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ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
(2019 Novel Coronavirus, 2019-nCoV) 
บทความโดย ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิ ทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 มกราคม 2563
เชื้อไวรัสโคโรนา (Coronaviruses) จัดอยู่ใน Family Coronaviridae มีขนาด 120–160 นาโนเมตร กรดนิวคลีอิก

เป็นอาร์เอ็นเอสายบวก แคปซิดโปรตีนที่ห่อหุ้มมีลักษณะเป็นเกลียว มีเปลือกเอนเวโลปหุ้มด้านนอก และมีปุ่ม (spikes) ยื่นออกมา
จากเอนเวโลป ดังนั้นอนุภาคไวรัสจึงมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ไวรัสในกลุ่มน้ีแบ่งออกเป็น 
4 จีนัส ได้แก่ Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus และ Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรนา
ที่สามารถติดเชื้อในคนมี 7 ชนิด ได้แก่ สายพันธุ์ 229E, NL63 ซ่ึงอยู่ในจีนัส 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 โดยทั่วไปเช้ือไวรัสโคโรนา
ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 229E, NL63, OC43 และ HKU1 ก่อโรคหวัด
ธรรมดาในคน ดังนั้นไวรัสโคโรนาสามารถท�าให้เกิดอาการของโรคตั้งแต่หวัดธรรมดา จนถึงมีอาการรุนแรง เช่น Severe acute 
respiratory syndrome โดย SARS-CoV พบในประเทศจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 และมีการระบาดในหลายประเทศ 
ในปี พ.ศ.2545-2546 จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีผู้ติดเชื้อสาเหตุของโรคซาร์สทั่วโลกจาก 29 ประเทศ จ�านวน 
8,098 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวติจ�านวน 774 ราย ส่วน MERS-CoV มีรายงานการติดเชื้อครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบียใน ปี พ.ศ. 
2555 และติดเชื้อแพร่กระจายในประเทศแถบตะวันออกกลาง มีรายงานการติดเชื้อจ�านวน 2,494 คน และเสียชีวติจ�านวน 858 คน 
โดย SARS-CoV และ MERS-CoV ท�าให้การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวติประมาณ 10% 
และ 30% ตามล�าดับ
 ส่วนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) มีข้อมูลรายงานจากประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มี
การตรวจพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน โดยพบว่าผู้ป่วยมากกว่า 40 ราย มีอาการป่วย
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รุนแรงรักษาในโรงพยาบาลอีกหลายราย โดยมีอาการหนัก 5 ราย และเสียชีวติ 2 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ท�างานในตลาดหรอืมีประวัติ
เดินทางไปที่ตลาด South China Seafood Market ในเมืองอู่ฮั่น ซ่ึงเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิด เช่น นก ไก่ฟ้า งู และ
สัตว์ป่าอื่น ๆ ขณะนี้ตลาดดังกล่าวได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และถูกปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 รายงานจากองค์การอนามัยโลกในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบทุกเมืองจ�านวน 
4,537 ราย อาการรุนแรง 976 ราย เสียชีวติ 106 ราย และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จ�านวนทั้งสิ้น 4,593 ราย โดยพบผู้ป่วย
ยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จ�านวน 56 ราย ใน 14 ประเทศ เนื่องจากไวรัสชนิดนี้เป็นเชื้ออุบัติใหม่ที่ประชากรยังไม่มีภูมิคุ้มกัน 
จึงท�าให้มีอัตราการตาย และการระบาดเพิ่มขี้น ดังนั้นเชื้อส่วนไวรัส โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 จึงจัดเป็นเชื้ออันตรายในระดับ 3 
(risk goup 3) การเพาะเลี้ยงต้องปฏิบัติงานในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-3) ส่วนงานด้านการวเิคราะห์ด้านชีวโมเลกุลควรปฏิบัติงาน
ในห้องชีวนิรภัยระดับ BSL-2 plus หรอื BSL-2 enhanced และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองครบถ้วน
 เมื่อมีการตรวจพบผู้ป่วยจากเมืองอู่ฮั่น ที่เดินทางมาประเทศไทยในวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ.2563 ว่ามีไข้สูง ร่วมกับอาการเจ็บคอ
และมีน�้ามูก จึงถูกแยกมาสังเกตอาการที่สถาบันบ�าราศนราดูร เมื่อส่งเชื้อไวรัสไปตรวจรหัสพันธุกรรมที่ศูนย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) โดยเชื้อไวรัส 2019-nCoV นี้ 
มีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อที่พบในค้างคาวมากที่สุด (Bat SARS-like Coronavirus) ประมาณ 82-90% เป็นค้างคาวมงกุฎ
ซึ่งพบในจีน 2 สปีชีส์ คือ ค้างคาวเกือกม้าของจีน (Rhinolophus sinicus) และค้างคาวมงกฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus 
thomast) ซ่ึงเป็นค้างคาวที่พบในไทยด้วย และเมื่อเปรยีบเทียบกับรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ที่ทางการจีนเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 พบว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ไทยถอดรหัสพันธุกรรมส�าเร็จ
มีรหัสพันธุกรรมตรงกัน 100% เม่ือเปรยีบเทียบกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ที่อู่ฮั่น จึงเป็นไปได้ว่าค้างคาวจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้
 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท�าให้เกิดปอดอักเสบ (pneumonia) จากการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ท�าให้เกิดการ
อักเสบของถุงลมปอด และเน้ือเยื่อโดยรอบ อาการส�าคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค 
ได้มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาในประเทศไทย โดยโคโรนาไวรัสมีระยะฟักตัว
ประมาณ 2 ถึง 7 วัน จึงมีการเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่สัมผัสโรค หรอืมาจากแหล่งระบาดของโรคเป็นเวลา 14 วัน ดังนั้นข้อมูลด้าน
รหัสพันธุกรรม และลักษณะการติดเชื้อไวรัสจึงมีประโยชน์เพื่อน�าไปพัฒนาวธิีการป้องกัน และรักษาเช้ือไวรัสต่อไป
 ข้อแนะน�าในการป้องการติดเชื้อ เนื่องจากยังไม่มียา และวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงควรหลีกเลี่ยงการ
อยู่ในสถานที่แออัด รักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ออกก�าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสร้างเสรมิภูมิคุ้มกัน ควรสวมใส่
หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และเมื่อมีอาการไอ จาม หลีกเล่ียงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรอือยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรอืตาย และหม่ันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน�้าและสบู่อย่างน้อย 20 วนิาที หรอืใช้แอลกอฮอล์
เจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจชนิดอื่น
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Quantum Research Unit
จากห้องวิจัยเล็ก ๆ

