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ï สารเรืองแสงซิงก์ซัลไฟด์ที่ถูกกระตุ้น
ด้วยคอปเปอร์คลอไรด์ (ZnS : Cu) : หน้า 4 
ï มุมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง รู้สักนิด...ก่อนคิดสร้างแบรนด์ 
(Brand) ตอนที่ 1 หน้า 7



สวัสดีครับท่านผู ้อ่าน เรากลับมาพบกันอีกครั้ง 
ในช่วงเดือนท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับคนไทย คือเดือน
เมษายน เพราะมีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ หรือที่ชาวเหนือ
เรียกว่า “ปี๋ใหม่เมือง” ต่อเนื่องถึง 5 วัน ถึงแม้ว่าอากาศใน
เดือนนี้จะร้อนระอุ และโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะร้อนที่สุดในรอบป ี
แต่เมื่อได้หยุดยาวไปอยู่กับครอบครัว รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถอื และเล่นน�า้สงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน กเ็ชือ่ว่า 
จะท�าให้คนไทยรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานหัวใจกันถ้วนหน้า ช่วยให้
คลายร้อนได้เป็นอย่างดี 

ข่าวสารคณะวทิยาศาสตร์ฉบบันีม้าพร้อมกบัความสดชืน่
เช่นเดียวกัน เพราะเราใช้ภาพมุมสูงของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ถ่ายโดยอากาศยานไรค้นขบั หรอืโดรน (drone) เมือ่ปี 2557 
เป็นภาพปก ท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่าคณะวิทยาศาสตร์ และ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ของเรายงัคงเขยีวชอุม่และสะอาดสดใส 
สมกับเป็น GREEN AND CLEAN University อย่างแท้จริง 

หลงัจากหยดุยาวพกัผ่อนสบายใจแล้วอย่าลืมหยิบข่าวสาร
คณะวิทยาศาสตร์มาอ่าน ท่านจะได้ท้ังสาระและได้รบัรูข่้าวสาร
ส�าคัญของคณะฯ ตลอด 3 เดือนท่ีผ่านมา นอกจากนี้ยังมี
บทความดีๆ  จากภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม เรือ่ง สารเรอืงแสง 
ซิงก์ซัลไฟด์ท่ีถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์คลอไรด์ (ZnS : Cu)  
: ความส�าคัญและการน�ามาประยุกต์ใช้ และสาระเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ก�าลังเป็นที่ตื่นตัวกันอย่างมากใน
ขณะนี้ รวมทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ที่คว้ารางวัลด้านการพัฒนาแผนธุรกิจระดับประเทศจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นอย่าลืมติดตาม
ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง
เว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th และเฟซบุ๊ก www.
facebook.com/science.cmu 

พบกันใหม่เดือนกรกฎาคมครับ

สารคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



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 การยึดมัน่ในศีลธรรมความดี

Unity การรู้รกัสามคัคเีพ่ือองค์กร
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สมาชิกทีมประกอบด้วย นายเบญจรงค์ สินธุยะ นางสาวณัฐธิดา 
จนิตการราศรี และนางสาวจริาวรรณ จินดาแก้ว นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ภาค
วิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนาวสาวจันทร์จิรา สมิทธิกุล 
และนางสาวนภสร ศรชียั นักศกึษาคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

กจิกรรมดงักล่าวจดัโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) 
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
(สอว.) ร่วมกบัอทุยานวทิยาศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ส่งเสรมิ
และผลักดันผลงานวิจัยอันมีนวัตกรรมท่ีมีศักยภาพจากมหาวิทยาลัยให้
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในเชงิธุรกจิได้จรงิ อกีทัง้ยงัเป็นการพัฒนาศกัยภาพ
ของนักศึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและการท�า
แผนธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นส่วนส�าคัญ
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยในปีนีม้ผีูเ้ข้าร่วมแข่งขนัจาก
สถาบันการศึกษา จ�านวน 20 ทีม ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6 ทีม ภาคเหนือ 9 ทีม และภาคใต้ 5 ทีม

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแผนธุรกิจ
และแผนการตลาด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจ�ปี 2558” (Research 2 Market: R2M 2015) ระดับประเทศ เม่ือวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยส่งผลงานผลงาน “น�้าลายเทียม Mouth Me”  
เข้าร่วมประกวด ภายใต้ชื่อทีม MH Fusion 
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ผลิตภัณฑ์น�้าลายเทียมท่ีใช้ในการ
ประกวดแผนธรุกจิในครัง้น้ี เป็นผลงานวิจยั
ของ เภสัชกร ศ.ดร. จีรเดช มโนสร้อย และ
เภสัชกรหญิง ศ.ดร. อรัญญา มโนสร้อย 
จากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ซึ่งได้จดสิทธิบัตรแล้วเมื่อปี 2555 และยัง
เคยได้รบัรางวัลชนะเลิศการประกวด Colgate 
Research Award 2012 และรางวัล
ผลงานวจิยัด้านวชิาการดเีด่น จากส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ในปี 2558 
อีกด้วย

Mouth Me เป็นน�้าลายเทียมที่สกัด
จากกระเจี๊ยบเขียวในรูปแบบสเปรย์ ขนาด 
20 ml. เพือ่ใช้เพิม่ความชุม่ชืน้ในช่องปากและ
ล�าคอ ส�าหรบัผูส้งูอาย ุผูป่้วย หรือผูม้คีวาม
ผิดปกติในการเคี้ยวและการกลืน จุดเด่นคือ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไทย ที่มี
คุณสมบัติการไหลแบบ Non-Newtonian 
Pseudoplastic Fluid ช่วยให้สามารถ
เคี้ยวกลืนอาหารและพูดได้ง่ายขึ้น ให้ความ
รู้สึกชุ่มชื่น เปรียบเสมือนน�้าลายจริง ช่วย
ป้องกันการเกิดโรคในช่องปากและล�าคอ  
ทีส่�าคญัคอืเป็นผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิผลติจาก 
พืชสมนุไพร 100% ไร้สารเคม ีไม่มผีลข้างเคยีง 
มีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีช่วยลดอาการฟันผุ  
อีกทั้งยังช่วยทดแทนการน�าเข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศที่มีราคาสูง และได้รับ
การยอมรบัมากกว่าน�า้ลายเทยีมทีผ่ลติจาก

สารเคมีหรือเมือกกระเพาะสัตว์ ทั้งนี้หาก
สามารถผลิตเพื่อจ�าหน่ายได้จริงก็จะช่วย
ส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 
ขณะเดียวกันก็ยังเป็นโอกาสในการขยาย
ตลาดไปสู่ผูบ้รโิภคชาวมสุลมิ เพราะน�า้ลายเทยีม 
ท่ีมอียู่ในท้องตลาดปัจจบุนัส่วนมากสกดัมา
จากกระเพาะหมู

