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SCI CMU STAR TEACHER
ผู้้�สอนดีเด่น คณะวิิทยาศาสตร์์ มชี.

News & EVENTS
กิจักร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์

SCI Knowledge
สาร์ะวิิทยาศาสตร์์

"สารพันสาระดี ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ท่ีสรรหา
มาเพ่ือผู้อ่านโดยเฉพาะ”

SCI Alumni
ข่าวิสาร์จัากศิษย์เก่า

"ข้อคิดดี ๆ จากศิษย์เก่าท่ีจะเป็นแนวทาง
ให้กับน้อง ๆ ในการทํางานและการใช้ชีวิต”

วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล และการพัฒนาท่ีย่ังยืน"

ค่านิยมหลักคณะวิทยาศาสตร์ (Science Core Values : sCi )
strategic Management บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Customer and Valued-People Focus มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
institutional Learning เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้



ทีมบร์ร์ณาธิิการ์
Science CMU focus

Hello
&

Welcome

ฉบับนี� Science CMU Focus จัะพาท่านผู้้�อ่านมาร้์�จัักกับอาจัาร์ย์

ผู้้�สอนดีเด่นของคณะวิิทยาศาสตร์์ จัากภาควิิชีาฟสิิกส์แลัะ

วัิสดุศาสตร์์ ซ่ึ่�งอาจัาร์ย์จัะมาแบ่งปั็นเทคนิค แนวิทางการ์

สอนที�ทำาให�นักศ่กษาสามาร์ถเรี์ยนร้์�ได�อย่างเข�าใจัแลัะมีทัศนคติที�ดี

ต่อการ์เรี์ยน พร์�อมแชีร์์เคล็ัดไม่ลัับในการ์สอนอย่างมีควิามสุข นอกจัากนี�

เร์ายังมีกิจักร์ร์มข่าวิสาร์ที�น่าสนใจัของคณะวิิทยาศาสตร์์ ตลัอดร์ะยะ

เวิลัา 3 เด่อนที�ผู่้านมาร์วิบร์วิมให�ทุกท่านได�อ่านอย่างจุัใจั ไม่ว่ิาจัะเป็็น

กิจักร์ร์มทางด�านการ์วิิจััยหร่์อการ์เรี์ยนการ์สอน. 

อย่ามัวิร์อชี�า! ไป็ติดตามกันเลัย



ดอกอินทนิล / ต้นไม้ใน มช.

อินทนิลั หร่์ออินทนิลันำ�า มีช่ี�อวิิทยาศาสตร์์ว่ิา Lagerstroemia 
speciosa(L.) Pers. เป็็นไม�ต�นผู้ลััดใบ ส้ง 10–25 เมตร์ 
เป็ล่ัอกลัำาต�นสีเทาหร่์อสีนำ�าตาลัอ่อน ผิู้วิค่อนข�างเรี์ยบ 
อาจัตกสะเก็ดเป็็นแผู่้นบาง ๆ บ�างเล็ักน�อย ป็ลัายใบแหลัม
แผู่้นใบค่อนข�างหนาเป็็นมันทั�งสองด�าน ไม่มีขน ดอกออกเป็็น
ช่ีอตั�งที�ป็ลัายกิ�ง ดอกสีม่วิงสด ม่วิงอมชีมพ้หร่์อชีมพ้ แลัะสี
จัะซีึ่ดจัางลังเม่�อดอกโร์ย ออกดอกเด่อนมีนาคม-มิถุนายน 
ชีอบแดดเต็มวัิน ทนแลั�ง นิยมป็ล้ักริ์มถนนทางเดินแลัะริ์ม
บ่อนำ�า
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“วิิทยาศาสตร์์” วิิชีาที�ใคร์ ๆ ต่างก็บอกเป็็นเสียงเดียวิกันว่ิา 

“ยาก” แลั�วิในฐานะผู้้�สอน จัะมีเทคนิค หร่์อวิิธีิการ์อะไร์ที�ทำาให�

นักศ่กษาเป็ิดใจัเรี์ยนร้์�สิ�งที�ยากนี�? โจัทย์ข�อนี� คงเป็็นโจัทย์

ที�ยากที�สุดสำาหรั์บผู้้�สอน

อาจัาร์ย์ต่อ ผู้ศ.ดร์.วีิร์ะเดชี ทองสุวิร์ร์ณ อาจัาร์ย์ป็ร์ะจัำาภาควิิชีาฟสิิกส์แลัะวัิสดุศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่ อาจัาร์ย์ดีเด่น คณะวิิทยาศาสตร์์ ป็ร์ะจัำาป็ี 2562 จัะมาแชีร์์แนวิทางการ์สอน จัากป็ร์ะสบการ์ณ์สอนในห�องเรี์ยนใหญ่ ๆ  
กว่ิา 11 ป็ี ที�อาจัาร์ย์บอกว่ิา “เป็็น 11 ป็ี ไม่เคยหยุดเรี์ยนร้์�ไป็พร์�อม ๆ  กับนักศ่กษา” แลัะยกให�นักศ่กษา “เป็็นคนสำาคัญเสมอ”

อาจัาร์ย์ต่อบอกเล่ัาว่ิา อาจัาร์ย์สอนที�คณะวิิทยาศาสตร์์
มานานกว่ิา 11 ป็ี แลั�วิ แลัะยังเป็็นศิษย์เก่าที�นี�อีกด�วิย ตั�งแต่
แร์กเริ์�มที�เข�ามาสอนจันถ่งปั็จัจุับัน ก็มักได�รั์บมอบหมายให�
สอนห�องใหญ่ ๆ ที�มีนักศ่กษาจัำานวินมากหลัักร์�อยคน แลัะ
บางห�องก็จัะเป็็นนักศ่กษาจัากต่างคณะ เช่ีน พยาบาลัศาสตร์์ 
หร่์อวิิศวิกร์ร์มศาสตร์์ 

ป็ร์ะสบการ์ณ์ในการ์สอนของอาจัาร์ย์มาจัากการ์เรี์ยนร้์�
ป็ัญหาที�เกิดข่�นร์ะหว่ิางการ์สอน โดยเม่�อพบเจัอกับป็ัญหา
ก็จัะไม่ป็ล่ัอยให�ผู่้านไป็ จัะพยายามหาทางแก�ไขทุกครั์�ง ไม่ว่ิา
จัะเป็็นเร่์�องของเทคนิคการ์สอน หร่์อส่�อการ์สอนก็ตาม 
ถ่งแม�ว่ิาจัะต�องเริ์�มต�นใหม่จัากศ้นย์เพ่�อเรี์ยนร้์�ใหม่ เพร์าะ
เร์ามีเป้็าหมายที�จัะทำาให�นักศ่กษาเข�าใจัเน่�อหาการ์สอนมากข่�น 

ผศ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ (อ.ต่อ)

“เม่�อนักศ่กษามีควิามสุขกับการ์เรี์ยน 
นั�นค่อควิามสุขของผู้้�สอน”

New Faces of 
Science, CMU :
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แลัะเรี์ยนร้์�ได�ง่ายข่�น “นั่นคือผู้สอนต้องพร้อมศึกษา
เรียนรู้ควบคู่ไปกับนักศึกษา”

อาจัาร์ย์ต่อกล่ัาวิเสริ์มว่ิา สำาหรั์บเทคนิคใน
การ์สอนของอาจัาร์ย์แต่ลัะท่านก็คงแตกต่างกันไป็ 
ข่�นอย่้กับอัตลัักษณ์ของผู้้�สอนแต่ลัะคน ซ่ึ่�งสิ�งนี�
เป็็นธิร์ร์มชีาติที�เร์าไม่สามาร์ถบอกสอนกันได� แต่
โดยหลัักการ์ก็คงจัะอย่้ที� “เราจะสอนยังไงให้ผู้เรียน
มีความสุขกับการเรียน” ส่ิงนี�เป็็นสิ�งสำาคัญมาก 
แลัะ “เราจะทําอย่างไรให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 
พร้อมเปิดใจรับกับส่ิงที่อาจารย์สอน” สิ�งเหล่ัานี�
ค่อหัวิใจัหลัักของการ์เรี์ยนการ์สอน

ส่วินร์ายลัะเอียดเทคนิคการ์สอนที�อาจัาร์ย์ใชี�
จัะเป็็นการผสมผสานระหว่างวิธีการเรียนแบบเก่า
กับแบบใหม่ เพ่�อให�สอดคลั�องกับการ์เรี์ยนการ์สอน
ในศตวิร์ร์ษที� 21 เน่�องด�วิยปั็จัจุับันเทคโนโลัยี
ค่อนข�างเอ่�อป็ร์ะโยชีน์กับการ์เรี์ยนการ์สอนมาก 
ไม่ว่ิาจัะเป็็นเร่์�องของส่�อการ์สอน ร์วิมทั�งอุป็กร์ณ์
ที�นักศ่กษาใชี�ในการ์เรี์ยน เพร์าะฉะนั�นเร์าก็สามาร์ถ
เปิ็ดกวิ�างให�นักศ่กษาสามาร์ถนำาอุป็กร์ณ์ที�เป็็น
ป็ร์ะโยชีน์มาใชี�กับการ์เรี์ยนการ์สอนมาใชี�ให�มากที�สุด

วิธีการในการกระตุ้นการเรียนการสอน ก็ถ่อ
เป็็นป็ัจัจััยสำาคัญอีกป็ัจัจััยหน่�ง ที�เร์าจัะสามาร์ถ
ทำาให�นักศ่กษามีการ์ต่�นตัวิในการ์เรี์ยนร้์�อย่้ตลัอด
เวิลัา เช่ีน การ์สร์�างแบบทดสอบ การ์เล่ันเกมส์
ในร์ะหว่ิางการ์เรี์ยนเพ่�อกร์ะตุ�นให�เด็กไม่ร้์�ส่กเบ่�อหน่าย

สำาหรั์บเทคนิคการ์การ์เรี์ยนร้์�สำาหรั์บนักศ่กษา 
ค่อ หลักพาหุสัจจะ หรือ "หัวใจนักปราชญ์" ซ่ึ่�ง
เกิดจัากการ์ศ่กษา 4 แบบ ค่อ ศ่กษาด�วิยการ์ฟงั 
คิด อ่าน แลัะเขียน สิ�งที�เด็กจัะได�รั์บก็จัะเป็็น
พัฒนาการ์ทางการ์เรี์ยนร้์�ที�ค่อนข�างสมบ้ร์ณ์ โดย
การ์ฟังแลัะคิด จัะได�จัากสิ�งที�ผู้้�สอนแลัะผู้้�เรี์ยน
พ้ดคุยส่�อสาร์กัน ส่วินการ์อ่านแลัะเขียนเป็็นสิ�งที�
สำาคัญมากในยุคป็ัจัจุับัน เพร์าะนักศ่กษามักมี
พฤติกร์ร์มอ่านแลัะเขียนน�อย เพร์าะฉะนั�นจ่ังต�อง
มีวิิธีิการ์ในการ์จ้ังโดยกำาหนดให�นักศ่กษามีสมุด 
จัดบันท่ก เพ่�อเป็็นส่วินหน่�งของคะแนนเก็บ โดย
ไม่จัำากัดว่ิาจัะต�องเป็็นสมุดเท่านั�น นักศ่กษาสามาร์ถ
จัดบันท่กใน Tablet / Ipad หร่์ออุป็กร์ณ์อ่�นใดที�
นักศ่กษามีอย่้ได�ตามสะดวิก เพร์าะกร์ะบวินการ์
เขียนนั�นเขียนที�ไหนก็ได� แลัะยังถ่อเป็็นการ์ใชี�
เทคโนโลัยีให�เป็็นป็ร์ะโยชีน์อีกด�วิย

