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สาระวิชาการ

>> บรรจุภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับล�าไยอบแห้งจากพอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว (หน้า 1)

>> มุมทรัพย์สินทางปัญญา (หน้า 3)

>> การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการสอนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หน้า 5)

สาระวิทยาศาสตร์

>> อุกกาบาต…วัตถุจากอวกาศ (หน้า 8)

กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร ์(หน้า 17)

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับล�าไยอบแห้ง 
จากพอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว

“บุคลากรดีเด่น วิทยา มช. 58”

ที่สุดแห่งความภูมิใจ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56



รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารคณบดี
สวัสดีท่านผู้อ่าน พบกันอีกครั้งในข่าวสารฉบับสุดท้ายของปี 2558 

ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ผมขอใช้พื้นที่เล็กๆ ตรงนี้ ขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) 
ซ่ึงจดัข้ึนเมือ่วนัท่ี 4-16 กรกฎาคม 2558 ทีผ่่านมา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 
ผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และประชาชน
ชาวเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยมิตรไมตรีอย่างดียิ่ง โดย
เฉพาะเจ้าภาพร่วมจัดงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน
พระอปุถมัภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาส

ราชนครินทร์ ที่ร่วมกันท�างานอย่างแข็งขันเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน
กว่าพันชีวิต จาก 100 ประเทศทั่วโลก  

ข่าวสารฉบับนี้จะได้ประมวลภาพการจัดการแข่งขัน IMO 2015 รวมทั้งกิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่
ส�าคัญภายในคณะวิทยาศาสตร์ให้ท่านได้ติดตาม รวมทั้งสาระวิชาการ “บรรจุภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับล�าไยอบแห้งจาก
พอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว” ผลงานวิจัยชิ้นโบว์แดงของทีมวิจัย มช. ที่เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้ "มุมทรัพย์สินทางปัญญา" มุมความรู้ส�าหรับนักประดิษฐ์ และ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการ
สอนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ที่น�าเสนอแนวทางและมุมมองใหม่ๆ ในการเรียน
การสอนยุค IT รวมทั้งสาระวิทยาศาสตร์ “อุกกาบาต…วัตถุจากอวกาศ” 

สดุท้ายนีข้อเชญิชวนผูมี้จิตกุศลร่วมท�าบญุเพือ่การศึกษา บรจิาคเงนิสมทบทนุสร้างศูนย์การเรยีนรูค้ณะวทิยาศาสตร์ 
(Learning Center) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และท�ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยจะมี
การแบ่งพื้นที่เป็นห้องเรียนรู้ ศูนย์อาหาร และพื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานการเงิน 
การคลัง และพัสดุ ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 053 943312 หรือ 053 943460 หรือ
บริจาคได้ที่บัญชี “ศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์” เลขที่บัญชี 667400906-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใบเสร็จรับเงินสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นจุลสารที่จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อแผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์



ช�าระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นามผู้รับ

เชญิตดิตามอ่าน "ข่าวสารคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่" ได้ท่ี www.science.cmu.ac.th

ปรัชญา
วิทยาศาสตร์ด�าเนินไปบนพ้ืนฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อน�ามาซึ่ง 
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมาการทดสอบ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน 
คณะวทิยาศาสตร์ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรการศึกษา จกัต้องใช้องค์ความรูทั้ง้ทีม่อียู่แล้วและพงึแสวงหาใหม่ เพือ่เพิม่พนู
และเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพืื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด 
การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

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

ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม คณิตศาสตร์ประยุกต์ จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ ชีวสารสนเทศศาสตร์
ชีววิทยา การสอนคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นิติวิทยาศาสตร์**
ธรณีวิทยา การสอนชีววิทยา   (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์   แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)**
ฟิสิกส์ประยุกต์ การสอนฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม* วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ

ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์* วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม จุลชีววิทยาประยุกต์
เคมี* เทคโนโลยีชีวภาพ** ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์  
ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม   และชีววิทยาชาติพันธุ์   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ธรณีวิทยา วัสดุศาสตร์* วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน** ฟิสิกส์ประยุกต์

หมายเหตุ *นานาชาติ **หลักสูตรร่วมระหว่างคณะ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรจุภณัฑชี์วภาพส�าหรบัล�าไยอบแหง้
จากพอลิเมอรแ์ละแร่ดินเหนียว

ทมีวจัิยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่พฒันาบรรจุภณัฑ์ชวีภาพส�าหรบัล�าไยอบแห้งจากพอลเิมอร์และแร่ดนิเหนยีว
ที่ดัดแปรด้วยอนุภาคเงิน เหมือนที่ใช้ในตู้เย็นยุคใหม่ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 308 วัน มากกว่า
เดิมเป็น 2 เท่า ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการส่ง
ออกต่างประเทศ

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา 
บุณโยดม จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. สุทธิรา สุทธสุภา ผศ. ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ 
จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาต ิร่วมกนัพัฒนาผลงานวจิยั “การพฒันาบรรจภุณัฑ์ชวีภาพส�าหรบัล�าไยอบแห้งและการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ
ของบรรจุภัณฑ์ชีวภาพและบรรจุภัณฑ์ทางการค้า” จนประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงเป็นการพัฒนาสูตรการผลิตบรรจุภัณฑ์
ทีย่่อยสลายทางชวีภาพส�าหรับล�าไยอบแห้งเพือ่เป็นบรรจภุณัฑ์ชวีภาพท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมและแก้ปัญหาบรรจภุณัฑ์ที่
ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ส�าหรบัวัสดทุีใ่ช้ท�าบรรจภุณัฑ์เป็นพอลเิมอร์ผสมระหว่างพอล ิ(แลคตกิ แอซิด) 
(พีแอลเอ PLA) พอลิ (บิวทิลีน อะดิเพท-โค-เทอเรฟทาเลท) (พีบีเอที PBAT) สารเพิ่มความเข้ากันได้ และผงแร่
ดินเหนียว (หรือผงเคลย์) ท่ีดัดแปรด้วยอนุภาคเงิน ซึ่งเป็นอนุภาคที่ใช้ในตู้เย็นยุคใหม่เพื่อยืดอายุของอาหารโดย
อาศยัการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีทีม่อียูใ่นอาหาร จากนัน้ขึน้รูปเป็นถุงโดยการอดัรีดเป่า ทดสอบสมบัติ
ที่จ�าเป็นส�าหรับการน�าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น สมบัติความยืดหยุ่น ความสามารถในการป้องกันความช้ืนจาก
ภายนอก จากนั้นใช้อนุภาคเงินนี้เป็นสารช่วยพัฒนาสมบัติให้บรรจุภัณฑ์สามารถยืดอายุล�าไยอบแห้งให้นานยิ่งขึ้น 
จากการท�านายอายุการเก็บรักษา พบว่า แร่ดินเหนียวนี้ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาล�าไยอบแห้งยาวถึง 308 วัน ซึ่ง
ยาวนานเป็นประมาณ 2 เท่าของอายลุ�าไยอบแห้งทีม่บีรรจภุณัฑ์เป็นถงุพอลิเมอร์ทีไ่ม่มแีร่ดินเหนยีวนีเ้ป็นองค์ประกอบ 
ท้ังนีก้ารใช้แร่ดินเหนยีวท�าให้บรรจภัุณฑ์มคีวามหนาแน่นสงูขึน้ ความชืน้หรอืไอน�า้จงึแพร่ซมึผ่านเข้าไปในบรรจภุณัฑ์ได้
ยากขึ้น เนื่องจากเส้นทางที่ไอน�้าต้องแพร่ผ่านมีความยาวมากขึ้น ปริมาณน�้าที่จ�าเป็นต่อการเติบโตของจุลินทรีย์จึง
ลดลงตามไปด้วย ประกอบกับการที่แร่ดินเหนียวสามารถปล่อยอนุภาคเงินออกมาได้จึงเกิดบริเวณยับยั้งการเติบโต
ของจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพส�าหรับล�าไยอบแห้งในงานวิจัยน้ี เม่ือเปรียบเทียบสมบัติต่างๆ รวมท้ังราคา
ต้นทุนเทียบกับถุงที่นิยมใช้กันในท้องตลาดหรือถุงแก้วใส พบว่า ถุงที่ประกอบด้วยแร่ดินเหนียวจากงานวิจัยนี้และ
ถุงแก้วใสมีต้นทุน 1.68 และ 0.44 บาท/ถุง ตามล�าดับ ถึงแม้ราคาถุงที่พัฒนาขึ้นจะมีต้นทุนสูงกว่า แต่หากผลัก
ดันให้มีการใช้งานได้จริงมากย่ิงขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะบรรจุภัณฑ์น้ีสามารถย่อย
สลายได้เอง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพนี้จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยจะเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายไป
สู่ตลาดระดับบน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ลูกค้าให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยมากกว่าราคาสินค้า
และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของล�าไยอบแห้งของไทยในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้วัตถุดิบที่ใช้
เตรยีมได้มาจากผลติผลมลูค่าต�า่ทางการเกษตร เช่น เปลอืกอ้อย เปลอืกข้าวโพด จงึเป็นการกระตุน้ให้เกดิเกษตรกรรม
ในประเทศมากขึ้นได้อีกวิธีหนึ่ง บรรจุภัณฑ์ชีวภาพนี้มีศักยภาพในการน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เน่ืองจาก
สามารถขยายก�าลังการผลิตได้โดยใช้เครื่องผสมและขึ้นรูปขนาดใหญ่ได้ อันจะส่งเสริมให้เกิดระบบเกษตรและ
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อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนภายในประเทศไทยได้ ซึ่งผลส�าเร็จจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล�าไย
และผู้แปรรูปล�าไยอบแห้ง รวมทั้งผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงนับเป็นทางเลือกให้กับผู้แปรรูปล�าไย
อบแห้งที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า และผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย และสร้างความ
ยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

