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ฉบับน้ี Science CMU Focus จะพาท่านผู้อ่านมารู้จักกับ
อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ จากภาควิชาฟสิิกส์และ 
วสัดศุาสตร์ ซึง่อาจารย์ไมเ่พียงแตร่บัผดิชอบงานดา้นการเรยีน

การสอนเท่านั้น แต่ยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีผลงานวิจัย
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษารังสีคอสมิกที่มาจากอวกาศ นอกจากน้ี 
เรายังมีกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะ
เวลา 3 เดือนท่ีผ่านมารวบรวมให้ทุกท่านได้อ่านอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมทางด้านการวิจัยหรือการเรียนการสอน. 

อย่ามัวรอช้า! ไปติดตามกันเลย

Science CMU focus

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล



ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดอกทองกวาว

 
ต้นทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8–15 เมตร  
เปลือกสีเทาคล�า้แตกเป็นร่องตื้น ๆ ใบเป็นใบประกอบแบบ
ขนนก มีใบย่อย 3 ใบออกสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง
ก้านและที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองถึงแดงแสด ออกดอกช่วง
เดือนธันวาคม-มีนาคม ผลเป็นฝกัรูปขอบขนานแบน มีเมล็ด
ที่ปลายฝกั

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



New Faces of Science, CMU :
นักวิจัยหน้าใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

“การศึกษาวิทยาศาสตร ์
เป็นการหาความรู้ เ พ่ือมนุษยชาติ 

มันอาจไม่ได้น�าไปสู่อาชีพที่ เ งินเดือนสูง 
แต่สิ่งที่ เราค้นพบไม่อาจชื้อได้ด้วยเงิน”

สวัสดีค่ะทุกคนดิฉัน ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล หรือ อ.ฝน เป็นอาจารย์ประจ�า
สาขาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ท�างาน
ที่นี่มา 3 ปีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560  อาจารย์จบปริญญาตรีฟสิิกส์จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปริญญาโทฟสิิกส์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอกฟสิิกส์
หลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์สอนนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท-เอก วิชาที่สอนคือ 
ดาราศาสตร์ฟสิิกส์ รังสีคอสมิก การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางดาราศาสตร์ฟสิิกส์ 
และฟสิิกส์พ้ืนฐานส�าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
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ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล (อ.ฝน)
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งานวิจัยที่ท�าอยู่เกี่ยวกับการศึกษารังสีคอสมิก
ที่มาจากอวกาศ โดยเน้นที่ขั้วโลก ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่
อาร์กติก, ทวีปแอนตาร์กติกา และขั้วโลกใต้ ซึ่ง
องค์ความรู้ที่ได้เราสามารถน�ามาพัฒนาเครื่อง
ตรวจวัดรังสีคอสมิกในประเทศไทยได้ เรามีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเราช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ดูแล
รักษาสถานี และปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
สถานี สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรตั้งอยู่ที่ยอด
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในสถานี
ตรวจวัดนิวตรอนสิริธร มีหลอดวดันวิตรอน 18 หลอด 
เราวัดรังสีคอสมิกที่มาจากอวกาศ 

รังสีคอสมิกคืออนุภาคท่ีถูกเร่งให้มีพลังงานสูง 
และเมื่อมาชนกับช้ันบรรยากาศของโลกก็จะมีการ
แตกตัวเป็นสาย ซึ่งนิวตรอนก็จะถูกวัดโดย
เครื่องมือเหล่านี้
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เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโครงการ
ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT), สถาบันวิจัยขั้วโลก
ของจีน (PRIC), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยชินชูในประเทศญี่ปุ่น, 
มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ และมหาวิทยาลัยวิสคอนซินริเวอร์ฟอลส์ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่เราไดส้รา้งอปุกรณต์รวจวดัรงัสคีอสมิกในคอนเทนเนอรฉ์นวน 
เรียกว่าเครื่องตรวจวัดนิวตรอน “ช้างแวน” ซ่ึงโครงการน้ีเป็นโครงการ 
ในพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงให้การสนับสนุนอย่างมาก
ในการสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

หากถามถึงความประทับใจต่อคณะวิทยาศาสตร์ จริง ๆ อาจารย์
มาจากกรุงเทพฯ อาจารย์ไม่เคยสวมใส่ชุดพ้ืนเมืองของชาวเหนืออย่างชุด
ล้านนามาก่อน เมื่อท�างานที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกท่ีอาจารย์ได้มีโอกาส
แต่งชุดแบบนั้น ซึ่งมีความสวยงามมาก นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมี
ความเป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรอย่างมาก อย่างเช่น 
ในสถานการณ์โควิด-19 น้ี เราก็ได้รับการประกาศเตือนจากทางคณะ
อยู่เป็นระยะ และก็มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรฟรี

ส�าหรับบรรยากาศการท�างานที่คณะวิทยาศาสตร์นั้นกลุ่มวิจัยของ
อาจารย์จะอยู่กับแบบครอบครัว เรามีการประชุมความคืบหน้าเกือบทุกสัปดาห์
เพ่ืออัพเดทและให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาในกลุ่มวิจัย เรายึดมั่นในหลักการ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยการแบ่งเวลาท�างานและพักผ่อน เม่ือท�างานก็
ท�างานเต็มที่ และพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกัน

การศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นการหาความรู้เพ่ือมนุษยชาติ มันอาจไม่ได้
น�าเราไปสู่อาชีพที่มีเงินเดือนสูง แต่สิ่งท่ีเราค้นพบไม่อาจซื้อได้ด้วยเงิน 
ซึ่งคนรวย ๆ ไม่สามารถซื้อได้ สิ่งนั้นคือความลับของธรรมชาติ มนุษย์เรา
เป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ ของเอกภพ ธรรมชาตินั้นเมตตาต่อเรา 
เราจึงควรอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต 

คุณสามารถจะเรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการ แต่ถ้าคุณ
มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณจะได้ประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้
จากท่ีไหนในโลกเพราะท่ีนี่เรามีบุคลากรที่มีความสามารถที่พร้อมจะช่วยเหลือ
ตลอดเวลา 

และส�าหรับภารกิจของทางดาราศาสตร์ อาจจะดูเหมือนว่าอยู่ไกลมาก
เกินกว่าที่เราจะไปถึงจุดหมายได้ในตอนนี้ แต่หากคุณเคยมีความฝันว่าอยาก
จะเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ นักดาราศาสตร์ หรือนักบินอวกาศ 
นั่นหมายความว่าเราก็มีความฝันเดียวกัน เรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ ท�าให้
ชีวิตคนดีขึ้นในวิถีทางของเราเอง มาร่วมกันท�าให้โลกใบนี้ดีขึ้นด้วยมือของ
เราเอง 

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มทหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมความเคลื่อนไหว 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาวิทย ์
สิ่งแวดล้อม ได้รับทุน
เยาวชนคุณภาพแห่งปี 

2020”  
(QUALITY YOUTHS 
SCHOLARSHIP OF 
THE YEAR 2020) 

จาก มสวท.

นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) จาก
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วม
แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) 
เป็นทุนท่ีด�าเนินการโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ จากนิสิต นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ให้เหลือจ�านวน 19 คน เพ่ือมอบทุนการศึกษาจ�านวน 1 หมื่นบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
และบรรจุช่ือเข้าสู่ท�าเนียบเกียรติยศ “ท�าเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
เยาวชนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นคุณค่าของการสร้างผลงาน หรือกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โดยนางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร มีผลงานดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายผลงาน อาทิ 
ผลงาน เรื่อง แอร์โมโฟ : การติดตามตรวจสอบและ
การคาดการณ์คุณภาพอากาศ AirMOFo : Air Quality 
Monitoring and Forecasting ในการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 
20 (NSC 2020) รวมท้ังการเข้าร่วมอบรม
และแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ โครงการทูต
เยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2020 (Young Thai 
Science Ambassador 2020; YTSA2020) 
รอบระดับประเทศ และยังได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าศึกษาดูงาน 
Youth Ecosperity Dialogue 2021 ที่ 
Singapore Management University, 
Singapore อีกด้วย
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News&EVENTS
กิจกรรมความเคลื่อนไหว 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาวิทย์สิ่งแวดล้อม คว้า 2 รางวัล 
การประกวดนวัตกรรมสู้หมอกควัน  

ของ กฟผ.
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมสู้ (ทัน) ควัน Smog Fighting for Future Forward นวัตกรรม 
สู้หมอกควัน ซึ่งจัดโดย การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ระหว่างวันท่ี 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม เนตรนภา ผลงานการคิดค้นนวัตกรรม เรือเหาะไร้คนขับส�าหรับ
ตรวจจับการเผาป่า (ใช้ระบบ AI ส่ังการ และใช้พลังแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน) และการเขาถึงพิกัด
ไฟป่าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวนงนภัส หายทุกข์ และนายภาณุวัตน์ 
พลแหลม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม SACOR ผลงานการคิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์เสริมเพ่ือ
ป้องกันอันตรายในการดับไฟป่า (sensor ตรวจจับความร้อนและระยะ เพ่ือไม่ให้เข้าใกล้เปลวไฟ) ส�าหรับ
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวชฎารัตน์ ศีลธรรม นางสาวไปรยา วิทยาประภากร 
นายพรชัย พรมเสน และนายอนุวัตร กาลจักร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1

โดยทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
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ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหัส 33 
และ 20 บริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ รวมกว่า 1 .1 ล้านบาท 

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ มช. รวมกว่า 1.1 ล้านบาท โดยกลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 33 รหัส 3305 
บริจาคเงินจ�านวน 100,000 บาท และคุณวิโรจน์ คุณศิริพรรณ (ศรีบัณฑิตกุล) บุญอริยะ ศิษย์เก่า
รุ่น 20 รหัส 2005 บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบ และแสดงความ
ขอบคุณ ณ บริเวณรับรอง ช้ัน 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์     

ทั้งนี้ กองทุนกองทุน 60 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มช. เป็นทุนที่ก่อตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เรียนของคณะวิทยาศาสตร์  ตลอดจน
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และ
จัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยใน
ระดับสูง คณะวิทยาศาสตร์ ขอกราบ
ขอบพระคุณศิษย์เก่าทุกท่านเป็นอย่างสูง 
มา ณ โอกาสนี้
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คณะวิทยาศาสตร์จัดแข่งขันชีววิทยา
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่  17

คณะวิทยาศาสตร์จัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 น�านักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกจากทั่วประเทศ ร่วมประลองทักษะทางชีววิทยา เฟน้หาตัวแทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขัน
ระดับโลก มุ่งกระตุ้นเด็กไทยใส่ใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีเปิดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งท่ี 17 : 17th Thailand Biology Olympiad (17th TBO) ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานการจัดการ
แข่งขันฯ

ส�าหรับการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา ประเทศไทยได้เริ่มส่งนักเรียนไปแข่งขันครั้งแรก 
เม่ือปี พ.ศ. 2534 จากนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2538 และเริ่มจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติข้ึน เมื่อปี พ.ศ. 2547 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ
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การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 
2563 โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ 
สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนักเรียนจากศูนย์ สอวน. 
ทั่วประเทศ และนักเรียนจาก สสวท. เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 95 คน อาจารย์และครูผู้สังเกตการณ์
จากแต่ละศูนย์จ�านวน 44 คน พร้อมท้ังมีนักศึกษาพ่ีเลี้ยงและนักศึกษาช่วยงาน คณาจารย์ และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ 300 คน โดยนอกจาก
จะมีเป้าหมายเพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในโครงการ
คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ของ สสวท. แล้ว ยังมุ่งส่งเสริม
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ที่มีความซับซ้อนได้ รวมท้ังเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านการเรียน
และการสอน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

ส�าหรับการทดสอบ ข้อสอบภาคปฏิบัติจะเน้นทักษะการทดลอง ส่วนการตรวจข้อสอบและ
ประเมินผลจะด�าเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในส่วนของการมอบรางวัลจะมีการจัดล�าดับ
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เป็นรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้แทนศูนย์ นอกจากนั้น ยังมีรางวัลพิเศษต่าง ๆ  ได้แก่ รางวัล
คะแนนรวมสูงสุด รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด และรางวัลคะแนน
รวมสูงสุด 4 ภูมิภาค

ผลการแข่งขันปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�านวน 10 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 
จ�านวน 20 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 30 รางวัล และรางวัลพิเศษ จ�านวน 7 รางวัล 
ได้แก่ รางวัลผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด ผู้แข่งขันที่ได้
คะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงสุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคเหนือ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดประจ�าภาคใต้ ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แข่งขันที่ได้
คะแนนรวมสูงสุดประจ�าภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ทั้งนี้ 
นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด จ�านวน 15 คน จะได้เข้าร่วมอบรมในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนาและต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

ในพิธีปิดงาน นอกจากการมอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้ส่งมอบธงการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ให้กับศูนย์ สอวน. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในปี 
2564 ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการบริหารมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า 
"มูลนิธิ สอวน. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
คร้ังท่ี 17 โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ การแข่งขันนี้เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนในเชิงวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล เพ่ือจะได้น�าไปพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือน�าไปสู่การ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตของนักเรียนเอง นักเรียนท่ีไม่ได้รับรางวัล
ในวันนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน การที่นักเรียนทุกคนสามารถผ่านเข้ามาในการแข่งขัน
ระดับชาตินี้ได้ ถือว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถสูง เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ประเทศชาติฝากความหวังไว้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ต่อเพ่ือนร่วมชั้น 
ต่อโรงเรียน และต่อชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศต่อไป"
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ศูนย์วิจัยฟสิิกส์ของพลาสมาและล�าอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางรังสีและการ
ปลดปล่อยของวัสดุ ครั้งที่ 3 "The 3rd International Conference on Radiation and Emission in Materials 
(ICREM-2020) ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ประธาน
คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นักวิชาการ และนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับฟสิิกส์ของรังสีและการปลดปล่อยจากวัสดุด้วยล�าไอออน / พลาสมา และการประยุกต์ ร่วมกับวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนได้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรังสีและ
การปลดปล่อยจากวัสดุในปัจจุบัน เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยทางรังสีและการปลดปล่อยของวัสดุในระดับ
สากล

ศูนย์วิ จัยฟิสิกส์ของพลาสมา
และล�าอนุภาคฯ 

จัดการประชุมวิชาการ 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
RADIATION AND 

EMISSION IN MATERIALS 
(ICREM-2020)
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คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน 
วันตลาดนัดความรู้  

COP DAY, SCIENCE CMU 
ปีที่  3 ครั้งที่  1 

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวันตลาดนัดความรู้ CoP Day, 
Science CMU ปีท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.
หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
ร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ที่ได้รับรางวัลประจ�าปี 
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2563 ได้แก่ กลุ่ม Living Library โดยนางสาว
อทุมุพร  มณวีรรณ ์กลุม่ Sci CMU e-Document 
โดยนางเบญจวรรณ  ใจสกัเสรญิ และนางวลยัพร 
เรือนมูล และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกองทุน
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยนางอัมพร ทัพบุรี 
หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น
การจัดท�ากลุ่ม CoP ประจ�าปี 2564 เพ่ือค้นหา
หัวข้อในการพัฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ก�าหนด
จัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือให้แต่ละ
กลุ่มรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงานของ
กลุ่ม CoP และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค
การด�าเนินงาน เพ่ือร่วมกันผลักดันให้การด�าเนิน
งานของแต่ละกลุ่มส�าเร็จลุล่วงต่อไป 
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ชมรมผู้ เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์  
จัดงานวันครบรอบ 10 ปี ชกว. มช.

ชมรมผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ชกว. มช. น�าโดย 
รองศาสตราจารย ์ดร.นรนิทร ์สริกิลุรตัน์ ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ จดังานวนัครบรอบ 
10 ปี ชกว. มช. "วันชื่นชุมนุม ชกว. มช." โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 
รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้น
เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุงานของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งอดีตผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะ 
สังสรรค์ และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ ร่วมกัน และเพ่ือสานความ
สัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกชมรมฯ และคณะฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลาน
สนามหญ้า อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ทีมนักวิจัย มช. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์

การเรียนรู้ ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา
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เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
ด้วยนายธัญศักดิ ์แสงศรจีนัทร ์นายกมนตรีเทศบาลต�าบลสุเทพ ได้ใหเ้กยีรติเขา้เยีย่มชมศูนยก์ารเรยีนรูศิ้ลปะ
โบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนา (Lanna Ancient Art and Science Learning Center) ณ วัดอุโมงค์
สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ที่ได้มีการเปิดให้บริการอย่าง
ไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา   

ทั้งน้ี ทีมงานห้องปฏิบัติการวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการของศูนย์การเรียนรู้ น�าทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต 
เกตตะพันธุ์ ได้ให้การต้อนรับ ร่วมกับทีมงานผลิตสื่อ Virtual Reality (VR) จากส�านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เย่ียมชมศูนย์ฯ ชมนิทรรศการ อุโมงค์
จ�าลอง และใชง้านตวัทดลองภาพเสมอืนจรงิ (VR Demo) ทีน่า่ต่ืนเต้นและเพ่ิงจัดท�าขึน้มาใหม ่โดยก�าลัง
อยู่ในช่วงหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท�า VR แบบสมบูรณ์ต่อไป   

ทัง้นี้ ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ป็นความร่วมมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วดัอโุมงค์สวนพุทธธรรม และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 
2564 ส�าหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสามารถติดต่อ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ เบอร์โทร 084-608-5461 
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มช. เปิดเรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นแห่งแรก 
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ ไม้ ท้องถิ่นภาคเหนือ 

หายาก ตั้งเป้าเป็นแหล่งวิจัยและผลิตกล้าไม้
ฟื้ นฟูป่าดอยสุเทพและภาคเหนือ

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ ถือฤกษ์งามยามดี
วนัสิง่แวดลอ้มไทย 4 ธันวาคม 2563 จดังานเปดิ “เรือนเพาะช�ากล้าไมท้้องถิน่” ณ ศูนยธ์รรมชาตวิทิยา
ดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ 
ดร.ธรณนิทร ์ไชยเรอืงศร ีคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่กลา่วตอ้นรบัแขก
ผูมี้เกยีรตจิากหลากหลายหนว่ยงานพันธมติรทีม่ารว่มมอืกนัท�ากจิกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนปลูกจิตส�านึกรักสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติของ
ประเทศไทยให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ภายในงานมีการเย่ียมชมเรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่น กิจกรรมสาธิตการเพาะเมล็ดและ
การย้ายกล้าไม้ท้องถิ่นแก่ผู้ที่สนใจ และการแจกต้นกล้าไม้ท้องถิ่นเพ่ือให้น�ากลับไปปลูกที่บ้าน 
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อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิม 
กล่าวว่า “เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นแห่งนี้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคเหนือ
หายาก ส�าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดไม้ท้องถ่ินในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิต
กล้าไม้ท้องถิ่นเพ่ือการฟื้ นฟูป่าบนดอยสุเทพซ่ึงระบบนิเวศป่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไฟ
ไหม้ป่าในทุก ๆ  ปี และฟื้ นฟูป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ รวมถึงการวิจัยกล้าไม้ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยวิจัย
การฟื้ นฟูปา่ (FORRU) ของคณะวทิยาศาสตร ์ตลอดจนเปน็พ้ืนทีส่�าหรับสนบัสนนุกจิกรรมบรกิาร
วิชาการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยา นิเวศวิทยา การอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผา่นการอบรมและการลงมอืปฏบิตัใินสถานทีจ่รงิ เพ่ือสรา้ง
ความตระหนักแก่เยาวชนและชุมชนให้เห็นความส�าคัญของธรรมชาติ และส่งเสริมชุมชนให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของศูนย์ฯ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในเรือ่งนวตักรรมดา้นสิง่แวดล้อมและพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการเปน็
ผูน้�าในการสรา้ง จดัการ สรา้งเสรมิสมรรถนะ และแบง่ปนัดา้นองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม
สีเขียวที่ยั่งยืน”  
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เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ลักษณะ
เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ และเรือนเพาะช�า ขนาดพ้ืนที่โดยรวม 100 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อ
ปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดใช้อย่าง
เป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรือนเพาะช�ากล้าไม้ท้องถิ่นแห่งนี้ ประกอบด้วย 

1. ห้องนิทรรศการ จัดแสดงข้อมูลการฟื้ นฟูป่าโดยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง องค์ประกอบ
ของเมล็ด ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และตัวอย่างอุปกรณ์เรือนเพาะช�า 

2. หอ้งเกบ็ตวัอยา่งเมลด็ จดัแสดงขอ้มลูโครงการธนาคารเมลด็เพ่ือการอนุรกัษ์พันธกุรรม
ของไม้ท้องถิ่น ประเภทของเมล็ด ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

3. หอ้งเกบ็อปุกรณ ์เกบ็อปุกรณเ์รอืนเพาะช�า วสัดเุพาะเมลด็ วสัดปุลกู และอปุกรณต์า่ง ๆ  

4. พ้ืนที่เตรียมและเพาะเมล็ด พ้ืนที่ส�าหรับการเพาะเมล็ดและจัดเตรียมวัสดุปลูก 

5. พ้ืนที่อนุบาลกล้าไม้ พ้ืนที่ส�าหรับวางกล้าไม้ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมน�าไปปลูก  

เรือนเพาะช�ากล้าไม้นับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของการฟื้ นฟูระบบนิเวศป่า โดยเป็น
แหล่งเพาะช�าและผลิตต้นกล้าไม้เพ่ือน�าไปปลูกป่า นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม 
ทั้งทางการศึกษาและสังคมของชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการฟื้ นฟูป่า
มากย่ิงขึน้ ตลอดจนเปน็การสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อไป  

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม นางสาวเอื้องอริน สายจันทร์ โทรศัพท์ 084-6116345 
ศูนยธ์รรมชาตวิทิยาดอยสเุทพเฉลมิพระเกยีรตฯิ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่อเีมล 
doisuthep.center@cmu.ac.th    
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ฉัตรชัย ชัยนนถี

“ใครเขาจะเชือ่ว่าเราท�าได้ก็ต่อเมือ่เราได้ท�าให้เขาดูแล้ว
ว่าเราท�าได้จริงเท่านั้น”

ในบรรดาเพ่ือนร่วมรุ่นภาควิชาชีววิทยากว่า 80 ชีวิต ผมคง
เป็นลูกศิษย์ที่น่าปวดหัวและน่าเป็นห่วงที่สุดคนหนึ่งของคณาจารย์ 
ด้วยผลการเรียนลุ่ม ๆ ดอน ๆ และความไร้เป้าหมายในการศึกษา
เล่าเรียนรวมถึงการท�างานในอนาคต แต่ในที่สุดแล้วทั้งอาจารย์ 
เพ่ือน พ่ี น้อง ก็ช่วยทั้งผลักทั้งดันจนผมเป็นบัณฑิตลูกช้างจนได้ 
ด้วยเวลา 5 ปีเต็ม และเกรดเฉลี่ย 2 ต้น ๆ

