
HOT issue
นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
งานวิจัยใหม่มุ่งแก้ปัญหาหมอกควัน#2

นักศึกษาวิทยา มช. น้อมท�าดี 
"พลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน"#5

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จับมือสัตวแพทย์ มช. 
ให้บริการฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ฟร!ี!!#6

การเกษตรที่ทันต่อสภาพภูมิอากาศ#10

แกรฟีนและวัสดุสองมิต#ิ12

มุมทรัพย์สินทางปัญญา#15

SCI News&Events#18

SCI CMU STAR#7



คณบดี
รศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.อภินนท์ นันทิยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.ดร.มาโนช นาคสาทา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหารศูนย์ธรรมชาติวิทยา

ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
พหุวิทยาการ

ผศ.ดร.สมพร จันทระ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

ผู้บริหารศูนย์ 
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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อแผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์

• เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ให้ชุมชนและสังคมรับทราบ

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่เป็นเลิศ"

Success  การมุ่งความส�เร็จตามเป้าหมาย
Competitiveness การขยายความสามารถในการแข่งขนั
Innovativeness การสร้างสรรค์ภูมิปัญญานวตักรรม
Collaboration การท�งานร่วมกนัเป็นทีม
Morality การยึดมั่นในศีลธรรมความดี
Unity การรู้รกัสามคัคีเพื่อองค์กร

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ 
(Science Core Values : S-C-I-C-M-U)
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นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ 
มุ่งแก้ปัญหาหมอกควัน อย่างยั่งยืน เพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ

หลายปีมานี้เมื่อย่างเข้าสู่เดือนมีนาคมทีไร หัวจิตหัวใจของชาวเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือก็ต้องห่อเหี่ยว

ไปตามๆ กัน เพราะหลังผ่านพ้นฤดูหนาวที่แสนสดชื่น สวยงาม และคึกคัก ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเผชิญกับสภาวะหมอกควัน

ปกคลุมเมือง นักท่องเที่ยวหดหาย ซ�้าร้ายต้องทนแสบหูแสบตากันทั่วบ้านทั่วเมือง จนหลายคนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโรค

ประจ�าตัวก�าเริบเพราะฝุ่นพิษ เรียกว่าเป็นความทุกข์ที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย ได้แต่รอฝนโปรยลงมาชะล้างให้หมอกควันไฟทุเลาลง

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาด้วยสภาพภมูปิระเทศทีม่ลีกัษณะคล้าย

แอ่งกระทะ ประกอบกบัเป็นช่วงปลายฤดหูนาวเข้าสูฤ่ดแูล้ง และ

มกีารเผาในทีโ่ล่ง ทัง้ไฟป่าและการเผาทางการเกษตร จงึท�าให้

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศประสบปัญหาหมอกควัน

อย่างหนักต่อเน่ืองมาหลายปี และเมื่อสภาวะวิกฤตหมอกควัน

เกิดขึ้นซ�้าซาก จึงมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่ทุ่มเทความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จนัทระ หวัหน้าศนูย์วิจยั

วิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ 

อาจารย์ ดร.ว่าน วิริยา และทีมงาน จึงได้เข้าไปเป็นส่วนส�าคัญ

ในการผลกัดนัการแก้ไขปัญหาหมอกควนัให้ปรากฏผล โดยโครงการ

ใหญ่ระดบัประเทศทีท่มีวจิยัเข้าไปร่วมท�างานคอื โครงการวจิยั

ประเทศไทยไร้หมอกควัน โครงการย่อยที่ 4 ศูนย์ข้อมูลการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน่วยข้อมูลหมอกควันเพื่อ

การวิจัยและการประชาสัมพันธ์  ที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่กบัเครือข่ายพนัธมติรมหาวทิยาลัย

เพื่อการวิจัย กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริหารจัดการภัยพิบัติ โดยการสนับสนุนของส�านักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ 

เมือ่วนัท่ี 31 มีนาคม ท่ีผ่านมา คณะนักวิจัยได้จดังานแถลง

ข่าวโครงการฯ และน�าสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศ PM10 และ PM2.5 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึก

อบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งติดตั้งเพื่อ

ศกึษาวจิยัปัญหาหมอกควนัตามโครงการดังกล่าว และนอกจากนี ้

ยังมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีโรงเรียน

ผศ.ดร.สมพร จันทระ ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์

อ.ดร.ว่าน วิริยา
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หนองห้ามติรภาพที ่125 อ�าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน อกีแห่งหนึง่ 

ด้วย เพือ่ตรวจวดัปรมิาณฝุน่และน�าตวัอย่างฝุน่ทีไ่ด้ไปวเิคราะห์

องค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษของฝุ่น เพื่อใช้ประเมิน

ผลกระทบต่อสขุภาพ และเผยแพร่ข้อมลูเพือ่สร้างความตระหนกั

ถึงความส�าคัญของปัญหาหมอกควัน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันต่อไป

ทั้งนี้ในการแถลงข่าว คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ได้ระบวุ่า มลพษิทาง

อากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) น้ัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 

โดยเฉพาะการก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ ปัจจุบันการเกิด

หมอกควันในภาคเหนือเร่ิมมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น สาเหตุเพราะมี

การเผาในที่โล่งทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

นอกจากนีใ้นช่วงต้นปีประเทศไทยจะได้รบัอทิธพิลจากร่องความ

กดอากาศสงูทีพ่าดผ่านพืน้ทีต่อนบนของประเทศ ส่งผลให้หลาย

พ้ืนทีม่อีากาศหนาวเยน็อย่างต่อเนือ่ง เมือ่สภาพความกดอากาศสงู 

อุณหภูมิต�่า จึงก่อให้เกิดหมอกในตอนเช้า และเมื่อหยดน�้าใน

อากาศรวมตัวกบัฝุน่ละอองและสารมลพษิในอากาศ จงึเกดิเป็น

ลักษณะของ smog ขึ้น ท�าให้เกิดสภาพฟ้าหลัว ส่งผลกระทบ

ต่อทัศนวิสัยและสุขภาพของประชาชน

การแก้ปัญหาหมอกควันต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์บรรยากาศ เพื่อท�าความเข้าใจกับการเกิดมลพิษ 

การเคลือ่นที ่และผลกระทบทีเ่กิดข้ึนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ทีท้ั่งแบบเฉยีบพลัน

และเรือ้รงั ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงรปูแบบของการเกดิฝน 

เนือ่งจากการปล่อยปรมิาณฝุน่และแอโรโซลเป็นปรมิาณมากข้ึน

สู่บรรยากาศในช่วงการเผา ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในระยะยาว จากองค์ความรู้ที่มีอยู่จ�ากัดจึง

ท�าให้ไม่สามารถอธิบายและคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดใน

อนาคตได้

ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมุ่งหวังสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อ

ศึกษาสมบัติและลักษณะของมลพิษที่ปล่อยจากการเผาชีวมวล

ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิของการเผา ซึง่ทางโครงการต้องการ

ความร่วมมือจากนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่าย และศึกษา

วิจัยร่วมกันในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบ และ

การวางแผนแก้ปัญหาในอนาคต 
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ขณะนี้ได้มีการติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

ภาคเหนอื จ�านวน 2 สถาน ีทัง้สองสถานมีกีารตรวจวัดปรมิาณ

ฝุน่ทัง้ PM2.5 และ PM10 ด้วยเครือ่งมอื DustDetec ซ่ึงเป็นการ

ตรวจวัดแบบ real time และมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นรายวัน (24 

ช่ัวโมง) ด้วยเคร่ืองมือหลายแบบ ซึ่งมีอัตราการเก็บฝุ่นที่

แตกต่างกันไป ได้แก่ Mini volume air sampler (5 L/min), Low 

volume air sampler (16.7 L/min) และ High volume air sampler 

(1,000 L/min) โดยกระดาษกรองท่ีใช้เกบ็ตัวอย่างฝุน่ในแต่ละวนั 

จะถกูน�าไปหาปรมิาณฝุ่นรายวนั และวิเคราะห์หาองค์ประกอบ

ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เพื่อน�าไปประเมินความเป็นพิษของ

ฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัย

ก�าลังพฒันาอปุกรณ์วดัปริมาณฝุน่ละอองในอากาศและหมอกควนั 

ที่มีราคาถูกและมีขนาดเล็ก ที่คนทั่วไปสามารถซื้อใช้เองได้ใน

อนาคตอันใกล้นี้

โครงการวิจัยดังกล่าว นับเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนา

งานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันรูปแบบใหม่อย่าง

แท้จริง เพราะไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลปริมาณหมอกควันเพียง

อย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังมีการน�าตัวอย่างฝุ่นควันที่ได้ไปศึกษา

วิจัยอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์เจาะลึกถึง

ผลกระทบที่แท้จริงที่มีต่อสุขภาพของประชาชน และรายงาน

ผลอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะน�าไปสู่การวางแผนเพือ่แก้ปัญหา

อย่างตรงจุด ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรวิจัยทั้งภายใน

และต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกัน

วกิฤตการณ์หมอกควนัในอนาคต และช่วยให้คณุภาพชวีติของ

ประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

นอกจากการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยประเทศไทย

ไร้หมอกควันแล้ว ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ริเริ่มโครงการ

ปลกุจิตส�านึกปัญหาหมอกควนั "ต้นกล้าท้าหมอกควนั" ส�าหรบั

ผู้แทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน 

ในช่วงวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาเคมี 

คณะวทิยาศาสตร์ มช. และศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

“หริภุญไชย” จังหวัดล�าพูน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

เยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบนให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ

ปัญหา และสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ

ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในชุมชน 

อีกทัง้เพือ่สร้างโรงเรยีนต้นแบบในการลดการเผาในชมุชนของ

ตนเอง โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการน�าร่องที่

สามารถกระตุน้ให้โรงเรยีนและชมุชนโดยรอบตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จนน�าไปสู่

ผลลพัธ์คอื การแก้ปัญหาหมอกควนัในชมุชนของตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จนัทระ กล่าวว่า จะสงัเกต

ได้ว่า ปี 2560 น้ี ปัญหาหมอกควันลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศในช่วงเดือนมีนาคมยังไม่เกินค่า

มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ ความตั้งใจจริงของ

ทุกฝ่าย โดยเฉพาะรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา 

และประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะ

คงอากาศให้สดใสเช่นนี้ต่อไป คือทุกฝ่ายจะต้องตระหนักใน

ปัญหา ไม่ละเลย และสือ่สารส่งต่อข้อมลูทีถ่กูต้องให้คนในชมุชน

ได้รบัทราบร่วมกนั จงึจะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาอย่างยัง่ยนืทีแ่ท้จรงิ

ตรวจสอบสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

ได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ

www.facebook.com/cmu.ccdc
http://www.cmuccdc.org
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“สิ่งเล็กๆ ที่มีความหมาย”
นักศึกษาวิทยา มช. น้อมท�าดี  
“พลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน”

 

เมื่อวันท่ี 11-12 มีนาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้น�านักศึกษาจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปท�ากิจกรรม "ชาววิทยาศาสตร์ น้อมท�าดีพลิกฟื้นผืนป่า ลดหมอกควัน" 

ณ หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร ์

โดยกิจกรรมทั้ง 2 วัน นักศึกษาได้ร่วมกันกวาดเศษ

ใบไม้แห้ง ก�าจัดวัชพืช เพ่ือท�าแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า

ลุกลามในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากไฟป่าเป็นสาเหตุส�าคัญ

ของการเกิดหมอกควัน และสร้างความเสียหายต่อระบบ

นเิวศน์ ทัง้นีเ้พือ่ให้นักศกึษาได้ตระหนักถงึปัญหาหมอกควนั 

เห็นความส�าคัญของการท�าแนวกันไฟ ตลอดจนส่งเสริม

ให้นกัศกึษามจีติสาธารณะ มีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหา

หมอกควันและดูแลอนรุกัษ์ผนืป่า รวมท้ังดูแลสภาพอากาศ

ของเมอืงเชยีงใหม่ ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อตวันกัศกึษา

และประชาชนโดยรอบ
**ภาพจาก FB สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
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“โครงการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สัตว์ในเขตชุมชน” เป็นโครงการที่จัดต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 

7 แล้ว โดย 5 ปีแรก จัดที่จังหวัดล�าพูน ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาในปีที่ 6 

คอืปี 2559 จงึได้ย้ายมาจดั ณ คณะวทิยาศาสตร์ ในนามของศนูย์วจิยัวัสดศุาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

โดยผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าโครงการ คอื ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒ ิรจุจินากลุ นกัวจิยัด้านวสัดทุางการ

แพทย์ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร 

ทองก้อน หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล เป็นนักวิจัยที่ท�าวิจัย

ทางด้านวัสดุทางการแพทย์ร่วมกับอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน และ

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ (ผู้ร่วมจัดโครงการในยุคแรกๆ) 

อยู่แล้ว ในขณะนั้นศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ และคณะนักวิจัยมีความเห็นร่วมกันว่า การให้

บริการฉีดวัคซีนและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่สัตว์เล้ียงนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น เนื่องจากสัตว์

เหล่าน้ีเป็นแหล่งของโรคติดต่อหลายโรค ท้ังโรคที่แพร่จากสัตว์สู่สัตว์และจากสัตว์สู่คน 

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนนี้ ดังนั้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงท�าให้เจ้าของสัตว์เล้ียงบางกลุ่มไม่สามารถน�าสัตว์เลี้ยง

ในความดูแลไปฉีดวัคซีนประจ�าปีหรือดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ อาจารย์และคณะนักวิจัยจึงได้

ริเร่ิมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สัตว์ในเขตชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้รับบริการ 

โดยมีความตั้งใจว่าจะจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์และ

ประชาชนก็ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น  

โครงการนี้ส�าเร็จลุล่วงและด�าเนินมาถึงปีที่ 7 ได้ ก็ด้วยการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าศูนย์วิจัย

วัสดุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

และจากห้องปฏิบัติการ อิเล็กโทรเซรามิก ที่ให้ความส�าคัญและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ทางคณะผู้จัดโครงการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับชุมชน คือ สามารถช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี ช่วยให้ชุมชนปราศจากโรคติดต่อ

จากสัตว์ และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้เลี้ยงได้ไม่มากก็น้อย
แล้วพบกันใหม่ หน้าร้อนปีหน้า !!!