 การวิจัยน้ีได้รับความร่วมมือจากโครงการ “Trade Standard Compliance and Innovations for Agri-
Food Supply Chains in Thailand and Neighbouring Countries” หรือ ”โครงการ CIAS” ซ่ึงเป็นโครงการหนึง่ที่
ด�าเนินงานภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพ
ยโุรป ในส่วนของการสมทบทนุวิจัยเพือ่ต่อยอดในด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์ทีส่ามารถดงึดดูผูบ้รโิภคในระดบักลาง
ถึงระดับบนของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และการแนะน�าสินค้าท่ีได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อ
ผู้บริโภคในงานแสดงสินค้าอาหารระดับประเทศ โดยมีโครงการ CIAS และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ) เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัย

 
 

ซ้าย: รูปแสดงการท�างานของแร่ดินเหนียวที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ 
 (จาก Girdthep, et al. Polymer 55 (2014) : 6776-6788.)
ขวา: ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นถุงสีน�้าตาลอ่อนปนเหลืองมีความยืดหยุ่น
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สาระวิชาการ
โดย นางสาวบงกช บุปผา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มุมทรพัยสิ์นทางปัญญา

เรื่อง การประดิษฐ์ลักษณะใดที่จะขอรับจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรได้?

ในยุคสมัยปัจจุบัน ความรู้หรือนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกจิ และความรู้หรอืนวตักรรมนัน้จ�าเป็นจะต้องมกีระบวนการปกป้องและคุม้ครองสิทธใินทรพัย์สินทางปัญญา 
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานหรือการประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สิทธิแต่เพียง
ผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์ในช่วงเวลาหน่ึงตามที่กฎหมายก�าหนด ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงว่าด้วยเรื่องของ 
“การประดิษฐ์ลักษณะใดที่จะขอรับจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรได้” เพื่อเป็นเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ให้ผู้อ่าน
สามารถน�าไปใช้ได้

ทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักสากลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial 
Property) และลิขสิทธ์ิ (Copyright) ซ่ึงได้อธิบายลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทไปแล้วในบทความ
ก่อนหน้าน้ี แต่จะขอทบทวนกันอีกสักนิด เนื่องจาก “สิทธิบัตร” จัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภท “ทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรม” (ทรพัย์สินทางอตุสาหกรรม หมายถงึ ความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ทีเ่กีย่วกบัสินค้าอตุสาหกรรม
ต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการ
ผลติท่ีได้ปรบัปรงุหรอืคดิค้นขึน้ใหม่ หรอืการออกแบบผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมทีเ่ป็นองค์ประกอบและรปูร่างของ
ตวัผลิตภณัฑ์ นอกจากนียั้งรวมถงึเครือ่งหมายการค้า ความลบัทางการค้า และส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์) ซึง่สิทธบิตัรยงั
ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention Patent) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Patent)

หากท่านผู้อ่านก�าลังตั้งประเด็นว่า การประดิษฐ์หรืองานวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นจะขอรับจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ได้หรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้ตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2522 มาตรา 5 คือ 
การประดิษฐ์ท่ีจะขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นการประดิษฐ์ข้ึนใหม่ 
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และ (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ส่วนการประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 65 ทวิ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ (1) 
เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (2) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม

ขยายความแต่ละข้อได้ดงันี ้การประดิษฐ์ข้ึนใหม่ ได้แก่ การประดษิฐ์ทีไ่ม่เป็นงานทีป่รากฏอยูแ่ล้ว งานทีป่รากฏ

 
 ภาพประกอบจาก เอกสารสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกาเลขที่ USD456431 S1 และ US7796831 B2
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อยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระส�าคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือส่ิงพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่

ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท�าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การน�า
ออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ

(3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร
(4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักร เป็นเวลาเกินกว่าสิบแปดเดือน

ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออกสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรให้
(5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศ

โฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร
 เว้นแต่การเปิดเผยสาระส�าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระท�า อันมิชอบด้วยกฎหมาย 

หรือการเปิดเผยสาระส�าคญัหรอืรายละเอยีดโดยผูป้ระดษิฐ์ รวมทัง้การแสดงผลงานของผูป้ระดษิฐ์ในงานแสดงสินค้า
ระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระส�าคัญหรือรายละเอียดดัง
กล่าวได้กระท�าภายในสบิสองเดอืนก่อนทีจ่ะมกีารขอรบัสทิธบิตัรมใิห้ถอืว่าเป็นการเปิดเผยสาระส�าคญัหรอืรายละเอยีด
ตาม (2)

การประดษิฐ์ทีมี่ข้ันการประดษิฐ์ทีส่งูขึน้ ได้แก่ การประดษิฐ์ท่ีไม่เป็นท่ีประจักษ์โดยง่ายแก่บคุคลท่ีมคีวามช�านาญ
ในระดับสามัญส�าหรับงานประเภทนั้น

การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

ยกตัวอย่าง เช่น เดมิกล้องถ่ายรปูจะต้องใช้ฟิล์ม ต่อมาได้มกีารพฒันากล้องถ่ายรปูให้ถ่ายภาพโดยระบบดจิติอล
ไม่ต้องใช้ฟิล์มอีกต่อไปท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าร้านอัดรูปล้างฟิล์มเหมือนแต่ก่อน ข้ันตอนการพัฒนาน้ีมีความ
ใหม่ มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงข้ึนในเทคโนโลยีการบันทึกภาพและลบภาพออกจาก memory card ซึ่งยังไม่เคย
ปรากฎทีใ่ดมาก่อน และสามารถประยกุต์ใช้ทางอตุสาหกรรม กล่าวคอื ผลติกล้องถ่ายรปูดจิติอลได้มาตรฐานเดยีวกนั
ทุกตัว เช่นนี้ถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ครบเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ จึงสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีอายุความ
คุ้มครอง 20 ปีได้ ต่อมามกีารพฒันากล้องถ่ายรปูระบบดจิติอลให้สามารถโฟกสัใบหน้าของคนได้ ซึง่ถ้าหากเป็นการ
ปรบัปรงุเพยีงเลก็น้อย แต่ยงัมคีวามใหม่ในการพฒันาให้กล้องถ่ายรูปสามารถจบัภาพโฟกสัใบหน้าคนได้ และสามารถ
ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่นนี้แล้วสามารถขอรับอนุสิทธิบัตรได้ เป็นต้น

ดังนั้นหากการประดิษฐ์ของท่านผู้อ่านตรงตามเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา ก็สามารถขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ แต่ถ้าหากการประดิษฐ์ของท่านขาดขั้นตอนการประดิษฐ์ท่ี
สูงขึ้น แต่ยังคงมีความใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม ก็สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทอนสุทิธบิตัรได้ ดงัตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างสทิธบิตัรการประดษิฐ์และอนสุทิธบิตัรต่อไปน้ี

บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา

เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์. (2558).

ความรูเ้บ้ืองต้น ด้านทรพัย์สินทางปัญญา. กรงุเทพมหานคร: 
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จ�ากัด (มหาชน).

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์. (2555).
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.

