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ไวรัสโคโรนาสายพั นธุ์ใหม่
(2019 Novel Coronavirus, 2019-nCoV)
บทความโดย ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพั ว
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มกราคม 2563
เชื้อไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) จัดอยู่ใน Family Coronaviridae มีขนาด 120–160 นาโนเมตร กรดนิวคลีอิก
เป็ นอาร์เอ็นเอสายบวก แคปซิดโปรตีนที่ห่อหุ้มมีลักษณะเป็ นเกลียว มีเปลือกเอนเวโลปหุ้มด้านนอก และมีปุ่ม (spikes) ยื่นออกมา
จากเอนเวโลป ดังนั้นอนุภาคไวรัสจึงมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็ น
4 จีนัส ได้แก่ Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus และ Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรนา
ที่สามารถติดเชื้อในคนมี 7 ชนิด ได้แก่ สายพันธุ์ 229E, NL63 ซึ่งอยู่ในจีนัส Alphacoronavirus ส่วนเชื้อไวรัสที่อยู่ในจีนัส
Betacoronavirus ได้แก่ สายพันธุ์ OC43, HKU1, Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV),
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) และชนิดที่ 7 คือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019
Novel Coronavirus, 2019-nCoV)
เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อจากสัตว์ เช่น แมว อูฐ และค้างคาว มายังคนได้ (zoonotic infection) ในกรณี SARS-CoV
มีการติดต่อจากค้างคาวผ่านทางชะมด ส่วน MERS-CoV มีการติดต่อจากค้างคาวผ่านทางอูฐมาสู่คน โดยทั่วไปเชื้อไวรัสโคโรนา
ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 229E, NL63, OC43 และ HKU1 ก่อโรคหวัด
ธรรมดาในคน ดังนั้นไวรัสโคโรนาสามารถท�าให้เกิดอาการของโรคตั้งแต่หวัดธรรมดา จนถึงมีอาการรุ นแรง เช่น Severe acute
respiratory syndrome โดย SARS-CoV พบในประเทศจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 และมีการระบาดในหลายประเทศ
ในปี พ.ศ.2545-2546 จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีผู้ติดเชื้อสาเหตุของโรคซาร์สทั่วโลกจาก 29 ประเทศ จ�านวน
8,098 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวติ จ�านวน 774 ราย ส่วน MERS-CoV มีรายงานการติดเชื้อครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบียใน ปี พ.ศ.
2555 และติดเชื้อแพร่กระจายในประเทศแถบตะวันออกกลาง มีรายงานการติดเชื้อจ�านวน 2,494 คน และเสียชีวติ จ�านวน 858 คน
โดย SARS-CoV และ MERS-CoV ท�าให้การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างรุ นแรง และมีอัตราการเสียชีวติ ประมาณ 10%
และ 30% ตามล�าดับ
ส่วนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) มีข้อมูลรายงานจากประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มี
การตรวจพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ ย (Hubei) ประเทศจีน โดยพบว่าผู้ป่วยมากกว่า 40 ราย มีอาการป่ วย
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รุ นแรงรักษาในโรงพยาบาลอีกหลายราย โดยมีอาการหนัก 5 ราย และเสียชีวติ 2 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ท�างานในตลาดหรอื มีประวัติ
เดินทางไปที่ตลาด South China Seafood Market ในเมืองอู่ฮ่ัน ซึ่งเป็ นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิด เช่น นก ไก่ฟ้า งู และ
สัตว์ป่าอื่น ๆ ขณะนี้ตลาดดังกล่าวได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และถูกปิ ดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
รายงานจากองค์การอนามัยโลกในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบทุกเมืองจ�านวน
4,537 ราย อาการรุ นแรง 976 ราย เสียชีวติ 106 ราย และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จ�านวนทั้งสิ้น 4,593 ราย โดยพบผู้ป่วย
ยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จ�านวน 56 ราย ใน 14 ประเทศ เนื่องจากไวรัสชนิดนี้เป็ นเชื้ออุบัติใหม่ที่ประชากรยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
จึงท�าให้มีอัตราการตาย และการระบาดเพิ่มขี้น ดังนั้นเชื้อส่วนไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงจัดเป็ นเชื้ออันตรายในระดับ 3
(risk goup 3) การเพาะเลี้ยงต้องปฏิบัติงานในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) ส่วนงานด้านการวิเคราะห์ด้านชีวโมเลกุลควรปฏิบัติงาน
ในห้องชีวนิรภัยระดับ BSL-2 plus หรอื BSL-2 enhanced และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองครบถ้วน
เมื่อมีการตรวจพบผู้ป่วยจากเมืองอู่ฮ่ัน ที่เดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 ว่ามีไข้สูง ร่วมกับอาการเจ็บคอ
และมีน�้ามูก จึงถูกแยกมาสังเกตอาการที่สถาบันบ�าราศนราดูร เมื่อส่งเชื้อไวรัสไปตรวจรหัสพันธุกรรมที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) โดยเชื้อไวรัส 2019-nCoV นี้
มีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อที่พบในค้างคาวมากที่สุด (Bat SARS-like Coronavirus) ประมาณ 82-90% เป็ นค้างคาวมงกุฎ
ซึ่งพบในจีน 2 สปี ชีส์ คือ ค้างคาวเกือกม้าของจีน (Rhinolophus sinicus) และค้างคาวมงกฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus
thomast) ซึ่ ง เป็ น ค้ า งคาวที่พ บในไทยด้ ว ย และเมื่อ เปร ยี บเที ย บกั บ รหั ส พั น ธุ ก รรมของเชื้อ ไวรัส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019
ที่ทางการจีนเปิ ดเผยเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 พบว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ไทยถอดรหัสพันธุกรรมส�าเร็จ
มีรหัสพันธุกรรมตรงกัน 100% เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ท่ีอู่ฮั่น จึงเป็นไปได้ว่าค้างคาวจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่น้ี
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท�าให้เกิดปอดอักเสบ (pneumonia) จากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ท�าให้เกิดการ
อักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ อาการส�าคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค
ได้มีมาตรการเฝ้ าระวังคัดกรอง และป้ องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาในประเทศไทย โดยโคโรนาไวรัสมีระยะฟั กตัว
ประมาณ 2 ถึง 7 วัน จึงมีการเฝ้ าสังเกตอาการผู้ที่สัมผัสโรค หรอื มาจากแหล่งระบาดของโรคเป็ นเวลา 14 วัน ดังนั้นข้อมูลด้าน
รหัสพันธุกรรม และลักษณะการติดเชื้อไวรัสจึงมีประโยชน์เพื่อน�าไปพัฒนาวิธีการป้ องกัน และรักษาเชื้อไวรัสต่อไป
ข้อแนะน�าในการป้ องการติดเชื้อ เนื่องจากยังไม่มียา และวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงควรหลีกเลี่ยงการ
อยู่ในสถานที่แออัด รักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ออกก�าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างเสรมิ ภูมิคุ้มกัน ควรสวมใส่
หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และเมื่อมีอาการไอ จาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรอื อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ท่ีป่วยหรอื ตาย และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน�้าและสบู่อย่างน้อย 20 วนิ าที หรอื ใช้แอลกอฮอล์
เจลล้างมือเพื่อป้ องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจชนิดอื่น
เอกสารอ้างอิง
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ. 2563. Molecular diagnosis สาหรับไวรัสอู่ฮั่น. สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
เข้าถึงได้จาก http://thaiviro.org/site/ (28 มกราคม 2563)
ยง ภู่วรวรรณ. 2563. ความจรงิ 20 ประการ เกี่ยวกับโรคปอดบวม “อู่ฮั่น โคโรนา” ไวรัสสายพันธุ์ใหม่.
เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_27) 1922486 มกราคม 2563)
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. 2563. โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019.
เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
(28 มกราคม 2563)
สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี. 2563. นักเทคนิคการแพทย์ ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสในค้างคาวไทย ตรง “อู่ฮั่น”.
เข้าถึงได้จาก https://medtechtoday.org/25) /2-25012020 มกราคม 2563)
Centers for Disease Control and Prevention. 2019 .2020 Novel Coronavirus, Wuhan, China.
Available: https://www.cdc.gov/coronavirus/-2019ncov/index.html (28 January 2020)
World Health Organization. 2020. Novel Coronavirus (-2019nCoV) situation reports. Available:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019-/situation-reports
(28 January 2020)
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, W., Lu, R., Niu, P.,
Zhan, F., Ma, X., Wang, D., Xu, W., Wu, G., Gao, G. F. and Tan, W. 2020. A Novel coronavirus from
patient with penumonia in China, 2019. The New England Journal of Medicine. DOI:
10.1056/NEJMoa2001017.
ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.
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วิทยาศาสตร