นักวิิจััยหน�าใหม่ คณะวิิทยาศาสตร์์ มชี.
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เทคนิคการลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ก็เป็็นป็ัจัจััยหน่�งที�สำาคัญ จัากป็ร์ะสบการ์ณ์พบว่ิา 
การ์ลัดช่ีองว่ิางให�ได�มากที�สุดจัะช่ีวิยให�นักศ่กษาเรี์ยน
ร้์�ได�ดีข่�น ส่วินตัวิอาจัาร์ย์มองว่ิา นักศึกษาทุกคนเปรียบ
เหมือนคนในครอบครัว เป็็นล้ัก เป็็นหลัาน เป็็นคนที�
เร์าต�องให�ควิามสำาคัญได�ทุกคนไม่ต่างกัน เพร์าะเม่�อ
เร์าคิดว่ิานักศ่กษาเป็็นคนอ่�น ควิามใส่ใจัก็จัะน�อยลัง
เป็็นธิร์ร์มดา แต่ถ�าเร์าคิดว่ิาเร์าจัะต�องให�อะไร์กับ
คนสำาคัญ ก็คงจัะต�องให�ในสิ�งที�ดีที�สุด ไม่ว่ิาจัะต�อง
เหน่�อยแค่ไหน หร่์อว่ิาขวินขวิายหาควิามร้์�เพ่�อมาถ่ายทอด
มากแค่ไหน มันก็จัะเป็็นสิ�งที�เร์าเต็มใจัที�จัะลังม่อทำา

New Faces of 
Science, CMU :

นอกจากน้ียังมีเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีมักใช้ในการสอน
ดังนี�

• ป็รั์บทัศนคติในการ์เรี์ยนร้์� 
• ใชี�คลิัป็วิิดีโอเพ่�อยกตัวิอย่างป็ร์ากฏการ์ณ์

ที�เกิดข่�นจัริ์งให�เห็นควิามสอดคลั�องกับทฤษฎี
• กร์ะตุ�นให�ผู้้�เรี์ยนเกิดควิามกร์ะต่อร่์อร์�นในการ์

เรี์ยนร้์� โดยการ์ทำาแบบทดสอบก่อนแลัะหลัังเรี์ยน
 แบบ “จัับเวิลัา”
• ฝึกฝนให�ผู้้�เรี์ยนเรี์ยบเรี์ยงกร์ะบวินคิดแลัะถ่ายทอด

ลังใน “สมุดจัดบันท่ก”
• เทคนิคการ์สอน “ห�องใหญ่กลัายเป็็นห�องเล็ัก”
• วิิธีิการ์เข�าถ่งนักศ่กษาศตวิร์ร์ษที� 21 “ร้์�เขาร้์�เร์า”
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ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักวิิจััยหน�าใหม่ คณะวิิทยาศาสตร์์ มชี.

บันไดสู่ความสําเร็จ
สําหรับการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

การ์สร์�างทัศนคติที�ดีในการ์เรี์ยน
=การ์เป็ิดใจัส่้บันไดขั�นแร์ก

การ์ลัดช่ีองว่ิางร์ะหว่ิางผู้้�เรี์ยน-ผู้้�สอน
=บันไดขั�นที�สองที�แคบลัง

ผู้้�เรี์ยนมีควิามสุขกับการ์เรี์ยน
=ควิามสุขของผู้้�สอนค่อจุัดมุ่งหมายร่์วิมกัน 

เสม่อนบันไดขั�นสุดท�าย

ชีม VDO Clip สัมภาษณ์ อาจัาร์ย์ดีเด่น
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มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได�รั์บการ์ป็ร์ะกาศร์างวัิลัอันทร์งเกียร์ติการ์บริ์หาร์ส่้ควิามเป็็นเลิัศ ป็ร์ะจัำาป็ ี

2563 (Thailand Quality Class : TQC 2020) จัากสำานักงานร์างวัิลัคุณภาพแห่งชีาติ สถาบันเพิ�ม

ผู้ลัผู้ลิัตแห่งชีาติ กร์ะทร์วิงอุตสาหกร์ร์ม โดยมี ศาสตร์าจัาร์ย์คลิันิก นพ.นิเวิศน์ นันทจิัต อธิิการ์บดี

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ พร์�อมด�วิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.นพ.พงษ์รั์กษ์ ศรี์บัณฑิ์ตมงคลั แลัะร์องศาสตร์าจัาร์ย์ 

ภญ.อุษณีย์ คำาป็ร์ะกอบ ร์องอธิิการ์บดีมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ เข�าร่์วิมเป็็นเกียร์ติในพิธีิแถลังข่าวิผู้ลัร์างวัิลั

คุณภาพแห่งชีาติ จััดโดยสถาบันเพิ�มผู้ลัผู้ลิัตแห่งชีาติ สถาบันเคร่์อข่ายของกร์ะทร์วิงอุตสาหกร์ร์ม ใน

ฐานะสำานักงานร์างวัิลัคุณภาพแห่งชีาติ ณ โร์งแร์มอินเตอร์์คอนติเนนตัลั กรุ์งเทพฯ เม่�อวัินที� 5 กุมภาพันธ์ิ 

2564

งานแถลังข่าวิผู้ลัร์างวัิลัคุณภาพแห่งชีาติ

ในครั์�งนี� ได�รั์บเกียร์ติจัากคุณภานุวัิฒน์ ตริ์ยางก้ร์ศรี์ 

ร์องป็ลััดกร์ะทร์วิงอุตสาหกร์ร์ม เป็็นป็ร์ะธิานในพิธีิ

แถลังข่าวิผู้ลัร์างวัิลัคุณภาพแห่งชีาติ ป็ร์ะจัำาปี็ 

2563 โดยมี ผู้้�ช่ีวิยศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.อธิิศานต์ 

วิายุภาพ ผู้้�อำานวิยการ์สถาบันเพิ�มผู้ลัผู้ลิัตแห่งชีาติ 

News&EVENTS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ 
การบริหารสู่ความเปน็เลิศ ประจําป ี2563

(THAILAND QUALITY CLASS : TQC 2020)
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แลัะ ดร์.ป็ิยะบุตร์ ชีลัวิิจัาร์ณ์ ป็ร์ะธิานคณะกร์ร์มการ์

ร์างวัิลัคุณภาพแห่งชีาติ กล่ัาวิร์ายงานแลัะกล่ัาวิแสดง

ควิามยินดี ซ่ึ่�งมีพิธีิมอบร์างวัิลัอย่างเป็็นทางการ์ 

ในวัินที� 19 มีนาคม 2564 ณ หอป็ร์ะชุีมใหญ่ 

ศ้นย์วัิฒนธิร์ร์มแห่งป็ร์ะเทศไทย กรุ์งเทพฯ

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ได�นำาเกณฑ์์ร์างวัิลัคุณภาพ

แห่งชีาติ (TQA) ซ่ึ่�งเป็็นกร์อบแนวิคิดในการ์บริ์หาร์

จััดการ์องค์กร์ที�เป็็นเลิัศ ทัดเทียมร์ะดับมาตร์ฐานโลัก 

(World Class) หร่์อในร์ะบบการ์ศ่กษาเรี์ยกว่ิาเกณฑ์์

คุณภาพการ์ศ่กษาเพ่�อการ์ดำาเนินการ์ที�เป็็นเลิัศ (EdPEx) 

มาใชี�เป็็นเคร่์�องม่อในการ์ยกร์ะดับการ์ดำาเนินการ์แลัะ

พัฒนาการ์ในด�านต่าง ๆ ทั�งในร์ะดับมหาวิิทยาลััย แลัะ

ร์ะดับส่วินงาน ตลัอดจันกร์ะตุ�นให�เกิดการ์แลักเป็ลีั�ยน

เรี์ยนร้์�วิิธีิป็ฏิบัติที�ดีร์ะหว่ิางส่วินงานต่าง ๆ ส่งผู้ลัให�

องค์กร์เกิดการ์บ้ร์ณาการ์กร์ะบวินการ์ทำางานร่์วิมกัน

อย่างมีป็ร์ะสิทธิิภาพ มีผู้ลัลััพธ์ิการ์ดำาเนินการ์ที�ดีข่�น

อย่างต่อเน่�อง แลัะส่งมอบคุณค่าที�ดีข่�นอย่้เสมอให�แก่

ล้ักค�า ผู้้�มีส่วินได�ส่วินเสีย ชุีมชีนแลัะสังคม

คณะวิิทยาศาสตร์์ จ่ังขอแสดงควิามยินดีกับ

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ มา ณ โอกาสนี�

กิจักร์ร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์
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News&EVENTS

 เม่�อวัินที� 24 มกร์าคม 2564 อาจัาร์ย์คณะวิิทยาศาสตร์์ได�รั์บการ์เชิีดช้ีเกียร์ติ 

เน่�องในงานวัินคลั�ายวัินสถาป็นามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ป็ร์ะจัำาป็ี 2564 โดยมี 

ศ.ดร์.ธิร์ณินทร์์ ไชียเร่์องศรี์ คณบดีคณะวิิทยาศาสตร์์ พร์�อมด�วิยผู้้�บริ์หาร์ อาจัาร์ย์ 

แลัะบุคลัากร์ ร่์วิมแสดงควิามยินดี ณ ศาลัาธิร์ร์ม มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่   

โดยอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคํา 
ประจําปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย     

ผู้ศ.ดร์.ชัียพร์ ตั�งทอง ร์างวัิลั

อาจัาร์ย์ผู้้�ที�มีผู้ลังานดีเด่นในการ์พัฒนา

คุณธิร์ร์ม จัริ์ยธิร์ร์มแก่นักศ่กษา สาขา

วิิชีาวิิทยาศาสตร์์แลัะเทคโนโลัยี     

ร์ศ.ดร์.ชัียกานต์ เลีัยวิหิรั์ญ ร์างวัิลั

นักวิิจััยดีเด่น สาขาวิิชีาวิิทยาศาสตร์์

แลัะเทคโนโลัยี   

ร์ศ.ดร์.ธีิร์วิร์ร์ณ บุญญวิร์ร์ณ 

ร์างวัิลันักเทคโนโลัยีแลัะนวัิตกร์ร์มดีเด่น 

ป็ร์ะเภท นักเทคโนโลัยีแลัะนวัิตกร์ร์ม

ดีเด่น ที�มีผู้ลักร์ะทบทางเศร์ษฐกิจั

เชิีงพาณิชีย์     

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจําป ี2564
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นอกจัากนี� อาจัาร์ย์ซ่ึ่�งเป็็น

หัวิหน�าทีมพัฒนาหน�ากาก Mask4all 

จัากศ้นย์วิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ�งแวิดลั�อม 

ได�แก่ ผู้ศ.ดร์.ว่ิาน วิิริ์ยา แลัะ ผู้ศ.ดร์.