เงื่อนไข
สิทธิบัตร

การประดิษฐ์
อนุสิทธิบัตร

เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่

 

 

  

 

 

  

เป็นการประดษิฐ์ท่ีมขีัน้การประดษิฐ์
ที่สูงขึ้น

 

 

  

 

 

  

เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์
ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม
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สาระวิชาการ
โดย อ. สาธิต ปิยนลินมาศ

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสรา้งส่ือมลัติมีเดียส�าหรบัการสอนปฏิบติัการ 
เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ปัญหาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการในภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมคือ เนื้อหาบทเรียนเข้าใจยาก 
ไม่มีสื่อกลางช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเรียนปฏิบัติการคือ เพื่อสร้างความ
เข้าใจเนื้อหาจากทฤษฎี ให้สามารถน�าความรู้ไปใช้งานได้จริงในกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมทั้งการท�าวิจัย เพื่อ
น�าไปประยุกต์ในการท�างานได้ หากนักศึกษาอยากมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนปฏิบัติการ นักศึกษาต้องอ่าน
คู่มือปฏิบัติการและค้นคว้ามาอย่างถ่องแท้ แต่พบว่านักศึกษามักไม่ค่อยอ่านคู่มือปฏิบัติการ ลืมเนื้อหาที่เคยเรียน 
และไม่รู้ข้ันตอนท�าปฏิบัติการ ท�าให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและข้อผิดพลาดในห้องปฏิบัติการจนต้องทดลองซ�้า อีกทั้ง
ยงัพบว่าในรายงานการทดลองบางครัง้ไม่มกีารวจิารณ์และวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบกบัข้อมลูทีเ่กีย่วข้องจากแหล่ง
ความรู้นอกห้องเรียน

ส่วนในกรณีของอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการก็ต้องจัดการเรียนการสอนให้ครบตามเวลา ตามหลักสูตรที่ก�าหนด 
ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ สารเคมี และคอยต้องสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งให้คะแนนความตั้งใจ กระตุ้น
ความสนใจและดึงดูดผู้เรียนตลอดคาบเรียน และอาศัยสื่อการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะกับนักศึกษาปัจจุบัน เช่น 
ใช้ Smart phone, Tablet ในบางครั้งก็เกิดปัญหาที่ท�าให้ต้องทดลองซ�้า เช่น ใส่สารเคมีผิด สารเคมีหมด อุปกรณ์
ไม่ท�างาน นอกจากน้ีอาจารย์ยังมีภาระงานสอนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการสอน เช่น งานวิจัย การเขียนบทความ
วิชาการ และเป็นวิทยากร เป็นต้น 

ปัญหาของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่กล่าวมานั้นมีโอกาสแก้ไขได้ด้วยการออกแบบเนื้อหา (Content design) 
ท�าส่ือการสอนมัลติมีเดีย (Educational multimedia) และก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้ที่จ�าเป็น เช่น Flowchart, Image, Animation เสียงเพลง และใช้วิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน คือการ
ท�าสื่อมัลติมีเดียที่สามารถ Link กับแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Website, Infographics และ PowerPoint ได้

การท�าสื่อมัลติมีเดียในบทความนี้ผู้เขียนจะเริ่มจากการเปลี่ยนเนื้อหาและขั้นตอนการเรียนรู้ในหนังสือคู่มือการ
ทดลองในวิชาปฏิบัติการ (Lab Direction) เป็น PowerPoint file ใช้อุปกรณ์ Webcam ไมโครโฟน Internet เพื่อ
บันทึกภาพและเสียงพร้อมกัน ข้ันตอนประกอบด้วยการออกแบบสไลด์การสอน ควรมีวัตถุประสงค์การทดลอง 
เครื่องมือ/สารเคมี วิธีการทดลอง ผลการทดลองที่คาดว่าจะได้ วิเคราะห์/ค�านวณ สรุปผล แหล่งข้อมูล/ความรู้เพิ่ม
เติม และเอกสารอ้างอิง (รูปที่ 1) ใส่ส่ือการเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น รูป animation (www.science-animation.com) 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและใช้สื่อมัลติมีเดียในการสอน
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Khan Academy, Infographics, Wikispace, TeacherTube และทดสอบความเหมาะสมของสไลด์ น�าสไลด์ที่ได้มา
เปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง Webcam และ Microphone ปรับขนาดภาพ/Resolution คุณภาพเสียงและบท
พูด  

โปรแกรมท่ีใช้บันทึกเสียงภาพในการท�ามัลติมีเดียมีหลายโปรแกรม เช่น Ulead Camtasia สามารถเลือกใช้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ควรมีความยาวไม่เกิน 15 นาที และขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB หลังจากอัด VDO file 
จะได้ AVI file, MP4, WAV ตามชนิดที่ต้องการ ผู้เขียนใช้ AVI file ท่ีสามารถ Publish/Share ใน YouTube, 
CMU-Moodle ได้ และนักศึกษาสามารถใช้ Mobile device เช่น Smart phone, Tablet, Notebook computer 
เข้าไปศึกษาก่อนเข้าเรียนได้

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนย่อยที่เกี่ยวข้องภายหลังการผลิตวีดิโอ (Post production) เช่น การตัดแต่ง VDO clip 
เช่น ปรับความเร่ง มี Pointer Zoom In/Out การเปลี่ยนภาพ เมื่อได้ไฟล์ที่พึงพอใจเรียบร้อยแล้วก็น�า VDO clip 
อัพโหลดขึ้นในเว็บไซต์ YouTube หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ต้องการ จากนั้นทดสอบ VDO clip หลังการ Upload เสร็จ
สมบูรณ์ก็น�า Link ที่ได้ไปแจ้งให้นักศึกษาในห้องปฏิบัติการ หรือแจ้งทาง Facebook, Twitter เพื่อให้นักศึกษาได้
โต้ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่เรียนร่วมกัน

 

 

รูปที่ 2 ปฏิบัติการเรื่องการบ�าบัดน�้ากระด้าง 

ส�าหรับผลลัพธ์การใช้ VDO clip ดังแสดงในรูปที่ 2 และ3 ในการสอนวิชาปฏิบัติการ 209302 ที่มีนักศึกษา
เรียน 36 คน เนื้อหาปฏิบัติการคือการบ�าบัดน�้ากระด้าง [1] และการท�าเชื้อเพลิงแข็งสังเคราะห์ [2] มียอด view 
เท่ากับ 71 และ 59 ตามล�าดับ ส่วนการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ผลที่ได้คือ 
นักศึกษามีความพึงพอใจมาก หลังจากดู VDO clip ก่อนเรียนปฏิบัติการ ท�าให้ข้อผิดพลาดในการทดลองน้อยลง
อย่างมีนัยส�าคัญ ข้อจ�ากัดของการสร้างสื่อมัลติมีเดียก็มีอยู่บ้าง เช่น อาจารย์ต้องใช้ทักษะ ICT (Information-
Computer Technology) ใช้โปรแกรมท�า VDO clip น�าเสนอเนือ้หาปฏบิตักิารทีส่ลบัซบัซ้อน ส่วนนกัศกึษาบางคนมี
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ปัญหาการใช้ส่ือมัลติมีเดีย เช่น ความเร็วอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์สื่อสารต�่า ผู้เรียนยึดติดกับวิธีการเรียนแบบเดิม 
ต้องการเรียนแบบ Face-to-Face นักศึกษาขี้อายไม่กล้าถาม ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนแบบ
มัลติมีเดีย

ข้อดีของการใช้สื่อมัลติมีเดียสอนปฏิบัติการคือ ท�าให้สอนได้หลายๆ คร้ัง ไม่มีขอบเขตทั้งเวลาและสถานที่ 
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ไม่จ�ากัดตามที่นักศึกษาต้องการเรียน แตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ต้อง talk lab ใน
เวลาเรียนเพียงครั้งเดียว ท�าให้อาจารย์สามารถลดเวลาสอนในห้องปฏิบัติการลงได้ แล้วมาเน้นที่เนื้อหาการทดลอง 
ส�าหรับการประยุกต์ใช้เสียง/รูปใน VDO clip ท�าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาเกิดขึ้นอย่างถาวร 

สุดท้ายผู้เขียนหวังว่าการใช้สื่อมัลติมีเดียจะเป็นทางออกของการสอนปฏิบัติการได้ ช่วยส่งเสริมการสอนแบบ 
Flipped classroom ผู้เขียนยินดีบรรยายขั้นตอนการท�าสื่อการสอนมัลติมีเดียปฏิบัติการและให้ค�าปรึกษาแนวทาง
ท�า VDO clip ส่ือมัลติมีเดียสอนปฏิบัติการ ซึ่งมีการอบรมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ห้อง SCB 4204-5 
อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ [3, 4]

เอกสารอ้างอิง
1. ปฏิบัติการเรื่องการบ�าบัดน�้ากระด้าง [http://www.youtube.com/watch?v=LOAo_YMK8vw] 
2. ปฏิบัติการเรื่องการท�าเชื้อเพลิงแข็งสังเคราะห์ [https://www.youtube.com/watch?v=dKzf67oDsHo]
3.  สาธิต ปิยนลินมาศ เอกสารการอบรม โครงการ สร้างสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการสอนวิชาปฏิบัติการระดับปริญญาตรี