Quantum Research Unit
จากห้องวิจัยเล็ก ๆ
สู่การบ่มเพาะเทคโนโลยีแห่งอนาคต

หลายคนคงเคยได้ยินค�าว่า “ควอนตัม” กันมาบ้าง ส�าหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์หรอื เทคโนโลยี หรอื เรยี กว่าเป็นชาวบ้าน
ทั่วไป ก็คงไม่ค่อยมีใครสนใจว่าความหมายของค�านี้คืออะไร ส�าคัญยังไง คงเป็นเหมือนค�าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ที่พอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่า
ยากที่จะเข้าใจ
แต่ในช่วงปี 2-3 ปี มานี้ คนไทยก็เร่มิ ได้ยินค�า ๆ นี้บ่อยมากขึ้นตามสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัมออกมาเป็นระยะ
เช่น “อินเทลเปิดตัว Horse Ridge ชิปควบคุมคอมพิวเตอร์ควอนตัม ท�างานที่ 4 เคลวิน” “ไอบีเอ็ม ผุดศูนย์ควอนตัมฯ โลก จ่อขยายใช้งาน
เชิงพาณิชย์” “กูเกิลอวดโฉม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ศักยภาพเหนือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ท้ังมวล” พอมาถึงตอนนี้เราคงเรมิ่ รู ้สึกขึ้นมาแล้วว่า
ควอนตัมต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ เป็นเคร่อื งมือที่ส�าคัญ และใกล้ตัวเรามากขึ้นเรอื่ ย ๆ
Science CMU Focus (Quarterly) ฉบับนี้ จะพาผู้อ่านมารู ้จักกับควอนตัมให้มากขึ้น ว่าแท้ท่ีจรงิ แล้วในประเทศไทยของเราเอง
ที่ภาคเหนือ ณ มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ ในอาคารเล็ก ๆ ของคณะวทิ ยาศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการหนึ่งที่เฝ้าศึกษา ค้นคว้า และวจิ ัยควอนตัม
มาอย่ า งยาวนานกว่ า 9 ปี ด้ ว ยความว ริ ยิ ะอุ ต สาหะ ด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว่ า เทคโนโลยี น้ี จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโลกในอนาคต
และประเทศไทยจะต้องก้าวตามให้ทัน
ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล อาจารย์ประจ�าภาควชิ าฟิ สิกส์และวัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีควอนตัม ได้อธิบาย
ถึงจุดเร่มิ ต้นของการศึกษาควอนตัมที่คณะวิทยาศาสตร์ให้เราฟังว่า
Quantum Research Unit หรือห้องวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม
แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ 9 ปี และก�าลังก้าวสู่ปีท่ี 10 แล้ว โดยมีจุดเรมิ่ ต้น
แนวคิดจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง อดีตอาจารย์ประจ�า
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับเป็นปูชนียบุคคลทางด้านฟิสิกส์ท่ีคร�่าหวอดอยู่ในวงการ
วิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมาย จากแนวคิดตั้งต้น
ที่ว่าประเทศไทยเราจ�าเป็ นที่จะต้องมีงานวจิ ัยระดับแนวหน้า หรอื Frontier
research ที่ จ ะเป็ น รากฐานส� า คั ญ และสร้า งความเปลี่ย นแปลงอั น ยิ่ ง ใหญ่
ในวงการวทิ ยาศาสตร์ไทย สุดท้ายจึงมาลงเอยที่การศึกษาฟิสิกส์ควอนตัม
นี่จึงเป็ นจุดเรมิ่ ต้นของการค้นคว้าวจิ ัยด้านฟิ สิกส์ควอนตัมอย่างจรงิ จัง
ที่มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล ได้สานต่อ
เจตนารมณ์ต้ังแต่เร่มิ ต้น โดยการสร้างระบบอะตอมเย็นให้เป็นเซ็นเซอร์ควอนตัม
เพื่อ ที่จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการสื่อ สารควอนตั ม ในระบบเน็ ต เว ริ ์ค และสร้า ง
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครอื่ งจ�าลองเชิงควอนตัม

้ ศูนย์วิจัย
ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าโครงการจัดตัง
เทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช.

21 กรกฎาคม 2554 นักวิจัยเผยความสําเร็จในการสร้าง“กลุ่มก๊าซเย็น” ของก๊าซรูบิเดียม
่ ุณหภูมิตาํ่ กว่าอุณหภูมิห้องล้านเท่า ได้เป็นครัง
้ แรกในประเทศไทย (Cr. ข่าวกิจกรรมคณะฯ 16-31 ส.ค. 54 )
ทีอ
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ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.

่อนไหว
ัยทัศน์นนานาชาติ
: คณะวิทยาศาสตร์
นนานาชาติ
ตบับณ
ฑิตและการวิจกิัยจทีกรรมความเคลื
่มีคุณภาพระดับสากล
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสูวิ่คสวามเป็
ในการผลิตมบัุ่งสูณ่คฑิวามเป็
ตและการวิ
จัยที่มีคในการผลิ
ุณภาพระดั
สากล
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