ขอบคุณข้อมูลจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จับมือสัตวแพทย์ มช.  
  ให้บริการฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง ฟรี !!!

ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด“โครงการให้บริการ

ฉีดวัคซีนแก่สัตว์ในเขตชุมชน” โดยให้บริการฉีดวัคซีนรวม วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ วัดความดัน ตรวจผิวหนัง-ไข่พยาธิ 

และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมว พร้อมให้ค�าแนะน�ากับผู้เล้ียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจน�าสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ประมาณ 160 ตัว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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SCI CMU STAR

อดตีคณบดคีณะวทิยาศาสตร์ได้รับพระราชทานปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.กติตชิยั 
วฒันานกิร อดตีคณบดคีณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รบัพระราชทานปริญญาปรัชญาดษุฎี
บณัฑติกติตมิศกัดิ ์(ธรณฟิีสกิส์ประยกุต์) 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 
51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล PTIT Awards 
ประจ�าปี 2560-2561 จากสถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย

นายอดลุย์ ยาวิชัย ช่างอิเลก็ทรอนกิส์ 
สังกดัภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล PTIT Awards 
ประเภทที ่4 : PTIT Laboratory/Workshop 
Instructor ประจ�าปี 2560-2561 พร้อม

เงินรางวลัรวม 6 แสนบาท จากสถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
โดยรางวัล PTIT Awards ประเภทที่ 4 เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับ
บคุลากรท่ีมหีน้าท่ีสนับสนนุการเรยีนการสอน/การวจิยัในห้อง
ปฏบิติัการ ทีม่คีวามสามารถ มทีกัษะในการปฏบิตักิาร มคีวาม
คดิรเิริม่ สามารถปรบัปรงุและจดัระบบห้องปฏบิตักิารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการเรียนการสอน หรือ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ดูแล ปรับปรุง สร้างเครื่องมือปฏิบัติ
การได้ดี เป็นผู้มีจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเป็น
ที่ยอมรับของเพื่อนร่วมสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ Petroleum 
(Oil&Gas), Petrochemical and/or Energy related และผู้บังคับ
บัญชา โดยมีอายุการท�างานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC 

-Clarivate Analytics Research Excellence Awards
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ 

จันทวรรณกูร อาจารย์ประจ�าภาควิชา
ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัรางวลั 
2017 TRF-OHEC-Clarivate Analytics 
Research Excellence Awards จาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากผลงาน“ผึ้งไทยใน
เวทโีลก” ในการประชมุนกัวิจยัรุน่ใหม่ พบ เมธวีจิยัอาวโุส สกว. 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ 
ชะอ�า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยรางวัล 2017 TRF-
OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Awards 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักวิจัยท่ีท�างานอยู่ในประเทศไทย 
เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่
นกัวจัิยเชีย่วชาญพิเศษ รวมถงึผลกระทบเชงิบวกท่ีผลงานวจัิย
ดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย

ผลงาน “ผึ้งไทยในเวทีโลก” 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ผึ้ ง เ ป ็ น แ ม ล ง
เศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร และเป็น
แมลงผสมเกสรให้แก่พชื
ทีส่�าคญั แต่อปุสรรคจาก
โรคระบาดที่เกิดจาก
เชื้อโรคและศัตรูผ้ึงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ท�าให้ผึ้งภายในรัง
มีสภาพอ่อนแอ เกิดการสูญเสียประชากรภายในรังและภาวะ
การล่มสลายของรงั การค้าขายและขนส่งทีร่วดเรว็ในปัจจบุนั
ท�าให้การระบาดของโรคและไรปรสิตประจ�าถิ่นในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้แพร่ระบาดไปทั่วโลกและข้ามสายพันธุ์ได้ง่าย 
ผู้วิจัยจึงศึกษากลไกการต้านโรคและไรปรสิตในผึ้งประจ�าถิ่น
ของไทย พบว่ามีกลไกต้านทานโรคและไรปรสิตได้ดีกว่าพันธุ์
ของยโุรป โดยมีพฤตกิรรมท�าความสะอาดรัง พฤตกิรรมท�าความ
สะอาดเป็นกลุม่ และมภีมูคิุม้กนัทีส่งูกว่าเมือ่ได้รบัเชือ้หรอืการ
มีไรปรสิต งานวิจัยน้ีจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการต่อยอด
ปรบัปรงุพนัธุผ์ึง้ทีต้่านทานโรคและปรสติในอุตสาหกรรมผึง้โลก 
รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงผึ้งไทย ซึ่งได้มีการ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนเกษตรกร โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 
ด้วยการจัดประชุมสัมมนาทุกปีและแจกหนังสือให้ความรู้ 
นอกจากนี้ยังได้องค์ความรู้ที่ได้สามารถน�าไปต่อยอดเพื่อ
พัฒนาการคัดเลือกสายพันธุ์ผึ้งไทยได้ต่อไป

ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559 

คุณชวลิต ถนอมถ่ิน 
ศษิย์เก่าภาควชิาธรณวิีทยา รหสั 
135110 กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จ�ากัด 
(RIGHT TUNNELLING Co.,Ltd.) 
ได้รบัคัดเลือกให้เป็นนกัศกึษาเก่า

ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2559 โดยเข้าร่วมพิธี
ประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ 
ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 51 
เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2560 ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
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นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รบัคดัเลอืกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย
เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2560

นางสาวขจวีรรณ บวักอ นกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์
และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษา
ตวัแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
ภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2560 

ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม–7 กันยายน 
2560 

ตามทีส่�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.) ได้ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก 
หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโครงการ
ภาคฤดูร้อนเดซี ประจ�าปี 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาไทยได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และมีโอกาสเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงใน
องค์กรการวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งภายหลังจากที่ สวทช. ได้
ด�าเนนิการคดัเลอืกนักศกึษาท่ีมศัีกยภาพและคุณสมบติัเหมาะสม 
ในข้ันต้นแล้ว จึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ทรงมพีระราชวนิจิฉยั
คดัเลอืกในข้ันตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมพีระมหากรุณาธคิณุ
คัดเลือก นางสาวขจีวรรณ บัวกอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็น 1 
ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว 

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.nstda.or.th/desy

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น  
ประจ�าปี 2560

นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้
เป็น 1 ใน 4 นกัศกึษาตวัแทนประเทศไทย
เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น 

ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2560 

ตามที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) ได้ด�าเนิน
โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อน
เซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ 
ในชว่งเดอืนมิถนุายน-กนัยายน 2560 โดยด�าเนนิการคัดเลอืก
นกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพและคณุสมบตัเิหมาะสมในขัน้ต้น แล้วน�า
ความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ทรงคดัเลอืกในขัน้ตอนสดุท้าย พระองค์
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย 
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที ่4 ภาควชิาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็น 1 ใน 4 นกัศกึษา
ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.slri.or.th/th/index.php

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล  
"คนดีมีคุณธรรม @ ส�านักหอสมุด" ในพิธีเปิดงาน CMU Book Fair 

นางสาวภาพพิมพ์ ลิขิตตระกูลวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบรางวัล "คนดีมีคุณธรรม @ ส�านักหอสมุด" 
จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book 
Fair ครัง้ที ่23 เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2560 ณ ส�านกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่
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คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในงาน
วนัคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมแสดง
ความยินดี

อาจารย์ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2559 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ชัยพานิช อาจารย์ประจ�าภาควิชา
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 
2559 ประเภทนกัวจัิยดเีด่น สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.นาวี กังวาลย์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาเคม ีได้รบัรางวลัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
“ชา้งทองค�า” ประจ�าป ี2559 ประเภทนกัวิจัยรุ่นใหม่ดีเดน่ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ 
ได้แก่ ศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ (คณบดีรับมอบแทน) 

นกัศกึษาทีไ่ด้รบัรางวลัปรญิญานพินธ์ ดเีด่น/ดมีาก ประจ�าปีการศกึษา 2559 
ประกอบด้วย นางสาวอภิญญา วงศ์เปี้ย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(สาขาวชิาร่วมสงักัดบณัฑติวทิยาลยั) ได้รบัรางวลัดษุฎนีพินธ์ดมีาก (ระดบั
ปริญญาเอก) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เขมิกา ลมไธสง และอีก 1 รางวัล คือ นายสหชาติ สิงห์โตนาท นักศึกษา
สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ได้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดีมาก (ระดับ
ปริญญาโท) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ 
ดร.มัสลิน โอสถานันต์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับรางวัล Best Oral Presentation 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017

อาจารย์สาธิต ปิยนลินมาศ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวลั Best Oral Presentation ในการประชมุวชิาการนานาชาต ิPure 
and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) ในสาขา Environmental 
Chemistry จากผลงานวิจัย เรื่อง Investigation on Sr/TiO2 Photocatalysts for Benzoic Acid 
Photodegradation ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ระหว่างวันที ่2-3 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเคมี นักเคมี
ประยุกต์ วิศวกรเคมี ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ภายในงานมีทั้งการน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบ Oral Presentation 
และ Poster รวมทั้งมีกิจกรรม Workshop และการบรรยายที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ โดยเฉพาะ
การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ การเพิ่มขึ้น

ของก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเธน (CH4) และ

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซอื่นๆ ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

ส่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชื เช่น การสงัเคราะห์แสง กระบวนการ

หายใจ ที่ส่งผลถึงการลดลงของผลผลิตและการอยู่รอดของแมลงที่เป็น

ประโยชน์ การลดลงของผลผลติทางการเกษตรเช่นน้ี จะน�าไปสูค่วามไม่มัน่คง

ทางอาหาร (Food Insecurity) ท่ีต้องมีการปรับปรุงระบบการผลิตทางการ

เกษตร โดยน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตที่เพิ่มข้ึน การ

เพิ่มเสถียรภาพของผลผลิตและประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 

การท�าการเกษตรเชิงนิเวศเป็นการรองรับความเสี่ยงทางสภาพอากาศ 

นิเวศเกษตร เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเติบโตของภาคการเกษตรแบบ

ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมนี้ เป็นปัจจัยส�าคัญของความมั่นคงทางอาหาร (Food 

Security) จากกรณีตัวอย่างการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นผลกระทบที่ส�าคัญในการท�าการเกษตรที่มีผลต่อความมั่นคง

ด้านอาหารและวิถชีวีติของประชากรในถิน่ทรุะกนัดาร ในแถบเอเชยีตะวนัตก 

ซึง่ผลกระทบต่อสายพนัธุด์ัง้เดมิ เช่น ข้าว ข้าวสาล ีและผลผลติทางการเกษตร

อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบของอัตราผลผลิตทางการเกษตร 

ข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศแทนซาเนีย พบว่ามีอัตราการให้ผลผลิตที่

ลดลงเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ ปรมิาณน�า้ฝนและความ

ผิดปกติของฤดูกาล ซ่ึงนอกจากน้ียังมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มข้ึนของ

บทความโดย ทัชชกร ค�คุณเมือง (นักศึกษาปริญญาเอกสาขาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ ์) และ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปัจจบุนัเกษตรกรรายย่อยจ�านวนมากในประเทศก�าลงัพฒันาก�าลงัเผชญิกบั

ปัญหาความยากจนและความไม่ม่ันคงทางด้านอาหาร การเส่ือมสภาพของดิน 

การขาดแคลนน�า้ และความแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศทีเ่พิม่ข้ึน เช่น อณุหภมูิ