เพื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21. วันที่ 4 ก.พ. 2558 ห้อง ScB4204-5
4. สุธีร์ นวกุล สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia studio 7 ซีเอ็ด กรุงเทพฯ พ.ศ. 2553

 

รูปที่ 3 ปฏิบัติการเรื่องการท�าเชื้อเพลิงแข็งสังเคราะห์
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สาระวิทยาศาสตร์

อุกกาบาต…วัตถุจากอวกาศ

อุกกาบาตเป็นวัตถุจากนอกโลกที่มักได้ยินข่าวว่ามีการตกลงสู่พื้นโลกในบริเวณต่างๆ อยู่เป็นระยะๆ ทั้งขนาด
เล็กและใหญ่ ซึ่งสามารถพบเห็นของจริงได้จากการแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งในพิพิธภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตรท์ั่วโลก ส�าหรับการตกของอุกกาบาตนั้นนักดาราศาสตร์ได้กลา่วว่าเป็นเรือ่งปกติอยู่แลว้ เพราะในแตล่ะ
วันจะมีอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นโลกเป็นจ�านวนมาก โดยทั่วไปจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายดาวตก ในทางดาราศาสตร์
ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถอธิบายได้ ส่วนมากก็ไม่ได้ท�าอันตรายให้กับโลก เนื่องจากโลกมีช้ันบรรยากาศคอย
ปกป้องอยู ่เมือ่มวัีตถผุ่านเข้ามากม็กัจะเกดิการเสยีดส ีเผาไหม้ จนมขีนาดลดลง แต่ทัง้นีใ้นอดตีทีผ่่านมากม็เีหตกุารณ์
อุกกาบาตขนาดมหึมาตกลงสู่พื้นโลกเช่นกัน บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน 

หลายคนคงทราบเพียงว่าอุกกาบาตเป็นสิ่งที่อยู่นอกโลกแล้วหลุดเข้ามาตกลงบนพื้นโลก ส่วนลักษณะและคุณ
สมบัติอ่ืนๆ ของมันอาจยังไม่ทราบแน่ชัด บทความนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าวัตถุรูปทรงประหลาดจากนอก
โลกที่ว่านี้คืออะไร แล้วท�าไมมันถึงตกลงมาบนพื้นโลกได้ 

   
 

ภาพตัวอย่างอุกกาบาต (http://aerolite.org)

จากการค้นหาความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ระบุว่า อุกกาบาต หมายถึง 
ผีพุ่งไต้ (การตกแห่งคบเพลิง แสงสว่างที่ตกลงมาจากอากาศ) ซึ่งเป็นค�าที่ประกอบกันระหว่างค�าว่า อุกกา ที่แปลว่า 
คบเพลิง และบาต ที่แปลว่า ตก ตกไป ส่วนข้อมูลในเว็บไซต์ GeoThai.net ระบุว่า อุกกาบาต (meteorites) คือ
ชิน้ส่วนของเหลก็ (irons) หนิ (stones) หรือส่วนประกอบของหนิ-เหลก็ (stony-iron) ทีต่กจากอวกาศผ่านบรรยากาศ
ลงมาถงึพืน้โลก ส่วนใหญ่เชือ่ว่าอกุกาบาตมาจากกลุม่ดาวพระเคราะห์น้อยทีโ่คจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหสับดี 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ บางก้อนมาจากดวงจันทร์และดาวอังคาร มีส่วน
น้อยที่มาจากเศษแตกหักของดาวหางวัตถุ อุกกาบาตอาจแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทหิน ประเภทเหล็ก 
ประเภทหิน-เหล็ก อุกกาบาตประเภทหินแบ่งย่อย เป็น 2 ชนิด คือ คอนไดร์ท (chondrites) และอคอนไดร์ท 
(achondrites) และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA: Learning Center for Earth 
Science and Astronomy) ระบุว่า อุกกาบาตคือวัตถุจ�าพวกดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็กกว่า 1 กิโลเมตร เรียก
ว่า "สะเก็ดดาว" (Meteoroids) เม่ือสะเก็ดดาวตกลงสู่โลกและเสียดสีกับบรรยากาศจนเกิดความร้อนและลุกติดไฟ 
ท�าให้มองเห็นเป็นทางยาวในเวลากลางคืนเรียกว่า "ดาวตก" หรือ "ผีพุ่งไต้" (meteor หรือ shooting star) ดาวตก
ที่มองเห็นส่วนมากจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาที จึงเสียดสีกับอากาศจนเผาไหม้
หมดก่อนที่จะตกถึงพื้นผิวโลก อย่างไรก็ตาม ถ้าสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ตกลงมาก็จะเผาไหม้ไม่หมด เหลือช้ินส่วน
ตกค้างบนพื้นผิวโลกซึ่งเรียกว่า "อุกกาบาต" และหลุมที่เกิดจากการพุ่งชนเรียกว่า "หลุมอุกกาบาต" (meteor crator)
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จากความหมายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอาจสรุปสั้นๆ ได้ว่า อุกกาบาต คือวัตถุที่เป็นสะเก็ดของดวงดาวต่างๆ ที่
ผ่านบรรยากาศลงมาถึงพื้นโลก โดยก่อนจะตกลงนั้นได้เสียดสีกับบรรยากาศจนเกิดการเผาไหม้แล้วท�าให้มีขนาด
เล็กลง 

หากพบเหน็ก้อนอกุกาบาตบนพ้ืนดินก็คงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างก้อนหนิธรรมดากบัอกุกาบาตได้ 
แต่หากมีการสังเกตตามหลักทางดาราศาสตร์ หรือพิสูจน์ลึกลงไปจะพบว่าอุกกาบาตมีลักษณะเด่นที่แตกต่าง ดังนี้

- ดูดติดแม่เหล็ก เนื่องจากอุกกาบาตมีส่วนประกอบของเหล็กอยู่ จึงท�าให้สามารถดูดติดแม่เหล็กได้
- น�้าหนัก อุกกาบาตเป็นวัตถุเนื้อแน่นและมีส่วนประกอบของเหล็ก ท�าให้มีน�้าหนักมาก
- เปลือกหลอม จากการเผาไหม้ขณะอยู่ในชั้นบรรยากาศ ท�าให้อุกกาบาตเกิดเปลือกหลอม (fusion crust) 
บางๆ สีด�า ที่อาจมีประกายเงาหรือประกายด้าน ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร เปลือกหลอมนั้นก็จะ
ยังคงมีประกายอยู่

- ลกัษณะผวิภายนอก อกุกาบาตมกัแสดงรอยยบุคล้ายรอยนิว้มอื เนือ่งจากผวิเกดิการหลอมในขณะเดนิทาง
มายังโลก แต่ส�าหรับอุกกาบาตหินนั้นจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าอุกกาบาตเหล็ก นอกจากนี้อุกกาบาตประเภท
เหลก็มกัแสดงความแหลมคมหรอืเป็นเหลีย่มมมุแหลม หรอืแสดงแนวการไหลทีเ่กิดจากการหลอม ซึง่คล้าย
กับหินภูเขาไฟ

- ไม่มีรูพรุน จากลักษณะนี้เองที่ท�าให้สามารถแยกอุกกาบาตจากหินภูเขาไฟได้
- เกล็ดโลหะ ส่วนมากอุกกาบาตประเภทหินมักแสดงเกล็ดโลหะ (metallic flakes) ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเศษ
ชิ้นของเหล็กและนิเกิลจากนอกโลก สามารถสังเกตเห็นได้หลังจากตัดเป็นช้ินเล็กๆ หรือหลังจากก�าจัด
เหลี่ยมมุม

- คอนดรูล (chondrules) เป็นโครงสร้างทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ซึ่งมักพบใน
อุกกาบาตประเภทหิน ดังนั้นชื่อของอุกกาบาตประเภทหินลักษณะแบบนี้จึงเรียกว่า คอนไดร์ท ซึ่งเป็น
อุกกาบาตที่พบตกมาบนผิวโลกมากที่สุด

- สนิมหรือสนิมเขียว อุกกาบาตที่ตกมายังโลกนานแล้วมักจะมีสนิม หรือในกรณีที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ
แห้งแล้งทะเลทรายมกัจะมคีราบสนมิเขียวทีเ่กดิจากการกระบวนการออกซเิดชนั ซึง่มกัจะมสีเีหลอืง น�า้ตาล 
แดง หรือส้ม

