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วิิสััยทััศน์์คณะวิิทัยาศาสัตร์์
"คณะวิิทัยาศาสัตร์์มุ่่�งส่ั�ควิามุ่เป็็น์น์าน์าชาติใน์การ์ผลิิตบััณฑิิต การ์วิิจััยใน์ร์ะดัับัสัากลิ แลิะการ์พััฒน์าท่ั�ยั�งยืน์"
ค�านิ์ยมุ่หลัิกคณะวิิทัยาศาสัตร์์ (Science Core Values : sCi )
strategic Management บริิหาริจััดการิเชิิงกลยุุทธ์์	
Customer and Valued-People Focus	มุุ่�งเน้้น้พััฒน้าคุุณคุ�าให้บุคุลากริและนั้กศึึกษา
institutional Learning	เป็็น้สถาบัน้แห�งการิเรีิยุน้ร้้ิ
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SCIENCE CMU FOCUS ฉบบันี� จัดเตม็ไปดว้ยเร่�องราวความสำาเรจ็

ข้องนักิวิจัยคณะวิทยาศาสตร์กัิบกิารค้นพื่บที�น่าทึ�งรวมถึง

เร่�องราวข่้าวสาร ความเคล่ื่�อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์ที�จะทำาให้

ทุกิคนได้ใกิล้ื่ชิีดแลื่ะติดตามกิิจกิรรมข้องคณะฯ อย่างต่อเน่�อง 

 อ่าน Science CMU Focus แล้ื่วอย่าล่ื่มไปกิด Follow Instagram 

ช่ีองทางส่�อสารน้องใหม่ข้องคณะฯ กัินด้วยนะคะ ที� Vidyagram CMU 

(Sci _CMU)



ดัอกปี็บั หรื์อ กาสัะลิอง / ต้น์ไมุ้่ใน์ มุ่ช.

ลัื่กิษณะดอกิเป็นช่ีอกิระจุกิแยกิแข้นง มีความยาวประมาณ 
10-25 เซนติเมตร ดอกิย่อยจะประกิอบไปด้วยกิลีื่บเลีื่�ยงสีเขี้ยว 
ดอกิมีกิลิื่�นหอม มีความกิว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตรแลื่ะยาว
ประมาณ 6-10 เซนติเมตร เช่ี�อมกัินเป็นหลื่อดปากิแตร  
แยกิออกิเป็น 5 แฉกิ 3 แฉกิ รูปข้อบข้นาน 2 แฉกิล่ื่าง 
ค่อนข้้างแหลื่ม มีเกิสรตัวผูู้้จำานวน 4 ก้ิาน สองคู่จะยาว
ไม่เท่ากัิน แลื่ะมีเกิสรตัวเมียจำานวน 1 ก้ิาน อยู่เหน่อวงกิลีื่บ
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คณะวิิทย์์ มช. จััดงาน
สััปดาห์์วิิทย์าศาสัตร์์แห่์งชาติ 
ส่ัวินภููมิภูาค 
ปร์ะจัำาปี 2564 

 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มชี. จัดพิื่ธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชีาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2564 
ภายใต้หัวข้้อ “พัื่ฒนา เยาวชีนภูมิภาคให้ก้ิาวไกิลื่ ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลื่ยี นวัตกิรรม” แลื่ะหัวข้้อย่อย “วิทยาศาสตร์
เพ่ื่�อกิารพัื่ฒนาที�ยั�งย่น Science for SDGs, Science for 
Everyone” ต้อนรับเยาวชีนทั�วภาคเหน่อร่วมเรียนรู้แลื่ะค้นหา
แรงบันดาลื่ใจ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที�ใหญ่ที�สุดในภาคเหน่อ 
ในรูปแบบออนไลื่น์ครั�งแรกิ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ จัดพิื่ธีเปิด
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชีาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี พื่.ศ. 

"วิิทยาศาสตร์์เพ่ื่�อการ์พัื่ฒนาท่�ยั�งย่น 
Science for SDGs, 

Science for Everyone"

SCI-Activities
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2564 โดยได้รับเกีิยรติจากินายเจริญฤทธิ� 
สงวนสัตย์ ผูู้้ว่าราชีกิารจังหวัดเชีียงใหม่ 
เป็นประธานในพิื่ธีถวายพื่านพุ่ื่ม ราชีสักิกิาระ 
แลื่ะกิล่ื่าวถวายราชีสดุดีพื่ระบาทสมเด็จ
พื่ระจอมเกิลื่้าเจ้าอยู่หัว “พื่ระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” แลื่ะมอบโล่ื่เกีิยรติคุณ
แก่ิคณาจารย์ แลื่ะบุคลื่ากิรคณะวิทยาศาสตร์
ที�สร้างช่ี�อเสียงให้กัิบมหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ 
อีกิทั�ง ยังได้รับเกีิยรติจากิ ศาสตราจารย์
คลิื่นิกิ นพื่.นิเวศน์ นันทจิต อธิกิารบดี
มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ เป็นประธานในพิื่ธี
เปิดงาน แลื่ะศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์  
ไชียเร่องศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
กิล่ื่าวรายงานความ เป็นมาข้องกิารจัดงาน 
เม่�อวันที� 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง
บรรยาย SCB2100 แลื่ะถ่ายทอดสดผู้่าน
ระบบออนไลื่น์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ ได้รับเกีิยรติ
ให้เป็นเจ้าภาพื่จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชีาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำาปี 2564 ระหว่างวันที� 18 แลื่ะ 27–28 สิงหาคม 2564 
โดยกิารสนับสนุนจากิ กิระทรวงกิารอุดมศึกิษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยแลื่ะนวัตกิรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพื่ระบรมราชูีปถัมภ์ แลื่ะมหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ ตลื่อดจน
หน่วยงานทั�งภาครัฐ ภาคเอกิชีน แลื่ะรัฐวิสาหกิิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ื่�อเทิดพื่ระเกีิยรติพื่ระปรีชีาสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีข้องพื่ระบาทสมเด็จพื่ระจอมเกิลื่้า
เจ้าอยู่หัว รวมทั�งเพ่ื่�อเปิดโอกิาสให้เยาวชีนได้แสดงทักิษะ 
ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยี เพ่ื่�อ
กิระตุ้นให้เยาวชีนแลื่ะประชีาชีนได้มีส่วนร่วม แลื่ะตระหนักิถึง
ความสำาคัญข้องวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีที�เป็นรากิฐาน
สำาคัญในกิารพัื่ฒนาประเทศอย่างยั�งย่น ตลื่อดจนเพ่ื่�อส่งเสริม
ความร่วมม่อ อันดีระหว่างหน่วยงานที�เกีิ�ยวข้้อง

คณะวิิทยาศาสตร์์
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ภายในงานมีกิารจัดกิิจกิรรมในรูปแบบออนไลื่น์ที�น่าสนใจ
มากิมาย อาทิ นิทรรศกิารสุดสร้างสรรค์จากิหน่วยงานต่าง ๆ 
นิทรรศกิารจากิศูนย์ความเป็นเลิื่ศภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
รวมถึงนิทรรศกิารทางวิชีากิาร : กิารเสวนาทางวิทยาศาสตร์ เร่�อง 
“พิื่ชิีตวิกิฤติโควิด ด้วยวิทยาศาสตร์รากิฐาน” นอกิจากินี�ยังมีกิาร
แข่้งขั้นทักิษะทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชีนอีกิหลื่ายด้าน

SCI-Activities
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คณะวิิทยาศาสตร์์

ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์ ดัร์.น์ัทัธ่ี ส่ัร่์ย์ อาจัาร์ย์ป็ร์ะจัำาภาควิิชา
เคมุ่่ คณะวิิทัยาศาสัตร์์ มุ่หาวิิทัยาลัิยเช่ยงใหมุ่� ได้ัรั์บัร์างวัิลิ
เชิดัช่เก่ยร์ติร์ะดัับัป็ร์ะเทัศ “คร่์วิิทัยาศาสัตร์์ด่ัเดั�น์ ป็ร์ะจัำาปี็ 
2564” ของสัมุ่าคมุ่วิิทัยาศาสัตร์์แห�งป็ร์ะ เทัศไทัย
ใน์พัร์ะบัร์มุ่ร์าช่ป็ถััมุ่ภ์ โดัยจัะได้ัเข้ารั์บัพัร์ะร์าชทัาน์โลิ�ป็ร์ะกาศ
เก่ยร์ติค่ณจัาก สัมุ่เด็ัจัพัร์ะกนิ์ษฐาธิีร์าชเจ้ัา กร์มุ่สัมุ่เด็ัจั
พัร์ะเทัพัรั์ตน์ร์าชส่ัดัาฯ สัยามุ่บัร์มุ่ร์าชก่มุ่าร่์ ใน์โอกาสัต�อไป็

ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์ ดัร์.นั์ทัธ่ี ส่ัร่์ย์ ได้ัรั์บัการ์ยกย�องให้
เป็็น์ผ้่ท่ั�มุ่่น์วัิตกร์ร์มุ่หรื์อเทัคนิ์คการ์สัอน์ท่ั�กร์ะต้่น์ให้ผ้่เร่์ยน์มุ่่
สั�วิน์ร์�วิมุ่ใน์การ์เร่์ยน์ร้่์อย�างมุ่่ป็ร์ะสิัทัธิีภาพั สั�งเสัริ์มุ่ให้ผ้่เร่์ยน์
เกิดัทัักษะทั่�สัำาคัญใน์ศตวิร์ร์ษทั่� 21 เป็็น์ผ้่มุ่่ควิามุ่ร้่์ควิามุ่สัามุ่าร์ถั
โดัดัเดั�น์เชิงวิิชาการ์ทั่�ได้ัรั์บัการ์ยอมุ่ร์ับัแลิะเป็็น์ท่ั�ร้่์จัักอย�าง
กว้ิางขวิางใน์ร์ะดัับัชาติแลิะน์าน์าชาติ อาทิั

April - June 2021
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- เป็็น์ผ้่น์ำาด้ัาน์การ์จััดัการ์เร่์ยน์การ์สัอน์เชิงสัะเต็มุ่ศึกษา เป็็น์
ท่ัตสัะเต็มุ่ศึกษา (STEM Ambassador) ของ สัสัวิทั. แลิะเป็็น์วิิทัยากร์
ผ้่ทัร์งค่ณว่ิฒิให้กับัคณาจัาร์ย์ร์ะดัับัอ่ดัมุ่ศึกษาแลิะคร่์ร์ะดัับัมัุ่ธียมุ่ศึกษาจัาก
มุ่หาวิิทัยาลัิยแลิะโร์งเร่์ยน์ทัั�วิป็ร์ะเทัศ ร์�วิมุ่ 40 กิจักร์ร์มุ่

- เป็็น์ผ้่ร์�วิมุ่ขับัเคลืิ�อน์ใน์ร์ะดัับัน์าน์าชาติด้ัาน์การ์เร่์ยน์การ์สัอน์แบับัมุ่่
ผ้่เร่์ยน์เป็็น์ศ่น์ย์กลิาง ใน์โคร์งการ์ Euro-Asian Collaboration for 
Enhancing STEM Education (EASTEM)

- เป็็น์ผ้่ร์�วิมุ่ก�อตั�งโคร์งการ์น์วัิตกร์ร์มุ่การ์ศึกษา EdSociate แลิะ
โคร์งการ์ “มุ่่ด่ั” ร์ะบับันิ์เวิศการ์เร่์ยน์ร้่์สัำาหรั์บัคน์ท่ักเพัศท่ักวัิยของสัังคมุ่ไทัย 
สันั์บัสัน่์น์โดัยวิิทัยาลัิยการ์ศึกษาตลิอดัช่วิิต มุ่หาวิิทัยาลัิยเช่ยงใหมุ่�

- เป็็น์ผ้่น์ำาการ์จััดัการ์เร่์ยน์การ์สัอน์ทัางด้ัาน์การ์ใช้ปั็ญหาเป็็น์ฐาน์การ์
เร่์ยน์ร้่์ท่ั�สัำาคัญ การ์คิดัอย�างมุ่่วิิจัาร์ณญาณใน์แก้ปั็ญหา การ์สั�งเสัริ์มุ่ทัักษะ
การ์ทัำางาน์ร์�วิมุ่กัน์เป็็น์ท่ัมุ่ การ์เร่์ยน์ร้่์โดัยการ์บ่ัร์ณาการ์เทัคโน์โลิย่ การ์
จััดัการ์เร่์ยน์การ์สัอน์แบับัมุ่่ผ้่เร่์ยน์เป็็น์ศ่น์ย์กลิาง การ์เร่์ยน์ร้่์ตลิอดัช่วิิตด้ัวิย 
Flipped Classroom การ์สั�งเสัริ์มุ่ทัักษะการ์สัร้์างสัร์ร์ค์น์วัิตกร์ร์มุ่ ร์วิมุ่ทัั�ง
การ์วัิดัแลิะป็ร์ะเมิุ่น์ผลิแบับั 4 มิุ่ติ