 อาจารย์อุราภรณ์ สะอาดสุด ท่านเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และเป็นครูท่ีรักและเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคน
เหมือนกับลูกของท่านเอง แม้ท่านจะเป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ 
แตไ่มน่่าเชือ่วา่สิง่ทีผ่มไดร้บัจากอาจารยม์ามากทีส่ดุคอืความละเอยีด 
พิถีพิถันในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกลายมา
เป็นทักษะส�าคัญในการท�างานในเวลาต่อมา

 ผมเรียนจบปี พ.ศ. 2546 ช้ากว่าเพ่ือนส่วนใหญ่ไป 1 ปี 
รบัปริญญาพรอ้มรุน่นอ้ง ในชว่งแรกหลงัเรยีนจบผมประสบปญัหา
อย่างมากในการหางานท�า อยู่ในสภาพบัณฑิตตกงานวนเวียน
เข้าออกภาควิชาเหมือนเมื่อตอนยังเรียนอยู่ อาจารย์ปานมุก 
วัชรปิยโสภณ จึงให้โอกาสได้ท�างานเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย
ของท่าน หลังจากนั้นจึงได้ท�างานเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย
ของอาจารย์กานดา หวังชัย รวมระยะเวลาปีเศษ ประสบการณ์
ท�างานตรงนีไ้ดก้ลายเป็นเสมอืนใบเบกิทางสู่การท�างานอืน่ ๆ  เพราะ
หลงัจากนัน้เป็นตน้มาไมว่า่ผมจะสมคัรงานในต�าแหนง่ใดก็ไดร้บัการ
พิจารณารับเข้าท�างานทุกต�าแหน่ง แตกต่างจากตอนที่พ่ึงเรียน
จบใหม่อย่างมาก ผมจึงได้เรียนรู้ว่าใครเขาจะเชื่อว่าเราท�าได้
ก็ต่อเมื่อเราได้ท�าให้เขาดูแล้วว่าเราท�าได้จริงเท่านั้น

SCI Alumni
ข่าวสารจากศิษย์เก่า

รหัส 4105178 ศิษย์เก่าสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีพปัจจุบัน : รับราชการครู ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน
บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



 ช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2551 ผมยังคงใช้ชีวิตและท�างานอยู่ที่เชียงใหม่ งานที่ท�าคือ
เป็นกองบรรณาธิการของบริษัทผลิตสื่อ จนกระทั่งบริษัทปิดตัวลงผมจึงตัดสินใจว่าจะ
กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดคือจังหวัดแพร่ สิ่งที่ต้องคิดอย่างมากคือในการกลับไปนั้นจะไป
ท�างานอะไรเพราะเมืองแพร่นั้นไม่ได้มีงานหลากหลายให้ท�าเหมือนเมืองเชียงใหม่ และผม
ให้ความสนใจอาชีพครูเพราะเชื่อว่าเป็นงานที่จะท�าให้เราได้ใช้ความรู้ความสามารถตามที่
ได้เรียนมามากที่สุดแล้ว

 แตก่ารจะท�างานเป็นครไูมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ๆ  ส�าหรบัผมซึง่ไมไ่ดเ้รยีนจบศึกษาศาสตร์
มาโดยตรง ผมไดไ้ปสมคัรเปน็ครวูทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนเอกชนหลายแหง่ในจงัหวดัแพร่ 
ซึ่งทุกแห่งจะบอกกับเราเหมือนกันว่าเขาสนใจเรามากเพราะเราจบจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ แต่ไม่สามารถรับเราเป็นครูได้เพราะเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ท�าให้ผมได้
เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมกัน 2 สิ่ง สิ่งแรกคือพ่ีน้องลูกช้างของเราได้ออกไปสร้างมาตรฐาน
ทีส่งูมากไวก้บัสงัคมภายนอก ความเป็นมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่จึงไดร้บัการยอมรบันับถอื
อย่างสูงและเราสมควรต้องภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และอีกสิ่งหนึ่งคือแม้เราจะมีต้นทุนท่ีดี
อย่างไรก็ตาม แต่ทุกที่มีกฎกติกาที่เราต้องยอมรับ เคารพและปฏิบัติตามหากต้องการ
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของที่แห่งนั้น ท�าให้เราต้องเรียนรู้เงื่อนไขที่เราต้องผ่าน ตั้งเป้าหมาย 
หาวิธีการ และลงมือท�าเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายนั้นเสมอ และการก้าวไปข้างหน้าจะท�าให้เรา
ได้เจอเงื่อนไขใหม่ เป้าหมายใหม่อยู่ตลอดเส้นทาง

 เม่ือเริม่ตัง้เปา้หมายแลว้วา่จะเปน็ครผูมจงึตอ้งหาวธิกีารทีจ่ะมใีบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ซึ่งวิธีการหลักมีอยู่ 2 แนวทาง แนวทางแรกคือการขอสอบเทียบมาตรฐาน
ตามที่คุรุสภาก�าหนด และอีกแนวทางหนึ่งคือการเรียนให้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ซ่ึงจะมีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 
ผมเลือกเรียนหลักสูตรดังกล่าวของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถือและสะดวกต่อการเดินทางไปเรียนมากท่ีสุดส�าหรับผม ใช้เวลาเรียนและ
ฝกึประสบการณ์วชิาชพีหรอืเรยีกง่าย ๆ  วา่ฝกึสอนรวม ๓ ภาคเรยีนหรอืประมาณ 1 ปคีรึง่ 
จงึส�าเร็จการศึกษาได้รบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีครแูละสามารถขอขึน้ทะเบยีนรับใบอนญุาต
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ประกอบวชิาชพีครไูด ้ทีส่�าคัญอกีอยา่งหนึง่คือผมได้รู้จกั
ภรรยาของผมตอนมาเรียนด้วยกันที่นี่เอง

 เมือ่ได้ใบเบิกทางมาแลว้เปน็จังหวะเดียวกนัพอดี
กับที่ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 77 
แพร-่นา่น ซึง่เพ่ิงกอ่ตัง้ขึน้มาไดไ้มถ่งึปี เปิดสอบบรรจคุรู 
ผมจึงสมัครสอบในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และการสอบ
ครั้งนี้ท�าให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าการตั้งเป้าหมาย การหา
วธิกีารเพ่ือบรรลเุปา้หมาย และการลงมือท�าน้ันจะน�าไปสู่
ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุเทา่ท่ีจะดไีด ้ไมต่า่งจากกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรท์ีเ่ราไดร้บัการปลกูฝงัมา หรือท่ีพระพุทธเจ้า
ได้ทรงสอนไว้ในเรื่องของอริยสัจ 4 ผมสามารถสอบได้
ในล�าดับท่ี 1 มีสทิธิเ์ลือกท�างานในโรงเรยีนใดกไ็ด้ท่ีมีอตัรา
ว่างอยู่ ผมพูดได้เต็มปากว่าการสอบนั้นไม่ยากเลย 
แตก่ระบวนการกอ่นท่ีผมจะมีสิทธิส์อบน้ันยากและใชเ้วลา
นานมาก มโีรงเรยีนใหเ้ลอืก 4 โรงเรยีน มอียู ่3 โรงเรยีน
ทีอ่ยูใ่นจงัหวดันา่นและหนึง่ในนัน้คอืโรงเรยีนประจ�าจังหวดั 
แน่นอนว่าผมเองก็อยากท�างานในโรงเรียนที่ใหญ่และ
มีชื่อเสียง แต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจเลือกโรงเรียนใน
จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าอ�าเภอ 
เพราะเป้าหมายแรกคือการได้กลับมาอยู่บ้านและดูแล
ครอบครัว ผมบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. 2554

