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ï การสร้างโมเดลท�านายราคาทองค�า
ï การบริการวิชาการด้วยเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน 
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สวัสดีครับท่านผู้อ่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ 

ฉบบันีม้าพร้อมกบัข่าวสาร ความเคลือ่นไหว และสาระทางวิชาการ

ที่น่าสนใจอีกเช่นเคย แม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะรับรู้ข่าวสารผ่านทาง

สือ่ออนไลน์มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Twitter, Instagram, 

Line, Website และอื่นๆ อีกมายมาย แต่ผมเชื่อว่าในตอนนี้เราจะ

ยงัขาดหนงัสอืหนงัหา ต�ารบัต�ารา หรอืวารสารแบบดัง้เดมิไปไม่ได้ 

เพราะความสะดวกในการใช้นั้นแตกต่างกัน เราจึงต้องพัฒนา 

ปรบัปรงุช่องท่างต่างๆ ให้หลากหลายมากยิง่ขึน้ เพือ่ให้เหมาะสมกบั

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของท่านผู้อ่านในทุกรูปแบบ และอีก

ไม่นานท่านอาจจะได้เห็นข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ 

E-Book ที่สามารถเปิดอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา หวังว่าทุกท่าน

จะติดตามกันไปในทุกรูปแบบนะครับ

ส�าหรบัข่าวดปีระจ�าเดอืนตลุาคมนี ้ต้องขอแสดงความยนิดี

กบับุคลากรของคณะวทิยาศาสตร์ ท้ัง 5 ท่าน ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

ให้เป็นบุคลากรดีเด่นของคณะฯ ประจ�าปี 2559 ขอขอบคุณ 

ทุกท่านที่ทุ่มเทและตั้งใจในการท�างานเพื่อคณะวิทยาศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด ขอให้ทุกท่าน 

จงรักษาความดี และหวังเป็นอย่างยิง่ว่ารางวัลนีจ้ะช่วยเป็นก�าลงัใจ 

ให้ท่านท�างานด้วยความสุขตลอดไป นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ 

อดีตผู้บริหาร ผู้เกษียณและศิษย์เก่าทุกท่านท่ีกลับมาเยี่ยมเยือน 

และช่วยเหลือคณะฯ ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการมอบทุน

การศึกษา ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย พบปะนักศึกษาใหม่ 

รวมท้ังกจิกรรมของชมรมผูเ้กษยีณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์

(ชกว.) ซึ่งท�าให้เห็นว่าวิทยา มช. ของเรายังคงเหนียวแน่นเสมอ

เริม่ต้นปีงบประมาณใหม่ และเข้าสูช่่วงไตรมาสสดุท้ายของ

ปีพุทธศักราช 2559 ขอให้ท่านผู้อ่านมีพลังในการท�างาน  

การเรียน และการใช้ชีวิต และอย่าลืมติดตามข่าวสารของ

คณะวทิยาศาสตร์ ในช่องทางท่ีท่านสะดวก ส�าหรบั Science CMU 

News ฉบบันีม้บีทความทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการสร้างโมเดลท�านาย

ราคาทองค�า การบริการวิชาการด้วยเครื่องวิเคราะห์พื้นท่ีผิว 

และปริมาตรรูพรุน มุมทรัพย์สินทางปัญญา ตอน รู้สักนิด...

ก่อนคิดสร้างแบรนด์ (Brand) รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ 

ของคณะฯ ขอให้เพลิดเพลินกับการอ่าน แล้วพบกันใหม่  

ปี 2560 ครับ

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารคณบดี



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ให้ชุมชนและสังคมรับทราบ

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยในระดับสากล"
ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : S-C-I-C-M-U)

Success  การมุ่งความส�เร็จตามเป้าหมาย
Competitiveness การขยายความสามารถในการแข่งขนั
Innovativeness การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวตักรรม
Collaboration การท�งานร่วมกนัเป็นทีม
Morality การยึดมั่นในศีลธรรมความดี
Unity การรู้รกัสามคัคีเพื่อองค์กร
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การสร้างโมเดลท�านายราคาทองค�า
บทความโดย อ.ดร. เมทินี เขียวกันยะ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

คุณลักษณะของทองค�า
ทองค�ำ คือธำตุโลหะชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ คือ Au (Aurum) 

ซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีสีเหลือง เนื้อมันวำว มีควำมอ่อนตัว สำมำรถ

ตเีป็นแผ่นหรอืยืดออกเปน็เส้นได้ จงึท�ำใหข้ึน้รูปได ้ทองค�ำบรสิุทธิ์

ไม่ว่องไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี จึงทนต่อกำรผุกร่อนและไม่เกิด

สนิม มีจุดหลอมเหลวท่ี 1,064 องศำเซลเซียส จุดเดือดที่ 2,701 

องศำเซลเซียส มีควำมถ่วงจ�ำเพำะ 19.3 และมีน�้ำหนักอะตอม 

196.67

คุณค่าของทองค�าจะขึน้อยูก่บัความ

บริสุทธิ์ของทองค�า โดยทองค�าบริสุทธิ์ 

หมายถึงทองค�าที่มีเนื้อทอง 99.99 

เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น โดยทองค�า

บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ จะเทียบเท่ากับ

ทอง 24 กะรัตในระบบสากล ส�าหรับ

ทองค�าที่ซื้อ-ขายกันในร้านขายทอง

โดยทั่วๆ ไปในประเทศไทย จะมีความ

บรสิทุธิ ์96.5 เปอร์เซน็ต์ ซึง่เป็นมาตรฐาน 

ทองค�าในประเทศไทย โดยเทียบเท่ากับ

ทอง 23 กะรตัในระบบสากล ทองค�าอาจ

อยูใ่นรูปของทองค�าแท่งทีน่ยิมใช้ส�าหรบั

การสะสมหรอืเกง็ก�าไร หรอือยูใ่นรปูของ

ทองรปูพรรณทีใ่ช้เป็นเครือ่งประดบั หน่วย

ของน�้าหนักทองค�าในตลาดโลกจะใช้

หน่วย “ออนซ์” โดย 1 ออนซ์ = 31.104 

กรัม ในขณะที่น�้าหนักทองค�าในประเทศ

จะใช้หน่วย “บาท” โดยทองค�าแท่ง 1 

บาท จะมีน�้าหนักเท่ากับ 15.244 กรัม 

ส่วนทองรูปพรรณ 1 บาท จะมีน�้าหนัก

เท่ากับ 15.16 กรัม 

ทองค�า เป็นสิง่มค่ีาชนิดหนึง่มผู้ีคน

อยากได้มาครอบครอง ด้วยคุณสมบัติ

ที่โดดเด่นคือ งดงาม คงทน หายาก และ

สามารถน�ากลบัไปใช้ใหม่ได้ นอกจากนัน้

ผูถ้อืครองยงัสามารถน�าไปขายได้ในยาม

ขัดสน จริงๆ แล้วทองค�าไม่ได้มีคุณค่า

เฉพาะผู ้ที่ถือครองรายย่อยเท่านั้น 

แต่ทองค�ายงัมคีวามเกีย่วข้องกบัเสถยีรภาพ

และฐานะทางการเงินของประเทศ 

โดยสามารถใช้เป็นทุนส�ารองระหว่าง

ประเทศ ใช้ช�าระหน้ีระหว่างประเทศ และ

ใช้เป็นส่วนหนุนหลังในการพิมพ์ธนบัตร

ด้วย นอกจากนั้นทองค�ายังสามารถ

น�ามาท�าประโยชน์ในวงการต่างๆ เช่น 

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ การสือ่สาร

โทรคมนาคม ตลอดจนวงการแพทย์

และวงการทันตกรรม เป็นต้น

การลงทนุและการเกง็ก�าไรในทองค�า 

เป็นการกระจายความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ 

โดยราคาทองค�าจะเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบ่งช้ีเศรษฐกิจ 

แม้ในยามที่บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ 

สถานการณ์ทางการเงนิผนัผวน หรอืค่า

เงินเฟ้อสูง การลงทุนในทองค�าจะเป็น

แหล่งลงทุนท่ีปลอดภัย เพราะทองค�า

มีความผันผวนน้อย ราคาทองค�า

ในประเทศไทยจะได้รบัอทิธิพลจากราคา

ทองค�าในตลาดโลก ซ่ึงมกีารเปลีย่นแปลง

ราคาอยูต่ลอดเวลา อนัเนือ่งมาจากปัจจยั

ภายนอกประเทศ ท�าให้ราคาทองค�า

ในประเทศไทยเคล่ือนไหวไปในทิศทาง

เดียวกันกับราคาทองค�าในตลาดโลก

การท�านายราคาทองค�า
การท�านายราคาทองค�า ยังคงมี

ความน่าสนใจและมคีวามท้าทายส�าหรบั

นกัวจิยัทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบั

นกัคณติศาสตร์ นกัสถติแิละนกัเศรษฐศาสตร์ 

โดยการท�านายราคาทองค�านั้น จะใช้

ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ในอดีตที่มี

ผลต่อราคาทองค�า มาเป็นตัวท�านาย

ราคาทองค�าในอนาคต โดยตวัอย่างของ
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สาระวิชาการ
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค�าในประเทศ 

เช่น อัตราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ ราคาน�้ามันดิบ อัตราดอกเบี้ย

นโยบายระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อัตรา

เงินเฟ้อ และดัชนีราคาหุ้น เป็นต้น ส่วน

ปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาทองค�าในตลาดโลก 

เช่น อัตราแลกเปลีย่นเงนิยโูรต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยนโยบายประกาศ

โดยรฐับาลสหรฐัฯ อตัราดอกเบีย้ธนาคาร

กลางสหรฐัฯ อตัราเงนิเฟ้อสหรัฐฯ ราคา

แร่โลหะเงินในตลาดโลก ราคาแร่โลหะ

แพลทนัิมในตลาดโลก ราคาหุน้ดาวน์โจน 

และดัชนีชี้วัดความตึงเครียดทางการ

เมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น

ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง

โมเดลท�านายราคาทองค�า เช่น วิธี

วิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series 

Analysis) วธีิบอ็กซ์-เจนกนิส์ (Box-Jenkins) 

วิธีโฮลต์ (Holt’s Forecast Method) 

วิธี โครงข ่ายประสาทเทียมแบบ

เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer 

Perceptron Neural Network) วธิซีพัพอร์ต

เวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine) 