- เป็็น์ผ้่มุ่่ผลิงาน์โดัดัเดั�น์ด้ัาน์การ์บัริ์การ์วิิชาการ์แก�ช่มุ่ชน์ ให้ควิามุ่ร้่์
แลิะถั�ายทัอดัป็ร์ะสับัการ์ณ์ใน์หัวิข้อต�าง ๆ ร์�วิมุ่ 62 กิจักร์ร์มุ่ ใน์ร์ะยะ 9 ปี็
ท่ั�ผ�าน์มุ่า

น์อกจัากน่์� ร์องศาสัตร์าจัาร์ย์ ดัร์.นั์ทัธ่ี ส่ัร่์ย์ ยังมุ่่ผลิงาน์ด่ัเดั�น์เป็็น์ท่ั�
ป็ร์ะจัักษ์ด้ัาน์การ์วิิจััยแลิะการ์ถั�ายทัอดัองค์ควิามุ่ร้่์การ์วิิจััยทัางด้ัาน์การ์พััฒน์า
ยาร์ักษาโร์คติดัเชื�อเอชไอว่ิแบับัหายขาดั มุ่่ผลิงาน์ต่พิัมุ่พ์ัใน์วิาร์สัาร์ทัาง
วิิชาการ์ 15 เรื์�องใน์ร์ะยะ 5 ปี็ท่ั�ผ�าน์มุ่า สิัทัธิีบััตร์ร์ะดัับัน์าน์าชาติ 2 ฉบัับั 
ได้ัรั์บัเชิญให้เป็็น์วิิทัยากร์ใน์การ์ป็ร์ะช่มุ่ทัางวิิชาการ์น์าน์าชาติ ร์วิมุ่ 17 ครั์�ง 
ทัั�งยังเป็็น์ตัวิอย�างท่ั�ด่ัของผ้่ท่ั�คร์องตน์ คร์องคน์ คร์องงาน์ ด้ัวิยหลัิกค่ณธีร์ร์มุ่
จัริ์ยธีร์ร์มุ่ มุ่่มุ่น่์ษยสััมุ่พััน์ธ์ีด่ั มุ่่จิัตอาสัาแลิะอ่ทิัศตน์เพืั�อพััฒน์านั์กศึกษาแลิะ
สั�วิน์ร์วิมุ่ ให้ควิามุ่สัำาคัญเรื์�องการ์ป็ล่ิกฝัังค่ณธีร์ร์มุ่-จัริ์ยธีร์ร์มุ่แก�นั์กศึกษา 
แลิะมุ่่�งทัำาค่ณป็ร์ะโยชน์์ต�อช่มุ่ชน์แลิะสัังคมุ่ใน์ร์ะดัับัชาติแลิะน์าน์าชาติ  

คณะวิิทยาศาสตร์์
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อาจัาร์ย์์คณะวิิทย์าศาสัตร์์ 

ได้รั์บทุนอัจัฉริ์ย์ภูาพนักวิิจััย์
รุ่์นให์ม่และรุ่์นกลาง 
ปร์ะจัำาปี 2564 จัาก วิช. 

ข้อแสดงความยินดีกัิบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพื่งษ์ สุข้สำาราญ 
ภาควิชีาคณิตศาสตร์ ที�ได้รับทุนวิจัย “ทุนอัจฉริยภาพื่นักิวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจำาปี 2564” (1 ใน 30 โครงกิารที�ได้รับกิารคัดเล่ื่อกิจากิข้้อเสนอ
โครงกิารทั�วประเทศ) แลื่ะผูู้้ช่ีวยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร 
ภาควิชีาเคมี ที�ได้รับทุนวิจัย “ทุนอัจฉริยภาพื่นักิวิจัยรุ่นกิลื่าง ประจำาป ี
2564” (1 ใน 29 โครงกิารที�ได้รับกิารคัดเล่ื่อกิจากิข้้อเสนอโครงกิาร
ทั�วประเทศ) จากิสำานักิงานกิารวิจัยแห่งชีาติ (วชี.) โดยทุนวิจัยดังกิล่ื่าว 
เป็นทุนที�มุ่งสนับสนุนนักิวิจัยที�มีศักิยภาพื่สูงให้ได้ทำาวิจัยอย่างต่อเน่�อง
ตามศักิยภาพื่แลื่ะความถนัดที�มีอยู่ เพ่ื่�อผู้ลิื่ตผู้ลื่งานที�มีศักิยภาพื่เชิีงวิชีากิาร 
หร่อผู้ลื่งานที�สามารถนำาไปใช้ีประโยชีน์ได้

News&EVENTS
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นักศึกษาปริ์ญญาเอก จุัลชีวิวิิทย์า คณะวิิทย์าศาสัตร์์ มช.  
คว้ิาร์างวัิลชนะเลิศ การ์ปร์ะกวิดเสันอไอเดีย์ด้าน
วิิทย์าศาสัตร์์และเทคโนโลยี์เพ่�อเปลี�ย์นแปลงสัังคม

นางสาว Feiyang Xie นักิศึกิษาระดับปริญญาเอกิ สาข้าวิชีาจุลื่ชีีววิทยาประยุกิต์ 
(หลื่ักิสูตรนานาชีาติ) ได้รับรางวัลื่ชีนะเลิื่ศอันดับหนึ�ง จากิกิารประกิวดกิารนำาเสนอไอเดียทาง
วิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีเพ่ื่�อกิารเปลีื่�ยนแปลื่งสังคม Falling Walls Lab Thailand ประจำาป ี
2564 โดยมี รศ. ดร.วสุ ปฐมอารีย์ อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที�ปรึกิษา

Falling Walls Lab Thailand เป็นโครงกิารจัดกิารแข้่งขั้นด้านกิารส่�อสารวิทยาศาสตร์
ระดับโลื่กิ (Science Communication Competitions) จัดโดย German Academic 
Exchange Service (DAAD) ร่วมกัิบสำานักิงานพัื่ฒนาวิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีแห่งชีาติ 
(สวทชี.) หน่วยบริหารแลื่ะจัดกิารทุนด้านกิารพัื่ฒนากิำาลัื่งคนแลื่ะทุนด้านกิารพัื่ฒนาสถาบัน
อุดมศึกิษา กิารวิจัยแลื่ะกิารสร้างนวัตกิรรม (บพื่ค.) แลื่ะสถาบันเทคโนโลื่ยีพื่ระจอมเกิลื่้า
เจ้าคุณทหารลื่าดกิระบัง (สจลื่.) เพ่ื่�อเปิดโอกิาสให้นักิศึกิษา ผูู้้ประกิอบกิาร แลื่ะนักิวิจัย 
รุ่นใหม่เข้้าร่วมแข่้งขั้นในกิารนำาเสนอไอเดียด้านนวัตกิรรม โครงกิารวิจัย แลื่ะแนวคิดริเริ�ม
สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ื่�อนำาไปสู่กิารพัื่ฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลื่ยี แลื่ะ
ส่งผู้ลื่กิระทบเชิีงบวกิต่อสังคม ภายในเวลื่า 3 นาที

โดยนางสาว Feiyang Xie ได้นำาเสนอแนวคิด ในกิารนำาแอคติโนแบคทีเรียจากิทะเลื่ทราย 
ไปช่ีวยในกิารเจริญเติบโตข้องพ่ื่ชีที�อยู่ในสภาวะแห้งแล้ื่ง เพ่ื่�อชี่วยแก้ิปัญหากิารข้าดแคลื่นข้อง
อาหารภายใต้กิารเปลีื่�ยนแปลื่งข้องสภาพื่ภูมิอากิาศ ทั�งนี� นางสาว Feiyang Xie จะได้รับ
รางวัลื่ EURAXESS Prize แลื่ะได้รับสิทธิ�เป็นหนึ�งในตัวแทน 100 คน เพ่ื่�อไปนำาเสนอผู้ลื่งาน
ในกิารแข่้งขั้นรอบสุดท้าย ณ กิรุงเบอร์ลิื่น ประเทศเยอรมนี ในช่ีวงเด่อนพื่ฤศจิกิายน 2564 
อีกิด้วย
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ขอแสัดงควิามยิ์นดีกับนักศึกษา
คณะวิิทย์าศาสัตร์์ที�ได้รั์บคัดเล่อก
เข้าร่์วิมโคร์งการ์แลกเปลี�ย์นนักศึกษา  
ณ Korea Maritime and Ocean 
University สัาธาร์ณรั์ฐเกาห์ลี

กิิจกิรรรมความเคล่ื่�อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์
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ทีมแอร์์กีตาร์์ (Air guitar) 
จัากห้์องปฏิิบัติการ์วิิจััย์วัิสัดุนาโน 
ภูาควิิชาฟิสิิักส์ัและวัิสัดุศาสัตร์์ 
คณะวิิทย์าศาสัตร์์ 
ร่์วิมกับภูาควิิชาเวิชศาสัตร์์ฟิ้� นฟูิ 
คณะแพทย์ศาสัตร์์ มห์าวิิทย์าลัย์เชีย์งให์ม่ 
และกลุ่มดนตรี์บำาบัด 

ได้รั์บร์างวัิลชนะเลิศ
จัากการ์เข้าแข่งขัน 
SMID Health Hackathon 2021 
เม่�อวัินที� 26-27 มิถุุนาย์น 2564

เม่�อเสาร์แลื่ะอาทิตย์ ที� 26-27 มิถุนายน 2564 SMID Health 
Hackathon 2021 เป็นกิิจกิรรมเพ่ื่�อเฟ้้นหาสุดยอด Solution 
ด้านกิารแพื่ทย์แลื่ะสุข้ภาพื่ ในรูปแบบออนไลื่น์ ภายใต้ธีม “In the 
age of health digitalization” ซึ�งจัดขึ้�นโดยสำานักิงานนวัตกิรรม
แห่งชีาติ (องค์กิารมหาชีน) หร่อ NIA ร่วมกัิบคณะแพื่ทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ โดยมีผูู้้สมัครกิว่า 40 ทีม กิว่า 200 คน 
จากิทั�วประเทศ แลื่ะได้ผู่้านกิารคัดเล่ื่อกิอย่างเข้้มข้้นจนเหล่ื่อเพีื่ยง 
16 ทีม

โดยทีมวิจัยจากิห้องปฏิิบัติกิารวัสดุนาโน ที�เข้้าร่วมทีมแอร์กีิตาร์ (Air Guitar) ประกิอบด้วย 
รศ.ดร.พิื่ศิษฐ์ สิงห์ใจ ดร.ธีรศิลื่ป์ คำาปิคา ดร.วินัย ทองปาน ดร.โพื่ธิ�ศักิดิ� ทิพื่ย์โพื่ธิ� แลื่ะนาย
เชีาว์ ฮิิกิาชิีคาตะ 

นวัตกิรรม Air Guitar เป็น Software Package Game รวมกัิบอุปกิรณ์ที�สามารถเพิื่�ม
ประสิทธิภาพื่ข้องกิารฝึุ่กินิ�วม่อข้องผูู้้ป�วยที�มีอากิารอ่อนแรงจากิโรคทางระบบประสาทผู่้านกิาร
ใช้ีกิารจำาลื่องกิารเล่ื่นกีิตาร์เสม่อนโดยสามารถเพิื่�มแรงต้านให้แก่ินิ�วม่อได้ตามระดับความพิื่กิาร 
นอกิจากินี�ยังสามารถใชี้วัดความคลื่่องตัวข้องม่อ โดยวัดได้ทั�งพิื่สัย ความเร็ว แลื่ะความแข้็งแรง 
ซึ�งข้้อมูลื่เหล่ื่านี�จะเกิ็บรวบรวมแลื่้วส่งให้แพื่ทย์หร่อนักิกิิจกิรรมบำาบัดที�ดูแลื่คนไข้้อยู่ ซึ�งจะทำาให้
คนไข้้สามารถฝุ่ึกิได้ที�บ้านไม่ต้องเดินทางมาโรงพื่ยาบาลื่แลื่ะแพื่ทย์สามารถติดตามผู้ลื่ได้ ทำาให้
สามารถดูแลื่คนไข้้ได้มากิขึ้�น นอกิจากินี�ยังทำาให้คนไข้้เห็นพัื่ฒนากิารข้องตัวเอง ทำาให้กิารฟ้้� นฟู้
สมรรถภาพื่คนไข้้มีเป้าหมายที�ชัีดเจนแลื่ะสร้างแรงจูงใจให้ผูู้้ป�วยฝุ่ึกิได้ต่อเน่�อง
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นักศึกษาวิิทย์์ สิั�งแวิดล้อม มช. 
ได้รั์บคัดเล่อกเข้าร่์วิมโคร์งการ์ 
Young Southeast Asian Leaders 
Initiative (YSEALI) Academic 
Fellowship 
ปร์ะจัำาภูาคการ์ศึกษา Fall 2021

