขอ่งเอ่เชีย และสำาเร็จการศึกษาจากภาควิิชาเคมี

อุ่ต่ำสาห้กรรม ในี้ปี 2539 โดยได�งานี้ที�บริษัท ป้นี้ซิึ่เมนี้ต์่ำไทย 

(มห้าชนี้) จำากัด ห้รือ่ที�ร้�จักกันี้ในี้นี้าม บริษัท SCG มาโดยต่ำลอ่ด 
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SCI-Alumni

โพลิเมอ่ร์ ที�ได�เรียนี้ร้�จากห้ลักส้ต่ำรการเรียนี้การสอ่นี้ในี้

รั�วิขอ่งคณะวิิทยาศาสต่ำร์ทั�งสิ�นี้

ในี้ระห้ว่ิางที�ทำางานี้เป็นี้วิิศวิกรส่งเสริมการผู้ลิต่ำ 

ห้ลังจากแต่่ำงงานี้และมีล้กสาวิคนี้ที� 1 ก็ได�สอ่บภาษา

อั่งกฤษ สมัครมห้าวิิทยาลัยทั�งในี้ประเทศอั่งกฤษ ประเทศ

เยอ่รมันี้ และประเทศสห้รัฐอ่เมริกา และสุดท�ายตั่ำดสินี้ใจ

ขอ่ทุนี้บริษัทไปเรียนี้ปริญญาโทด�านี้ Engineering and 

Technology Management ที�สห้รัฐอ่เมริกา ช่วิงป ี

2008-2010 ซึึ่�งก็มีโอ่กาสได�พาครอ่บครัวิไปอ่ย่้

ที�นัี้�นี้ด�วิยกันี้ต่ำลอ่ดช่วิง 18 เดือ่นี้ที�เรียนี้อ่ย่้ที�นัี้�นี้

ห้ลังจากเรียนี้จบกลับมา ก็ได�มีโอ่กาสห้มุนี้เวีิยนี้

การทำางานี้ไปในี้ห้ลายบริษัทขอ่งกลุ่มธุรกิจซีึ่เมนี้ต์่ำ ไม่ว่ิา

จะเปน็ี้ บริษัทสยามวิิจัยและพัฒนี้า บริษัทวัิสดุทนี้ไฟ และ

บริษัทซีึ่แพค และได�รับโอ่กาสคัดเลือ่กจากสมาคมซีึ่เมนี้ต์่ำ

และคอ่นี้กรีต่ำโลก (Global Cement and Concrete 

Association – GCCA) ไปทำางานี้ในี้ Workgroup 

ที�กำาห้นี้ดด�านี้นี้โยบายขอ่งสมาคมฯ ตั่ำ�งแต่่ำป ี2018-ปจัจุบันี้ 

ซึึ่�งต่ำอ่นี้นีี้�เมื�อ่นี้ำากำาลังการผู้ลิต่ำขอ่งสมาชิกทั�งห้มด 37 

บริษัท จากทุกทวีิปทั�วิโลก มารวิมกันี้ก็มีกำาลังการผู้ลิต่ำ

อ่ย่้ที� 50% ขอ่งกำาลังการผู้ลิต่ำซีึ่เมนี้ต์่ำและคอ่นี้กรีต่ำบนี้

โลกใบนีี้� จากที�ได�มีโอ่กาสทำางานี้ที�ห้ลากห้ลาย ล่าสุด 

บริษัทก็ส่งไปเรียนี้ Short course ในี้ห้ลักส้ต่ำร Leadership 

program ขอ่ง World Business Council Sustainable 

Development Program (WBCSD) ที� Yale University 

สห้รัฐอ่เมริกา ต่ำอ่นี้ปี 2019 ซึึ่�งก็ทำาให้�เราได� Network 

ขอ่ง เพื�อ่นี้ ๆ  รอ่บโลก ที�มาจากบริษัทชั�นี้นี้ำาต่่ำาง ๆ  เช่นี้ 

Microsoft, Shell, BP, Equinor, KPMG และ Hitachi 

ทำาให้�เห็้นี้ภาพการทำาธุรกิจแบบยั�งยืนี้ ในี้ 3 ทวีิป เพราะ

ต่ำ�อ่งบินี้ไปเรียนี้ที�ต่่ำางประเทศทุก ๆ 3 เดือ่นี้ เริ�มจากที�

อ่เมริกา อิ่นี้เดีย และโปรตุ่ำเกส

จากภาพการทำางานี้ ขอ่อ่นุี้ญาต่ำแชร์ประสบการณ์ 

มอ่งย�อ่นี้กลับจากวัินี้นีี้�ไปในี้วัินี้นัี้�นี้ เผืู้�อ่จะเป็นี้ประโยชน์ี้