สมพร์ จัันทร์ะ ยังได�รั์บร์างวัิลัป็ร์ะกาศ

เกียร์ติคุณบุคลัากร์แลัะหน่วิยงานใน

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ที�มีบทบาทส้ง

ในการ์สนับสนุนการ์ป็ฏิบัติงาน

เฝ้าร์ะวัิงแลัะพัฒนานวัิตกร์ร์ม เพ่�อ

ร์องรั์บสถานการ์ณ์การ์แพร่์ร์ะบาด

ของโร์ค COVID-19 ในงานดังกล่ัาวิ

อีกด�วิย

กิจักร์ร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์
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สมาคมวิิจััยวัิสดุ ร่์วิมกับ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ โดยศ้นย์วิิจััยวัิสดุศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ เป็็นเจั�าภาพจััดการ์

ป็ร์ะชุีมวิิชีาการ์ร์ะดับนานาชีาติ The 21st International Union of Materials Research Societies International 

Conference in Asia 2020 (IUMRS-ICA 2020) ร์ะหว่ิางวัินที� 23-26 กุมภาพันธ์ิ 2564 ในร้์ป็แบบออนไลัน์ 

โดยมีการ์จััดพิธีิเปิ็ดงานอย่างเป็็นทางการ์ เม่�อวัินที� 24 กุมภาพันธ์ิ 2564 ณ ห�องบร์ร์ยาย SCB2100 อาคาร์ 40 ป็ ี

คณะวิิทยาศาสตร์์ แลัะถ่ายทอดสดผู่้านร์ะบบออนไลัน์ ซ่ึ่�งได�รั์บเกียร์ติจัาก ศาสตร์าจัาร์ย์คลิันิก นายแพทย์นิเวิศน์ 

นันทจิัต อธิิการ์บดีมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ป็ร์ะธิานในพิธีิเป็ิดงาน แลัะศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.สันติ แม�นศิริ์ นายกสมาคม

วิิจััยวัิสดุกล่ัาวิร์ายงานควิามเป็็นมาของการ์จััดงาน  

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวัสดุศาสตร์ 

IUMRS-ICA 2020

News&EVENTS
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กิจักร์ร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์

การ์ป็ร์ะชุีมครั์�งนี�เกิดข่�นจัากควิามร่์วิมม่อของ

สหภาพวิิจััยด�านวัิสดุร์ะหว่ิางป็ร์ะเทศ (International 

Union of Materials Research Societies; IUMRS) 

ป็ร์ะสานงานโดยสมาคมวัิสดุศาสตร์์แห่งป็ร์ะเทศไทย 

(MRS-Thailand) ซ่ึ่�งจัะมีการ์จััดหมุนเวีิยนจััดงานใน

ป็ร์ะเทศกลุ่ัมสมาชิีก โดยมีเป็้าหมายเพ่�อให�เกิดควิาม

ร่์วิมม่อการ์วิิจััยด�านวัิสดุศาสตร์์ร์ะหว่ิางสถาบันต่าง ๆ 

ในร์ะดับสากลั นำาไป็ส่้การ์เผู้ยแพร่์องค์ควิามร้์�แลัะพัฒนา

ทักษะทางวิิชีาการ์ของนักศ่กษาแลัะนักวิิจััยด�านวัิสดุศาสตร์์ 

หร่์อสามาร์ถนำางานวิิจััยแลัะนวัิตกร์ร์มไป็ส่้การ์ใชี�ป็ร์ะโยชีน์

เชิีงพาณิชีย์ได� อีกทั�งเพ่�อเป็็นเวิทีที�ให�ผู้้�เข�าร่์วิมป็ร์ะชุีม

ได�พบป็ะแลักเป็ลีั�ยน ควิามร้์�แลัะเทคโนโลัยีใหม่ ๆ จัาก

นักวิิจััยที�มีควิามร้์�ควิามเชีี�ยวิชีาญทางด�านวัิสดุทั�งในแลัะ

ต่างป็ร์ะเทศ สนับสนุนการ์ตีพิมพ์ผู้ลังานในวิาร์สาร์

วิิชีาการ์ร์ะดับนานาชีาติแลัะร์ะดับชีาติที�มี Peer Review 

แลัะป็ร์ะชีาสัมพันธ์ิสมาคมวิิจััยวัิสดุ ในนาม MRS-Thailand 

ให�เป็็นที�ร้์�จัักในร์ะดับสากลั ร์วิมทั�งเป็็นศ้นย์กลัาง

ควิามร่์วิมม่อด�านวัิสดุของป็ร์ะเทศไทยแลัะเช่ี�อมโยงกับ

ต่างป็ร์ะเทศ

การ์ป็ร์ะชุีมดังกล่ัาวิ ป็ร์ะกอบไป็ด�วิย 27 Symposia 

(10 หัวิข�อหลััก) ที�คร์อบคลุัมขอบเขตงานวิิจััยด�านวัิสดุ

ทั�งหมด อีกทั�งยังได�จััดให�ผู้้�เข�าร่์วิมการ์ป็ร์ะชุีมทั�ง

คณาจัาร์ย์ นักวิิจััย นักศ่กษา ร์วิมทั�งหน่วิยงานภาครั์ฐ

แลัะเอกชีน ได�มีโอกาสเผู้ยแพร่์ผู้ลังานวิิจััยที�เกี�ยวิข�อง

ทั�งในร้์ป็แบบการ์นำาเสนอแบบบร์ร์ยายแลัะโป็สเตอร์์ ร์วิม

ไป็ถ่งการ์เข�าร่์วิม Academic workshops นอกจัากนี�

ผู้ลังานที�ผู่้านการ์ Peer Review จัะได�นำาไป็ตีพิมพ์ใน

วิาร์สาร์ในร์ะดับสากลั อาทิ

• IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering (Scopus indexed)

• IUMRS-ICA2020’s E-Proceeding

• International Journal of Minerals Metallurgy 

and Materials (ISI, IF = 1.713)

ฯลัฯ
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ศาสตร์าจัาร์ย์คลิันิก นายแพทย์นิเวิศน์ นันทจิัต อธิิการ์บดีมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ แลัะ ดร์.ไพรั์ตน์ ศรี์ชีนะ 

ร์องกร์ร์มการ์ผู้้�จััดการ์อาวุิโส บริ์ษัท เจัริ์ญโภคภัณฑ์์อาหาร์ จัำากัด (มหาชีน) ร่์วิมลังนามในบันท่กข�อตกลังควิามร่์วิมม่อ 

งานวิิจััยนวัิตกร์ร์มแมลังทหาร์เส่อเพ่�ออุตสาหกร์ร์ม BCG ร์ะหว่ิางมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ กับ บริ์ษัท ซีึ่พีเอฟ (ป็ร์ะเทศไทย) 

จัำากัด (มหาชีน) โดยมีร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ยุทธินา พิมลัศิริ์ผู้ลั ผู้้�อำานวิยการ์ศ้นย์นวัิตกร์ร์มอาหาร์แลัะบร์ร์จุัภัณฑ์์ 

พร์�อมด�วิยคณะผู้้�บริ์หาร์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ ร่์วิมในพิธีิฯ เม่�อวัินที� 15 กุมภาพันธ์ิ 2564 ณ ห�องป็ร์ะชุีมบัวิเร์ศ คำาทอง 

สำานักงานมหาวิิทยาลััย มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่  

News&EVENTS

มช. ร่วมมือ ซีพีเอฟ ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรม

แมลงทหารเสือ
เพ่ืออุตสาหกรรม BCG

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ กับ บริ์ษัท ซีึ่พีเอฟ 

(ป็ร์ะเทศไทย) จัำากัด (มหาชีน) ได�ตกลังทำาบันท่กตกลัง

ควิามร่์วิมม่องานวิิจััยนวัิตกร์ร์มแมลังทหาร์เส่อเพ่�อ

อุตสาหกร์ร์ม BCG เพ่�อร่์วิมกันดำาเนินโคร์งการ์นวัิตกร์ร์ม

นำ�ามันสกัดจัากแมลังทหาร์เส่อเพ่�อใชี�เป็็นสาร์สำาคัญใน

เคร่์�องสำาอาง ซ่ึ่�งบันท่กข�อตกลังควิามร่์วิมม่อดังกล่ัาวิ

มีร์ะยะเวิลัา 5 ปี็ ในการ์ดำาเนินงาน

ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.ยุทธินา พิมลัศิริ์ผู้ลั 

ผู้้�อำานวิยการ์ศ้นย์นวัิตกร์ร์มอาหาร์แลัะบร์ร์จุัภัณฑ์์ 

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ หัวิหน�าโคร์งการ์ เป็ิดเผู้ยว่ิา มชี. 

ได�รั์บทุนสนับสนุนงานวิิจััยแผู้นงาน SPEARHEAD 

เศร์ษฐกิจั โคร์งการ์นวัิตกร์ร์มนำ�ามันสกัดจัากแมลัง

ทหาร์เส่อ เพ่�อใชี�เป็็นสาร์สำาคัญในเคร่์�องสำาอาง ซ่ึ่�งเป็็น

งานวิิจััยภายใต�แผู้นงานบ้ร์ณาการ์พัฒนาศักยภาพด�าน

วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลัยี วิิจััยแลัะนวัิตกร์ร์ม จัากสำานักงาน

สภานโยบายการ์อุดมศ่กษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยแลัะ

นวัิตกร์ร์มแห่งชีาติ (สอวิชี.) แลัะสำานักงานคณะกร์ร์มการ์

ส่งเสริ์มวิิทยาศาสตร์์ วิิจััยแลัะนวัิตกร์ร์ม (สกสวิ.) โดย

ศ่กษาการ์ใชี�ป็ร์ะโยชีน์จัากแมลังทหาร์เส่อในหลัากหลัายด�าน 

ด�วิยการ์บ้ร์ณาการ์งานวิิจััยแลัะควิามร่์วิมม่อจัากนักวิิจััย

หลัากหลัายคณะ 
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โดยคณะวิิทยาศาสตร์์เป็็น 1 ในหน่วิยงานใน

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ที�ร่์วิมดำาเนินโคร์งการ์วิิจััยดังกล่ัาวิ 

ซ่ึ่�งอาจัาร์ย์ที�เป็็นผู้้�ร่์วิมวิิจััย ป็ร์ะกอบด�วิย ผู้้�ช่ีวิย

ศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์.เดชีา ทาป็ัญญา  ผู้้�ช่ีวิยศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดร์.นฤมลั ทองไวิ แลัะ ร์องศาสตร์าจัาร์ย์ ดร์. มนพร์ 

มานะบุญ พ้ลัแก�วิ จัากภาควิิชีาชีีวิวิิทยา

อย่างไร์ก็ตาม การ์ทำางานวิิจััยจัะก่อป็ร์ะโยชีน์ส้งสุด

เม่�อสามาร์ถผู้ลัักดันไป็ใชี�ป็ร์ะโยชีน์ต่อยอดในเชิีงพานิชีย์ 

ได� ซ่ึ่�งจัะก่อให�เกิดควิามยั�งย่นในอนาคต ดังนั�นการ์ที�มี

ภาคเอกชีนมาร่์วิมม่อเพ่�อให�บร์ร์ลุัเป็้าหมาย จ่ังเป็็นเร่์�อง

น่ายินดี โดยเฉพาะควิามร่์วิมม่อจัาก ซีึ่พีเอฟ ที�เป็็นผู้้�นำา

ด�านเกษตร์อุตสาหกร์ร์มแลัะอาหาร์ ร์วิมถ่งมีบริ์ษัท

ในเคร่์อฯ การ์นำางานวิิจััยไป็จ่ังสามาร์ถนำาไป็ใชี�แลัะ

ต่อยอดได�หลัายสาขา

“มชี. แลัะซีึ่พีเอฟ มีเป็้าหมายเดียวิกันในการ์พัฒนา

อุตสาหกร์ร์ม BCG ซ่ึ่�งเป็็นแนวิคิดในการ์นำาวิิทยาศาสตร์์ 

เทคโนโลัยีแลัะนวัิตกร์ร์มไป็ยกร์ะดับควิามสามาร์ถในการ์

ผู้ลิัตอย่างยั�งย่น ให�กับอุตสาหกร์ร์มเกษตร์แลัะอาหาร์ 

แลัะยังช่ีวิยเพิ�มป็ร์ะสิทธิิภาพการ์ผู้ลิัตให�กับเกษตร์กร์

แลัะชุีมชีน จ่ังเกิดควิามร่์วิมม่อในครั์�งนี�ข่�น โดยซีึ่พีเอฟ

กิจักร์ร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์
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สนับสนุนงบป็ร์ะมาณในการ์วิิจััย แลัะร์่วิมกันศ่กษา 