  นายณัฐดนัย คำาหลื่วง นักิศึกิษาสาข้าวิชีา
วิทยาศาสตร์สิ�งแวดล้ื่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัื่ย
เชีียงใหม่ ได้รับคัดเล่ื่อกิให้เป็น 1 ใน 15 เยาวชีน 
เข้้าร่วมโครงกิาร Young Southeast Asian Leaders 
Initiative (YSEALI) Academic Fellowship 
ประจำาภาคกิารศึกิษา Fall 2021 (Environmental 
ISSUES) ณ University of Montana and  East-
West Center สหรัฐอเมริกิา ระหว่างวันที� 8 กัินยายน 
- 5 พื่ฤศจิกิายน 2564 โดย สถานทูตสหรัฐอเมริกิา 
ประจำาประเทศไทย 

โครงกิาร Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เป็นกิารรวมตัว
ข้องผูู้้นำารุ่นเยาว์อายุระหว่าง 18-35 ปี จากิบรูไน กัิมพูื่ชีา อินโดนีเซีย มาเลื่เซีย พื่ม่า ฟ้ิลิื่ปปินส์ 
ลื่าว สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลื่สเต แลื่ะเวียดนาม ที�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ เพ่ื่�อมุ่งจัดกิารกัิบ
สิ�งที�พื่วกิเข้าเห็นว่าเป็นความท้าทายสำาคัญข้องภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยข้องตน ได้แก่ิ กิาร
พัื่ฒนาเศรษฐกิิจ กิารอนุรักิษ์สิ�งแวดล้ื่อม กิารศึกิษา แลื่ะกิารมีส่วนร่วมข้องประชีาสังคม โดย
ร่วมนำาเสนอหลื่ากิหลื่ายแนวทางกิารแก้ิไข้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ด่ัร์ายลิะเอ่ยดัเพิั�มุ่เติมุ่ได้ัท่ั� http://yseali.state.gov

กิิจกิรรรมความเคล่ื่�อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์
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นักศึกษาคณะวิิทย์์ มช. ได้รั์บคัดเล่อก
เข้าร่์วิมกิจักร์ร์ม Trilateral Symposium 
on SDGs 2021 : Academic Symposium 
between CMU-KU-NCYU

นักิศึกิษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ จำานวน 10 คน ได้รับคัดเล่ื่อกิ เข้้าร่วม
กิิจกิรรม “Trilateral Symposium on SDGS 2021 : Academic Symposium Between 
CMU-KU-NCYU” ภายใต้หัวข้้อ Lives Under Covid Pandemic Outbreak ระหว่างวันที� 1, 
15 แลื่ะ 22 กัินยายน 2564 ในรูปแบบออนไลื่น์

กิิจกิรรม “Trilateral Symposium on SDGS 2021 : Academic Symposium Between 
CMU-KU-NCYU” เป็นกิิจกิรรมที�มุ่งเปิดโอกิาสให้นักิศึกิษาระดับปริญญาตรีได้ฝุ่ึกิทักิษะความ
เป็นผูู้้นำา กิารใช้ีทักิษะกิารคิดวิเคราะห์ แลื่ะกิารพัื่ฒนาทักิษะภาษาอังกิฤษ รวมถึงกิารผูู้กิมิตร 
แลื่ะแลื่กิเปลีื่�ยนความคิดเห็นกัิบนักิศึกิษาต่างชีาติ ซึ�งจัดโดย Kagawa University ประเทศ
ญี�ปุ�น แลื่ะ National Chiayi University ไต้หวัน
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คณะวิิทย์าศาสัตร์์ มช.  
ขอแสัดงควิามยิ์นดีกับ
นักศึกษาทุน พสัวิท.  
ศูนย์์มห์าวิิทย์าลัย์เชีย์งให์ม่  
ที�ได้รั์บร์างวัิลในการ์นำาเสันอ
ผลงานในงานปร์ะชุมวิิชาการ์
วิิทย์าศาสัตร์์และเทคโนโลยี์
นักเรี์ย์นทุน พสัวิท. ปร์ะจัำาปี 
2564 DPSTcon2021  
เม่�อวัินที� 8 - 9 กร์กฎาคม 
2564 ผ่านร์ะบบออนไลน์

1.  นายณัฐ พื่รหมมา รางวัลื่ Best Oral Presentation 
Award สาข้าคณิตศาสตร์

2. นางสาวกัิญญารัตน์ เร่องบุญ รางวัลื่ Poster 
Presentation อันดับ 1 สาข้าเคมี

3. นายวริทธิ� นิไทรโยค รางวัลื่ Poster Presentation 
อันดับ 2 สาข้าฟ้ิสิกิส์

กิิจกิรรรมความเคล่ื่�อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์
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News&EVENTS

พิธีมอบร์างวัิลนักเรี์ย์นผู้แทนศูนย์์ สัอวิน. 
มห์าวิิทย์าลัย์เชีย์งให์ม ่
ที�เข้าร่์วิมการ์แข่งขันชีวิวิิทย์าโอลิมปิก
ร์ะดับชาติ ครั์�งที� 18

วันที� 22 กิรกิฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิื่ธีมอบเกีิยรติบัตร เหรียญรางวัลื่ แลื่ะช่ีอดอกิไม้ 
เพ่ื่�อแสดงความยินดีกัิบนักิเรียนผูู้้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ ที�เข้้าร่วมกิารแข่้งขั้นชีีววิทยา
โอลิื่มปิกิระดับชีาติ ครั�งที� 18 (18th Thailand Biology Olympiad: 18th TBO)  ระหว่างวันที� 8-11 
มิถุนายน 2564 ซึ�งจัดโดยมหาวิทยาลัื่ยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบออนไลื่น์ โดยมีผูู้้ช่ีวยศาสตราจารย์ 
ดร.ภควรรณ พื่วงสมบัติ รองคณบดีฝุ่�ายวิชีากิาร คณะวิทยาศาสตร์ พื่ร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.หทัยชีนกิ เนียมทรัพื่ย์ รองคณบดีฝุ่�ายบริหาร ผูู้้ช่ีวยศาสตราจารย์ ดร.ชิีตชีลื่ ผู้ลื่ารักิษ์ หัวหน้า
ภาควิชีาชีีววิทยา ผูู้้ช่ีวยศาสตราจารย์ ดร.สิริพื่ร โรจน์อารยานนท์ ประธานสาข้าชีีววิทยา ศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ แลื่ะนายพื่ร พื่รมมหาราชี เลื่ข้านุกิารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบเกีิยรติบัตร 
เหรียญรางวัลื่ แลื่ะช่ีอดอกิไม้ ให้กัิบนักิเรียนผูู้้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ จำานวน 6 คน 
ที�เข้้าร่วมกิารแข่้งขั้น ซึ�งมีผูู้้เข้้าแข่้งขั้นทั�งสิ�น 95 คน จากิ 13 ศูนย์ทั�วประเทศ แลื่ะมีผู้ลื่กิารแข่้งขั้น ดังนี� 

เหร่์ยญทัองแดัง
  น์ายกร์ณ์ณัฐนั์ย น์ามุ่สัาธิีมุ่าพัร์  โรงเรียนปรินส์รอยแยลื่ส์วิทยาลัื่ย
เหร่์ยญเงิน์
  น์ายศ่ภวิิชญ์ เงิน์เน์ตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่
  น์ายจิัร์ะพังศ์ ทัาสิังห์คำา โรงเรียนมงฟ้อร์ตวิทยาลัื่ย จังหวัดเชีียงใหม่
  น์ายณฐน์น์ท์ั ลืิอวิิฑ่ิร์เวิชกิจั โรงเรียนมงฟ้อร์ตวิทยาลัื่ย จังหวัดเชีียงใหม่
เหร่์ยญทัอง
  น์างสัาวิเจัน์นิ์เฟอร์์ ล่ิ (ได้คะแนนรวมอันดับ 3 ข้องประเทศ)  

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่
  น์ายญาณรั์ก ถัาวิร์ร่์�งกิจั (ได้คะแนนรวมสูงสุดภาคเหน่อ แลื่ะคะแนนรวมอันดับ 2 
  ข้องประเทศ) โรงเรียนมงฟ้อร์ตวิทยาลัื่ย จังหวัดเชีียงใหม่ 
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มช. จัับม่อ มทร์. ธัญบุรี์ สัร้์างเคร่์อข่าย์
ควิามร่์วิมม่อทางวิิชาการ์

ศาสตราจารย์คลิื่นิกิ นายแพื่ทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิกิารบดีมหาวิทยาลื่ัย
เชีียงใหม่ แลื่ะผูู้้ช่ีวยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิู้วสอาด อธิกิารบดีมหาวิทยาลัื่ย
เทคโนโลื่ยีราชีมงคลื่ธัญบุรี พื่ร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชียเร่องศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลื่ัยเชีียงใหม่ แลื่ะรองศาสตราจารย์ ดร.กิฤษณ์ชีนม์  
ภูมิกิิตติพิื่ชีญ์ รองอธิกิารบดี มหาวิทยาลัื่ยเทคโนโลื่ยีราชีมงคลื่ธัญบุรี ได้ลื่งนาม
ในบันทึกิข้้อตกิลื่งความร่วมม่อทางวิชีากิาร ระหว่างมหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่กัิบ
มหาวิทยาลื่ัยเทคโนโลื่ยีราชีมงคลื่ธัญบุรี (แบบออนไลื่น์) เม่�อวันที� 6 สิงหาคม 
2564 เพ่ื่�อสร้างเคร่อข่้ายความร่วมม่อทางวิชีากิาร เพิื่�มขี้ดความสามารถแลื่ะ
ศักิยภาพื่กิารพัื่ฒนางานวิชีากิารแลื่ะกิารจัดกิารเรียนกิารสอนด้านวิทยาศาสตร์
แลื่ะเทคโนโลื่ยี กิารประกัินคุณภาพื่กิารศึกิษา งานวิจัยแลื่ะบริกิารวิชีากิาร แลื่ะ
กิิจกิรรมนักิศึกิษา กิารสนับสนุนแลื่ะพัื่ฒนาความร่วมม่อทางวิชีากิาร แลื่ะกิิจกิรรม
อ่�น ๆ ทั�งในระดับชีาติ แลื่ะระดับนานาชีาติ  

กิิจกิรรรมความเคล่ื่�อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์
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กิิจกิรรรมความเคล่ื่�อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

อดีตคณบดีคณะวิิทย์าศาสัตร์์มอบเงิน  
3 แสันบาท เพ่�อบร์ร์เทาควิามเด่อดร้์อน
ของนักศึกษาจัากสัถุานการ์ณ์ Covid-19 
และเป็นทุนการ์ศึกษา ปร์ะจัำาปี 2564

ศาสตราจารย์เกีิยรติคุณ ดร.ทวีศักิดิ� ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พื่ร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกิศิณี ระมิงค์วงศ์ มอบเงินกิองทุน ศาสตราจารย์ เกีิยรติคุณ 
ดร.ทวีศักิดิ�-เกิศินี ระมิงค์วงศ์ เพ่ื่�อบรรเทาความเด่อดร้อนข้องนักิศึกิษา เน่�องจากิสถานกิารณ์
โรคระบาด COVID-19 จำานวน 120,000 บาท

นอกิจากินี� ยังได้มอบเงินจากิกิองทุนฯ เพ่ื่�อเป็นทุนกิารศึกิษา ประจำาปี 2564 อีกิ 
180,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชียเร่องศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
พื่ร้อมด้วยผูู้้บริหาร แลื่ะบุคลื่ากิรฝุ่�ายพัื่ฒนาคุณภาพื่นักิศึกิษาแลื่ะศิษย์เก่ิาสัมพัื่นธ์ 
ร่วมแสดงความข้อบคุณ ในวันที� 30 กิรกิฎาคม 2564 ณ บริเวณลื่านด้านหน้าอาคาร 40 ป ี
คณะวิทยาศาสตร์ 
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SCI Research Focus

ทีมนักวิิจััย์ DATA SCIENCE มช.ทีมนักวิิจััย์ DATA SCIENCE มช. พัฒนาเคร่์�องม่อ
รวบรวมชุุดข้้อมูลข้นาดใหญ่่

ที�มีคุณภูาพและลดแร์งงาน 
สัำาห์รั์บสัอน AI ให้์ฉลาดขึ�น 

นักวิจััย DATA SCIENCE มชุ. พััฒนาเทคนิคสำำาหรับสำร้างชุุดข้้อมูล
ลายมือเขี้ยนหลากหลายอักษร โดยใชุ้ความหนาแน่นข้องข้้อมูลหลายมิติิ 