โลกที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร การลดลงของผลผลิต ส่งผล

ต่อรายได้ของเกษตรกร สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกษตรกรตกอยู่ในภาวะความเส่ียง

ทั้งด้านอาหารและโภชนาการที่ไม่มั่นคง ในปี ค.ศ. 2030 โลกเราจะมีประชากร

จ�านวน 8,100 ล้านคน และในปี ค.ศ. 2050 โลกจะมีประชากรมากถึง 9,000 

ล้านคน ซึง่จะต้องผลิตอาหารให้ได้มากและเพยีงพอต่อความต้องการของประชากร

ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ 
 

การเกษตรที่มีความหลากหลาย 
 

การเกษตรที่ทนัต่อสภาพภูมิอากาศ 
(Climate-Smart Agriculture)

อุณหภูมิอีก 2 ๐c ในปี 2050 ซึ่งในบางพื้นที่มี

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ วิธีการท่ีจะรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อ

ระบบเกษตรนี ้จะต้องมีวิวัฒนาการหรอืการปรบั

เปลีย่นรปูแบบทีจ่ะน�าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของอาหาร

และการพฒันาเพือ่เพิม่ผลผลติทางเกษตรอย่าง

ยั่งยืน เช่นเดียวกันกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ในชุมชนเกษตรกรรมและวิถีชีวิตในชนบทก็เป็น

สิง่ส�าคัญ ทีจ่ะน�าวสิยัทศัน์และแนวปฏบิตัใินการ

พฒันาการเกษตรทีเ่ชือ่มโยงกบันโยบาย เพือ่เป็น

แรงจูงใจในการปฏิบัติให้เหมาะสม มีการศึกษา

พบว่าการปรบัเปลีย่นรปูแบบของการลงทนุการ

จัดการท�าการเกษตร อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายใน

การท�าการเกษตร มีส่วนที่จะท�าให้ผลผลิตและ

ผลตอบแทนทีม่ากขึน้ได้ นอกจากนีก้ารรบัประกนั

ราคาผลผลติทางด้านการเกษตรจากทางรัฐบาล

ก็มส่ีวนส�าคญัท่ีจะท�าให้เกษตรกรนัน้หันมาปลูก

พืชท่ีต้นทุนน้อยหรือพืชอื่นๆ แทนการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวมากขึ้น 

การเกษตรที่มีความหลากหลาย

SCI
Column

สาระวิชาการ
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การเกษตรที่มีความหลากหลาย

สาระวิชาการ
ภมูอิากาศคาดว่าจะมผีลกระทบมากต่อประเทศก�าลงัพัฒนา รวมถงึอุณหภูมิ

ที่สูงขึ้น การเปล่ียนแปลงของปริมาณน�้าฝนและระดับน�้าทะเล และ

การเกิดขึ้นบ่อยๆ ของเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง 

แต่ CSA นีไ้ม่ได้หมายความว่าจะสามารถน�าไปปฏบิตัใิช้ได้ในทกุสถานที่ 

ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบ ซ่ึงวิธีการ

ก่อนหน้านี้ก็มีหลายการศึกษา ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่มีการน�าระบบ

การเกษตรเชิงอนุรักษ์ Conservation Agriculture System มาใช้นั้น สามารถ

ท�าให้เกดิรายได้และผลตอบแทนทีม่ากขึน้ โดยการน�าพชืปลกูแซมในบรเิวณแปลง

ที่ท�าการเกษตรหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน เป็นการปลูกพืชเชิงการอนุรักษ์ 

ซึ่งในอนาคตอาจจะปลูกพืชท่ีไม่เผาและได้ผลผลิตท่ีม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรเชิงอนุรักษ์ดิน โดยการไม่ไถ

พรวนดนิในการท�าการเกษตรและรกัษาพชืหรือส่ิงทีป่กคลุมหน้าดนิไว้ อกีท้ังยัง

เป็นการป้องกนัการพังทลายของหน้าดนิและป้องกนัการสญูเสยีแร่ธาตตุ่างๆ 

ในดิน ซึ่งวิธีการน้ีได้รับการยอมรับและแพร่กระจายไปในวงการเชิงนิเวศ

เกษตร แต่แนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกพื้นที่ 

ซ่ึงในแต่ละพื้นที่นั้นยังมีความแตกต่างกันขององค์ประกอบด้านต่างๆ เช่น 

พื้นท่ีสูง ลาดชัน ลักษณะของดิน แหล่งน�้าและทรัพยากร อากาศ ปริมาณ

น�้าฝน เป็นต้น 

CSA จะค�านงึถึงความหลากหลายของการเกษตร เศรษฐกิจและสงัคม

และบริบทของสิ่งแวดล้อม อันจะน�าไปสู่แผนพัฒนากลยุทธ์ทางการเกษตร

เพื่อรักษาความปลอดภัยอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ทีจ่ะช่วยให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากท้องถิน่ไปสูร่ะดบัชาตแิละระดบั

นานาชาติท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นท่ียั่งยืนส�าหรับการท�าการเกษตร 

ในสภาพการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศน้ี นอกจากน้ียังครอบคลุมไปถึงแผน

นโยบายท่ีส�าคญัของชาต ิCSA จะต้องมีการผสมผสานความรูแ้บบบูรณาการ 

ทางด้านการท�าการเกษตรแบบด้ังเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในบริบทของนิเวศเกษตร เพื่อตอบสนอง

เป้าหมายความมั่นคงทางด้านอาหาร และบรรเทาผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนี ้ดงันัน้ การท�าการเกษตรให้เท่าทนัต่อสภาพ

ภูมิอากาศของโลก (Climate – Smart Agriculture) นี้จะสามารถมีส่วนช่วย

แก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ จะเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นของ “แนวทางส�าหรับแผน

ปฏิบัติการด้านการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร และการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://climatechange.jgsee.org/v2/index2.php

http://www.thaiclimatejustice.org/topics/agriculture

http://www.start.or.th/risk-and-vulnerability-of-national-development-

sectors-on-climate

 
วนเกษตรที่เป็นการผสมผสานระหว่างพืชเกษตรและพืชยืนต้นเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ส าหรับการเกษตรที่ทันต่อสภาพอากาศ 

Climate – Smart Agriculture (CSA) หรือ

การท�าการเกษตรให้เท่าทันต่อสภาพภมูอิากาศ 

จะเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายสาม

ประการ (Triple-win) คอื การเพิม่ข้ึนของผลผลติ

และรายได้อย่างยั่งยืน ประชากรมีการปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศได้หรือการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของระบบอาหารและวิถีชีวิตและการ

กกัเกบ็หรอืลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ให้ 

ทั่วโลกบรรลุความมั่นคงทางด้านอาหาร การ

เพิ่มผลผลิตและรายได้ ที่จะสามารถยกระดับ

ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว ซึ่งมีการยอมรับในหลายประเทศ 

ซึง่ส่วนใหญ่ประชากรทีย่ากจนของโลกอาศยัอยู่

ในพื้นที่ชนบทและการเกษตรเป็นแหล่งรายได้ที่

ส�าคญัทีส่ดุ การพฒันาศกัยภาพทีจ่ะเพิม่ผลผลติ

และรายได้จากการเพาะปลูกของเกษตรกร

รายย่อย ปศุสัตว์ และป่าไม้ ระบบการผลิต

จะเป็นกญุแจส�าคญัในการบรรลคุวามมัน่คงด้าน

อาหารทัว่โลกในช่วง 20 ปีข้างหน้า การเปลีย่นแปลง

วนเกษตรที่เป็นการผสมผสานระหว่างพืชเกษตรและพืชยืนต้นเป็นทางเลือกหนึ่ง
ส�าหรับการเกษตรที่ทันต่อสภาพอากาศ
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แกรฟีนและวัสดุสองมิติ
บทความโดย อ.ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การค้นพบฟูลเลอรีนและท่อนาโนคาร์บอนซึ่งเป็นอัญรูป

แบบศนูย์มิติและหน่ึงมิติของคาร์บอนท�าให้วงการวทิยาศาสตร์

ตืน่เต้นกบัความเป็นไปได้ท่ีจะใช้วสัดแุบบใหม่นีแ้ทนวสัดแุบบเดมิ 

ตัวอย่างคือ การสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์แทนสารกึ่งตัวน�า 

ตวัอย่างคือ ซลิกิอนและเจอร์เมเนียม หรอืใช้เป็นตวัเร่งปฏกิริยิา

แทนโลหะที่ราคาแพง เช่น แพลทินัม รวมทั้งการน�าไปประยุกต์

ใช้ในงานใหม่ เช่น ใช้ฟูลเลอรีนเป็นตัวเป็นตัวส่งโมเลกุลเฉพาะ

ไปยังเซลล์มะเรง็แล้วท�าการฉายแสงท�าให้เซลล์มะเรง็ตาย เป็นต้น 

ศักยภาพเหล่าน้ีของวัสดุคาร์บอนก็เน่ืองจากสมบัติทางไฟฟ้า

เชิงกล แสง และการน�าความร้อนท่ีถูกก�าหนดจากพฤติกรรม

ของอเิลก็ตรอนในวสัด ุรวมถึงขนาดทีเ่ลก็ระดบัโมเลกุลของวสัดุ

ทั้งสอง โดยฟูลเลอรีนและท่อนาโนคาร์บอนนั้นประกอบจาก

แผ่นบางชั้นเดียวของอะตอมคาร์บอนที่เชื่อมต่อกับแบบ sp2 

ไฮบริดไดเซชั่น ซ่ึงถ้าม้วนแผ่นบางคาร์บอนน้ีเป็นรูปลูกบอล

จะได้เป็นฟลเูลอรนี แต่ถ้าม้วนเป็นท่อกจ็ะได้เป็นท่อนาโนคาร์บอน 

นอกจากนี้พฤติกรรมของอิเล็กตรอนในสองวัสดุนี้จะขึ้นกับ

รูปร่างเฉพาะของทั้งสองวัสดุนี้ด้วย จะเห็นได้ว่าต้นก�าเนิดของ

อญัรปูทัง้สองนัน้มทีีม่าจากวสัดแุบบเดยีวกนัคอื แผ่นบางคาร์บอน

ที่หนาหนึ่งอะตอม ซ่ึงปกติแล้วเราจะพบแผ่นบางนี้ในรูปแบบท่ี

ซ้อนทับกันอยู่หลายๆ ชั้นนั้นหรือก็คือแกรไฟต์นั่นเอง แผ่นบาง

คาร์บอนที่หนาเพียงหน่ึงอะตอมนี้ถูกเรียกว่า “แกรฟีน” เรามี

การสังเคราะห์แกรไฟต์ได้นานแล้วแต่ไม่สามารถแยกหรือ

สังเคราะห์แกรฟีนได้ มีการคาดการณ์ด้วยการค�านวณพบว่า

แผ่นแกรฟีนทีอ่ณุหภมูทิีจ่�ากดัค่าหนึง่จะไม่สามารถคงรปูอยูไ่ด้

และจะหลอมเหลวไปเอง ในปี 2004 คณะวจิยัน�าโดยโนวโวเซโลว 

และทีมท�าการแยกแกรฟีนออกมาจากแกรไฟต์ได้ส�าเร็จ 

เป็นครัง้แรก [1] ซ่ึงใช้การแยกเชงิกลกบัแกรไฟต์กค็อืใช้เทปกาว

ยดึกบัแผ่นแกรฟีนแล้วดงึแยกออกมาจากแกรไฟต์โดยตรง จาก

การศึกษาแกรฟีนท่ีแยกได้นี้ท�าให้ทราบว่าแกรฟีนเป็นสาร

กึ่งตัวน�าที่มีช่องว่างพลังงานเป็นศูนย์และความหนาแน่นของ

สถานะทางอิเล็กทรอนิคส์มีค่าเป็นศูนย์ที่จุดดิเร็ค ท�าให้ตัวน�า

ประจุเคลื่อนที่ในแกรฟีนได้แบบไม่มีมวลด้วยเร็วที่สูงมาก 

น�าไปสู่ความเป็นไปได้ท่ีจะน�าแกรฟีนไปใช้ส�าหรับท�าอุปกรณ ์

อเิลก็ทรอนคิส์แบบใหม่กค็อือเิล็กทรอนคิส์เชงิโมเลกลุ ตวัอย่าง

ทีเ่ห็นได้ชดัคือใช้เป็นทรานซสิเตอร์แบบสนามไฟฟ้า อกีทัง้พนัธะ

ในแนวระนาบของแกรฟีนมค่ีาทีส่งูมากซึง่มากกว่าแม้แต่ในเพชร

ก็ตาม ท�าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีท�าจากแกรฟีนสามารถท่ี

จะถูกท�าให้โค้งงอได้โดยที่คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส ์

