
 
 
 
 
 
 
 
 

      เปลีย่นแปลงระบบปฏิบัติงาน 
 รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง)   
กลาววา  ตามที่มหาวทิยาลัยไดมีการนําระบบ Electronics  มาใชในการปฏิบัติงานหลายดานนัน้  มีระบบที่
จะตองเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานของหนวยงานในคณะ    ไดแก   งานแผนและงบประมาณ    งาน
การเงนิและบญัชี   งานพสัดุ   งานสารบรรณ   งานบุคคล   โดยจะเริ่มนําระบบดังกลาวมาใชต้ังแต 
เดือนตุลาคม   ๒๕๕๐  เปนตนไป   ซึง่อาจสงผลกระทบกับงานที่เคยปฏิบัติมาเปนประจํา   ทั้งนีจ้ะจัด
ประชุมปฏิบัติการใหแกคณาจารย เจาหนาที่ในโอกาสตอไป   
 

   การจัดสรรเงนิรางวัลประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
 ตามที่จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดจัดสรรเงินรางวัล ประจําป ๒๕๔๙    (ผลการปฏิบัติงาน
ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๙)  ใหแกคณะครศุาสตร  ซึ่งจัดใหไดรับตามการ
ปฏิบัติงาน  โดยแยกออกเปน ๕ กลุม ดังนี ้
กลุมที ่  ๑  ปกติ        ๔,๔๕๘.๐๘   บาท 
กลุมที ่  ๒  สายเกนิ ๖ วนั, ลา ๑๑ วนัขึ้นไป,ขอตัวไปปฏิบัติงานหนวยงานอืน่ ๓,๔๙๒.๓๗   บาท 
กลุมที ่  ๓  ผูบริหาร / หัวหนางาน / หัวหนาหนวย คํานวณจากเงนิในกลุมที ่๑ บวกเพิ่มตามตําแหนง 
 -  รองคณบดี / หวัหนาภาค       ๕,๔๕๘.๐๘   บาท 
  -  ผูชวยคณบดี / รองผูอํานวยการ      ๕,๑๕๘.๐๘   บาท 
 -  ประธานสาขา / ผูชวยผูอํานวยการ /ผูอํานวยการศูนย / หัวหนางาน ๔,๙๕๘.๐๘   บาท 
 -  หวัหนากลุมสาระการเรียนรู / หัวหนาหนวย / หัวหนาศนูยของโรงเรียน ๔,๗๕๘.๐๘   บาท 
 
 
 
 
 

ฉบับที่  ๓๖   ประจําสัปดาหที่  ๑   วันจันทรที่   ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 

กิจกรรมดานบริหาร 



 ๒

 อาจารยไดรบัแตงต้ังเปนกรรมการบรหิาร ฯ 
 ผูชวยศาสตราจารย เพียงใจ  ศุขโรจน  ไดรับแตงตัง้จากคณะครุศาสตร ใหเปนกรรมการบริหาร 
หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
 

 รักษาราชการแทนคณบด ี
 ดวย คณบดีคณะครุศาสตร (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ) และรองคณบดีดาน
แผน งบประมาณ และการบริหาร (รองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิท์อง)  จะเดินทางไปเขารวม
โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและศลิปวัฒนธรรมสําหรับคณาจารย ณ ราชอาณาจกัรฮัชไมต
จอรแดน  และสาธารณรฐัอาหรับอิยปิต  ระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๐   
 ดังนัน้ในชวงเวลาดังกลาว ผูชวยศาสตราจารย เพยีงใจ  ศุขโรจน รองคณบดดีานวิจยัและ
บริการวิชาการ   เปนผูรักษาราชการแทนคณบดคีณะครุศาสตร และเปนผูรักษาราชการแทน
รองคณบดีดานแผน งบประมาณและการบรหิาร  
 

 ประกาศ/คําสั่ง 
คณะครุศาสตร มีประกาศ/คําสั่งในชวงสัปดาหที่ผานมา ดังนี ้

๑. แตงตั้งคณะกรรมการรื้อถอนอาคารและจดัระบบสาธารณูปโภคในการรื้อถอนอาคาร ๒   
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชานโยบาย  
การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา (เพิ่มเติม) 