เพ่�อสร์�างร์ะบบต�นแบบการ์เลีั�ยงหนอนแมลังทหาร์เส่อ

แบบ Smart Farm ที�เหมาะสมสำาหรั์บชุีมชีน เพ่�อให�

เกษตร์กร์สามาร์ถนำาไป็ต่อยอดแลัะสร์�างอาชีีพ โดยนำา

ผู้ลิัตผู้ลัทางการ์เกษตร์เหล่ัอใชี�มาสร์�างม้ลัค่า ซ่ึ่�งจัะเป็็น

แห่งแร์กในป็ร์ะเทศไทยแลัะจัะเป็็นโมเดลัในการ์เรี์ยนร้์�

ของนกัศ่กษา เกษตร์กร์ แลัะชีมุชีนตอ่ไป็” ร์ศ.ดร์.ยทุธินา กลัา่วิ

ด�าน ดร์.ไพรั์ตน์ ศรี์ชีนะ ร์องกร์ร์มการ์ผู้้�จััดการ์

อาวุิโส บริ์ษัท เจัริ์ญโภคภัณฑ์์อาหาร์ จัำากัด (มหาชีน) 

กล่ัาวิว่ิา บริ์ษัทมีควิามสนใจัในการ์ศ่กษาแหลั่งโป็ร์ตีน

ทางเล่ัอกไม่ว่ิาจัะเป็็น Plant-based Protein, Cell-

based Protein ร์วิมไป็ถ่ง Insect-based Protein 

หร่์อโป็ร์ตีนจัากกลุ่ัมของแมลัง แลัะได�พัฒนาอาหาร์

สำาหรั์บแมลังชีนิดแร์ก ค่อ อาหาร์จิั�งหรี์ด เม่�อป็ี 2556 

สำาหรั์บแมลังทหาร์เส่อ เคร่์อซีึ่พี ได�เริ์�มวิิจััยมาในป็ี 2559 

ในการ์ศ่กษาถ่งการ์นำาไป็ใชี�ให�เกิดป็ร์ะโยชีน์ส้งสุดใน

หลัาย ๆ ด�าน

“แมลังทหาร์เส่อ เป็็นคำาตอบหน่�งของการ์สร์�าง

เศร์ษฐกิจัที�ยั�งย่นกับวัิสดุชีีวิภาพในป็ร์ะเทศ ให�สามาร์ถ

นำากลัับมาใชี�ใหม่ในร้์ป็ของโป็ร์ตีนหร่์อไขมัน แต่ต�องมี

ร้์ป็แบบการ์เลีั�ยงที�เหมาะสมทั�งทางด�านการ์ลังทุน แลัะ

การ์ควิบคุมแมลังให�อย่้ในพ่�นที�จัำากัด ทั�งนี�ที�มาของการ์

ผู้ลิัตแมลังก็ต�องสามาร์ถสอบย�อนกลัับได� มีผู้ลัผู้ลิัตที�ดี 

ทั�งในทางด�านการ์ผู้ลัิตแลัะทางด�านค่าโภชีนะต่าง ๆ  ร์วิม

ไป็ถ่งการ์นำาไป็ใชี�ให�เกิดป็ร์ะโยชีน์ส้งสุด นอกจัากนี� 

ยังสนใจัที�จัะศ่กษาการ์เพิ�มม้ลัค่า การ์หาสาร์สำาคัญที�มี

ป็ร์ะโยชีน์ ร์วิมถ่งการ์ทดสอบผู้ลัข�างเคียง เพ่�อพัฒนา

ไป็ส่้ในร์ะดับอุตสาหกร์ร์มที�ยั�งย่นต่อไป็” ดร์.ไพร์ัตน์ 

กล่ัาวิ

News&EVENTS
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สำาหรั์บ แมลังทหาร์เส่อ Black soldier fly: 

Hermetia illucens (เฮอมิเทีย อิลัล้ัเซึ่�นส์) เป็็นแมลัง

ที�มีศักยภาพแลัะกำาลัังได�รั์บควิามสนใจัจัากทั�วิโลัก แลัะ

ตัวิอ่อนแมลัง (Larvae) สามาร์ถเป็ลีั�ยนอินทรี์ยวัิตถุ ให�

เป็็นโป็ร์ตีนแลัะไขมันได� แลัะมีอัตร์าการ์ผู้ลิัตโป็ร์ตีนต่อ

นำาหนักตำ�า ร์วิมถ่งการ์ใชี�นำ�าในการ์เลีั�ยงน�อยมากเม่�อ

เป็รี์ยบเทียบกับแหล่ังโป็ร์ตีนชีนิดอ่�นๆ ทั�วิไป็ โดยสามาร์ถ

คัดเล่ัอกของเหล่ัอใชี�ทางการ์เกษตร์แลัะผู้ลัผู้ลิัตส่วินเกิน 

ที�เป็็นแหล่ังชีีวิภาพที�เหมาะสม มาพัฒนาการ์เลีั�ยงให�มี

มาตร์ฐาน เพ่�อสร์�างร์ายได�ให�กับเกษตร์กร์ จัากการ์นำา

ผู้ลิัตผู้ลัทางการ์เกษตร์เหล่ัอใชี�มาสร์�างม้ลัค่า

กิจักร์ร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์
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คณะวิิทยาศาสตร์์จััดงาน Science CMU Job Fair Online 2021 

เม่�อวัินที� 10 กุมภาพันธ์ิ 2564 ผู่้านช่ีองทาง Facebook Live : Faculty 

of Science, Chiang Mai University เพ่�อเป็็นช่ีองทางในการ์หางาน 

หร่์อหาแหล่ังฝึกงานแลัะสหกิจัศ่กษา สำาหรั์บนักศ่กษา ศิษย์เก่า แลัะ

ผู้้�สนใจัทั�วิไป็ ในยุค New Normal โดยได�รั์บเกียร์ติจัาก ศาสตร์าจัาร์ย์ 

ดร์.ธิร์ณินทร์์ ไชียเร่์องศรี์ คณบดีคณะวิิทยาศาสตร์์ เป็็นป็ร์ะธิานเป็ิดงาน

ภายในงานมีการ์เสวินา หัวิข�อ การ์สมัคร์งานแลัะชีีวิิตหลัังเรี์ยนจับ 

โดยศิษย์เก่าคณะวิิทยาศาสตร์์ มชี. ค่อ ดร์.ธีิร์เดชี ดำาร์งค์พลัาสิทธิิ์ หร่์อ 

พี�เล็ัก : ศิษย์เก่า ภาควิิชีาสถิติ ร์หัส 35 ป็ัจัจุับันดำาร์งตำาแหน่ง Managing 

News&EVENTS

คณะวิทยาศาสตร์
จัดงาน 
SCIENCE CMU 
JOB FAIR 
ONLINE 2021

คณะวิทยาศาสตร์
จัดงาน 
SCIENCE CMU 
JOB FAIR 
ONLINE 2021
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กิจักร์ร์ร์มควิามเคล่ั�อนไหวิภายในคณะวิิทยาศาสตร์์

Director, Retail Business and  operation 

บริ์ษัท ทร้์ คอร์์ป็อเร์ชัี�น จัำากัด (มหาชีน) แลัะคุณ

ป็าณิสร์า ป็ริ์ญญารั์กษ์ หร่์อ พี�ต้น : ศิษย์เก่า 

ภาควิิชีาวิิทยาการ์คอมพิวิเตอร์์ ร์หัส 54 ปั็จัจุับัน

เป็็นนักแสดง-นางแบบ ในสังกัด Exact & 

Scenario GMM Grammy 

ที�สำาคัญภายในงานยังมีการ์แนะนำาสถาน

ป็ร์ะกอบการ์ ตำาแหน่งงาน แลัะตำาแหน่งงาน

สหกิจัศ่กษา/ฝึกงาน โดยบริ์ษัทชัี�นนำา ร์ามทั�ง

การ์สัมภาษณ์งานผู่้านโป็ร์แกร์ม Zoom
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

SCI-Knowledge

ตั�งแต่ต�นปี็ 2563 เป็็นต�นมา นับเป็็นจุัดเริ์�มต�นของป็ร์ะเทศไทยที�มีการ์ลัดการ์ใชี�ถุงพลัาสติกกันอย่างจัริ์งจััง 

ไม่ได�เป็็นแค่การ์ร์ณร์งค์เพียงอย่างเดียวิอีกต่อไป็ บางท่านอาจัจัะแย�งว่ิาการ์ลัดใชี�ถุงพลัาสติกในป็ร์ะเทศมีมานานแลั�วิ 

หลัายสถานที� หลัายองค์กร์เริ์�มไป็ก่อนหน�านี�แลั�วิ ก็ต�องตอบว่ิาใช่ี แต่จุัดเริ์�มที�ป็ร์ะชีาชีนทั�วิป็ร์ะเทศสัมผัู้สได� แลัะมีผู้ลั

กับชีีวิิตป็ร์ะจัำาวัินมาก ๆ นั�นก็ค่อนโยบายงดให�ถุงพลัาสติกของร์�าน 7-11 หร่์อ บมจั.ซีึ่พี ออลัล์ั ภายใต�โคร์งการ์ 

“ร์วิมพลัังคนไทย เลิักใชี�ถุงพลัาสติก” ที�ทำาให�เร์าต�องป็รั์บเป็ลีั�ยนพฤติกร์ร์มการ์ซ่ึ่�อของ จัากที�เคยถ่อถุงหิ�วิเต็มไม�เต็มม่อ 

ก็เป็ลีั�ยนมาเป็็นการ์พกถุงผู้�า ถ่อตะกร์�า ฝากเพ่�อนถ่อ หร่์อยัดลังในกร์ะเป็๋ากางเกง ช่ีวิงแร์ก ๆ ผู้้�เขียนเองในฐานะ

คนที�ชีอบซ่ึ่�อของกินจุักจิักที�ลัะมาก ๆ ก็ยอมรั์บว่ิาขลุักขลัักอย่้ไม่น�อยทีเดียวิกับการ์ป็รั์บเป็ลีั�ยนพฤติกร์ร์ม เพร์าะเร์า

ต่าง “ชิีน” กับการ์ได�รั์บถุงหิ�วิทุกครั์�งที�ซ่ึ่�อของไม่ว่ิาจัะชิี�นเล็ักชิี�นใหญ่มานานหลัายสิบปี็ 

นอกจัาก 7-11 ที�มีมาตร์การ์ชัีดเจันเกี�ยวิกับเร่์�องนี�แลั�วิ 

ห�างสร์ร์พสินค�า ตลัาด ร์วิมทั�งหน่วิยงานร์าชีการ์ แลัะ

สถานศ่กษาหลัายแห่ง ก็มีมาตร์การ์งดให�ถุงพลัาสติกห้หิ�วิ/

แก�วิพลัาสติกโดยไม่จัำาเป็็น หร่์อบางแห่งอาจัเป็ลีั�ยนมา

ใชี�จัาน ชีาม แก�วินำ�า ที�ย่อยสลัายได�ร่์วิมด�วิย แลัะจัาก

มาตร์การ์ในครั์�งนี� ทำาให�เร์าก็ได�เห็นควิามคิดสร์�างสร์ร์ค์ 

ซ่ึ่�งเป็็นควิามพยายามของพ่อค�าแม่ค�าที�อยากจัะช่ีวิยอำานวิย

ควิามสะดวิกให�กับล้ักค�า แลัะลัดต�นทุนการ์ซ่ึ่�อถุงพลัาสติก

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
“ทางเลือกของคนรักโลก”
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สาร์ะวิิชีาการ์