ไม่เปล่ียนแปลงไปมาก แม้ว่าจะมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ใช้ท่อ

นาโนคาร์บอนในงานทางอิเล็กทรอนิคส์เชิงโมเลกุล แต่ท่อ

นาโนคาร์บอนก็มีข้อเสีย เช่น ท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้

มีสมบัติท่ีต่างกันหากการเรียงตัวของอะตอมในท่อมีแนวเรียง

ท่ีต่างกันซึ่งมีสมบัติทางไฟฟ้าท่ีต่างกัน ท�าให้ต้องพัฒนามีการ

ปลกูท่อนาโนที่ควบคมุการจัดเรียงอะตอมของท่อนาโน หรือไม่

ก็ต้องหาวิธีแยกกลุ่มของท่อนาโนคาร์บอนที่เหมือนกันออกมา 

อีกทั้งลักษณะที่เป็นเส้นของท่อนาโนท�าให้การจัดการจับและ

ย้ายท่อนาโนมีความล�าบาก แต่ว่าแกรฟีนไม่มีข้อจ�ากัดข้างต้น 

ด้วยการแยกแบบเชงิกลถ้าแยกได้แผ่นแกรฟีนแบบชัน้เดยีวจะมี

การเรยีงอะตอมทีส่มบรณ์ูเพยีงแบบเดยีวและลกัษณะทีเ่ป็นแผ่น

ท�าให้การจัดการกับแกรฟีนยุ่งยากน้อยกว่าท่อนาโนคาร์บอน 

ส�าหรับการจ�าแนกว่าแกรฟีนที่ได้มีจ�านวนชั้นเท่าไร สามารถ

ท�าได้โดยการวางแกรฟีนบนซลิิกอนไดออกไซด์หนา 300 นาโนเมตร 

แล้วใช้กล้องจุลทรรศน์แสงดูการแทรกสอดของแสงที่ออกมา

จากแกรฟีน การแทรกสอดของแสงที่ออกมาจากแกรฟีน

จะแตกต่างกันข้ึนกับจ�านวนชั้นของแกรฟีน นอกจากนี้ก็มีการ

ใช้รามานสเปคโตสโคป กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องผ่านและกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เข็ม เช่น กล้องจุลทรรศน์

แรงอะตอม ในการระบุจ�านวนชั้นของแกรฟีน โดยทั่วไปหาก

จ�านวนชั้นของแกรฟีนต�่ากว่าสิบชั้นยังคงเรียกว่าแกรฟีนอยู่  

แต่หากจ�านวนชั้นมากกว่าสิบชั้นจะเรียกว่าเป็นฟิล์มบางของ

แกรไฟต์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแกรฟีนที่ไม่ได้วางอยู่บน

ฐานรองโดยใช้การดูรูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน 

และกล้องจลุทรรศน์แบบใช้เข็มพบว่าแผ่นแกรฟีนมกีารกระเพือ่ม 

ขึ้นลงด้วยแอมปริจูดราว 1 นาโนเมตร

แกรฟีนท่ีแยกออกมาจากแกรไฟต์มีขนาดที่เล็กกว่า 10 

ไมโครเมตร จึงได้มีการพัฒนาการสังเคราะห์แกรฟีน เช่น การ
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ท�าให้ซิลิกอนคาร์ไบด์ร้อนแล้วซิลิกอนอะตอมจะหลุดออกไป

ส่วนคาร์บอนอะตอมทีเ่หลอือยูท่ีผ่วิจะรวมกันเกดิเป็นแกรฟีนขึน้ 

การสังเคราะห์แกรฟีนโดยการตกตะกอนสะสมไอเคมีบนโลหะ 

เป็นต้น และยงัมใีช้การแยกแบบอืน่ทีไ่ม่ใช่แบบเชงิกล ได้แก่ การ

แยกแกรฟีนจากเกล็ดแกรไฟต์โดยใช้วิธีทางเคมี โดยแต่ละวิธี

ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป วิธีที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์เหมาะกับ

การผลติวงจรอเิลก็ทรอนคิส์เดมิท่ีใช้ซลิิกอนเป็นหลกั แต่มปัีญหา

ที่ต้องใช้สภาวะสูญญากาศยิ่งยวดและอุณหภูมิที่สูงราว 1,200 

องศาเซลเซียส วิธน้ีีจงึใช้ในงานวจิยัส�าหรบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนคิส์ 

ที่จะใช้ในวงจรรวม การใช้วิธีแยกทางเคมีจะท�าให้เกิด

แกรฟีนออกไซด์ออกมาก่อนแล้วจึงใช้ปฎิกิริยารีดักชั่นท�าให้

กลายเป็นแกรฟีน ซึ่งแกรฟีนที่ได้จะมีความไม่สมบรูณ์ของ

ผลึกสูงรวมถึงมีหมู่ฟังก์ช่ันอื่นเกาะบนแกรฟีน ท�าให้มีสมบัติ

ต่างๆ ไม่เท่ากับแกรฟีนที่ได้จากกระบวนการอื่น ข้อดีของวิธีนี้

คือได้ปริมาณแกรฟีนในจ�านวนมาก เหมาะกับการน�าไปใช้เป็น

วสัดผุสม ส่วนวิธกีารตกสะสมไอเคมสีามารถสังเคราะห์แกรฟีน 

ที่มีชั้นเดียวและก�าหนดขนาดของแกรฟีนได้ แต่ข้อเสียของ

กระบวนการนีคื้อต้นทุนทีส่งูเทยีบกบัวิธกีารอืน่เนือ่งจากต้องใช้

แผ่นโลหะซึ่งจะถูกกัดออกเพื่อแยกแกรฟีนออกมา แกรฟีนท่ีได้

จะมีความไม่สมบรูณ์ของผลกึไม่เท่ากับแกรฟีนท่ีแยกแบบเชงิกล

จากแกรไฟต์ รวมท้ังมีความยุ่งยากที่ต้องท�าการย้ายแกรฟีน 

ทีไ่ด้ไปบนวสัดทุีต้่องการ วธิกีารนีเ้หมาะกบัการน�าแกรฟีนไปใช้

เป็นข้ัวน�าไฟฟ้าโปร่งแสงและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนคิส์ โดยมคีณะ

วิจัยที่เกาหลีที่สาธิตการสังเคราะห์แกรฟีนให้มีขนาด 30 นิ้ว 

ส�าหรบัการแยกแกรฟีนจากแกรไฟต์แบบเชงิกลซึง่เป็นวิธแีรกที่

ค้นพบนั้นก็ยังไม่สามารถแยกแกรฟีนที่มีขนาดใหญ่ออกมาได้ 

แม้กระนัน้กต็ามขนาดของแกรฟีนท่ีได้โดยการแยกนีก้เ็พยีงพอแล้ว

ส�าหรับการสร้างอุปกรณ์อิทรอนิคส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ 

ในปัจจุบันยังคงมีงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาการแยกหรือสังเคราะห์

แกรฟีนแบบใหม่เพื่อให้ได้แกรฟีนที่สามารถควบคุมขนาด

ที่ต้องการและมีโครงสร้างที่สมบรูณ์ด้วย

แกรฟีนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานหลายด้าน ไม่ว่า

จะเป็นนาโนอเิลก็ทรอนคิส์ วัสดุผสม เซน็เซอร์ แผ่นบางเพือ่การ

คัดแยกสาร อุปกรณ์ทางแสง เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ตัวเร่ง

ปฎิกิริยาทางเคมี สารหล่อลื่น รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับตัวเก็บ

พลงังาน เช่น ตวัเกบ็ประจุยิง่ยวด เซลล์เชือ้เพลงิแบบไฮโดรเจน 

แบตเตอรี่ เป็นต้น ความเป็นไปได้ที่หลากหลายท�าให้มีงานวิจัย

เกีย่วกบัแกรฟีนจ�านวนมาก นอกจากแกรฟีนแล้วกม็กีารค้นพบ

วัสดุแบบแผ่นชนิดอื่นอีก [2] เช่น เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ 

(h-BN) ทรานซิชั่นเมทัลไดชัลโคจีไนด์ (Transition metal 

dichalcogenides) ซิลิซีน (Silicene) เจอเมนซีน (germanene) 

เป็นต้นโดยท่ีหากมีโครงสร้างของผลึกแบบหกเหล่ียมก็จะ

เรียกว่าเป็นพวก 2D-Xenes [3] ซึ่งก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง

ส�าหรบังานประยกุต์ของวสัดสุองมติ ินอกจากกนีย้งัมกีารขยาย

งานวจิยัทางด้านวสัดสุองมติอิอกไปอกี ไม่ว่าการทีน่�าวสัดสุอง

มติต่ิางชนดิกนัมาวางซ้อนทบักนักลายเป็นวสัดชุนดิใหม่ เรยีกว่า 

วสัดวุวิธิพนัธุแ์บบแวนเดอร์วาล (van der Waals heterostructures) 

วสัดุแบบนีม้ตัีวอย่างเช่น แกรฟีนกับโมลดิิบนมัไดซลัไฟล์ แกรฟีนกับ

โบรอนไนไตรด์ เป็นต้น โดยสามารถน�าเอาวัสดุสองมิติหลาย

ชนิดมาซ้อนกนัหลายชัน้จะได้เป็นวสัดแุบบใหม่ดงัแสดงในรปูที ่1 

วัสดุน�าที่มาซ้อนทับกันกับวัสดุสองมิติน้ีอาจจะเป็นวัสดุที่ไม่ใช่

แบบสองมิติแบบ เช่น จุดควอนตัมที่มีศูนย์มิติหรือท่อนาโนที่

หนึง่มติกิไ็ด้ ซึง่ยิง่ท�าให้ทางเลอืกในการออกแบบให้มคีณุสมบตัิ

ทีเ่ป็นไปได้และการพฒันาเพือ่น�าไปใช้งานมเีพิม่มากขึน้ รวมทัง้

มกีารพฒันาวสัดสุองมติแินวทางใหม่กค็อืการออกแบบวสัดสุอง

มติทิีม่ลีกัษณะคล้ายกบัแกรฟีน เพราะว่าความพเิศษของแกรฟีน

คือการมอิีเลก็ตรอนทีไ่ม่ประจ�าท่ี (delocalized) ในระบบโมเลกลุ

ที่แบนราบซึ่งประกอบด้วยพันธะแบบเดี่ยวและคู่ ในปี 2017 มี

รายงานงานวิจัยของ Liu และคณะ [4] ในการใช้โมโนเมอร์ของ

โมเลกุล tetrabromopolyaromatic ในการสังเคราะห์แผ่น

โพลีเมอร์แบบอะโรมาติกสังยุด (2D conjugated aromatic 

polymer) โดยแผ่นที่สังเคราะห์ได้จะซ้อนกันอยู่หลายแผ่นซึ่ง

สามารถใช้การแยกเชิงกลเหมือนกับในแกรฟีนเพ่ือท�าการแยก

แผ่นบางของโพลีเมอร์น้ีออกมาได้ ซ่ึงจะได้ฟิล์มที่มีความหนา 

1 นาโนเมตร โดยคณะวิจัยใช้การสังเคราะห์ให้โพลีเมอร์ท่ีได้

ท�าให้เกดิช่องว่างเป็นเส้นแบบหนึง่มติมิเีส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 

0.6 นาโนเมตร ซึ่งจะใช้ในการกักเก็บโซเดียมไอออนเพื่อใช้เป็น

ขั้วแอโนดในแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออน

ผู้เขียนสนใจท�างานวิจัยด้านแกรฟีนเนื่องจากเป็นระบบ

ของวสัดทุีเ่ราสามารถเข้าถงึได้ในระดบัอะตอมและเราสามารถ
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รูปท่ี 1 การสร้างวสัดวุิวิธพนัธุ์แบบแวนเดอร์วาล การสร้างแบบนีส้ร้างกบัการเอาตวัตอ่เลโก้ (รูป

ด้านขวา) มาตอ่กนัโดยสามารถสร้างวสัดนีุใ้ห้มีขนาดใหญ่ได้ [2] 