บางอ่ย่างให้�กับนี้�อ่ง ๆ ที�กำาลังเรียนี้ และที�กำาลังจะก�าวิ

อ่อ่กจากรั�วิขอ่งโขลงล้กช�าง คณะวิิทยาศาสต่ำร์ ขอ่เริ�ม

จากการถามตั่ำวิเอ่ง การเข�าใจควิามต่ำ�อ่งการภายในี้ขอ่ง

ตั่ำวิเอ่งกับโจทย์ชีวิิต่ำในี้อ่นี้าคต่ำ 1) ในี้ระห้ว่ิางที�เรียนี้พี�เริ�ม

ด�วิยการถามตั่ำวิเอ่ง ห้าควิามฝนัี้ ว่ิาเราอ่ยากมีชีวิิต่ำแบบ

ไห้นี้ในี้อ่นี้าคต่ำ 2) เรามี passion เรื�อ่งอ่ะไร เพราะอ่ะไร 

ด�วิย choice ที�เราคิดไวิ� มันี้ต่ำอ่บควิามฝันี้ (พี�เรียกว่ิา

โจทย์) ขอ่งชีวิิต่ำได�ไห้ม และเราจะไปถึงจุด ๆ นัี้�นี้ได�เรา

ต่ำ�อ่งเต่ำรียมตั่ำวิเราอ่ย่างไร โดยเรียนี้ร้�จากคนี้สำาเร็จ 

เรียนี้ร้�จากรุ่นี้พี�ที�มีประสบการณ์มาก่อ่นี้ ทั�งจากผู่้านี้การ

พ้ดคุยโดยต่ำรง การอ่่านี้ และการฟงั ซึึ่�งเด๋ียวินีี้�ยิ�งง่าย

เพราะมีสื�อ่ online ต่่ำาง ๆ ที�มีคนี้มาแชร์ ห้นีี้�งในี้นัี้�นี้ 
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ณ วัินี้ที�เรียนี้ คือ่ ภาษาอั่งกฤษ ที�เรียนี้ AUA สะสมเรื�อ่ย ๆ  

มาจาก ต่ำอ่นี้ ม.4 จนี้กระทั�งจบป ี4 เพราะฝนัี้ว่ิาอ่ยาก

ห้าทุนี้ไปเรียนี้ต่่ำางประเทศ เพราะฟงัจากที�คุณพ่อ่เล่า

เรื�อ่งขอ่งล้กคุณห้มอ่ที�คุณพ่อ่พี�ทำางานี้ด�วิย สอ่บทุนี้ไป

เรียนี้ต่่ำอ่ที�ประเทศน้ี้�นี้ประเทศนีี้�ได� (ซีึ่�งเปน็ี้ 1 ในี้ควิามฝนัี้

ที�ผู้ลักดันี้และพัฒนี้าภาษาอั่งกฤษขอ่งตั่ำวิเอ่งจนี้เป็นี้

นัี้กเรียนี้ทุนี้ขอ่ง SCG ได� และต่ำามมาด�วิยโอ่กาสต่่ำาง ๆ 

อี่กมากมายต่ำามที�เล่าให้�ทราบ) 3) ลงมือ่ทำาครับ เอ่าตั่ำวิ

เราลงไปทำา ลงไปเรียนี้ร้�กับมันี้ ทุก ๆ การลงมือ่ทำาเรา

จะร้�ว่ิามันี้ใช่ห้รือ่ไม่ใช่ ตั่ำวิเรามีจุดอ่่อ่นี้ จุดที�ต่ำ�อ่งทำาให้�ดีขึ�นี้ 

เก่งขึ�นี้ต่ำรงไห้นี้ ซึึ่�งสำาคัญสุดเราต่ำ�อ่งมีการคิดทบทวินี้

ต่ำลอ่ดเวิลาในี้แต่่ำละครั�ง ในี้แต่่ำละวัินี้ที�เราลงมือ่ทำา สำาเร็จบ�าง 

ไม่สำาเร็จบ�าง เรียนี้ร้�ไปกับมันี้ เปดิรับเรียนี้ร้�สิ�งให้ม่ต่ำลอ่ด

เวิลา ไม่ยึดติ่ำดเฉพาะสิ�งที�เราเรียนี้จบมา พี�ใช� T โมเดล

โดยไม่ร้�ตั่ำวิตั่ำ�งแต่่ำต่ำอ่นี้เรียนี้ปริญญาต่ำรี ด�วิยเห้ตุ่ำที�กลัวิว่ิา

จบแล�วิบริษัทที�เราไปสมัครจะไม่เลือ่กเรา เราต่ำ�อ่งเต่ำรียม

ตั่ำวิเราให้�มีคุณสมบัติ่ำที�น่ี้าสนี้ใจ พี�ลงเต็่ำม Max ห้น่ี้วิยกิจ

ทุกเทอ่มในี้วิิชาที�คาดว่ิาจะได�ใช� ตั่ำ�งแต่่ำป ี2 บางวิิชายากห้น่ี้อ่ย 

เพราะเราไม่ค่อ่ยถนัี้ด เช่นี้ โปรแกรมภาษาคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์ 