และ วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ 

(Multiple Regression Analysis) เป็นต้น 

นอกจากนัน้ยงัสามารถใช้หลายวธีิรวมกนั 

เรียกว่า การพยากรณ์แบบผสม 

(Combination Forecasting) ซ่ึงจะเป็นการ

น�าเอาค่าพยากรณ์จากหลายเทคนิคมา

ผสมกันเพื่อให้ได้เป็นค่าพยากรณ์ใหม่ 

โดยแต่ละเทคนคิท่ีน�ามาผสมกนันัน้ อาจ

ให้ค่าน�า้หนกัเท่ากนัหรอืแตกต่างกนักไ็ด้ 

ตัวอย่างการท�านายราคาทองค�า
ด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นพหุ

ตวัอย่างวิธีการสร้างโมเดลท�านาย

ราคาทองค�าด้วย “วธีิวเิคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นพหุ” จะมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อ

ไปนี้ (เนื้อหาที่ปรากฏเป็นเพียงตัวอย่าง

เท่านั้น โดยในรายละเอียดสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการของนัก

วิจัย)

1.  ก�าหนดตวัแปรตาม (Dependent 

Variable) คือ ตัวแปรที่ต้องการท�านาย

ค่า ซ่ึงได้แก่ ราคาทองค�า โดยสามารถ

ก�าหนดตามช่วงเวลาที่จะท�านาย เช่น 

ราคาทองค�าล่วงหน้า 1 วัน หรือ 7 วัน 

หรือ 1 เดือน หรือ 3 เดือน เป็นต้น

2. ก� า ห น ด ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 

(Independent Variable) คือ ตัวแปรที่มี

ผลต่อค่าของตวัแปรตาม ซึง่ตัวแปรอสิระ

ในที่นี้สามารถเลือกจากปัจจัยที่มีผลต่อ

ราคาทองค�าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราเงินเฟ้อ 

ราคาน�้ามัน เป็นต้น

3. วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระแต่ละคู่ โดยวิธีการที่เรียก

ว่าการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ (Correlation 

Analysis) เพือ่ตรวจสอบว่าตวัแปรอสิระ

คู่ใดที่ให้ข้อมูลซ�้าซ้อนกัน หรือมีความ

สมัพนัธ์กันสงู ซ่ึงสามารถท�าได้หลายวิธี 

ตวัอย่างวิธทีีน่ยิม เช่น การใช้ค่าสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient) ส�าหรับตัวแปร

อิสระคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูง ให้เลือก

เอาตัวแปรใดตัวแปรหน่ึง เช่น เลือก

ตัวแปรอิสระตัวที่สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตวัแปรตามได้ดกีว่า เป็นต้น

4. น�าตวัแปรอสิระทีเ่หลอืจากขัน้

ตอนที่ 3 มาสร้างโมเดลโดยวิธวีิเคราะห์

การถดถอยเชิงเส้นพหุซึ่งจะเป็นการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ท่ีมีตัวแปรตาม

เพียงหนึ่งตัวและตัวแปรอิสระหลายตัว 

โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองฝั่ง

เป็นแบบเชงิเส้นตรง ซึง่จะใช้วธิพีลอ็ตค่า

ของตัวแปรตามบนแกนตั้งและตัวแปร

อิสระบนแกนนอนของกราฟ เพื่อแสดง

ความสมัพนัธ์เชงิเส้นระหว่างตวัแปร แล้ว
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หาเส้นความสมัพนัธ์ทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบั

ข้อมลู ซึง่จะได้ความสมัพนัธ์ของตวัแปร

อิสระและตัวแปรตามในรูปแบบดังนี้

nn XbXbXbbY ++++= ....22110
/  

  

โดยที่ 

- nn XbXbXbbY ++++= ....22110
/  คือค่าท�านายของตัวแปรตาม 

- nn XbXbXbbY ++++= ....22110
/ .. nn XbXbXbbY ++++= ....22110

/  คือตัวแปรอิสระ

- nn XbXbXbbY ++++= ....22110
/  คือค่าคงที่

- nn XbXbXbbY ++++= ....22110
/  .. nn XbXbXbbY ++++= ....22110

/  คือค่าสัมประสิทธิ์หรือ

ค่าน�้าหนักที่บ่งชี้ว่าตัวแปรอิสระมี

ผลต่อตวัแปรตามมากน้อยเพยีงใด

5. ทดสอบความแม่นย�าของโมเดล 

ซึง่มวีธิทีีไ่ด้รบัความนยิม เช่น เปอร์เซน็ต์

ค่าผดิพลาดเฉลีย่สมับรูณ์ (Mean Absolute 

Percentage Error : MAP) ค่าเฉลี่ยของ

ความผิดพลาดยกก�าลังสอง (Mean 

Square Error : MSE) และค่าความคลาด

เคลือ่นสมัพทัธ์ (Magnitude Relative Error 

: MRE) เป็นต้น

ตวัอย่างผลลพัธ์จากการสร้างโมเดล

ท�านายราคาทองค�าด้วยวธิวิีเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุ จากผลการวิจยัของสภุาวดี 

ศิริวัฒน์ และนพัชกร ทองเรือนดี ที่ได้

ท�าการวจิยัเพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ราคาทองค�าในตลาดโลก (GOLD) ซึ่ง

เป็นตัวแปรตาม กับปัจจัยท่ีมีผลกระทบ

ที่ใช้เป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาโลหะ

เงินในตลาดโลก (SIL) ราคาพัลลาเดียม

ในตลาดโลก (PAL) ราคาแพลทินัม

ในตลาดโลก (PLA) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ

ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US) อัตราแลกเปลี่ยน

เงินสกุลยูโร (EURO) ราคาน�้ามันดิบ 

(OIL) และอัตราดอกเบีย้นโยบายประกาศ

โดยรัฐบาลสหรัฐฯ (FED) โดยใช้ข้อมูล

ของตัวแปรต่างๆ เป็นรายเดือน จ�านวน 

60 เดือน ระหว่างปี 2550-2554 

ได้ผลลพัธ์ของโมเดลอยูใ่นรปูสมการดงัน้ี

GOLD = 0.017 + 0.094OIL + 

0.286SIL + 0.204PLA + 0.189PAL 

– 0.389US – 0.123EURO + 

0.033FED

จากผลลัพธ์ดังกล่าว ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาทองค�าในตลาดโลก

ในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ราคาน�้ามันดิบ

ในตลาดโลก (OIL) ราคาโลหะเงิน (SIL) 

ราคาแพลทนิมั (PLA) และราคาพลัลาเดยีม 

(PAL) ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา

ทองในตลาดโลกในทิศทางตรงกันข้าม 

ได้แก่ อตัราแลกเปลีย่นเงินดอลล่าร์สหรฐัฯ 

(US) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโร 

(EURO) ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ประกาศโดยรฐับาลสหรฐัฯ (FED) ไม่ค่อย 

มีผลกระทบต่อราคาทองค�าในตลาดโลก 

ซึง่จะเหน็ได้ว่าโมเดลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

การถดถอยเชงิพหสุามารถเข้าใจและน�า

ไปใช้งานได้ง่าย โดยวิธีการดังกล่าวยัง

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการท�านาย

ค่าต่างๆ ตามทีผู่ว้จิยัมคีวามสนใจอกีด้วย

เอกสารอ้างอิง

• Chien-Hui Yang, Che-Yang Lin and 

Ya-Chen Hsu, Using Data Mining 

Methodolgy to Build the Predictive 
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Vol:5, No:2, 2011.

• Eric J. Levin and Robert E. Wright, 

Shot-run and Long-run determinants 
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Gold Council.

• ผสุด ีกฤดากร ณ อยธุยา และกาญจนา 

วิริยะพนัธ์, การพยากรณ์ราคาทองค�า

ด้วยเทคนิคการเรียนรู้, การประชุม

ทางวชิาการระดบัชาตด้ิานคอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 

(NCCIT 2012), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 9-10 
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• สภุาวด ีศิรวิฒัน์ และนพชักร ทองเรอืนด,ี 

รายงานการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผล
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SCI
Column

การบริการวิชาการ

ด้วยเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน
เรียบเรียงโดย นงคราญ ไชยวงค์ นักวิทยาศาสตร์ ช�นาญการพิเศษ 
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

	 ปัจจุบันการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิว	(surface	area)	รัศมีรูพรุนเฉลี่ย	

(average	pore	radius)	และปริมาตรรูพรุนรวม	(total	pore	volume)	ของ

วัสดุผง	และวัสดุอื่นที่มีสมบัติในการดูดซับ	ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง	

ส�าหรับกลุ่มนักศึกษาและนักวิจัย	โดยมาขอรับบริการวิชาการวิเคราะห์

หาพื้นท่ีผิวและปริมาตรรูพรุน	เนื่องจากพ้ืนท่ีผิวเป็นสมบัติทางกายภาพ

ที่มีความส�าคัญต่อการน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาสมบัติของวัสดุนั้นๆ	

เช่น	เซรามิก	คอนกรตี	พอลเิมอร์	คะตะลสิต์	และกลุม่ตวัเร่งปฏกิริยิา	เป็นต้น

 การวัดพ้ืนที่ผิวจ�าเพาะ หน่วยคือ ตารางเมตรต่อกรัม (m2/g) ท�าได้หลายวิธี แต่วิธีที่กล่าวในการวิเคราะห์งานนี้ เป็นการวัด

ปริมาตรของแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับ (adsorb) บนผิวของวัสดุ แล้วน�ามาค�านวณ ได้ค่าพื้นที่ผิวจ�าเพาะ (specific surface area) 

และปริมาตรรูพรุน โดยอาศัยทฤษฎีพ้ืนฐานของ บรูนัวร์ เอ็มเมทท์ และเทลเลอร์ (Brunauer S., Emmett P.H. and Teller E., BET) 

ได้ศึกษาการดูดซับ (adsorption) แก๊สไนโตรเจนบนผิวของสารที่อยู่ในสถานะของแข็งที่มีลักษณะเป็นโมเลกุลหลายชั้น (multilayer) 

ภายใต้อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure, STP) พบว่าแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับนั้นจะมีส่วน

หน่ึงที่เคลือบบนผิวของสารในลักษณะที่เป็นโมเลกุลชั้นเดียว (monolayer) และในขณะเดียวกันแก๊สไนโตรเจนส่วนที่เหลือจะเคลือบ