หลายคนอาจเคยพบเหน็อกุกาบาตทีจ่ดัแสดงในนทิรรศการทางวิทยาศาสตร์ หรอืในพพิธิภณัฑ์ทางวทิยาศาสตร์ 
ซึ่งมีขนาดประมาณผลมะนาว ก�าปั้น หรือลูกแตงโม แต่รู้หรือไม่ว่าโลกของเราเคยมีอุกกาบาตขนาดมหึมาตกลงมา
แล้วหลายครัง้ บางลูกก่อให้เกดิหลมุอกุกาบาตขนาดใหญ่หลายสิบกโิลเมตร และสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 
โดยเว็บไซต์ travel.truelife.com ได้น�าเสนอ 10 อันดับ สุดยอดอุกกาบาตท่ีเคยถล่มโลกในอดีต ซ่ึง TrueLife ได้
รวบรวมข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์ environmentalgraffiti.com ไว้ดังนี้

10. Chicxulub Crater, Mexico
 หลุมนี้เกิดขึ้นจากการชนของอุกกาบาตขนาดยักษ์เมื่อ 65 ล้านปีก่อน ก่อ

ให้เกิดแรงระเบิดที่เทียบเท่ากับระเบิด TNT 100 เทราตัน คาดว่าการชน
ครั้งนี้ท�าให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์จนหมดสิ้น เพราะแรงระเบิดของมันก่อให้เกิด
สึนามิ แผ่นดินไหว และเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ โลกทั้งใบถูกปกคลุมด้วย
ฝุ่นควันมหาศาลจนสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้
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9. Manicouagan Crater, Canada
 มอีกีชือ่หนึง่ว่า “Eye of Quebec” เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 

212 ล้านปีที่แล้ว มีความกว้าง 3 กิโลเมตร

8. Kara-Kul Lake, Tajikistan
 หลมุอกุกาบาตทีอ่ยูส่งูกว่าระดบัน�า้ทะเล 3,900 เมตร 

อยู่ใกล้ชายแดนประเทศจีน

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

7. Clearwater Lakes, Canada
 เกิดจากอุกกาบาตที่พุ ่งชนพร้อมกันสองลูก เมื่อ

ประมาณ 290 ล้านปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยม เนื่องจากความงดงามของ
ท้องทะเลโดยรอบ

6. Mistastin Lake, Canada
 ชนโลกเม่ือ 38 ล้านปีที่แล้ว มีความกว้างประมาณ 

28 กิโลเมตร

5. Gosses Bluff, Australia
 กระแทกโลกเม่ือ 142 ล้านปีก่อน แรงระเบิดของ

มนัมอีานภุาพทดัเทยีมระเบดิ TNT 22,000 เมกกะตนั

4. Aorounga Impact Crater, Chad
 เกิดจากอุกกาบาตเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 กิโลเมตร 

ชนโลกเมื่อ 200-300 ล้านปีก่อน
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ส�าหรับในประเทศไทยก็เคยมีการพบอุกกาบาตในพื้นท่ีต่างๆ เช่นท่ีจังหวัดนครปฐม จังหวัดเลย และจังหวัด
เพชรบูรณ์ แต่เป็นก้อนอุกกาบาตที่มีขนาดเล็ก และล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา คนไทยหลาย
คนก็ได้พบเห็นการตกของอุกกาบาตในเวลากลางวัน โดยเมื่อเวลาประมาณ 08.40 น. ของวันที่ 7 กันยายน 
2558 ประชาชนหลายพ้ืนทีใ่นกรงุเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียงแจ้งว่าพบเห็นสะเกด็ไฟพุง่เป็นหางคล้ายดาวตก
บนท้องฟ้า และมีการเผยแพร่คลิปวีดิโอจากพื้นที่ต่างๆ บนสื่อออนไลน์ ท�าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อสงสัยเกิด
ขึ้นมากมายว่าแสงที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงว่าแสงที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเป็นลูกไฟ (fireball) ที่เกิดจากอุกกาบาตขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้น
บรรยากาศโลกด้วยความเรว็สงูมาก เสยีดสีจนเกดิความร้อนจนลุกไหม้เหน็เป็นลูกไฟและมคีวนัขาวท่ีเหน็เป็นทางยาว 
ส่วนจะตกบริเวณใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด เนื่องจากยังไม่มีผู้พบเห็นหลักฐานการตก หรืออาจไม่พบเลยก็ได้ หากถูก
เผาไหม้หมดในชัน้บรรยากาศ เหตกุารณ์นีน้บัเป็นเรือ่งทีน่่าตืน่เต้น เพราะพบเห็นในเวลากลางวนัในใจกลางกรงุเทพฯ 
และอีกหลายพื้นที่ แต่ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้นเป็น

  

 

3. Deep Bay, Canada
 อยู่บริเวณ Saskatchewan, Canada การพุ่งชนก่อ

ให้เกิดทะเลสาบลึก ครอบคลุมอาณาเขตถึง 13 
กิโลเมตร พุ่งชนเมื่อประมาณ 100 ล้านปีที่แล้ว

2. Lake Bosumtwi Crater, Ghana
 หลมุนีอ้ยูห่่างจากเมอืง Kumasi, Ghana 30 กิโลเมตร 

เป็นทะเลสาบธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของท่ีนี่ เกิด
จากการชนเมื่อประมาณ 1.3 ล้านปีท่ีแล้ว มีความ
ลกึ 10.5 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดบิทีม่อีาณาเขต
กว้างขวาง

1. Barringer Crater, Arizona, US 
 ประมาณ 49,000 ปีที่แล้ว อุกกาบาตหนัก 1,000 ตัน โหม่งโลก

ด้วยความเร็วกว่า 40,000 ไมล์ต่อชั่วโมง ก่อให้เกิดหลุมลึก กิน
อาณาบริเวณถึง 55 กิโลเมตร นับเป็นการชนที่รุนแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์โลก ความแรงของการระเบิดครั้งนั้นอานุภาพเทียบ
เท่ากับระเบิด TNT กว่า 20 ล้านตันเลยทีเดียว
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ไปได้น้อยมาก ในแต่ละวันจะมีอุกกาบาตตกลงมาบนพ้ืนโลกเป็นจ�านวนมาก โดยทั่วไปจะเห็นเป็นลักษณะคล้าย
ดาวตก ในทางดาราศาสตร์ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถอธิบายได้ (ข้อมูลจาก www.facebook.com/NARITpage)

รู้หรือไม่ ???
อุกกาบาตยักษ์ถล่มรัสเซีย
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ประชาชนชาวรัสเซียได้ยินเสียงดังสน่ันหลังจากเห็นแสงสว่างวาบ เสียง
ดังกล่าวท�าให้กระจกหน้าต่างตึกรามบ้านช่องแตกร้าว อาคารได้รับความเสียหายประมาณ 4,000 หลัง และมีผู้ได้
รับบาดเจ็บประมาณ 1,500 คน โดยส่วนใหญ่บาดเจ็บจากการถูกเศษกระจกหน้าต่างบาด นักวิทยาศาสตร์ของ
องค์การนาซาประเมินว่าเกิดจากการตกของอุกกาบาตที่มีขนาดประมาณ 17 เมตร มีมวลประมาณ 10,000 ตัน 
พุ่งเข้าสู่บรรยากาศโลกด้วยความเร็วประมาณ 64,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และระเบิดด้วยความรุนแรงเทียบเท่าที
เอ็นที 500 กิโลตัน โดยบริเวณท่ีก้อนอุกกาบาตตกคือบริเวณทะเลสาบเชบากุล (Chebarkul Lake) ในเมืองเชบา
กุลที่ก�าลังเป็นน�้าแข็ง

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

1.  เว็บไซต์ AEROLITE METEORITES INC
 http://aerolite.org/
2.  เว็ปไซต์ Environmental Graffiti
 http://environmentalgraffiti.com
3.  เว็บไซต์ GeoThai.net
 http://www.geothai.net/meteorites/
4.  เว็บไซต์กระปุก 
 http://hilight.kapook.com/view/82161 
5.  เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA: Learning Center for Earth Science 

and Astronomy) http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/meteoroids
6.  เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้
 http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname=social-crime&nid=53430
7.  เว็บไซต์และแฟนเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 http://www.narit.or.th/index.php/2012-11-15-06-31-22/308-2556
 https://www.facebook.com/NARITpage
8.  เว็บไซต์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
 http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp
9.  เว็บไซต์ SCIMATH
 http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/1850

10.  เว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 http://thaiastro.nectec.or.th/library/thaimeteorite/thaimeteorite.html
 http://thaiastro.nectec.or.th/news/viewnews.php?newsid=155
11.  เว็บไซต์ TrueLife
 http://travel.truelife.com/detail/2242705
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 