ผู้ เขียนสนใจท างานวิจยัด้านแกรฟีนเน่ืองจากเป็นระบบของวสัดท่ีุเราสามารถเข้าถึงได้ในระดับ
อะตอมและเราสามารถท่ีจะจัดการกับวัสดุแบบนีไ้ด้ดีกว่าวัสดุในมิติอ่ืน งานวิจัยด้านนีข้องผู้ เขียนใน
ระยะแรกก็คือท าการสงัเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงบางโดยใช้การตกสะสมไอเคมี โดยอยู่ในส่วนของ
ห้องปฎิบตัิการวิจยัวสัดนุาโนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยแกรฟีนท่ีสงัเคราะห์แล้วจะถูกท าการย้ายไปบน
วัสดุผิวเรียบ เช่น แผ่นแก้วหรือแผ่นซิลิกอน และท าการศึกษาแกรฟีนท่ีเตรียมได้นีเ้พ่ือน าไปปรับปรุง
โครงสร้างหรือสร้างเป็นอปุกรณ์อ่ืน เน่ืองจากแกรฟีนปกติจะไม่มีช่องว่างแถบพลงังาน รวมถึงมีความเฉ่ือย
ทางเคมี เปา้หมายในงานวิจยัของผู้ เขียนจึงอยู่ท่ีการปรับปรุงสภาพของแกรฟีนให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมตอ่
การใช้งานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ การศึกษาการใช้เลเซอร์ในการสร้างจุดบกพร่องในแกรฟีน 
การศกึษาการใช้พลาสม่าไนโตรเจนส าหรับการเจือไนโตรเจนเข้าไปในแกรฟีน การใช้แกรฟีนและแกรฟีนท่ี
เจือด้วยไนโตรเจนเป็นเซ็นเซอร์ส าหรับแก๊สเอทานอล การใช้แกรฟีนร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนเป็นอุปกรณ์
ตรวจจบัแสงในย่านรังสีใต้แดง เป็นต้น และนอกจากนีย้งัมีงานวิจยัเก่ียวกับวสัดสุองมิติแบบอ่ืน ก็คือการ
สงัเคราะห์และศึกษาสมบตัิของ h-BCN ซึ่งจะแตกต่างจาก h-BN ซึ่งไม่น าไฟฟ้าโดยเป็นฉนวนทางไฟฟ้า 
โดย h-BCN จะเป็นสารก่ึงตวัน า งานวิจยัท่ีจะท าตอ่ไปทางด้านแกรฟีนของผู้ เขียนก็คือการศกึษาการแยก
หรือสงัเคราะห์วสัดสุองมิติแบบอ่ืน รวมถึงศกึษาวสัดวุิวิธพนัธ์แบบแวนเดอร์วาลเพ่ือการประยกุต์ใช้ในงาน
เฉพาะด้าน 

 

 

รูปที่ 1 การสร้างวัสดุวิวิธพันธุ์แบบแวนเดอร์วาล การสร้างแบบนี้สร้างกับการเอาตัวต่อเลโก้ (รูปด้านขวา) มาต่อกันโดยสามารถ

สร้างวัสดุนี้ให้มีขนาดใหญ่ได้ [2]

ที่จะจัดการกับวัสดุแบบนี้ได้ดีกว่าวัสดุในมิติอื่น งานวิจัยด้านนี้

ของผู้เขียนในระยะแรกก็คือท�าการสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่น

ทองแดงบางโดยใช้การตกสะสมไอเคมี โดยอยู่ในส่วนของห้อง

ปฎิบัติการวิจัยวัสดุนาโนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยแกรฟีนที่

สังเคราะห์แล้วจะถูกท�าการย้ายไปบนวัสดุผิวเรียบ เช่น แผ่น

แก้วหรอืแผ่นซลิกิอน และท�าการศกึษาแกรฟีนทีเ่ตรยีมได้นีเ้พือ่

น�าไปปรับปรุงโครงสร้างหรือสร้างเป็นอุปกรณ์อื่น เนื่องจาก

แกรฟีนปกติจะไม่มีช่องว่างแถบพลังงาน รวมถึงมีความเฉ่ือย

ทางเคมี เป้าหมายในงานวิจัยของผู้เขียนจึงอยู่ที่การปรับปรุง

สภาพของแกรฟีนให้มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการใช้งานเป็น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ การศึกษาการใช้เลเซอร์ในการ

สร้างจุดบกพร่องในแกรฟีน การศกึษาการใช้พลาสม่าไนโตรเจน

ส�าหรับการเจือไนโตรเจนเข้าไปในแกรฟีน การใช้แกรฟีนและ

แกรฟีนที่เจือด้วยไนโตรเจนเป็นเซ็นเซอร์ส�าหรับแก๊สเอทานอล 

การใช้แกรฟีนร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนเป็นอุปกรณ์ตรวจจับ

แสงในย่านรังสีใต้แดง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัย

เกีย่วกบัวสัดสุองมติแิบบอืน่ กค็อืการสงัเคราะห์และศกึษาสมบตัิ

ของ h-BCN ซึ่งจะแตกต่างจาก h-BN ซ่ึงไม่น�าไฟฟ้าโดยเป็น

ฉนวนทางไฟฟ้า โดย h-BCN จะเป็นสารกึ่งตัวน�า งานวิจัยที่จะ

ท�าต่อไปทางด้านแกรฟีนของผูเ้ขยีนกค็อืการศกึษาการแยกหรอื

สังเคราะห์วัสดุสองมิติแบบอื่น รวมถึงศึกษาวัสดุวิวิธพันธ์แบบ

แวนเดอร์วาลเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะด้าน
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มุมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง กระเป๋า Balenciaga VS ถุงกระสอบสายรุ้ง และถุงผ้านวม

บทความโดย นางสาวบงกช บุปผา 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้อนถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องออกมา

แถลงข่าวในเรื่องนี้ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับบรรดา

พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชน ว่าสามารถใช้

ถงุกระสอบสายรุ้งกนัต่อไปได้ตามปกต ิสามารถถอืใช้บรรจุ

ของไปต่างประเทศได้ตามเดมิ ไม่ได้ผดิกฎหมายละเมดิสทิธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด เน่ืองจากถุงกระสอบ

สายรุ้งของไทยไม่ได้ท�าเลียนแบบกระเป๋าแบรนด์ดังกล่าว 

อีกท้ังรูปร่าง รูปทรง วัสดุที่ใช้ท�าก็แตกต่างกัน เพียงแต่

มองผิวเผินก็อาจจะคล้ายกันบ้าง ส่วนการที่แบรนด์

บาเลนเซียกาจะฟ้องร้องผู ้ผลิตถุงกระสอบสายรุ ้ง

ยิ่งเป็นไปไม่ได้ตามหลักกฎหมาย เนื่องจากถุงสายรุ้งที่ใช้

และขายกันในไทยมีมานานและใช้กันอย่างแพร่หลาย

มาก่อนการเปิดตัวกระเป๋าดงักล่าว อกีทัง้ไม่ได้มใีช้กนัเพยีง

ในประเทศไทยเท่านั้น ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่างก็

ใช้กันให้เห็นอยู่ทั่วไป ดังน้ันเรื่องการฟ้องร้องด้านละเมิด

สทิธขิองผูผ้ลติกระเป๋าไม่น่าจะฟ้องร้องได้ (ข่าวสดออนไลน์,

2559) 

ส�าหรบัปีนี ้แฟชัน่ Spring/Summer 2017 Collections 

ของแบรนด์บาเลนเซียกา กท็�าให้คนไทยต้องพดูว่า “เอาอกี

แล้ว” กันอีกรอบ เพราะซีซั่นนี้ได้ออกแบบกระเป๋าหนังแกะ

ลวดลายคล้าย “ถุงผ้านวม” ของบ้านเรา เดินเฉิดฉายบน

รันเวย์ประเทศฝรั่งเศสมาอวดสายตาขาช็อปทั่ว

“อย่างนี้ก็ได้หรอ” 

“แล้วถ้าเราหิ้วถุงสายรุ้งไปยุโรปจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่”

“ผู้ผลิตถุงกระสอบสีรุ้งจะฟ้องร้องแบรนด์บาเลนเซียกาได้หรือไม่” 

หากย้อนไปปีก่อน เราจะเหน็ภาพการล้อเลยีนกระเป๋าบาเลนเซียกา (Balenciaga) แบรนด์เนมช้ันน�าของสัญชาติสเปน รุ่น Bazar 

Shopper Bag กับ “ถุงกระสอบสายรุ้ง” หรือ ถุงส�าเพ็ง สัญชาติไทย ที่ราคาประมาณ 40-80 บาท ซึ่งสร้างความฮือฮากันอย่างมาก

ในโลกสังคมออนไลน์ จนเกิดกระแสสังคมที่ตั้งข้อสงสัยว่า

 

กระเป๋า Balenciaga VS ถุงกระสอบสายรุ้ง และถุงผ้านวม 
หากย้อนไปปีก่อน เราจะเห็นภาพการล้อเลียนกระเป๋าบาเลนเซียกา (Balenciaga) แบรนด์เนมชัน้น าของสญัชาติ

สเปน รุ่น Bazar Shopper Bag กบั “ถงุกระสอบสายรุ้ง” หรือ ถงุส าเพ็ง สญัชาตไิทย ท่ีราคา ประมาณ 40-80 บาท ซึง่สร้าง
ความฮือฮากนัอยา่งมากในโลกสงัคมออนไลน์ จนเกิดกระแสสงัคมท่ีตัง้ข้อสงสยัวา่ 

“อย่างน้ีก็ได้หรอ”  
 “แล้วถ้าเราหิว้ถุงสายรุ้งไปยุโรปจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่” 
 “ ผู้ผลิตถุงกระสอบสีรุ้งจะฟ้องร้องแบรนด์บาเลนเซียกาได้หรือไม่”   
ร้อนถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีต้องออกมาแถลงข่าวในเร่ืองนี ้เพ่ือสร้างความสบายใจให้กบับรรดาพ่อค้า

แม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชน ว่าสามารถใช้ถุงกระสอบสายรุ้งกันต่อไปได้ตามปกติ สามารถถือใช้บรรจุของไป
ต่างประเทศได้ตามเดิม ไม่ได้ผิดกฎหมายละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด เน่ืองจากถุงกระสอบสายรุ้งของ
ไทยไม่ได้ท าเลียนแบบกระเป๋าแบรนด์ดงักล่าว อีกทัง้รูปร่าง รูปทรง วสัดท่ีุใช้ท าก็แตกตา่งกัน เพียงแตม่องผิวเผินก็อาจจะ
คล้ายกนับ้าง สว่นการท่ีแบรนด์บาเลนเซียกาจะฟ้องร้องผู้ผลิตถงุกระสอบสายรุ้งยิ่งเป็นไปไมไ่ด้ตามหลกักฎหมาย เน่ืองจาก 
ถงุสายรุ้งท่ีใช้และขายกันในไทยมีมานานและใช้กันอย่างแพร่หลายมาก่อนการเปิดตวักระเป๋าดงักล่าว อีกทัง้ไม่ได้มีใช้กัน
เพียงในประเทศไทยเท่านัน้ ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนตา่งก็ใช้กนัให้เห็นอยูท่ัว่ไป ดงันัน้เร่ืองการฟ้องร้องด้านละเมิดสิทธิ
ของผู้ผลิตกระเป๋าไมน่า่จะฟ้องร้องได้ (ขา่วสดออนไลน์,2559)  

 
 
 
 
 
 
 

   ส าหรับปีนี ้แฟชัน่ Spring/Summer 2017 Collections ของแบรนด์บาเลนเซียกา ก็ท าให้คนไทยต้องพดูว่า “เอาอีก
แล้ว” กนัอีกรอบ เพราะซีซัน่นีไ้ด้ออกแบบกระเป๋าหนงัแกะลวดลายคล้าย “ถงุผ้านวม” ของบ้านเรา เดินเฉิดฉายบนรันเวย์
ประเทศฝร่ังเศสมาอวดสายตาขาช็อปทั่วโลก โดยกระเป๋าบาเลนเซียกา รุ่น BLANKET SQUARE XL นีส้นนราคาอยู่ท่ี   
3,670 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคดิเป็นเงินไทยประมาณ 126,000 บาท เลยทีเดียว 

และแนน่อนในสงัคมออนไลน์บ้านเรา ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคดิเห็นมากมาย สว่นใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
คือ มองวา่มนัคล้ายกบัชดุเคร่ืองนอนแบบท่ีมีวางขายโดยทัว่ไปในประเทศไทย บ้างก็มีความเห็นเชิงหยอกล้อ เชน่   

“เขาไมไ่ด้เลียนแบบ เพียงแคไ่ด้แรงบนัดาลใจจากการเดนิตลาดค้าสง่บ้านเรา”   
“ไร้รอยตอ่ ทอเตม็ผืน หลบัเตม็ตื่น ด้วยชดุเคร่ืองนอนบาเลนเซียกา”  
 “คนออกแบบ ต้องมาเดนิส าเพ็งแน่ๆ ” 

 

กระเป๋า Balenciaga VS ถุงกระสอบสายรุ้ง และถุงผ้านวม 
หากย้อนไปปีก่อน เราจะเห็นภาพการล้อเลียนกระเป๋าบาเลนเซียกา (Balenciaga) แบรนด์เนมชัน้น าของสญัชาติ

สเปน รุ่น Bazar Shopper Bag กบั “ถงุกระสอบสายรุ้ง” หรือ ถงุส าเพ็ง สญัชาตไิทย ท่ีราคา ประมาณ 40-80 บาท ซึง่สร้าง
ความฮือฮากนัอยา่งมากในโลกสงัคมออนไลน์ จนเกิดกระแสสงัคมท่ีตัง้ข้อสงสยัวา่ 