               (ดูรายละเอียดไดที่  WWW.edu.chula.ac.th) 
 
   

 
 

   “เสนทางสูเด็กอัจฉริยะ” เสนทางสําคัญที่ไมควรมองขาม 

เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๐    ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด  
กรุงเทพ  ฯ    มีการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2550 (Thailand Research Expo ๒๐๐๗)  จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)   ซึ่งมีการอภิปรายในหัวขอ “เสนทางสูเด็กอัจฉริยะ”      
โดยมีนายชอบวิทย ลับไพรี     รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ         เปนผูดําเนินการอภิปราย  
รวมกับรองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ       คณบดีคณะครุศาสตร     จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   

 

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ 



 ๓

รองศาสตราจารย  ดร.มลิวัลย   ลับไพรี  ผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาผูมี
ความสามารถพิเศษ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
จํานวน ๓  คน ไดแก ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี  เด็กอัจฉริยะดานดนตรีและศิลปะ ด.ช.กฤษฏ   
บุญศิริเศรษฐ    เด็กอัจฉริยะดานคณิตศาสตรและภาษา   และด.ช.อะเจย ปูริ ชาวอินเดีย เด็ก
อัจฉริยะดานคอมพิวเตอร  พรอมผูปกครองรวมอภิปรายและแสดงความสามารถใหชม 

 

 

 

 

 
 

นายชอบวิทย ลับไพรี รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดเปดประเด็นการ
อภิปรายวา คนทั่วไปมักจะเขาใจวาประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้นที่จะมีเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษเกิดขึ้น  ทั้งที่ความจริงแลวประเทศไทยเองก็มีเด็กอัจฉริยะ แตไมไดถูกคนพบ ทําให
ประเทศของเราไดสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคตไปอยางนาเสียดาย   ทั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ คณบดี คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเสริมวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษ อาจครอบคลุม
หลาย ๆ ดาน หรืออาจจะจํากัดอยูในดานใดดานหนึ่งก็ได บางคนคิดวาความสามารถพิเศษนี้ 
เปนเพราะพันธุกรรมเพียงอยางเดียว และไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต ไมจําเปนตองเอา
ใจใสกับพวกเขามากนัก เพราะเขาสามารถดูแลตัวเองได เอาตัวรอดได ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไม
ถูกตอง พรอมกับเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาใหเด็กอัจฉริยะนี้เพิ่มมากขึ้น  

ในระหวางการอภิปรายไดมีการนําเสนอความสามารถพิเศษของเด็กอัจฉริยะ   และให
เด็กอัจฉริยะไดแสดงความสามารถพิเศษของตน ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขาชมจํานวนมาก 
โดยเริ่มจาก ด.ช.ธนัช  เปลวเทียนยิ่งทวี นักเรียนชั้นอนุบาล  ๓  โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ได
แสดงการเลนไวโอลินไดอยางคลองแคลวจนแทบไมนาเชื่อวาอายุเพียง  ๕  ขวบเทานั้น 
นอกจากนี้คุณพอของด.ช. ธนัช ยังไดนําภาพที่ด.ช.ธนัช ไดวาดมาแสดงใหไดชม ซ่ึงภาพ
เหลานี้ ไดรับความสนใจจากชาวตางชาติสั่งซ้ืองานเปนจํานวนมากและมีงานแสดงนิทรรศการ
ภาพวาดเดี่ยวมาแลว  จากนั้นคุณแมของด.ช.กฤษฏ บุญศิริเศรษฐ  นักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ก็ไดเลาถึงความสามารถทางคณิตศาสตรและภาษาของ  
 
 