ก็อ่าศัยล้กขยันี้ กับเพื�อ่นี้ที�เรียนี้ภาคนัี้�นี้ช่วิยสอ่นี้ช่วิยติ่ำวิ 

ซึึ่�งมันี้กลับทำาให้�เราค่อ่ย ๆ  สร�างประสบการณ์ในี้การต่่ำอ่ 

network ขอ่งเราโดยไม่ร้�ตั่ำวิ

จาก 3 ข�อ่ที�ว่ิา สิ�งที�สำาคัญคือ่เรื�อ่งทัศนี้คติ่ำ

ที�บวิก กับมุมมอ่งที�เปิดเพื�อ่ยอ่มเปิดรับสิ�งให้ม่ (Open-

mind and Positive Attitude) ในี้การสร�าง Growth 

mindset ให้�กับตั่ำวิเรา เพราะชีวิิต่ำไม่ได�มีอ่ะไรที�มันี้จะ

ราบเรียบต่ำลอ่ดเวิลา เราจะเจอ่ควิามท�าทายให้ม่ ๆ และ

การเปลี�ยนี้แปลงเข�ามา Challenge อ่ย่้เรื�อ่ย ๆ ดังนัี้�นี้ 

ล�มแล�วิลุก เริ�มให้ม่ได� พร�อ่มจะปรับเปลี�ยนี้ตั่ำวิเอ่งให้�เป็นี้

คนี้ในี้ Version ที�ดีขึ�นี้ เก่งขึ�นี้ ดีกว่ิาเดิมในี้ทุก ๆ วัินี้ที�

ตื่ำ�นี้ขึ�นี้มา ถือ่เป็นี้ point ที�สำาคัญ การสร�างพลังบวิก 

สร�างแรงบันี้ดาลใจ แรงฮึด สอ่นี้จิต่ำเราให้�จดจ่อ่กับเปา้

ห้มาย ห้รือ่ milestone ขอ่งชีวิิต่ำที�เราต่ำ�อ่งการไปให้�ถึง 

การสร�างสัมพันี้ธ์และคอ่นี้เนี้คชั�นี้กับผู้้�คนี้รอ่บข�าง เพราะ

การที�เราจะทำาเรื�อ่งให้ญ่ให้�สำาเร็จ เปน็ี้ไปไม่ได�เลยที�เราจะ

ทำาคนี้เดียวิ แต่่ำในี้ทางกลับกันี้ กลับต่ำ�อ่งอ่าศัยและประสานี้

ควิามเก่งขอ่งผู้้�คนี้รอ่บข�างเรา และตั่ำวิเรามาสร�างสรรค์

สิ�งเห้ล่านีี้�ให้�สำาเร็จ ลงมือ่ทำา และเรียนี้ร้�ไปกับมันี้โดยปรับ

ให้�เป็นี้ version ขอ่งเรา เพราะควิามสำาเร็จขอ่งแต่่ำละ

คนี้ย่อ่มมีเส�นี้ทางที�แต่ำกต่่ำางกันี้ ช�าห้รือ่เร็วิแต่ำกต่่ำางกันี้ 

มีบริบทควิามสุขควิามสำาเร็จที�ต่ำอ่บโจทย์ชีวิิต่ำแต่่ำละคนี้

แต่ำกต่่ำางกันี้

แต่่ำสำาคัญสุดคือ่ ควิามห้มายและคุณค่าขอ่งตั่ำวิเรา

กับครอ่บครัวิเรา คนี้รอ่บข�าง และ next generation 

ต่่ำางห้าก ที�เราได�ทำาอ่ะไรดีๆ ไวิ�กับบริบทสังคม และ

สิ�งแวิดล�อ่มที�เราอ่ย่้
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รหั้ส 3405104
ภาควิิชาวิิทยาการคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์ คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่

“ตลอด 4 ปี เราเก็บเกีย่วความรู้ท้ังวิชาการ และการทํางาน
ร่วมกับคนอืน่ ๆ ให้เกียรติผู้อืน่ ช่วยเหลือผู้อืน่ ขอความช่วย

เหลือผู้อืน่ ทีนี่ทํ่าให้นิสัยหลาย ๆ อย่างเปลีย่นไป”

สุกัญญา รัตนเสน

สวัิสดีค่ะ ชื�อ่สุกัญญา รัต่ำนี้เสนี้ ศิษย์เก่าคณะ

วิิทยาศาสต่ำร์ ภาควิิชาวิิทยาการคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์ 

ปี 2534 จบการศึกษาปี 2538 

สมัยเข�าเรียนี้ที�นีี้�ให้ม่ ๆ ก็มีลุ�นี้ทุกเทอ่ม เพราะเป็นี้เด็ก

สอ่บเทียบ เข�ามาเรียนี้เทอ่มแรกต่ำ�อ่งปรับพื�นี้ให้ม่ห้มดแทบ

เอ่าชีวิิต่ำไม่รอ่ด ฟสิิกส์ เคมี ชีวิะ math โชคดีที�ได�กลุ่มเพื�อ่นี้

ที�คณะดี ๆ คร้ดี ๆ ช่วิยติ่ำวิ ฉุดกระชากลากถ้ ให้�เราห้ลุดพ�นี้

จากการถ้กรีไทร์มาได�ด�วิยเกรด 2.7 

สิ�งที�ซึึ่มซัึ่บได�จากการเรียนี้และกิจกรรมขอ่งคณะนีี้�คือ่ 

ดี อ่บอุ่่นี้ อ่าจารย์ เจ�าห้นี้�าที�ใจดี บรรยากาศดี ทำาให้�การเรียนี้

ผู่้อ่นี้คลายขึ�นี้เรื�อ่ย ๆ  และทำาให้�เราจบมาด�วิยเกรดเทอ่มสุดท�าย 

3.8 จนี้ได�รางวัิลพัฒนี้าผู้ลการเรียนี้ดีมากเป็นี้กำาลังใจห้นึี้�งใบ 

เล่าต่ำอ่นี้เรียนี้ปีแรกสมัยนัี้�นี้จะเรียนี้รวิมทุกภาควิิชา 

พอ่ปีสอ่งจึงจะเลือ่กสาขาวิิชาเอ่ก ต่ำอ่นี้นัี้�นี้เอ่าจริง ๆ  ก็ยังไม่ร้�

จะเลือ่กอ่ะไรดี เราชอ่บอ่ะไรนี้ะ จบมาเราอ่ยากทำาอ่ะไรลอ่งถาม

ตั่ำวิเอ่ง คิดไปคิดมาคงไม่เห้มาะกับ pure math ฟสิิกส์ เคมี 

ชีวิะ ต่ำอ่นี้นัี้�นี้คณะวิิทย์ฯ มีสาขาวิิชาคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์น่ี้าสนี้ใจที�สุด