เมื่อวันที่ 4-16 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (The 56th International Mathematical Olympiad, IMO 2015) ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา นับเป็นความภาคภูมิใจอย่าง
ยิ่งของบุคลากรชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีได้ร่วมจัดงานที่เก่าแก่และมีความส�าคัญระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการจัด
แข่งขนัครัง้แรกของประเทศไทย และได้รับพระมหากรณุาธคิณุจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ในการเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดการแข่งขันฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2558 ซึ่งคณะผู้จัดงานล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติส�าหรับนักเรียน
ระดับก่อนมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2502 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย 
เพือ่ค้นหาเยาวชนผู้มอีจัฉรยิภาพด้านคณติศาสตร์จากนานาประเทศ โดยมใีนปีนีผู้เ้ข้าร่วมงานจ�านวนมากกว่า 1,000 
คน จาก 109 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจาก 104 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์จาก 5 ประเทศ 
ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ ท�าให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่สนใจของเยาวชนและ
นักวิชาการทั่วไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นทัดเทียมกับ
นานาประเทศ ช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ของ
ไทยกับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
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ส�าหรับการแข่งขันคร้ังน้ีประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมการแข่งขัน จ�านวน 6 คน และได้รับเหรียญรางวัล
ทุกคน แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 
เหรียญทองแดง โดยได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 12 จาก
ทั้งหมด 104 ประเทศ รายชื่อผู้แทนประเทศไทยที่เข้า
ร่วมแข่งขันประกอบด้วย

1. นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง

2. เด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
เหรียญทอง

3. นายธีร์ งามแสงรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน

4. นายศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
นครปฐม เหรียญเงิน

5. นายพชร เศวตมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน

6. นายทชัชนก ค�าพทิกัษ์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จงัหวดัขอนแก่น เหรยีญทองแดง

ประเทศที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด 10 ล�าดับแรก 
ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐั
เกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สหพันธรัฐรัสเซีย 
แคนาดา และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล 
Perfect Score คือสามารถท�าข้อสอบได้คะแนนเตม็ทุกข้อ 
คือ Zhuo Qun (Alex) Song ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศ
แคนาดา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดการ
แข่งขนัขอขอบคณุทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมท�าให้การจัดงานคร้ัง
นีป้ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นคณะผู้จดังาน 
ผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน และคณะกรรมการทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนชาว
เชียงใหม่ทีร่่วมเป็นเจ้าบ้านทีด่ใีนการต้อนรบัผูร่้วมงานจาก
ทั่วโลกด้วยมิตรไมตรี ซ่ึงเป็นผลให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จัก
มากยิ่งขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์โลก 
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บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2558

ประเภทที่ 1 ประเภทงานวิชาการ
1.1 กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ป ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ 

อายุการปฏิบัติงาน 7 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

 การครองตน มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท อุทิศเวลา ตั้งใจท�างานโดย
ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่
ดี ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทั้งที่ภาควิชาและคณะ การครองคน มีความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีน�้าใจ ช่วยเหลือ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี แนะน�าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ การครองงาน มีความสามารถในการน�าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการสอน
และงานวิจัยได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น จุดเด่น เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

1.2 กลุ่มอายุมากกว่า 40 ป ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม 

อายุการปฏิบัติงาน 15 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D., The University of Leeds 

ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาเคมี 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

 การครองตน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุทิศเวลา มีความตั้งใจท�างานในหน้าที่ให้
ประสบความส�าเร็จ การครองคน มีความเป็นผู้น�า ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
งานเต็มที่ มีน�้าใจ ช่วยเหลืองานของภาควิชาและคณะ ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวมทั้งดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี การครองงาน มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นต่องานที่ท�าในทุกๆ ด้านให้
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดี จุดเด่น เป็นผู้
เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ ร่วมสร้างทีมงานวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็น
ที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

 

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

อายกุารปฏบิตังิาน 31 ปี วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตร ีสถาบนัราชภฏัเชยีงใหม่ 

ต�าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ สังกัด ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยหวัหน้างานบรกิารการศกึษาและพฒันาคณุภาพนกัศกึษา 

 การครองตน มีความตั้งใจ ทุ่มเทให้กับการท�างานในงานหน้าที่ อุทิศเวลาต่อ
งานกจิกรรมนกัศกึษา การครองคน เป็นผูม้มีนุษย์สมัพันธ์ดี มีอธัยาศัยดี ให้บรกิาร
ด้วยความเต็มใจ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและกิจกรรมทุกประเภท 
การครองงาน มคีวามกระตอืรอืร้นและอุทศิเวลาให้แก่ส่วนงานหรอืงานทีร่บัผดิชอบ 
จุดเด่น มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง เป็นก�าลังส�าคัญในงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
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2.2 กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ) นายอรรคเดช ผู้อยู่สุข 

อายกุารปฏบิติังาน 9 ปี วฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

ต�าแหน่ง วิศวกร สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

 การครองตน มคีวามวริยิะ อตุสาหะในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตัง้ใจทีจ่ะท�างาน
ให้ประสบความส�าเร็จ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว การครองคน ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ สามารถปฏิบัติงานเต็มที่ตามความรู้ความสามารถ ให้ความร่วม
มือในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ การครองงาน มีความคิดริเริ่ม หาหลัก
การ แนวทาง วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานใน
ภาวะที่มีข้อจ�ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่น ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่จ�าเป็น
ต้องใช้ในการปฏบัิตงิานอยูเ่สมอ ผลงานทีป่ระดษิฐ์หรอืสร้างขึน้สามารถน�ามาใช้ได้
จริง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร 

ประเภทที่ 3 ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ฐปนีย์ สารครศรี 

อายุการปฏิบัติงาน 21 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D., Michigan Technological 
University 

ต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาเคมี

 การครองตน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะท�างานในหน้าที่ เป็นผู้รักษาและปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก�าหนด ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ให้
ความส�าคัญต่อการบ�ารุงพระพุทธศาสนา การครองคน มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง 
และสุภาพต่อทุกคน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเต็มที่ในงานที่ภาควิชาและ
คณะ การครองงาน มคีวามรับผดิชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสทิธิภาพ 
ทั้งงานเชิงวิชาการและงานพัฒนานักศึกษา เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ดูแลงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท�านุ
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาและคณะ จุดเด่น ช่วยงานด้านกิจการนักศึกษา
ด้วยใจรกัและร่วมท�างานในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมนกัศกึษามาอย่างต่อเนือ่ง
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พิธีท�ำบุญอำคำรเคมี 1 ภำควิชำเคมี อำคำรเรียนหลังแรก

ของคณะวิทยำศำสตร์และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีท�าบุญอาคาร
เคมี 1 ภายหลังจากที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและติดตั้ง
ครุภัณฑ์ใหม่ตามโครงการ “บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน
หลงัแรกของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (ตกึ
เคมี 1)” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร 
ศิษย์เก่า และนักศึกษา พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บัวเรศ ค�าทอง อดีตคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คุณเฉลียว อยู่วิทยา (บิดาของคุณปนัดดา อยู่วิทยา ผู้สนับสนุนหลักของโครงการฯ) และคณาจารย์ บุคลากรที่ล่วงลับ
ไปแล้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีอดีต
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 
ณ อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

ในวนัเดยีวกนันียั้งมกีารจดักจิกรรมสมัพนัธ์เพือ่แสดงความขอบคณุและระลกึถงึผูมี้อปุการคณุทกุท่านทีทุ่ม่เทบรจิาค
ก�าลังทรัพย์ ก�าลังกาย และก�าลังความสามารถในการบูรณะซ่อมแซมอาคารเคมี 1 อาคารเรียนที่เก่าแก่และทรุดโทรม
ที่สุดของคณะวิทยาศาสตร์ จนกลายเป็นอาคารเรียนที่ทันสมัย พร้อมสรรพทั้งห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
สากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพื่อเป็นการขอบคุณคุณปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เก่าภาค
วิชาเคมี รหัส 26 ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ ท่ีทุ่มเทท้ังก�าลังทรัพย์และก�าลังกายในการบริหารจัดการจน
โครงการเสรจ็สมบรูณ์เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา (ระยะเวลาด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2556-เมษายน 2558 รวม 
1 ปี 6 เดือน) ใช้งบประมาณรวม 113,854,178.51 บาท และนอกจากคุณปนัดดา อยู่วิทยา แล้วยังมีบุคคลส�าคัญ
อีก 3 ท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนด้านการเงินและการด�าเนินงานจนเป็นผลใหโ้ครงการส�าเร็จลุล่วงด้วยดี ได้แก ่คุณเฉลิมพล 
แสวงหิรัญ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ท่ีได้เข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 
คุณธเนศ จรัสปัญญาเลิศ หัวหน้าวิศวกรผู้ควบคุมงาน บริษัท แอล ที อี คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ที่ได้ด�าเนินการออกแบบ
โครงสร้างทางวศิวกรรมของทางคนพกิารทัง้หมดภายในอาคารโดยไม่คดิมลูค่าใดๆ ทัง้สิน้ และคณุบรูณะ หริญัวรานนท์ 
อินทีเรียตกแต่งภายใน ABOX Interior Design Workshop ที่ได้ด�าเนินการออกแบบตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด รวม
ทั้งควบคุมงานผู้รับเหมาโดยไม่คิดมูลค่าการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาของผู้ออกแบบรายแรก)