สู่การบ่มเพาะเทคโนโลยีแห่งอนาคต
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หลายคนคงเคยได้ยินค�าว่า “ควอนตัม” กันมาบ้าง ส�าหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงวทิยาศาสตร์หรอืเทคโนโลยี หรอืเรยีกว่าเป็นชาวบ้าน
ทั่วไป ก็คงไม่ค่อยมีใครสนใจว่าความหมายของค�านี้คืออะไร ส�าคัญยังไง คงเป็นเหมือนค�าศัพท์ทางวทิยาศาสตร์ทั่วไป ที่พอได้ยินปุ๊บก็รู้สึกว่า
ยากที่จะเข้าใจ

แต่ในช่วงปี 2-3 ปี มานี้ คนไทยก็เร ิ่มได้ยินค�า ๆ  นี้บ่อยมากขึ้นตามสื่อต่าง ๆ  ที่เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัมออกมาเป็นระยะ 
เช่น “อินเทลเปิดตัว Horse Ridge ชิปควบคุมคอมพิวเตอร์ควอนตัม ท�างานที่ 4 เคลวนิ” “ไอบีเอ็ม ผุดศูนย์ควอนตัมฯ โลก จ่อขยายใช้งาน
เชิงพาณิชย์” “กูเกิลอวดโฉม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ศักยภาพเหนือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั้งมวล” พอมาถึงตอนนี้เราคงเร ิ่มรู้สึกขึ้นมาแล้วว่า
ควอนตัมต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ เป็นเคร ื่องมือที่ส�าคัญ และใกล้ตัวเรามากขึ้นเร ื่อย ๆ 

Science CMU Focus (Quarterly) ฉบับน้ี จะพาผู้อ่านมารู้จักกับควอนตัมให้มากข้ึน ว่าแท้ที่จรงิแล้วในประเทศไทยของเราเอง 
ที่ภาคเหนือ ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ในอาคารเล็ก ๆ ของคณะวทิยาศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการหนึ่งที่เฝ้าศึกษา ค้นคว้า และวจัิยควอนตัม
มาอย่างยาวนานกว่า 9 ปี ด้วยความวริยิะอุตสาหะ ด้วยความเชื่อที่ว่า เทคโนโลยีนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต 
และประเทศไทยจะต้องก้าวตามให้ทัน

ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล อาจารย์ประจ�าภาควชิาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วจิัยเทคโนโลยีควอนตัม ได้อธิบาย
ถึงจุดเร ิ่มต้นของการศึกษาควอนตัมที่คณะวทิยาศาสตร์ให้เราฟังว่า

Quantum Research Unit หรอืห้องวจิัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม
แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นมาได้ประมาณ 9 ปี และก�าลังก้าวสู่ปีที่ 10 แล้ว โดยมีจุดเร ิ่มต้น
แนวคิดจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วลิัยทอง อดีตอาจารย์ประจ�า
คณะวทิยาศาสตร์ ซึ่งนับเป็นปูชนียบุคคลทางด้านฟิสิกส์ท่ีคร�่าหวอดอยู่ในวงการ
วทิยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมาย จากแนวคิดตั้งต้น
ที่ว่าประเทศไทยเราจ�าเป็นท่ีจะต้องมีงานวจิัยระดับแนวหน้า หรอื Frontier 
research ที่จะเป็นรากฐานส�าคัญและสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่
ในวงการวทิยาศาสตร์ไทย สุดท้ายจึงมาลงเอยที่การศึกษาฟิสิกส์ควอนตัม

นี่จึงเป็นจุดเร ิ่มต้นของการค้นคว้าวจิัยด้านฟิสิกส์ควอนตัมอย่างจรงิจัง
ที่มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล ได้สานต่อ
เจตนารมณ์ตั้งแต่เร ิ่มต้น โดยการสร้างระบบอะตอมเย็นให้เป็นเซ็นเซอร์ควอนตัม 
เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารควอนตัมในระบบเน็ตเวริ์ค และสร้าง
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ รวมถึงเคร ื่องจ�าลองเชิงควอนตัม 

ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าโครงการจัดตัง้ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช.