สำาห้รับเรา เลยสมัครและได�เข�ามาเรียนี้ เป็นี้รุ่นี้ที� 10 มีเพื�อ่นี้

ในี้รุ่นี้ 30 คนี้ ปรับตั่ำวิให้ม่ เข�ากับเพื�อ่นี้และวิิชาให้ม่ ๆ เรื�อ่ง

คอ่มพิวิเต่ำอ่ร์แรก ๆ  ก็ยังไม่เข�าใจ ถามเพื�อ่นี้ ถามคร้ ถามรุ่นี้พี� 

ซัึ่กพักก็เริ�มดีขึ�นี้ ต่ำอ่นี้อ่ย่้ภาควิิชาก็สนุี้ก มีกิจกรรมดีดีมากมาย 

รับนี้�อ่งขึ�นี้ดอ่ย รับนี้�อ่งภาค บายศรีส่้ขวัิญ งานี้กีฬา มีห้�อ่งวิ�าก 

จากกิจกรรมการเรียนี้ การทำางานี้กลุ่ม ได�ร่วิมทุกข์

ร่วิมสุข ทำาให้�ร้�สึกดีใจ ภ้มิใจมากที�ได�เป็นี้ส่วินี้ห้นึี้�งในี้ภาควิิชานีี้� 

ต่ำลอ่ด 4 ปี เราเก็บเกี�ยวิควิามร้�ทั�งวิิชาการ และการทำางานี้ร่วิม

กับคนี้อื่�นี้ ๆ  ให้�เกียรติ่ำผู้้�อื่�นี้ ช่วิยเห้ลือ่ผู้้�อื่�นี้ ขอ่ควิามช่วิยเห้ลือ่

ผู้้�อื่�นี้ ที�นีี้�ทำาให้�นิี้สัยห้ลาย ๆ อ่ย่างเปลี�ยนี้ไป จากเด็กคนี้นึี้งที�

ไม่มั�นี้ใจในี้ตั่ำวิเอ่งกลายเป็นี้คนี้ที�มีควิามรับผิู้ดชอ่บ มีควิามเป็นี้

ตั่ำวิขอ่งตั่ำวิเอ่งมากขึ�นี้ มีควิามพยายาม (เพราะวิิชาแต่่ำละวิิชา

ช่างยากเย็นี้) จากการที�คณะและภาควิิชาห้ล่อ่ห้ลอ่มให้�เกิดคนี้

ห้นึี้�งคนี้ที�จะอ่อ่กไปทำางานี้กับสังคมภายนี้อ่กได�เป็นี้อ่ย่างดี 

ถือ่เป็นี้ขอ่งขวัิญลำ�าค่าที�ได�จากที�นีี้� 

ห้ลังจากเรียนี้เทอ่มสุดท�ายจบ ก็ได�งานี้เลยทำางานี้ที�แรก

ที�นิี้คมอุ่ต่ำสาห้กรรมลำาพ้นี้ ได�ใช�วิิชา Programming ที�รำ�าเรียนี้

มาอ่ย่างเต็่ำมที� ได�ใช� Algorithm ห้ลักการต่่ำาง ๆ  ในี้การทำางานี้

ได�เป็นี้อ่ย่างดี จากนัี้�นี้ก็ได�ย�ายมาทำางานี้ที�กรุงเทพ เพราะอ่ยาก

ที�จะเรียนี้ร้�สิ�งให้ม่ ๆ เทคโนี้โลยีให้ม่ เข�าทำางานี้ที� บริษัท

กรุงไทยคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์เซึ่อ่ร์วิิสเซึ่ส ทำาระบบเครดิต่ำขอ่งธนี้าคาร 

จากโปรแกรมเมอ่ร์ ก็ได�เลื�อ่นี้ขั�นี้เป็นี้นัี้กวิิเคราะห์้และอ่อ่กแบบ

ระบบ ย�ายไปเป็นี้ Project manager บริษัท Extreme system 

และบริษัท True corporation ยังคงทำางานี้ด�านี้ซึ่อ่ฟต์่ำแวิร์มา

ต่ำลอ่ด จนี้เข�าปีที� 10 มีการเปลี�ยนี้ร้ปแบบจากการทำาด�านี้ 

Programming มาทำางานี้ด�านี้ Process ปรับกระบวินี้การ

ทำางานี้ให้�เป็นี้ไปต่ำามมาต่ำรฐานี้การพัฒนี้าซึ่อ่ฟต์่ำแวิร์ CMMI ได�

เป็นี้ Lead ในี้การปรับกระบวินี้การทำางานี้ให้�กับบริษัท Avalant 

ให้�เป็นี้ไปต่ำามมาต่ำรฐานี้ CMMI Level 5 ซึึ่�งได� Certify Level 

ส้งสุดเป็นี้บริษัทแรกขอ่งประเทศไทย จนี้ปัจจุบันี้ทำางานี้ที� บริษัท 

Kasikorn Business Technology group (KBTG) ในี้ต่ำำาแห้น่ี้ง 

Solution Analyst 

สิ�งห้นึี้�งที�ทำาให้�สามารถทำางานี้ได�ทุกร้ปแบบ เพราะมีควิาม

ตั่ำ�งใจ และไม่ล�มเลิก แม�ว่ิาจะเจอ่อุ่ปสรรคมากมาย มอ่งควิาม

ลำาบากเป็นี้โอ่กาสที�ทำาให้�เราได�เรียนี้ร้�และผู่้านี้มันี้ไปให้�ได�…. 