กิจกรรมความเคลื่อนไหว 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นอกจากการเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเคมี 1 แล้ว คุณปนัดดายังได้สละทรัพย์ส่วนตัว
เพิ่มเติมเพื่อก่อสร้าง “อาคารเฉลียว อยู่วิทยา” ขึ้นทดแทนอาคารเป่าแก้วเดิมของภาควิชาเคมี เพ่ือเป็นอนุสรณ์ในการ
ร�าลึกถึงคุณเฉลียว อยู่วิทยา บิดาผู้เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต ซึ่งท่านได้ท�าประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมไว้เป็น
อันมาก

สรุปรายละเอียดการบริจาคเงินมีดังต่อไปนี้
1. โครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเคมี 1 ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-เมษายน 2558 รวม 

1 ปี 6 เดือน งบประมาณรวม 113,854,178.51 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านแปดแสนห้าหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
แปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

2. อาคารเฉลียว อยู่วิทยา (อยู่ระหว่างด�าเนินการ) ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม 2558 รวม 
8 เดือน งบประมาณเฉพาะตัวอาคาร ประมาณ 16,258,228.18 บาท (สิบหกล้านสองแสนห้าหม่ืนแปดพันสองร้อย
ยี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์) (เป็นงบประมาณเฉพาะโครงสร้างของอาคารเท่านั้น ยังไม่รวมงานระบบทั้งหมดและการ
ตกแต่งภายใน)

ทั้งนี้คุณปนัดดายังได้บริจาคเงินในการติดต้ังลิฟต์เพิ่มอีก 1 ตัว ณ อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มูลค่ารวม 
1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมท้ังการด�าเนินการโครงการทาสีอาคารเคมี 2 ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ สิงหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ กล่าวว่า “คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่คุณปนัดดา อยู่วิทยา และครอบครัว ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือท้ังการบริจาค
ทุนทรัพย์และการช่วยดูแลการด�าเนินการโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนหลังแรก (ตึกเคมี 1) ตั้งแต่เริ่มต้นจน
กระทั่งสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งโครงการก่อสร้าง “อาคารเฉลียว อยู่วิทยา” ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการในขณะ
นี้ โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ซ่ึงหาได้ยากย่ิงที่จะมีบุคคลใดที่เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวพร้อมทั้งทุ่มเทเวลาและ
ก�าลังสติปัญญาให้กับการพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนส�าหรับสถานศึกษา นับแต่นี้ต่อ
ไปอาคารเคมี 1 และอาคารเฉลียว อยู่วิทยา จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายส�าหรับการจัดการเรียนการสอน
ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน การให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาของคุณปนัดดา อยู่วิทยา ในครั้งนี้ ถือว่าได้สร้างแบบอย่างที่ดีงามส�าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน”

 
คณะวิทยำศำสตร์ท�ำบุญถวำยเทียนพรรษำ 

ณ วัดป่ำสหธรรมิกำรำม อ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์
ประทีป จันทร์คง ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ น�าผู้บริหาร คณาจารย์ สมาชิกชมรมผู้เกษียณฯ 
บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ท�าบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน�้าฝน และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อ
สมทบทนุสร้างห้องสมดุ ณ วดัป่าสหธรรมกิาราม ต�าบลแม่ป๋ัง อ�าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ และถวายเทยีนพรรษา 
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย โดยได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่จากผูน้�าชุมชนและชาวบ้าน นอกจากนีค้ณะวทิยาศาสตร์ยงัได้มอบอปุกรณ์
การกีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนประดู่วิทยาเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) สร้างโรงงาน
ต้นแบบ “การผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้งานทางการแพทย์” เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพส�าหรับการผลิตวัสดุ
การแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน ISO 13485 โดยมีการจัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติก
ชวีภาพส�าหรบัใช้ทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2558 ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร
คณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้งานทางการแพทย์ในประเทศไทย
ก�าลงัได้รบัความสนใจอย่างมาก เนือ่งจากพลาสตกิชวีภาพมสีมบตักิารย่อยสลายได้ในร่างกาย ท�าให้ไม่ต้องผ่าตดัซ�า้
เพือ่น�าวสัดทุีใ่ช้ในการรกัษาเสรจ็แล้วออกจากร่างกายผูป่้วย รวมทัง้มกีารใช้สารตัง้ต้นบางส่วนทีม่าจากวตัถดุบิชวีมวล 

รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ กล่าวว่า “มช. มีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในการวจิยัและพฒันาให้เกิดการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละ
เทคโนโลยีสู่สังคมในภาคการผลิตและการบริการ โดยผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และ
คณะผู้วิจัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งด�าเนินการมานานกว่า 15 ปี ได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก มช. 
รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนสามารถคิดค้นตัวริเริ่มปฏิกิริยาตัวใหม่ เพื่อใช้ในการผลิต
มอนอเมอร์และพอลิเมอร์ส�าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และมุ่งเน้นการน�าไปใช้งานด้านวัสดุทางการแพทย์ 
เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องผลิตเป็นจ�านวนมาก สามารถออกแบบโครงสร้างได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น 
มช. จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างและปรับปรุงพื้นที่ของโรงงานต้นแบบให้สามารถผลิตเม็ดพลาสติก
ชีวภาพส�าหรับใช้งานทางการแพทย์เพื่อการวิจัยและจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้”

มช.-วช.-สนช.-ปตท. ผนึกก�ำลังสร้ำงโรงงำนต้นแบบ

ผลิตเม็ดพลำสติกชีวภำพทำงกำรแพทย์คุณภำพสูงมำตรฐำนสำกล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า 
“วช. ได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีส�าคญัเพือ่อตุสาหกรรม ซึง่มปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการเพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าทางการเกษตรและผลประโยชน์
ทางสิ่งแวดล้อม วช. จึงได้ร่วมมือกับ สนช. จัดท�าโครงการสานเกลียววิจัยคู่นวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพขึ้นมา 
โดย วช. สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานในระดับต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งผลการด�าเนินงาน
ทีส่�าคญัเกดิจากการสนับสนนุโครงการวจิยัการสงัเคราะห์เมด็พลาสติกชวีภาพให้กบักลุม่นกัวจิยัของผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. วินิตา บุณโยดม ดังน้ัน วช. จึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่สนับสนุนงานวิจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ได้แก่ สนช. มช. และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในการให้ทุนสนับสนุนการสร้าง “โรงงานต้นแบบการผลิต
พลาสติกชีวภาพคุณภาพสูงส�าหรับใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์” ในวงเงิน 28 ล้านบาท ซ่ึงจะเป็นโรงงานต้นแบบ
ระดบัห้องปฏบิตักิารแห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้มาตรฐาน ISO 13485 สามารถผลิตพลาสตกิชวีภาพเกรดทางการ
แพทย์ เพื่อน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นส�าหรับผลิตวัสดุทางการแพทย์ ถือเป็นการลดอัตราการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศและเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์จากพลาสติกชีวภาพ
ในประเทศไทยอีกด้วย”
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ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “รัฐบาลได้
ก�าหนดนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพให้เป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ (new wave 
industry) ของประเทศไทย และก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจร 
ภายใต้แผนที่น�าทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ความร่วมมือในการสนับสนุนโรงงานต้นแบบ
นี้เป็นมิติใหม่ของความร่วมมือกันอย่างดียิ่งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ริเร่ิมและเป็นแกนกลางในการ
ท�างานร่วมกนัและต่อยอดอย่างบรูณาการ เพือ่สนบัสนนุให้เกดิสามารถช่วยผลิตวัตถดิุบทีไ่ด้มาตรฐานสากล ส�าหรับ
การน�าไปประยุกต์เป็นวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถลดการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทั้งนี้ สนช. 
มกีลไกการสนบัสนนุเงนิทนุให้กบัภาคเอกชนทีมี่ความสนใจในการพฒันานวตักรรมผลติวัสดแุละเครือ่งมอืแพทย์จาก
พลาสตกิชวีภาพสู่เชงิพาณชิย์ เพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยทีีม่คีวามก้าวหน้าและเป็นตวัขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพให้มีความแข็งแกร่งและสามารถเป็นผู้น�าในการแข่งขันได้ในภูมิภาค”