“อย่างน้ีก็ได้หรอ”  
 “แล้วถ้าเราหิว้ถุงสายรุ้งไปยุโรปจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่” 
 “ ผู้ผลิตถุงกระสอบสีรุ้งจะฟ้องร้องแบรนด์บาเลนเซียกาได้หรือไม่”   
ร้อนถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีต้องออกมาแถลงข่าวในเร่ืองนี ้เพ่ือสร้างความสบายใจให้กบับรรดาพ่อค้า

แม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชน ว่าสามารถใช้ถุงกระสอบสายรุ้งกันต่อไปได้ตามปกติ สามารถถือใช้บรรจุของไป
ต่างประเทศได้ตามเดิม ไม่ได้ผิดกฎหมายละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด เน่ืองจากถุงกระสอบสายรุ้งของ
ไทยไม่ได้ท าเลียนแบบกระเป๋าแบรนด์ดงักล่าว อีกทัง้รูปร่าง รูปทรง วสัดท่ีุใช้ท าก็แตกตา่งกัน เพียงแตม่องผิวเผินก็อาจจะ
คล้ายกนับ้าง สว่นการท่ีแบรนด์บาเลนเซียกาจะฟ้องร้องผู้ผลิตถงุกระสอบสายรุ้งยิ่งเป็นไปไมไ่ด้ตามหลกักฎหมาย เน่ืองจาก 
ถงุสายรุ้งท่ีใช้และขายกันในไทยมีมานานและใช้กันอย่างแพร่หลายมาก่อนการเปิดตวักระเป๋าดงักล่าว อีกทัง้ไม่ได้มีใช้กัน
เพียงในประเทศไทยเท่านัน้ ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนตา่งก็ใช้กนัให้เห็นอยูท่ัว่ไป ดงันัน้เร่ืองการฟ้องร้องด้านละเมิดสิทธิ
ของผู้ผลิตกระเป๋าไมน่า่จะฟ้องร้องได้ (ขา่วสดออนไลน์,2559)  

 
 
 
 
 
 
 

   ส าหรับปีนี ้แฟชัน่ Spring/Summer 2017 Collections ของแบรนด์บาเลนเซียกา ก็ท าให้คนไทยต้องพดูว่า “เอาอีก
แล้ว” กนัอีกรอบ เพราะซีซัน่นีไ้ด้ออกแบบกระเป๋าหนงัแกะลวดลายคล้าย “ถงุผ้านวม” ของบ้านเรา เดินเฉิดฉายบนรันเวย์
ประเทศฝร่ังเศสมาอวดสายตาขาช็อปทั่วโลก โดยกระเป๋าบาเลนเซียกา รุ่น BLANKET SQUARE XL นีส้นนราคาอยู่ท่ี   
3,670 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคดิเป็นเงินไทยประมาณ 126,000 บาท เลยทีเดียว 

และแนน่อนในสงัคมออนไลน์บ้านเรา ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคดิเห็นมากมาย สว่นใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
คือ มองวา่มนัคล้ายกบัชดุเคร่ืองนอนแบบท่ีมีวางขายโดยทัว่ไปในประเทศไทย บ้างก็มีความเห็นเชิงหยอกล้อ เชน่   

“เขาไมไ่ด้เลียนแบบ เพียงแคไ่ด้แรงบนัดาลใจจากการเดนิตลาดค้าสง่บ้านเรา”   
“ไร้รอยตอ่ ทอเตม็ผืน หลบัเตม็ตื่น ด้วยชดุเคร่ืองนอนบาเลนเซียกา”  
 “คนออกแบบ ต้องมาเดนิส าเพ็งแน่ๆ ” 



ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีที่ 23 เดือนเมษายน-มิถุนายน 256016

โลก โดยกระเป๋าบาเลนเซียกา รุ่น BLANKET SQUARE XL นี้

สนนราคาอยู่ที ่3,670 ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา หรอืคดิเป็นเงินไทย

ประมาณ 126,000 บาท เลยทีเดียว

และแน่นอนในสังคมออนไลน์บ้านเรา ก็มีผู้คนเข้ามาแสดง

ความคดิเหน็มากมาย ส่วนใหญ่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื มอง

ว่ามนัคล้ายกบัชุดเคร่ืองนอนท่ีมวีางขายโดยท่ัวไปในประเทศไทย 

บ้างก็มีความเห็นเชิงหยอกล้อ เช่น 

จากผลงานการออกแบบกระเป๋าของแบรนด์บาเลนเซียกา 

ตามกระแสข่าวดงักล่าว ไม่ถอืว่าเป็นการละเมดิสทิธใินทรพัย์สนิ

ทางปัญญา ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลักกฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปร่าง รูปทรง และลวดลาย  

ได้ดังนี้

1. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสิทธิบัตรประเภท

หนึ่งที่ให้ความคุ้มครองรูปร่าง รูปทรง และลวดลาย กระเป๋าที่

จะเข้าขา่ยได้รบัความคุม้ครองนัน้จะต้องมคีวามใหม ่ไม่เคยมมีา

ก่อน และสามารถประยกุต์ใช้ได้ในทางอตุสาหกรรมและหตัถกรรม 

นอกจากนี้ผู้ออกแบบรูปทรงและลวดลายของกระเป๋าต้องมาจด

ทะเบยีนขอรบัความคุม้ครองทีก่รมทรพัย์สนิทางปัญญา จงึจะได้

รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากได้รับการจดทะเบียนจะมี

ระยะเวลาการคุ้มครอง 10 ปี

 2. ลวดลายกระเป๋า เข้าข่ายการคุ้มครองเป็นงานลิขสิทธ์ิ

ประเภทศิลปกรรมได้เช่นกัน หากการออกแบบลวดลายน้ัน 

มีระดบัการสร้างสรรค์ทีเ่พยีงพอ (มีอายกุารคุ้มครองตลอดชีวติ

ของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี) แต่หากน�าลวดลายจิตรกรรมที่มีอยู่

ก่อนมาท�าเป็นลวดลายบนกระเป๋า ถือว่าเป็นงานศิลปประยุกต์ 

จะได้รับความคุ้มครอง 25 ปี นับแต่สร้างสรรค์หรือโฆษณางาน

ครั้งแรก ทั้งน้ีผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครอง

ทันทีเมื่อสร้างสรรค์งานนั้นขึ้น ไม่ต้องน�างานมาจดทะเบียนกับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด 

3. Brand Balenciaga สัญชาตสิเปนนี้เป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก รวม

ถึงในหมู่นักช็อปของไทย ซึ่งแบรนด์หรือยี่ห้อ Balenciaga เป็น

ทรัพย์สินปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะได้รับความ

“เขาไม่ได้เลียนแบบ เพียงแค่ได้แรงบันดาลใจจากการเดินตลาดค้าส่งบ้านเรา” 

“ไร้รอยต่อ ทอเต็มผืน หลับเต็มตื่น ด้วยชุดเครื่องนอนบาเลนเซียกา” 

 “คนออกแบบ ต้องมาเดินส�าเพ็งแน่ๆ” (ผู้จัดการออนไลน์, 2559)

   (ผู้จดัการออนไลน์, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลงานการออกแบบกระเป๋าของแบรนด์บาเลนเซียกา ตามกระแสข่าวดงักล่าว ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลกักฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความเก่ียวข้องกบัรูปร่าง รูปทรง 
และลวดลาย  ได้ดงันี ้

1. สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสิทธิบตัรประเภทหนึ่งท่ีให้ความคุ้มครองรูปร่าง รูปทรง และลวดลาย 
กระเป๋าท่ีจะเข้าข่ายได้รับความคุ้ มครองนัน้จะต้องมีความใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน  และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทาง
อตุสาหกรรมและหตัถกรรม นอกจากนีผู้้ออกแบบรูปทรงและลวดลายของกระเป๋าต้องมาจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองท่ี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากได้รับการจดทะเบียนจะมีระยะเวลาการคุ้มครอง 10 
ปี 

 2. ลวดลายกระเป๋า เข้าขา่ยการคุ้มครองเป็นงานลิขสิทธ์ิประเภทศลิปกรรมได้เชน่กนั หากการออกแบบลวดลายนัน้ 
มีระดบัการสร้างสรรค์ท่ีเพียงพอ (มีอายกุารคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี) แตห่ากน าลวดลายจิตรกรรมท่ีมีอยู่
ก่อนมาท าเป็นลวดลายบนกระเป๋า ถือว่าเป็นงานศิลปประยกุต์ จะได้รับความคุ้มครอง 25 ปี นบัแตส่ร้างสรรค์หรือโฆษณา
งานครัง้แรก ทัง้นีผู้้สร้างสรรค์งานลิขสิทธ์ิจะได้รับความคุ้มครองทนัทีเม่ือสร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ ไม่ต้องน างานมาจดทะเบียน
กบักรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองแตอ่ยา่งใด  

3. Brand Balenciaga สัญชาติสเปนนีเ้ป็นท่ี รู้จักทั่วโลก รวมถึงในหมู่นักช็อปของไทย ซึ่งแบรนด์หรือย่ีห้อ 
Balenciaga เป็นทรัพย์สินปัญญาประเภทเคร่ืองหมายการค้า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเม่ือน ามาจด
ทะเบียน ส าหรับแบรนด์นี ้คณุบาเลนเซียกา เจ้าของ Brand ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้ในหลายประเทศทั่วโลก 
และมาจดทะเบียนคุ้มครองในประเทศไทยไว้ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2523 โดยจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถตอ่อายไุด้อีกคราวละ 10 ปี ตอ่ไปได้อีกเร่ือยๆ  

ทัง้นีมี้ข้อควรจดจ าว่า การจดทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศท่ีได้จด
ทะเบียนไว้เท่านัน้ เม่ือเทียบเคียงหลกัเกณฑ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ารูปร่าง รูปทรง และ
ลวดลายของกระเป๋าท่ีออกแบบขึน้จะได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ หากเข้าหลกัเกณฑ์ เร่ือง
ความใหม ่ยงัไมเ่คยมีมาก่อน ซึง่การตรวจสอบความใหม่นีจ้ะตรวจสอบจากฐานข้อมลูสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ

   (ผู้จดัการออนไลน์, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลงานการออกแบบกระเป๋าของแบรนด์บาเลนเซียกา ตามกระแสข่าวดงักล่าว ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลกักฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความเก่ียวข้องกบัรูปร่าง รูปทรง 
และลวดลาย  ได้ดงันี ้

1. สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสิทธิบตัรประเภทหนึ่งท่ีให้ความคุ้มครองรูปร่าง รูปทรง และลวดลาย 
กระเป๋าท่ีจะเข้าข่ายได้รับความคุ้ มครองนัน้จะต้องมีความใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน  และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทาง
อตุสาหกรรมและหตัถกรรม นอกจากนีผู้้ออกแบบรูปทรงและลวดลายของกระเป๋าต้องมาจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองท่ี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากได้รับการจดทะเบียนจะมีระยะเวลาการคุ้มครอง 10 
ปี 

 2. ลวดลายกระเป๋า เข้าขา่ยการคุ้มครองเป็นงานลิขสิทธ์ิประเภทศลิปกรรมได้เชน่กนั หากการออกแบบลวดลายนัน้ 
มีระดบัการสร้างสรรค์ท่ีเพียงพอ (มีอายกุารคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี) แตห่ากน าลวดลายจิตรกรรมท่ีมีอยู่
ก่อนมาท าเป็นลวดลายบนกระเป๋า ถือว่าเป็นงานศิลปประยกุต์ จะได้รับความคุ้มครอง 25 ปี นบัแตส่ร้างสรรค์หรือโฆษณา
งานครัง้แรก ทัง้นีผู้้สร้างสรรค์งานลิขสิทธ์ิจะได้รับความคุ้มครองทนัทีเม่ือสร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ ไม่ต้องน างานมาจดทะเบียน
กบักรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองแตอ่ยา่งใด  

3. Brand Balenciaga สัญชาติสเปนนีเ้ป็นท่ี รู้จักทั่วโลก รวมถึงในหมู่นักช็อปของไทย ซึ่งแบรนด์หรือย่ีห้อ 
Balenciaga เป็นทรัพย์สินปัญญาประเภทเคร่ืองหมายการค้า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเม่ือน ามาจด
ทะเบียน ส าหรับแบรนด์นี ้คณุบาเลนเซียกา เจ้าของ Brand ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้ในหลายประเทศทั่วโลก 
และมาจดทะเบียนคุ้มครองในประเทศไทยไว้ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2523 โดยจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถตอ่อายไุด้อีกคราวละ 10 ปี ตอ่ไปได้อีกเร่ือยๆ  