ขอ่บคุณคณะวิิทย์ ภาควิิชาวิิทยาการคอ่มพิวิเต่ำอ่ร์ที�ทำาให้�มีเรา

ทุกวัินี้นีี้� 
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วัินี้อั่งคารที� 22 มิถุนี้ายนี้ 2564 เวิลาประมาณ 

18:30 นี้. มีผู้้�คนี้จำานี้วินี้มากในี้พื�นี้ที�รอ่บเมือ่งเชียงให้ม่

และพื�นี้ที�ใกล�เคียง พบเห็้นี้แสงสว่ิางวิาบบนี้ท�อ่งฟา้ และ

ได�ยินี้เสียงระเบิด ซึึ่�งต่่ำอ่มามีการเผู้ยแพร่ภาพโดย 

คุณอ่าลิสา เซึ่ยะ จากอ่ำาเภอ่พร�าวิ จังห้วัิดเชียงให้ม่ 

สถาบันี้วิิจัยดาราศาสต่ำร์แห่้งชาติ่ำ (สดร.) สันี้นิี้ษฐานี้ว่ิา

เกิดจากดาวิต่ำกชนิี้ดระเบิด (bolide) [1] รวิมถึงการตั่ำ�ง

ข�อ่สังเกต่ำจากข�อ่ม้ลสถานีี้วัิดคลื�นี้แผู่้นี้ดินี้ไห้วิ [8] 

แต่่ำยังอ่ย่้ในี้ขั�นี้ต่ำอ่นี้การรวิบรวิมข�อ่ม้ลและการวิิเคราะห์้ 

อ่ย่างไรก็ดี ผู้้�คนี้จำานี้วินี้มากอ่าจจะได�ยินี้เสียงอั่นี้ดังที�

เกิดขึ�นี้ (ห้รือ่อ่าจจะไม่ได�ยินี้เพราะอ่ย่้ในี้ตั่ำวิอ่าคาร) ทำาให้�

ปรากฏการณ์นีี้� อ่าจเป็นี้สิ�งที�น่ี้าต่ำกใจสำาห้รับห้ลาย ๆ  คนี้

ภายใต่ำ�ควิามกังวิลใจว่ิา โลกจะถึงกาลอ่วิสานี้แล�วิ

ห้รือ่ไม่ รวิมถึงควิามสงสัยในี้ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นี้ 

สุดท�ายแล�วิ ผู้้�ใดคือ่ผู้้�ถือ่กุญแจสำาคัญที�ช่วิยไขข�อ่ข�อ่งใจ 

คลายควิามกังวิลเห้ล่านัี้�นี้ได�

“วิทยาศาสตร์” มีคําตอบ

นักดาราศาสตร์ ผู้ศึกษาเทหวัตถุ
เทห้วัิต่ำถุในี้อ่วิกาศเข�ามาส่้ชั�นี้บรรยากาศด�วิย

แรงดึงด้ดขอ่งโลก ห้ากถ้กเสียดสีและเผู้าไห้ม�จนี้ห้มด 

แสงวิาบที�เราเห็้นี้จะถ้กเรียกว่ิาดาวิต่ำก (meteoroid) แต่่ำ

ถ�าเผู้าไห้ม�ไม่ห้มดก็จะกลายมาเป็นี้อุ่กกาบาต่ำต่ำกลงมายัง

พื�นี้โลก อุ่กกาบาต่ำเห้ล่านีี้�บอ่กอ่ะไรเราได�บ�าง
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การศึกษาปัญห้าที�เกี�ยวิกับเทห้วัิต่ำถุ ถือ่เป็นี้งานี้ห้ลักงานี้ห้นึี้�งขอ่งนัี้กดาราศาสต่ำร์ ผู้้�มีควิามร้�ทางวิิทยาศาสต่ำร์

ห้ลายแขนี้ง ไม่ว่ิาจะเป็นี้ฟสิิกส์ วิิทยาการข�อ่ม้ล (data science) และทำาการอ่อ่กแบบอุ่ปกรณ์ทางทัศนี้ศาสต่ำร์ 

ไปจนี้ถึงดาวิเทียมเพื�อ่ศึกษาเทห้วัิต่ำถุต่่ำาง ๆ  ในี้อ่วิกาศ ตั่ำ�งแต่่ำการกำาเนิี้ดขอ่งดาวิฤกษ์ ห้ลุมดำา ห้รือ่ วิิวิิฒน์ี้ต่่ำาง ๆ  

ขอ่งจักรวิาล ไปจนี้ถึงการอ่อ่กแบบโมเดลเพื�อ่ใช�อ่ธิบายปรากฏการณ์นัี้�นี้ ๆ การจะศึกษาประเด็นี้เห้ล่านีี้�ได� 

นัี้กดาราศาสต่ำร์ต่ำ�อ่งเข�าใจอ่งค์ควิามร้�ขอ่งจักรวิาล ซึึ่�งได�มาจากการสังเกต่ำ ด�วิยเครื�อ่งมือ่ทางวิิทยาศาสต่ำร์ เพื�อ่

ด้การเรือ่งแสงต่่ำาง ๆ จากอุ่ปกรณ์ด�านี้สเปกโต่ำรสโกปี (spectroscopic equipment) เพื�อ่ตี่ำควิามถึงฟสิิกส์ 

อ่งค์ประกอ่บ รวิมถึงควิามเร็วิและอุ่ณห้ภ้มิขอ่งปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นี้ โดยอ่าศัยควิามร้�ทาง วัิสดุศาสต่ำร์ การแผู่้รังสี

ร้ปแบบต่่ำาง ๆ ต่ำลอ่ดจนี้กลศาสต่ำร์ควิอ่นี้ตั่ำมและการแผู่้รังสีขอ่งอ่ะต่ำอ่ม ด�วิยอุ่ปกรณ์ต่่ำาง ๆ และควิามร้�เห้ล่านีี้� 

ทำาให้�มนุี้ษยชาติ่ำ ที�เกิดจากอ่ะต่ำอ่ม สามารถเข�าใจอ่ะต่ำอ่มต่่ำาง ๆ จำานี้วินี้มห้าศาลในี้เอ่กภพอั่นี้ยิ�งให้ญ่นีี้�และต่่ำางก็มี

วิิวัิฒน์ี้ขอ่งมันี้

นักฟิสิกส์ถูกสร้างข้ึนจากอะตอม และนักฟิสิกส์คือความพยายามจากอะตอมที่พยายาม
ทําความเข้าใจตัวเอง