สำำาหรับนำาไปใชุ้ในการสำร้างแบบจัำาลองเชิุงพัยากรณ์์ สำามารถลด
แรงงานในการสำร้างชุุดข้้อมูล และได้ชุุดข้้อมูลที�มีคุณ์ภาพัสำูง

กิารเรียนรู้ข้องเคร่�อง (Machine Learning) ถูกินำามาประยุกิต์ใช้ีอย่างแพื่ร่หลื่าย

ในกิารสร้างแบบจำาลื่องปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) แลื่ะกิารวิเคราะห์ข้้อมูลื่

ด้วยวิทยากิารข้้อมูลื่ ชุีดข้้อมูลื่ข้นาดใหญ่เป็นสิ�งสำาคัญที�ข้าดไม่ได้ในกิารประยุกิต์ใช้ีงาน

เทคนิคกิารเรียนรู้ข้องเคร่�อง เพ่ื่�อสร้างแบบจำาลื่องที�มีประสิทธิภาพื่ กิารเตรียมชุีดข้้อมูลื่

สำาหรับฝุ่กึิสอนแบบจำาลื่องเปน็งานที�ต้องใช้ีเวลื่าแลื่ะแรงงานมากิ

กิลุ่ื่มวิจัยจากิภาควชิีาวทิยากิารคอมพิื่วเตอร ์คณะวิทยาศาสตร ์ได้ร่วมม่อกัิบอาจารย์

จากิวิทยาลัื่ยนานาชีาตินวัตกิรรมดิจิทัลื่ มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ ได้พัื่ฒนาเทคนิคกิารสร้าง

ชุีดข้้อมูลื่ข้นาดใหญ่แบบกึิ�งอัตโนมัติโดยใช้ีความหนาแน่นข้องข้้อมูลื่หลื่ายมิติ สำาหรับนำาไปใช้ี 

ในกิารสรา้งแบบจำาลื่องเชีงิพื่ยากิรณ ์เทคนคิที�นำาเสนอถกูิทดสอบประสทิธิภาพื่ดว้ยชุีดข้้อมลูื่
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กิารวิจัยทางวิิทยาศาสตร์์

อ้างอิง
ผูู้้สนใจสามารถอ่านข้้อมูลื่เพิื่�มเติมได้ที� Inkeaw, P., Udomwong, P., & Chaijaruwanich, J. (2021), 

Density based semi-automatic Labeling _on multi-feature representations for 
ground truth generation: Application to handwritten character recognition, 
Knowledge-Based Systems, 220, 106953.

Q1 (ISI) with impact factor 8.038
อ่า่นงานวิจิัยั https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106953

ภาพื่อักิษรลื่ายม่อเขี้ยนหลื่ากิหลื่ายอักิษร พื่บว่าสามารถชี่วยลื่ดแรงงานในกิารสร้าง

ชุีดข้้อมูลื่ลื่งไปได้อย่างมากิ อีกิทั�งชุีดข้้อมูลื่ที�ได้ยังมีคุณภาพื่สูงในด้านความถูกิต้องข้อง

ข้้อมูลื่เม่�อเปรียบเทียบกัิบเทคนิควิธีอ่�น ๆ ที�มีในปัจจุบัน

นอกิจากินี�กิารนำาชุีดข้้อมูลื่ที�ถูกิจัดทำาขึ้�นด้วยเทคนิควิธีที�นำาเสนอไปใชี้สร้างแบบ

จำาลื่องสำาหรับรู้จำาลื่ายม่อเขี้ยน ยังพื่บว่าตัวแบบจำาลื่องที�ได้มีความถูกิต้องเทียบเท่ากัิบ

แบบจำาลื่องที�สร้างขึ้�นจากิชุีดข้้อมูลื่ที�สร้างด้วยแรงงานคนทั�งหมด กิารงานผู้ลื่กิารค้นคว้านี� 

ถูกิรายงานในวารสาร Knowledge-Based Systems เม่�อเด่อนพื่ฤษภาคมที�ผู่้านมา

 
 
 
นักวิจัย 
อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร อุดมวงษ์ วทิยาลัยนานาชาตนิวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

อ้างอิง 
ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Inkeaw, P., Udomwong, P., & Chaijaruwanich, J. 
(2021), Density based semi-automatic labeling _on multi-feature representations 
for ground truth generation: Application to handwritten character 
recognition, Knowledge-Based Systems, 220, 106953. 

Q1 (ISI) with impact factor 8.038 

อ่านงานวิจยั https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106953 
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ผศ.ดัร์.สัมุ่ชาย ศร่์ยาบั ภาควิิชาคณติศาสัตร์์ ร์�วิมุ่กับั 
น์ายภญิโญ โอวาสิทธิ� นักิศึกิษาปริญญาโท ศึกิษาแบบจำาลื่อง

ทางคณิตศาสตร์ข้องกิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อดเล่ื่อดหัวใจ 

เม่�อเกิิดสภาวะหลื่อดเล่ื่อดหัวใจตีบ ซึ�งโรคดังกิล่ื่าวถ่อเป็น 

1 ใน 5 โรคที�คร่าชีีวิตคนไทยมากิที�สุด โดยใช้ีสมกิารเชิีง

อนุพัื่นธ์ย่อยช่ีวยทำาความเข้้าใจกิารไหลื่ข้องเล่ื่อด เม่�อรูปร่าง

กิารตีบเป็นแบบไมส่มมาตรแนวดิ�ง (Vertical asymmetry)

เล่ื่อดประกิอบด้วย นำ�าเล่ื่อด เกิล็ื่ดเล่ื่อด เซลื่ล์ื่เม็ดเล่ื่อดแดง 

เซลื่ล์ื่เม็ดเล่ื่อดข้าว หากิคิดว่าเล่ื่อดเป็นข้องไหลื่ชีนิดหนึ�ง 

เราก็ิจะสามารถอธิบายกิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อดเล่ื่อดหัวใจ

ที�ไม่มีกิารตีบด้วยสมกิารนาเวียร์ สโตกิส์ (Navier-Stokes 

equation) ซึ�งเปน็สมกิารเชีงิอนุพัื่นธ์ย่อย (Partial Differential 

Equations) สำาหรับกิารศึกิษากิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อดเล่ื่อดหัวใจ

ที�มีกิารตีบ จำาเป็นต้องสร้างแบบจำาลื่องทางคณิตศาสตร์ที�

ประกิอบด้วยสมกิารทางคณิตศาสตร์ที�อธิบายบริเวณ

ที�มีกิารตีบแลื่ะสมกิารนาเวียร์ สโตกิส์ เพ่ื่�ออธิบายกิารไหลื่

ข้องเล่ื่อดในหลื่อดเล่ื่อดดังกิล่ื่าว ผู้ลื่เฉลื่ยจากิแบบจำาลื่อง

ทางคณิตศาสตร์ที�ได้นำาแปลื่ความหมายอธิบายสมบัติทางกิาร
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ไหลื่ข้องเล่ื่อดเช่ีน ความเร็ว (Velocity) ความเร็วเชิีงมุม (Angular velocity) อัตรากิารไหลื่ (Flow rate) 

ความต้านทานกิารไหลื่ (Resistance to flow) แรงเสียดทานที�ผู้นังหลื่อดเล่ื่อด (Skin friction)

เน่�องจากิงานวิจัยโดยทั�วจะศึกิษากิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อดเล่ื่อดหัวใจที�มีกิารตีบโดยรูปร่างกิารตีบเป็นสมมาตร

แนวดิ�ง (Vertically symmetry) แต่บางครั�งรูปร่างกิารตีบข้องผูู้้ป�วยไม่เปน็แบบสมมาตรแนวดิ�ง ดังนั�นงานวิจัย

ชิี�นนี�ได้ศึกิษากิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อดหัวใจที�ตีบ โดยรูปร่างกิารตีบเป็นแบบไม่สมมาตรแนวดิ�ง (Vertical asymmetry) 

ซึ�งอธิบายด้วยฟ้งัก์ิชัีนเลื่ข้ชีี�กิำาลัื่งแลื่ะฟ้งัก์ิชัีนตรีโกิณมิติ จากิกิารศึกิษาพื่บว่า สมบัติทางกิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อด

เล่ื่อดหวัใจที�ตีบแบบไมส่มมาตรแนวดิ�งมีความแตกิตา่งอยา่งมีนัยสำาคัญกัิบสมบติัทางกิารไหลื่ข้องเล่ื่อดในหลื่อดเล่ื่อด

หัวใจที�มีกิารตีบแบบสมมาตรแนวดิ�ง

ทั�งนี�กิารศึกิษาในโอกิาสต่อไป จะร่วมบูรณากิารร่วมกัิบศาสตร์อ่�น ๆ  เช่ีน แพื่ทย์ศาสตร์ วิศวกิรรมศาสตร์ แลื่ะ

คอมพิื่วเตอร์ เพ่ื่�อให้แบบจำาลื่องทางคณิตศาสตร์มีความเสม่อนจริงมากิที�สุดเพ่ื่�อที�จะกิารทำานายแลื่ะอธิบายสมบัติ

กิารไหลื่ข้องเล่ื่อดอันเปน็ประโยชีนต่์อบุคลื่ากิรทางกิารแพื่ทยเ์พ่ื่�อแสวงหาแนวทางที�เหมาะสมในกิารรกัิษาผูู้้ป�วยต่อไป

สำำ�หรัับง�นวิิจััยดัังกล่่�วิ ได้ัรัับก�รัตีีพิิมพ์ิผล่ง�นในวิ�รัสำ�รัวิิช�ก�รั Advances in Difference Equations 
Q1 (ISI) with impact factor 2.803

อ้างอิง

Owasit P., Sriyab S., Mathematical modeling of non-Newtonian fluid in arterial blood flow through various stenoses. Adv Differ 
Equ 2021, 340 (2021). https://doi.org/10.1186/s13662-021-03492-9

อ�าน์งาน์วิิจััยเพิั�มุ่เติมุ่ https://doi.org/10.1186/s13662-021-03492-9
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เทคโนโลยี์โซลาร์์เซลล์แห่์งอนาคต 
”เพัอรอฟสำไกต์ิแบบฟิล์มบาง” 
ตอบโจัทย์์ทุกการ์ใช้งาน 
ทดแทนเซลล์แสังอาทิตย์์แบบดั�งเดิม

ฟ้ล์ิื่มคาร์บอนที�ได้จากิกิระบวนกิารนี�มีความคงทนต่อความช่ี�น มีความย่ดหยุ่นที�ดี 
ซึ�งเหมาะกัิบกิารใช้ีในประเทศไทย ยิุ�งไป็กว่�านั้�น้ยัุงสามุ่าริถน้ำาไป็ป็ริะยุุกต์์ใน้การิ
พััฒน้าเซลล์แสงอาทิต์ย์ุแบบโคุ้งงอได้ใน้ริะดับอุต์สาหกริริมุ่ต์�อไป็ใน้อน้าคุต์

เม่�อนำาฟ้ิล์ื่มคาร์บอนไปประยุกิต์เป็นขั้�วนำาไฟ้ฟ้้าในเซลื่ล์ื่แสงอาทิตย์ชีนิด
เพื่อรอฟ้สไกิต์ พื่บว่ามีุ่ป็ริะสิทธิ์ภาพัส้งสุดที�	 12.1% ยิ�งไปกิว่านั�นยังคุงคุว่ามุ่
เสถียุริใน้ริะยุะยุาว่ได้ถึง	 80%	 เป็็น้เว่ลาน้าน้กว่�า	 1,000	 ชัิ�ว่โมุ่งโดยุไมุ่�มุ่ี
การิห�อหุ้มุ่

งานวิจัยนี�เป็นผู้ลื่งานวิจัยข้อง นางสาววรพื่รหม พัื่สธรธัชีกิร(1) นักิศึกิษา
ปริญญาโท จากิห้องปฏิิบัติกิารวิจัยเซลื่ล์ื่แสงอาทิตย์ (Solar Cells Research 
Laboratory: SCRL) ภายใต้กิารให้คำาปรึกิษาข้อง รศ.ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะ
ไพื่ศาลื่(2) ผู้ศ.ดร.พิื่พัื่ฒน์ เร่อนคำา(3) แลื่ะ อ.ดร.อัจฉราวรรณ กิาศเจริญ(4) 
สังกัิดภาควิชีาฟ้สิิกิส์แลื่ะวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มชี. ร่วมม่อกัิบ รศ.ดร.
ประยูร ส่งสิริฤทธิกุิลื่ มหาวิทยาลัื่ยเทคโนโลื่ยีสุรนารี แลื่ะบริษัท T.A.O. Bangkok 
Corporation Ltd. ที�ให้กิารสนับสนุนกิาวคาร์บอนคุณภาพื่สูง”