ที�ย่อยสลัายได�ซ่ึ่�งมีร์าคาแพงกว่ิาพลัาสติกธิร์ร์มดา เช่ีน 

การ์นำาเอากร์ะดาษหนังส่อพิมพ์ การ์ดาษรี์ไซึ่เคิลัมาพับ

เป็็นถุงใชี�แทนพลัาสติกห้หิ�วิ หร่์อการ์ให�บริ์การ์ย่มถุงผู้�า

กลัับบ�าน เป็็นต�น

ถ่งแม�ว่ิาจัะไม่มีที�ไหนที�สามาร์ถงดให�หร่์องดใชี�ถุง

พลัาสติกได�จัริ์ง 100 เป็อร์์เซ็ึ่น แต่การ์เป็ลีั�ยนแป็ลังใน

ร์ะดับป็ร์ะเทศเช่ีนนี� นับเป็็นการ์เป็ลีั�ยนแป็ลังสำาคัญที�มี

ควิามเกี�ยวิพันกับการ์อนุรั์กษ์สิ�งแวิดลั�อมครั์�งใหญ่ เพร์าะ

เป็็นการ์ร่์วิมม่อกันของทั�งผู้้�ป็ร์ะกอบการ์แลัะผู้้�บริ์โภค 

(ทั�งที�เต็มใจัแลัะไม่เต็มใจั) การ์เริ์�มต�นในการ์เป็ลีั�ยนแป็ลัง

อาจัจัะด้ขลุักขลัักพอสมควิร์ แต่ร์ะยะเวิลัา 1 ป็ีที�ผู่้านไป็ 

หากสังเกตร์อบตัวิดีๆ จัะเห็นว่ิาขยะพลัาสติกหายไป็เยอะ

มาก เร์าไม่ค่อยเห็นภาพขยะลั�นถัง หร่์อถุงพลัาสติก

ยัดตามม�านั�งมากเท่าเม่�อก่อน อาจัไม่มีใคร์ทำาวิิจััยว่ิาขยะ

หายไป็จัากป็ร์ะเทศไทยเท่าไหร่์หลัังจัากการ์เป็ลีั�ยนแป็ลัง

ครั์�งนี� แต่เร์าทุกคนคงร้์�ส่กได�ด�วิยตัวิเอง โดยเฉพาะคน

ที�ทำางาน หร่์อได�เข�าไป็ใชี�บริ์การ์ในสถานที�ร์าชีการ์/ห�าง

สร์ร์พสินค�าบ่อย ๆ  ว่ิาขยะพลัาสติกหายไป็เยอะมากทีเดียวิ

ที�นี�เร์ามาด้กันว่ิาเม่�อพลัาสติกถ้กมองว่ิาเป็็นตัวิร์�าย 

ที�เร์าต�องลัดการ์ใชี�ให�มากที�สุด แลั�วิโลักใบนี�หาวัิสดุอะไร์

มาทดแทน

เม่�อพ้ดถ่งบร์ร์จุัภัณฑ์์ที�เป็็นมิตร์กับสิ�งแวิดลั�อม 

บร์ร์จุัภัณฑ์์นั�นจัะต�องมีคุณสมบัติอย่างไร์ถ่งจัะเรี์ยกได�ว่ิา

รั์กษ์โลัก แน่นอนว่ิาต�องไม่ใช่ีแค่ย่อยสลัายได�เท่านั�น 
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แต่ต�องเป็็นมิตร์กับสิ�งแวิดลั�อมตั�งแต่กร์ะบวินการ์ผู้ลิัต 

การ์ใชี�งาน แลัะในกร์ะบวินการ์รี์ไซึ่เคิลัอีกด�วิย ซ่ึ่�งพิจัาร์ณา

ได�จัาก 

• ควิามคุ�มค่า ควิามป็ลัอดภัย ตลัอดอายุการ์ใชี�งาน

• ร์าคาแลัะคุณภาพสามาร์ถแข่งขันได�

• ผู้ลิัต ขนส่ง จััดเก็บ แลัะรี์ไซึ่เคิลัด�วิยพลัังงาน

ที�สามาร์ถนำากลัับมาใชี�ใหม่

• วัิสดุสามาร์ถนำากลัับมาใชี�ใหม่ หร่์อรี์ไซึ่เคิลัได� 

• มีกร์ะบวินการ์ผู้ลิัตบร์ร์จุัภัณฑ์์ที�สะอาด

• วัิสดุมีควิามป็ลัอดภัยต่อสุขภาพตลัอดอายุการ์

ใชี�งาน

• ออกแบบให�ป็ร์ะหยัดพลัังงาน แลัะใชี�วัิสดุ

ที�เหมาะสม

• ผู้ลิัตตามหลัักการ์นำากลัับมาใชี�ใหม่ จ่ังสามาร์ถ

นำากลัับมาใชี�ซึ่ำ�าได� ย่อยสลัายได�ตามธิร์ร์มชีาติ 

หร่์อรี์ไซึ่เคิลัได�อย่างสมบ้ร์ณ์แบบ

ทั�งนี� เม่�อพิจัาร์ณาจัาก 8 ข�อข�างบนแลั�วิ 

ถุงกร์ะดาษที�ใชี�ครั์�งเดียวิแลั�วิทิ�ง (ไม่ใชี�ซึ่ำ�า) อาจัไม่ได�

รั์กษ์โลักมากไป็กว่ิาถุงพลัาสติก (ที�นำากลัับมาใชี�ซึ่ำ�า) 

แต่เร์ามักมีมุมมองต่อพลัาสติกว่ิารั์กษ์โลักน�อยกว่ิา

กร์ะดาษ เพร์าะมันใชี�ร์ะยะเวิลัาย่อยสลัายในธิร์ร์มชีาติ

ถ่งหลัายร์�อยป็ีนั�นเอง ดังนั�น เร์าจ่ังไม่ควิร์ด่วินตัดสิน

เกินไป็ว่ิาวัิสดุใดดีกว่ิา ในการ์ออกแบบบร์ร์จุัภัณฑ์์

รั์กษ์โลักเร์าต�องคำาน่งถ่งปั็จัจััย หร่์อคุณสมบัติอ่�น ๆ 

ร่์วิมด�วิย ไม่ว่ิาวัิสดุนั�นจัะเป็็นอะไร์ก็ตาม 

แลั�วิป็ัจัจุับันมีไอเดียเก๋ๆ ในการ์ออกแบบ

บร์ร์จุัภัณฑ์์รั์กษ์โร์คแบบไหนออกมาบ�าง?

1. บร์ร์จุัภัณฑ์์กินได� เช่ีน บับเบิ�ลัหร่์อถุงใส วัิสดุ

ทำาจัากสาหร่์ายทะเลั สามาร์ถบร์ร์จุันำ�าด่�มหร่์อ

เคร่์�องด่�มอ่�น ๆ เม่�อด่�มนำ�าหร่์อบีบซึ่อสแลั�วิก็

สามาร์ถกินได� หร่์อถ�าไม่กินวัิสดุนี�ก็จัะย่อยสลัาย

ทางธิร์ร์มชีาติในเวิลัาเพียง 4-6 สัป็ดาห์

2. บร์ร์จุัภัณฑ์์ป็ล้ักได� ไม่ได�หมายถ่งบร์ร์จุัภัณฑ์์ที�

เอามาใชี�แทนกร์ะถางต�นไม� แต่ค่อการ์บร์ร์จุั

เมล็ัดพันธ์ุิพ่ชีลังในวัิสดุที�ใชี�ทำาบร์ร์จุัภัณฑ์์ เป็็น

บร์ร์จุัภัณฑ์์ที�ย่อยสลัายได�โดยได�บร์ร์จุัเมล็ัดพันธ์ุิ

ลังในเน่�อของวัิสดุที�ใชี�ทำาบร์ร์จุัภัณฑ์์ 

3. บร์ร์จุัภัณฑ์์ดีไซึ่น์น�อย ใชี�วัิสดุให�น�อยที�สุด 

ใชี�เท่าจัำาเป็็นที�สุด หลีักเลีั�ยงทุกอย่างที�เกินจัำาเป็็น

ให�มากที�สุด ซ่ึ่�งง่ายแลัะไม่ต�องใชี�เทคโนโลัยีที�

ซัึ่บซึ่�อน 

4. บร์ร์จุัภัณฑ์์ที�ใชี�ซึ่ำ�าได� เช่ีน บร์ร์จุัภัณฑ์์ที�ทำาจัาก

พลัาสติกรี์ไซึ่เคิลั ที�มีควิามแข็งแร์งเกินกว่ิาจัะ

แค่ใชี�เพียงครั์�งเดียวิ สามาร์ถนำามาใชี�ใหม่ได�

หลัายครั์�ง แม�จัะเป็็นไอเดียง่ายๆ ไม่ได�ซัึ่บซึ่�อน

หว่ิอหวิาแต่ก็เป็็นการ์ย่ดอายุของบร์ร์จุัภัณฑ์์ให�

SCI-Knowledge



27SCIENCE CMU focus January - March 2021

ย่นยาวิออกไป็อีก แถมผู้้�บริ์โภคก็ได�ป็ร์ะโยชีน์

อีกด�วิย 

นอกจัากนี�ยังมี 

5. บร์ร์จุัภัณฑ์์ไบโอ เป็็นบร์ร์จุัภัณฑ์์ที�ผู้ลิัตจัาก

เส�นใยธิร์ร์มชีาติ แลัะสามาร์ถย่อยสลัายได�เอง 

ซ่ึ่�งถ่อเป็็นการ์ลัดการ์ทำาลัายสิ�งแวิดลั�อม แลัะ

ป็ริ์มาณขยะจัากการ์ใชี�พลัาสติกอีกด�วิย

6. บร์ร์จุัภัณฑ์์รี์ไซึ่เคิลั เป็็นบร์ร์จุัภัณฑ์์ที�เกิดจัาก

การ์นำาขยะมารี์ไซึ่เคิลั ทั�งขยะพลัาสติก โลัหะ 

ขยะอีคอมเมิร์์ซึ่ เป็็นจัำานวินมาก อาทิ กร์ะดาษ

จัากกล่ัองบร์ร์จุัสินค�าออนไลัน์ แลัะกล่ัอง

ไป็ร์ษณีย์ ที�มีแนวิโน�มเพิ�มป็ริ์มาณขยะป็ร์ะเภท

กร์ะดาษมากยิ�งข่�น

ไอเดียบร์ร์จุัภัณฑ์์เหล่ัานี�เป็็นเพียงส่วินหน่�งของ

ควิามพยายามของผู้้�ป็ร์ะกอบการ์แลัะนักออกแบบ

ที�มุ่งมั�นสร์�างสร์ร์ค์นวัิตกร์ร์มที�เป็็นมิตร์ต่อโลัก แลัะเพ่�อ

ตอบสนองต่อเทร์นด์หร่์อแนวิโน�มตลัาดในป็ัจัจุับันที�ผู้้�คน

หันมาตร์ะหนักในเร่์�องของสิ�งแวิดลั�อมมากยิ�งข่�น ซ่ึ่�ง

แตกต่างจัากในอดีตที�การ์ออกแบบมุ่งเน�นให�ควิามสำาคัญ

กับต�นทุนการ์ผู้ลิัต แลัะการ์รั์กษาคุณภาพของสินค�า 

มากกว่ิาคำาน่งถ่งวิิธีิการ์กำาจััดขยะบร์ร์จุัภัณฑ์์ ส่งผู้ลัให�

มีป็ริ์มาณขยะที�ไม่สามาร์ถย่อยสลัายได�ตามธิร์ร์มชีาติ 

หร่์อต�องใชี�ร์ะยะเวิลัาในการ์ย่อยสลัายมากออกไป็ส่้

สิ�งแวิดลั�อมเป็็นจัำานวินมากจันเริ์�มกร์ะทบกับโลักใบนี� 

ซ่ึ่�งการ์จัะแก�ไขป็ัญหาใหญ่นี�ต�องอาศัยควิามร่์วิมม่อจัาก

ทุกส่วิน ไม่ว่ิาจัะเป็็นผู้้�ป็ร์ะกอบการ์ ที�จัะต�องให�ควิาม

สำาคัญกับการ์ใชี�บร์ร์จุัภัณฑ์์รั์กษ์โลัก เพ่�อนำากลัับมาใชี�ได�

อีกครั์�งโดยไม่ก่อมลัพิษ มากกว่ิาการ์พิจัาร์ณาแค่ต�นทุน

การ์ผู้ลิัตเพียงอย่างเดียวิ อีกด�านหน่�ง ป็ร์ะชีาชีนก็ต�อง

มีจิัตสำาน่กในการ์คัดแยกขยะก่อนทิ�ง แลัะหลีักเลีั�ยงการ์

ใชี�ผู้ลิัตภัณฑ์์หร่์อบร์ร์จุัภัณฑ์์ที�จัะสร์�างป็ัญหาขยะแลัะ

เป็็นมลัพิษต่อสิ�งแวิดลั�อม แลั�วิหันมาเล่ัอกซ่ึ่�อผู้ลิัตภัณฑ์์

ที�เป็็นมิตร์กับสิ�งแวิดลั�อม หร่์อใชี�ถุงผู้�า พกป็ิ� นโต 

แก�วินำ�าส่วินตัวิ

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://themomentum.co/packa
https://www.bangkokbanksme.com/en/green-packaging-

designtre
https://starthaiup.com/whats-happening/5-creative-

environment-friendly-packaging-ideas-by-kmp/
https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_164115
https://hongthaipackaging.com/blog/green-packaging-

and-the-type-of-packaging/

สาร์ะวิิชีาการ์
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เม่�อช่ีวิงป็ลัายป็ีที�ผู่้านมา หากหลัายท่านมีโอกาสได�ติดตามข่าวิสาร์อย่างต่อเน่�อง ข่าวิหน่�งที�น่าสนใจัไม่แพ�เร่์�อง