ทัง้นีมี้ข้อควรจดจ าว่า การจดทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศท่ีได้จด
ทะเบียนไว้เท่านัน้ เม่ือเทียบเคียงหลกัเกณฑ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ารูปร่าง รูปทรง และ
ลวดลายของกระเป๋าท่ีออกแบบขึน้จะได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ หากเข้าหลกัเกณฑ์ เร่ือง
ความใหม ่ยงัไมเ่คยมีมาก่อน ซึง่การตรวจสอบความใหม่นีจ้ะตรวจสอบจากฐานข้อมลูสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ

   (ผู้จดัการออนไลน์, 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลงานการออกแบบกระเป๋าของแบรนด์บาเลนเซียกา ตามกระแสข่าวดงักล่าว ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลกักฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีความเก่ียวข้องกบัรูปร่าง รูปทรง 
และลวดลาย  ได้ดงันี ้

1. สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสิทธิบตัรประเภทหนึ่งท่ีให้ความคุ้มครองรูปร่าง รูปทรง และลวดลาย 
กระเป๋าท่ีจะเข้าข่ายได้รับความคุ้ มครองนัน้จะต้องมีความใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน  และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทาง
อตุสาหกรรมและหตัถกรรม นอกจากนีผู้้ออกแบบรูปทรงและลวดลายของกระเป๋าต้องมาจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองท่ี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากได้รับการจดทะเบียนจะมีระยะเวลาการคุ้มครอง 10 
ปี 

 2. ลวดลายกระเป๋า เข้าขา่ยการคุ้มครองเป็นงานลิขสิทธ์ิประเภทศลิปกรรมได้เชน่กนั หากการออกแบบลวดลายนัน้ 
มีระดบัการสร้างสรรค์ท่ีเพียงพอ (มีอายกุารคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี) แตห่ากน าลวดลายจิตรกรรมท่ีมีอยู่
ก่อนมาท าเป็นลวดลายบนกระเป๋า ถือว่าเป็นงานศิลปประยกุต์ จะได้รับความคุ้มครอง 25 ปี นบัแตส่ร้างสรรค์หรือโฆษณา
งานครัง้แรก ทัง้นีผู้้สร้างสรรค์งานลิขสิทธ์ิจะได้รับความคุ้มครองทนัทีเม่ือสร้างสรรค์งานนัน้ขึน้ ไม่ต้องน างานมาจดทะเบียน
กบักรมทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองแตอ่ยา่งใด  

3. Brand Balenciaga สัญชาติสเปนนีเ้ป็นท่ี รู้จักทั่วโลก รวมถึงในหมู่นักช็อปของไทย ซึ่งแบรนด์หรือย่ีห้อ 
Balenciaga เป็นทรัพย์สินปัญญาประเภทเคร่ืองหมายการค้า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเม่ือน ามาจด
ทะเบียน ส าหรับแบรนด์นี ้คณุบาเลนเซียกา เจ้าของ Brand ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไว้ในหลายประเทศทั่วโลก 
และมาจดทะเบียนคุ้มครองในประเทศไทยไว้ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2523 โดยจะได้รับความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถตอ่อายไุด้อีกคราวละ 10 ปี ตอ่ไปได้อีกเร่ือยๆ  

ทัง้นีมี้ข้อควรจดจ าว่า การจดทะเบียนสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศท่ีได้จด
ทะเบียนไว้เท่านัน้ เม่ือเทียบเคียงหลกัเกณฑ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ารูปร่าง รูปทรง และ
ลวดลายของกระเป๋าท่ีออกแบบขึน้จะได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ได้ หากเข้าหลกัเกณฑ์ เร่ือง
ความใหม ่ยงัไมเ่คยมีมาก่อน ซึง่การตรวจสอบความใหม่นีจ้ะตรวจสอบจากฐานข้อมลูสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
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คุม้ครองตามกฎหมายกต่็อเมือ่น�ามาจดทะเบยีน ส�าหรบัแบรนด์นี้ 

คณุบาเลนเซยีกา เจ้าของ Brand ได้จดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้า

ไว้ในหลายประเทศทั่วโลก และมาจดทะเบียนคุ้มครองใน

ประเทศไทยไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 โดยจะได้รับความคุ้มครอง

เป็นระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี 

ต่อไปได้อีกเรื่อยๆ 

ท้ังน้ีมีข้อควรจดจ�าว่า การจดทะเบียนสิทธิบัตรและ

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในประเทศท่ีได้จด

ทะเบยีนไว้เท่าน้ัน เม่ือเทียบเคยีงหลกัเกณฑ์การคุม้ครองทรพัย์สนิ

ทางปัญญาทีก่ล่าวข้างต้น จะเหน็ว่ารปูร่าง รปูทรง และลวดลาย

ของกระเป๋าท่ีออกแบบขึ้นจะได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ หากเข้าหลักเกณฑ์ เรื่องความใหม่ 

ยังไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งการตรวจสอบความใหม่นี้จะตรวจสอบ

จากฐานข้อมลูสทิธบิตัรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ัวโลก ส่วน

ลวดลายกระเป๋าในลกัษณะลายทางสลับสกีนัอาจเป็นงานลขิสทิธิ์

ประเภทศิลปกรรมได้ อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาถึงระดับการ

สร้างสรรค์งานทีเ่พยีงพอ ซึง่เป็นหลกัสากลทีใ่ช้ในการพิจารณา

งานลิขสิทธิ์ 

ส�าหรับเรื่องแบรนด์ท่ีใช้กับสินค้า กรณีของ Balenciaga 

เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย การ

ลอกเลยีนรปูทรงและลวดลายของกระเป๋าทีมี่เอกลกัษณ์โดดเด่น

ของคอลเลคช่ันนี้ โดยมีเคร่ืองหมายการค้า “Balenciaga” ติด

อยู่ด้วย หรือน�าแบรนด์นี้มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่าย

เป็นการละเมดิเครือ่งหมายการค้า มโีทษทางกฎหมาย และอาจ

ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีได้ (จิตติมา,2559) 

จากบทความข้างต้นสะท้อนให้เหน็ว่าทรพัย์สนิทางปัญญา

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวันของทุกคน อย่างไรก็ดีต้อง

ขอบคุณ แบรนด์บาเลนเซียกา “Balenciaga” ที่ออกแบบกระเป๋า

คล้ายกบัของใกล้ตวัในบ้านเราไม่ว่าจะเป็น “ถงุกระสอบสายรุง้” 

และ “ถงุผ้านวม” ท�าให้ผูค้นในประเทศสนใจและเข้าใจทรัพย์สนิ

ทางปัญญามากขึ้น ซึ่งนอกจากคนในวงการแฟชั่นจะให้ความ

สนใจกับคอลเลคชั่นแต่ละปีของบาเลนเซียกาแล้ว ดิฉันผู้อยู่ใน

วงการทรัพย์สินทางปัญญาก็ขอลุ้นอยู่ห่างๆ เช่นกันว่า ซีซั่น

ต่อไปแบรนด์นี้จะออกแบบกระเป๋าเป็นแบบไหน 

ที่มารูปภาพ

https://www.balenciaga.com/us/bazar-handbags_cod45331264uf.html#/us/women/totes

http://www.jeab.com/shoe-bag/type/shoulder-bags/balenciaga-bazar-shopper-bag

http://newsupdate.sayhibeauty.com/2016/03/balenciaga_10.html

https://www.balenciaga.com/us/blanket-handbags_cod45340214qu.html#/us/women/handbags

อ้างอิง 

ข่าวสดออนไลน์.8 มีนาคม 2559. ค้นที่: https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1457425724

ผู้จัดการออนไลน์.3 ตุลาคม 2559.ค้นที่: http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000099547

จิตติมา ศรีสถาพร.2559. เรื่องเด่นประเด็นดัง. January-March 2016 for IP Journal. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในการประชุมบุคลากร ประจ�าปี 2559 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2559

SCI News & Events
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในคณะวิทยาศาสตร์

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 35 ปี) 
อ.ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม ภาควิชาชีววิทยา 

มจี�านวนบทความวจัิยได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิปี พ.ศ. 2559 

ในฐานข้อมูลสากล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด (1 ม.ค. ถึง 7 ธ.ค. 59) โดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก 

(First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง (อายุไม่เกิน 45 ปี) 
ผศ.ดร.นัดดา เวชชากุล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

มีจ�านวนบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ปี พ.ศ. 2559 ในฐานข้อมูลสากล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด (1 ม.ค. ถึง 7 ธ.ค. 59) โดยเป็น

ผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)

3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส (อายุมากกว่า 45 ปี) 
ศ.ดร.สายสมร ล�ายอง ภาควิชาชีววิทยา

มีจ�านวนบทความวิจัยได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิปีพ.ศ. 2559 

ในฐานข้อมูลสากล Scopus และอยู่ใน Q1 สูงสุด (1 ม.ค. ถึง 7 ธ.ค. 59) โดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก 

(First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)

จ�านวนบทความวิจัย 
ตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus

เป็นผู้เขียน First Author  
หรือ Corresponding Author

จ�านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ์
และผู้เขียนเป็น First Author  

หรือ Corresponding Author อยู่ใน Q1

7 เรื่อง 3 เรื่อง 1 เรื่อง

จ�านวนบทความวิจัย 
ตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus

เป็นผู้เขียน First Author  
หรือ Corresponding Author

จ�านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ์
และผู้เขียนเป็น First Author  

หรือ Corresponding Author อยู่ใน Q1

8 เรื่อง 6 เรื่อง 5 เรื่อง

จ�านวนบทความวิจัย 
ตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus

เป็นผู้เขียน First Author  
หรือ Corresponding Author

จ�านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ ์
และผู้เขียนเป็น First Author หรือ 
Corresponding Author อยู่ใน Q1

23 เรื่อง 13 เรื่อง 5 เรื่อง
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รางวัลบทความวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปี 2559

รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์  
ประจ�าปี 2559

บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ�าปี 2558-2559
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1. รางวัลส�าหรับผู้มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ รวมในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ในฐาน
ข้อมูลสากล Scopus สูงสุด 3 อันดับแรก โดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First 
Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

2. รางวัลส�าหรับผู้มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาต ิทีม่ค่ีาการวดัค่าความถีข่องการอ้างองิบทความวารสาร 
(Impact Factor) ปี พ.ศ. 2558 สงูสดุ 3 อนัดบัแรก โดยเป็นผูเ้ขยีนชือ่แรก 
(First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) ผู้ได้รับรางวัล 
ได้แก่

1

2

2

3

3 3

1

อันดับ 1 รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ ์ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 
อันดับ 2 ผศ.ดร.นัดดา เวชชากุล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
อันดับ 3 ผศ.ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคมี

อันดับ 1 รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร ภาควิชาชีววิทยา
อันดับ 2 ผศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
อันดับ 3 รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ ์ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ 
 และ ผศ.ดร.ชยักานต์ เลยีวหริญั ภาควชิาฟิสกิส์และวสัดศุาสตร์

54

3

21

1. ผศ.ดร.บัญชา ปัญญานาค ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทงานวิชาการ 
กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปี
2. รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ ์ภาควิชาชีววิทยา 
บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทงานวิชาการ  
กลุ่มอายุเกิน 40 ปี
3. อ.ดร.ว่าน วิริยา ภาควิชาเคมี 
บคุลากรดเีด่นคณะวทิยาศาสตร์ ประเภทอาจารย์ผู้มผีลงาน 
ดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
4. นางอัมพร ทัพบุรี ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทงานปฏิบัติการ  
กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ/ส�านักงาน)
5. นายตรัยรัตน์ จิระโต ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทงานปฏิบัติการ  
กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป)

1. รศ.ดร.สุพล อนันตา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี 2558 
ประเภทนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รบัรางวลัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “ช้างทองค�า” ประจ�าปี พ.ศ. 2558 
ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อ.ดร.พิพัฒน์ เรือนค�า ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี 2558 
ระดบัดเีด่น (วิทยานพินธ์ เรือ่ง “การศกึษาสณัฐานวทิยาและการปรบั
สภาพพืน้ผวิของโครงสร้างนาโนซงิค์ออกไซด์ เพือ่ประยกุต์ใช้ในเซลล์

แสงอาทิตย์แบบไฮบริดสารอินทรีย์-สารอนินทรีย์”) จากส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4. อ.ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา ภาควิชาชีววิทยา
ได้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 สาขา Plant 
& Animal Science จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ร่วมกับหน่วยธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ 
ของบริษัท ทอมสัน รอยเตอร์ส ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัย
ดีเด่นผู้มีผลงานด้านบทความวิจัยหลักตั้งต้นทางวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย

1 2 3 4
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นักวิจัยคณะวิทย์ มช. น�า 2 งานวิจัยเด่น คว้ารางวัลในงาน 45th  
International Exhibition of Inventions of Geneva ณ สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม-2 เมษายน 2560 คณะนักวิจัยของ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�า 2 ผลงานวิจัย 