 หลังจากเป็นครูได้ 2 ปี ผมจึงตั้งเป้าหมายว่าจะ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งก็เช่นเดียวกับครูคือจะต้อง
มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศึกษา ผมจงึ
ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งมีสาขาวิทยบริการใน
จังหวัดแพร่ และสามารถขออนุญาตศึกษาต่อได้
โดยไม่ใช้เวลาราชการ ใช้เวลาเรียนเวลาห้าโมงเย็นถึง
สามทุ่ม สัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดเวลา 2 ปีเต็ม เมื่อจบ
ปริญญาโทแล้วจงึสามารถขอใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ ซึ่งก็เป็นเพียงเง่ือนไขข้อหนึ่ง
เท่านั้น ยังมีเงื่อนไขอีกหลายข้อที่ต้องผ่าน และผมก็ท�า
เช่นเดิม ตั้งเป้าหมาย ก�าหนดวิธีการ และลงมือท�า

 จนถงึตอนน้ีในชวีติของผมทัง้การงานและครอบครวั
กยั็งมเีป้าหมายใหม ่ๆ  ใหมุ้ง่ไปเสมอ ผมมชีวิีตทีด่ ีมีความ
สุขตามอัตภาพ รู้จักตนเองและภาคภูมิใจในตนเอง
ในระดับหนึ่ง และเชื่อมั่นว่าตนเองยังสามารถที่จะท�า
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อีกมาก สิ่งท่ีผม
อยากจะบอกคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือสารตั้งต้นท่ี
หล่อหลอมให้ผมเป็นอย่างที่ผมเป็นในทุกวันนี้ ขอบคุณ
ภาควิชาชีววิทยา ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
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“คณิตศาสตร์คือการคิดอย่างเป็นระบบ เมือ่เรามอง
ทุกอย่างเป็นระบบ เราจะมองเห็นปัญหาเป็นจุดย่อย 

แล้วเริ่มแก้ เติม เสริม จนได้ผลลัพธ์ทีด่ีขึน้”

ท�าไมเลือกเรียนคณิตศาสตร์ นี่คงเป็นค�าถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดในชีวิต เพราะการเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลดูเป็นอะไรที่ห่างไกลจากค�าว่านักคณิตศาสตร์ในสายตาคนทั่วไป แต่ส�าหรับตัวเองมีค�า
ตอบงา่ย ๆ  อยูแ่ลว้คอืชอบ ทกุครัง้ที่เหน็สมการ เหน็สตูร เหน็ปญัหาที่ดซูบัซอ้นและเห็นวธิกีารหาค�าตอบ
ของนักคณิตศาสตร์ มันดูสวยงาม มันดูน่าทึ่ง ซึ่งพอได้มาเรียนจริง ๆ คณิตศาสตร์ยิ่งตอกย�า้ความ
ส�าคัญของมนัตวัเอง เพ่ิมความลุ่มลึกในทศันคตทิีเ่รามตีอ่คณติศาสตร ์ตกตะลงึไปกบัโลกใบใหมท่ัง้ทีเ่รา
อยากก้าวเข้าไปดูและอยากวิ่งหนีมันไปให้ไกล 

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่การเรียนเป็นบันไดเพ่ือใช้ก้าวไปสู่ชีวิตการท�างาน การสร้างบันไดที่แข็งแรงคง
สร้างความกดดันและความเครียดให้มากมาย แต่กับตัวเองท่ีมีงานรองรับอยู่แล้ว (โรงเรียนเป็นของ
ครอบครัว) มันคือการยกภาระเหล่านี้ออกไป ไม่ต้องห่วงเรื่องเกรด ไม่ต้องห่วงเรื่องงาน เราจึงเลือกลง
วิชาที่อยากลง ทุ่มเทกับเรื่องที่อยากศึกษา ทิ้งเรื่องที่ไม่ชอบ มองผ่านเรื่องที่ไม่สนใจ บางเรื่องที่ยากเรา
จงึมองเปน็ความทา้ทาย ท�าไดก้ด็ ีท�าไม่ได้กแ็ทบไมม่ผีลเสยี แตไ่มว่า่ยงัไงกต็าม กระบวนการทีเ่ราไดผ้า่นมา 
ประสบการณ์ในอ้อมกอดของภาควิชาคณิตศาสตร์ก็ได้มีส่วนสร้างเราให้เป็นเราในทุกวันนี้ ซึ่ง ณ ตอน
นั้นเราบอกไม่ได้เลยว่าที่เรียนมาจะเอามาใช้อะไร หรือจะมีประโยชน์อะไรกับงานที่เราจะต้องไปท�า 

รหัส ป.ตรี : 490510735 / รหัส ป.โท : 530531100 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาชีพ ครู ต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการฝา่ยวิชาการ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา 

SCI Alumni
ข่าวสารจากศิษย์เก่า

ฤธวัฐร์ วรรณประภา 
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ในช่วงปีแรก ๆ ที่ได้มาท�างาน มันก็ไม่ต่างจากการเรียน เราต้องเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ทักษะ
ใหม่ ๆ แม้เราจะอยู่กับโรงเรียนมาตั้งแต่เด็ก ช่วยท�างานมาต้ังแต่อยู่ชั้นประถม พอมาท�างาน
เต็มตัวมันก็เหมือนเราเป็นน้องใหม่ท่ีต้องเรียนรู้อะไรอีกมาก กว่าการท�างานจะเริ่มลงตัวก็ใช้เวลา
หลายปี ในช่วงเวลานั้นเองที่ประสบการณ์จากสมัยเรียนค่อย ๆ แสดงผลสัมฤทธิ์ออกมา หนึ่งใน
การเรียนที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านคือการอ่านงานวิจัย ซึ่งจากประสบการณ์การเรียน ป.บัณฑิต 
และการพบปะครอูกีมาก ท�าให้รู้วา่การคน้ควา้ขอ้มูลของคนทีจ่บสายวทิยม์าโดยตรงมปีระสิทธภิาพกวา่ 
ปัญหาที่เห็นได้ชัด เช่น การเรียนโดยใช้ STEM เรามีข้อกังขาทุกครั้งเวลาไปเข้าอบรม เราจึงไปค้น
ข้อมูลหาต้นตอของ STEM ว่ามาจากไหน ใครคิด แนวคิดตั้งต้นคืออะไร ข้อจ�ากัดในการใช้ 
ซึง่ผลท่ีไดอ้อกมาค่อนขา้งนา่ประหลาดเพราะประเทศไทยเราน�ามาใช้แบบแต่งแต้มเติมสีจนหลุดจาก
กรอบแนวคิดดั้งเดิมไปไกล และการเรียน ป.โท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ท�าให้เรามองทุกอย่าง
วา่ต้องมจีดุเชือ่มโยง ท�าใหเ้ราขยายการอา่นงานวจิยั และการศึกษาขา้มจากสายการสอน การดแูลเดก็ 
ไปสายการวจัิยการแพทย์ดา้นสมอง การแพทยด้์านพัฒนาการเด็ก จติวทิยาและการอา่นภาษากาย 
ซึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกันเราสามารถพัฒนาครูให้มีทักษะที่หลากหลายและเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งการจะ
ท�าสิ่งเหล่านี้ได้มันมาจากการปลูกฝังสมัยเรียนคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์คือการคิดอย่าง
เป็นระบบ เมื่อเรามองทุกอย่างเป็นระบบ เราจะมองเห็นปัญหาเป็นจุดย่อย แล้วเริ่มแก้ เติม เสริม 
จนไดผ้ลลพัธท์ีด่ขีึน้ และคณติศาสตรย์งัสอนใหเ้รารูว้า่ผลลพัธข์องปญัหามวีธิกีารมากกวา่หนึง่วธิี 
ที่โรงเรียนจึงสอนครูให้มีความยืดหยุ่นในการสอน ปรับตัวตามผู้เรียน ให้เครื่องมือคือวิธีการที่
หลากหลายในการสอน เราไมย่ดึตดิกบัรปูแบบหรอืแนวคดิใดแนวคดิหน่ึง ครท่ีูน่ีตอ้งพรอ้มจะอบรม
เพ่ือเสริมความรู้ใหม่ ๆ ตลอด ยิ่งเราตระหนักถึงความส�าคัญของกระบวนการคิดเท่าไหร่ เรายิ่ง
ต้องมองหาวิธีการที่จะสร้างกระบวนการคิดให้ได้ในเด็กเล็ก และเม่ือเรามองลึกผ่านกระบวนการ
เรียนรู็ท่ีเราได้รับ ท่ีเราได้ศึกษา เราพบว่าการเรียนคณิตศาสตร์น่ีแหละที่ปลูกฝังสิ่งเหล่าน้ีมา
โดยตลอด สิง่ทีเ่ราท�าคอืการใหค้รูของเราทราบวา่การเรยีนคณติศาสตรค์อืการตอ้งการสง่ตอ่อะไร 
ที่มากกว่าตัวเลข เพราะเมื่อครูเข้าใจ การส่งต่อไปสู่ผู้เรียนจึงจะเริ่มขึ้น
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SCI-Knowledge
สาระวิชาการ