น้องฟิล์ม นางสาวณัฐธดิา จนิตการราศี 
หนึง่ในสมาชกิทมีกล่าวถงึจดุเด่นส�าคญัของ
ผลิตภัณฑ์ว่า Mouth Me สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้ที่มีความจ�าเป็น
ต้องใช้น�้าลายเทียม ซึ่งพบได้มากในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและล�าคอ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการฉายรังสีรักษา รวมทั้ง
ผู้สูงอายุที่มักจะมีปัญหาเรื่องการขบเคี้ยว
อาหาร เพราะน�า้ลายน้อย เหตผุลทีท่างกลุม่
เลอืกน�าเสนอน�า้ลายเทยีม Mouth Me เพราะ
มัน่ใจว่าสามารถน�าไปต่อยอดเชงิพาณชิย์ได้
อย่างแน่นอน 

น้องๆ ในทีมยังกล่าวเสริมอีกว่า จาก
ประสบการณ์ในการแข่งขนัน้ี ช่วยให้มองเหน็
แนวทางการท�าธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น สร้างแรง
บนัดาลใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต 
ท�าให้ได้เรยีนรูก้ระบวนการและองค์ประกอบ
ของแผนการตลาด ต้ังแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง อกีท้ังยงัได้ใช้ความรูค้วามสามารถ
ทีเ่รยีนมาเป็นรากฐานการคดิ วิเคราะห์ แก้ไข
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ปัญหา และพัฒนาแผนงานให้มปีระสทิธภิาพและ
ใช้ได้จริง โดยสมาชิกทีมที่ประกอบด้วยเพ่ือนๆ 
จากคณะวทิยาศาสตร์และบรหิารธรุกจิสามารถ
ท�างานร่วมกันเป็นอย่างดี ทุกคนใช้ความรู้
ความสามารถเฉพาะทางทีเ่รยีนมาผสมผสานกนั
อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ หรือทางการตลาดและการบัญชี  
ท�าให้ผลงานน้ีสามารถชนะใจกรรมการได้  
ส่ิงที่คาดหวังต่อไปในอนาคตคือ อยากให้มี
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครฐัและเอกชนเข้ามาช่วย
สนับสนุนและผลักดันผลงานให้สามารถเติบโต
และน�าไปสูก่ารจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์อย่างแท้จรงิ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบโจทย์ได้
ทุกด้าน และสิ่งที่จะได้นอกเหนือจากก�าไรที่เป็น
ตัวเงิน ก็คือก�าไรทางด้านจิตใจ คือได้ช่วยผู้ที่
ประสบปัญหาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ล่าสุดทีม MH Fusion ได้นำ�ผลงานำ 
Mouth Me คว้ารางวลัชนำะเลศิการแข่งขนัำ 
The Global Student Entrepreneur 
Awards (GSEA) ระดับประเทศ ซึ่งจัดโดย  
The Entrepreneur Organization  
(EO Thailand) เม่ือวนัำพุธท่ี 17 กุมภาพันำธ์ 
2559 ณ โรงแรมอนัำนำตรา กรุงเทพมหานำคร 
และได้เป็นำตัวแทนำประเทศไทยไปร่วมแข่งขันำ
ในำระดับภูมิภาค ท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนำจนีำ (Hong Kong) 

ภาพจาก เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและเฟซบุ๊ก Global Student Entrepreneur 
Awards - GSEA Thailand
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การเปล่งแสง (Luminescence) : 
การเปล่งแสงเกดิเมือ่วตัถรุบัพลงังานอย่าง
อื่นที่ไม่ใช่พลังงานความร้อนเข้ามา แล้วเกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลงภายในวตัถ ุกลาย
เป็นพลังงานแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า [1] โดยกระบวนการเกิดการ
เปล่งแสง เกิดหลังจากที่ วัตถุได ้รับ
การกระตุ้นจากแหล่งพลังงานที่เหมาะสม 
เช่น แสงอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ์ ล�าแสง
อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น ท�าให้
อิเล็กตรอนที่อยู่ภายในออบิทัลของอะตอม
ภายในวัตถุ เกิดการเคลื่อนที่จากสถานะพื้น 
(Ground state) ไปสู่สถานะกระตุ ้น 
(Excited state) ซึ่งอิเล็กตรอนจะอยู่
สภาวะท่ีไม่มีความเสถยีร ดงันัน้อเิลก็ตรอน
จะท�าการลดพลังงานกระตุ้นเพื่อกลับเข้าสู่
สถานะพ้ืน โดยปลดปล่อยพลังงานออกมา
ในรูปของแสงหรือความร้อน หรือทั้งสอง
อย่างร่วมกนั การกระตุน้ทีเ่กดิขึน้จะเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกับอิเล็กตรอนนอกสุดที่อยู่ใน
ออบิทัลรอบนิวเคลียสของอะตอม ดังน้ัน
ประสทิธภิาพการเรอืงแสงจะขึน้อยูก่บัระดบั
การเปล่ียนแปลงของพลังงานของอเิลก็ตรอน
ในสถานะกระตุน้เพือ่กลบัเข้าสู่สถานะพ้ืนของ
แต่ละธาตุ การเปล่งแสงมี 2 ลักษณะ คือ 
การวาวแสง (Fluorescence) และการ
เรืองแสง (Phosphorescence) [2]

การวาวแสง (Fluorescence) 
การที่พลังงาน (ท่ีไม่ใช่พลังงานความร้อน) 
กระตุ้นให้วัตถุเปล่งแสงออกมาในช่วงที่มี
การให้พลังงานเท่านั้น โมเลกุลของวัตถุ
ดดูกลนืโฟตอนพลังงานสงู (แสงอลัตราไวโอเลต) 
และปล่อยโฟตอนพลงังานต�า่ (แสงที่ตามอง
เหน็) กลบัออกมา พลงังานส่วนต่างจะกลาย
เป็นพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นในวัตถุ 
โดยวัตถุดูดกลืนพลังงานจากแสงของ 
ต้นก�าเนดิก่อน แล้วปล่อยพลงังานกลบัออกมา
ในรปูของแสงในทนัท ีเมือ่ต้นก�าเนดิแสงปิดลง 
การเปล่งแสงจะหยุดเช่นกัน ในหนึ่งสถานะ
ของการวาวแสงสามารถด�ารงแสงอยูเ่พยีง  
10-5-10-8 วนิาท ีตัวอย่างเช่น โปสเตอร์แสงด�า  
(Black light poster) วัสดุชนิดนี้จะถูก

สารเรืองแสงซิงก์ซลัไฟด์
ที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์คลอไรด์ (ZnS : Cu)  