21 กรกฎาคม 2554 นักวิจัยเผยความสําเร็จในการสร้าง“กลุ่มก๊าซเย็น” ของก๊าซรูบิเดียม
ทีอุ่ณหภูมิตํา่กว่าอุณหภูมิห้องล้านเท่า ได้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย (Cr. ข่าวกิจกรรมคณะฯ 16-31 ส.ค. 54 ) 
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แน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ คือสิ่งที่คิดไว้เมื่อ 9 ปี ที่แล้ว และเราได้อยู่ในยุคควอนตัม 2.0 อย่างแท้จรงิ โดยยุคควอนตัม 1.0 คือยุคเก่า 
ที่ทฤษฎีเชิงควอนตัมก่อได้ให้เกิด Microprocessor อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่าง ๆ  เคร ื่องคอมพิวเตอร์ หรอืแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ส่วนยุคปัจจุบัน 
นับเป็นยุคควอนตัม 2.0 ซึ่งเป็นยุคที่เราสามารถควบคุมอะตอมได้เป็นตัว ๆ เช่น อะตอม 1 อะตอม โฟตอน 1 โฟตอน และยิ่งถ้าเราควบคุม
มันได้มากเท่าไหร่ เราก็สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้น

ตอนนี้ ณ ห้องปฏิบัติการ Quantum-Atom Optics ที่คณะวทิยาศาสตร์ สามารถกักขังอะตอม 1 ตัว และถ่ายภาพมันได้เรยีบร้อย 
โดยการมองเห็นอะตอมเดี่ยวได้นี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และมีห้องปฏิบัติการวจิัยเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ท�าได้ ปัจจุบันนี้ทีมวจิัย
ทั่วโลกก�าลังแข่งขันกันเพื่อหาทางกักขังและควบคุมอะตอมเด่ียวเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม 
เคร ื่องจ�าลองควอนตัมและเซนเซอร ์

ปี 2563 นี้ นักวจิัยในโครงการจัดตั้งศูนย์วจิัยเทคโนโลยีควอนตัม จะท�าการควบคุมอันตรกิรยิาระหว่างอะตอม 1 ตัว  
กับตัวอื่น ๆ  และอันตรกิรยิาระหว่างอะตอม 1 ตัว กับแสง 1 โฟตอน เพื่อที่จะศึกษาวจิัยและใช้งานมันเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ต่อไปในอนาคต 
เชื่อว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์จะออกมาสู่การใช้งานได้ในประเทศไทยไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้า 

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีควอนตัมที่ส�าคัญที่สุดเท่าที่มนุษย์พอจะนึกออกได้ นอกจากจะเป็นทางด้านเซ็นเซอร์ควอนตัม 
ซึ่งมีความไวสูงล�้า หรอืแม้แต่การสื่อสารปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น เชิงควอนตัม ก็ยังมีอีกวธีิการหนึ่งที่จะท�าให้มนุษย์ก้าวข้ามไป 
สู่อีกยุคหนึ่งของทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด นั่นคือ คอมพิวเตอร์ควอนตัมนั่นเอง

คอมพิวเตอร์ควอนตัมเกิดจากการที่เราใช้สมบัติเชิงควอนตัมมาสร้างเป็นเคร ื่องค�านวณ ท�าให้เราสามารถแก้ไขปัญหาซึ่งปัจจุบันไม่มี
วธิีการใดจะแก้ไขได้ ปัญหาเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่น การค�านวณการสร้างยาชนิดที่จ�าเพาะเจาะจงกับผู้ป่วย ซ่ึงประกอบไปด้วยอะตอม
มากมายหลายตัว ระดับหมื่น ๆ อะตอม หรอืการออกแบบวัสดุใหม่ให้มีสมบัติจ�าเพาะเจาะจงกับสิ่งที่เราต้องการจะใช้จรงิ ๆ ทั้งบนพื้นโลกและ
ในอวกาศ นอกจากนี้ โครงสร้างในการค�านวณต่าง ๆ  ทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโมเดลเล็ก ๆ  ที่ใช้โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์
มาสร้างเป็นโมเดล เพื่ออธิบายกลุ่มประชากรเล็ก ๆ และขยายตัวไปสู่กลุ่มประชากรใหญ่ ๆ จะไม่จ�าเป็นอีกต่อไป เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา 
มีคอมพิวเตอร์ควอนตัม เราจะสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นจะท�าการ Represent ตัวเอง จึงไม่จ�าเป็น
ต้องใช้โมเดลอีกต่อไป 

นอกจากนี้ยังมีการจัดการอื่น ๆ  ที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมอีกมากมาย เช่น การจัดการเชิง Block Chain การเลือกตั้ง 
และอีกหลายอย่าง คาดว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมก�าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมในไม่ช้านี้ และก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอย่างที่ไม่มีใคร 
ที่จะสามารถคาดคิดไว้ก่อนได้เลย ขณะนี้บรษัิทใหญ่ ๆ  ก็ได้ลงทุนในควอนตัมมากขึ้น และมีบรษัิทที่เร ิ่มใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงธุรกิจแล้ว 
เช่น IBM, Microsoft หรอื GOOGLE ก็เพิ่งประกาศว่าสามารถสร้าง Quantum supremacy ซึ่งมีศักยภาพการค�านวณปัญหาเดียวกัน
ได้เร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมากมายหลายเท่า 

ผลกระทบเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อมจะท�าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ควอนตัมในประเทศไทยจะเร ิ่มก้าวกระโดด เนื่องจากมีการลงทุนมากขึ้น ผศ.ดร.วรานนท์ เช่ือว่าภายใน 5 ปี คนไทยจะได้เห็น
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถใช้งานเชิงอุตสาหกรรมได้

9 ปีที่ผ่านมาทางหน่วยได้วางโครงสร้างและสร้างเทคโนโลยีของตัวเอง 
ขึน้มามากมาย ในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะประกอบกันเข้ากับนักศึกษาที่เรยีนจบมาใหม่ 
เพื่อที่จะผนึกก�าลังกันสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบโดยตรงกับประชาชน 
ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวว่า ในตอนนี้ เราต้องการให้ทุก ๆ คนในประเทศไทย 
ได้ตระหนักว่ายุคควอนตัมได้เข้ามาแล้วเรยีบร้อย และเราก�าลังจะเพาะถ่าย
เทคโนโลยีต่าง ๆ ไปสู่เทคโนโลยีควอนตัมอย่างรวดเร็วประเทศไทยจ�าเป็น
ที่จะต้องวางรากฐาน และมีโครงสร้างที่สนับสนุนงานวจิัยเชิงควอนตัมที่ดี 
เราจ�าเป็นที่จะต้องเตรยีมความพร้อมส�าหรับยุคควอนตัมนี้ หากเราตอ้งการให้
เทคโนโลยทีีอ่ยูบ่นโตะ๊ท�างาน อยูบ่นหอ้งแลบ็นีอ้อกไปสูก่ารใชง้านจรงิ เราจะต้อง 
ฝ่าฟันอีกหลายด่าน เราท�างานด้วยความวริยิะอุตสาหะมากว่า 9 ปี เราต้องการ
พลังการสนับสนุนจากประชาชนต่อไปอีก ในการที่จะผลักดันให้ทุกอย่าง
ออกเป็นนวัตกรรมให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุดท้าย 
ก็กลับสู่ประชาชน “ทีมงานทุกคนต้องการก�าลังใจ และแรงสนับสนุนบางส่วน
จากภาคประชาชน เพื่อที่จะตระหนักว่าตอนนี้ทุกท่านก�าลังอยู่ในยุคของควอนตัม 
2.0 และเราก�าลังจะไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ก็นับเป็นจุดเร ิ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย เมื่อมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวจิัยของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่  
ร่วมกับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สถาบันวจิัย
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แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมสภาพน�ายวดยิ่ง (Superconducting Quantum 
Computer) และระบบซอฟต์แวร์ ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์
วจิัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวจิัยและวชิาการเพื่อสร้าง 
Superconducting Quantum Computer ในครั้งน้ี นับเป็นก้าวที่ส�าคัญของทั้ง 5 สถาบัน 
ในการเปิดประตูสู่วทิยาการและเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคสมัย
ของเทคโนโลยีควอนตัมที่จะท�าให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงหลอมรวม
องค์ความรู้ทางฟิสิกส์ วศิวกรรมศาสตร์ เข้ากับวทิยาศาสตร์อีกหลากหลายสาขา ซึ่งทั้ง 
5 สถาบันจะได้ร่วมมือกันศึกษาวจัิยเพื่อสร้างเคร ื่องค�านวณควอนตัมแบบสภาพน�ายวดยิ่ง 
โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์วจิัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ เป็นแกนหลัก เพ่ือพัฒนางานวจิัยในสาขาน้ีของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียม
และล�้าหน้านานาประเทศ อีกทั้งร่วมกันพัฒนาและผลิตบุคลากรในสาขาดังกล่าวให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้การท�างานวจัิย ประชุม สัมมนาการฝึกอบรม และการสร้างหลักสูตร
การศึกษาด้านเทคโนโลยีควอนตัม ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนก�าลังนักวจัิย วศิวกร 

สถานที่ท�าการวจิัย ให้ทุนสนับสนุนการวจิัยและกิจกรรมวชิาการ รวมถึง
หาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนงานวจิัยและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งาน
วจิัยด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จนสามารถ
ร่วมมือกันสร้างเคร ื่องค�านวณควอนตัมแบบสภาพน�ายวดยิ่งได้ในที่สุด

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ
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Workshop DIY
ทําหน้ากากป้องกัน PM2.5 Reuse ได้ “ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน”

ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการท�าหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น
ด้วยตนเอง Workshop DIY ท�าหน้ากากป้องกัน PM2.5 
Reuse ได้ “ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน” 

โดยหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่ศูนย์วจิัย
วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้คิดค้นขึ้นนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนส�าคัญ คือ ส่วนที่เป็นหน้ากากด้านนอก ผลิตจากผ้า สวมใส่สบาย 
แนบชิดกับใบหน้า และสวยงามทันสมัย อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นแผ่นกรอง หรอื filter ด้านใน ท�าจากวัสดุเฉพาะที่มีคุณสมบัติ
ในการป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันฝุ่นขนาด 0.1 um และป้องกัน PM2.5 ได้ มากกว่า 95% 
อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Nelson Labs, a Sotera Health company มีอายุการใช้งานหลังเปิดใช้ครั้งแรก 8-20 
ชั่วโมง โดยเป็นนวัตกรรมที่ศูนย์วจัิยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ วจิัยและพัฒนาขึ้นร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ 

ส�าหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชน หรอืโรงเรยีน หากประสงค์ให้ศูนย์วจิัยวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดความรู้
ในการ Workshop DIY ท�าหน้ากากป้องกัน PM2.5 เพ่ือจัดจ�าหน่าย หรอืใช้ภายในชุมชน สามารถติดตามข่าวสารการจัด 
Workshop ได้ที่ ศูนย์วชิาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. https://www.facebook.com/ACAirCMU

โครงการดังกล่าว แม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ  แต่จะช่วยสนับสนุน
ให้เยาวชนและคนชุมชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแล ป้องกัน 
และรักษาสุขภาพของตนเองจากปัญหาฝุ่นควันพิษ และนอกจาก
จะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีใน
ชุมชน และได้รับความรู้ที่จะสร้างเกราะป้องกันฝุ่นควันให้กับตนเอง
และคนรอบข้างอย่างยังยืนต่อไป

ทําหน้ากากป้องกัน PM2.5 Reuse ได้ “ปลอดภัยดี มีมาตรฐาน สร้างงานให้ชุมชน”
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คณะวิทยาศาสตร์จัดงานวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภา มช.

คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันว ิ่งมินิมาราธอน Science CMU 
Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในวันที่ 5 มกราคม 
2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และ
ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรอืงศร ีคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานและ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บรเิวณลานเพลิน 
อาคารเคมี 1 คณะวทิยาศาสตร ์

การแข่งขันว ิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ
ให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ออก
ก�าลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันจะ
น�าเข้าสมทบกองทุน 60 ปี คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารฟิสิกส์ 1 
ให้เป็นศูนย์การเรยีนรู้ 60 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุน
การศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเคร ื่องมือวจิัยในระดับสูง
ต่อไป

การแข่งขันว ิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 
มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จ�านวน 1,212 คน โดยแบ่ง
ประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น (ชาย-หญิง) ได้แก่ รุ่นอายุต�่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 ข้ึนไป มีการมอบ
ถ้วยรางวัลรวมท้ังสิ้น 50 ถ้วย ประกอบด้วย ว ิ่งมินิมาราธอน 48 ถ้วย 
และถ้วย Over All ชาย-หญิง จ�านวน 2 ถ้วย และแบ่งระยะการว ิ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 
4 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางว ิ่งภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานอย่างดีย่ิงจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน อาทิ บรษัิท ลานนาโปรดักส์ 
จ�ากัด บรษัิท ชายน์นิ่ง โกลด์ จ�ากัด บรษัิท กรณิศก่อสร้าง จ�ากัด 
บรษัิท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บรษัิท กรนี โพลีเมอร ์
จ�ากัด บรษัิท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด บรษัิท เคร ื่องดื่ม
กระทิงแดง จ�ากัด ตลอดจนศิษย์เก่า และห้างร้านต่าง ๆ

คณะวทิยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
ทุกภาคส่วน รวมถึงนักว ิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
ในครั้งนี้ จนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัล  
The Tony Whitten Conservation Prize  
จากผลงานการวิจัยหอยทากบกในประเทศไทย และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์ ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา 
ได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize ภายใต้องค์กร 
The Cambridge Conservation Initiative (CCI) จากผลงานการวิเคราะห์
ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบก 
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผลงานการพัฒนา
โปรแกรมพ้ืนฐานส�าหรับการอนุรักษ์หอยทากบกในพ้ืนที่ภูเขาหินปูน 
โดยเฉพาะกลุ่มหอยท่ีมีฝาปิดเปลือกสกุล Cyclophorus Montfort, 1810 
(หอยหอม/หอยภูเขา) 

ส�าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล The Tony Whitten Conservation Prize 
จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1000 ปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งข้อมูลและรูปภาพ
ของผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ Dr.Tony Whitten ณ ตึก David Attenborough ส�านักงาน Cambridge 
Conservation Initiative (CCI) ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 
2562 นอกจากนี้จะมีการประกาศผู้ชนะรางวัลอย่างเป็นทางการเพ่ือเป็นเกียรต ิ
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
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชั้นน�าของโลก ที่มุ่งเน้นและเห็นถึงความ
ส�าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสากล ทั้งด้านการ
วิจัย การศึกษานโยบาย รวมถึงการด�าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพ่ือท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ต่อไป

รางวัล The Tony Whitten Conservation Prize เป็นรางวัล
ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten (1953-2017) นักอนุรักษ์และ
นักสัตวศาสตร์ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของ Fauna and Flora 
International เป็นผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ และเคยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ท�างานกับธนาคารโลก (world 
bank) อีกทั้งยังได้ร่วมประพันธ์หนังสือหลายเล่มเก่ียวกับนิเวศวิทยาของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้อุทิศชีวิตให้กับการอนุรักษ์และการศึกษา 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย

เพ่ือเป็นเกียรติแก่ Dr.Tony Whitten และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นในการศึกษา
ด้านการอนุรักษ์และด้านความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้มีการจัดตั้งและมอบรางวัล The Tony Whitten Conservation 
Prize ขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยทาง Cambridge Conservation Initiative (CCI) ได้เชิญผู้ที่สนใจสมัครเพ่ือรับรางวัลนี้ โดยจะ
เปิดรับสมัครกลุ่มนักอนุรักษ์และนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลนี้ก�าหนดให้ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์หรือการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในภูมิภาคดังกล่าวสมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลจะถูกกลั่นกรองโดยคณะกรรมการผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นผู้น�า
ในการวิจัยด้านการอนุรักษ์และการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้คัดเลือกจะให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการท�างาน
ด้านการศึกษาวิจัยส่ิงมีชีวิตระดับสปีชีส์และแหล่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะบริเวณที่ Dr.Tony Whitten หลงใหลมากที่สุด เช่น ถ�้า 

SCI News & Events
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ระบบนิเวศเขาหินปูน รวมถึงกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และปลา ผู้สมัครควรมีสัญชาติ บรูไน 
กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ฟลิิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์เลสเต 
หรือเวียดนาม

ส�าหรับผลงานด้านการวิจัยของ อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ นั้น อาจารย์ได้ท�าการศึกษา
เก่ียวกับการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยทากบก
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งได้ท�าการพัฒนาโปรแกรมพ้ืนฐานส�าหรับ
การอนุรักษ์หอยทากบกในพ้ืนที่ภูเขาหินปูน โดยเฉพาะกลุ่มหอยที่มีฝาปิดเปลือกสกุล Cyclophorus 
Montfort, 1810 (หอยหอม/หอยภูเขา) โดยใช้เป็นโมเดลในการศึกษาตั้งแต่ปี 2552

ส�าหรับหอยในสกุล Cyclophorus นั้น มีการกระจายทั่วไปในเขตกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน 
โดยเฉพาะในเขตภเูขาหนิปูนทัง้ภเูขาลกูเลก็-ลกูใหญ ่รวมถงึบนเกาะตา่ง ๆ  หอยในสกลุนีท้�าใหเ้หน็ถงึ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด�ารงชีวิตและวิวัฒนาการจากที่อาศัยอยู่ในน�้าไปสู่การอยู่อาศัย
บนบก

ในด้านการใช้ประโยชน์หอยกลุ่มน้ีเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น หอยทากกินเนื้อ 
งูบางชนิด นก (รวมถึงนกเงือกกรามช้าง; Rhyticeros undulates) หนู ลิง รวมทั้งมนุษย์ โดย
มีการบริโภคและจ�าหน่ายหอยชนิดนี้ทั้งในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

การศึกษาครั้งนี้สามารถตอบค�าถามในด้านซิสเทมาติกส์มากมาย รวมถึงมีการศึกษาอนุกรม
วิธานและตัวอย่างต้นแบบในหอยสกุล Cyclophorus ในพิพิธภัณฑ์ Natural History Museum 
of London จัดท�าเป็นแคตตาล็อกและท�าการตีพิมพ์ผลการศึกษาในวารสารระดับนานาชาติไม่ว่า
จะเป็น ZooKeys, Molecular Phylogenetics and Evolution, PLOS One และ Scientific 
Reports โดยการศึกษาต่าง ๆ  เกี่ยวกับหอยทากบกชนิดนี้ได้ท�าการศึกษาร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยซิสเทมาติคส์ของสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่น�าทีมโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และได้
เป็นส่วนหนึ่งของ FFI Limestone Conservation Project in Thailand and Myanmar 
ในการสร้างลิสท์รายชื่อของหอยทากบกในภูเขาหินปูนในพ้ืนที่ดังกล่าว
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ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์น�าผลงานการพัฒนา
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 nano-
graphene coated natural rubber” ตีพิมพ์ในวารสาร Plastics, Rubber and Composites : 
Macromolecular Engineering โดย รางวลั Alan Glanvill Award เป็นรางวลัทีม่อบใหแ้กผ่ลงานวจิยั
ที่มีความโดดเด่นด้านวัสดุพอลิเมอร์ เพียงปีละ 1 รางวัล จาก Institute of Materials, Minerals 
and Mining (IOM3) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 

ทมีนักวจัิยในโครงการวจัิยดังกลา่วประกอบด้วยอาจารย ์นักวทิยาศาสตร ์นกัศึกษา และนกัวิจยั
หลังปริญญา ได้แก่ รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ผศ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ นายเอกพงษ์ กันทารักษ์ 
นายวทัธกิร สรอ้ยหลา้ น.ส.อรศิรา ปันทวรรณ์ นายภาณพุงษ์ แสนเมอืงมลู ดร.ศรวิีนาสุล ุทาดากาลรุุ 
และ ดร.เทวสินธุ์ ค�าปิคา