ของสถานการ์ณ์การ์ร์ะบาดของโร์คโควิิด -19 ก็คงจัะเป็็นการ์ป็ร์ะกาศป็ลัดล็ัอกกัญชีา-กัญชีง (บางส่วิน) ออกจัาก

ยาเสพติด ซ่ึ่�งเป็็นการ์เป็ิดทางให�สามาร์ถนำาบางส่วินของกัญชีาแลัะกัญชีงไป็ใชี�ป็ร์ะโยชีน์ได�โดยไม่จััดเป็็นยาเสพติด 

ยกเวิ�นช่ีอดอก แลัะเมล็ัดกัญชีา ทั�งนี� เน่�องจัากตามอนุสัญญายาเสพติดร์ะหว่ิางป็ร์ะเทศยังควิบคุมเป็็นยาเสพติด 

แต่ใชี�ป็ร์ะโยชีน์ทางการ์แพทย์ได� ซ่ึ่�งส่วินหลััก ๆ  ที�มีการ์ป็ลัดล็ัอกออกจัากยาเสพติดก็ค่อ 1.ใบที�ไม่ติดกับช่ีอดอก เป็ล่ัอก 

ลัำาต�น เส�นใย กิ�ง ก�าน ร์าก ไม่เป็็นยาเสพติด 2.เมล็ัดกัญชีง นำ�ามัน สาร์สกัด เมล็ัดกัญชีง 3.สาร์สกัด CBD แลัะใน

ส่วินสาร์ THC ต�องไม่เกิน 2% :

ซ่ึ่�งการ์ป็ร์ะกาศป็ลัดล็ัอกในครั์�งนี� นับเป็็นก�าวิสำาคัญ

ในการ์ยอมรั์บ “คุณค่าทางการ์แพทย์” ของกัญชีา อย่าง

เป็็นทางการ์ แลัะเป็็นการ์เปิ็ดโอกาสสำาหรั์บการ์พัฒนา

กัญชีาเพ่�อนำาไป็ใชี�รั์กษาโร์ค หร่์อแป็ร์ร้์ป็ในอุตสาหกร์ร์มอ่�น ๆ  

ไม่ว่ิาจัะเป็็นการ์ใชี�ผู้ลิัตยาสำาหรั์บคน ยาสำาหรั์บสัตว์ิ 

ใชี�ป็ร์ะกอบอาหาร์แลัะเคร่์�องด่�ม นำ�ามัน ร์วิมถ่งเคร่์�องสำาอาง 

เส่�อผู้�า หร่์อแม�กร์ะทั�งสิ�งทอ อย่างที�เร์าได�เห็นตัวิอย่าง

ผู้ลิัตภัณฑ์์จัากกัญชีาที�หน่วิยงานต่างๆ ได�ออกมาสาธิิต

ให�เห็น เช่ีน เมน้อาหาร์จัากร์�านอภัยภ้เบศร์เดย์สป็า ใน

โร์งพยาบาลัเจั�าพร์ะยาอภัยภ้เบศร์ ที�ได�เป็ิดตัวิอาหาร์ไทย

ฟวิิชัีนภายใต�ช่ี�อ มาชิีมกัญ แลัะยังมีศ้นย์วิิจััยแลัะพัฒนา

เกษตร์ธิร์ร์มชีาติ มหาวิิทยาลััยแม่โจั� ที�นำาเสนอไข่เจีัยวิ

กัญชีาแลัะใบกัญชีาทอดกร์อบ เป็็นต�น 

เป็็นที�ทร์าบกันดีว่ิาการ์ใชี�กัญชีานั�นมีมาตั�งแต่สมัย

โบร์าณ โดยในอดีตมีการ์ใชี�กัญชีาเพ่�อเป็็นเคร่์�องช้ีร์ส 

แลัะใชี�เป็็นยารั์กษาโร์ค เช่ีน นำาใบกัญชีามาผู้สมกับอาหาร์ 

หร่์อป็รุ์งผู้สมในยา เพ่�อให�ผู้้�ป็่วิยร้์�ส่กอยากอาหาร์ แลัะ

เจัริ์ญอาหาร์มากข่�น นอกจัากนี�การ์ใชี�กัญชีายังป็ร์ากฏ

ในตำารั์บยาโบร์าณในหลัายป็ร์ะเทศ ร์วิมทั�งในตำาร์ายา

สมุนไพร์ไทยโบร์าณด�วิยเช่ีนกัน แต่เน่�องด�วิยฤทธ์ิิจัาก

บางส่วินของกัญชีาที�ทำาให�เกิดอาการ์เมา จ่ังถ้กนำามาใชี�

ในทางที�ผิู้ด ทำาให�เกิดการ์เสพติดแลัะเกิดผู้ลัเสียต่อร่์างกาย

แล้วทําไมกัญชาถึงทําให้เกิดอาการเมา
และเสพติดได้? 

กัญชีา มีช่ี�อวิิทยาศาสตร์์ค่อ Cannabis sativa. 

เป็็นพ่ชีลั�มลุัก มีใบเป็็นแฉก 5-8 แฉก ลัำาต�นส้ง 3-5 เมตร์ 

ในกัญชีานั�นมีสาร์สำาคัญทางยาหลัายชีนิด ที�เด่นค่อ THC 

(เมาแลัะติด) แลัะ CBD (ไม่เมา ไม่ติด) โดยเจั�า THC 

(Tetrahydrocannabinol) ซ่ึ่�งเป็็นสาร์ออกฤทธิิ์ต่อ

จิัตป็ร์ะสาทตัวินี� เป็็นตัวิต�นเหตุที�ทำาให�เกิดอาการ์เมา แลัะ

เกิดควิามผู่้อนคลัายของร่์างกาย ยิ�งมี %THC ส้งยิ�ง

ทำาให�เกิดอาการ์เมามาก ซ่ึ่�งผู้ลัข�างเคียงจัากการ์เสพก็

ค่อ อาการ์ป็ากแห�ง กร์ะหายนำ�า หัวิใจัเต�นเร็์วิ ตอบสนองชี�า 

ตาแดง ส้ญเสียควิามทร์งจัำาชัี�วิขณะ ป็ร์ะสาทหลัอน แลัะ

ห้แว่ิวิ เหล่ัานี�ลั�วินเป็็นผู้ลัของการ์ได�รั์บ THC ในป็ริ์มาณมาก 

แลัะเม่�อเสพติดแลั�วิ ก็จัะมีควิามต�องการ์เสพในป็ริ์มาณมากข่�น 

โดยกัญชีามีฤทธิิ์ต่อจิัตป็ร์ะสาทโดยการ์กร์ะตุ�น กด หลัอน 

ดังนั�น เร์าจ่ังควิร์หลีักเลีั�ยงการ์เสพโดยไม่จัำาเป็็น 

กัญชา
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สาร์ะวิิชีาการ์

January - March 2021anuary - arch 2021

จัะเห็นว่ิากัญชีานั�นมีป็ร์ะโยชีน์มาก แต่ก็มีโทษมาก

เช่ีนเดียวิกัน หากไม่ได�ถ้กนำาไป็ใชี�อย่างเหมาะสม ดังนั�น

ถ่งแม�ว่ิาจัะมีการ์ป็ลัดล็ัอกกัญชีาออกจัากบัญชีียาเสพ

ติดให�โทษแลั�วิ แต่ก็เป็็นเพียงบางส่วิน แลัะยังมีเง่�อนไข

ในการ์ผู้ลิัตแลัะนำาไป็ใชี�ที�จัะต�องมีการ์ศ่กษาข�อกฎหมาย

ให�ชัีดเจัน แลัะป็ร์ะชีาชีนทั�วิไป็ก็ยังไม่สามาร์ถป็ล้ักได�เอง

ในบ�านเร่์อน โดยขั�นตอนการ์ป็ล้ัก สกัด แลัะผู้ลิัต ทั�งหมด

ยังต�องขออนุญาตจัาก อย. ตาม พ.ร์.บ.ยาเสพติด 

ฉบับที� 7 ร์ะบุผู้้�มีคุณสมบัติขออนุญาต ค่อ หน่วิยงานรั์ฐ 

สถาบันอุดมศ่กษา เกษตร์กร์ วิิสาหกิจัชุีมชีน สหกร์ณ์ 

ผู้้�ป็ร์ะกอบวิิชีาชีีพแพทย์ เภสัชีกร์ แลัะแพทย์แผู้นไทย 

เป็็นต�น โดยสามาร์ถสอบถามร์ายลัะเอียดการ์อนุญาต

ได�จัาก อย. 

แลัะล่ัาสุด กร์มวิิชีาการ์เกษตร์ ได�ข่�นทะเบียน

กัญชีาพันธ์ุิอิสร์ะ 01 ซ่ึ่�งพัฒนาคัดเล่ัอกพันธ์ุิโดย

กร์มการ์แพทย์ กร์มวิิชีาการ์เกษตร์ แลัะม้ลันิธิิวินเกษตร์

อินทรี์ย์ เป็็นพันธ์ุิพ่ชีข่�นทะเบียนตามพร์ะร์าชีบัญญัติ

พันธ์ุิพ่ชี พ.ศ.2518 พันธ์ุิล่ัาสุดของกร์มวิิชีาการ์เกษตร์

เม่�อวัินที� 29 มกร์าคม 2564 ที�ผู่้านมา โดยกัญชีาพันธ์ุิ

อิสร์ะ 01 เป็็นพันธ์ุิไทยแท�ที�ได�รั์บการ์วิิจััย คัดเล่ัอกตาม

ขั�นตอน แลัะส่งไป็ยังหน่วิยงานที�เกี�ยวิข�องที�ได�รั์บอนุญาต 

เป็็นสายพันธ์ุิที�มีคุณลัักษณะทางยาแลัะเส�นใย มีอัตร์าส่วิน

จัากการ์สกัดของสาร์ทีเอชีซีึ่ (THC) แลัะซีึ่บีดี (CBD) 