: ความส�าคัญและการน�ามาประยุกต์ใช้
ทาสด้ีวยหมึกท่ีสมบตัวิาวแสง (Fluorescence 
ink) เม่ือหมึกกระทบกับแสงด�าท่ีมีการ
ปลดปล่อยแสงสีน�้าเงินและอัลตราไวโอเลต 
หมึกจะดูดซับแสงสีน�้าเงิน แล้วไปกระตุ้น
อเิลก็ตรอนในหมกึ ขณะเดยีวกนั อเิลก็ตรอน
จะลดพลังงานกระตุ้นแล้วกลับสู่สถานะพื้น 
โดยการคายแสงสใีนช่วงคลืน่สีเขียวและเหลอืง
ออกมา หรอื หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ ซึง่เป็น
หลอดแก้วท่ีภายในบรรจไุอปรอทและเคลอืบ
ด้วยสาร Apatite analog (Sr5(PO4)3F) 
หรอืธาตหุายาก (Rare earth elements) 
ปรมิาณเลก็น้อยและพลวงทีม่สีมบตัวิาวแสง 
สารเหล่านี้จะเป็นตัวก�าหนดสีที่ปรากฏ  
เมือ่ให้ความต่างศักย์เข้าไปในหลอดไฟประมาณ 
600 โวลต์ ท�าให้เกดิไอออนของปรอทอสิระ 
และเกิดการชนกันกับอิเล็กตรอนของปรอท
อะตอมอื่น ผลจากการชนกันท�าให้เกิด
อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Second electron) 
และเคลือ่นทีไ่ปในระดบัพลงังานทีส่งูกว่า เมือ่
อิเล็กตรอนกลับมาสู่สถานะพื้นอิเล็กตรอน
จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแสง
อัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นแสงที่มองไม่เห็น  
จากนั้น สารวาวแสงจะดูดซับพลังงาน
อัลตราไวโอเลตไว้ ท�าให้อิเล็กตรอนในวัสดุ
อยู่ในสถานะกระตุ้น เมื่ออิเล็กตรอนกลับสู่
สถานะพืน้จะเกิดการปลดปล่อยพลงังานแสง
สีต่าง ๆ ตามชนิดของวัสดุ

การเรืองแสง (Phosphorescence) 
การที่พลังงาน (ที่ไม่ใช่พลังงานความร้อน) 
กระตุ้นให้วัตถุเปล่งแสงออกมา ในช่วงหลัง
การให้พลังงาน วัตถุดูดกลืนพลังงานจาก
แสงของต้นก�าเนิดก่อนแล้วปล่อยพลังงาน
ออกมาในรูปของแสงในเวลาต่อมาเมื่อต้น
ก�าเนดิแสงปิด การเปล่งแสงจะยังมอียู่ต่อไป
ระยะหน่ึง การเรืองแสงอย่างฟอสฟอร์เป็น
สภาวะที่ข้ึนกับพลังงานที่อิเล็กตรอนต้อง
ปล่อยออกมาเพื่อจะลดการกระตุ้น (De-
excited) สถานการณ์เรืองแสงอย่าง
ฟอสฟอร์สามารถอยูไ่ด้ 10-4 วนิาท ีถงึหลาย
ชั่วโมง วัตถุที่เรืองแสงอย่างฟอสฟอร์จะถูก
ใช้ในของเล่นเรืองแสง (Glow-in-the-dark) 
ซ่ึงจะปลดปล่อยแสงหลังจากที่วัสดุกระทบ

กบัพลงังานแสง เช่น นาฬิกาข้อมอืและนาฬิกา
ปลุก จะถูกเคลือบด้วยวัสดุเรืองแสงอย่าง
ฟอสฟอร์ ซึง่จะปลดปล่อยแสงได้หลายชัว่โมง
หลังจากหมดแหล่งก�าเนิดแสง

การวาวแสงและการเรืองแสงเป็น
ปรากฏการณ์การเปล่งแสงที่เหมือนกัน  
แต่แสงวาวจะเร่ิมปลดปล่อยแสงขณะทีม่แีหล่ง
กระตุ้นอยู ่ขณะเดยีวกนัการเรอืงแสงอย่าง
ฟอสฟอร์จะปลดปล่อยแสง ในระหว่างที่
ให้การกระตุ้นหรือหลังจากที่หยุดให้การ
กระตุน้ ความแตกต่างนีเ้ป็นผลจากการหมนุ
ของอิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นและการเรอืง
แสงอย่างฟอสฟอร์จะเกิดการคายแสงท่ีมี
ความต่อเนื่องกว่าหลังจากที่หยุดพลังงาน
กระตุ้น

ซิงก์ซัลไฟด์ท่ีถูกกระตุ ้นด้วย
คอปเปอร์คลอไรด์ ให้สัญลักษณ ์
แทนด้วย ZnS:Cu ได้จากการเจอืคอปเปอร์
ไอออน (Cu ion) ในโครงสร้างของซงิก์ซลัไฟด์ 
(ZnS) ที่ท�าหน้าที่เป็นสารหลัก (Host) ที่มี
สมบัติการเรืองแสงด้วยตัวเอง โดยวิธีการ
ระเหยด้วยความร้อนหรือ กระบวนการ
โซล-เจล หรือ กระบวนการตกตะกอน
ร่วมกัน เป็นต้น การกระตุ้นด้วยคอปเปอร์
ท�าให้มีความสว่างของการเรืองแสงสูง และ
ง่ายต่อการกระตุ้น

ลักษณะของสารซิงก์ซัลไฟด์ 
ท่ีถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์คลอไรด์  
: สาร ZnS:Cu ดังภาพท่ี 1 มีกลไกการ
เรืองแสงแบบฟอสฟอร์ แสงที่เหมาะสม 
ในการกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์การ
เรอืงแสงนี ้ได้แก่ แสงอลัตราไวโอเลต แสงแดด 
และแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ  
ซึง่แสงกระตุน้เหล่านีจ้ะมช่ีวงความยาวคลืน่
ประมาณ 350-400 นาโนเมตร โดย ZnS:Cu 
จะปลดปล่อยแสงสีเขียว-เหลือง ที่มีช่วง
ความยาวคลื่นประมาณ 500-550 
นาโนเมตร [3,4]
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กลไกการเรืองแสงของ ZnS:Cu : 
การศึกษากลไกการเรืองแสงของ ZnS:Cu 
สามารถศกึษากลไก การวเิคราะห์ด้วยเทคนคิ 
Fluorescence Spectrophotometer 
จะได้ผลการปลดปล่อยแสงทีค่วามยาวคลืน่
ต่างๆ โดยท�าการเปรียบเทียบระหว่างสาร 
ZnS ที่ไม่เจือ Cu2+ กับ ZnS ที่เจือด้วย Cu2+ 
เพือ่สร้างแผนภาพอธิบายกลไกการเรอืงแสง
ของสารเรืองแสงชนิด ZnS:Cu ดังภาพที่ 2

เมื่อ Vs เป็นต�าแหน่งว่างในออบิทัลของอะตอม 
ซัลเฟอร์ (S)

 VZn เป็นต�าแหน่งว่างในออบิทัลของ
อะตอมซิงก์ (Zn)

จากภาพที่ 2 เมื่ออนุภาคโฟตอนของ
แสง กระตุ้นให้อิเล็กตรอนของ ZnS:Cu  

ภาพท่ี 2 ลักษณะแบบแผนระดับพลังงานที่แสดงกลไกการ
ปลดปล่อยพลังงานใน ZnS:Cu [5]