บนผิวของสารในลักษณะที่เป็นโมเลกุลหลายชั้น ซึ่งจากผลการศึกษานี้สามารถเขียนเป็นสมการที่เรียกว่า “สมการของ BET” (BET 

equation) ดังสมการ (1) 

( )
( )

m m 00

C-11 1 P= +
W C W C PW P /P -1

 
     

 (1) 

 

 

เมื่อให้ W =  น�้าหนักที่ถูกดูดซับที่ความดัน P0

 Wm =  น�้าหนักที่ถูกดูดซับแบบชั้นเดียว

 P =  ความดันของแก๊สไนโตรเจนที่ใช ้

  ขณะทดลองหน่วยมิลลิเมตรปรอท

 P0 =  ความดันอิ่มตัวของแก๊สไนโตรเจน 

 C =  ค่าคงที่

การหาพืน้ทีผ่วิจากทฤษฎ ีBET ซึง่เป็นการน�าเอาสมการ (1) 

มาใช้โดยตรง เมื่อเขียนกราฟระหว่าง 
( )0

1
/ 1−  W P P

 

กับ 0/P P  ได้เป็นเส้นตรง ใช้ช่วง 0/P P  ระหว่ำง 0.05 ถึง 

0.35 ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 การพล๊อตกราฟ BET
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แทน slope, s และ intercept, i ตามล�าดับ จากกราฟ 

BET

  1−
=

m

CS
W C

   (2)

และ 
  

m

1i  
W C

=   (3)

จาก slope (2) และ Intercept (3) น�ามาแก้สมการหาค่า 

Wm และ C ได้ดังนี้

    
1

S i+
=mW   (4)

  
S   1  
i

= +C   (5)

และ 

       = m cs
t

W NAS
M

  (6)

โดย St =  พื้นที่ผิวของสารตัวอย่าง หน่วยตารางเมตร

 csA  =  พ้ืนท่ีหน้าตัดของโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจน 

   ทีถ่กูดดูซบั (16.2 x 10-20) หน่วยตารางเมตร หรอื  

   16.2 Å2 

 M  =  น�้าหนักโมเลกุลของตัวดูดซับแก๊สไนโตรเจน 28  

   กรัมต่อโมล

 N =  เลขอโวกาโดร (6.023 x 1023) หน่วยโมเลกลุต่อโมล

 พืน้ทีผ่วิจ�าเพาะ (Specific surface area) สามารถ

ค�านวณได้จาก St พ้ืนท่ีผิวทั้งหมด ต่อหน่วยมวลของสาร

ตัวอย่าง ดังสมการ

  
= tSS

w
   (7) 

ปริมาตรรูพรุนรวม และขนาดรัศมีรูพรุนเฉลี่ย 

 ปรมิาตรของรพูรนุสามารถหาได้จากน�า้หนกัหรือปริมาตร

ของตัวถูกดูดซับ ที่ความดันใกล้ภาวะความดันไอ นั่นคือที่ 

0/ 1≈P P เท่าทีส่ามารถท�าการทดลองได้ ภายใต้สมมตทิีว่่า

วัสดุของแข็งไม่มีพื้นที่ผิวใดนอกจากพื้นที่ผิวของผนังภายใน

รูพรุน สามารถค�านวณได้จากความสัมพันธ์ของสมการดังนี้

  
𝑉𝑉p   =   Ws

ρl
   (8)

เมื่อ 𝑉𝑉p   =   Ws
ρl

   = ปริมาตรของรูพรุน หน่วย cm3/g
  𝑉𝑉p   =   Ws

ρl
 

 
=  น�า้หนกัของแก๊สทีถ่กูดดูซบั หน่วย g/g ของแขง็

 
𝑉𝑉p   =   Ws

ρl
  

= ความหนาแน่นของแก๊สไนโตรเจนในสถานะ 

   ของเหลว g/cm3 

ถ้าสมมติว่ารูพรุนมีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดของ

รัศมีรูพรุนเฉลี่ย, pr   สามารถค�านวณได้จากปริมาตรรูพรุน, 𝑉𝑉p   =   Ws
ρl

  

และพื้นที่ผิวที่ได้จากวิธี BET, ดังสมการ นี้

   p
p

2V
r     

S
=   (9) 

 ตัวอย่างที่ส่งมาเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน

ด้วยเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและปริมาตรรูพรุน ของภาควิชา

เคมอีตุสาหกรรม ดงัรปูที ่2 ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีผู่เ้ขยีนรบัผดิชอบ

อยู ่นั้น ลักษณะของตัวอย่างมีความหลากหลาย ท�าให้

การเตรียมความพร้อมของตัวอย่าง และการควบคุมสภาวะใน

การวิเคราะห์ มีเทคนิคและรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่

การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ จนถึงวิธีการวิเคราะห์ที่

เหมาะสมของแต่ละตัวอย่าง เพื่อผลที่ถูกต้อง และสมบูรณ์  

ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผลทีผู่ข้อรบับรกิารได้รบันัน้ สามารถ

ท�าให้ได้ผลงานวิจัยที่ดี และภาควิชาสามารถน�าข้อมูลการ

บรกิารวชิาการนี ้มาปรบัปรงุพฒันาการบรหิารจดัการเกีย่วกบั

การใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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Instructure Manual, 1995. p. II-1-7.
Gas sorption-principles of operation. 2544. [Online] [cite dated June 

1015] Available from Internet : http://www.quantachrome.com/
GasSorption/index.htm. 

Lowell, S. and Shields, Joan E.. Powder surface area and porosity. 

2nd. ed.. London : Chapman & Hall , 1984. p. 17-23 and p. 61-62. 
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SCI
Column

การขอจดทะเบียนการค้ามีประโยชน์กับเจ้าของแบรนด์ คือ ท�าให้ผู้บริโภคจดจ�าหรือเรียกขานสินค้านั้น และท�าให้ผู้บริโภค
สามารถแยกแยะสินค้านั้นจากสินค้าอ่ืนในประเภทเดียวกันด้วยเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวแทนที่
สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ และเจ้าของสินค้านั้นด้วย ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าควรจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ไว้ก่อน เพื่อท่ีท่านจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่
จดทะเบียนไว้ และสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เมื่อถูกละเมิด รวมถึงสามารถโอนซื้อขายกันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า 
หรอืรบัมรดกกนัได้ ในทางกลับกันหากท่านไม่จดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าไว้ก่อน ท่านสามารถใช้เครือ่งหมายการค้านัน้กบัสนิค้า
ของท่านได้เลย แต่ท่านไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เมื่อเกิดกรณีถูกละเมิดหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั้น 
เว้นแต่เป็นการลวงขายสินค้า

มุมทรัพย์สินทางปัญญา
 เรื่อง รู้สกันิด...ก่อนคิดสร้างแบรนด์ (Brand) ตอนจบ
บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความ
คุม้ครองตามพระราชบัญญัติเครือ่งหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิ
เคร่ืองหมายการค้า(ฉบบัที2่) พ.ศ.2543 ต้อง
มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง
รวมกนัของ “เครือ่งหมาย” ซ่ึงได้แก่ ภาพถ่าย 
ภาพวาด ภาพประดษิฐ์ ตรา ชือ่ ค�า ข้อความ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี 
รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่าน้ี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน 
(ในอนาคตประเทศไทยอาจจะให้ความ
คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าประเภทกลิ่น
และเสยีง เช่นเดยีวกบับางประเทศเช่น ญ่ีปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา) 

ลกัษณะของเคร่ืองหมายการค้าทีจ่ะจดทะเบยีนได้ต้องมลัีกษณะตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด	3	ข้อดังนี้

1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ชื่อหรือค�า กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ 
ตัวหนังสือประดิษฐ์ ตัวเลขประดิษฐ์ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย หรือภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น
เป็นต้น 

มุมทรัพย์สินทางปัญญา 

เร่ือง  รู้สักนิด...ก่อนคิดสร้างแบรนด์ (Brand) ตอนจบ 

 การขอจดทะเบียนการคา้มีประโยชน์กบัเจา้ของแบรนด์ คือ ท าให้ผูบ้ริโภคจดจ าหรือเรียกขานสินคา้
นั้น และท าให้ผูบ้ริโภคสามารถแยกแยะสินคา้นั้นจากสินคา้อ่ืนในประเภทเดียวกนัด้วยเคร่ืองหมายการคา้ 
กล่าวคือเคร่ืองหมายการคา้จะเป็นตวัแทนท่ีสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ และเจา้ของสินคา้นั้นดว้ย ซ่ึงเจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ควรจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไวก้บักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชยไ์ว้
ก่อน เพื่อท่ีท่านจะไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบัสินคา้ท่ีจดทะเบียนไว ้และสามารถ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไดเ้ม่ือถูกละเมิด รวมถึงสามารถโอนซ้ือขายกนัเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่า หรือรับมรดก
กนัได ้ในทางกลบักนัหากท่านไม่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ไวก่้อน ท่านสามารถใชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้น
กับสินค้าของท่านได้เลย แต่ท่านไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เม่ือเกิดกรณีถูกละเมิดหรือเลียน
เคร่ืองหมายการคา้นั้น เวน้แต่เป็นการลวงขายสินคา้ 

 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้(ฉบบัท่ี2)พ.ศ.2543 ตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อย่างรวมกนัของ “เคร่ืองหมาย” ซ่ึงไดแ้ก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ช่ือ ค า ขอ้ความ ตวัหนงัสือ 
ตวัเลข ลายมือช่ือ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวตัถุ หรือส่ิงเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
รวมกนั (ในอนาคตประเทศไทยอาจจะให้ความคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ประเภทกล่ินและเสียง เช่นเดียวกบั
บางประเทศเช่น ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา)  

ลกัษณะของเคร่ืองหมายการคา้ท่ีจะจดทะเบียนไดต้อ้งมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด 3 ขอ้ดงัน้ี 

1. มีลกัษณะบ่งเฉพาะ เช่น ช่ือหรือค า กลุ่มของสีท่ีแสดงโดยลกัษณะพิเศษ ตวัหนงัสือประดิษฐ ์ตวัเลข
ประดิษฐ ์ลายมือช่ือ ภาพถ่าย หรือภาพท่ีประดิษฐข้ึ์นเป็นตน้  

  

 

  

 

 