นักวิ จัย มช. ค้นพบ 
“เห็ดพันธุ์อัปสร” เห็ดชนิดใหม่ของโลก 

ได้รับพระราชทานชื่อสามัญ
ทมีความหลากหลายทางชวีภาพดา้นเหด็ราวทิยา โดย ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ ดร.สายสมร ล�ายอง หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านความหลากหลาย
ของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักวิจัยอีกสองท่าน คือ ดร.นครินทร์ 
สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า สังกัดส�านักงานบริหาร
งานวจัิย มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ทีเ่ปน็ผู้รว่มวจิยัในโครงการ 
“การส�ารวจและจดัท�าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ
ของสวนป่าแม่เมาะ” ภายใต้ทุนขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมี 
รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศักดิ ์ศรเีงนิยวง รองอธกิารบดี 
มหาวทิยาลัยแมโ่จ ้เปน็หวัหนา้โครงการ ซึง่ไดด้�าเนนิโครงการ
ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ทีเ่ป็นการค้นพบ
ใหม่ของโลก จ�านวน 1 ชนิด ซึง่จัดอยู่ในสกุล Pleurotus (สกุลที่
ใช้เรียกเห็ดนางฟา้) ซึ่งค้นพบโดย ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ
ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า 

นักวิจัยทั้งสองได้ร่วมกันศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา และศึกษา
ข้อมูลทาง DNA พ้ืนฐานเพ่ือบอกถึงรหัสพันธุกรรม รวมถงึวิวัฒนาการของ
เห็ดสกุลดังกล่าวจนมั่นใจว่าเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลก จึงได้น�าความกราบบังคมทูล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือเสนอทูลขอพระราชทานชื่อสามัญ และขอพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาละติน “sirindhorniae” ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมือ่วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่า่นมา มหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดรั้บพระราชทาน
ชื่อเห็ดชนิดใหม่ดังกล่าว ว่า “เห็ดพันธุ์อัปสร” มีความหมายถึง นางฟา้ จากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทีม
วิจัยเห็ดราได้ต้ังชื่อวิทยาศาสตร์ของเห็ดชนิดน้ีว่า Pleurotus sirindhorniae sp. 
nov. Suwannarach N. et al. ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดบันานาชาติด้านอนุกรมวธิาน PHYTOTAXA (Suwannarach et al. 2020 volume 
460 เล่มที่ 4) นอกจากพ้ืนที่สวนป่าแม่เมาะท่ีเป็นพ้ืนท่ีพบเห็ดพันธุ์อัปสรครั้งแรก 
ทมีวจิยัยังพบการกระจายของเหด็พันธุอ์ปัสรเพ่ิมขึน้ในพ้ืนท่ีวจัิยปกปกัพันธกุรรมพืช 
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อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หริภุญไชย จังหวัดล�าพูน ในปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาอีกด้วย

เหด็พันธุอ์ปัสร สามารถเพาะเลีย้งเปน็เสน้ใยบรสิทุธิไ์ดใ้นหอ้งปฏบิตักิาร และเป็นเหด็ท่ีสามารถ
น�ามาเพาะเลี้ยงให้เกิดดอกเห็ด อีกทั้งมีรายงานว่ารับประทานได้ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญ และ
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เจริญได้รวดเร็วในก้อนเห็ดทั่วไปรวมถึงทนอากาศร้อนได้ดีกว่าเห็ดสกุล
นางฟา้ชนดิอ่ืน ในอนาคตทีมวิจยัสามารถทีจ่ะพัฒนาตอ่ยอดเปน็เหด็เศรษฐกจิเพ่ือสง่เสรมิการเพาะเลีย้ง 
สร้างรายได ้รวมถงึใชเ้ปน็สายพันธุต์น้แบบเพ่ือปรบัปรงุพันธุใ์นสภาพทนตอ่อากาศรอ้นไดใ้นอนาคต

เห็ดนางฟา้ที่มีรายงานในประเทศไทย ซึ่งเห็ดสกุลนางฟา้ (Pleurotus spp.) ซึ่งมีรูปร่างความ
คล้ายคลึงกันเห็ดนางรมซ่ึงจัดอยู่ในแฟมิลี่ (family) เดียวกัน ในประเทศไทยนิยม

เรียกเห็ดนางฟา้โดยกรมวิชาการเกษตร แต่ในทางวิชาการนั้นยังไม่ได้มีการ
ระบุการเรียกชื่ออย่างแน่ชัด ซึ่งแต่ก่อนมีความเข้าใจกันว่าเห็ดนางรม

และนางฟา้อยู่ในสกุล Pleurotus sajor-caju แต่ปัจจุบันเห็ดสกุล
ดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนให้จัดอยู่ในสกุล Lentinus sajor-caju 
(ประเทศไทยเรียกว่าเห็ดตีนปลอก) กลุ่มเดียวกับเห็ดลมบด ด้วย
การอาศัยหลกัการวเิคราะหท์างเทคนคิอณชูวีโมเลกลุ และในประเทศไทย
มีรายงานการค้นพบเห็ดในสกุลเห็ดนางฟา้ จ�านวน 14 ชนิด คือ 

Pleurotus angustatus (เหด็นางฟา้ภฐูาน), P. cornucopiae 
(เห็ดนางรมทอง), P. cystidiosus (เห็ดเป๋าฮื้อ), P. 
djamor (เห็ดนางนวล, P. eryngii, P. dryinus, P. 
flabellatus (เห็ดมัน), P. giganteus (เห็ดโต่งฝน), P. 
ostereatus (เห็ดหอยนางรม), P. platypus, P. 
pulmonarius, P. salmoneostramineus, P. porrigens 

(เห็ดนางฟา้ขาวน้อย), และ P. sapidus (เห็ดนางฟา้ขาว) 
ดังนั้นชนิดท่ี 15 ของประเทศไทย คือ P. sirindhorniae 

(เห็ดพันธุ์อัปสร)
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ลักษณะที่แตกต่างของเห็ดสกุลนางฟา้ที่มีการรายงานก่อนหน้านี้กับเห็ดพันธุ์อัปสร

โดยอาศัยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ด พบว่าลักษณะดอกคล้ายกับ 
เห็ดหอยนางรม (P. ostereatus) อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบลักษณะโครงสร้างอ่ืน ๆ ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เห็ดที่พบนี้มีเซลล์ที่สร้างสปอร์ (basidia) ขนาด 10-18 x 4-5.5 ไมโครเมตร 
ซึ่ง มีขนาดเล็กกว่าของเห็ดหอยนางรมที่มีขนาด 29-31 x 7-10 ไมโครเมตร และเห็ดที่พบมีขนาดของ
สปอร์ 5-7.5 x 3.5-4.5 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาดสั้นกว่าของเห็ดหอยนางรมที่มีขนาด 8-13 x 3-4.5 
ไมโครเมตร ซึ่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการทางเทคนิคอณูชีววิทยา DNA เป็นข้อมูล
สนับสนุนว่าเห็ดพันธุ์อัปสรมีความแตกต่างจากเห็ดนางรมอย่างชัดเจน

ทีมวิจัย โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง
1. รองศาสตราจารย ์ดร.เกรยีงศักดิ ์ศรเีงนิยวง ทมีวจิยัความหลากหลายของทรพัยากรพืชป่า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.  ศาสตราจารย ์เกยีรตคิณุ ดร.สายสมร ล�ายอง ทมีวจิยัเหด็ราขนาดใหญ ่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
3.  ดร.นครินทร์ สุวรรณราช ทีมวิจัยเห็ดราขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.  ดร.จตุรงค์ ค�าหล้า ทีมวิจัยเห็ดราขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ทีมวิจัยความหลากหลายของแมลง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ธรีะพงษ์ เสาวภาคย์ ทมีวิจยัความหลากหลายของสัตว์ป่า มหาวิทยาลยั

เชียงใหม่
7.  อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ทีมวิจัยความหลากหลายของทรัพยากรพืชป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี ทีมวิจัยความหลากหลายของทรัพยากรพืชป่า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ทีมประเมินการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความ

หลากหลายของชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ลกัษณา สมัมานิธิ ทมีวจิยัภมิูสารสนเทศความหลากหลายทางชวีภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11. นายวิสูตร แดงบุตร ทีมวิจัยความหลากหลายของทรัพยากรพืชป่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กระทรวง อว. โดย วช. ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อน

โครงการการรื้อฟื้ นการผลิต 
กระจกเกรียบและจืนแบบโบราณ  

เพ่ืองานบูรณะและอนุ รักษ์
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (อว.) เลง็เหน็ความส�าคัญของ
วทิยาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์และภูมิปัญญาของคนไทยซึ่ง
เป็นฐานรากท่ีม่ันคงในการเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยในปี 2559 
วช.อว. ไดส้นบัสนนุการวจิยั เรือ่ง “การพัฒนา
แก้วคริสตัลปราศจากตะกั่วและการประดิษฐ์
แก้วคริสตัลบาง” ภายใต้แผนงานเทคโนโลยี
เพ่ืออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโน
เทคโนโลยี น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด นักวิจัย สังกัดคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และคณะ 
และปจัจบุนัไดพั้ฒนางานทีเ่นน้ “การประดษิฐ์

SCI-Knowledge
สาระวิชาการ
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แก้วคริสตัลบางเพ่ือประยุกต์เป็นกระจกโบราณ” ร่วมกับโรงงานการผลิต
กระจกโบราณของนายรชต ชาญเชี่ยว และคณะ เพ่ือพัฒนาสูตรกระจก
โบราณใหม่ ๆ  เปน็กระจกจนืและกระจกเกรยีบ จนสามารถน�ากระจกจนืและ
กระจกเกรยีบไปบรูณะโบราณสถานและโบราณวตัถไุดห้ลายแหง่ อกีทัง้ยงั
สามารถสร้างผลติภณัฑต์น้แบบประดบักระจกจืนและกระจกเกรียบทีส่ามารถ
น�าไปใชง้านในการบรูณะโบราณสถานและโบราณวตัถ ุและสรา้งผลติภณัฑ์
ต้นแบบที่ใช้กระจกจืนและกระจกเกรียบตกแต่งเพ่ือขยายผลเชิงพาณิชย์
ในอนาคต 

และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 วช. ได้ถวายสัตภัณฑ์ที่ประดับกระจก
จืน ซึ่งเป็นกระจกที่ได้จากงานวิจัย ณ วัดช่างฆ้อง อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศิลปิน “ฝุน่ หอสูง” นายชาญยุทธ 
โตบัณฑิต ออกแบบและสร้างสัตภัณฑ์ เป็นความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ของการน�าผลงานวจิยัจากหอ้งปฏบิตักิาร ทีส่ามารถตอ่ยอดทัง้เชงิพาณชิย์
และสามารถน�าไปท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรมของประเทศไทย เพ่ือรกัษามรดก
อันทรงคุณค่าให้คงอยู่เคียงคู่คนไทยสืบไป
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UPDATE ข่าวสารวัคซีนต้านโควิด-19 
“ความหวังของชาวโลก”

จับตา “วัคซีนต้านโควิด-19 ตัวเด็ด จาก 3 บริษัทดัง”

ถึงแม้ว่าบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีความพยามในการคิดค้นและพัฒนาวัคซีนป้องกัน 
COVID-19  ขึน้มาหลายตวั แต ่ณ ขณะนี้ (ปลายเดอืนธนัวาคม 2563) ขอ้มลูจากการวจิยัวคัซนี COVID-19 
พบว่ามีประเทศต่าง ๆ วิจัยและทดลองวัคซีนที่ก�าลังรอลุ้นความส�าเร็จในเฟส 3 อยู่ 15 ชนิดด้วยกัน โดย
มีการทดลองทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป รัสเซีย และจีน 

ทั้งนี้ มีวัคซีน 3 ตัวเด็ด ที่น่าสนใจ ซึ่งก�าลังเป็นที่จับตามอง และมีการทดลองฉีดให้กับประชาชนไป
แล้วในบางประเทศ ได้แก่ "BNT162b2" โดย ไฟเซอร์-BioNTech, วัคซีนโควิด-19 "mRNA-1273" โดย 
โมเดอร์นา และวัคซีนโควิด-19 "AZD1222" โดย บริษัทยายักษ์ใหญ่แอสตราเซเนกา และมหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด

SCI Column
สาระวิทยาศาสตร์

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่คนทั่วโลกเผชิญร่วมกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 
สง่ผลกระทบหนกัหนาสาหสัเอาการทเีดยีว และสิง่ทีเ่ป็นความหวงัของทกุคนในเวลานีก้ค็งจะเป็นวัคซนี 
ที่เราต่างตั้งหน้าต้ังตารอ และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด เพราะยิ่งเราได้ใช้วัคซีนกันเร็วขึ้น
เท่าไหร่ ก็หมายถึงสงครามโรคระบาดครั้งนี้จะบรรเทาเบาบางหรือจบลงได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น Science 
CMU Focus ฉบบัน้ี จงึขออาสาจะรวบรวมข้อมลูขา่วสารสดุลา่สดุเกีย่วกบัการพัฒนาวคัซนีมารายงาน
ให้ทุกคนได้ติดตามไปพร้อม ๆ กัน
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"BNT162b2" โดย ไฟเซอร์-BioNTech (เยอรมนี + สหรัฐอเมริกา)

วัคซีนตัวนี้เกิดจากความร่วมมือของบริษัท Pfizer กับบริษัท BioNTech SE โดยจะต่อยอดการใช้เทคโนโลยี 
Messenger RNA (mRNA) ของ BioNTech จากการต้านมะเร็ง มาใช้ต้านโควิด-19 แทน โดยวัคซีนชนิด mRNA 
จะบรรจพัุนธกุรรมที่สรา้งโปรตนีโคโรนาไวรสัที่เรยีกวา่ โปรตนีหนาม เมื่อฉดีเขา้ไปในเซลล ์วคัซนีจะท�าใหเ้ซลลส์ร้าง
โปรตีนขัดขวางซ่ึงจะถูกปล่อยเข้าสู่ร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้จดจ�าการสร้างโปรตีนที่ใช้ในการขัดขวาง
เชื้อโควิด-19