ที่อยู่ใน d-orbital ท�าให้เกิด
การปลดปล่อยแสง 3 พีค ที่
ความยาวคลื่นดังนี้

พคี I ความยาวคลืน่ 411 
นาโนเมตร แสงที่ปรากฏเป็น
แสงสีน�า้เงิน เกิดจากอิเล็กตรอน
ตัวนอกสุดในซัลเฟอร์อะตอม
ถูกกระตุ้นให้มีพลังงานสูงขึ้น
และไม่มีความเสถียร ท�าให้
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปอยู่ใน
สถานะกระตุ้น ซึ่งเป็นออบิทัล
ทีว่่างในระดบัพลงังานทีสู่งกว่า
ของซัลเฟอร์อะตอม (Vs) จาก
นั้นอิเล็กตรอนจะลดพลังงาน
ของตัวเองเพื่อกลับสู่สถานะ
พืน้ (Ground state) พลงังาน

ทีค่ายออกมาเท่ากบั 3.02 อิเล็กตรอนโวลต์

พีค II ความยาวคลื่น 455 นาโนเมตร 
แสงทีป่รากฏเป็นแสงสนี�า้เงิน จะมจีุดเริ่มต้น
ท่ีต่างจากพคี I คอื เป็นการคายแสงทีเ่กดิขึน้
ภายในโครงสร้างของสาร ZnS:Cu อเิลก็ตรอน
ที่อยู่ในที่ว่างภายในของโครงสร้าง ZnS จะ
ลดพลังงานกระตุ้น แล้วกลับมาอยู่ในที่ว่าง
ภายในออบทิลัของซงิก์อะตอม (Vzn) พลงังาน
ทีค่ายออกมาเท่ากบั 2.75 อเิลก็ตรอนโวลต์

พีค III ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร 
แสงทีป่รากฏเป็นแสงสเีขยีว เป็นผลจากการ
ที่ Cu2+ เข้าแทนที่ต�าแหน่งของ Zn2+ ใน
โครงสร้างของ ZnS จึงเกิดต�าหนิภายใน
โครงสร้างข้ึน ดังน้ันพีคท่ีต�าแหน่งนี้จะเป็น
ลักษณะการคายแสงเฉพาะตัวของ ZnS ท่ี
ถูกกระตุ้นด้วย Cu2+ โดยอิเล็กตรอนท่ีถูก

กระตุ้นให้เคล่ือนท่ีไปอยู่ในท่ีว่างภายในซลัเฟอร์
อะตอมจะเกดิการคายพลงังาน แล้วกลับมา
อยู่ในช้ันระดับพลังงาน t2 ของคอปเปอร์
อะตอม พลังงานที่คายออกมาเท่ากับ 2.48 
อิเล็กตรอนโวลต์

ต�าแหน่งพีคการปลดปล่อยแสงสเีขยีวนี้
มกัจะเกดิการคลาดเคล่ือนเล็กนอ้ย เมือ่เตมิ
ปริมาณ Cu2+ ต่างๆ กัน ผลการปลดปล่อย
แสงทั้ง 3 พีค ท�าให้สังเกตเห็นแสงที่ปรากฏ
เป็นสีเขียว-เหลือง [6]

สมบตัทิางเคมี : ไม่ละลายน�า้ เป็นตวั
ท�าละลายอนิทรย์ี มคีวามชืน้น้อยกว่า 0.2% 
สลายตัวในกรดแก่ และมีค่าพีเอช ประมาณ 
10 [4]

สมบตัทิางกายภาพ : ลกัษณะภายนอก
เป็นผงละเอียดสีเหลือง-ขาว มีความ 
หนาแน่น 4.08 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ที่ 23±3 ไมครอน 
[4]

รูปร่างอนุภาคของสารเรืองแสง 
ZnS:Cu : ก่อนเผาที่อุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียส มีลักษณะคล้ายผลึกลูกบาศก์ แต่
มีเหลี่ยมมุมไม่ชัดเจนและเกิดการเกาะติดกัน
เป็นกลุ่ม ในภาพที่ 3

องค์ประกอบทางแร่ : ZnS:Cu ทั่วไป
ม ี2 โครงสรา้ง คอื โครงสรา้งเฮกซะโกนอล 
(Wurtzite) และคิวบิก (Sphalerite) ซ่ึง
โครงสร้างที่ท�าให้เกิดการเรืองแสงได้ดีจะ
ต้องอยู่ในรูปของโครงสร้าง Wurtzite

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของสาร ZnS:Cu 
(วิเคราะห์โดย วรพงษ์ เทียมสอน และศศิกร อินทรศรี)

 

ภาพท่ี 1 ผงสารเรอืงแสงซงิก์ซลัไฟด์ทีถ่กูกระตุน้ด้วยคอปเปอร์
คลอไรด์ (ZnS:Cu)
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ตวัแปรในการเรืองแสง : ประกอบด้วย
ขนาดอนุภาคของผงเรืองแสง หากมีขนาด
ใหญ่ การเรืองแสงยิง่สว่างมากขึน้ แต่ขนาด
อนุภาคเลก็จะเรืองแสงนาน ไม่ควรให้เมด็ผง
เรืองแสงสัมผัสโดยตรงกับโลหะ เพราะจะ
ท�าให้เม็ดผงมีสีเข้มขึ้น และสูญเสียความ
สามารถในการเรืองแสง [7]

อายุการใช้งานของสารเรืองแสง 
ZnS:Cu : การใช้งานขึ้นกับวัสดุที่ใช้ในการ
เคลือบ ZnS:Cu จากบรรยากาศภายนอก 
โดย ZnS:Cu จะท�าให้เกิดการสลายตัวใน
สภาพความชื้นและสภาพกรด จึงท�าให้
ประสิทธิภาพการเรืองแสงลดลง หากวัสดุ
ท่ีใช้ในการเคลือบป้องกันสาร ZnS:Cu ต่อ
สภาวะการกดักร่อนได้สมบรูณ์ อายขุองสาร 
ZnS:Cu จะสามารถเรืองแสงได้ตลอด [8]

ผลการน�งานวิจัยไปประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ [9] : ได้พัฒนา
แผ่นกระจกเพื่อเป็นกระจกหน้าต่างส�าหรับ
การก่อสร้างอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสมบัติการ
ส่องแสงสว่างในที่มืดโดยใช้ ZnS:Cu ที่ถูก
เตรียมให้อยู่ในรูปของสารละลายเคลือบ
อนนิทรย์ี เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั เช่น เป็น
วัสดุเรืองแสงแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ป้าย
บอกทางตามแนวทางเดิน หรือน�าไปใช้เป็น
วัสดุประกอบอาคารให้เกิดการเรืองแสง
สวยงาม โดยท�าการควบคุมขนาดอนุภาค