 

2. เป็นเครือ่งหมายทีไ่ม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ธงชาต ิเครือ่งหมาย
ราชการ พระบรมฉายาลักษ์ ตราแผ่นดิน ตราประจ�าจังหวัด ภาพที่ขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น

 

2. เป็นเคร่ืองหมายท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เช่น ธงชาติ เคร่ืองหมายราชการ พระบรม
ฉายาลกัษ์ ตราแผ่นดิน ตราประจ าจงัหวดั ภาพท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน เป็นตน้ 
 
 

 

 

3. ไม่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ของผูอ่ื้นท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 

 
 
ขอ้แนะน าก่อนยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ควรตรวจคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในฐานขอ้มูล

ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก่อนยืน่ขอจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบดูวา่เคร่ืองหมายการคา้ของท่าน
จะไปเหมือนหรือคลา้ยกบัของบุคคลอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงการขอตวรจคน้นั้นสามารถใชบ้ริการตรวจคน้
เคร่ืองหมายการคา้ ณ ปัจจุบนั ท าได ้2 วธีิคือ  

1.ตรวจคน้ ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ชัว่โมงละ 200 บาท  
2.ตรวจค้นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th โดยไปท่ี  “บริการ

ออนไลน์” แลว้เลือก “ระบบจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้” แลว้เลือก “ตรวจสอบความเหมือน
คลา้ยของเคร่ืองหมาย”  (ฟรีค่าธรรมเนียม)  

 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนจะมีอายุการคุม้ครอง 10 ปี และต่ออายุไดต่้อเน่ือง
ทุกๆ 10 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนรายการสินคา้หรือบริการแต่ละจ าพวก 1 ถึง 5 
อย่าง อย่างละ 1,000 บาท แต่ถ้าหากสินคา้หรือบริการแต่ละจ าพวก มากกว่า 5 อย่าง จ าพวกละ 
9,000 บาท ส่วนเม่ือครบ 10 ปีต้องยื่นขอต่ออายุภายใน 90 วนัก่อนวนัหมดอายุจะมาถึง โดยมี
ค่าธรรมเนียมค าขอต่ออายุการจดทะเบียน สินคา้หรือบริการแต่ละจ าพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 22 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 25598

ข้อแนะน�าก่อนยื่นจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ควรตรวจค้นข้อมูล
เบ้ืองต้นในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาก่อนยื่นขอจดทะเบียน เพื่อ
ตรวจสอบดูว่าเครื่องหมายการค้าของ
ท่านจะไปเหมือนหรือคล้ายกับของบคุคล
อืน่หรือไม่ ซึง่การขอตรวจค้นนัน้สามารถ
ใช้บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า 
ณ ปัจจุบัน ท�าได้ 2 วิธีคือ 

1. ตรวจค้น ณ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซ่ึงจะต้องเสยีค่าธรรมเนียม ชัว่โมง
ละ 200 บาท 

2. ตรวจค้นผ่านช่องทางอนิเตอร์เนต็ 
เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th โดยไปที่ 
“บริการออนไลน์” แล้วเลือก “ระบบจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า” แล้วเลือก 
“ตรวจสอบความเหมือนคล้ายของ
เครื่องหมาย” (ฟรีค่าธรรมเนียม) 

 เครือ่งหมายการค้าท่ีได้รบัการจด
ทะเบยีนจะมอีายุการคุม้ครอง 10 ปี และ
ต่ออายุได้ต่อเน่ืองทุกๆ 10 ปี โดยมีค่า
ธรรมเนียมการขอจดทะเบียนรายการ
สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวก 1 ถึง 5 
อย่าง อย่างละ 1,000 บาท แต่ถ้าหาก
สนิค้าหรอืบรกิารแต่ละจ�าพวก มากกว่า 
5 อย่าง จ�าพวกละ 9,000 บาท ส่วนเมื่อ
ครบ 10 ปีต้องยื่นขอต่ออายุภายใน 90 
วันก่อนวันหมดอายุจะมาถึง โดยมีค่า

ธรรมเนยีมค�าขอต่ออายกุารจดทะเบยีน 
สินค้าหรือบริการแต่ละจ�าพวก 1 ถึง 5 
อย่าง อย่างละ 2,000 บาท แต่ถ้าหาก
สนิค้าหรอืบรกิารแต่ละจ�าพวก มากกว่า 
5 อย่าง จ�าพวกละ18,000 บาท ซึ่งท่าน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มค�าขอ
จดทะเบียน (แบบ ก.01) ได้ที่ www.
ipthailand.go.th โดยกรอกแบบฟอร์มด้วย
การพมิพ์ข้อความเกีย่วกบัเจ้าของ ตวัแทน 
สถานท่ีตดิต่อ จ�าพวก และรายการสนิค้า
หรือบริการ ติดรูปเครื่องหมายขนาด
ไม่เกิน 5x5 เซนติเมตร พร้อมลงลายมือ
ชือ่เจ้าของหรอืตวัแทนทีไ่ด้รับมอบอ�านาจ
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบ
การยื่นค�าขอ แบบ ก.01 ดังนี้ 

1. ส�าเนาแบบ ก.01 ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนแล้วจ�านวน 5 ชุด 

2. รูปเครื่องหมายการค้า จ�านวน 
5 รูป 

3. ส�าเนาบตัรประจ�าตวับตัรประชาชน 
(กรณเีป็นบคุคลธรรมดา)/ส�าเนาหนังสอื
รับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

4. แบบ ก.18 (กรณีมอบอ�านาจ 
หรือต้ังตัวแทนให้ยื่น) พร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท

เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วสามารถยื่น
ค�าขอได้หลายช่องทางดังนี้

1. ศูนย์บริการจดทะเบยีนทรัพย์สนิ
ทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี 
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 

2. ส�านักงานพาณิชย์ ทุกจังหวัด
3. ยื่นค�าขอทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ 

www.ipthailand.go.th ทั้งนี้ ผู้ย่ืนค�าขอ
ผ่านอินเตอร์เน็ตจะต้องจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้มกีารบนัทกึ
ข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ต โดยมายื่นด้วย
ตนเองหรอืส่งทางไปรษณย์ีแบบลงทะเบยีน
ตอบรบั ถงึนายทะเบยีนส�านกัเครือ่งหมาย 
การค้า ท่ีอยูก่รมทรพัย์สนิทางปัญญา 563 
ถนนนนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี 
จังหวัดนนทบุรี 11000

 

2. เป็นเคร่ืองหมายท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย เช่น ธงชาติ เคร่ืองหมายราชการ พระบรม
ฉายาลกัษ์ ตราแผ่นดิน ตราประจ าจงัหวดั ภาพท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน เป็นตน้ 
 
 

 

 

3. ไม่เป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเหมือนหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมายการคา้ของผูอ่ื้นท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 

 
 
ขอ้แนะน าก่อนยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ ควรตรวจคน้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในฐานขอ้มูล

ของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก่อนยืน่ขอจดทะเบียน เพื่อตรวจสอบดูวา่เคร่ืองหมายการคา้ของท่าน
จะไปเหมือนหรือคลา้ยกบัของบุคคลอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงการขอตวรจคน้นั้นสามารถใชบ้ริการตรวจคน้
เคร่ืองหมายการคา้ ณ ปัจจุบนั ท าได ้2 วธีิคือ  

1.ตรวจคน้ ณ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ชัว่โมงละ 200 บาท  
2.ตรวจค้นผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th โดยไปท่ี  “บริการ

ออนไลน์” แลว้เลือก “ระบบจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้” แลว้เลือก “ตรวจสอบความเหมือน
คลา้ยของเคร่ืองหมาย”  (ฟรีค่าธรรมเนียม)  

 เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนจะมีอายุการคุม้ครอง 10 ปี และต่ออายุไดต่้อเน่ือง
ทุกๆ 10 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนรายการสินคา้หรือบริการแต่ละจ าพวก 1 ถึง 5 
อย่าง อย่างละ 1,000 บาท แต่ถ้าหากสินคา้หรือบริการแต่ละจ าพวก มากกว่า 5 อย่าง จ าพวกละ 
9,000 บาท ส่วนเม่ือครบ 10 ปีต้องยื่นขอต่ออายุภายใน 90 วนัก่อนวนัหมดอายุจะมาถึง โดยมี
ค่าธรรมเนียมค าขอต่ออายุการจดทะเบียน สินคา้หรือบริการแต่ละจ าพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 

3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
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SCI
Column

สรุปลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
1. มีลักษณะบ่งเฉพาะ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (ไม่คล้ายกับตราสัญลักษณ์ส�าคัญ หรือขัดต่อศีลธรรม)
3. ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.
กรมทรพัย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2558) ความรูเ้บือ้งต้น ด้านทรพัย์สนิ

ทางปัญญา 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

ที่มาภาพประกอบ:
https://unitedyouthjournalists.com/2015/04/08/nestle-to-whom-does-water-

belong-miriam-abel-germany/
https://lh6.googleusercontent.com/-cgm070GA93Q/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAACY/

wdzHHTfUXBk/s0-c-k-no-ns/photo.jpg
http://teen.mthai.com/app/uploads/2014/11/paramount-pictures-logo__131114011042.

jpg
http://marketeer.co.th/wp-content/uploads/2015/05/xKFC-VS-MC-HEAD-

1140x502.jpg.pagespeed.ic.J4nUYngXNd.jpg
http://webiz.co.th/files/photos/947263/825183.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Logo_NIKE.

svg/2000px-Logo_NIKE.svg.png
http://not.siit.net/webboard/uploaded/20110328-1133-0000-leobeer.jpg
http://img.tarad.com/shop/l/logothailand/img-lib/spd_20130825234152_b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Coat_of_Arms_

of_Siam_(1873-1910).svg/2000px-Coat_of_Arms_of_Siam_(1873-1910).svg.png
https://pixabay.com/p-26841/?no_redirect
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“EARWORM”
ท�ำไมเพลงบำงท่อนถึงดังก้องในสมองได้ทั้งวัน ?