ผ้่สัน์ใจัสัามุ่าร์ถัอ�าน์ข้อมุ่่ลิเพิั�มุ่เติมุ่ได้ัท่ั� 
Passatorntaschakorn W., Bhoomanee C., Ruankham P., Gardchareon A., 
Songsiriritthigul P. & Wongratanaphisan D. Room-temperature carbon electrodes 
with ethanol solvent interlacing process for efficient and stable planar hybrid 
perovskite solar cells. Energy Reports, 2021, 7, 2493-2500. (ISI Q1, IF=6.870)

อ�าน์ต�อ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235248472100247X 

“ขั้�วไฟ้ฟ้า้คาร์บอนนี� เตรียมจากิกิาวคาร์บอนด้วยกิระบวนกิารแลื่กิเปลีื่�ยน
กัิบตัวทำาลื่ะลื่ายเอทานอลื่ที�อุณหภูมิห้อง สำาหรับเซลื่ล์ื่แสงอาทิตย์ชีนิดเพื่อรอฟ้สไกิต์
ที�มีประสิทธิภาพื่แลื่ะเสถียร” กริะบว่น้การิดังกล�าว่ถือว่�าเป็็น้กริะบว่น้ง�ายุ	
ต้์น้ทุน้ต์ำ�า	 มีุ่ป็ริะสิทธิ์ภาพัส้ง	สามุ่าริถทดแทน้ริะบบการิเต์รีิยุมุ่ฟิิล์มุ่บาง
ของโลหะที�มีุ่ต้์น้ทุน้ส้งได้เป็็น้อยุ�างดี



26SCIENCE CMU focus July - September 2021

SCI Research Focus

คงไม่่น่่าแปลกใจ หากจะพููดว่ิาใน่ช่่วิงฤดูแล้งของทุกปี ม่ลพิูษ 
PM2.5 บริ์เวิณน่อกเมื่องจะสูงกว่ิาใน่เมื่อง อัน่เนื่�องม่าจากการ์
เผาใน่ท่�โล่งจำาน่วิน่ม่าก แต่หากเป็น่ช่่วิงน่อกฤดูกาลเผา ม่ลพิูษ
ทางอากาศยังจะอยู่กับเร์าหรื์อไม่่? และถ้้าหากยังอยู่ เร์าจะ
หล่กเล่�ยงได้อย่างไร์

คุณะผู้้้วิ่จััยุ นำาโดย ร์ศ.ดัร์.สัมุ่พัร์ จััน์ทัร์ะ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ�งแวดลื่้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ เปิดเผู้ยว่า จากิกิารติดตามคุณภาพื่แลื่ะ
เปรียบเทียบคุณภาพื่อากิาศระหว่างพ่ื่�นที�ในเม่อง (เชีียงใหม่ แลื่ะลื่ำาปาง) กัิบพ่ื่�นที�
นอกิเม่อง (เชีียงดาว แลื่ะแม่สะเรียง) เป็นระยะเวลื่า 1 ปี (พื่.ศ. 2562) พื่บว่าในช่ีวง
ฤดูแล้ื่ง ซึ�งมีกิารเผู้าในที�โล่ื่งจำานวนมากินั�น จะมีมลื่พิื่ษ PM2.5 ในบริเวณนอกิเม่อง
สูงกิว่าในเม่อง แต่อาจมีบางบริเวณในพ่ื่�นที�เม่อง ที�มีปริมาณฝุุ่�นสูงไม่แพ้ื่กัิน เพื่ราะมี
แหล่ื่งกิำาเนิดทั�งจากิกิารเผู้าในที�โล่ื่ง แลื่ะจากิกิารจราจร ทั�งนี� หากิเป็นช่ีวงนอกิฤดูกิาลื่เผู้า 
จะพื่บมลื่พิื่ษในเม่องมากิกิว่านอกิเม่อง โดยเฉพื่าะบริเวณที�ใกิล้ื่แหล่ื่งจราจร ดังนั�น 
แม้ว่าจะอยู่นอกิฤดูเผู้าก็ิตาม ผูู้้ที�มีความไวต่อมลื่พิื่ษทางอากิาศ ไม่ควรลื่ะเลื่ยกิารป้องกัินตน 
ที�ถูกิต้อง เพ่ื่�อลื่ดกิารสัมผัู้สกัิบมลื่พิื่ษให้น้อยที�สุด เพ่ื่�อป้องกัินผู้ลื่กิระทบต่อสุข้ภาพื่

นอกิจากินี� กิารศึกิษาดังกิล่ื่าว ยังพื่บสารประกิอบที�สามารถใช้ีเป็นตัวบ่งชีี�อายุ
ข้องฝุุ่�น PM2.5 ที�มาจากิกิารเผู้าชีีวมวลื่ ว่าเป็นฝุุ่�นใหม่ (fresh) หร่อเป็นฝุุ่�นเก่ิา (aged) 
ที�แข้วนลื่อยในอากิาศนานแล้ื่ว โดยมีสารบ่งชีี�ที�สำาคัญ เช่ีน โพื่แทสเซียมคลื่อไรด์ (KCL) 
ในฝุุ่�นใหม่ แลื่ะโพื่แทสเซียมไนเตรท (KNO3) ในฝุุ่�นเก่ิา ซึ�งเป็นประโยชีน์ต่อกิารประเมิน
ขั้�นต่อไปว่าฝุุ่�นนั�นเกิิดจากิกิิจกิรรมในพ่ื่�นที� (local) หร่อมาจากิแหลื่่งกิำาเนิดที�ไกิลื่ออกิไป 
(Long range) หร่ออาจจะถูกิขั้งไว้ในพ่ื่�นที�เป็นเวลื่านานเน่�องด้วยปัจจัยทางกิายภาพื่ 
หร่อสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาที�เอ่�อต่อกิารกัิกิตัวข้องมลื่พิื่ษ

 ”ฝุุ่�น PM2.5 
ไม่ได้หายไปไหน” 
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Reference: Sarana Chansuebsri, Pavidarin Kraisitnitikul, Wan Wiriya, Somporn Chantara, 
Fresh and aged PM2.5 and their ion composition in rural and urban atmospheres 
of Northern Thailand in relation to source identification, Chemosphere, Volume 
286, Part 2, 2022, 131803, ISSN 0045-6535, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131803.

อ่านงานวิจัยเพิื่�มเติม https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S004565352102275X?dgcid=author 

บทความนี�อาจจะยังไม่สมบูรณ์ เน่�องจากิยังข้าดกิารวิเคราะห์สารกิลุ่ื่มอ่�น ๆ 
ในกิารย่นยันแหล่ื่งกิำาเนิด ซึ�งถ้ามีกิารวิเคราะห์องค์ประกิอบทางเคมีที�ครบถ้วนมากิขึ้�น 
ในอนาคต จะสามารถคำานวณหาสัดส่วนข้องฝุุ่�นที�มาจากิจราจร ฝุุ่�นเก่ิาที�ค้างอยู่
ในอากิาศ แลื่ะฝุุ่�นที�มาจากิกิารเผู้าชีีวมวลื่ได้ลื่ะเอียดยิ�งขึ้�นโดยใชี้โมเดลื่ทางคณิตศาสตร์ 
อย่างไรก็ิตาม ข้้อมูลื่นี�สามารถใช้ีทำาความเข้้าใจกิระบวนกิารกิารเกิิดมลื่พิื่ษทางอากิาศ
ในพ่ื่�นที�ภาคเหน่อได้ นำาไปสู่กิารจัดกิารแก้ิปัญหาหมอกิควันในระยะยาว

*งานวิจัยดังกิล่ื่าวเป็นส่วนหนึ�งข้องวิทยานิพื่นธ์ปริญญาโท สาข้าวิทยาศาสตร์
สิ�งแวดล้ื่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัื่ยเชีียงใหม่ ข้องนายสรณะ จรรย์ส่บศรี
ซึ�งได้รับกิารสนับสนุนจากิสำานักิงานกิองทุนสนับสนุนกิารวิจัย (สกิสว.) สัญญาเลื่ข้ที� 
RDG61A0031 แลื่ะได้ัร์ับัการ์ต่พิัมุ่พ์ัใน์วิาร์สัาร์ Chemosphere, Impact Factor = 
7.086 Q1 and Top 5 in Environmental Science

ท่ัมุ่นั์กวิิจััย ป็ร์ะกอบัด้ัวิย สัร์ณะจัร์ร์ย์สืับัศร่์ (1), 
ภาวิิดัาริ์น์ทัร์์ ไกร์สิัทัธิีนิ์ธิีก่ลิ (2), ผศ.ดัร์.วิ�าน์ วิิริ์ยา (3), 

ร์ศ.ดัร์.สัมุ่พัร์ จััน์ทัะ (4)
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นักวิิจััย์วิิทย์์ นักวิิจััย์วิิทย์์ มช.ค้นพบวิิธีการ์ให์ม่ ในการ์มช.ค้นพบวิิธีการ์ให์ม่ ในการ์
ศึกษาศึกษา จุัลินทรีย์ในสำิ�งแวดล้อม 
สัามาร์ถุชี�โคร์งสัร้์าง 
และควิามห์ลากห์ลาย์ของจุัลินทรี์ย์์ 
ได้อย่์างมีปร์ะสิัทธิภูาพและร์วิดเร็์วิ 

ทีมวิจัยสาข้าวิชีาจุลื่ชีีววิทยา ภาควิชีาชีีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ แลื่ะนักิวิจัยจากิสถาบันวิจัย
สิ�งแวดลื่้อมแห่งชีาติเยอรมนี ร่วมกิันศึกิษาชีุมชีีพื่จุลิื่นทรีย์ ปัจจุบันมักิใชี้ดีเอ็นเอที�สกัิดได้
โดยตรงจากิสิ�งแวดลื่้อม หร่อ eDNA ร่วมกัิบกิารวิเคราะห์ดีเอ็นเอสมัยใหม่ ซึ�งวิธีกิารนี� สามารถ
บ่งชีี�โครงสร้างแลื่ะความหลื่ากิหลื่ายข้องจุลิื่นทรีย์ในสิ�งแวดล้ื่อมที�ศึกิษาได้อย่างมีประสิทธิภาพื่
แลื่ะรวดเร็ว อย่างไรก็ิตาม วิธีกิารนี�มีข้้อเสียตรงที�ไม่สามารถแยกิดีเอ็นเอข้องสิ�งมีชีีวิตกัิบซากิ
ดีเอ็นเอที�ตายแล้ื่วได้ แลื่ะในบางครั�งยังมีข้้อจำากัิดในตัวอย่างที�ไม่สามารถสกัิดดีเอ็นเอออกิมา
ได้อีกิด้วย

ทีมวิจัยจึงนำาเสนอวิธีกิารใหม่ โดยนำาตัวอย่างดินมาเพื่าะเลีื่�ยงเช่ี�อแบบดั�งเดิมก่ิอน 
เม่�อได้เช่ี�อบนจานอาหารแล้ื่วจึงนำาไปเข้้าวิธีกิาร eDNA ต่อ ผู้ลื่กิารศึกิษาพื่บว่า วิธีกิารใหม่ที�
แนะนำานี�ถึงแม้จะได้แบคทีเรียมีความหลื่ากิหลื่ายน้อยกิว่า eDNA แต่กิลัื่บทำาให้พื่บประชีากิร
แบคทีเรียที�พิื่เศษ ที�ไม่สามารถตรวจพื่บได้ด้วยกิารใช้ีวิธีทาง eDNA อย่างเดียว อีกิทั�งเม่�อ
วิเคราะห์หน้าที�ข้องแบคทีเรียพื่บว่า แบคทีเรียจำานวนหนึ�งในประชีากิรกิลุ่ื่มพิื่เศษนี� มีความสำาคัญ
ในกิารขั้บเคล่ื่�อนกิระบวนกิารต่างๆ ในดิน

การิศึึกษานี้�เสน้อว่�า	วิ่ธี์การิใช้ิการิ
เพัาะเลี�ยุงเชืิ�อแบบดั�งเดิมุ่ริ�ว่มุ่กับ	
EDNA	 นั้�น้มีุ่ป็ริะโยุชิน์้ใน้การิศึึกษา
ชุิมุ่ชีิพัและหน้้าที�ของจุัลิน้ทรีิย์ุที�มีุ่ชีิวิ่ต์	
สามุ่าริถเพัาะเลี�ยุงได้อยุ�างริว่ดเริ็ว่	
และพับจุัลิน้ทรีิย์ุที�พิัเศึษ	 ซึ�งหากใช้ิทั�ง
สองวิ่ธี์คุว่บคุ้�กับ	 ก็จัะทำาให้ได้จุัลิน้ทรีิย์ุที�
คุริอบคุลุมุ่ใน้สิ�งแว่ดล้อมุ่มุ่ากขึ�น้นั้�น้เอง