ของ ZnS:Cu ส่วนผสมของสารเคลือบ
อนินทรีย์ สภาวะการเคลือบผิว สภาวะ
การเผา (อุณหภูมิ ระยะเวลาเผาแช่ไฟ 
บรรยากาศการเผา) ซึ่งกระจกเรืองแสงนี้มี
ข้อดีกว่าวัสดุเรืองแสงท่ีเป็นพลาสติกคือ 
สามารถทนต่อความร้อนได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย เช่น หากเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ 
กระจกเรอืงแสงจะยงัคงสภาพโดยไม่เกดิการ
เผาไหม้ หรือช�ารุดเสียหาย

ส�าหรับผู้อ่านท่ีสนใจรายละเอียดเพ่ิม
เตมิสามารถศกึษาได้จากผลงานของผูเ้ขยีน
ในผลงานตีพิมพ์ที่อ้างถึงดังต่อไปนี้
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ภาพท่ี 4 ลกัษณะแบบแผนองค์ประกอบวัฏภาคด้วยเทคนคิการเลีย้วเบนรงัสเีอก็ซ์ของ ZnS:Cu 
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ X’pert hihgScore plus version 2.1 Reference code : 
00-036-1450 (วิเคราะห์โดย วรพงษ์ เทียมสอน และศศิกร อินทรศรี)

ภาพท่ี 5 ตวัอย่างแผ่นกระจกทีเ่คลอืบด้วยสาร
เรอืงแสง ZnS:Cu โดยผ่านกระบวนการลามเินต 
เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของการเรืองแสง 
[9]
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SCI
Column

หลายๆ ท่าน ที่เริ่มต้นสร้างธุรกิจของ
ตัวเองไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือร้านค้า ก็มักจะสร้างแบรนด์สินค้า 
เพ่ือบ่งบอกความเฉพาะของธุรกิจของ
ท่านด้วย และหากจะว่ากันด้วยเรื่องของ
แบรนด์สินค้า ก็น่าจะครอบคลุมไปถึงค�าพูด
คุ้นหูในชีวิตประจ�าวัน เช่น ตราสินค้า โลโก้ 
ชื่อสินค้า ยี่ห ้อ ชื่อบริษัท ช่ือร้านค้า 
เคร่ืองหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
เป็นต้น “แบรนด์สินค้า” เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง
ตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ รวมถึง
สามารถส่ือถงึความมชีือ่เสยีง ความน่าเชือ่ถือ 
และมูลค่าของสนิค้านัน้ แบรนด์สินค้าจงึเป็น
ทรัพย์สนิทางปัญญาประเภทหนึง่ที ่สามารถ
ซ้ือขาย โอนหรือรับมรดกกนัได้ ราคาประเมนิ
แบรนด์สินค้าบางตัว อาจจะมีมูลค่าสูงกว่า
มูลค่าของโรงงานที่ผลิตตัวสินค้าน่ันด้วย
ซ�้าไป ดังน้ันหากคิดจะสร้างแบรนด์สินค้า
สกัชิน้ เราคงต้องมองให้ครบทกุมติก่ิอนเริม่
สร้างแบรนด์ เพราะนอกจากจะมองเรือ่งการ
ออกแบบให้สวยงาม ตดิตา จดจ�าง่าย สะท้อน
ถึงตัวผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งส�าคัญที่ผู้เริ่มต้น
ธุรกิจต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ 
“เราจะท�าอย่างไรให้แบรนด์สินค้าของเรา 
ได้รับการคุ้มครองไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิด 
และไม่ไปละเมิดแบรนด์ของบุคคลอื่น”

แต่ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า 
แบรนด์สนิค้า ทีย่ืน่ขอจดทะเบยีนเครือ่งหมาย 
การค้า กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณชิย์ จะถกูคุม้ครองด้วย พ.ร.บ. เคร่ืองหมาย 
การค้า และการฟ้องละเมดิจะฟ้องละเมดิตาม 
พ.ร.บ. เครือ่งหมายการค้า ไม่ใช่ พ.ร.บ. ลขิสทิธ์ิ 
(Copyright ; Ī) อย่างที่สื่อบางส�านัก 
มักใช่ค�าว่าละเมิดลิขสิทธิ์ในการเขียนข่าว

มุมทรพัย์สินทางปัญญา
เรื่อง รู้สกันิด...ก่อนคิดสร้างแบรนด์ (Brand) ตอนที่ 1 

บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาการฟ้องละเมดิ
ระหว่าง กาแฟสตาร์บัคส์ (STARBUCKSī) 
และสตาร์บัง (STARBUNG) ฐานความผิดที่ 
“สตาร์บงั” เลยีนเครือ่งหมายการค้า “สตาร์บคั” 
ที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ท�าให้
ผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนหลงผิด ตาม
มาตรา 109 ที่ว่าด้วย บุคคลใดเลียนแบบ
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
ของบุคคลอื่นที่ ได ้จดทะเบียนแล้วใน
ราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า
เป็นเครือ่งหมายการค้า เครือ่งหมายบรกิาร 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม
ของบุคคลอืน่นัน้ ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ
สองปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทัง้
จ�าทั้งปรับ

โลโก้ ไม่เหมือนกนั ท�ไมถึงถูกฟ้อง?
โลโก้สตาร์บัง ได้ออกแบบลวดลายให้

มีลักษณะที่ต่างไปจากโลโก้ของสตาร์บัคส์ 
จึงไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ลวดลายตัวโลโก้ 
แต่ตามกฎหมายแล้ว สตาร์บงัถกูฟ้องละเมดิ
ได้จาก พ.ร.บ.เครือ่งหมายการคา้ นัน่หมาย
ถึงแม้ลวดลายโลโก้จะเป็นรูปอาบังชู 2 นิ้ว 
และชื่อตราสินค้าที่สะกดต่างกัน เสียงเรียก
ขานต่างกนั แต่กย็งัท�าให้เข้าใจได้ว่าสตาร์บงั
เลียนเครื่องหมายการค้าของสตาร์บัคส์ 

ซึ่งผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไป อาจเกิดความสับสน
หลงผดิ เนือ่งจากตาม พ.ร.บ. เครือ่งหมายการค้า 
มาตรา 6 ระบุว่า เครื่องหมายทางการค้า
อันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วย
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเครือ่งหมายการค้าท่ีมลัีกษณะ
บ่งเฉพาะ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ไม่เป็นเครือ่งหมายการค้าทีเ่หมอืน
หรอืคล้ายกบัเครือ่งหมายการค้าท่ีบุคคลอ่ืน
ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

สตาร์บัคส์ (STARBUCKSī) ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนแล้วใน
ประเทศไทย ย่อมเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้า
นั่น และมีสิทธิแต่เพียงผู ้เดียวในการใช้
เครือ่งหมายการค้านัน้ส�าหรบัสินค้าทีไ่ด้จด
ทะเบียนไว้ ตามมาตรา 44 ดังนั้นสตาร์บัง
จะต้องด�าเนินการเปลีย่นโลโก้ หรอืตราสนิค้า  
ไม่ให้เหมือนหรือคล้ายกับสตาร์บัคส์ 
(STARBUCKSī) 