Source: AZ QUOTES

จากเร่ืองดาราศาสตร์ สู่วิทยาศาสตร์รอบตัว
เมื�อ่กล่าวิถึงการต่ำกขอ่งอุ่กกาบาต่ำ ก็อ่ดพ้ดถึง

ไม่ได�ว่ิา การสังเกต่ำทางดาราศาสต่ำร์ทั�งห้ลาย ล�วินี้ถ้ก

ทำาจากบนี้โลกใบนีี้� ซึึ่�งเป็นี้ส่วินี้ห้นึี้�งขอ่งระบบสุริยะ (Solar 

System) ควิามพยายามที�จะเข�าใจเกี�ยวิกับระบบสุริยะ 

อั่นี้เป็นี้จุดเริ�มต่ำ�นี้ขอ่งการสังเกต่ำทั�งห้มดขอ่งมนุี้ษยชาติ่ำ 

ได�กลายมาเป็นี้จุดเริ�มต่ำ�นี้ขอ่งการสังเกต่ำวิงโคจรขอ่ง

ดวิงดาวิ ซึึ่�งแม�แต่่ำแห้ล่งที�เป็นี้จุดเริ�มต่ำ�นี้ขอ่งการสังเกต่ำ

ทั�งห้มดขอ่งมนุี้ษยชาติ่ำแล�วิ ควิามเข�าใจเกี�ยวิกับตั่ำวิระบบ

สุริยะเอ่ง ในี้ประวัิติ่ำศาสต่ำร์ ก็เป็นี้จุดเริ�มต่ำ�นี้ขอ่งการวิาง

รากฐานี้จากการสังเกต่ำวิงโคจรขอ่งดวิงดาวิ โดยเริ�ม

จากเทห้วัิต่ำถุต่่ำาง ๆ  ที�อ่ย่้ใกล� ๆ  สามารถสังเกต่ำได�ด�วิย

อุ่ปกรณ์ยุคบุกเบิก (โดยเริ�มจากดวิงต่ำาขอ่งเรา 

ไปจนี้ถึงการคิดค�นี้กล�อ่งโทรทรรศน์ี้โดย กาลิเลโอ่ 

กาลิเลอิ่) 
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ด�วิยควิามช่างสังเกต่ำเห้ล่านีี้� ก่อ่ให้�เกิดแนี้วิคิดให้ม่

ทางคณิต่ำศาสต่ำร์ คือ่ เรขาคณิต่ำวิิเคราะห์้ (Analytic 

Geometry) เมื�อ่นัี้กฟสิิกส์พยายามที�จะอ่ธิบายการโคจร

ขอ่งดวิงดาวิให้�เป็นี้แบบแผู้นี้ที�ชัดเจนี้ [2] การพัฒนี้า

อ่งค์ควิามร้�ด�านี้เรขาคณิต่ำวิิเคราะห์้ นัี้บเป็นี้รากฐานี้ทาง

คณิต่ำศาสต่ำร์ที�มีประโยชน์ี้ในี้การศึกษาวิิทยาศาสต่ำร์

ยุคให้ม่ อ่าทิ แคลค้ลัส ซึึ่�งก็ได�เพิ�มควิามเข�าใจขอ่ง

มนุี้ษยชาติ่ำ เพราะการสังเกต่ำเพียงอ่ย่างเดียวินัี้�นี้ 

ไม่เพียงพอ่ต่่ำอ่การสร�างอ่งค์ควิามร้�ห้รือ่ควิามเข�าใจให้ม่ ๆ  ได� 

ต่ำามที�ได�เกริ�นี้ไปแล�วิว่ิา นัี้กดาราศาสต่ำร์มีการ

สังเกต่ำอั่นี้ยาวินี้านี้ตั่ำ�งแต่่ำยุครุ่งเรือ่งขอ่งคริสต่ำจักร 

ตั่ำ�งแต่่ำมนุี้ษย์ยังเชื�อ่ว่ิาโลกเป็นี้ศ้นี้ย์กลางขอ่งระบบสุริยะ 

(Geocentrism) ต่ำามพระคัมภีร์และควิามเชื�อ่ขอ่งคนี้

สมัยนัี้�นี้ อ่ย่างไรก็ดี ด�วิยรากฐานี้ทางคณิต่ำศาสต่ำร์ 

ประกอ่บกับการสังเกต่ำและถกเถียงต่่ำาง ๆ ควิามเชื�อ่นีี้�

ก็ถ้กล�มล�างไปด�วิยเห้ตุ่ำผู้ลและห้ลักฐานี้ทางวิิทยาศาสต่ำร์

ในี้ที�สุด [Footnote 1]

เราอ่าจจะสังเกต่ำว่ิาเทห้วัิต่ำถุมีสีต่่ำาง ๆ ตั่ำ�งแต่่ำสี

แดงไปถึงสีนี้ำ�าเงินี้ สีที�เห็้นี้ได�นัี้�นี้ขึ�นี้กับอ่งค์ประกอ่บทาง

เคมีขอ่งเทห้วัิต่ำถุ ขณะที�เทห้วัิต่ำถุเคลื�อ่นี้ที�เข�าส่้ชั�นี้

บรรยากาศ วัิต่ำถุจะได�รับพลังงานี้ควิามร�อ่นี้และเกิดการ

ลุกไห้ม� ห้ลังจากนัี้�นี้อ่ะต่ำอ่มขอ่งธาตุ่ำที�เป็นี้อ่งค์ประกอ่บ

ในี้เทห้วัิต่ำถุจะปลดปล่อ่ยแสงที�มีควิามยาวิคลื�นี้ต่่ำางกันี้ 

ทำาให้�เห็้นี้เป็นี้สีต่่ำาง ๆ โดยที�โซึ่เดียมให้�สีเห้ลือ่งสดใส 

นิี้กเกิลให้�สีเขียวิ และแมกนีี้เซีึ่ยมให้�สีนี้ำ�าเงินี้ขาวิ [3,4] 