 ใครที่เล่น Social Network เป็นประจ�า โดยเฉพาะ Facebook คงจะเคยเห็นคลิปวีดิโอเพลง Pen-

Pineapple-Apple-Pen หรือ PPAP ผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้ว PPAP เป็นเพลงที่มีความยาวเพียง 1 นาที 

มีเน้ือร้องและท�านองซ�้ากันไปมา ในคลิปมีชายมีหนวด 1 คน สวมแว่นตา แต่งกายชุดลายสีเหลือง 

ชื่อ Kosaka Daimaou หรือ DJ Pika-Taro เต้นประกอบเพลงด้วยท่าทางแปลกๆ สร้างความตลกขบขัน

ปนสงสัยให้กับคนดู (ลองค้นหาคลิปได้จาก Google หรือ Youtube) โดยเนื้อร้องของเพลงวนอยู่แค่ 

3 ประโยค 

เนื้อเพลง	PPAP

	I	have	a	pen.	I	have	an	apple.

	Ahh…apple	pen

	I	have	a	pen.	I	have	pineapple.

	Ahh...	pineapple	pen

	Apple	pen	...	pineapple	pen

	Ahh	...	pen	pineapple	apple	pen	

	Pen	pineapple	apple	pen

 ทีต้่องหยบิเรือ่งน้ีมาพดูถงึเพราะถงึแม้ว่า

เพลง PPAP จะเป็นเพลงทีไ่ม่ได้ร้องโดยนักร้องดงั 

ไม่มี Production ที่เริดหรูอลังการตื่นตาตื่นใจ 

ไม่มเีน้ือหาความหมายทีน่่าประทบัใจ แต่หลาย

คนเมื่อได้ฟังแล้วเป็นอันต้องร้องตามได้ ติดหู 

และไม่สามารถลบค�าร้องออกไปจากสมองได้

สกัท ีPPAP จงึกลายมาเป็นเพลงฮติตดิลมบน

ในโลก Social Network (แบบไม่ทันตั้งตัว) ใน

ชัว่ข้ามคนื โดยในช่วงเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา

มดีารา นักร้อง เนต็ไอดอล หรอืคนทัว่ไปหลาย

ต่อหลายคนท�าคลปิเลยีนแบบเพือ่ความบนัเทงิ 

จนมีการกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อกันไปมากมาย 

กลายเป็นกระแสที่ใครๆ ก็พูดถึง ล่าสุดยอด

ผูช้มใน Youtube พุง่ขึน้ไปหลายสบิล้านววิแล้ว 

นอกจากน้ีในเว็บไซต์ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ  

ก็พูดถึงเพลงนี้กันอย่างกว้างขวาง

แล้วท�าไมเมื่อเราได้ยินได้ฟังเพลงบาง

เพลงมันถึงติดอยู่ในหัว ท�าให้ต้องร้องซ�้าอยู่

ในใจได้เป็นวันๆ จากการค้นคว้า พบว่า 
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Hot Topic

11

นักวิทยาศาสตร์และแพทย์เรียกอาการเพลง

วนเวยีนอยูใ่นหวัซ�า้ๆ นีว่้า “Earworm” ซึง่อาจ

เกดิขึน้กบัคนเราตัง้แต่หลายนาท ีหลายชัว่โมง 

หรอืยาวไปจนถึงหน่ึงหรือสองวนักมี็ แตกต่าง

กันไปในแต่ละคน เป็นอาการทีท่�าให้เกดิความ

ร�าคาญใจ หรือสงสัยว่าท�าไมเราถึงลืม

เนือ้เพลงท่อนนัน้ไม่ได้สกัท ีเพราะไม่ว่าจะเป็น

เวลาเรียน เวลาท�างาน หรือท�ากิจกรรมใดๆ 

เนื้อเพลงท่อนน้ันก็มักจะโผล่ขึ้นมาในสมอง 

รบกวนความคิดของเราบ่อยๆ 

เพลงที่ท�าให้เกิดอาการ Earworm นั้นมี

หลายลักษณะ ตั้งแต่เพลงฮิตที่เราช่ืนชอบ 

เปิดฟังบ่อยๆ ร้องโดยศิลปินดัง หรือเพลง

โฆษณาทีเ่ปิดซ�า้ๆ ย�า้ชือ่ผลติภณัฑ์หลายรอบ 

เพลงประจ�ารายการโทรทัศน์/วิทยุ หรอืดนตรี

บางท่วงท�านองที่เผลอได้ยินรอบเดียวก็ติดหู

จนลืมไม่ลง ยกตัวอย่าง เช่น เพลงโฆษณา

แลคตาซอยที่ร้องว่า แลคตาซอยห้าบาท 

ร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตร ปริมาณคับกล่อง เต็มที่ 

ดื่มได้ดื่มดี ดื่มแลคตาซอย...ห้าบาท ก็คงเคย

เป็นเพลงทีห่ลายคนลืมไม่ลงมาแล้ว และเจ้าอาการ 

Earworm ที่ว่านี้ยังไม่มีข้อจ�ากัดทางภาษาอีก

ด้วย เพราะถงึแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจความหมาย

ของเพลง หรือไม่เคยได้ยินค�าน้ันมาก่อน สมอง

ของเรากยั็งจดจ�าได้ดี (เช่น เพลงโดราเอมอน 

ถึงจะร้องไม่ได้ก็ยังแอบฮัมท�านองเพลงในใจ) 

เว็บไซต์ orzzzz ได้จัดอันดับ Top 10 

Annoying Songs That Get Stuck In Your 

Head หรือ 10 บทเพลงที่ค้างอยู่ในหัวคุณ ซึ่ง

เชือ่ว่าอย่างน้อยต้องมสีกั 1 เพลงในบทความ

นีท้ีเ่ราเคยฟังแล้วท�าให้เกดิอาการ “Earworm” 

แบบฮติตดิหจูรงิๆ โดยเฉพาะท่อนฮกุของแต่ละ

เพลง (คลิกเข้าไปดูได้ท่ี http://orzzzz.com/

top-10-annoying-songs-that-get-stuck-

in-your-head.html) 10 เพลงที่ว่านี้ ประกอบ

ด้วย 10. Harlem Shake–Baauer 9. What 

Does the Fox Say–Ylvis 8. My Humps–The 

Black Eyed Peas 7. Barbie Girl– Aqua 6. 

Who Let Dogs Out–Baha Men 5. Call Me 

Maybe–Carly Rae Jepsen 4. Friday–Rebecca 

Black 3. Crazy Frog–Axel F 2. Gangnam 

Style– Psy และ 1. Baby–Justin Bieber 

นอกจากเพลงสากลแล้วเชือ่ว่ายงัมเีพลงลกูทุ่ง 

เพลงเพือ่ชวีติ เพลงการ์ตนู หรอืเพลงประเภท

อื่นๆ อีกมากมาย ที่เคยวนเวียนอยู่ในหัวของ

ผู้ฟังหลายคนมาแล้วเช่นกัน 

ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลยันฮี 

(http://th.yanhee.net) ระบวุ่า มทีฤษฏแีละการ

ทดลองท่ีอธิบายปรากฏการณ์ Earworm ว่า

เป็นความพยายามเตมิเตม็ช่องว่างของสมอง

ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการฟัง โดยลกัษณะของ

เพลงที่ท�าให้เกิดอาการนี้ได้มักเป็นเพลงที่มี

เนื้อจดจ�าง่าย ร้องตามได้ง่าย มีจังหวะและ

ท�านองท่ีฟังแล้วตดิหู เนือ้ร้องและท�านองซ�า้ๆ 

อาจมีจังหวะแปลกๆ หรือจังหวะที่แตกต่าง

ออกไปในบางช่วง จะสงัเกตได้ว่าเพลงท่ีท�าให้

เกดิ Earworm มักจะเป็นท่อนฮุกทีเ่ล่นซ�า้ไปมา 

และมักถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านการผลิต

สือ่โฆษณา แต่งเพลง เพือ่ให้เป็นทีจ่ดจ�าได้ง่าย

ส�าหรับผู้บริโภค

เจมส์ เคลลาริส (James Kellaris) 

ศาสตราจารย์ด้านการตลาด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับอาการ 

Earworm และการท�างานของสมอง พบว่า 
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ร้อยละ 99 ของคนเราจะเกิดอาการดังกล่าว

อย่างน้อยหนึง่ครัง้หรอืมากกว่านัน้ และผูห้ญงิ 

นกัดนตร ีคนท่ีมีอาการทางประสาท เหนด็เหนือ่ย 

หรอืเครียด มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิอาการ Earworm 

มากกว่าคนทั่วไป

	ส่วนวิธีการแก้อาการ	Earworm	นั้น

เวบ็ไซต์	Health	and	Trend	(www.healthandtrend.

com)	ระบวุ่า	ควรฟังเพลงและร้องเพลงนัน้

ให้จบทัง้เพลง	เพือ่ปลดล็อกสมองจากสภาวะ

ตดิหล่มท่อนฮกุ	อาจท�ากจิกรรมกระตุน้ความ

จ�าที่มีความยากในระดับปานกลาง	เช่น	แก้

ปัญหาค�าสลบัอักษร	เกมปริศนาครอสเวิร์ด	

หรอืการเคีย้วหมากฝรัง่	ซึง่จะช่วยลดปริมาณ

ความคิดฟุ้งซ่านและเสียงเพลงในหัวได้ดี	

เพราะการขยับกรามจะไปรบกวนทางเดิน

เส้นประสาทที่เชื่อมต่อมาจากหู	ท�าให้เสียง

เพลงนั้นหายไป	นอกจากนีอ้าจจะเบี่ยงเบน

ความสนใจของเราเองโดยกิจกรรมที่ผ่อน

คลายอย่างอื่นร่วมด้วย

คงต้องยอมรับว่าในโลกของ Social 

Network ในแต่ละวันเรารับสื่อต่างๆ เข้ามา

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, Line, 

Instagram, Twitter และอีกมากมาย สื่อต่างๆ 

ที่เรารับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง อักษร 

ข้อความ ย่อมส่งผลต่อความคิด จิตใจ และ

พฤตกิรรมของเราไม่ว่าด้านใดด้านหน่ึง โดยที่

เราอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มากน้อยและรุนแรง

แตกต่างกนัไป กรณอีาการ Earworm กบัเพลง 

PPAP เป็นตัวอย่างเล็กๆ ท่ีท�าให้เราเห็นถึง

อิทธิพลของ Social Network ไม่ว่าจะเป็นการ

ทีผู่ใ้ช้สือ่รบัเนือ้หาเดมิซ�า้ๆ จนตดิอยูใ่นสมอง 

กระแสของการใช้คลิปวีดิโอเพ่ือเรียกความ

นยิม (ไม่ใช่แค่ดาราทีดั่งได้ คนทัว่ไปกม็สีือ่อยู่

ในมือ) หรือการเป็นศูนย์กลางของการแลก

เปลีย่นข่าวสารทีร่วดเรว็ กว้างขวาง และไม่มี

ข้อจ�ากัดอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องใช้ 

Social Network อย่างมีสติอยู่เสมอ เพราะไม่

แน่ว่าอทิธพิลจากการใช้สือ่ทีเ่กดิกบัเราต่อไป

ในอนาคตอาจไม่ใช่แค่อาการ Earworm เพยีง

อย่างเดียวก็เป็นได้

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.youtube.com/watch?v=0E00Zuayv9Q

http://www.tnnthailand.com/news_detail.