 

ถ้าไม่ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสินค้าที่เราออกแบบเองจะสามารถใช้ได้เลย หรือไม่?
ในความเป็นจรงิเจ้าของแบรนด์สนิค้า มสีทิธใิช้ตราสนิค้ากบัสินค้าหรอืบรกิารทีท่่านเป็นเจ้าของได้เลย โดยไม่ต้องขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า

กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน ซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ส่ิงส�าคัญคืออาจเกิดความเส่ียงต่อการถูกฟ้องละเมิดได้ในอนาคตเนื่องจาก 
ท่านไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องหมายการค้าของท่านไปเหมือนหรือคล้ายกับเคร่ืองหมายของบุคคลอ่ืนท่ีขอจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ ดังนั้น
ผู้ท่ีเริม่สร้างแบรนด์สนิค้า ควรยืน่ขอจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้า กบักรมทรพัย์สนิทางปัญญา เพือ่ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบว่า เครือ่งหมายการค้า
ของท่านไม่ไปเหมือนหรือคล้ายกับของผู้อ่ืน เพื่อลดความเสี่ยงการฟ้องละเมิด และยังได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิด
เครือ่งหมายการค้าของท่าน และในระหว่างทีเ่ครือ่งหมายการค้าของท่านอยูใ่นระหว่างการตรวจสอบรอรบัจดทะเบยีน ท่านสามารถใช้สญัลกัษณ์ 
TM (ย่อมาจาก Trade mark) ก�ากบับนเคร่ืองหมายการค้า
นั่นไปพลางก่อน เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า นี่คือตราเครื่องหมาย
ทางการค้าของท่าน เมือ่ได้รบัการจดทะเบยีนแล้วจงึสามารถ
ใช้สัญลักษณ์ ī (ย่อมาจาก Registered trademark) 
ก�ากับบนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า แบรนด์
ของท่านเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

เอกสารอ้างอิง
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย์. กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา.

ที่มาของภาพประกอบ
http://kafeme.blogspot.com/2013/12/10-2556_27.html
http://www.forbes.com/powerful-brands
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SCI Knowledge  

IQ+EQ

ปัญญา+อารมณ์ดี ชีวิตมีสุข 
เราอยู่ท่ามกลางสงัคมทีผู่ค้นหลากหลาย 

แตกต่างกันทั้งเรื่องของอายุ อาชีพ รายได้ 
การศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา และฐานะทางสงัคม 
ความแตกต่างของผู้คนที่กล่าวถึงนี้ หลาย
อย่างสามารถแสดงเป็นตัวเลขให้เห็นเด่นชัด 
เช่น อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา แต่ยังมี
อย่างหนึ่งท่ีมนุษย์เราพยายามสรรหาวิธีวัด
ประเมิน ก็คือ “ระดับความฉลาด” ของแต่ละ
บคุคล ซึง่เช่ือว่าตวัเลขทีไ่ด้ออกมาจะแสดงถงึ
ความปกติ ความผิดปกติ หรือความเป็น
อจัฉรยิะของคนได้ วธิกีารนีถ้กูน�ามาใช้อย่าง
แพร่หลายไปทั่วโลก แม้กระทั่งในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการส�ารวจ
สถานการณ์ระดับสตปัิญญาของเดก็ไทยอยู่
เป็นประจ�า จึงอาจถือได้ว่าการพัฒนาสติ
ปัญญา ความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยนั้น
เป็นภารกจิทีผู่ใ้หญ่ในบ้านเมอืงให้ความส�าคญั
เป็นอย่างยิ่ง 

ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่า
ความฉลาดน้ันไม่ได้มแีค่เรือ่งของความฉลาด
ทางปัญญา(IQ) เพยีงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยัง 
มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญที่ท�าให้
มนุษย์ด�าเนิน
ชีวิตในฐานะ
สตัว์สงัคมได้
อย่างปกตสิขุ 

ข้อมลูจากคูม่อืความฉลาดทางอารมณ์ ฉบบั
ปรับปรุง ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ระบุว่า ไอคิว (IQ) หรือ 
Intelligence Quotient คือความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล 
การค�านวณ การเช่ือมโยง ส่วนอีคิว (EQ) 
หรอื Emotional Quotient คอืความฉลาด
ทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้
และเข้าใจอารมณ์ท้ังของตวัเองและผูอ่ื้น ตลอด
จนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะ
สมกับสภาพการณ์ ไอคิวเป็นศักยภาพทาง
สมองที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ได้ยาก ส่วนอีคิวถึงแม้จะเป็นศักยภาพทาง
สมองเหมอืนกนัแต่กส็ามารถปรบัเปลีย่นเรยีน
รู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 

การวดัไอคิว เกิดขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 
1905 โดยนกัจติวทิยาชาวฝรัง่เศสชือ่ อัลเฟรด 
บเีนต์ (Alfred Binet) แบบทดสอบไอควิของ
เขาถกูปรบัปรงุและพฒันาหลายต่อหลายคร้ัง 

เพื่อให้เหมาะกับช่วงวัยที่
แตกต่างกัน โดยแต่ละ

แบบมีเกณฑ์ทดสอบ
ความฉลาดในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความ
สามารถด้านการ
คิดเชิงซ้อน การ

จบัคู่โครงสร้าง 

การเชือ่มโยงภาพ และการคดิเชงิตรรกะ คะแนน
ทีผู่ท้ดสอบท�าได้จะถกูแปลงออกมาเป็นตวัเลข
แสดงระดับเชาวน์ปัญญา หรือ IQ ยิ่งคะแนน
สงูกย็ิง่แสดงถงึการมรีะดบัเชาวน์ปัญญาสูง 

ดังท่ีกล่าวไปในตอนต้นว่าการวดัระดบั
ไอคิว หรือความฉลาดทางเชาวน์ปัญญานั้น
เกิดขึ้นมานานมากกว่า 100 ปี แล้ว ส่วนการ
วัดอีคิว หรือความฉลาดทางอารมณ์นั้น
เกิดขึ้นภายหลัง โดยผู้ที่ถือว่ามีอีคิวในระดับ
ปกติ คือผู้ท่ีความสามารถในการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง รูจ้กัควบคมุและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม เข้าใจตนเองและผูอ้ืน่ สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยคนท่ีมีอีคิวสูงจะมี
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มีการตัดสินใจที่ดี 
ควบคมุอารมณ์ตวัเองได้ มคีวามอดทนอดกลัน้ 
ไม่หนุหนัพลนัแล่น ทนต่อความผดิหวงัได้ เข้าใจ
จิตใจของผู้อ่ืน เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม 
ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ง่ายๆ ซึ่งอีคิวสามารถ
พฒันาได้จากการเลีย้งด ูและกระตุ้นพฒันาการ
เด็กอย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก

การพัฒนาอีคิวสามารถท�าได้ในทุก
ช่วงวัย แต่ส�าคัญที่สุดในวัยเด็ก ซึ่งปัจจัย

ส�าคัญคือ ผู้ใหญ่ต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างท่ีดี ปลูกฝัง

สาระวิทยาศาสตร์

 ภาพประกอบจากเว็บไซต์ https://pixabay.com/th/
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คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก ให้อิสระทาง
ความคิด ไม่ปกป้องมากเกินไป ไม่ตามใจ 
ทกุอย่าง ฝึกฝนให้มรีะเบยีบวนิยั แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง และใช้ชวีติอย่างเบกิบานสดใสตาม
วยั ตลอดจนให้บตุรหลานอยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีดี ส่วนในวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการพัฒนาความ
ฉลาดอารมณ์ของตนกส็ามารถท�าได้ โดยอาจ
ใช้หลักศาสนา หรือหลักปรัชญาที่ตนเช่ือถือ
มาเป็นข้อคดิข้อเตอืนใจในการเจรญิสตใิห้มัน่คง 

เราอาจกล่าวได้ว่าทั้งไอคิวและอีคิวมี
ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะทั้ง 
2 สิ่งน้ี ล้วนมีผลต่อการใช้ชีวิตของคนตั้งแต่
เกดิไปจนตาย เพราะคนทีเ่ฉลยีวฉลาดในการ
คิดหาเหตุผล หรือการเรียนรู้ ก็ต้องพัฒนา
ทกัษะการใช้ชวีติและการเข้าสงัคมไปพร้อมกัน 
เพราะคนเก่งเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะถึง
ขั้นเป็นอัจฉริยะ แต่หากขาดความสามารถใน
การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ และการจดัการกบัอารมณ์ 
ความต้องการของตนเอง ก็คงไม่มีความสุข

และอาจก่อปัญหาให้กับคนรอบข้าง ปัจจุบัน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้มีการ
ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองพัฒนาไอคิวและ
อคีวิให้บตุรหลานตัง้แต่ยงัเลก็ เพ่ือเป็นรากฐาน
การใช้ชีวิตที่ดีในอนาคต 

DID YOU KNOW?

"กระทรวงสาธารณสขุส�ารวจระดบัไอควิและอคีวิของเดก็ไทยวยัประถมศกึษาปีที ่1 ปี พ.ศ.
2557 จ�านวน 4,929 คน ทุกภาคทัว่ประเทศ พบว่าระดบัไอควิเฉลีย่อยูท่ี ่93.1 จดุ ลดลงจากปี 2554 
ที่มีอยู่ 94 จุด ซึ่งต�่ากว่ามาตรฐานโลกที่ก�าหนดเฉลี่ยอยู่ที่ 100 จุด โดยเด็กในเมืองมีค่าเฉลี่ย
ไอคิวสูงกว่าเด็กในชนบท ส่วนระดับอีคิวอยู่ในระดับปกติทั้งเขตเมืองและชนบท 

วิธีการวัด: ไอคิวใช้แบบทดสอบ Standard Progressive Matrices (SPM; parallel 
version) ส่วนอีคิวใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 6-12 ป ี(ฉบับย่อ 15 ข้อ) 
*** ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต"กรมสุขภาพจิตจัดท�าแบบทดสอบด้านสุขภาพจิตบริการแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและร่วมท�าแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต www.rajanukul.go.th/iqeq

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

 เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต

•	http://www.dmh.go.th/news/
view.asp?id=847

•	http://www.dmh.go.th/news/
view.asp?id=1036

 เว็บไซต์ My First Brain

•	http://www.myfirstbrain.com/
student14.aspx

 หนังสือรายงานสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาเด็กนักเรียนไทย 2554 โดย 
กรมสุขภาพจิต จากเว็บไซต์สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

 เว็บไซต์ smartteen

•	http://www.smartteen.net/
main/_admin/
download/4-25-1388994589.
pdf

 เว็บไซต์ Weloveshopping

•	http://iqlearningtoy.
weloveshopping.com

 เว็บไซต์ Momypedia

•	http://www.momypedia.com

 เว็บไซต์สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

•	http://www.rajanukul.go.th/
iqeq/index.php

•	http://www.rajanukul.go.th/
new/index.php?mode=maincont
ent&group=225&id=3867&date_
start=&date_end=

 เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

•	http://www.mhcr1.go.th
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ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทาน
ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีัณฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาดาราศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา 2558 
และศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยทั้ง 2 ท่าน  
ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรครัง้ที ่50 ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อดีตคณบดีและอาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์
ได้รบัพระราชทานปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 

และได้รบัการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

SCI News&Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะ
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ศิษย์เก่าและอาจารย์อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์
ได้รบัคดัเลือกเป็นนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ดีเด่น 

ประจ�ปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สายสมร ล�ายอง อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ�าป ี
2558 สาขานกัวชิาการ และคณุอรอนงค์ ศริริงัคมานนท์ นกัธรุกจิแอมป์เวย์ ระดบัตรีเพชร
สองผู้สถาปนา นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 08 ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
นกัศกึษาเก่ามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ดเีด่น ประจ�าปี 2558 สาขาบรหิารธรุกจิ โดยทัง้ 2 ท่าน 
ได้เข้ารบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุจากศาสตราจารย์คลนิกิ นพ.นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50  
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2559 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชียงใหม่
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวลัสภาวิจยัแห่งชาติ: 
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี 2558

รองศาสตราจารย ์  ดร.  สัมพันธ ์  
สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์ ดร. พิพัฒน์ เรือนค�า อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ท่ีได้รับรางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าป ี
2558 ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ  
จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาสัณฐานวิทยา
และการปรับสภาพพื้นผิวของโครงสร้างนาโน
ซิงค์ออกไซด์ เพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
แบบไฮบรดิสารอินทรย์ี-สารอนินทรย์ี” ในงานวนั
นกัประดษิฐ์ ประจ�าปี 2559 เมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 
2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา กรุงเทพฯ 
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ผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รบัการเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559

ผูบ้รหิารและอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์เข้ารบัรางวลัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ "ช้างทองค�า" 
ประจ�าปี 2558 และกติตบิตัรผูบ้รหิารทีด่�ารงต�าแหน่งครบวาระ จากศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วันที ่26 มกราคม 
2559 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ซึ่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 
2558 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร. สุพล อนันตา อาจารย์ประจ�าภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช ้างทองค�า” 
ประจ�าปี 2558 ประเภทนักวิจัยดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ 
อาจารย์ประจ�าภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ 
ได ้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2558 ประเภทนักวจัิย 
รุน่ใหม่ดเีด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่
เข้ารบักติติบัตรในโอกาสท่ีด�ารงต�าแหน่งครบ
วาระ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ 
สิงห ์ใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาฟ ิสิกส ์ 
และวัสดุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบคุลากรร่วมแสดงความยนิดี
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นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รบัคดัเลือกเป็นผู้แทนไทย
ร่วมปฏิบตัิการวิจยั
ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซ ี
ประจ�าปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก
นกัวิทยาศาสตร์รางวลัโนเบล 