ดร. วิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยปณิธานในการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลใส่ใจในชุมชน สังคม และ
สิง่แวดล้อม ของกลุ่ม ปตท. ทีจ่ะพฒันาให้เป็น Eco Industrial Area ซึง่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุม่ ปตท. ในการสร้าง 
Low Carbon Society เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง 
Green Growth Roadmap พลาสตกิชวีภาพจงึเป็นกลุม่ธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้ประกาศการลงทนุทีช่ดัเจน 
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย ปตท. จึงได้ร่วมสนับสนุนงาน
วิจัยกับกลุ่มนักวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม มาตั้งแต่ปี 2553 ในโครงการการขยายสเกลการ
สังเคราะห์แลคไทด์จากแลคติกแอซิดโดยกระบวนการแบบกึ่งกะ และโครงการการสังเคราะห์พอลิแลคไทด์และ
โคพอลิเมอร์ส�าหรับประยุกต์ทางการแพทย์ จนสามารถต่อยอดผลงานวิจัยเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเม็ดพลาสติก
ชีวภาพทางการแพทย์ ที่สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับต่างประเทศ รวมทั้งลดการน�าเข้าจากต่าง
ประเทศ ส่งเสริมการใช้ของที่ผลิตในประเทศ โดยในอนาคตจะสามารถใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาและเทคโนโลยีของคนไทย”

 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ส�าหรับใช้ทางการแพทย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล winitacmu@gmail.com 
โทรศัพท์: 081-4810781
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คณะวิทยำศำสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2558 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้น 1 
อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาทุก
ชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 58 ได้แสดง
ความเคารพต่ออาจารย์ด้วยการน�าพานดอกไม้ ธูปเทยีน 
และกรวยดอกไม้ทีต่กแต่งอย่างสวยงามมาคารวะอาจารย์
โดยพร้อมเพรียงกนั โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร. สมัพนัธ์ 
สงิหราชวราพนัธ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจาก
นี้ยัง มีการมอบ

รางวัลเรียนดี-กิจกรรมดี ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับ
นักศึกษาที่ทุ่มเทให้กับการเรียนและมีความเสียสละ โดยพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่
คณะวิทยาศาสตร์จัดเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพื่อกล่อมเกลาให้นักศึกษา
มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ที่บ่มเพาะความรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีอัน
ดีงามต่อไป ซึี่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 พันคน

กิจกรรมน�ำนักศึกษำใหม่ข้ึนไปนมัสกำรพระบรมธำตุดอยสุเทพ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมน�านักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจ�าปีการศึกษา 
2558 “พระธาตุเจ้าเป๋นศรี ป๋าเวณีสืบสร้าง ฮอยครูบาเเป๋งตาง ลูกจ๊างก้าวย่างเพื่อปวงชน” เพื่อความเป็นสิริมงคล
และธ�ารงรักษาประเพณีอันดีงามท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีขวัญก�าลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียน และเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุน่พีแ่ละรุน่น้อง โดยคณะวทิยาศาสตร์ได้มกีารน�าน้องใหม่รหสั 
58 จ�านวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีนักศึกษาชั้นปี 2-4 
คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อม
เพรียงกัน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 
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วันผู ้บริหำรพบผู้ปกครองนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558

วันปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง
นกัศกึษาใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2558 โดยมรีองศาสตราจารย์
ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมกับแนะน�าผู้บริหารฯ และ
คณุสมพงษ์ หรจินัทร์วงษ์ นายกสมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ 
กล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมกับแนะน�าสมาคมฯ โดยภายใน
งานมีการบรรยายหวัข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านวชิาการ
และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. 
ปิยะพงศ์ เนยีมทรพัย์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายมนสิช สินสันธิเทศ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์ดีอย่างไร ท�าอะไรได้บ้าง” โดยศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ที่ประสบความส�าเร็จ 2 ท่าน ได้แก่ คุณชมเดือน ศตวุฒิ ศิษย์เก่ารหัส 08 ภาควิชาเคมี และ ดร. สม
นึก ศิริสุนทร ศิษย์เก่ารหัส 28 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องทองกวาว 
ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมกับแนะน�าผู้บริหารคณะ และ
คุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมกับแนะน�าสมาคมฯ 
โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา” 
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา 
รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา และนายมนสชิ สนิสนัธเิทศ นายกสโมสรนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ และการเสวนา 
หวัข้อ “ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง เพือ่การเรยีนวทิยาศาสตร์อย่างมคีวามสขุ” โดยศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์ทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ จ�านวน 3 ท่าน คือ คุณชมเดือน ศตวุฒิ ศิษย์เก่ารหัส 08 ภาควิชาเคมี คุณบุญชัย พานิชการ 
ศษิย์เก่ารหสั 27 ภาควชิาเคม ีและคณุวทิยา อิม่อไุร ศษิย์เก่ารหสั 54 ภาควชิาธรณวีทิยา โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า
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กิจกรรม Pre-College เตรียมควำมพร้อมนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภำคเรียน

คณะวิทยำศำสตร์จัด Doi Suthep Symposium 

เปิดเวทีแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Pre-College ระหว่างวันที่ 4-5 
สงิหาคม 2558 ณ คณะวทิยาศาสตร์ เพือ่เตรยีมความพร้อมทางความ
คิดและทัศนคติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 
2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกจิกรรม ณ ห้องบรรยาย SCB2100 
อาคาร 40 ปี และห้อง SCB1100 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขา ประกอบด้วยคุณวนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้ บรรยายเกี่ยวกับการค้นหา
และสร้างอัจฉริยภาพในตัวเอง อาจารย์ ดร. สมเกียรติ อินทะสิงห์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายหัวข้อ 
บุคลิกภาพแห่งความส�าเร็จ เส้นทางฝัน...สู่วันแห่งอนาคต คุณอรพิมพ์ รักษาผล เจ้าของฉายานักพูดล่าความกตัญญู 
บรรยายเกีย่วกบัการส่งเสรมิคณุธรรมจริยธรรมนกัศกึษา และปิดท้ายด้วยการสร้างและส่งเสรมิวนิยันกัศกึษา บรรยาย
โดยคณุศรทียั สทีพิย์ หัวหน้าหน่วยบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิและประสานงานส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
พร้อมด้วยกลุ่มงานจราจรต�ารวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ น�าโดย พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธ์ุ โดยมีนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 650 คน 

 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
และส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช จัด Doi Suthep Symposium เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย 
ผู้แทนชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของดอยสุเทพ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ทั้งทางด้านธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนชุมชนที่อาศัยโดยรอบ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ดอยสุเทพต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สงิหราชวราพันธ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช ผู้อ�านวยการศูนย์ธรรมชาติ
วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 
ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อต่างๆ ที่ส�าคัญโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา เช่น “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย” “การบริหารจัดการและสถานการณ์ปัจจุบันของดอยสุเทพ” “อดีต 
ปัจจุบัน และอนาคตของดอยสุเทพ” “Climate Change Models” และ “ธรณีวิทยาของดอยสุเทพ” เป็นต้น
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โครงกำรรณรงค์กำรจัดกำรสำรเคมี ของเสียอันตรำย 

และควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

คณะวิทยำศำสตร์จัดคอนเสิร์ตกำรกุศล "ปฏิกิริยำมันส์" 

เพ่ือหำรำยได้สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ฯ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับศนูย์บรหิารงานวจิยั มหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่ จดัโครงการรณรงค์การจดัการ
สารเคมี ของเสียอันตราย และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบตักิาร มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. 
สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ในช่วงเช้า และรองศาสตราจารย์ ดร. 
เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการใน
ช่วงบ่าย ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทั้งของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ของ
เสียอันตราย และการดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสารเคมี และตระหนักถึง
ความส�าคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ของเสีย
อันตราย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้ออื่นๆ ที่
น่าสนใจ อาทิ "แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศไทย" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "การ
จัดการสารเคมี ของเสียอันตราย ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยอาจารย์ ดร. นัทธี 
สุรีย์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ซึ่งมีคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เม่ือวันท่ี 2 
กันยายน 2558 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ปฏิกิริยามันส์” โดยเชิญศิลปินชื่อดัง ได้แก่ เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ 
ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ และณัฐ ณัฐพงษ์ สินเจริญ ผู้เข้าแข่งขัน The Voice Thailand มาสร้างความสุขให้กับ
ชาวเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ มช. (Learning Center) ซึ่งจะใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อรองรับยุคของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็นศูนย์อาหารส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