คอื "พลอยปรับปรุงคณุภาพด้วยไอออนและพลาสมา" และ "ผึง้

อัจฉริยะ" เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ "45th 

International Exhibition of Inventions of Geneva"  ณ กรงุเจนวีา 

สมาพนัธรฐัสวสิ โดยการสนบัสนนุของส�านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึง่ทัง้ 2 ผลงาน 

สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ น�าชื่อเสียงอันดีงามมาสู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศไทย

โดยผลงาน "พลอยปรับปรุงคุณภาพด้วยไอออนและ

พลาสมา" (Gemstones Treated by Ion and Plasma) ซึ่งเป็น

ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 

ร่วมกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและ

ล�าอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัลพิเศษ 

จาก Taiwan Invention Association 

และผลงาน “ผึ้งอัจฉริยะ” (Smart Bees) ซึ่งเป็นผลงาน

ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกรู อาจารย์

ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่  ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ  

และรางวัลพิเศษ จาก Malaysian  Association of Research 

Scientists (MARS) ประเทศมาเลเซีย  

งาน "45th International Exhibition of Inventions of Geneva" 

ได้รบัการสนบัสนนุการจดังานจากรฐับาลสมาพนัธรฐัสวสิและ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก หรือ WIPO ภายในงาน

มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนทิรรศการมากกว่า 700  

ผลงาน จากนานาประเทศทั่วโลก  

SCI News & Events
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รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ 

รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
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คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และผู้บริหารจาก วช. และ สนช. ที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ส�าหรับใช้ทางการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัพนัธ์ สงิหราชวราพนัธ์ รกัษาการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา 

บณุโยดม หวัหน้าห้องปฏบิตักิารผลติพลาสตกิชวีภาพส�าหรบัใช้

ทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร

คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรบั รองศาสตราจารย์ นพ.สรนติ 

ศลิธรรม ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศาสตราจารย์ 

นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศวิไิล เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

(วช.) นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ�านวยการส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และคณะ ในโอกาสเข้า

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพส�าหรับใช้ทาง 

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 

ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการจัดตั้ง 

โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบรษิทั ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการผลิตพลาสติกชีวภาพ

ส�าหรบัใช้ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ด้รบัมาตรฐาน 

ISO13485 และเป็นสถาบนัการศกึษาแห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้

รับมาตรฐาน ISO13485
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พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มช. และ NECTEC เพื่อจัดตั้งศูนย์ความรู้
เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับ

อเิลก็ทรอนกิส์พมิพ์ได้และเซน็เซอร์ ระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

(สวทช.) โดยม ีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วริยิจาร ีรักษาการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และ ดร.ศิวรักษ์ ศวิโมกษธรรม รองผูอ้�านวยการศนูย์เทคโนโลยี

อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(NECTEC) ส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วม

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีผู้บริหาร นักวิจัย

จากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง

ศนูย์ความรูเ้ฉพาะด้านวสัดขุัน้สงูส�าหรบัอิเลก็ทรอนกิส์พมิพ์ได้

และเซน็เซอร์ในครัง้นี ้เกดิขึน้จากความร่วมมือของศูนย์วจัิยวสัดุ

ศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ กับ NECTEC 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นแหล่งพัฒนาการวิจัย

และองค์ความรูเ้กีย่วกบัวสัดขุัน้สงูส�าหรบัอเิลก็ทรอนกิส์พมิพ์ได้ 

และเซ็นเซอร์ เช่น แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมี

พิมพ์ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์พิมพ์ได้ รอยต่อ

พเีอน็พมิพ์ได้ เทอร์โมอเิลก็ทรกิพมิพ์ได้ ฉลากบรรจภุณัฑ์ฉลาด 

และวัสดุทางการแพทย์สามมิติ ซ่ึงจะน�าไปสู่การสร้างผลงาน

วิจัยที่มีผลกระทบสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือของสององค์กรที่มีศักยภาพใน

การท�าวิจัยเรื่องดังกล่าว

ศูนย์แห่งนีต้ัง้อยูท่ีค่ณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.พศิษิฐ์ สงิห์ใจ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นงบด�าเนินการ 

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถร่วมกันจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอ

ขอทุนกับแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันต่อไป
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)

การสัมมนาด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์ ระหว่างไทยและเกาหลี ครั้งที่ 2

ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบั 
International Association for Convergence Science & Technology 
(IACST) สาธารณรัฐเกาหลี จัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ International Conference on Cultural Technology 
(ICCT 2017) ระหว่างวันท่ี 12-14 มกราคม 2560 ณ ส�านัก
บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวจิยั
ของนักวิชาการ นกัวจิยั นกัศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลยั
ต่างๆ และเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู ้ตลอดจนสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รฐัสทิธิ ์สขุะหตุ ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการ
ประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ และ Dr.Pyeoung 
Kee Kim, President of IACST เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560  
ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศนูย์วจิยัวสัดศุาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Sungkyunkwan 
University สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาทางวิชาการด้าน
ชวีการแพทย์และพอลิเมอร์ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐั
เกาหลี ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand-Korea Mini Symposium on 
Biomedical and Polymer Research) โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
ต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมงาน Prof.Doo Sung Lee, Director, of Theranostic 
Macromolecules Research Center, Sungkyunkwan University 

กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม 
หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของ
การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัยทางด้านชีวการแพทย์และพอลิเมอร์ 
ระหว่างอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่
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CMU-UMT Seminar on Environmental Science

การสัมมนาวัสดุขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร 
จันทระ หวัหน้าศูนย์ฯ ร่วมกับวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่ และ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซยี 
จดัการสมัมนาทางวชิาการ CMU-UMT Seminar on Environmental 
Science ตามโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้เกดิผลงานวจัิยร่วม
ระหว่างประเทศ ต่อยอดจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ภายใต้โครงการ AIMS (ASEAN International Mobility for 

Student Program): Environmental Research Symposium; 
CMU-UMT โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง 2 หน่วยงาน อันจะน�า
ไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
จัดการสัมมนา “วัสดุขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้าน
อเิลก็ทรอนิกส์พมิพ์ได้และเซน็เซอร์” เพือ่ก่อให้เกดิความร่วมมอื
ในการท�าวจิยัและผลติผลงานวจิยัทีม่คุีณภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดงาน และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วินติา บุณโยดม 
หวัหน้าศนูย์วจิยัวสัดุศาสตร์ กล่าวรายงานการจดังาน เมือ่วนัที่ 
31 มกราคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่
เก่ียวข้องกบักลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต (New Engine 
of Growth) ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New 

S-curve) ซ่ึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart 
Electronics) เป็นอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจและจ�าเป็นต้องผลกัดนั
เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชวีภาพและเคมชีวีภาพ (Biofuels and Biochemicals) อตุสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (Medical Hub) เป็นต้น ทัง้นีใ้นส่วนของอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รัฐบาลมีความสนใจที่จะขับเคลื่อนการ
ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้
กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์โทรคมนาคม การ
ออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ การออกแบบและผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสวมใส่ เช่น Fitbits เป็นต้น 
ซึ่งนักวิจัยจากท้ัง 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์และ
เนคเทค มีศักยภาพในการท�าวิจัยร่วมกันด้านอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าว
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ค่าย IC อาสาพัฒนา  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแม่สาใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจรรมขอบคุณวันวานที่ผ่านมา ห้องเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ 2559

นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 

จัดกิจกรรมค่าย IC อาสาพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก วัดแม่สาใหม่ ต�าบลแม่สา อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยร่วมกนัปรบัปรงุพฒันาอาคารเรยีน สนามเดก็เล่น และสภาพ

แวดล้อมโดยรอบศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม

สนัทนาการและมอบของขวัญเพือ่สร้างรอยยิม้และความสขุให้

กับเด็กๆ ในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภนินท์ นนัทยิา รองคณบดฝ่ีาย

กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

กจิกรรม "ขอบคณุวนัวานทีผ่่านมา ห้องเชยีร์คณะวทิยาศาสตร์ 

2559" ซ่ึงจัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 

รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ 

กล่าวให้โอวาทแก่นักศกึษา กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้เพ่ือขอบคณุ

นกัศกึษาทกุคนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมเชยีร์ของคณะฯ โดยพร้อมเพรยีงกนั

ตลอดปี 2559 และเพือ่ให้นักศกึษาตระหนักถงึความส�าคัญของ

การเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ ที่ช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคี 

และความมีระเบียบวินัย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง

บรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกิจกรรม 
“มช. น้อมร�าลึก ส�านึกองค์ภูมิพล”

ประมวลภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และ

นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกจิกรรม "มช. น้อมร�าลกึ ส�านกึ

องค์ภูมิพล” ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เมือ่วนัที ่18 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ปีที่ 23 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช. 27

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียน-การท�างาน ให้กับน้องๆ 
สาขาเคมี-เคมีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี

คณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกจิกรรมการเสวนาระหว่าง

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีและเคมี

อุตสาหกรรม โดยมีคุณสมพงษ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการ

จัดกิจกรรม และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในวันที่ 29 มีนาคม 

2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวทิยาศาสตร์  

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคม

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กับภาควิชาเคมีและภาควิชาเคมี

อุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี

และเคมีอุตสาหกรรม ได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ใน

การเรียน การท�ากิจกรรม และการท�างานจากพี่ๆ ที่ประสบ

ความส�าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประกอบอาชีพและ

การด�าเนินชีวิต พร้อมทั้งร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ซกัถามข้อสงสยัต่างๆ โดยศษิย์เก่าหลายรุน่รหสัได้ร่วมแบ่งปัน

เร่ืองราวที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ อาทิ การเสวนา หัวข้อ 

"พี่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" "แรงบันดาลใจ" และ "ตลาดงาน/การ 

Start up ธุรกิจ" เป็นต้น โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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งานดนตรีในสวน ประจ�าปี 2560 และการแสดงร่วมสมัย ชุด วนานคร
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกบัคณะวิจติรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จัดงานดนตรีในสวน ประจ�าปี 2560 และการแสดงร่วมสมัย 

ชุด "วนานคร" โดยวงช้างสะตน ร่วมกับวงแกงการูบ๊อกซิ่ง  

ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง  

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมศิลปินรับเชิญ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม และอาจารย์แววดาว 

ศิริสุข โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช ผู้อ�านวยการศูนย์ธรรมชาติ

วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความเป็นมา

ของการจดังาน เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ศนูย์ธรรมชาติ

วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย

โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายพร 

พรมมหาราช เลขานกุารคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความ

เป็นมาของการจดัค่าย และช้ีแจงรายละเอยีดการเข้าค่าย ณ ห้อง 

SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2560 

การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2559 

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาต ิได้รบัการเตรยีมพร้อมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ

อย่างเต็มที่ และเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ส�าหรับการจัดค่ายครั้งนี้

คณะวทิยาศาสตร์ได้ด�าเนนิการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนจากโรงเรยีน

ต่างๆ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัด

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�าพูน ล�าปาง แพร่ และ

น่าน โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จ�านวน 171 คน ได้

เข้าค่ายเพือ่ฝึกฝนทกัษะทางวชิาการ ระหว่างวนัที ่5-26 มนีาคม 

2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์
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ช�าระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521

ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

บรรณาธิการ : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์ หวัหน้างาน 

ผู้ช่วยหวัหน้างานในส�นกังานคณะฯ หวัหน้าธุรการภาควิชา ศูนย์ 

นายพิเชษฐ์ พุทธิรงัษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนสั กนัถา 

พิมพ์ที่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ ประชาสมัพนัธ์คณะวิทยาศาสตร์

โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com 

เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

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

ระดบัปริญญาโท 20 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม ดาราศาสตร์   
เคมี ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  การสอนชีววิทยา  
ชีววิทยา การสอนฟิสิกส์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (ภาคพิเศษ)  
ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ธรณีฟิสิกส์ปีโตรเลียม
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) (นานาชาติ)

ฟิสิกส์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ #นิติวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (หลกัสูตรร่วมบณัฑิตวิทยาลยั)

#เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลกัสูตรร่วมบณัฑิตวิทยาลยั) 

ระดบัปริญญาเอก 17 หลกัสูตร
คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพนัธุ์   
เคมี  วิทยาศาสตร์สิ่งเวดล้อม วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน  ฟิสิกส์   
ชีววิทยา  จุลชีววิทยาประยุกต์ (นานาชาติ / สหสาขาวิชา)  (นานาชาติ)

ธรณีวิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี  วสัดศุาสตร์
ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ประยุกต์ (นานาชาติ)  (นานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม ดาราศาสตร์ #เทคโนโลยีชีวภาพ (หลกัสูตรร่วมบณัฑิตวิทยาลยั)  
  