ผูู้้แต่ง: ชีาครียา แสนสุภา (1) นักิศึกิษาระดับปริญญาเอกิ ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ผู้ศ.ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์ (2) อาจารย์ที�ปรึกิษา, 

วิทูรย์ ภู่ระหงษ์ (3) นักิวิจัยสถาบันวิจัยสิ�งแวดล้ื่อม แห่งชีาติ เยอรมนี
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ภาพัทั่� 1 ลื่ำาดับวิธีกิารในกิารศึกิษาชุีมชีีพื่ข้องจุลิื่นทรย์
โดยกิารใชี้ amplicon sequencing จากิ
จุลิื่นทรีย์ที�ได้จากิกิารเพื่าะเลีื่�ยงแลื่ะ eDNA

ภาพัทั่� 2 แผู้นภาพื่แสดงกิารเปรียบเทียบปริมาณข้องแบคทีเรียที�พื่บในแต่ลื่ะวิธีที�ศึกิษา ข้นาดข้อง 
node บ่งชีี�จำานวน OTUs ข้องแบคทีเรียที�พื่บ สีม่วงบ่งชีี�ว่าแบคทีเรียชีนิดนั�นพื่บในชีุมชีีพื่
ข้องแบคทีเรียที�เพื่าะเลีื่�ยงได้มากิกิว่า eDNA สีเขี้ยวบ่งชีี�ว่าแบคทีเรียชีนิดนั�นพื่บมากิใน
ชุีมชีีพื่ข้องแบคทีเรียที�ได้จากิ eDNA มากิกิว่ากิารเพื่าะเลีื่�ยง แลื่ะสีเหล่ื่องบ่งชีี�ว่าแบคทีเรีย
ชีนิดนั�นพื่บในปริมาณที�ไม่ต่างกัินในชุีมชีีพื่ข้องแบคทีเรียที�ได้จากิทั�งสองวิธี

ศึกษาข้อมุ่่ลิเพิั�มุ่เติมุ่ท่ั� : Chakriya Sansupa, Sara Fareed 
Mohamed Wahdan, Terd Disayathanoowat, 
Witoon Purahong. 2021. Identifying Hidden 
Viable Bacterial Taxa in Tropical Forest Soils 
Using Amplicon Sequencing of Enrichment 
Cultures. . Biology (Basel) . 2021 Jun 22;10(7):569. 
doi: 10.3390/BIOLOGY10070569.

Q1 ISI with IF= 5.079

อ่านต่อ https://www.mdpi.com/2079-7737/10/7/569 
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นักวิิจััย์คณะวิิทย์์ มช. พัฒนาวัิสัดุนาโน 
โครงสร้างเชิีงซ้อนดีบุกิออกิไซด์เติมด้วยตัวิเร่์ง
ปฏิิกิริ์ย์าร์ะดับนาโนแบบแกนกลาง
และเปล่อกหุ้์มโดยเทคนิิคการพ่่นิละอองฝอย

ด้วยเปลวิไฟิเป็นครั์�งแร์ก

กิลุ่ื่มวิจัยข้อง รองศาสตราจารย์ ดร. ชัียกิานต์ เลีื่ยวหิรัญ ได้พัื่ฒนากิาร
สังเคราะห์วัสดุโครงสร้างนาโนเชีิงซ้อนดีบุกิออกิไซด์เติมด้วยตัวเร่งปฏิิกิิริยานาโน

แบบแกินกิลื่างแลื่ะเปล่ื่อกิหุ้ม (core-shell) โดยเทคนิคกิารพ่ื่นลื่ะอองฝุ่อยด้วยเปลื่วไฟ้ 
(Flame Spray Pyrolysis) ในขั้�นตอนเดียวระดับวินาทีเป็นครั�งแรกิ สำาหรับใช้ีเป็นแก๊ิส
เซนเซอร์ตรวจจับไอกิรดฟ้อร์มิกิได้อย่างยิ�งยวด แลื่ะได้ถูกิตีพิื่มพ์ื่ในวารสารชัี�นนำา 
Sensors and Actuators B Chemical ที�มี impact factor 2020: 7.460 (Q1) 

ISI/SCOPUS

กิารเพิื่�มประสิทธิภาพื่
กิารตรวจจับไอกิรดฟ้อร์มิกิอย่าง

ยิ�งยวดด้วยวัสดุโครงสร้างเชิีงซ้อน
ดีบุกิออกิไซด์ที�เสริมกิารทำางานด้วยตัว
เร่งปฏิิกิิริยาระดับนาโนแบบแกินกิลื่าง
แลื่ะเปล่ื่อกิหุ้มชีนิดอิริเดียม-อิริเดียม
ออกิไซด์

กิลุ่ื่มนักิวิจัย จากิภาควิชีาฟ้ิสิกิส์
แลื่ะวัสดุศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ นำาทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัียกิานต์ 
เลีื่ยวหิรัญ (1) แลื่ะนายอนุพื่งษ์ สุขี้ (2) นักิศึกิษาระดับ
ปริญญาเอกิโครงกิารพัื่ฒนากิำาลัื่งคนด้านวิทยาศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) (Science 
Achievement Scholarship of Thailand, SAST) ได้มี
ความร่วมม่อกัิบ ดร. อดิสร เต่อนตรานนท์ แลื่ะ ดร. อนุรัตน์ วิศิษฏ์ิสรอรรถ 
นักิวิจัยศูนย์เทคโนโลื่ยีเพ่ื่�อความมั�นคงข้องประเทศแลื่ะกิารประยุกิต์เชิีงพื่าณิชีย์ 
(National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) สำานักิงานพัื่ฒนา
วิทยาศาสตร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีแห่งชีาติ (สวทชี.) ในกิารร่วมพัื่ฒนากิารสังเคราะห์โครงสร้าง
วัสดุนาโนเชีิงซ้อนดีบุกิออกิไซด์ (SnO2) เติมด้วยตัวเร่งปฏิิกิิริยานาโนแบบแกินกิลื่างแลื่ะ
เปล่ื่อกิหุ้มชีนิดอิริเดียม-อิริเดียมออกิไซด์ (Ir-IrO2) ด้วยกิารใช้ีเวลื่าในกิารสังเคราะห์ระดับ
วินาทีได้เป็นครั�งแรกิ แลื่ะถูกิใช้ีเป็นวัสดุหลัื่กิสำาหรับกิารพัื่ฒนาเป็นต้นแบบแก๊ิสเซนเซอร์
สำาหรับตรวจจับไอกิรดฟ้อร์มิกิได้อย่างยิ�งยวด อีกิทั�งยังมีความจำาเพื่าะต่อกิารตรวจจับสูง 
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ไอกิรดหร่อแก๊ิสสิ�งแวดล้ื่อม
ประเภทอ่�นด้วย จากิความ
สำา เ ร็จข้องงานวิ จัยนี� 
ก่ิอให้เกิิดกิารค้นพื่บวัสดุ
นาโนที�มีโครงสร้างพิื่เศษ
ด้วยกิารสังเคราะห์อย่าง
รวดเร็วเพ่ื่�อนำาไปสู่กิาร
พัื่ฒนาเป็นต้นแบบอุปกิรณ์
สำาหรับงานวิจัยด้านแก๊ิส
เ ซ น เ ซ อ ร์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพื่ แลื่ะมีความ
น่าสนใจสำาหรับกิารพัื่ฒนา
หร่อแกิ้ไข้ปัญหาโจทย์วิจัย
ทางด้านอุตสาหกิรรม
ได้ต่อไป 

 

 

   

เพ่ื่�อประยุกิต์ใช้ีงานในเชิีงกิารควบคุมคุณภาพื่ข้องอุตสาหกิรรมอาหาร แลื่ะใช้ีในกิารวิเคราะห์คุณภาพื่
นำ�าเสียจากิโรงบำาบัดเชิีงอุตสาหกิรรมได้ โดยผู้ลื่งานวิจัยดังกิล่ื่าวนี� ได้ถูกิตีพิื่มพ์ื่ในวารสารวิชีากิาร
ระดับนานาชีาติ Sensors and Actuators B Chemical ในเด่อนเมษายน 2564 ที�ผู่้านมา

จากิผู้ลื่งานวิจัยพื่บว่า โครงสร้างนาโนเชิีงซ้อนดีบุกิออกิไซด์เติมด้วยตัวเร่งปฏิิกิิริยานาโน
แบบแกินกิลื่างแลื่ะเปล่ื่อกิหุ้มชีนิดอิริเดียม-อิริเดียมออกิไซด์ ได้ถูกิควบคุมกิารสังเคราะห์โดยเทคนิค
กิารพ่ื่นลื่ะอองฝุ่อยด้วยเปลื่วไฟ้ภายในขั้�นตอนเดียว โดยโครงสร้างวัสดุที�สังเคราะห์ได้มีความเป็น
ผู้ลึื่กิสมบูรณ์ มีความบริสุทธิ�แลื่ะมีค่าพ่ื่�นที�ผิู้วสัมผัู้สจำาเพื่าะสูง อีกิทั�งยังสามารถควบคุมโครงสร้าง
ให้เกิิดรอยต่อทางไฟ้ฟ้้าระหว่างพ่ื่�นผิู้วดีบุกิออกิไซด์กัิบพ่ื่�นผิู้วข้องแกินกิลื่างตัวเร่งปฏิิกิิริยา
นาโนโลื่หะอิริเดียมที�ถูกิห่อหุ้มด้วยเปล่ื่อกิข้องชัี�นอิริเดียมออกิไซด์ ซึ�งโครงสร้างดังกิลื่่าวมีความ
จำาเพื่าะต่อกิารเพิื่�มประสิทธิภาพื่กิารตอบสนองอย่างยิ�งยวดต่อไอกิรดฟ้อร์มิกิ ด้วยรูปแบบกิาร
เปลีื่�ยนแปลื่งสมบัติทางไฟ้ฟ้้าภายใต้อุณหภูมิกิารทำางานข้องเซนเซอร์อย่างเหมาะสม โดยกิาร
ผู้สมผู้สานองค์ความรู้ในกิารอธิบายผู้ลื่งานวิจัยด้วยกิลื่ไกิปฏิิกิิริยากิารดูดซับแกิ๊สทางเคมีแลื่ะแบบ
จำาลื่องพื่ลัื่งงานทางอิเล็ื่กิทรอนิกิส์ที�เกิิดขึ้�นด้วยความพิื่เศษข้องโครงสร้างวัสดุเชิีงซ้อนได้อย่าง
น่าสนใจ แลื่ะยังพื่บว่าเซนเซอร์มีความจำาเพื่าะสูงอย่างเด่นชัีดเม่�อเปรียบเทียบกัิบกิารตอบสนองต่อ
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นักิวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มชี. ค้นพื่บ
โคออร์ดิเนชัีนพื่อลิื่เมอร์ชีนิดใหม่ 

ที�มีสมบัติกิารแปลื่งรูปจากิผู้ลึื่กิเดี�ยวสู่ผู้ลึื่กิเดี�ยว 
ที�มีสมบัติกิารเร่งปฏิิกิิริยาเชิีงแสง 

เผู้ยความลัื่บระดับโมเลื่กุิลื่ด้วยผู้ลึื่กิศาสตร์
รังสีเอ็กิซ์แลื่ะจุลื่ทรรศนศาสตร์อิเล็ื่กิตรอน

นักวิิจััย์คณะวิิทย์์ มช. 