php?id=114977&t=news

http://www.cheewajit.com/news/16-earworm-5555/

http://www.matichon.co.th/news/299540

https://www.dek-d.com/education/42947/

http://news.thaipbs.or.th/content/8386

http://www.catdumb.com/how-to-kill-earworm/

http://www.catdumb.com/10-songs-with-

earworm-420/

http://th.yanhee.net/ARTICLE_VIEW/TH/229

http://orzzzz.com/top-10-annoying-songs-that-

get-stuck-in-your-head.html

http://www.healthandtrend.com/healthy/disease/

ppap-vs-earworm

http://www.musictimes.com/articles/73698/ 

20160930/what-ppap-song-catchy.htm

http://www.online-station.net/feature/

feature/16426?comment_tracking=%7B

%22tn%22%3A%22O%22%7D
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ประเภทที่ 1 ประเภทงานวิชาการ
1.1 กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี

ผศ.ดร. บัญชา ปัญญานาค อายุการปฏิบัติงาน 9 ปี
วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ต�าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ สงักดั ภาควชิาคณติศาสตร์ 
การครองตน มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมสูง 
และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนด้านความมรีะเบยีบวนิยั ความ
สุภาพเรียบร้อย ทั้งกริยา วาจา และใจ เป็นหัวหน้า

ครอบครวัทีด่แีละอบอุน่ การครองคน มคีวามสามารถหลายด้าน มีมนษุย์สมัพนัธ์
ทีด่ ีมคีวามประนปีระนอมสงู สามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้ด ีและเป็นทีป่ระทบัใจ 
แก่ผู้ร่วมงาน การครองงาน มีความสามารถสูง ท�างานได้เสร็จทันเวลาและ
มคีณุภาพด ีเป็นทีป่รึกษาเกีย่วกบังานต่างๆ แก่อาจารย์รุน่น้อง จดุเด่น มผีลงาน 
ทางวชิาการเป็นทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและได้รบัรางวลั Thailand 
Frontier Author Award 2015

1.2 กลุ่มอายุเกิน 40 ปี (กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รศ.ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ อายุการปฏิบัติงาน 24 ปี 
วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาเอก มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาชีววิทยา 
การครองตน มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี  
มคีวามวริิยะอตุสาหะ รกัษาระเบียบวนัิย เคารพกฎหมาย 
ตรงต่อเวลา ปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนา มคีวาม

รับผิดชอบในงาน โอบอ้อมอารี การครองคน มีความสามารถในการประสาน
ความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถท�างานเป็นกลุ่ม และสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ 
และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค การครองงาน มีความขยัน
หมัน่เพยีร มผีลงานตีพมิพ์ในฐานข้อมลูสากล รบัผิดชอบดแูลนกัศกึษาในโครงการ 
คปก. มาอย่างต่อเนื่อง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ มีการท�างาน
เชิงรุก มีความคิดริเริ่ม แสวงหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน จุดเด่น  
มเีทคนคิและทักษะในการสอน การเขยีนต�ารา และมผีลงานทางวิชาการทีต่พีมิพ์
ในฐานข้อมูลนานาชาติ

ประเภทที่ 2 ประเภทงานปฏิบัติการ
2.1 กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ/ส�านักงาน)

นางอัมพร ทัพบุร ีอายุการปฏิบัติงาน 9 ปี 
วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตร ีวทิยาลยัครบู้านสมเดจ็
เจ้าพระยา ต�าแหน่ง หัวหน้างานการเงินการคลัง 
และพัสดุ สังกัด ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
การครองตน มีความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทกับการ
ท�างาน รกัองค์กร มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีสู่ง และ

มคีวามกตัญญกูตเวทติาต่อบุพการ ีประพฤตตินอยูใ่นศลีธรรมอนัดงีาม ปฏบิตัตินอยู่
ในกรอบระเบียบวินัย มีความอดทน ประหยัดอดออม รักษาระเบียบวินัย รักและ
ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี การครองคน มีความสามารถในการประสานความ
สัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ และนักศึกษา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีน�้าใจ
ช่วยเหลืองาน และแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างดี มีความจริงใจและให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคน มีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นท่ีรักใคร่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
การครองงาน มีจิตบริการ มีน�้าใจในการให้ค�าแนะน�าแก่เพื่อนร่วมงาน 

บริษัท ห้างร้านที่มาติดต่อ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานด้วย
ความเต็มใจและสม�่าเสมอ มีการเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน และร่วม
กิจกรรมของคณะอย่างสม�่าเสมอ มีภาวะผู้น�าในงานที่รับผิดชอบ จุดเด่น 
มีความขยันหมั่นเพียร มีความทุ่มเทในการท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2.2 กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป)
นายตรัยรัตน์ จิระโต อายุการปฏิบัติงาน 4 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการ
การศึกษานอกโรงเรียน อ�าเภอเมืองพะเยา ต�าแหน่ง 
พนักงานบริการทั่วไป (คนสวน) สังกัด ส�านักงาน
คณะวทิยาศาสตร์ การครองตน มีความขยนัหม่ันเพยีร 
ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด อดออม มีความกระตือรือร้น

ในการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและครอบครัว ประพฤติปฏิบัติตนในงานที่ท�าได้
อย่างไม่บกพร่อง การครองคน เป็นผูเ้คารพเชือ่ฟังผูบ้งัคบับญัชาอย่างมเีหตผุล 
ให้ความร่วมมือและช่วยหลือเพื่อนร่วมงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ให้บริการด้วยความเสมอภาคกับทุกคน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานในส่วนงานทีต่นเองรบัผดิชอบ มคีวามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ให้
ความร่วมมือกับกิจกรรมส่วนกลางของคณะอย่างสม�่าเสมอ การครองงาน 
เป็นผูมี้ความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีอย่างดเียีย่ม จนเป็นท่ียอมรบัของภาควชิาท่ีไป
ปฏบัิตงิาน เป็นผูท้ีท่�างานอย่างมีความสขุ มีความยิม้แย้มแจ่มในในการให้บริการ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานได้
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก 
จุดเด่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็น
ผู้มีความสุขในการท�างาน

ประเภทที่ 3 ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

อาจารย์ ดร. ว่าน วิริยา อายุการปฏิบัติงาน 3 ปี
วุฒกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต�าแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเคมี การครองตน 
เป็นผูม้คีวามขยนัหมัน่เพยีร มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา เป็นผู้ที่เสียสละ
ก�าลังกาย และก�าลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร เป็นผู้ที่ประพฤติตนในกรอบ
ของศีลธรรมอันดีงาม เป็นพุทธมามกะ รักในศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินล้านนา 
การครองคน เป็นผู้ทีม่มีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีให้ความช่วยเหลือกจิกรรมในภาควิชา 
นักศึกษา และบุคคลภายนอกอย่างเต็มความสามารถ เป็นผู้ประสานงานในการ
ระดมทุนช่วยเหลือเหตุการณ์ต่างๆ มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่วนรวมท้ังในท้องถิ่นของตนเอง และในชุมชน
ต่างๆ การครองงาน เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการท�างาน ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจและให้ความเสมอภาคกับทุกคน ให้ความช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะและหน่วยงานภายนอกอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะในงานพฒันา
คุณภาพนักศึกษา มีความขยันและแสวงหาความรู้ในวิชาการอย่างสม�่าเสมอ 
จุดเด่น ร่วมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาอย่าง
สม�่าเสมอ ให้ความช่วยเหลือสังคม ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทย

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 
บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มช. ประจ�าปี 2559
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รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ร่วมพธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมี

เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

ประจ�าปี 2559 โดยมคีณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์เข้ารบั

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ ภาควิชาสถิติ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ ภาควิชาเคมี 

เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลยั

เชียงใหม่ 

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
ประจ�าปี 2559
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รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จ�านวน 

2 แสนบาท จากรองศาสตราจารย์ ดร. อู ่แก้ว 

ประกอบไวทยกิจ อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน อู่แก้ว-นพรัตน์ 

น�าดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวทิยาศาสตร์ โดยมผีูบ้รหิารและคณาจารย์ร่วมเป็น

สักขีพยานและแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2559 ณ บริเวณรับรอง ชัน้ 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว

กนกวรรณ อตุรสกั รหสันกัศกึษา 560551069 นกัศกึษา

ระดบัปรญิญาเอก สาขาวิชาวสัดศุาสตร์ ภาควชิาฟิสกิส์

และวัสดุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The Best Poster 

Presentation จากการน�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Effect 

of Homogenization on Abnormal Grain Growth in 6063 

Aluminium Alloy โดยมอีาจารย์ ดร. ชยัสทิธิ ์บรรจงประเสรฐิ  

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ในการประชุมวิชาการ 11th 

International Conference on the Physical Properties 

and Application of Advanced Material (ICPMAT2016) 

ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Changi 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค
เพื่อจัดตั้งกองทุน อู่แก้ว-นพรัตน์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 
The Best Poster Presentation 

ในงาน ICPMAT 2016
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
 ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี

ปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดย ส�านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมกบัส�านกัพฒันาคณุภาพการศึกษา และกองบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 

ชั้น 2 ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

อาจารย์ทีไ่ด้รับรางวัล ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. อตชิาต 

เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล 

"วิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

ในศตวรรษที่ 21" กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากรายวชิา "คณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์กับอารยธรรม" และ

อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี

อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลด้าน “ความพยายามและความทุ่มเท

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21” 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรายวิชา 

“เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง” 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้