 ๔

ด.ช.กฤษฏ ที่สามารถเขียนและอานภาษาเยอรมันแบบงาย ๆ  และเริ่มบวกลบเลขไดต้ังแตอายุ  ๓  ขวบ 
และปจจุบัน ด.ช.กฤษฏ ก็มีความสนใจในการคิดคํานวณ และศึกษาดวยตนเองจากพจนานุกรม
คณิตศาสตร ซึ่งด.ช.กฤษฏไดรบเราขอใหคุณแมซื้อให  จนสามารถคํานวณเปอรเซ็นต หาผลกําลังของ
เลขโดยใชสามเหลี่ยมปาสคาลและสามารถแยกตัวประกอบได ทั้ง ๆ ที่ขณะนี้  ด.ช.กฤษฏ ศึกษาในชั้น 
ป. ๒  เทานั้น  อีกคน  วัย ๑๐  ขวบ   ซึ่งเปนชาวอินเดีย  นักเรียนเกรด  ๖  โรงเรียนนานาชาติ  รีเจนท   
ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรูโปรแกรมคอมพิวเตอรต้ังแตยังไมครบ ๑ ป จากการสอนของคุณปู ทําให
ปจจุบันสามารถพัฒนาคอมพิวเตอร       สรางเว็บไซต      และสามารถสรางภาพยนตรดิจิตอลได  
ซึ่งความสามารถของ ด.ช.อะเจย ไดรับการยอมรับจากบุคคลตาง ๆ จนทําใหไดมีโอกาสไดเขาพบบุคคล
สําคัญ  ๆ  หลายทาน   เชน นายบิล   คลินตัน  อดีตประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกา  นายบิลเกตต  
เจาของไมโครซอฟต หนึ่งในผูนําทางดานคอมพิวเตอรของโลกและนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย  

กอนจะจบการอภิปราย รศ.ดร.มลิวัลย ลับไพรี ไดสรุปวา คนที่จะดูแลการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น ตองมีใจรักและมุงมั่นที่จะพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ตองมี
ความรูในเรื่องนี้อยางถองแท สามารถสื่อสารและประสานความรู ความเขาใจ และสรางความรวมมือกัน
ระหวาง สถาบัน ตัวคุณครู ผูปกครอง และตัวเด็กเอง ตองสนุกกับการเผชิญกับปญหา ซึ่งปญหาของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษเหลานี้ จะเปนความทาทายอีกรูปแบบหนึ่ง   รัฐควรใหการสนับสนุนในรูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งทางดานงบประมาณ กําลังคน ตลอดจนการจัดการที่เหมาะสม รวมถึงออกกฎหมายให
โรงเรียนมีการจัดการเพื่อเด็กพิเศษเหลานี้   ควรจัดตั้งศูนยกลางและแมขายเพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือขาย
ทั้งในและตางประเทศ ในอันที่จะศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู และวิทยากรระหวางกัน 
 
  

 
 

  นิสิตไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดตกแตงบาน 
นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ชั้นปที ่๔  ไดรับรางวัล

จากการแขงขันการประกวด ในโครงการ  “Made  Jeans  Be Me, Cotton Design Challenge 2007”   
ดังนี ้

รางวลัชนะเลิศ  (หมวดของตกแตงบาน)   ไดแกทมี  “ตะเข็บ”   ซ่ึงประกอบดวย  
๑. นางสาวพิมพร สรุกิตติดํารง  
๒. นายยศสรัล คูสกุล 
๓. นางสาวลักษมี หัตถวิจิตรกุล  
 

คนดี - คนเกง 



 ๕

               รางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๒     (หมวดของตกแตงบาน)    ไดแก ทีม “Only Jeans 
Only  Us”   ประกอบดวย  

๑. นายกมล กีรติวชิรกลุ  
๒. นางสาวทัศนยี ทองรัตนะ  
๓. นางสาวอาภรณี สืบเสาะ 
๔. นางสาวพลอยฉาย ต้ังอนรุัตน  

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ ๒  (หมวดเครื่องเขียน)  ไดแก ทมี “Chocolate Jeans” 
ประกอบดวย 

๑. นางสาวเบญจรัตน    แสงสุริยัน  
๒. นายฐาปณัฐ   อุดมศรี  
๓. นางสาวณฐัวดี ศรีทองดี  