ค้นพบวัิสัดุโคร์งสัร์้างให์ม่ 
กำาจััดสำีย้อมอันติรายในแหล่งนำ�าได้ในแหล่งนำ�าได้

อ.ดัร์.ศรั์ญพังศ์ ยิ�มุ่กลัิ�น์(1) ภาควิชีาเคมี แลื่ะ
น์ายนิ์พัพิัชฌน์์ แก้วิสัมุ่่ทัร์์(2) นักิศึกิษาปริญญาโท 
ทุน พื่สวท. ร่วมกัิบ อ.ดัร์.โยธีิน์ ฉิมุ่อ่ป็ลิะ(3) 
ภาควิชีาเคมีอุตสาหกิรรม ค้นพื่บโคออร์ดิเนชัีน
พื่อลิื่เมอร์ข้องสังกิะสีชีนิดใหม่ที�มีโครงสร้างแบบ
สอดประสานสองทบ (twofold interpenetrated) 
ระหว่างคู่อิแนนทิโอเมอร์เกิิดเป็น “ราซีเมตข้องแข็้ง” 
ที�มีโครงสร้างสามมิติด้วยวิธีไมโครเวฟ้ซึ�งลื่ดเวลื่ากิารสังเคราะห์
จากิหลื่ายวันเหล่ื่อเพีื่ยงไม่กีิ�นาที

กิารศึกิษาโครงสร้างผู้ลึื่กิด้วยผู้ลิื่กิศาสตร์รังสีเอ็กิซ์ 
(X-ray Crystallography) แลื่ะสัณฐานผู้ลึื่กิด้วยเทคนิคทาง
จุลื่ทรรศนศาสตร์อิเล็ื่กิตรอน (Electron Microscopy) เผู้ย
ให้เห็นกิารเปลีื่�ยนแปลื่งเชีิงโครงสร้างจากิผู้ลึื่กิเดี�ยวสู่ผู้ลึื่กิเดี�ยวที�
กิระตุ้นด้วยปฏิิกิิริยากิารแทนที�ลิื่แกินด์แลื่ะมีความจำาเพื่าะเจาะจง
ต่อชีนิดไอออนลื่บแฮิไลื่ด์

นอกิจากินี� ยังพื่บว่าประจุบวกิข้องโครงสร้างยังต่อกิลื่ไกิ
กิารเร่งปฏิิกิิริยาเชิีงแสง(Photocatalysis) ในกิารสลื่ายตัว
ข้องสีย้อมประจุลื่บที�เป็นมลื่พิื่ษทางสิ�งแวดล้ื่อม

สำาหรับสมบัติกิารแปลื่ง
เชิีงโครงสร้างจากิผู้ลึื่กิเดี�ยวสู่
ผู้ ลึื่กิ เ ดี� ย ว นั� น จัด เ ป็นกิาร
ตอบสนองข้องวัสดุต่อสิ�งเร้า
ที� มีความจำาเพื่าะเจาะจงซึ�ง
พื่บไ ด้ยากิที�นำา ไป สู่ความ รู้
ความเข้้าใจเกีิ�ยวกัิบความสัมพัื่นธ์
โครงสร้าง-สมบัติข้องวัสดุแลื่ะ
นำาไปสู่กิารประยุกิต์ขั้�นสูงต่อไป
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อ้างอิง

Kaeosamut N., Chimupala Y., & Yimklan S. (2021). Anion-Controlled Synthesis of Enantiomeric 
Twofold Interpenetrated 3D Zinc (II) Coordination Polymer with Ligand Substitution-
Induced Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation and Photocatalysis. Crystal 
Growth & Design, 21(5), 2942-2953.

อ่านงานวิจัย

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.cgd.1c00103
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กล่ิ�มุ่วิิจััยของ 
ผศ.ดัร์.บ่ัร์ภัทัร์์ 

อิน์ทัร่์ย์สัังวิร์ ค้น์พับัวิิธ่ีใหมุ่� 
น์ำาไป็ส่ั�การ์เพิั�มุ่ป็ร์ะสิัทัธิีภาพัของ

ตัวิเร์�งป็ฏิิกิริ์ยาเชิงแสังท่ั�มุ่อง
เห็น์ได้ั แลิะได้ัต่พิัมุ่พ์ั 
ใน์วิาร์สัาร์ชั�น์น์ำา Journal of 
Colloid and Interface 
Science ท่ั�มุ่่ Impact 
Factor 2020: 8.128 

(Q1) ISI/Scopus

กิลุ่ื่มวิจัยจากิภาควิชีาเคมี แลื่ะศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ข้อง ผู้ศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร(1) นางสาวศดานันท์ บูชีาเกีิยรติ(2) 
นักิศึกิษาระดับปริญญาเอกิ ทุนโครงกิารเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมม่อ
กัิบนักิวิจัยจากิคณะวิศวกิรรมศาสตร์ มชี. ศูนย์เทคโนโลื่ยีอิเล็ื่กิทรอนิกิส์
แลื่ะคอมพิื่วเตอร์แห่งชีาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัื่ยมหิดลื่ มหาวิทยาลัื่ย
นเรศวร แลื่ะมหาวิทยาลัื่ยวูลื่ลื่องกิอง ประเทศออสเตรเลื่ีย ได้ร่วมกัินศึกิษา
ความสัมพัื่นธ์ระหว่างระนาบผู้ลึื่กิที�ปรากิฏิบนพ่ื่�นผิู้วข้องตัวเร่งปฏิิกิิริยาบิสมัท
วานาเดตกัิบประสิทธิภาพื่กิารสังเคราะห์สารประกิอบอิมมีนจากิเอมีนภายใต้
กิารกิระตุ้นด้วยแสงวิซิเบิลื่ ซึ�งยังไม่เคยมีกิารรายงานมากิ่อน โดยได้รายงาน
ผู้ลื่กิารค้นคว้าดังกิล่ื่าวในวารสาร Journal of Colloid and Interface Science 

การ์เพิั�มุ่ป็ร์ะสิัทัธิีภาพัการ์สัังเคร์าะห์
สัาร์อิน์ทัร่์ย์มุ่่ลิค�าส่ังด้ัวิยการ์

ควิบัค่มุ่ร์ะน์าบัผลึิก 
ของตัวิเร์�งป็ฏิิกิริ์ยา

ตัวเร่งปฏิิกิิริยาเชิีงแสงบิสมัทวานาเดต 
ถูกิใช้ีอย่างแพื่ร่หลื่ายในกิารย่อยสลื่ายสาร

อินทรีย์มลื่พิื่ษแลื่ะกิารผู้ลื่ิตแก๊ิสไฮิโดรเจน
จากินำ�า ในข้ณะที�กิารประยุกิต์ใช้ีงานข้องตัวเร่ง

ปฏิิกิิริยาชีนิดนี�ในปฏิิกิิริยากิารสังเคราะห์สาร
อินทรีย์มูลื่ค่าสูงภายใต้กิระบวนกิารกิระตุ้นด้วยแสง

ยังมีไม่มากินักิ อีกิทั�งยังข้าดความเข้้าใจในความสัมพัื่นธ์
ระหว่างระนาบผู้ลึื่กิที�ปรากิฏิบนพ่ื่�นผิู้วข้องตัวเร่งปฏิิกิิริยา

กัิบประสิทธิภาพื่กิารเร่งปฏิิกิิริยาข้องวัสดุ ซึ�งเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที�ส่งผู้ลื่ต่อประสิทธิภาพื่ข้องตัวเร่งปฏิิกิิริยา

นักวิิจััย์คณะวิิทย์์ มช. ค้นพับวิธีี
เพิั� มประสิำทธิีภาพัข้อง
ตัิวเร่งปฏิิกิริยาเชิุงแสำง
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เม่�อเด่อนพื่ฤษภาคมที�ผู่้านมา ผู้ลื่กิารทดลื่องบ่งชีี�ว่า ประสิทธิภาพื่กิารสังเคราะห์สาร
ประกิอบอิมมีนแปรผู้ันตรงกิับปริมาณระนาบ {110} ที�ปรากิฏิบนพ่ื่�นผิู้วบิสมัทวานาเดต 
อีกิทั�งกิารเติบโตข้องผู้ลึื่กิบิสมัทวานาเดตในทิศทาง {001} ยังช่ีวยเพิื่�มประสิทธิภาพื่กิาร
แยกิกัินข้องคู่อิเล็ื่กิตรอน-โฮิลื่ (electron-hole separation) ส่งผู้ลื่ให้บิสมัทวานาเดต
สามารถเร่งปฏิิกิิริยากิารสังเคราะห์สารประกิอบอิมมีนได้ดีขึ้�นอย่างเห็นได้ชัีด โดยความ
เข้้าใจเกีิ�ยวกัิบความสัมพัื่นธ์ระหว่างโครงสร้างเชิีงลึื่กิแลื่ะประสิทธิภาพื่ข้องตัวเร่งปฏิิกิิริยา
จะเป็นกุิญแจสำาคัญในกิารออกิแบบแลื่ะพัื่ฒนาตัวเร่งปฏิิกิิริยาที�มีประสิทธิภาพื่เพ่ื่�อสังเคราะห์
สารอินทรีย์มูลื่ค่าสูงในอนาคต 

ที�ผู่้านมา ผู้ศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ยังได้รับทุนวิจัย “ทุนอัจฉริยภาพื่นักิวิจัย
รุ่นกิลื่าง ประจำาปี 2564” จากิสำานักิงานกิารวิจัยแห่งชีาติ (วชี.) โดยทุนวิจัยดังกิล่ื่าว
มุ่งสนับสนุนนักิวิจัยที�มีศักิยภาพื่สูงให้ได้ทำาวิจัยอย่างต่อเน่�องตามศักิยภาพื่แลื่ะความถนัด
ที�มีอยู่ เพ่ื่�อผู้ลิื่ตผู้ลื่งานที�มีศักิยภาพื่เชิีงวิชีากิาร หร่อผู้ลื่งานที�สามารถนำาไปใช้ีประโยชีน์ได้

ผูู้้สนใจสามารถศึกิษาข้้อมูลื่เพิื่�มเติมได้ที�

Boochakiat S., Tantraviwat D., Thongsook O., Pornsuwan S., Nattestad A., Chen J., 
Channei D., Inceesungvorn B. Effect of exposed facets of bismuth vanadate, controlled by 
ethanolamine, on oxidative coupling of primary amines Journal of Colloid and Interface 
Science 2021, 602, 168-176 (https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.05.178)

ส ำคัญในกำรออกแบบและพัฒนำตวัเร่งปฏิกิริยำที่มปีระสิทธิภำพเพ่ือสังเครำะห์สำรอินทรีย์มูลค่ำสูง
ในอนำคต 

 
ที่ผ่ำนมำ ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ยังได้รับทุนวิจยั "ทุนอัจฉริยภำพนักวิจัยรุ่นกลำง ประจ ำปี 
2564" จำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดยทุนวิจัยดังกล่ำวมุ่งสนับสนุนนักวิจัยทีม่ีศักยภำพ
สูงให้ได้ท ำวิจัยอย่ำงตอ่เนือ่งตำมศักยภำพและควำมถนัดที่มีอยู่ เพ่ือผลิตผลงำนที่มีศักยภำพเชิง
วิชำกำร หรือผลงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้สนใจสำมำรถศึกษำข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่
Boochakiat, S., Tantraviwat, D., Thongsook, O., Pornsuwan, S., Nattestad, A., Chen, J., 
Channei, D., Inceesungvorn, B. Effect of exposed facets of bismuth vanadate, 
controlled by ethanolamine, on oxidative coupling of primary amines Journal of 
Colloid and Interface Science 2021, 602, 168-176 
(https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.05.178) 
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CO2
กิารสะสมแก๊ิส

คาร์บอนไดออกิไซด์ (CO2) 
ที�เกิิดขึ้�นจากิกิิจกิรรมต่าง ๆ 

ในบรรยากิาศมีปริมาณเพิื่�ม
สูงขึ้�นอย่างต่อเน่�องในแต่ลื่ะป ี
จนทำา ใ ห้ เ กิิดผู้ลื่กิระทบทาง
สิ�งแวดล้ื่อมโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งภาวะ
โลื่กิร้อน เพ่ื่�อแก้ิไข้ปัญหาดังกิล่ื่าว 
นักิวิจัยทั�วโลื่กิได้พื่ยายามจัดกิารกิับแกิ๊ส 
CO2 ซึ�งเป็นตัวกิารสำาคัญ แนวทางหนึ�ง
ที�มีความยั�งย่นกิว่ากิารกัิกิเก็ิบแก๊ิส CO2 
ก็ิค่อกิารเปลีื่�ยนแก๊ิส CO2 ให้เป็นสารเคมี
มูลื่ค่าสูงเป็นวิธีที�ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากิ 
ในปัจจุบัน

กิลุ่ื่มวิจัยข้อง รศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์ นางสาว
มาลื่ี สินเช้ีา นักิศึกิษาระดับปริญญาเอกิ อ.ดร.นัทธวัฒน์ เสมากิูลื่ จากิภาควิชีาเคมี 
แลื่ะศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกัิบ Professor Takumi Konno จากิ
มหาวิทยาลัื่ยโอซากิะ ประเทศญี�ปุ�น ได้ออกิแบบแลื่ะสังเคราะห์วัสดุโครงข่้ายโคออร์ดิเนชัีน 
ข้องโลื่หะแลื่นทาไนด์ (Lanthanide based coordination polymers) แลื่ะศึกิษา
โครงสร้างระดับอะตอมโดยใช้ีเทคนิคผู้ลิื่กิศาสตร์รังสีเอกิซ์

กิลุ่ื่มวิจัยสามารถใช้ีวัสดุดังกิล่ื่าวเป็นตัวเร่งปฏิิกิิริยาในกิารสังเคราะห์สารเคมี
มูลื่ค่าสูงที�มีช่ี�อว่า “ไซคลื่ิกิคาร์บอเนต” โดยอาศัยปฏิิกิิริยากิารรวมตัวกัินระหว่างแก๊ิส 