แบบใหม่ในศตวรรษที ่21 รวมทัง้กระตุน้และจงูใจอาจารย์ในการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ และส่งข้อเสนอโครงการในปี 2559 

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2558 

และคณาจารย์ที่สนใจ รวม 133 คน

อาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ
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ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย น�านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการ

พระบรมธาตดุอยสเุทพ ประจ�าปีการศกึษา 2559 "เจยีงใหม่ 

เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย" 

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ

นายปวิณ ช�านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

โดยในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ได้น�านักศึกษาใหม่

รหัส 59 กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีนักศึกษา

รุ่นพี่ รวมถึงคณาจารย์และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์อีก

เป็นจ�านวนมากที่มาให้ก�าลังใจน้องๆ และร่วมเดินขึ้น

ดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ บริเวณประตู

หน้ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และวดัพระบรมธาตดุอยสเุทพ

ราชวรวิหาร
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คณะวิทยาศาสตร์
 จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2559

คณะวทิยาศาสตร์จดัพธิไีหว้ครู ประจ�าปี 2559 เพือ่ให้นักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์

ทกุช้ันปี โดยเฉพาะนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 รหัส 59 ได้แสดงความเคารพต่อคร ูอาจารย์ 

ด้วยการน�าพานดอกไม้ ธปูเทยีน และกรวยดอกไม้มาคารวะครโูดยพร้อมเพรยีงกนั 

โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลเรียนดี-กิจกรรมดี 

ประจ�าปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษา

เล่าเรียนและท�ากิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่อไป

พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี  

เพือ่กล่อมเกลาจติใจให้นกัศกึษาเป็นคนด ีมคีวามกตญัญตู่อคร ูอาจารย์ ผูใ้ห้ความรู้  

และได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถงช้ัน 1 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
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วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
 ประจ�าปีการศึกษา 2559

คณะวทิยาศาสตร์จัดกจิกรรม "วนัผูบ้รหิารพบผูป้กครอง

นกัศกึษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2559" โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะน�าผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันที่ 

27 กรกฎาคม 2559 ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความ

พร้อมด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา" 

โดยอาจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบตั ิผูช่้วยคณบดฝ่ีายวชิาการ 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 

ผูช่้วยคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา และนายกสโมสรนกัศกึษา

คณะวิทยาศาสตร์ นายสุทธิภัทร จันทร์จุลเจิม นอกจากน้ี

ยังมีการเสวนา หัวข้อ "เรียนวิทยาศาสตร์ดีอย่างไร ท�าอะไร

ได้บ้าง" โดยศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ท่ีประสบความส�าเร็จ 

ได้แก่ คุณชมเดือน ศตวุฒิ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี และ

ดร. อดิชาติ สุรินทร์ค�า ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา 

ซึ่งมีผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 

328 คน ส�าหรับปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อ จ�านวน 572 คน
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โครงการ Pre-College ส�าหรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2559

คณะวทิยาศาสตร์จดักจิกรรม Pre-College ส�าหรบันกัศกึษาใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 

2559 ระหว่างวันที่วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งเรื่องของ

ระเบียบวินัย ความปลอดภัย บุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรม โดยมีรอง

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด

กิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า

ส�าหรับกิจกรรมในวันท่ี 28 กรกฎาคม นักศึกษาได้รับฟังการบรรยาย 3 หัวข้อ 

ที่ส�าคัญ คือ หัวข้อ วินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการสอบ โดย อาจารย์

ชยัณรงค์ เหลอืงวลัิย รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา อาจารย์คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่ หัวข้อ เหตุเกิดคราใด เด็กวิทย์มั่นใจ ช่วยได้ทันที โดย คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้า

งานบริการกลาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ

นกัศึกษา โดย อาจารย์ญาณศิา จนัทร์เสง็ อาจารย์ประจ�าคณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยั

พายัพ 

วนัที ่29 กรกฎาคม นกัศกึษาได้รบัฟังการบรรยาย หวัข้อ ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

นักศึกษา โดย คุณโตมร ศุขปรีชา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี รหัส 31 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM และเป็น

คอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารช้ันน�าของประเทศหลายฉบับ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

และมอบของที่ระลึก
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การเสวนา เรื่อง ทิศทางการวิจัยพืชเศรษฐกิจ 
 ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง และยางพารา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) จดัการเสวนา เรือ่ง “ทิศทางการวจิยัพชืเศรษฐกจิ ข้าว อ้อย มนัส�าปะหลงั และยางพารา” 

โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนยีมทรพัย์ ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม

ดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภายในงานมกีารเสวนา เรือ่ง “ทศิทางการวจิยัพืชเศรษฐกจิ 

ข้าว อ้อย มนัส�าปะหลงั และยางพารา” โดย นายอทุยั สอนหลกัทรัพย์ 

ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

แห่งประเทศไทย และรองประธานอนุกรรมการสภาขับเคลื่อน

เศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. 

ภาณวุรรณ จนัทวรรณกรู อาจารย์ ดร. ดนยัธญั พงษ์พชัราธรเทพ 

และนางสาวบงกช บปุผา อาจารย์และนกัวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ร่วมเสวนาและถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมแนะแนว

ทางการท�าวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัข้าว อ้อย มนัส�าปะหลงั และยางพารา 

ตามโครงการวจิยัเรือ่ง “แนวทางในการวางกลยทุธ์งานวจิยัสนิค้า

เกษตรส่งออก 4 อนัดับของไทย สู่การพฒันาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน

และศักยภาพการแข่งขันของประเทศ” ประเภททุนกิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงนโยบาย) จากส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และ

สมาชกิสภาเกษตรภาคเหนอืร่วมเสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

เพือ่สะท้อนถึงปัญหาภาคการเกษตร และใช้เป็นแนวทางการเพิม่

ศักยภาพของการพัฒนางานวิจัยที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกร

เติบโตอย่างเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้
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โครงการรณรงค์การจัดการสารเคมี 
ของเสียอันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มช.

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับศูนย์บริหารงานวิจัย	มช.	จัดโครงการรณรงค์การจัดการสารเคมี	

ของเสียอันตราย	และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	มุ่งยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	

เสริมศักยภาพการวิจัยสู่สากล

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ

รณรงค์การจัดการสารเคม ีของเสยีอนัตราย และความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิาร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด

โครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษาทั้งของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย และการดูแลความปลอดภัย

ในห้องปฏบิตักิาร รวมทัง้มแีนวปฏบัิตทิีด่ใีนการจัดการสารเคม ีมคีวามตระหนกัในเรือ่งของความปลอดภยั

และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้อง

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภายในงานมกีารบรรยายใน หวัข้อ "แนวปฏบิตัท่ัิวไปและการก�าจดัของเสยีอนัตรายจากห้องปฏบิตัิ

การวิจัยผ่านโปรแกรม CMU Waste Track" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และหัวข้อ 

"แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย" โดย อาจารย์ ดร. นัทธี สุรีย์ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาเคมี นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการสารเคมี ซึ่งมีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 

250 คน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง CB1220 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
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ศวท-มช. ลงนามความร่วมมือ
เครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ร่วมกับ 16 หน่วยงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สงิหราชวราพันธ์ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. สกณุณ ีบวรสมบตั ิผูอ้�านวยการศูนย์บรกิารวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ

เครือข่ายหน่วยงานและศูนย์เครื่องมือมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานภาครัฐ รวม 16 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีเปิด 

“ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA 

Characterization and Testing Center)” 

ซึง่จดัโดย ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 

13 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 

ชัน้ 1 อาคารศนูย์ประชมุอทุยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการ

จดัตัง้ศนูย์ฯ ดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู ้ด้าน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ  

ให้บรกิารวเิคราะห์ทดสอบตามวธิมีาตรฐาน

ต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 

มูลค่าสูง และได้มาตรฐาน พร้อมนักวิจัย

วศิวกรทีม่คีวามเชีย่วชาญ พร้อมเสรมิสร้าง

ความเข้มแขง็ดว้ยลงนามความร่วมมอืการท�างานในรปูแบบ

เครอืข่ายศนูย์เคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกบัศนูย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 16 แห่ง เพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก
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การประชุมวิชาการ 
 The 2nd Doi Suthep Symposium 

 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ	มช.	จับมือ

หน่วยงานพันธมิตร	จัด	The	2nd	Doi	Suthep	Symposium	เผยแพร่

ความรูเ้พือ่การอนรุกัษ์ดอยสเุทพ	พร้อมเปิดนทิรรศการสเุทพเอนซสิ	

น�าเสนอเรื่องราวสุดพิเศษของดอยสุเทพ	และลงนามความร่วมมือ

ทางวิชาการกับ	อ.ส.พ.	ระหว่างวันที่	15-16	สิงหาคม	2559

ศนูย์ธรรมชาตวิทิยาดอยสุเทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ส�านัก

วจิยัการอนรุกัษ์ป่าไม้และพันธุพ์ชื องค์การสวนพฤกษศาสตร ์(อ.ส.พ.) 

และสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ The 2nd Doi Suthep 

Symposium ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติ

วทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรติฯ โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ 

สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชมุ 

และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สริวิด ีชมเดช ผูอ้�านวยการศนูย์ธรรมชาติ

วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการ

จัดงาน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ธรรมชาติ

วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ "สภาพป่าและพรรณไม้ของ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" โดย ดร. วีระชัย ณ นคร อดีต 

ผูอ้�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ การบรรยายพเิศษจาก อทุยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ “ป่าดอยสุเทพ: 

มองวนาในมุมนอกวง วัง-เวียง-วัด” และ "เวียงเจ็ดลิน"

นอกจากนีย้งัได้จดัพธิเีปิดนทิรรศการ “สเุทพเอนซสิ” นทิรรศการ

ที่น�าเสนอเร่ืองราวหลากหลายแง่มุมของดอยสุเทพ และเรื่องราว

สุดพิเศษของสุเทพเอนซิส โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี 

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 

รองผูว่้าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ดร. ประมขุ เพญ็สตุ รองผูอ้�านวยการ 
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องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ 

เข้าร่วมพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไปเข้าชม เพื่อเรียนรู ้เรื่องราวของดอยสุเทพ

ผ่านรูปแบบการน�าเสนอที่หลากหลายและน่าประทับใจต่อไป

ในวันเดียวกันนี้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ กับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

โดยผูแ้ทนจาก 2 หน่วยงานร่วมลงนามฯ คอื รองอธกิารบดฝ่ีายบริหาร

และทรัพยากรบุคคล และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และรองผู้อ�านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อีกทั้งยังมี

การปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับลักษณะทางธรณีวิทยาของดอยสุเทพ 

โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และการเสวนาเกี่ยวกับการค้นพบ

เหด็ราชนิดใหม่ของโลกบนดอยสเุทพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร 

ล�ายอง และ ดร. จตุรงค์ ค�าหล้า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

 ส�าหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีการจัดกิจกรรมน�านักศึกษา

และผู้สนใจร่วมเดินเท้าส�ารวจธรรมชาติบนดอยสุเทพ น�าโดย 

ดร. ปรัชญา ศรีสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์

โครงการ Doi Suthep Symposium จัดขึ้นครั้งแรกเม่ือปี 2558 

เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในเครือข่ายของการศึกษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และผู้ใช้พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ในการน�าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ อันน�ามาซึง่ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง

และเป็นปัจจบุนัของอทุยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ เพือ่การสร้างความ

ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ

อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต่อไป

ส�าหรบัผูส้นใจเข้าชมนทิรรศการ “สเุทพเอนซสิ” สามารถสอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941451-3 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://doisuthep.science.cmu.ac.th



SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 22 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 255926

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Kids Making Sense

ศนูย์ธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช 

ผูอ้�านวยการศนูย์ฯ ร่วมกบัองค์การพพิธิภณัฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) U.S. 

Environmental Protection Agency 

สหรฐัอเมริกา และ Environmental Protection 

Administration ไต้หวนั จดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร 

Kids Making Sense ส�าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่

ใกล้เคยีง เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนเกดิทศันคตทิีด่แีละเห็นคณุค่า

ของสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งเพื่อปลูกฝังกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างเครอืข่ายด้านวทิยาศาสตร์ร่วม

กับองค์กรในต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ภายในงานมีการ

บรรยายให้ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัคุณภาพของ

อากาศและการศึกษาเครื่องมือตรวจวัด

คุณภาพอากาศ โดยวิทยากรจาก U.S. 

Environmental Protection Agency (USEPA) 

และ Environmental Protection Administration 

Taiwan (Taiwan EPA) รวมทั้งการส�ารวจและ

เก็บข้อมูลปริมาณมลพิษในอากาศในพ้ืนท่ี และ

การอภปิรายแลกเปลีย่นข้อคิดเหน็ร่วมกนั เมือ่วนัที่ 

24  มิถุนายน 2559 ณ ศูนย ์ ธรรมชาติ วิทยา

ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
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การประชุมโครงการผืนป่าบนกระดานด�า 
 (Forest on Blackboard) ครั้งที่ 1   

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยฟื้นฟูป่า ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมโครงการผืนป่าบนกระดานด�า (Forest on 

Blackboard) ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี 

ชมเดช ผูอ้�านวยการศนูย์ธรรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกียรตฯิ เป็นประธานกล่าวเปิด

โครงการ ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากคุณนภิาพร ไพศาล ผูแ้ทนจากจากอทุยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ  

เป็นวิทยากรในการบรรยาย กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดท�า

หนังสือคู ่มือส�าหรับครู เพื่อใช้ประกอบการสอนเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความหลากหลายทางธรรมชาติ และภูมิศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ธรรมชาติวิทยา

ดอยสุเทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ ได้มกีารจดัโครงการเสรมิความรูส้�าหรบัคร ูนกัเรยีน และนกัศกึษา

อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/

dsnsc หรือ http://doisuthep.science.cmu.ac.th และหมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1451-3 

ในวันและเวลาราชการ
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ศวท-มช. จัดค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางฟิสิกส์
และดาราศาสตร์ส�าหรับเยาวชน

ศวท-มช. จัดค่ายเทคนิคปฏิบัติการทางฟิสิกส ์

และดาราศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา จ�านวน 64 คน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์อาทิตย์ ลภิรัตนากุล และอาจารย์ 

ดร. สรุเชษฐ์ ผดงุธิตธิาดา อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสกิส์

และวสัดศุาสตร์ เป็นวทิยากร ระหว่างวนัที ่26-27 มถินุายน 

2559 ณ ศวท-มช.
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คณะวิทยาศาสตร์ท�าบุญถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดถ�้าน�้าฮู ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ปรีชา 

ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ 

น�าผู้บริหาร คณาจารย์ สมาชิกชมรมผู้เกษียณฯ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ท�าบุญถวายเทียนพรรษา 

ถวายผ้าอาบน�้าฝน และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระวิหารและเสนาสนะ ณ วัดถ�้าน�้าฮู ต.ทุ่งปี๊ 

อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของไทย โดยได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่จากผูน้�าชมุชนและชาวบ้าน นอกจากนีค้ณะวิทยาศาสตร์ยงัได้มอบอปุกรณ์

กีฬา อปุกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมพัฒนาการ และสิ่งของจ�าเป็น เช่น เตาแก๊ส แปรงสีฟนั และยาสีฟนัใหก้บัโรงเรียน

บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ�าปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดง

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจ�าปี 

2559 โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ 

สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์

เป็นประธานในพธิ ีและรองศาสตราจารย์ 

ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณ 

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เกษียณ 

เข้าสู่ชมรมฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้อง

บรรยาย SCB2100 และลานกจิกรรม ชัน้ 1 อาคาร 

40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานเป็น

กจิกรรมส�าคัญท่ีคณะวิทยาศาสตร์จดัขึน้เป็นประจ�า

ทกุปี เพือ่แสดงความช่ืนชมยนิดแีละยกย่องเกยีรตคิณุ

คณาจารย์และบคุลากรทีป่ฏบิติัหน้าทีจ่นครบวาระ 

พร้อมทั้งได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งเพื่อสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่

สบืต่อไป ภายในงานมีการมอบเกยีรตบิตัรและของ

ทีร่ะลกึให้แก่ผูเ้กษยีณฯ และการแสดงจากบคุลากร

คณะวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2559 นี้ มีผู้เกษียณฯ 

จ�านวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

1.  ผศ. กานดา สิงขรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

2.  นายเกษม ทาใจ ภาควิชาชีววิทยา 

3.  นางสาวจริาวรรณ อปุนนัท์ ส�านกังานคณะวทิยาศาสตร์

4.  นางฉันทนา อินทกุล ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

5.  นายเชาว์ ดวงทวี ภาควิชาเคมี 

6.  นายณรงค์ ถาริปน ภาควิชาเคมี 

7.  นายทองสขุ ตยิะชยัพานชิ ส�านกังานคณะวทิยาศาสตร์ 

8.  นางนิจ ศิริลาภ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

9.  นายประพัฒน์ เผ่าพัฒน์ ภาควิชาชีววิทยา 

10. นางสาวพรรณนิภา คันธรส ภาควิชาธรณีวิทยา 

11. รศ. พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

12. นายสท้าน สุภาษี ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

13. นายสมบูรณ์ สุวรรณ ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
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งานเสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ น้องๆ 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย ์  ดร .  สัมพันธ ์ 

สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดงาน "เสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ  น้องๆ” 

ซ่ึงจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณสมพงษ์ 

หริจนัทร์วงษ์ นายกสมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ 

กล่าวรายงานความเป็นมาของการจดังาน ในวนัท่ี 

9 กันยายน 2559 ณ ห้องบรรยาย SCฺB2100 

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา

ปัจจบุนัได้รบัฟังการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ  จาก

พี่ๆ ศิษย์เก่า ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบ

ด้วย หัวข้อ “อนาคตของประเทศไทย มีผลกระทบ

กบับณัฑติอย่างไร”–Thailand 4.0 โดย คณุศกัดิณ์รงค์ 

แสงสง่าพงษ์ การเสวนา หัวข้อ “แนวทางในการ

ปรับตัวหลังเข้าสู่ AEC และการเปลี่ยนแปลงของ

กลุ่มประเทศ CLMVT (Cambodia/ Lao/Myanmar/

Vietnam/ Thailand)” โดย คุณกนก อินทรวิจิตร 

คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงษ์ และ ดร. สมนึก 

ศริสินุทร และการแบ่งกลุม่เสวนาในหวัข้อ “แนวทาง

การท�างาน–คณุสมบตัขิองพนกังานราชการ บรษิทั

เอกชน และธุรกิจอิสระ”
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ชกว. ร่วมกับศูนย์การศึกษา มช. หริภุญไชย 
จัดกิจกรรม ปั่น มา-หา กุศล และปลูกต้นทองกวาว 

ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) 

ร่วมกับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน จัดกิจกรรม 

“ปั่น มา-หา กุศล” จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยัง

ศูนย์การศึกษาฯ เป็นระยะทางประมาณ 35 กม. 

เพือ่น�ารายได้ร่วมสมทบทนุในการตกแต่งจติรกรรม

หอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2559 และในวันเดียวกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปลูก

ต้นทองกวาว ณ บรเิวณทางเข้าพืน้ท่ีศนูย์รวบรวม

พันธุ์พืชภาคเหนือและแปลงวนเกษตร ภายใน

ศูนย์การศึกษาฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร

คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยประธานและสมาชิก 

ชกว. และผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ 

เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ 

วัฒเนสก์ ประธาน ชกว. และรองศาสตราจารย์ 

ดร. ประโยชน์ อนุจะน�า ผูอ้�านวยการศนูย์ฯ พร้อม

ด้วยสมาชกิ ชวก. ได้น�ารายได้จากการจดักจิกรรม

ดงักล่าวไปมอบให้กบัศาสตราจารย์คลนิคิ นายแพทย์ 

นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพื่อน�าไปใช้ในการตกแต่งจิตรกรรมหอธรรม 

ศูนย์การศึกษาฯ เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2559  

ณ ห้องรบัรอง ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

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

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

ระดบัปริญญาโท 21 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ นิติวิทยาศาสตร์**
ชีววิทยา การสอนคณิตศาสตร์ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม*  
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* ดาราศาสตร์ การสอนชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)** 

ระดบัปริญญาเอก 14 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์* วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพนัธุ์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์
ธรณีวิทยา วสัดุศาสตร์* วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน** 

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลกัสูตรร่วมระหว่างคณะ สงักัดบณัฑิตวิทยาลยั