แน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ คือสิ่งที่คิดไว้เมื่อ 9 ปี ที่แล้ว และเราได้อยู่ในยุคควอนตัม 2.0 อย่างแท้จรงิ โดยยุคควอนตัม 1.0 คือยุคเก่า
ที่ทฤษฎีเชิงควอนตัมก่อได้ให้เกิด Microprocessor อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่าง ๆ เครอื่ งคอมพิวเตอร์ หรอื แม้แต่โทรศัพท์มือถือ ส่วนยุคปัจจุบัน
นับเป็นยุคควอนตัม 2.0 ซึ่งเป็นยุคที่เราสามารถควบคุมอะตอมได้เป็นตัว ๆ เช่น อะตอม 1 อะตอม โฟตอน 1 โฟตอน และยิ่งถ้าเราควบคุม
มันได้มากเท่าไหร่ เราก็สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้น
ตอนนี้ ณ ห้องปฏิบัติการ Quantum-Atom Optics ที่คณะวิทยาศาสตร์ สามารถกักขังอะตอม 1 ตัว และถ่ายภาพมันได้เรยี บร้อย
โดยการมองเห็นอะตอมเดี่ยวได้นี้นับเป็ นครั้งแรกของประเทศไทย และมีห้องปฏิบัติการวจิ ัยเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ท�ำได้ ปั จจุบันนี้ทีมวจิ ัย
ทั่วโลกก�ำลังแข่งขันกันเพื่อหาทางกักขังและควบคุมอะตอมเดี่ยวเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม
เคร่อื งจ�ำลองควอนตัมและเซนเซอร์
ปี 2563 นี้ นั ก ว จิ ั ย ในโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ว จิ ั ย เทคโนโลยี ค วอนตั ม จะท� ำ การควบคุ ม อั น ตรกิ ร ยิ าระหว่ า งอะตอม 1 ตั ว
กับตัวอื่น ๆ และอันตรกิรยิ าระหว่างอะตอม 1 ตัว กับแสง 1 โฟตอน เพื่อที่จะศึกษาวิจัยและใช้งานมันเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคต
เชื่อว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์จะออกมาสู่การใช้งานได้ในประเทศไทยไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้า
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเทคโนโลยี ค วอนตั ม ที่ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เท่ า ที่ ม นุ ษ ย์ พ อจะนึ ก ออกได้ นอกจากจะเป็ น ทางด้ า นเซ็ น เซอร์ ค วอนตั ม
ซึ่ ง มี ค วามไวสู ง ล�้ ำ หร อื แม้ แ ต่ ก ารสื่ อ สารปลอดภั ย 100 เปอร์ เ ซ็ น เชิ ง ควอนตั ม ก็ ยั ง มี อี ก ว ธิ ี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ ก้ า วข้ า มไป
สู่อีกยุคหนึ่งของทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด นั่นคือ คอมพิวเตอร์ควอนตัมนั่นเอง
คอมพิวเตอร์ควอนตัมเกิดจากการที่เราใช้สมบัติเชิงควอนตัมมาสร้างเป็นเคร่อื งค�ำนวณ ท�ำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันไม่มี
วธิ ีการใดจะแก้ไขได้ ปั ญหาเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่น การค�ำนวณการสร้างยาชนิดที่จ�ำเพาะเจาะจงกับผู้ป่วย ซึ่งประกอบไปด้วยอะตอม
มากมายหลายตัว ระดับหมื่น ๆ อะตอม หรอื การออกแบบวัสดุใหม่ให้มีสมบัติจ�ำเพาะเจาะจงกับสิ่งที่เราต้องการจะใช้จรงิ ๆ ทั้งบนพื้นโลกและ
ในอวกาศ นอกจากนี้ โครงสร้างในการค�ำนวณต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโมเดลเล็ก ๆ ที่ใช้โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์
มาสร้างเป็นโมเดล เพื่ออธิบายกลุ่มประชากรเล็ก ๆ และขยายตัวไปสู่กลุ่มประชากรใหญ่ ๆ จะไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา
มีคอมพิวเตอร์ควอนตัม เราจะสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นจะท�ำการ Represent ตัวเอง จึงไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้โมเดลอีกต่อไป
นอกจากนี้ยังมีการจัดการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมอีกมากมาย เช่น การจัดการเชิง Block Chain การเลือกตั้ง
และอีกหลายอย่าง คาดว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมก�ำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมในไม่ช้านี้ และก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอย่างที่ไม่มีใคร
ที่จะสามารถคาดคิดไว้ก่อนได้เลย ขณะนี้บรษิ ั ทใหญ่ ๆ ก็ได้ลงทุนในควอนตัมมากขึ้น และมีบรษิ ั ทที่เร่มิ ใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจแล้ว
เช่น IBM, Microsoft หรอื GOOGLE ก็เพิ่งประกาศว่าสามารถสร้าง Quantum supremacy ซึ่งมีศักยภาพการค�ำนวณปัญหาเดียวกัน
ได้เร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมากมายหลายเท่า
ผลกระทบเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรอื ทางอ้อมจะท�ำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ในระยะเวลาไม่ก่ีปีข้างหน้า การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ควอนตัมในประเทศไทยจะเรมิ่ ก้าวกระโดด เนื่องจากมีการลงทุนมากขึ้น ผศ.ดร.วรานนท์ เชื่อว่าภายใน 5 ปี คนไทยจะได้เห็น
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถใช้งานเชิงอุตสาหกรรมได้
9 ปีท่ีผ่านมาทางหน่วยได้วางโครงสร้างและสร้างเทคโนโลยีของตัวเอง
้ มามากมาย ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะประกอบกันเข้ากับนักศึกษาที่เรียนจบมาใหม่
ขึน
เพื่อที่จะผนึกก�ำลังกันสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบโดยตรงกับประชาชน
ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวว่า ในตอนนี้ เราต้องการให้ทุก ๆ คนในประเทศไทย
ได้ตระหนักว่ายุคควอนตัมได้เข้ามาแล้วเรยี บร้อย และเราก�ำลังจะเพาะถ่าย
เทคโนโลยีต่าง ๆ ไปสู่เทคโนโลยีควอนตัมอย่างรวดเร็วประเทศไทยจ�ำเป็ น
ที่จะต้องวางรากฐาน และมีโครงสร้างที่สนับสนุนงานวจิ ัยเชิงควอนตัมที่ดี
เราจ�ำเป็นที่จะต้องเตรยี มความพร้อมส�ำหรับยุคควอนตัมนี้ หากเราต้องการให้
เทคโนโลยีทอ่ี ยูบ
่ นโต๊ะท�ำงาน อยูบ
่ นห้องแล็บนีอ้ อกไปสูก
่ ารใช้งานจร ิง เราจะต้อง
ฝ่าฟันอีกหลายด่าน เราท�ำงานด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะมากว่า 9 ปี เราต้องการ
พลั ง การสนั บ สนุ น จากประชาชนต่ อ ไปอี ก ในการที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ทุ ก อย่ า ง
ออกเป็นนวัตกรรมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุดท้าย
ก็กลับสู่ประชาชน “ทีมงานทุกคนต้องการก�ำลังใจ และแรงสนับสนุนบางส่วน
จากภาคประชาชน เพื่อที่จะตระหนักว่าตอนนี้ทุกท่านก�ำลังอยู่ในยุคของควอนตัม
2.0 และเราก�ำลังจะไปด้วยกัน”
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก็นับเป็นจุดเรมิ่ ต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย เมื่อมหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่
ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวจิ ัยของมหาวท
ิ ยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
ข่ข่าาวสารคณะวิ
วสารคณะวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์ มช.
มช.
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วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
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แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมสภาพน�ายวดยิ่ง (Superconducting Quantum
Computer) และระบบซอฟต์แวร์ ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วจิ ัยและนวัตกรรม กรุ งเทพมหานคร
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวจิ ัยและวชิ าการเพื่อสร้าง
Superconducting Quantum Computer ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่ส�าคัญของทั้ง 5 สถาบัน
ในการเปิดประตูสู่วทิ ยาการและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคสมัย
ของเทคโนโลยีควอนตัมที่จะท�าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงหลอมรวม
องค์ความรู ้ทางฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ เข้ากับวิทยาศาสตร์อีกหลากหลายสาขา ซึ่งทั้ง
5 สถาบันจะได้ร่วมมือกันศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเคร่อื งค�านวณควอนตัมแบบสภาพน�ายวดยิ่ง
โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์วจิ ัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวท
ิ ยาศาสตร์ มหาวท
ิ ยาลัย
เชียงใหม่ เป็นแกนหลัก เพื่อพัฒนางานวจิ ัยในสาขานี้ของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียม
และล�้าหน้านานาประเทศ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาและผลิตบุคลากรในสาขาดังกล่าวให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้การท�างานวจิ ัย ประชุม สัมมนาการฝึ กอบรม และการสร้างหลักสูตร
การศึกษาด้านเทคโนโลยีควอนตัม ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนก�าลังนักวจิ ัย วศิ วกร
สถานที่ท�าการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ รวมถึง
หาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนงานวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งาน
ว จิ ั ย ด� า เนิ น การไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนสามารถ
ร่วมมือกันสร้างเครอื่ งค�านวณควอนตัมแบบสภาพน�ายวดยิ่งได้ในที่สุด