วััสดุุโครงข่่ายโคออร์ดิุเนชัันข่องแลนทาไนด์ุ: 
ตััวัเร่งปฏิิกิิริยากิารเปล่�ยน
แก๊ิสคาร์บอนไดุออกิไซด์ุ
เป็นสารเคม่ีมูีลค่าสูง
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CO2 แลื่ะอีพื่อกิไซด์ พื่บว่าตัวเร่งปฏิิกิิริยาที�พัื่ฒนาขึ้�นสามารถเร่งปฏิิกิิริยาได้ถึง 700 รอบ
ต่อชัี�วโมง นอกิจากินี�ตัวเร่งปฏิิกิิริยาดังกิล่ื่าวยังสามารถถูกิใช้ีซำ�าได้มากิกิว่า 10 ครั�ง 
ผู้ลื่กิารศึกิษาดังกิล่ื่าวได้รายงานในวารสาร ACS Sustainable Chemistry & Engineering 
ซึ�งมี Impact Factor 2020: 8.198 (Q1, ISI/Scopus)

โดยความเข้้าใจพ่ื่�นฐานเกีิ�ยวกัิบตำาแหน่งเร่งปฏิิกิิริยาจะนำาไปสู่กิารออกิแบบตัวเร่ง
ปฏิิกิิริยาที�มีประสิทธิภาพื่ ตลื่อดจนใช้ีประโยชีน์จากิแก๊ิส CO2 โดยกิารเปลีื่�ยนเป็นสารเคมี
มูลื่ค่าสูงอย่างยั�งย่นต่อไปในอนาคต

ผูู้้สนใจสามารถอ่านข้้อมูลื่เพิื่�มเติมได้ที�
Sinchow M., Semakul N., Konno T., Rujiwatra A. Lanthanide Coordination Polymers Through Design for 

Exceptional Catalytic Performances in CO2   Cycloaddition Reactions ACS Sustainable Chem. Eng. 
2021, 9, 8581–8591 (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.1c01955
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นักวิิจััย์คณะวิิทย์์ มช. ชี� 

อาจัเกิดวิกฤติินำ�าบาดาล 
ในพ่�นที�แอ่งนำ�าบาดาลเชีย์งให์ม่-ลำาพูน 
ในอนาคต เน่�องจัากปริ์มาณนำ�าเติมและ
ปริ์มาณนำ�ากักเก็บลดลงอย่์างต่อเน่�อง

ทีมนักิวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประกิอบด้วย  
นายสุทธิพื่งษ์ ทวีลื่าภ (1) 

นักิศึกิษาปริญญาเอกิ ภาควิชีาธรณีวิทยา 
รศ.ดร.มรกิต เก็ิบเจริญ (2) 

ภาควิชีาคณิตศาสตร์ 
ผู้ศ.ดร.จิรัฎฐ์ แสนทน (3)

ภาควิชีาธรณีวิทยา

แอ่งนำ�าบาดาลื่ในชัี�นตะกิอนร่วนเชีียงใหม่-ลื่ำาพูื่นวางตัว
ในแนวเหน่อ-ใต้ โดยมีแม่นำ�าปิงแลื่ะกิวงเป็นลื่ำานำ�าสายหลัื่กิ 
ซึ�งมีกิารเติมนำ�าบาดาลื่ตามธรรมชีาติจากินำ�าฝุ่น แลื่้วไหลื่
ออกิมาหล่ื่อเลีื่�ยงแม่นำ�าปิงแลื่ะลื่ำานำ�าสาข้า แลื่ะไหลื่ออกิจากิแอ่ง
ทางตอนใต้เข้้าสู่อ่างเก็ิบนำ�าเข่้�อนภูมิพื่ลื่ โดยแอ่งฯ มีบ่อนำ�า
บาดาลื่อยู่เป็นจำานวนมากิ ซึ�งส่วนใหญ่ได้พัื่ฒนานำ�าบาดาลื่จากิ
ความลึื่กิในช่ีวง 30-80 เมตร ยกิเว้นในพ่ื่�นที�ที�หานำ�าบาดาลื่
ค่อนข้้างยากิ ซึ�งจะต้องเจาะนำ�าบาดาลื่แลื่ะพัื่ฒนาบ่อนำ�าบาดาลื่
ที�ความลึื่กิมากิกิว่า เช่ีน 120-150 เมตร

แอ่งนำ�าบาดาลื่เชีียงใหม่-ลื่ำาพูื่น ตั�งอยู่ในเข้ตภูมิอากิาศ
ค่อนข้้างแห้งแล้ื่งโดยเฉลีื่�ยแล้ื่วมีปริมาณนำ�าฝุ่นเฉลีื่�ยประมาณ 
1,500-1,800 มิลื่ลิื่เมตรต่อปี ซึ�งจะฝุ่นตกิในชี่วงสั�น ๆ เป็น
ระยะเวลื่าประมาณ 3-4 เด่อน จึงทำาให้มีอัตรากิารเติมนำ�าบาดาลื่
จากิพ่ื่�นที�ข้อบแอ่งเข้้าสู่ใจกิลื่างแอ่งค่อนข้้างตำ�า ส่งผู้ลื่ให้มี
ปริมาณนำ�าฝุ่นหลื่งเหล่ื่อเข้้าไปเติมแลื่ะกัิกิเก็ิบชัี�นนำ�าบาดาลื่
ไม่มากินักิ

แอ่งฯ เชีียงใหม่-ลื่ำาพูื่นมีความต้องกิารใช้ีนำ�าบาดาลื่เพ่ื่�อ
กิารอุตสาหกิรรมแลื่ะกิารท่องเที�ยวประมาณ 18 ล้ื่านลูื่กิบาศกิ์
เมตรต่อปี เพ่ื่�อกิารอุปโภค-บริโภคประมาณ 107 ล้ื่านลูื่กิบาศก์ิ
เมตรต่อปี (โดยกิารประปาส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายนำ�าให้ได้
เพีื่ยง 69 ล้ื่านลูื่กิบาศก์ิเมตรต่อปี) ซึ�งพื่บว่า กิารให้บริกิาร
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นำ�าจากิภาครัฐยังไม่สามารถจ่ายนำ�าให้กัิบประชีาชีนใช้ีได้อย่างทั�วถึงโดยเฉพื่าะภาคประชีาชีนแลื่ะภาค
กิารเกิษตรที�อยู่นอกิพ่ื่�นที�กิารให้บริกิารข้องกิารประปาภูมิภาคแลื่ะกิารชีลื่ประทาน ทำาให้ภาคประชีาชีน
แลื่ะภาคกิารเกิษตรที�ต้องพึื่�งพื่าตนเอง จะต้องมีกิารพัื่ฒนานำ�าบาดาลื่ขึ้�นมาใช้ีอย่างหลีื่กิเลีื่�ยงไม่ได้

พ่ื่�นที�แอ่งนำ�าบาดาลื่เชีียงใหม่-ลื่ำาพูื่น มีบ่อสังเกิตกิารณ์ระดับนำ�าบาดาลื่ทั�งสิ�น 53 สถานี (จำานวน 
98 บ่อ) กิระจายตัวอยู่ในพ่ื่�นที�แอ่งนำ�าบาดาลื่ย่อยในเม่องเชีียงใหม่-ลื่ำาพูื่น โดยข้้อมูลื่ระดับนำ�าบาดาลื่
เฉลีื่�ยในรอบ 10 ปีที�ผู่้านมา มีแนวโน้มลื่ดลื่งอย่างต่อเน่�องปีลื่ะประมาณ 0.05-0.52 เมตร ซึ�งกิาร
ลื่ดลื่งข้องระดับนำ�าบาดาลื่นี�เป็นสัญญาณบ่งชีี�ให้เห็นถึงปริมาณกิารใช้ีนำ�าอย่างไม่สมดุลื่กัิบอัตรากิาร
เติมนำ�าโดยธรรมชีาติ ซึ�งชัี�นนำ�าบาดาลื่ในหินร่วนหร่อตะกิอนร่วนเป็นชัี�นนำ�าบาดาลื่ที�ได้มีกิารพัื่ฒนาขึ้�น
มาใช้ีมากิที�สุด ทำาให้ระดับนำ�าบาดาลื่ลื่ดลื่งอย่างต่อเน่�อง แลื่ะยังไม่มีแนวโน้มจะค่นตัวกิลื่ับมาเท่าระดับเดิม

ทั�งนี� พ่ื่�นที�ที�ได้รับผู้ลื่กิระทบมากิที�สุดค่อเข้ตอำาเภอเม่องเชีียงใหม่ อำาเภอเม่องลื่ำาพูื่น อำาเภอ
สารภี อำาเภอสันกิำาแพื่ง อำาเภอแม่ริม (ตอนใต้) แลื่ะอำาเภอหางดง ซึ�งเป็นเข้ตชุีมชีนหนาแน่นแลื่ะมี
ปริมาณกิารใช้ีนำ�าสูง

นอกิจากินี� กิารเปลีื่�ยนแปลื่งข้องสภาพื่ภูมิอากิาศที�ส่งผู้ลื่ให้เกิิดภัยแล้ื่ง โดยฝุ่นไม่ตกิต้องตาม
ฤดูกิาลื่ติดต่อกัินในชี่วงปี พื่.ศ. 2557-2559 ส่งผู้ลื่ให้นำ�าบาดาลื่ในระดับต่�น (เชี่น บ่อขุ้ดข้องประชีาชีน
ที�มีความลึื่กิประมาณ 10-15 เมตร) เกิิดลื่ดระดับลื่งอย่างต่อเน่�องจนบ่อนำ�าบาดาลื่ระดับต่�นที�เป็น
บ่อขุ้ดเกิิดกิารแห้งข้อด

กิารวิจัยทางวิิทยาศาสตร์์
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กิารวิจัยทางวิิทยาศาสตร์์

กิารศึกิษานี�ได้ดำาเนินกิารรวบรวมข้้อมูลื่ทางธรณีวิทยา อุทกิธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา กิารใช้ี
ประโยชีน์ที�ดิน แลื่ะปริมาณกิารใช้ีนำ�าในพ่ื่�นที�แอ่งนำ�าบาดาลื่เชีียงใหม่-ลื่ำาพูื่น เพ่ื่�อจำาลื่องกิารไหลื่ข้อง
นำ�าบาดาลื่ในสามมิติในสภาวะไม่คงที� เพ่ื่�อประเมินปริมาณนำ�าบาดาลื่กัิกิเก็ิบ ปริมาณนำ�าฝุ่นที�เติมนำ�า
บาดาลื่ในแต่ลื่ะปี รวมถึงปริมาณกิารใช้ีนำ�าอย่างปลื่อดภัยซึ�งไม่ทำาให้ระดับนำ�าบาดาลื่ลื่ดลื่งเร็วเกิินไป 
(Safe Yield)

ผู้ลื่กิารศึกิษาพื่บว่า กิารจัดทำาแบบจำาลื่องกิารไหลื่ในสามมิติด้วยวิธีผู้ลื่ต่างอันตะ (Finite 
Difference) ควบคู่กิับกิารปรับเทียบแบบจำาลื่องด้วยกิารหาค่าพื่ารามิเตอร์ที�เหมาะสมที�สุดแบบ
ไม่เชิีงเส้น (NON-linear Parameter Optimization) พื่บว่ากิารเติมนำ�าบาดาลื่ตามธรรมชีาติ 
(Natural Recharge) มีความอ่อนไหวต่อปริมาณนำ�าฝุ่น ซึ�งเป็นผู้ลื่โดยตรงจากิกิารเปลีื่�ยนแปลื่ง
สภาพื่ภูมิอากิาศ โดยในชี่วง 10 ปีที�ผู่้านมามีปริมาณนำ�าเติมแลื่ะปริมาณนำ�ากัิกิเกิ็บ (Storage) 
ลื่ดลื่งอย่างต่อเน่�อง ซึ�งอาจก่ิอให้เกิิดวิกิฤตินำ�าบาดาลื่ได้ในอนาคตอันใกิล้ื่ ทั�งนี� ปริมาณกิารใช้ีนำ�า
ปลื่อดภัยที�ไม่ทำาให้ระดับนำ�าบาดาลื่ลื่ดลื่งเร็วเกิินไปหร่อ Safe Yield มีค่า 51 ล้ื่านลูื่กิบาศก์ิเมตรต่อไป 
ซึ�งสูงกิว่ากิารใช้ีนำ�าบาดาลื่ทั�งหมดในแอ่งในปัจจุบัน

ผ้่สัน์ใจัสัามุ่าร์ถัอ�าน์ข้อมุ่่ลิเพิั�มุ่เติมุ่ได้ัท่ั�
Taweelarp S., Khebchareon M., Saenton S.*, 2021 Evaluation of Groundwater Potential and Safe Yield of 

Heterogeneous Unconsolidated Aquifers in Chiang Mai Basin, Northern Thailand, Water, 13(4) : 558 (Scopus: 
Q1, SJR 0.72; Web of Science: Q2 IF 3.103),

(https://www.mdpi.com/2073-4441/13/4/558)
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