เป็นี้ต่ำ�นี้ นี้อ่กจากนีี้�ควิามเร็วิในี้การเคลื�อ่นี้ที�ขอ่งเทห้วัิต่ำถุ

ยังมีผู้ลต่่ำอ่สีที�สังเกต่ำได�ด�วิย โดยมีรายงานี้ว่ิาเทห้วัิต่ำถุ

ที�เคลื�อ่นี้ที�ช�าจะมีสีแดงห้รือ่ส�ม ในี้ขณะที�เทห้วัิต่ำถุที�

เคลื�อ่นี้ที�เร็วิมักจะมีสีฟา้

นี้อ่กจากการมอ่งเห็้นี้ ประสาทสัมผัู้สอี่กอ่ย่างขอ่งมนุี้ษย์ที�มีบทบาทสำาคัญในี้การรับร้�ก็คือ่การได�ยินี้ เสียง
ดังกึกก้องที่ปรากฏคู่กับแสงสว่างวาบบนท้องฟ้า ในี้ปรากฏการณ์ช่วิงหั้วิคำ�าขอ่งวัินี้ที� 22 มิถุนี้ายนี้ น่ี้าจะเป็นี้

เสียงที�เกิดขึ�นี้จากปรากฏการณ์คลื�นี้เสียงกระแทก (sonic boom) ซึึ่�งเกิดขึ�นี้เมื�อ่มีวัิต่ำถุใด ๆ เคลื�อ่นี้ที�ได�เร็วิกว่ิา

คลื�นี้กลในี้ตั่ำวิกลางนัี้�นี้ ๆ  นัี้�นี้คือ่ ดาวิต่ำกดังกล่าวิต่ำกลงมาด�วิยควิามเร็วิส้งกว่ิา 340 เมต่ำรต่่ำอ่วิินี้าที ทำาให้�เกิดเสียง

อั่นี้ดังเป็นี้บริเวิณกวิ�าง ซึึ่�งจริง ๆ  แล�วิปกติ่ำดาวิต่ำกที�เราสังเกต่ำได�มักจะเกิดการเผู้าไห้ม�อ่ย่างสมบ้รณ์ในี้ระยะที�ส้ง

กว่ิามนุี้ษย์จะได�ยินี้เสียง เห้ตุ่ำการณ์ที�เกิดขึ�นี้จึงเป็นี้เห้ตุ่ำการณ์ที�พบได�ค่อ่นี้ข�างยาก

Source: YouTube.com chanel: Brett Guisti https://www.youtube.com/watch?v=omHazYg7lwM
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ห้ากมอ่งในี้มุมกลับ ควิามร้�ทางธรณีวิิทยาก็สำาคัญ

ไม่แพ�กันี้ เมื�อ่เทห้วัิต่ำถุจากฟากฟา้ต่ำกลงมาส่้พื�นี้โลก 

วัิต่ำถุบางชนิี้ดก็สั�นี้สะเทือ่นี้โลกใบนีี้� ไม่ว่ิาจะเป็นี้เห้ตุ่ำการณ์

ขนี้าดเล็ก เช่นี้ ห้ลุมจากอุ่กกาบาต่ำซึึ่�งนี้ำามาซึึ่�งการ

เปลี�ยนี้แปลงขอ่งเปลือ่กโลก ห้รือ่การเกิดแผู่้นี้ดินี้ไห้วิ

ที�ต่ำามมาพร�อ่มกับคลื�นี้ยักษ์ รวิมถึงเห้ตุ่ำการณ์ซึึ่�งนี้ำามา

ส่้การส้ญพันี้ธ์ุครั�งให้ญ่บนี้โลกเมื�อ่ห้ลายร�อ่ยล�านี้ปีที�

ผู่้านี้มา บางครั�งเทห้วัิต่ำถุเห้ล่านัี้�นี้ก็นี้ำาธาตุ่ำที�อ่ย่้นี้อ่กโลก

เข�ามาส่้โลกขอ่งเรา นัี้กธรณีวิิทยาก็มีบทบาทในี้การ

ศึกษาร่อ่งรอ่ยขอ่งอ่ดีต่ำเพื�อ่นี้ำาไปเป็นี้กุญแจไขควิามร้�

ในี้ปัจจุบันี้ และทำานี้ายอ่นี้าคต่ำอี่กด�วิย แท�จริงแล�วิบทบาท

ขอ่งนัี้กธรณีวิิทยาต่่ำอ่การสำารวิจอ่วิกาศเริ�มมีควิามชัดเจนี้

มากขึ�นี้เรื�อ่ย ๆ เพราะการที�จะสังเกต่ำและเข�าใจประวัิติ่ำ

ขอ่งเทห้วัิต่ำถุขนี้าดให้ญ่ในี้อ่วิกาศที�มีวิิวัิฒนี้าการมา

ยาวินี้านี้นัี้�นี้ แน่ี้นี้อ่นี้ว่ิาจำาเป็นี้ต่ำ�อ่งใช�ควิามร้�ทางธรณีวิิทยา 

ถึงระดับที�สถาบันี้ชั�นี้นี้ำาอ่ย่าง Oxford มีวิารสารวิิชาการ 

Journal ชื�อ่ A&G (Astronomy and Geophysics) 