วันศุ กร์ท่ี 30 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึ กษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ
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Workshop DIY

ทําหน้ากากป้องกัน PM2.5 Reuse ได้ “ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน”

ศูนย์วจิ ัยวทิ ยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิ ยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการท�าหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
ด้วยตนเอง Workshop DIY ท�าหน้ากากป้ องกัน PM2.5
Reuse ได้ “ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน”

โดยหน้ากากอนามัยป้ องกันฝุ่น PM2.5 ที่ศูนย์วจิ ัย

วทิ ยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมได้คิดค้นขึ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนส�าคัญ คือ ส่วนที่เป็ นหน้ากากด้านนอก ผลิตจากผ้า สวมใส่สบาย
แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็ นแผ่นกรอง หรอื ﬁlter ด้านใน ท�าจากวัสดุเฉพาะที่มีคุณสมบัติ

ในการป้ องกันฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้ องกันฝุ่นขนาด 0.1 um และป้ องกัน PM2.5 ได้ มากกว่า 95%
อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labs, a Sotera Health company มีอายุการใช้งานหลังเปิ ดใช้ครั้งแรก 8-20
ชั่วโมง โดยเป็ นนวัตกรรมที่ศูนย์วจิ ัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนาขึ้นร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์
ส� า หรั บ กลุ่ ม แม่ บ้ า น ชุ ม ชน หร อื โรงเร ยี น หากประสงค์ ใ ห้ ศู น ย์ ว จิ ั ย ว ท
ิ ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มไปถ่ า ยทอดความรู ้

ในการ Workshop DIY ท� า หน้ า กากป้ อ งกั น PM2.5 เพื่อ จั ด จ� า หน่ า ย หร อื ใช้ ภ ายในชุ ม ชน สามารถติ ด ตามข่ า วสารการจั ด

Workshop ได้ท่ี ศูนย์วชิ าการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. https://www.facebook.com/ACAirCMU

โครงการดังกล่าว แม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่จะช่วยสนับสนุน

ให้เยาวชนและคนชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแล ป้องกัน
และรักษาสุขภาพของตนเองจากปัญหาฝุ่นควันพิษ และนอกจาก
จะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีใน

ชุมชน และได้รับความรู้ที่จะสร้างเกราะป้องกันฝุ่นควันให้กับตนเอง
และคนรอบข้างอย่างยังยืนต่อไป

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.
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คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวิ่งมินิมาราธอน
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภา มช.

Science CMU Run 2020
คณะว ท
ิ ยาศาสตร์ ร่ ว มกั บ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะว ท
ิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Science CMU
Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในวันที่ 5 มกราคม
2563 โดยได้ รับ เกี ย รติ จ ากศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ นิ เ วศน์
นั น ทจิ ต อธิ ก ารบดี ม หาว ท
ิ ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานเปิ ด งาน และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณิ น ทร์ ไชยเร อื งศร ี คณบดี ค ณะว ท
ิ ยาศาสตร์
มหาวท
ิ ยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็ นมาของการจัดงานและ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานเพลิน
อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์
การแข่งขันวงิ่ มินิมาราธอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ
ให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ออก
ก� า ลั ง กายเพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพร่า งกายและจิ ต ใจที่ แ ข็ ง แรง ตลอดจนสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจะ
น�าเข้าสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารฟิ สิกส์ 1
ให้เป็ นศูนย์การเรยี นรู ้ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุน
การศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุ ภัณฑ์และเครอื่ งมือวิจัยในระดับสูง
ต่อไป

การแข่งขันวงิ่ มินิมาราธอน Science CMU Run 2020
มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จ�านวน 1,212 คน โดยแบ่ง
ประเภทการแข่งขันออกเป็ น 8 รุ ่น (ชาย-หญิง) ได้แก่ รุ ่นอายุต�่ากว่า
20 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-34 ปี อายุ 35-39 ปี อายุ 40-44 ปี
อายุ 45-49 ปี อายุ 50-59 และอายุ 60 ปี ขึ้น ไป มี ก ารมอบ
ถ้วยรางวัลรวมทั้งสิ้น 50 ถ้วย ประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน 48 ถ้วย
และถ้วย Over All ชาย-หญิง จ�านวน 2 ถ้วย และแบ่งระยะการวิ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ มิ นิ ม าราธอน 10 กิ โ ลเมตร และฟั น รั น
4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานอย่างดีย่ิงจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ รัฐวสิ าหกิจ และเอกชน อาทิ บรษ
ิ ั ท ลานนาโปรดักส์

จ�ากัด บรษ
ิ ั ท ชายน์น่ิง โกลด์ จ�ากัด บรษ
ิ ั ท กรณิศก่อสร้าง จ�ากัด
บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท กรีน โพลีเมอร์
จ�ากัด บรษ
ิ ั ท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด บรษ
ิ ั ท เครอื่ งดื่ม
กระทิงแดง จ�ากัด ตลอดจนศิษย์เก่า และห้างร้านต่าง ๆ
คณะว ท
ิ ยาศาสตร์ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ส นั บ สนุ น การจั ด งาน
ทุกภาคส่วน รวมถึงนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
ในครั้งนี้ จนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

8
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SCI News & Events

กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล

The Tony Whitten Conservation Prize

อาจารย์ ดร.ณั ฐ วดี

จากผลงานการวิจัยหอยทากบกในประเทศไทย และภูมิภาค
นั น ตรั ต น์ อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize ภายใต้องค์กร