โครงการดังกลาวเปนความรวมมือระหวางคอตตอน ยูเอสเอ และเดอะมอลล กรุป   ซ่ึง
ไดรับความสนใจจากสถาบันการศึกษาและนักศึกษาเปนอยางมาก โดยมีทีมที่สงผลงานเขา
ประกวดจํานวนกวา ๙๐๐  ผลงาน จาก ๔  หมวดการแขงขัน ไดแก เสื้อผา เครื่องประดับ 
เครื่องเขียน และของตกแตงบาน โดยทางคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดทําการคัดเลือกผลงาน
การออกแบบจากแบบราง (Sketch) เหลือเพียง ๑๖ ทีมสุดทายผลิตผลงานจริง เพื่อเปนการ
เปดโอกาสใหกับคนรุนใหมไดเดินสูเสนทางความฝนสูวิชาชีพดานการออกแบบ  และไดตัดสิน
ผูชนะเลิศจากทั้ง  ๔  หมวด  ที่  Fashion  Hall   ชั้น  ๑  สยามพารากอน ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม   
ที่ผานมา    รับรางวัลเกียรติยศเปนถวยรางวัลประทานจากพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
สิริวัณณวรีนารีรัตน และเงินรางวัลมูลคารวมกวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท พรอมนําเสนอผลงานลงปก
นิตยสารแพรว    แสดงแบบโดย “พอลลา เทยเลอร”  

นิสิตครุศาสตรทั้ง ๓ ทีม ไดฝากเชิญชวนใหนิสิตจุฬาฯ คนหาความถนัดของตนเองและ
พยายามฝกทักษะและฝมือในงานประกวด ถาทุกคนมีความตั้งใจเชื่อวาก็จะประสบความสาํเรจ็
ไดเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      ทมี “ตะเข็บ” ไดรับรางวัลชนะเลิศ หมวดของตกแตงบาน 
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ทีม “Only Jeans Only Us” ไดรับรางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 หมวดของตกแตงบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม “Chocolate Jeans” ไดรับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 หมวดเครื่องเขียน 
 

 
    ขอเชญิชวนปลูกตนจามจรุ ี

 
 นายกสมาคมครุศาสตรสัมพันธ  (อาจารยชัยธวัชว  ไทยง)   เปดเผยวา  สืบเนื่องจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับมอบที่ดิน  ๑  แปลงทีจ่ังหวัดสระบุรี  เนื้อที ่ ๓,๖๐๐  ไร  และจฬุา ฯ 
กําลังดาํเนนิการพัฒนาที่ดินแหงนี้ใหเปนสถานทีพ่ัฒนาการศึกษาของคณะตาง ๆ  ของจุฬา ฯ  ตอไป  
ส่ิงที่เราตองบกุเบิกพัฒนาประการแรกคือ  การปลูกตนจามจุรีอันเปนตนไมสัญลักษณของจุฬา ฯ   
ลงบนพื้นที่แหงนี ้
 สมาคมครุศาสตรสัมพันธจงึขอเชิญชวนประชาคมครุศาสตร จุฬา ฯ   รวมสละทุนทรัพยซื้อ 
ตนจามจุรีพรอมการดูแลรักษาตลอดระยะเวลา  จนกระทั่งตนจามจุรีเติบโตสงางามอยูในแดนจามจุรี
แหงใหมนี้ในราคาตนละ  ๑,๐๐๐  บาท  และขอเชิญชวนรวมกนัไปปลูกตนจามจุรีดวยตนเองใน 
วันอาทิตยที่   ๗  ตุลาคม   ๒๕๕๐   ตามกําหนดการดังนี ้
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กําหนดการ 
 
  
 ๐๗.๐๐    น. สมาชิกทุกคนพรอมกันที่ริมถนนพญาไท หนาคณะครุศาสตร  จฬุา ฯ 
   รถบัสปรับอากาศ  (โดยความอนุเคราะหของนายกสมาคมนิสิตเกา จุฬา ฯ) 
   จํานวน   ๒  คัน   
 ๐๗.๓๐    น. ออกเดินทางมุงหนาสูจงัหวัดสระบุรี  

(บริการอาหารเชา (ขาวกลอง- น้าํชา กาแฟ และผลไม) 
๐๙.๐๐    น. ถึงบริเวณที่ดินของจฬุา ฯ  อ.แกงคอย  จงัหวัดสระบุรี  (๓,๖๐๐ ไร)   