[5] เพื�อ่เผู้ยแพร่ผู้ลงานี้ที�เกิดขึ�นี้จากการผู้สมผู้สานี้

ศาสต่ำร์ทั�งสอ่งด�านี้

วิทยาศาสตร์รากฐาน 
สู่การเอาตัวรอดของมนุษยชาติ

ถ�ามีเทห้วัิต่ำถุที�มีแนี้วิโคจรพุ่งเข�าชนี้โลก และมี

ขนี้าดให้ญ่พอ่ที�จะนี้ำาไปส่้กาลอ่วิสานี้ขอ่งมนุี้ษยชาติ่ำ 

แน่ี้นี้อ่นี้ว่ิาด�วิยควิามร้�และการสังเกต่ำต่่ำาง ๆ ขอ่งนัี้ก

วิิทยาศาสต่ำร์ และด�วิยอุ่ปกรณ์ที�เรามี รวิมไปถึงวิิทยาการ

ต่่ำาง ๆ เพื�อ่ป้อ่งกันี้ห้รือ่เตื่ำอ่นี้ถึงการเกิดเห้ตุ่ำการณ์

ดังกล่าวิ อ่งค์กรต่่ำาง ๆ ทางด�านี้อ่วิกาศรวิมไปจนี้ถึง

นัี้กดาราศาสต่ำร์ทั�วิโลก จะต่ำ�อ่งร้�ล่วิงห้นี้�าถึงควิามเป็นี้

ไปได�นีี้�อ่ย่างไม่ผิู้ดพลาด และจากการคาดการณ์โดย

ผู้้�เชี�ยวิชาญและข�อ่ม้ลที�เรามีแล�วิ การจะเกิดเห้ตุ่ำการณ์

ดังกล่าวิในี้ช่วิงชีวิิต่ำขอ่งเราไปจนี้ถึงล้กห้ลานี้นัี้�นี้ มีควิาม

เป็นี้ไปได�ต่ำำ�ามาก ๆ การคำานี้วิณคร่าวิ ๆ ขอ่งนัี้กบินี้

อ่วิกาศ (และนัี้กดาราศาสต่ำร์) ชื�อ่ อ่ลันี้ แฮร์ริส (Alan 

Harris) พบว่ิา ปรากฏการณ์การชนี้โลกขอ่งเทห้วัิต่ำถุ

ต่่ำาง ๆ นัี้�นี้มีโอ่กาสทำาให้�คนี้เสียชีวิิต่ำได�เพียง 1 ในี้ 

700,000 ในี้ช่วิงชีวิิต่ำขอ่งคนี้คนี้ห้นึี้�ง [6] ซึึ่�งมี

ค่านี้�อ่ยมากเมื�อ่เทียบกับโอ่กาสที�ใครคนี้ห้นึี้�งจะเสียชีวิิต่ำ

ด�วิยอุ่บัติ่ำเห้ตุ่ำบนี้ท�อ่งถนี้นี้ ที�อ่าจเกิดได�ถึง 1 ในี้ 103 

เลยทีเดียวิ (เทียบจากสถิติ่ำการเสียชีวิิต่ำขอ่งประชาชนี้

ในี้สห้รัฐอ่เมริกาปี 2017 [7]) 

จากที�กล่าวิมาทั�งห้มด เราคงจะเห็้นี้แล�วิว่ิา การ

ศึกษาวิิทยาศาสต่ำร์รากฐานี้ มีบทบาทสำาคัญในี้การไข

ควิามลับขอ่งธรรมชาติ่ำ เพื�อ่อ่ธิบาย ทำานี้ายเห้ตุ่ำการณ์

ปรากฏการณ์ต่่ำาง ๆ  รวิมถึงศึกษาแนี้วิโนี้�มในี้การควิบคุม

สถานี้การณ์ที�อ่าจเกิดขึ�นี้ได� เพื�อ่ให้�มนุี้ษยชาติ่ำดำารงอ่ย่้

บนี้โลกใบนีี้�ได�อ่ย่างปลอ่ดภัยและมีควิามสุข
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สาระวิิชาการ

เรียบเรียงโดย
คณะทำางานี้สื�อ่สารอ่งค์กร

คณะวิิทยาศาสต่ำร์ มห้าวิิทยาลัยเชียงให้ม่

อ่านเพ่ิมเติม
• ควิามแต่ำกต่่ำางและควิามน่ี้าสนี้ใจระห้ว่ิางดาวิต่ำก 

(Meteor) ล้กไฟ (Fireball) และ ดาวิต่ำกชนิี้ด

ระเบิด (Bolide) ที�ควิรร้� http://www.narit.

or.th/index.php/astronomy-article/1189-

fireball-meteor?fbclid=IwAR0_iTlJ-mNl9

JLvokCeyBkgBOd9H94MKXCpo9FMx6yV

UzZGcEifw4kzClc 

Footnote[Footnote] 
มีนัี้กดาราศาสต่ำร์จำานี้วินี้มากที�ร่วิมกันี้ถกกับไอ่เดีย

ที�ว่ิาโลกไม่ได�เป็นี้ศ้นี้ย์กลางขอ่งระบบสุริยะ ห้ากแต่่ำเป็นี้

ดวิงอ่าทิต่ำย์ (Heliocentrism) ซึึ่�งก็นี้านี้มากกว่ิาแนี้วิคิด

ดังกล่าวิจะได�รับการยอ่มรับอ่ย่างแพร่ห้ลายในี้ยุคเฟื� อ่งฟ้

ทางวิิทยาศาสต่ำร์ (Age of Enlightenment) ซึึ่�งเป็นี้

จุดเปลี�ยนี้ขอ่งมนุี้ษยชาติ่ำที�ถ้กขับเคลื�อ่นี้ด�วิยการ

สังเกต่ำการณ์และการถกเถียง จนี้นี้ำาไปส่้การปฏิวัิติ่ำทาง

เทคโนี้โลยีต่่ำาง ๆ ที�สำาคัญ
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