The Cambridge Conservation Initiative (CCI) จากผลงานการวิเคราะห์
ความหลากหลายทางชีวภาพและความสั มพั นธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบก
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผลงานการพั ฒนา
โปรแกรมพื้ น ฐานส� ำ หรั บ การอนุ รั ก ษ์ ห อยทากบกในพื้ น ที่ ภู เ ขาหิ น ปู น
โดยเฉพาะกลุ่มหอยที่มีฝาปิดเปลือกสกุล Cyclophorus Montfort, 1810
(หอยหอม/หอยภูเขา)
ส� ำหรับผู้ท่ีได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize
จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1000 ปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งข้อมูลและรูปภาพ
ของผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่ อเป็นเกียรติ
แก่ Dr.Tony Whitten ณ ตึก David Attenborough ส� ำนักงาน Cambridge
Conservation Initiative (CCI) ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม
2562 นอกจากนี้จะมีการประกาศผู้ชนะรางวัลอย่างเป็นทางการเพื่ อเป็นเกียรติ
แก่ผู้ได้รับรางวัลในวารสารระดับนานาชาติในเครือ Cambridge อย่างวารสาร
Oryx-The International Journal of Conservation (Q1, Impact Factor
2018–2.801) ฉบับเดือนมกราคม 2563 อีกด้วย
รางวัล The Tony Whitten Conservation Prize เป็นรางวัลที่อยู่
ภายใต้องค์กร The Cambridge Conservation Initiative (CCI) ซึ่งเป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และองค์กร
อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพชั้นน�ำของโลก ที่มุ่งเน้นและเห็นถึงความ
ส� ำคัญในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล ทั้งด้านการ
วิจัย การศึกษานโยบาย รวมถึงการด�ำเนินการเพื่ อการอนุรักษ์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่ อท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึ กษาและ
อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ต่อไป
รางวั ล The Tony Whitten Conservation Prize เป็ น รางวั ล
ที่จัดขึ้นเพื่ อเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten (1953-2017) นักอนุรักษ์ และ
นักสั ตวศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Fauna and Flora
International เป็นผู้อ�ำนวยการประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ิ และเคยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ท�ำงานกับธนาคารโลก (world
bank) อีกทั้งยังได้ร่วมประพั นธ์หนังสื อหลายเล่มเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง ได้ อุ ทิ ศ ชี วิ ต ให้ กั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละการศึ ก ษา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย
เพื่ อเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจส� ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นในการศึ กษา
ด้านการอนุรักษ์ และด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มีการจัดตั้งและมอบรางวัล The Tony Whitten Conservation
Prize ขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยทาง Cambridge Conservation Initiative (CCI) ได้เชิญผู้ที่สนใจสมัครเพื่ อรับรางวัลนี้ โดยจะ
เปิดรับสมัครกลุ่มนักอนุรักษ์ และนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รางวัลนี้ก�ำหนดให้ผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ หรือการส� ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในภู มิ ภ าคดั ง กล่ า วสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก รางวั ล จะถู ก กลั่ น กรองโดยคณะกรรมการผ่ า นเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รที่ เ ป็ น ผู้ น� ำ
ในการวิจัยด้านการอนุรักษ์ และการศึ กษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้คัดเลือกจะให้ความส� ำคัญเกี่ยวกับการท�ำงาน
ด้านการศึ กษาวิจัยสิ่ งมีชีวิตระดับสปีชีส์และแหล่งที่อยู่อาศั ย โดยเฉพาะบริเวณที่ Dr.Tony Whitten หลงใหลมากที่สุด เช่น ถ�้ำ
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ระบบนิเวศเขาหินปูน รวมถึงกลุ่มสั ตว์ไม่มีกระดูกสั นหลัง และปลา ผู้สมัครควรมีสัญชาติ บรูไน
กัมพู ชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิ งคโปร์ ไทย ติมอร์เลสเต
หรือเวียดนาม
ส� า หรั บ ผลงานด้ า นการวิ จั ย ของ อ.ดร.ณั ฐ วดี นั น ตรั ต น์ นั้ น อาจารย์ ไ ด้ ท� า การศึ ก ษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสั มพั นธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบก
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งได้ท�าการพั ฒนาโปรแกรมพื้ นฐานส� าหรับ
การอนุรักษ์ หอยทากบกในพื้ นที่ภูเขาหินปูน โดยเฉพาะกลุ่มหอยที่มีฝาปิดเปลือกสกุล Cyclophorus
Montfort, 1810 (หอยหอม/หอยภูเขา) โดยใช้เป็นโมเดลในการศึ กษาตั้งแต่ปี 2552
ส� า หรับ หอยในสกุล Cyclophorus นั้น มีก ารกระจายทั่ว ไปในเขตกึ่ง เขตร้อ นและเขตร้อ น
้ า� ให้เห็นถึง
โดยเฉพาะในเขตภูเขาหินปูนทัง
้ ภูเขาลูกเล็ก-ลูกใหญ่ รวมถึงบนเกาะต่าง ๆ หอยในสกุลนีท
การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบในการด� า รงชี วิ ต และวิ วั ฒ นาการจากที่ อ าศั ย อยู่ ใ นน�้า ไปสู่ ก ารอยู่ อ าศั ย
บนบก
ในด้านการใช้ประโยชน์หอยกลุ่มนี้เป็นอาหารของสั ตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น หอยทากกินเนื้อ
งูบางชนิด นก (รวมถึงนกเงือกกรามช้าง; Rhyticeros undulates) หนู ลิง รวมทั้งมนุษย์ โดย
มีการบริโภคและจ�าหน่ายหอยชนิดนี้ทั้งในประเทศไทย ลาว และกัมพู ชา
การศึ กษาครั้งนี้สามารถตอบค�าถามในด้านซิสเทมาติกส์ มากมาย รวมถึงมีการศึ กษาอนุกรม
วิธานและตัวอย่างต้นแบบในหอยสกุล Cyclophorus ในพิ พิธภัณฑ์ Natural History Museum
of London จัดท�าเป็นแคตตาล็อกและท�าการตีพิมพ์ ผลการศึ กษาในวารสารระดับนานาชาติไม่ว่า
จะเป็น ZooKeys, Molecular Phylogenetics and Evolution, PLOS One และ Scientiﬁc
Reports โดยการศึ กษาต่าง ๆ เกี่ยวกับหอยทากบกชนิดนี้ได้ท�าการศึ กษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยซิสเทมาติคส์ ของสั ตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่น�าทีมโดย ศ.ดร.สมศั กดิ์ ปัญหา และได้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ FFI Limestone Conservation Project in Thailand and Myanmar
ในการสร้างลิสท์รายชื่อของหอยทากบกในภูเขาหินปูนในพื้ นที่ดังกล่าว
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กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์น�าผลงานการพั ฒนา
เซนเซอร์ยืดหยุ่นสูงคว้ารางวัล