อยูบนถนนแกงคอย – บานนา) 
 -  พบนิสิตเกาจุฬา ฯ  จังหวดัสระบุรี 
 รวมแรงรวมใจกันปลูกตนจามจรุี  ริมถนนตั้งแตปากทางเขาสูที่ดิน 
 บริเวณอางเกบ็น้ํา  (ระยะทาง  ๒๓.๕  กม.) 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
บาย  ปลูกตนจามจรีุ  (ตอ) 
๑๕.๐๐    น. เสร็จส้ินการปลูกตนจามจุรี  
   พักรับประทานอาหารวาง   และรวมสังสรรคกับพี่ ๆ  เกาชาวจุฬา ฯ 
   จังหวัดสระบุรี 
๑๖.๐๐    น. เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ   
๑๘.๐๐    น. ถึงจฬุา ฯ รถจอดริมถนนพญาไท   หนาคณะครุศาสตร  จุฬา ฯ 

 
 
*  หมายเหต ุ :  กําหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามเหตุการณ  และความเหมาะสม 
  การแตงกาย  :  เสื้อสีชมพ ู
 
   ************************************************ 
 

“นับเปนโอกาสอันดียิ่งที่พวกเราจะไดทาํกิจกรรมอันเปนประโยชนถงึสองประการในคราว
เดียวกนั คือ   ทั้งปลกูตนไมเพื่อลดภาวะโลกรอนถวายพอแหงแผนดนิ  และตอบแทนพระคุณของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  อันเปนที่รักยิง่ของพวกเรา”  นายสมาคมครุศาสตรสัมพันธกลาว 
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   “ภาวะโลกรอน” กับการดําเนินชวีิต  
              โดย...ธวชัชัย     สุขลอย 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนสิ่งที่คนในสังคม
โลกยังใหความสนใจไมมากนักและที่สําคัญ คือ ยังมีคนจํานวนมากขาดความเขาใจวามนุษย
ทุกคนในโลก มีสวนรวมกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพียงแตจะมากหรือนอยนั้นยอม
แตกตางกันไปตามพฤติกรรม และรูปแบบการ ดําเนินชีวิตของแตละบุคคลเชน การอุปโภค 
บริโภค การใชยานพาหนะรวมถึงการใชเครื่องอํานวยความสะดวกประเภทตาง ๆ ยิ่งบุคคลใด
อุปโภค บริโภคมากหรือใชชีวิตพึ่งพาสิ่งอํานวยความสะดวกมาก   บุคคลผูนั้นก็มีสวนทําใหเกิด 
“ภาวะโลกรอน”  มากขึ้นเทานั้นเพราะสิ่งอุปโภค  บริโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกชนิด
ลวนแลวแตตองผานกระบวนการผลิตทั้งสิ้น และในกระบวนการผลิตก็ยอมกอใหเกิดกาซพิษ
ชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะกาซเรือนกระจกที่เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิด “ภาวะโลกรอน”จึงอาจ
กลาวโดยสรุปไดวาการใชชีวิตที่เนนการบริโภค  และเนนความสะดวกสบายมีสวนกอใหเกิด
ปรากฏการณ “ภาวะโลกรอน” 
          หากกลาวถึง “ภาวะโลกรอน” อาจกลาวอธิบายปรากฏการณดังกลาวเพิ่มเติมไดวา     
ขณะที่กระบวนการผลิตทํางานจะกอใหเกิดกาซเรือนกระจกลอยขึ้นไปสะสมตัวในชั้น
บรรยากาศและ    เมื่อการสะสมตัวเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจะเกิดปฏิกิริยาที่ทําใหพลังงานความ
รอนจากแสงอาทิตยที่สองทะลุผานชั้นบรรยากาศเขามา สะทอนกลับออกไปนอกชั้น
บรรยากาศไดนอยลง พลังงานความรอนจากแสงอาทิตยจึงถูกกักเก็บเอาไวใตชั้นบรรยากาศ
มากขึ้นอันเปนเหตุใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น   ซ่ึงนักวิชาการเรียกภาวะดังกลาววา    “ภาวะ
โลกรอน”  
         ปรากฏการณ   “ภาวะโลกรอน”  ไดกอใหเกิดเหตุการณที่เปนภัยกับมนุษยหลายประการ   
เชน น้ําทวม   ความแหงแลง   ลมพายุ   อุณหภูมิที่สูงขึ้น   ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น   และรุกตัว
เขามาในแผนดิน โดยชวงเวลาที่ผานมา “ภาวะโลกรอน”ไดกอใหเกิดเหตุการณตาง  ๆ   
ดังกลาวขางตนในหลายพื้นที่ของโลก ดังขอมูลที่สามารถรวบรวมสรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 