โดยล่าสุดส�านักงานอาหารและยาสหรัฐฯ หรือ FDA อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค 
เป็นกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ถือเป็นบริษัทแรกที่ผ่านการรับรองของ FDA โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการ
ซื้อวัคซีนชุดแรก 100 ล้านโดส และเริ่มฉีดให้กับประชากรอเมริกันกลุ่มแรก ๆ ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วัคซีนโควิด-19 "mRNA-1273" โดย โมเดอร์นา (สหรัฐอเมริกา)

โมเดอร์นาได้พัฒนาวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA (messenger RNA) เทคโนโลยีเดียวกับที่ไฟเซอร์ใช้ในการ
พัฒนาวัคซีน BNT162 โดยจากการทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครกว่า 30,000 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 
95 คน โดยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) 90 คน ในกลุ่มท่ีได้รับการฉีดวัคซีน 2 โด๊ส 5 คน ส่งผลให้

ประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA-1273 โดยประมาณอยู่ที่ 94.5% โดยวัคซีนของโมเดอร์นาได้รับการ
รบัรองวา่ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัเชื้อไวรสัโควดิ-19 สูงถงึ 94 เปอรเ์ซ็นต ์สามารถจดัเกบ็
ไว้ได้ในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับอุณหภูมิตู้แช่แข็งทั่วไป 

วัคซีนโควิด-19 "AZD1222" โดย บริษัทยายักษ์ใหญ่แอสตราเซเนกา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

วคัซนีโควดิ-19 "AZD1222" ทีพั่ฒนาโดยแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) และมหาวทิยาลยัออกซฟอร์ด 
ของอังกฤษ พบว่ามีความสามารถในการป้องกันโควิด-19 "สูง" ท�าให้มีนักวิเคราะห์มองว่า วัคซีนโควิด-19 
ตวันีอ้าจมขีอ้ไดเ้ปรยีบบางอย่างท่ีวคัซนีโควดิ-19 สองตวักอ่นหนา้ไมม่ ีโดยเฉพาะเรือ่งของราคาและการขนสง่ 
โลจิสติกส์
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ผลการทดลองทางคลินิกเฟส 3 เบื้องต้น พบว่า วัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา-ออกซฟอร์ดมี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย 70% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 นักวิจัยกล่าวว่า ตัวเลขนี้อาจสูงถึง 90% หากปรับ
ขนาดยา แต่ผลโดยรวมแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ชนิดนี้ต�่ากว่าวัคซีนอื่น ๆ เล็กน้อย 
เช่น วัคซีนของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพมากกว่า 90% ส่วนของโมเดอร์นามีประสิทธิภาพ 94.5%

ส�าหรับประเทศไทย เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา "รัฐบาลมีมติอนุมัติงบกว่า 6 พันล้านบาท 
สั่งจองซื้อวัคซีนโควิด-19 จากแอสตราเซเนกา จ�านวน 26 ล้านโด๊ส ซึ่งสามารถครอบคลุมการรักษาคนไทย
ร้อยละ 20 ของประชากรหรือ 13 ล้านคน" และส�าหรับการจองซื้อนี้ จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
มาด้วย เพ่ือให้ผลิตได้เองภายในประเทศ ท�าให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งและความเสียหาย ที่ส�าคัญวัคซีนที่
ส�าเร็จต้องผ่านกระบวนการรับรองต่าง ๆ มีความปลอดภัยส�าหรับผู้รับวัคซีน

วัคซีนต้านโควิด-19 โดยคนไทย

และอกีหนึง่ความหวงัของไทย คอืการพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 โดยบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด 
บริษัทสตาร์ทอัพจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่สามารถพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบ ที่เป็น
เทคโนโลยสีกดัจากใบพืชจากฝมีอืคนไทยเพ่ือคนไทย 
โดยมีการเปิดรับบริจาคทุนวิจัย 500 บาท จาก
คนไทย 1 ล้านคน รวม 500 ล้านบาท เพ่ือเร่งผลิต
วัคซนีโควดิ-19 จากใบพืชเพ่ือทดสอบในมนษุยไ์ด้ทัน
ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งใบพืชดังกล่าวมา
จากตน้ยาสบูสายพันธุพ้ื์นเมืองจากประเทศออสเตรเลยี 

วัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบ นับเป็นวัคซีน
สญัชาตไิทย ท่ีพัฒนาและผลติโดยคนไทยทกุขัน้ตอน 
ลดการพ่ึงพาต่างชาติ และยังสามารถรองรับการ 
กลายพันธุข์องเช้ือไวรัสในอนาคต ซึง่ท�าใหป้ระเทศไทย
สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที ส่วนความคืบหน้า
การผลิตซีนป้องกันโควิด-19 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การปรบัปรงุสถานทีใ่ชผ้ลิตวคัซนี โดยจะเร่ิมทดลอง
ในมนุษย์ ช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้า และผลิตใช้จริง
ในปีเดียวกัน ตั้งเป้าการผลิต 1-5 ล้านโดสต่อเดือน

สหรัฐฯ มาแรง ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 1 ล้านคน 

นายโรเบิร์ต เรดฟลิด์ ผู้อ�านวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ เปิดเผยเม่ือวันที่ 23 
ธันวาคม ว่ามีประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดสแรกไปแล้ว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้า
ด้านโรคติดต่อของอเมริกาคาดหมายว่าหากทุกอย่างด�าเนินไปอย่างราบรื่น สหรัฐฯ น่าจะบรรลุเป้าหมายมี
ภูมิคุ้มกันในประชากรอย่างกว้างขวางช่วงฤดูร้อนปีหน้า

นอกจากนี ้เม่ือวนัเสาร์ที ่26 ธันวาคมท่ีผ่านมา ส�านักขา่ว บบีีซ ียงัไดร้ายงานวา่ วคัซนีตา้นไวรสัโควดิ-19 
ทีพั่ฒนาโดยบรษัิท ไฟเซอร ์และ ไบโอเอน็เทค ไดถ้กูสง่ใหกั้บ 27 ชาตสิมาชกิของสหภาพยโุรปครบทัง้หมดแลว้ 
โดยบางประเทศเริม่การฉีดวัคซีนในวันเดียวกนั ทัง้นี ้ฮงัการเีป็นประเทศแรกในสหภาพยโุรปทีเ่ริม่การฉดีวคัซนี 
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ในข่าวร้ายยังมีข่าวดี และในความวิตกกังวลก็ยังคงมีความหวัง แต่
ก่อนที่พวกเราจะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 กันอย่างท่ัวถึง เราคงต้องให้
ความส�าคัญกับวัคซีนประจ�าตัวของทุกคนก่อน นั่นก็คือการสวมหน้ากาก
อนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ที่ส�าคัญคือการงดเข้าไปในพ้ืนที่
แออดั หรอืงดการเดนิทางไปตา่งพ้ืนทีใ่นชว่งนี ้หากเราทกุคนรว่มมอืรว่มใจ
กันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะ
บรรเทาเบาบางลง และเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันในเร็ววัน 

ในช่วงนี้เราคงต้องกันมาให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน 
ประคับประคองให้ผ่านพ้นสงครามโรคระบาดน้ี “โควิด-19 แม้จะเป็น
ประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจ�า และสร้างบาดแผลมากมาย แต่จงขอบคุณ
ตัวเอง ขอบคุณคนรอบข้าง และยืนหยัดฝ่าฟนัให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน”

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://mgronline.com/around/detail/9630000131133

https://www.voathai.com/a/additional-100-million-doses-of-
pfizer-biontech-vaccine-to-be-distributed-in-us/5710899.
html

https://www.dailynews.co.th/regional/814595

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E
0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8
%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/138807

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2002759

https://news.ch7.com/detail/457086

https://www.prachachat.net/d-life/news-571744
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