Alan Glanvill Award 2019
จาก IOM3 สหราชอาณาจักร

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัล Alan Glanvill Award ประจ�าปี 2019 ในเดือนตุลาคม
2562 จากผลงานวิจัย “Highly stretchable and sensitive strain sensors using nanographene coated natural rubber” ตีพิมพ์ในวารสาร Plastics, Rubber and Composites :
่ อบให้แก่ผลงานวิจย
Macromolecular Engineering โดย รางวัล Alan Glanvill Award เป็นรางวัลทีม
ั
ที่มีความโดดเด่นด้านวัสดุพอลิเมอร์ เพียงปีละ 1 รางวัล จาก Institute of Materials, Minerals
and Mining (IOM3) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ทีมนักวิจย
ั ในโครงการวิจย
ั ดังกล่าวประกอบด้วยอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และนักวิจย
ั
หลังปริญญา ได้แก่ รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ผศ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ นายเอกพงษ์ กันทารักษ์
นายวัทธิกร สร้อยหล้า น.ส.อริศรา ปันทวรรณ์ นายภาณุพงษ์ แสนเมืองมูล ดร.ศรีวน
ิ าสุลุ ทาดากาลุรุ
และ ดร.เทวสินธุ์ ค�าปิคา
่ ในโครงการวิจย
งานวิจย
ั นี้ เป็นหนึง
ั และนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน โปรแกรม
ร่วมบูรณาการ นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัย
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อพั ฒนาเซนเซอร์
วัดความเครียดเชิงกลที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความไว และมีความเสถียร โดยการเคลือบด้วยแกรฟีน
บนยางธรรมชาติ
้ ามารถน�าไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ตรวจวัดความถี่
ผลงานวิจย
ั นีส
ของการกระดิกนิว้ มือเพื่อวัดการสั่นในคนไข้พาร์กน
ิ สัน ตรวจวัดการเดินผิดปกติในคนไข้บางกลุม
่ และ
ยังสามารถน�าเซนเซอร์น้ไี ปสร้างเป็นถุงมือเพื่อควบคุมระบบแขนกลได้อีกด้วย

รศ.ดร.พิ ศิษฐ์ สิ งห์ใจ

ผศ.ดร.วีระเดช ทองสุ วรรณ

นายวัทธิกร สร้อยหล้า

น.ส.อริศรา ปันทวรรณ์

ดร.ศรีวินาสุ ลุ ทาดากาลุรุ

ดร.เทวสิ นธุ์ คําปิคา

นายเอกพงษ์ กันทารักษ์

นายภาณุพงษ์ แสนเมืองมูล

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

Global Young Scientists Summit
ที่สิงคโปร์

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือก
่ ิงคโปร์
เป็นผูแ้ ทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม Global Young Scientists Summit ทีส
่ �านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดา� เนินการ
ตามทีส
รั บ สมั ค รทุ น โครงการ Global Young Scientists Summit ประจ� า ปี 2563
โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพและ
ความเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอน
สุดท้ายนั้น ได้ทรงคัดเลือกอาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็น 1 ใน
10 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ Matrix Biopolis สาธารณรัฐ
สิ ง คโปร์ ระหว่ า งวั น ที่ 13-17 มกราคม 2563 คณะวิ ท ยาศาสตร์ น้ อ มส� า นึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นักศึกษา Data Sci ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ
โครงการ Research to Market CMU 2019

ติด 1 ใน 3 ทีม แข่งต่อระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกบ
ั นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ พร้อม
ด้วยสมาชิกทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ทีไ่ ด้รบ
ั คัดเลือกเข้ารอบโครงการ
Research to Market CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2562 สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวสุ ทธิดา ลือชัย [Data Science]
นายธีรกานต์ จ่าปัน [Data Science] นายภานุพงษ์ เกี๋ยงค�า [Data Science]
นายวิธวินทร์ ปันตา [Economics] และนายชวิน ตันศรีสุข [Pharmacy]
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กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยาเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ

อนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์
ในประเทศไทย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

้ ที่ 9
ครัง

วิ ช าการอนุ ก รมวิ ธ านและซี ส เทมาติ ค ส์ ใ นประเทศไทย ครั้ ง ที่ 9
(The 9th Conference on Taxonomy and Systematics in
Thailand : TST9 – Peak of the country, Peak of biodiversity)
ซึ่งจัดขึ้นเพื่ อสนับสนุนให้มีการน�ำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ ของสิ่ งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจน
ส่ งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะก่อเกิดภาคี
เครือข่ายวิชาการทางด้านอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการประชุมก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
2-4 ตุลาคม 2562 ณ ส� ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม TST9 จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2562
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สั มพั นธ์ สิ งหราชวราพั นธ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มช. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม
ภายในงานมีการบรรยายพิ เศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
อาทิ การบรรยายหัวข้อ "Diversity of pollinators and modes
of pollination in some indigenous orchids of North-east
India with special emphasis on the orchid taxa of
Nagaland state" โดย Professor Dr. Sunil K. Chatuvedi,
Department of Botany, Nagaland University, INDIA และ
หัวข้อ “The importance of plant taxonomy for restoring
tropical forest ecosystems” โดย Dr. Stephen Elliott, Forest
Restoration Research Unit, FORRU คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร์ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาพื ช สั ตว์ จุลินทรีย์
ระบบนิเวศ และศู นย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้ น 308 คน จาก 45 สถาบัน ทั่วประเทศ
อนุ ก รมวิ ธ านและซิ ส เทมาติ ค ส์ นั บ เป็ น ศาสตร์ พื้ น ฐานด้ า น
ชีววิทยาที่มีความส� ำคัญอย่างยิ่งที่สามารถน�ำไปประยุกต์และต่อยอด
ในการศึ กษาสิ่ งมีชีวิต ทั้งในกลุ่มจุลินทรีย์ พื ช สั ตว์ และการศึ กษา
เชิงระบบนิเวศ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ท่ีมีความส� ำคัญต่อมวล
มนุษยชาติ และเป็นรากฐานการพั ฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี
องค์ประกอบของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผนวก
อยู่ ด้ ว ย อี ก ทั้ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐานความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ก็ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี พื้ น ฐานทางอนุ ก รมวิ ธ านที่ มั่ น คง
เช่นกัน
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ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ภาควิ ช าเคมี อุ ต สาหกรรม ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การ
ประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TMETC12)
ณ โรงแรมเชี ย งใหม่ แ กรนด์ วิ ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ระหว่ า งวั น ที่ 6-8
พฤศจิกายน 2562 โดยมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สั มพั นธ์
สิ งหราชวราพั นธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
เปิ ด งาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณิ น ทร์ ไชยเรื อ งศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน
ส� ำหรับการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย จัดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห่ ง ชาติ และได้ มี ก ารด�ำ เนิ น การประชุ ม
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวทีการประชุมทางด้านโลหะวิทยาที่ได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักโลหะวิทยาทั่วประเทศ
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารยกระดั บ การประชุ ม จากระดั บ ชาติ ข้ึ น เป็ น การ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็นเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลหะวิทยาระหว่าง
นิสิตนักศึ กษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคเอกชน รวมถึง
ผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่ อให้สังคมได้เห็นถึงผลงานวิจัย
อั น ทรงคุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์ ใ นวงวิ ช าการ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
การเรียนการสอนและการวิจัยด้านโลหะวิทยาของประเทศไทยให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
และบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะให้แนบแน่น
ยิ่งขึ้น เพื่ อกระตุ้นให้เกิดการพั ฒนาประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนอย่าง
แท้จริง
ในการประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ท างโลหะวิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย
ครั้งที่ 12 นี้ ภายในงานมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านโลหะวิทยา การน�ำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบแบบปากเปล่าและ
โปสเตอร์ รวมทั้งการมอบมอบรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น และนักโลหะ
วิsทยารุ่นเยาว์ ประจ�ำปี 2561 และการออกบูธแสดงผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ

ของนักพี ชคณิตรุ่นใหม่ ในประเทศไทย ครั้งที่ 15
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ จั ด การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ข อง
นักพี ชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th International
Conference of Young Algebraists in Thailand) ระหว่าง 19-21
พฤศจิ ก ายน 2562 ณ ห้ อ ง MB2211 ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ วังภคพั ฒนวงศ์
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศั กดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาค
วิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดประชุม เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562
การประชุมวิชาการนานาชาติของนักพี ชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทย
เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ในประเทศไทย หมุ น เวี ย นเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด การประชุ ม เพื่ อ
พั ฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึ กษา
ของสถาบันอุดมศึ กษาทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่ อเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องคณาจารย์ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และเป็ น เวที ท าง
วิชาการทางคณิตศาสตร์ ส� ำหรับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึ กษา
ทั่ ว ประเทศ และนั ก วิ จั ย ชาวต่ า งชาติ ในการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการท�ำวิจัยร่วมกัน

ศวท-มช. ร่วมมือเอกชน

พั ฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชงพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อ�ำนวยการศู นย์
บริ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยาศาสตร์ (ศวท-มช.)
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพั ฒนาใช้ประโยชน์
ของสารสกั ด จากพื ช กั ญ ชง” ร่ ว มกั บ คุ ณ Patryk Chodorowski
ผู้บริหารบริษัท ลานนา คริสตัส จ�ำกัด โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน
ร่วมเป็นสั กขีพยาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร
ศู นย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ อความร่วมมือในการวิจัย
และพั ฒ นากระบวนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช สกุ ล กั ญ ชง รวมถึ ง
การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิทยาศาสตร์ และนักศึ กษาฝึกงาน ตลอดจน
ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ ศวท.มช. ยินดีประสานงานให้เกิดความร่วม
กับทางบริษัทและหน่วยวิจัย/พั ฒนาที่จะน�ำสารสกัดจากพื ชกัญชงไปเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ต่อไป
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ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุข้น
ั สูงฯ
และศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จัดอบรมการประยุกต์ใช้
เซนเซอร์สวมใส่ได้ เพื่ อดูแลสุขภาพและเสื้อผ้าอัจฉริยะ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุข้ันสู งส� ำหรับอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ร่วมกับศูนย์วจ
ิ ย
ั วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
่ ง การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สวมใส่ได้
จัดอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร เรือ
เพื่อดูแลสุ ขภาพและเสื้อผ้าอัจฉริยะ ส� ำหรับคณาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ท�ำงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อ
พั ฒนาองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สวมใส่ ได้เพื่ อดูแล
สุ ข ภาพและเสื้ อ ผ้ า อั จ ฉริ ย ะ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น กั บ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณิ น ทร์ ไชยเรื อ งศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 6
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาวิทยา มช. จัดค่ายอาสาพั ฒนาการศึกษา
ประจ�ำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี
ฝ่ายพั ฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสั มพั นธ์ น�ำทีมพั ฒนา
คุณภาพนักศึ กษาร่วมเปิดค่ายอาสาพั ฒนาการศึ กษา ประจ�ำปี
การศึ กษา 2562 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์
ระหว่ า งวั น ที่ 10-14 ธั น วาคม 2562 ณ โรงเรี ย นบ้ า นแม่ โ ต๋
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี ครูพรณิชา ขัดฝั้น ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะวิทยาศาสตร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 100 ทุน
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิ ธีมอบทุนการศึ กษาแก่นักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี
การศึ กษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพั ฒนา
คุณภาพนักศึ กษาและศิ ษย์เก่าสั มพั นธ์ เป็นประธานในพิ ธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.ทวี ศั ก ดิ์ ระมิ ง ค์ ว งศ์ อดี ต คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ในฐานะผู้ แ ทนผู้ มี อุ ป การคุ ณ
กล่ า วให้ โ อวาทแก่ นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนผู้ มี อุ ป การคุ ณ
ที่บริจาคเงินเป็นทุนการศึ กษา เข้าร่วมในพิ ธีมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ส� ำ หรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2562 นี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาทุ น อุ ด หนุ น การ
ศึ กษาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์แต่ละภาควิชาได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์และทุนท�ำงาน
พิ เศษ อีกทั้งยังมีทุนที่นักศึ กษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นอีกจ�ำนวนหนึ่ง ดังที่ได้ด�ำเนินการแจ้งเวียนในคณะและปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะวิทยาศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีต
ผู้ บ ริ ห าร ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณาจารย์ และบริ ษั ท ห้ า งร้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี จิ ต เมตตา
ร่ ว มบริ จ าคเงิ น เพื่ อ เป็ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้
สามารถศึ ก ษาเล่ า เรี ย นได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ และสามารถแบ่ ง เบาภาระของ
ผู้ปกครองได้

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ
เปิดงานแสดงผลงานศิลปะ ARS

Suthepensis 2019

ศู น ย์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาดอยสุ เ ทพเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จั ด พิ ธี เ ปิ ด
งานแสดงผลงานศิ ลปะ ARS Suthepensis 2019 (อาร์ สุ เทพเอนซิส)
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ ผ่ า นแรงบั น ดาลใจจากธรรมชาติ โดยได้
รั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณิ น ทร์ ไชยเรื อ งศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้

CoP พั ฒนาสู่ Best Practice ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพั ฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิ ช าการ หั ว ข้ อ “การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ CoP พั ฒ นาสู่ Best
Practice” ครั้งที่ 1 ส� ำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพร พรมมหาราช
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และชี้แจงแนวทางการ
ด�ำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ SCB2100 และโถงชั้น 1
อาคาร 40 ปีฯ
ภายในงานมี ก ารแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Knowledge
Sharing) แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ CoP ที่ไ ด้ รั บ
รางวัลประจ�ำปี 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังคณะวิทย์ กลุ่ม
นักวิทย์ และกลุ่มไอที นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น
การจัดท�ำกลุ่ม CoP ประจ�ำปี 2563 เพื่ อค้นหาศึ กษาหัวข้อในการ
พั ฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน ประกอบด้วย CoP งานบริการ
การศึ กษาและพั ฒนาคุณภาพนักศึ กษา CoP งานบริหารงานวิจัยฯ
CoP ห้องปฏิบัติการและกลุ่มเครื่องมือกลาง CoP ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชา CoP งานบริหารทั่วไป CoP งานนโยบายและแผนฯ CoP
งานการเงิน การคลังและพั สดุ ทั้งนี้ เพื่ อให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่ อช่วยให้การท�ำงาน
มีประสิ ทธิผลที่ดีขึ้น

ชาววิทยา มช. ขอส่งก�ำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี
และทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย
ศู นย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิ งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมมอบสิ่ งของบริจาคจากน�้ำใจของชาว มช. และผู้มีจิตเมตตา
ทุกคน เพื่ อพี่ น้องชาวอุบลราชธานี และจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย
ส่ งมอบ ณ ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

18

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.

วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล

กิจกรรมความเคลื่อนไหว
ภายในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท�ำบุญประจ�ำปี
ประชุมบุคลากร และงานส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 2563

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท�ำบุญประจ�ำปี การประชุมบุคลากร และงานส่ งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในโอกาสพิ เศษ
ครบรอบ 55 ปี คณะวิ ท ยาศาสตร์ เมื่อ วั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 ณ ห้ อ ง SCB2100 และบริ เ วณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิ ธีท�ำบุญประจ�ำปีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพื่ อความ
เป็นสิ ริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และคณะฯ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการประชุมบุคลากร ประจ�ำปี 2561 เพื่ อให้บุคลากรได้รับฟัง
การรายงานผลการด� ำ เนิ น งานและความก้ า วหน้ า ในด้ า นต่ า ง ฯ ตลอดปี ที่ ผ่ า นมา รวมถึ ง แนวทางการบริ ห ารงานในอนาคต
โดยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะน�ำผู้บริหารและบุคลากรใหม่
พิ ธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสี ยงให้กับคณะฯ และผู้ท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น ส่ วนในช่วงเย็นมีการจัดงานท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในโอกาสพิ เศษครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่ อสร้างขวัญก�ำลังใจแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งส� ำนักงาน ภาควิชา และศู นย์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในการประชุมบุคลากร
รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น
(1) อาจารย์วรลักษณ์ อังศุ วรางกูร ภาควิชาเคมี
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุ วรรณ ภาควิชาฟิสิกส์
และวัสดุศาสตร์

นักวิจัยดีเด่น
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุ ขส�ำราญ ภาควิชาคณิตศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร ภาควิชา
ชีววิทยา นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง อายุมากกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่ อ งรั ต นะไพศาล ภาควิ ช า
ฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส อายุมากกว่า 45 ปี และ
ยังไม่เกษี ยณอายุงาน
(6) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.บู ร ภั ท ร์ อิ น ทรี ย์ สั ง วร ภาควิ ช าเคมี
มีบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ สู งสุ ด ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
(7) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ภั ท ร์ น ฤน วรจิ ต ติ พ ล ภาควิ ช าเคมี
มีบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติท่ีมีค่า
Impact Factor สู งสุ ด

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.
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บุคลากรดีเด่น
ประเภทงานวิชาการ

อายุไม่เกิน 40 ปี (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร ภูมาศ ภาควิชาชีววิทยา

ประเภทงานวิชาการ

อายุ 40 ปี ขึ้นไป (9) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศั กดิ์ ลี้รัตนาวลี ภาควิชาคณิตศาสตร์

ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ / ส� านักงาน) (10) นางพรรณี ภูพันธ์ ภาควิชาฟิสิกส์ และ
วัสดุศาสตร์
ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ) (11) นายณัฐกร ยั่วยวน ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทงานปฏิบัติการ กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป) (12) นายบุญมา ใจน้อย ภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์
ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพั ฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึ กษา
(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพั ว ภาควิชาชีววิทยา
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กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
“ส่ งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูการศึ กษา พั ฒนาการวิจัย”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะ
แรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507
และได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ ปีที่ 55 ในปี พ.ศ. 2562
และจะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิต
บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 4 หมื่นคน โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่ อตอบสนองชุมชน และพั ฒนา
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุน 60 ปีฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบูรณะอาคารให้เป็นศู นย์การเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนทุนการ
ศึ กษา และเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสู ง
จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ
ตลอดจนเพื่ อน พี่ น้อง ศิ ษย์เก่า
และผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาทุ ก ท่ า น ร่ ว ม
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น ก า ร น� า พ า
คณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่อนาคต
ที่รุ่งโรจน์ ด้วยการร่วมบริจาค
เงินสมทบกองทุน 60 ปีฯ
ผ่านระบบ CMU e-DONATION
>> http://bit.ly/2H14rI1

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชี กองทุน
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี
โทร. 053-943312, 053-943459, 053-943460
#หนึ่งบาทของท่านมีคุณค่า
#ส่ งเสริมพัฒนาการศึ กษาและการวิจัย
#ScienceCMU

ช�ำระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 3/2521
ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 15 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์
6.
2. เคมี
7.
3. ชีววิทยา
8.
4. ธรณีวิทยา
9.
5. ฟิสิกส์
10.
		

สถิติ
วิทยาการคอมพิ วเตอร์
เคมีอุตสาหกรรม
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์

ระดับปริญญาโท 19 หลักสูตร

11. จุลชีววิทยา
12. สั ตววิทยา
13. อัญมณีวิทยา
14. วิทยาการข้อมูล
15. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 			
(นานาชาติ)

1. คณิตศาสตร์
10. การสอนคณิตศาสตร์
16. คณิตศาสตร์ประยุกต์
2. เคมี		 (ภาคปกติและภาคพิ เศษ)
17. สถิติประยุกต์
3. ชีววิทยา
11. การสอนชีววิทยา		 (ภาคปกติและภาคพิ เศษ)
4. ธรณีวิทยา
12. ธรณีฟส
ิ ิ กส์ ประยุกต์
18. จุลชีววิทยาประยุกต์
(นานาชาติ)		 (นานาชาติ)		 (นานาชาติ)
5. ฟิสิกส์
13. การสอนฟิสิกส์
19. ดาราศาสตร์
6. ฟิสิกส์ ประยุกต์
14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม		
7. วัสดุศาสตร์
15. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8. เคมีอุตสาหกรรม		 (นานาชาติ)
9. วิทยาการคอมพิ วเตอร์
(ภาคปกติและภาคพิ เศษ)
# นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสู ตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)
# เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี แขนงจุลชีววิทยา
และเทคโนโลยีจุลินทรีย์) (หลักสู ตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)

ปริญญาเอก 18 หลักสูตร
1. คณิตศาสตร์
8. เคมีอุตสาหกรรม
13.
2. เคมี 		 (นานาชาติ)		
3. เคมี
9. วัสดุศาสตร์
14.
(นานาชาติ)
10. วัสดุศาสตร์
15.
4. ชีววิทยา		 (นานาชาติ)		
(นานาชาติ)
11. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16.
5. ธรณีวิทยา		 (นานาชาติ)
17.
(นานาชาติ)
12. ความหลากหลายทางชีวภาพ		
6. ฟิสิกส์ 			และชีววิทยาชาติพันธุ์		
7. ฟิสิกส์ (นานาชาติ)		 (นานาชาติ)
18.
#เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสู ตรร่วมบัณฑิตวิทยาลัย)

จุลชีววิทยาประยุกต์
(นานาชาติ)
วิทยาการคอมพิ วเตอร์
ฟิสิกส์ ประยุกต์
(นานาชาติ)
ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์นาโน			
และเทคโนโลยีนาโน
(นานาชาติ / สหสาขาวิชา)
สถิติประยุกต์

ที่ปรึกษา

: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

บรรณาธิการ

: เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

กองบรรณาธิการ

: คณะกรรมการประชาสัมพั นธ์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานในส�ำนักงานคณะฯ หัวหน้าธุรการภาควิชา ศู นย์
นายพิ เชษฐ์ พุ ทธิรังษี นางสาวสายนที ใจหอม และนายนพนัส กันถา

พิ มพ์ ท่ี

: หน่วยพิ มพ์ เอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าของ

: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ท่ี ประชาสัมพั นธ์คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 539 43318 หรือ prscicmu@gmail.com