เรื่องนารู 
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          ภาวะโลกรอน  สงผลใหนํ้าแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายครั้งใหญ ทําใหระดับน้ําทะเล
เพิ่มสูงขึ้น และรุกตัวเขาไปสูแผนดินในหลายพื้นที่ของโลก ทําใหผูคนจํานวนมากตองอพยพ
ยายถิ่น และสูญเสียที่ดินทํากินดวย ซ่ึงหากเปนเชนนี้ตอไป ในอนาคตสัดสวนของพื้นที่น้ํา  ๓  
สวน ตอแผนดิน  ๑ สวน อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
          ภาวะโลกรอน  ทําใหมวลน้ําแข็งของมหาสมุทรอารกติกบางลง สงผลกระทบตอวิถี
การลาสัตว เชน หมีขั้วโลกแมวน้ํา และกวางคาริบู   เพื่อการดํารงชีพของพรานชาวอินูอิต  
หรือชาวเอสกิโม  เนื่องจากแผนน้ําแข็งที่บางลงเกิดการแตกหักไดงายทําใหเปนอุปสรรคตอ
การลาสัตวนอกจากนี้สัตวดังกลาว  ก็เริ่มมีจํานวนลดลงตามธรรมชาติเพราะไมสามารถปรบัตัว
เขากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นได  ภาวะโลกรอน สงผลใหหิมะที่ปกคลุมภูเขาหลายแหงในทวีปยุโรป
ลดนอยลงจนไมสามารถเลนสกีได ซ่ึงทําใหรูปแบบวัฒนธรรมการพักผอนของคนในทวีปยุโรป
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
          ภาวะโลกรอน ทําใหอุณหภูมิในฤดูหนาว ของหลายประเทศในทวีปยุโรปสูงกวาปกติ   
เชน   ในป  ๒๐๐๗   ประเทศเนเธอรแลนดประสบกับอากาศรอนที่สุดในรอบ   ๓๐๐  ป   สวน 
ประเทศรัสเซียและอังกฤษเผชิญกับฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐

          ภาวะโลกรอน สงผลใหในระยะเวลา  ๒ - ๓ ปที่ผานมาผูสูงอายุในหลายประเทศของ 
ทวีปยุโรปเสียชีวิตไปจํานวนมากในชวงที่เกิดคลื่นความรอน    เนื่องจากไมสามารถปรับตัวได 
กับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเศษ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุการณไมปกติที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษนี้    
เชน  เกิดพายุเฮอริเคนแครีนา พัดเขาสูชายฝงประเทศบราซิลเมื่อป  ๒๐๐๔  ซ่ึงนับเปนครั้งแรก  
ในประวัติศาสตรที่เกิดพายุเฮอริเคนในตอนใตของมหาสมุทรแอตแลนติก  กรุงกาฏมาณฑุ 
เมืองหลวงของประเทศเนปาล มีหิมะตกเปนครั้งแรกในรอบ   ๖๒  ป อุณหภูมิในมณฑล 
เสฉวน   และมหานครจุงกิง   ของประเทศจีนสูงเปนประวัติการณถึง  ๓๘  องศาเซลเซียส     
เชนเดียวกับประเทศเกาหลีใต ที่ประสบกับอุณหภูมิชวงเทศกาลคริสตมาสในป  ๒๐๐๖  สูง 
ที่สุดในรอบ  ๑๐๐  ป 
         (โปรดอานตอฉบับหนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชาปฐมวัย  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลย ี
คณะครุศาสตร   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั    

รวมกับ 
OMEP  THAILAND  

จัดการประชมุนานาชาต ิ
เรื่อง    “Promoting  Learning  Potentiality  For  Young  Children” 

ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
ณ    คณะครุศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ขอเชิญคณาจารย  นิสิตและผูสนใจเขารวมประชุม ดังกลาว 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดที่ โทร.๐๑ – ๑๑๘ ๑๖๐๕ 

หรือ  ดูรายละเอียดไดที่  www.edu.chula.ac.th 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 