ใกลั�เคียงกันเหมาะสมที�จัะป็ล้ักในสภาพสิ�งแวิดลั�อม

ของไทย ป็ล้ักได�ทุกฤด้กาลัตามสภาพการ์จััดการ์ที�เหมาะสม 

ต่อไป็เร์าคงต�องมาติดตามกันว่ิา การ์ผู้ลัักดัน

กัญชีาไทยให�ก�าวิไป็ส่้อุตสาหกร์ร์มแลัะเพ่�อการ์รั์กษา

ทางการ์แพทย์นั�นจัะไป็ได�ไกลัแค่ไหน แลัะจัะเป็็นไป็ใน

ทิศทางใด ร์วิมทั�งป็ร์ะชีาชีนทั�วิไป็จัะสามาร์ถเข�าถ่งเข�า

ถ่งยากัญชีาทางการ์แพทย์ที�ได�มาตร์ฐานได�เร็์วิหร่์อชี�า

เพียงใด

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.thairath.co.th/news/local/1996311
https://ngthai.com/science/33438/weed-set-menu/
https://www.hfocus.org/content/2020/12/20613
http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/

D2S1_Supaporn1.pdf
https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/ 

06212014-1613
https://masakigarden.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E

0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E
0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%83%E0%B8%99%E0
%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%
B8%B2/

https://www.matichon.co.th/economy/news_2561125
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/848466
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ลัองลังทั�งการ์ตลัาด เศร์ษฐศาสตร์์ สุดท�ายค่อ ภาษา

อังกฤษ มาถ่งตร์งนี�ผู้้�อ่านไม่ต�องตกใจั เพร์าะตอนนั�น

หากเพ่�อน หร่์อ อาจัาร์ย์ร้์�ว่ิาเรี์ยน minor อะไร์ ทุกคน

ก็ตกใจัเหม่อนกัน หลัังจัากลัองเรี์ยนเเลั�วิจ่ังทร์าบว่ิา 

ตัวิเองชีอบการ์เรี์ยนภาษาอังกฤษมาก ๆ โดยเฉพาะ

การ์ส่�อสาร์ (conversation) เห็นฝรั์�งไม่ได�ต�องเข�าไป็

คุยทุกทีไม่ว่ิาจัะเป็น็วัิด บนร์ถเมล์ั ร์ถสองแถวิ ร้์�ส่กว่ิา

การ์พ้ดคุยกับพวิกเขานั�นได�เป็ดิโลักทัศน์จัริ์ง ๆ  สำาหรั์บ

เด็กจันอย่างดิฉัน

ย่างเข�าส่้การ์เรี์ยนป็ทีี� 3 ดิฉันได�มีป็ร์ะสบการ์ณ์

ฝกึงานที�องค์กร์วิิจััย PHPT ที�นี�เป็น็ป็ร์ะต้เป็ดิป็ร์ะสบการ์ณ์

อันลัำ�าค่าแก่ชีีวิิต ดิฉันได�เรี์ยนร้์�การ์ทำางานอย่างเป็น็ร์ะบบ 

การ์ตร์งต่อเวิลัา แลัะการ์ใชี�ภาษาอังกฤษในการ์ทำางาน 

เม่�อจับการ์ศ่กษาด�วิยลัักษณะนิสัยส่วินตัวิของดิฉัน

ที�ต�องการ์เรี์ยนร้์�อย่างไม่ร้์�จับจ่ังตัดสินใจัเรี์ยนต่อ

ป็ริ์ญญาโท ถ่อว่ิาเป็็นก�าวิหน่�งที�เข�าส่้วิงการ์วิิชีาการ์

อย่างแท�จัริ์ง

เม่�อเข�าส่้วัิยทำางาน ดิฉันจ่ังสมัคร์งานที�ภาควิิชีา

เวิชีศาสตร์์คร์อบครั์วิ คณะแพทยศาสตร์์ ในตำาแหน่ง

ผู้้�ช่ีวิยวิิจััย เพร์าะคิดว่ิาน่าจัะได�ใชี�วิิชีาควิามร้์�ที�เรี์ยนมา

ในการ์ทำางานเเลัะยังได�ฝกึทักษะในการ์ทำางานด�านอ่�น ๆ  

อีกด�วิย จัากการ์ก�าวิส่้การ์ทำางานอย่างจัริ์งจัังในที�แร์ก

ทำาให�เร์าได�ร้์�ว่ิาภาษาอังกฤษนั�นสำาคัญจัริ์ง ๆ (ขีดเส�นใต�) 

นอกจัากภาษาจัะสำาคัญแลั�วิทัศนคติในการ์ทำางาน

ก็สำาคัญเช่ีนเดียวิกัน ส่วินตัวิดิฉันร้์�ส่กดีทุกครั์�งที�เห็น

ตัวิเองได�เรี์ยนร้์�อะไร์ใหม่แลัะพัฒนาตนเองอย่้เสมอ 

ถ่งแม�ว่ิาการ์เรี์ยนร้์�นั�นจัะไม่ได�ทำาให�เร์าสมบ้ร์ณ์ไร์�ที�ติ

แต่อย่างน�อยก็เป็น็คนในเวิอร์์ชัีนที�ดีกว่ิาเม่�อวิาน นอกจัาก

การ์เรี์ยนในตำาร์าแลั�วิดิฉันก็ให�ควิามสำาคัญในการ์ทำา

กิจักร์ร์มเช่ีนกัน ไม่ว่ิาจัะเป็็น การ์เล่ันแฟลักฟุตบอลั 

รั์กบี� ว่ิายนำ�า เล่ันเคร่์�องดนตรี์ไทยอย่างขิม กิจักร์ร์ม

ดังกล่ัาวินอกจัากจัะช่ีวิยผู่้อนคลัายอาร์มณ์เเลั�วิยังช่ีวิย

ให�ผู้้�เล่ันมีนำ�าใจันักกีฬาอีกด�วิย ดิฉันเช่ี�อว่ิาการ์มีเพ่�อน

SCI Alumni

ร์หัสป็ริ์ญญาตรี์ 54 แลัะป็ริ์ญญาโท 59 
ภาควิิชีาสถิติ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

“ถึงแม้ว่าการเรียนรู้น้ันจะไม่ได้ทําให้เรา
สมบูรณ์ไร้ทีติ่ แต่อย่างน้อยก็เป็นคนใน

เวอร์ชันทีดี่กว่าเมือ่วาน”

ชนาภัทร ปาตีคํา

สวัิสดีค่ะผู้้�อ่านทุกท่าน ดิฉันนางสาวิชีนาภัทร์ 

ป็าตีคำา ร์หัสป็ริ์ญญาตรี์ 54 แลัะป็ริ์ญญาโท 59 

เรี์ยนจับภาควิิชีาสถิติ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย

เชีียงใหม่

เม่�อย�อนกลัับไป็สมัยเรี์ยนป็ริ์ญญาตรี์ (ที�ผู่้านมา

นานเหม่อนกัน) ตอนนั�นมีควิามสงสัยในตัวิเองเยอะมาก

ว่ิาเร์าถนัดด�านไหน ชีอบอะไร์ ร์องลังมาจัากการ์คำานวิณ 

หลัังจัากที�ตัดสินใจัเล่ัอกเรี์ยนสาขาหลัักเป็น็สถิติ แลั�วิก็

ลัองลังสาขาร์องหร่์อที�เรี์ยกกันสั�น ๆ ว่ิา minor 
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ข่าวิสาร์จัากศิษย์เก่า

ที�แตกต่างจัากเร์านั�นเป็็นสิ�งช่ีวิยกร์ะตุ�นให�เร์าพัฒนา

ตนเองอย่้เสมอ ไม่ว่ิาจัะเป็น็เพ่�อนต่างชีาติหร่์อต่างเพศ 

เร์าก็จัะได�แลักเป็ลีั�ยนควิามร้์�แลัะทัศนคติที�แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะเพ่�อนต่างชีาติ เร์าจัะได�รั์บควิามร้์�ที�ใหม่แลัะทันโลัก 

ร์วิมถ่งมุมมองที�กวิ�างข่�นเน่�องจัากควิามแตกต่างด�าน

วัิฒนธิร์ร์มนั�นเอง

ทั�งนี� ต�องขอขอบพร์ะคุณ คร์อบครั์วิของดิฉันที�

คอยอย่้ด�วิยทั�งในช่ีวิงที�มีควิามสุขแลัะทุกข์ คร้์อาจัาร์ย์

ที�คอยป็ร์ะสิทธ์ิิป็ร์ะสาทวิิชีา สอนการ์ใชี�ชีีวิิต ร์วิมถ่งให�ทุน

การ์ศ่กษาเพ่�อต่อยอดการ์เรี์ยนป็ริ์ญญาโท เน่�องจัาก

การ์ป็ล้ักฝงัจัากบุคคลัดังกล่ัาวินี�จ่ังทำาให�ดิฉันกลัายเป็น็

คนในเวิอร์์ชัีนดีที�สุดของตัวิเองในทุกวัินนี�
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SCI Alumni

ผู้มเป็น็คนจัังหวัิดเชีียงร์ายโดยกำาเนิด จับการ์ศ่กษาร์ะดับมัธิยมศ่กษาตอนป็ลัายจัากโร์งเรี์ยนเม็งร์ายมหาร์าชี

วิิทยาคม จัังหวัิดเชีียงร์าย หลัังจัากจับการ์ศ่กษาตั�งใจัว่ิาจัะเอ็นทร์านซ์ึ่เข�าเรี์ยนในมหาวิิทยาลััยที�สามาร์ถทำาให�เร์า

ได�เรี์ยนร้์�แลัะพัฒนาตนเอง ทั�งในด�านควิามร้์� แลัะป็ร์ะสบการ์ณ์ในการ์ใชี�ชีีวิิต เพ่�อหลัังจัากเรี์ยนจับจัะได�ใชี�

ป็ร์ะสบการ์ณ์เหล่ัานี�ในการ์ทำางานให�มีป็ร์ะสิทธิิภาพแลัะเกิดป็ร์ะโยชีน์ส้งสุด “มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่” ค่อตัวิเล่ัอก

อันดับหน่�ง

หลัังจัากผิู้ดหวัิงจัากการ์สอบโควิต�าของมหาวิิทยาลััย

เชีียงใหม่ทั�งสองร์อบ ผู้มก็ไม่ลัะควิามพยายาม แลัะการ์

สอบเอ็นทร์านซ์ึ่ก็เป็็นควิามหวัิงสุดท�าย สาขาวิิชีา

วัิสดุศาสตร์์เป็็นตัวิเล่ัอกแร์กเพร์าะเห็นว่ิาเป็็นสาขา

ที�น่าสนใจั แลัะสามาร์ถต่อยอดในภาคอุตสาหกร์ร์ม

ทั�งในแลัะต่างป็ร์ะเทศได�อีกยาวิไกลั สุดท�ายเป็้าหมาย

ที�เร์าตั�งไวิ�ก็ป็ร์ะสบควิามสำาเร็์จั แลัะนั�นเป็็นเพียงจุัด

เริ์�มต�นเท่านั�น

 การ์เรี์ยนในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่นั�นเป็น็อะไร์ที�

ใหม่มากสำาหรั์บเด็กที�ไม่ได�จับจัากโร์งเรี์ยนใหญ่ ๆ 

ในตัวิเม่อง แต่มันก็ทำาให�ผู้มได�มีควิามมานะอดทนแลัะ

พยายามป็รั์บตัวิเร่์�องการ์เรี์ยน ถ่งแม�จัะเรี์ยนได�เกร์ดเฉลีั�ย 

2.23 ในช่ีวิงป็ ี1 ซ่ึ่�งต�องยอมรั์บว่ิาในช่ีวิงนั�นการ์ใชี�ชีีวิิต

ส่วินใหญ่อย่้กับเพ่�อนแลัะกิจักร์ร์มอีกมากมาย แต่มันก็

เป็็นป็ร์ะสบการ์ณ์ให�เร์าเรี์ยนร้์�ในหลัาย ๆ อย่าง 

จันกร์ะทั�งตอนป็ ี2 ก็ได�เล่ัอกมาเรี์ยนสาขาวัิสดุศาสตร์์ 

ที�ตั�งใจัไวิ�ตั�งแต่แร์ก มีควิามร้์�ส่กว่ิาพอได�เรี์ยนสาขาวิิชีานี� 

ทำาให�เร์าสนุกจันทำาให�เร์าตั�งใจัเรี์ยนข่�นโดยไม่ร้์�ตัวิ 

สภาพแวิดลั�อมร์อบข�างไม่ว่ิาจัะเป็น็อาจัาร์ย์ รุ่์นพี� เพ่�อน ๆ  

ร์วิมถ่งสถานที�เรี์ยน ทุกอย่างทำาให�มีควิามสุข ไม่ว่ิาจัะ

เป็็นเร่์�องการ์เรี์ยน กีฬา กิจักร์ร์มในภาควิิชีา คณะ หร่์อ

มหาวิิทยาลััย อาจัจัะมีเหน่�อย มีท�อบ�าง แต่ก็ทำาให�ผู่้าน

ศิษย์เก่าร์หัส 4805385 สาขาวิิชีาวัิสดุศาสตร์์ ภาควิิชีาฟสิิกส์
แลัะวัิสดุศาสตร์์คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

“ส่ิงหนึง่ทีผ่มเป็นอยู่และจะเป็นแบบนีต่้อไปคือ
การทีเ่ป็นนํา้ครึง่แก้วทีพ่ร้อมจะรับรู้ เรียนรู้ 
หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา”

ทินกร  บ้ังเงิน
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ข่าวิสาร์จัากศิษย์เก่า

ช่ีวิงเวิลัาเหล่ัานั�นได�ไม่ยาก สุดท�ายก็จับป็ ี4 ด�วิยเกร์ด

เฉลีั�ย 3.00

 ด�วิยควิามที�ไม่ได�เรี์ยน ร์.ด. กับเพ่�อน ๆ สมัย 

ม.ป็ลัาย ทำาให�หลัังจัากเรี์ยนจับต�องไป็เกณฑ์์ทหาร์ สุดท�าย

ต�องไป็รั์บใชี�ชีาติเป็น็เวิลัา 1 ป็ ีพร์�อมกับได�ป็ร์ะสบการ์ณ์

มากมายในด�านที�ไม่คุ�นเคยมาก่อน หลัังจัากป็ลัดป็ร์ะจัำาการ์ณ์

ก็ได�ทำางานในเชีียงร์ายก่อนโดย หลัังจัากนั�น 1 ป็ ีก็ตัดสินใจั

หางานใหม่ที�อยากใชี�ควิามร้์�แลัะป็ร์ะสบการ์ณ์ที�เรี์ยนมา

ใชี�ในอาชีีพจัริ์ง ๆ จันได�มาทำางานที� บริ์ษัท ซัึ่ม ไฮเทคส์ 

จัำากัด

 บริ์ษัท ซัึ่ม ไฮเทคส์ จัำากัด เป็น็บริ์ษัทฯ หน่�งที�รั์บ

พนักงานที�เรี์ยนจับจัากสาขาวัิสดุศาสตร์์ มชี. เข�ามา

ทำางานตลัอดทุก ๆ  ป็ ีซ่ึ่�งที�นั�นก็มีทั�งเพ่�อน ๆ  แลัะพี�น�อง

วัิสดุศาสตร์์ทำางานอย่้หลัายคน ทำาให�เร์าสามาร์ถป็รั์บตัวิ

ในการ์ทำางานกับบริ์ษัทฯ ได�เป็็นอย่างดี มีเพ่�อนๆ พี�ๆ 

น�องๆ คอยแนะนำาแลัะให�คำาป็ร่์กษาในทุก ๆ ด�าน งานที�

บริ์ษัทฯ เป็็นงานเกี�ยวิกับการ์ผู้ลิัตชิี�นส่วินพลัาสติก

ชุีบโลัหะ เพ่�อใชี�ในการ์ตกแต่งสำาหรั์บอุตสาหกร์ร์มยานยนต์ 

ผู้มมีโอกาสได�ไป็ทดลัองงานในหลัาย ๆ แผู้นก ซ่ึ่�งทำาให�

เร์าสามาร์ถเข�าใจักร์ะบวินการ์ผู้ลิัตในแต่ลัะกร์ะบวินการ์ 

สุดท�ายได�มาทำางานป็ร์ะจัำาที�แผู้นก LAB ซ่ึ่�งที�แผู้นกนี�ผู้ม

ได�ทำางานที�ชีอบ โดยจัะมีงานหลััก ๆ  ในแผู้นก 2 งานหลัักค่อ 

งานวิิเคร์าะห์หาป็ริ์มาณสาร์เคมีในบ่อชุีบ แลัะงานทดสอบ

ผู้ลิัตภัณฑ์์ ที�นี�เป็ดิโอกาสให�ผู้มได�ศ่กษาในหลัาย ๆ ด�าน 

ตั�งแต่ทฤษฎี หลัักการ์ ร์วิมไป็ถ่งการ์ใชี�เคร่์�องม่อต่าง ๆ  

สามาร์ถนำาควิามร้์�ไป็ป็ร์ะยุกต์ใชี�ในการ์วิิเคร์าะห์หาสาเหตุ

ของผู้ลิัตภัณฑ์์ที�ไม่ได�มาตร์ฐาน ทำาให�สามาร์ถแก�ไขแลัะ

พัฒนากร์ะบวินการ์ต่าง ๆ ให�มีป็ร์ะสิทธิิภาพมากข่�น

เสม่อนว่ิาได�ทำางานในด�าน R&D ไป็ด�วิย หลัังจัากทำางาน

ได� 4 ปี็ก็ได�รั์บตำาแหน่งเป็็น Leader ป็ร์ะจัำาแผู้นก LAB 

เน่�องจัากปั็จัจััยหลัาย ๆ อย่างทำาให�อยากกลัับมา

ทำางานใกลั�บ�านที�จัังหวัิดเชีียงร์าย ซ่ึ่�งเป็น็เป็า้หมายหลััก

ของใคร์หลัายคน หลัังจัากทำางานที� ซัึ่ม ไฮเทคส์ได�เก่อบ 

6 ป็ ีคิดว่ิาถ่งเวิลัาแลั�วิที�จัะกลัับมาอย่้ที�บ�านเพ่�อจัะได�ด้แลั

พ่อแม่ได�อย่างใกลั�ชิีด แต่ด�วิยสายงานที�ทำาอย่้ไม่ใช่ี

เร่์�องง่ายที�จัะหางานใหม่ แต่โอกาสมักจัะเข�ามาหาเร์าเสมอ 

มหาวิิทยาลััยแม่ฟา้หลัวิงเปิ็ดรั์บสมัคร์นักวิิทยาศาสตร์์ 

ป็ร์ะจัำาศ้นย์เคร่์�องม่อวิิทยาศาสตร์์แลัะเทคโนโลัยี ผู้มเอง

ซ่ึ่�งมีป็ร์ะสบการ์ณ์ตร์งสำาหรั์บการ์ใชี�เคร่์�องม่อวิิเคร์าะห์

ขั�นส้งไม่ป็ล่ัอยให�โอกาสหลุัดม่อไป็ สุดท�ายก็ได�ทำางานที�

มหาวิิทยาลััยแม่ฟา้หลัวิงจันถ่งป็ัจัจุับัน โดยหน�าที�หลััก

ค่อรั์บวิิเคร์าะห์ทดสอบ ด้แลัแลัะบำารุ์งรั์กษาเคร่์�องม่อ

วิิเคร์าะห์ขั�นส้งเช่ีน SEM, XRD, XRF, UTM, Impact 

Tester, Micro Hardness, Contact Angle เป็น็ต�น ซ่ึ่�ง

จัะร์องรั์บแลัะสนับสนุนงานการ์เรี์ยนการ์สอน ร์วิมไป็ถ่ง

งานวิิจััยทั�งภายในแลัะภายนอกมหาวิิทยาลััย 

ในช่ีวิงชีีวิิตที�ผู่้านมาผู้มได�เจัออุป็สร์ร์คมากมายแต่

ก็ได�กำาลัังใจัจัากพ่อแม่ เพ่�อนๆ พี�น�องทั�งหลัาย ทำาให�

ผู่้านช่ีวิงเวิลัาเหล่ัานั�นมาได� แต่สิ�งหน่�งที�ผู้มเป็็นอย่้แลัะ

จัะเป็็นแบบนี�ต่อไป็ค่อการ์ที�เป็็นนำ�าคร่์�งแก�วิที�พร์�อม

จัะรั์บร้์� เรี์ยนร้์� หาควิามร้์�เพ่�อพัฒนาตนเองอย่้ตลัอดเวิลัา 

ร์วิมถ่งป็รั์บตัวิให�เข�ากับร์ะบบการ์ทำางานใหม่ ๆ แลัะจัะ

ทำาให�เร์าป็ร์ะสบควิามสำาเร็์จัในอนาคตอย่างแน่นอน



ที�ป็ร์่กษา :  คณบดีคณะวิิทยาศาสตร์์ ร์องคณบดีฝ่ายบร์ิหาร์ 
บร์ร์ณาธิิการ์ :  เลัขานุการ์คณะวิิทยาศาสตร์์
กองบร์ร์ณาธิิการ์ :  คณะกร์ร์มการ์ป็ร์ะชีาสัมพันธิ์คณะวิิทยาศาสตร์์ 
  หน่วิยพิมพ์เอกสาร์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
พิมพ์ที�  :  หน่วิยพิมพ์เอกสาร์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ 
  239 ถ.ห�วิยแก�วิ ต.สุเทพ อ.เม่อง จั.เชีียงใหม่ 50200 
เจั�าของ  :  คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ส่งข�อคิดเห็นแลัะข�อเสนอแนะได�ที� ป็ร์ะชีาสัมพันธิ์คณะวิิทยาศาสตร์์
โทร์. 0 539 43318 หร์่อ prscicmu@gmail.com

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 15 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ 6. สถิติ 11. จุลชีววิทยา 
2. เคมี 7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12. สัตววิทยา 
3. ชีววิทยา 8. เคมีอุตสาหกรรม 13. อัญมณีวิทยา  
4. ธรณีวิทยา 9. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 14. วิทยาการข้อมูล 
5. ฟสิิกส์ 10. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม    

  (นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์ 10. การสอนคณิตศาสตร์ 16. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
2. เคมี (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 17. สถิติประยุกต์   
3. ชีววิทยา 11. การสอนชีววิทยา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
4. ธรณีวิทยา 12. ธรณีฟสิิกส์ประยุกต์ 18. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
 (นานาชาติ)  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
5. ฟสิิกส์ 13. การสอนฟสิิกส์ 19. ดาราศาสตร์
6. ฟสิิกส์ประยุกต์ 14. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
7. วัสดุศาสตร์ 15. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
8. เคมีอุตสาหกรรม  (นานาชาติ)
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)
# นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)
# เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยา
 และเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)

ปริญญาเอก 18 หลักสูตร
1.  คณิตศาสตร์  8. เคมีอุตสาหกรรม 13. จุลชีววิทยาประยุกต์
2. เคมี   (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
3. เคมี  9. วัสดุศาสตร์ 14. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 (นานาชาติ) 10. วัสดุศาสตร์ 15. ฟสิิกส์ประยุกต์
4. ชีววิทยา  (นานาชาติ)  (นานาชาติ)
 (นานาชาติ) 1 1. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 16. ดาราศาสตร์
5. ธรณีวิทยา (นานาชาติ) 17.  วิทยาศาสตร์นาโน   

(นานาชาติ) 12. ความหลากหลายทางชีวภาพ  และเทคโนโลยีนาโน
6. ฟสิิกส์   และชีววิทยาชาติพันธุ์  (นานาชาติ / สหสาขาวิชา) 
7. ฟสิิกส์ (นานาชาติ)  (นานาชาติ) 18. สถิติประยุกต์
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)