สาขาเคมี ปี 1987 มาบรรยายพิเศษ 
ณ ภาควิชาเคมี

ขอแสดงความยินดกีบันายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร 
และนางสาวพัทธมน กองค�าบุตร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัย
ระยะสั้น ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซี 
ประจ�าปี 2559 ระหว่างวันท่ี 18 กรกฎาคม–9 กันยายน 
2559 ซึง่ด�าเนินการโดยส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สวทช. ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมปฏบิตักิารวจิยัระยะสัน้ ณ สถาบนัเดซ ีเมอืงฮมับร์ูก 
หรอืเมอืงซอยเธน สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีในโครงการ
ภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2559 เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เปิด
โลกทศัน์ทางวชิาการ และมโีอกาสเรยีนรูค้วามก้าวหน้าทาง
วิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงในองค์กรการวิจัย
ระดับนานาชาติ ซึ่งภายหลังจาก สวทช. ได้ด�าเนินการ
คัด เลือกนักศึกษาที่ มี ศักยภาพและคุณสมบัต ิ
เหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย  
ซึ่งพระองค์ได้ทรงคัดเลือกนายจอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร 
และนางสาวพัทธมน กองค�าบุตร เป็น 2 ใน 4 ตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Jean-Marie Lehn 
นกัวิทยาศาสตร์ผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 1987 มาบรรยายพเิศษ 
หัวข้อ “Perspective in Chemistry: On the Way towards 
Complex Matter” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าว
ขอบคุณ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟัง
การบรรยายเป็นจ�านวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 
CB1320 ชั้น 3 อาคารเคมี 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ซึ่งจัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของ
พลาสมาและล�าอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์
และวสัดศุาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
17 กมุภาพนัธ์ 2559 เพือ่เผยแพร่ให้สาธารณชน
ได้รับทราบถงึความก้าวหน้าของผลงานวจิยั
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ทัง้ทางด้านการแพทย์และอตุสาหกรรมอญัมณี 

โครงการวิจัยที่น�ามาเผยแพร่ในครั้งนี้
ประกอบด้วย 2 โครงการท่ีส�าคญั คอื “ระบบ
พลาสมาเย็นเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานการ
แพทย์และทนัตกรรม” (Cold Atmospheric 
Plasma System for Medical and 
Dental Applications) ซ่ึงมรีองศาสตราจารย์ 
ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ อาจารย์ประจ�า
ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นหวัหน้าโครงการวจัิย โดยท�าวจิยัร่วมกบั
ทีมวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. และ
คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร มหาวิทยาลยั
บรูพา และอีกโครงการหนึง่คอื “การวเิคราะห์
และปรับปรุงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
พลอยแซฟไฟร์สนี�า้เงนิธรรมชาตด้ิวยเทคโนโลยี
ล�าไอออน” (Ion Beam Technology for 
Analysis and Modification of Natural 
Blue Sapphire) ซึ่งมีอาจารย์ ดร. ดวงแข 
บุตรกูล อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย โดยท�าวิจัยร่วมกับ ดร. เสวต 
อนิทรศิร ิผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. อดุมรตัน์ 
ทพิวรรณ อาจารย์ประจ�าภาควชิาฟิสกิส์และ
วสัดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ และอาจารย์
จากมหาวิทยาลัยบูรพา 

โครงการวิจัย “ระบบพลาสมาเย็นเพื่อ
การประยกุต์ใช้ในงานการแพทย์และทนัตกรรม” 
เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556-
ธันวาคม 2557 ภายหลงัการวิจยัเสรจ็สิน้
คณะวิจยัสามารถสร้างระบบเจท็พลาสมาเยน็
ความดันบรรยากาศ เพ่ือใช้ฆ่าเชื้อราและ
แบคทีเรียส�าหรับงานทางด้านทันตกรรม 
อีกทั้งยังสามารถสร้างระบบพลาสมาเย็น
แบบสัมผัสเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพผิวพรรณ 
ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ทั้งด้านไฟฟ้า 
พลังงาน และแสง UV โดยจาก
การทดสอบระบบพลาสมาเย็น

แบบสมัผสัในการฟ้ืนฟสูภาพผวิที่
เสือ่มสภาพตามวัยกับอาสาสมัคร 
2 กลุม่ พบว่ากลุม่ทีใ่ช้พลาสมาเยน็
แบบสัมผัสร่วมกับครีมบ�ารุง
ผิวหน้าสมุนไพร Emblica Plus 
มีประสิทธิภาพในการรักษา
ผิวหน้าทั้งในเรื่องของความ
ตงึผวิ ความเรยีบเนยีน ความขาว 
และสภาพผิวโดยรวมดีกว่ากลุ ่มท่ีใช ้
พลาสมาเยน็เพยีงอย่างเดยีว แสดงให้เหน็ว่า
พลาสมาเยน็แบบสมัผัสช่วยให้การซมึผ่านของ
ครีมเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษา

ส่วนโครงการวิจัย “การวิเคราะห์และ
ปรบัปรงุคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมลูค่าพลอยแซฟไฟร์
สีน�้าเงินธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีล�าไอออน” 
เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557-
กันยายน 2558 จากผลการวิจัยพบว่าการ
ปรับปรุงคุณภาพพลอยแซฟไฟร์สีน�้าเงิน
ธรรมชาติด้วยเทคนิคไออนอิมพลานเตชัน
สามารถท�าให้พลอยมีสีสวยสด เนื้อพลอย
สะอาด ลดความขุ่นมัว ท�าให้พลอยหลังการ
เจียระไนมีความสดใสแวววาวมากขึ้น เพราะ
เทคนคิดงักล่าวไม่ท�าให้เกิดความเสยีหายกับ

เนื้อพลอย เนื่องจากเป็นการให้พลังงานสูง
แต่อุณหภูมิต�่า เมื่อน�าพลอยไปประกอบ
ตัวเรือนเป็นเครื่องประดับก็จะสามารถเพิ่ม
มูลค่าได้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเป็น
รากฐานส�าคญัในการน�าเทคโนโลยีล�าไอออน
ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ท่ี กลุ่มสารนเิทศและประชาสมัพนัธ์ 
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

โทร. 02 579 9775, www.nrct.go.th

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
โดยการสนับสนุนจาก วช.
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ศวท.-มช. ได้รับการรับรอง
มาตรฐานห้องปฏิบตัิการทดสอบ 

สาขาโภคภัณฑ์ 
น�้าบริโภค-น�้าอุปโภค

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รบัการรบัรองความสามารถห้องปฏบิติัการทดสอบ ตามมาตรฐาน
เลขที ่มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) สาขาโภคภณัฑ์ 
น�้าบริโภค-น�้าอุปโภค เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 จากส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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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



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 22 เดือนเมษายน-มิถุนายน 255918

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