งานวจัิยนี ้เป็นหน่ึงในโครงการวจัิยและนวตักรรมเชงิยทุธศาสตรแ์ละโครงสรา้งพ้ืนฐาน โปรแกรม
ร่วมบูรณาการ นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัย
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเซนเซอร์
วัดความเครียดเชิงกลที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความไว และมีความเสถียร โดยการเคลือบด้วยแกรฟนี
บนยางธรรมชาติ

ผลงานวจิยันีส้ามารถน�าไปตอ่ยอดเพ่ือใหเ้กดิประโยชนไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย เชน่ ตรวจวดัความถี่
ของการกระดกินิว้มอืเพ่ือวดัการส่ันในคนไขพ้ารก์นิสัน ตรวจวัดการเดินผิดปกติในคนไข้บางกลุ่ม และ
ยังสามารถน�าเซนเซอร์นี้ไปสร้างเป็นถุงมือเพ่ือควบคุมระบบแขนกลได้อีกด้วย

รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ผศ.ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ

น.ส.อริศรา ปันทวรรณ์ 

ดร.เทวสินธุ์ คําปิคา

นายวัทธิกร สร้อยหล้า 

ดร.ศรีวินาสุลุ ทาดากาลุรุ 

นายเอกพงษ์ กันทารักษ์ 

นายภาณุพงษ์ แสนเมืองมูล
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อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก

เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 
Global Young Scientists Summit 

ที่สิงคโปร์

นักศึกษา Data Sci ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ
โครงการ Research to Market CMU 2019 
ติด 1 ใน 3 ทีม แข่งต่อระดับภาค 

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี อาจารย์ประจ�าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือก
เป็นผูแ้ทนประเทศไทย เขา้รว่มประชมุ Global Young Scientists Summit ทีสิ่งคโปร์

ตามทีส่�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ไดด้�าเนินการ
รับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจ�าปี 2563 
โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ท่ีมีศักยภาพและ
ความเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงน�าความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกในขั้นตอน
สุดท้ายนั้น ได้ทรงคัดเลือกอาจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็น 1 ใน 
10 ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ Matrix Biopolis สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์น้อมส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ขอแสดงความยนิดกีบันกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาการขอ้มูล คณะวิทยาศาสตร ์พรอ้ม
ดว้ยสมาชกิทมีจากคณะเศรษฐศาสตรแ์ละเภสัชศาสตร ์ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้รอบโครงการ 
Research to Market CMU 2019 ติด 1 ใน 3 ทีม ไปแข่งต่อในระดับภาค เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2562 สมาชิกทีมประกอบด้วย นางสาวสุทธิดา ลือชัย [Data Science] 
นายธีรกานต์ จ่าปัน [Data Science] นายภานุพงษ์ เกี๋ยงค�า [Data Science] 
นายวิธวินทร์ ปันตา [Economics] และนายชวิน ตันศรีสุข [Pharmacy]
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ภาควชิาชวีวทิยาเป็นเจา้ภาพการประชมุวชิาการ 
อนกุรมวธิานและซสีเทมาตคิส ์

ในประเทศไทย ครัง้ที ่9ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย คร้ังที่ 9 
(The 9th Conference on Taxonomy and Systematics in 
Thailand : TST9 – Peak of the country, Peak of biodiversity) 
ซึ่งจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้มีการน�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทาง
อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ของส่ิงมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะก่อเกิดภาคี
เครือข่ายวิชาการทางด้านอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการประชุมก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
2-4 ตุลาคม 2562 ณ ส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พิธีเปิดการประชุม TST9 จัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2562  
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มช. กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม 
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังในและต่างประเทศ 
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�าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและ
แบบโปสเตอร์ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ  ได้แก่ สาขาพืช สัตว์ จุลินทรีย์ 
ระบบนิเวศ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งส้ิน 308 คน จาก 45 สถาบัน ทั่วประเทศ

อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ นับเป็นศาสตร์พ้ืนฐานด้าน
ชีววิทยาท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงท่ีสามารถน�าไปประยุกต์และต่อยอด 
ในการศึกษาส่ิงมีชีวิต ทั้งในกลุ่มจุลินทรีย์ พืช สัตว์ และการศึกษา
เชิงระบบนิเวศ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ที่มีความส�าคัญต่อมวล
มนุษยชาติ และเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีมี
องค์ประกอบของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพผนวก
อยู่ด้วย อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีพ้ืนฐานทางอนุกรมวิธานที่มั่นคง
เช่นกัน
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ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 

จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยา
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 12 (TMETC12) 
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 
พฤศจิกายน 2562 โดยมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
เปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน 

ส�าหรับการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย จัดขึ้น
คร้ังแรกเมื่อปี 2550 โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และได้มีการด�าเนินการประชุม
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวทีการประชุมทางด้านโลหะวิทยาที่ได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักโลหะวิทยาทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการยกระดับการประชุมจากระดับชาติขึ้นเป็นการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลหะวิทยาระหว่าง
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรจากภาคเอกชน รวมถึง
ผู้ที่สนใจทั่วไปท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือให้สังคมได้เห็นถึงผลงานวิจัย
อันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ในวงวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม
การเรียนการสอนและการวิจัยด้านโลหะวิทยาของประเทศไทยให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา
และบริษัทเอกชนประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมโลหะให้แนบแน่น
ยิ่งขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งและย่ังยืนอย่าง
แท้จริง

ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 12 นี้ ภายในงานมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านโลหะวิทยา การน�าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบแบบปากเปล่าและ
โปสเตอร์ รวมทั้งการมอบมอบรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น และนักโลหะ
วิsทยารุ่นเยาว์ ประจ�าปี 2561 และการออกบูธแสดงผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
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ภาควิชาคณิตศาสตรจ์ัดประชุมวิชาการนานาชาต ิ
ของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ ในประเทศไทย ครั้งที่ 15

ศวท-มช. ร่วมมือเอกชน 
พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชงพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติของ
นักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The 15th International 
Conference of Young Algebraists in Thailand) ระหว่าง 19-21 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง หัวหน้าภาค
วิชาคณิตศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาการจัดประชุม เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2562

การประชุมวิชาการนานาชาติของนักพีชคณิตรุ่นใหม่ในประเทศไทย
เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ในประเทศไทย หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเป็นเวทีทาง
วิชาการทางคณิตศาสตร์ ส�าหรับคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ และนักวิจัยชาวต่างชาติ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท�าวิจัยร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อ�านวยการศูนย์
บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ (ศวท-มช.) 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์
ของสารสกัดจากพืชกัญชง” ร่วมกับคุณ Patryk Chodorowski 
ผู้บริหารบริษัท ลานนา คริสตัส จ�ากัด โดยมีผู้บริหารจากท้ัง 2 หน่วยงาน 
ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลกัญชง รวมถึง
การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจน 
ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ศวท.มช. ยินดีประสานงานให้เกิดความร่วม
กับทางบริษัทและหน่วยวิจัย/พัฒนาที่จะน�าสารสกัดจากพืชกัญชงไปเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ต่อไป
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ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงฯ 

และศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์จัดอบรมการประยุกต์ใช้
เซนเซอร์สวมใส่ได ้เพ่ือดูแลสุขภาพและเสื้อผ้าอัจฉริยะ

สโมสรนักศึกษาวิทยา มช. จัดค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา 
ประจ�าปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษากว่า 100 ทุน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงส�าหรับอิเล็กทรอนิกส์
พิมพ์ไดแ้ละเซน็เซอร ์รว่มกบัศูนยว์จิยัวสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์ 
จดัอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การประยกุตใ์ชเ้ซนเซอรส์วมใส่ได้ 
เพ่ือดูแลสุขภาพและเส้ือผ้าอัจฉริยะ ส�าหรับคณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ท�างานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สวมใส่ได้เพ่ือดูแล
สุขภาพและเส้ือผ้าอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายร่วมกันกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 6 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ น�าทีมพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาร่วมเปิดค่ายอาสาพัฒนาการศึกษา ประจ�าปี 
การศึกษา 2562 ซ่ึงจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมี ครูพรณิชา ขัดฝ้ัน ผู้อ�านวยการ
โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี
การศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้แทนผู้มีอุปการคุณ
กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ 
ที่บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา เข้าร่วมในพิธีมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
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ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ  
เปิดงานแสดงผลงานศิลปะ ARS Suthepensis 2019

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีเปิด
งานแสดงผลงานศิลปะ ARS Suthepensis 2019 (อาร์ สุเทพเอนซิส) 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ โดยได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

ส�าหรับปีการศึกษา 2562 นี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์แต่ละภาควิชาได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และทุนท�างาน
พิเศษ อีกทั้งยังมีทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานอื่นอีกจ�านวนหนึ่ง ดังที่ได้ด�าเนินการแจ้งเวียนในคณะและปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะวิทยาศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท้ังอดีต
ผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่มีจิตเมตตา 
ร่วมบริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองได้ 
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ชาววิทยา มช. ขอส่งก�าลังใจให้พ่ีน้องชาวอุบลราชธานี
และทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
CoP พัฒนาสู่ Best Practice ครั้งที่ 1 

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมมอบส่ิงของบริจาคจากน�้าใจของชาว มช. และผู้มีจิตเมตตา
ทุกคน เพ่ือพ่ีน้องชาวอุบลราชธานี และจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
ส่งมอบ ณ ประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best 
Practice” ครั้งที่ 1 ส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพร พรมมหาราช 
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และชี้แจงแนวทางการ
ด�าเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ SCB2100 และโถงชั้น 1 
อาคาร 40 ปีฯ 

ภายในงานมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) แลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ที่ได้รับ
รางวัลประจ�าปี 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังคณะวิทย์ กลุ่ม
นักวิทย์ และกลุ่มไอที นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
การจัดท�ากลุ่ม CoP ประจ�าปี 2563 เพ่ือค้นหาศึกษาหัวข้อในการ
พัฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน ประกอบด้วย CoP งานบริการ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา CoP งานบริหารงานวิจัยฯ 
CoP ห้องปฏิบัติการและกลุ่มเครื่องมือกลาง CoP ห้องปฏิบัติการ
ภาควิชา CoP งานบริหารทั่วไป CoP งานนโยบายและแผนฯ CoP 
งานการเงิน การคลังและพัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  เพ่ือช่วยให้การท�างาน
มีประสิทธิผลที่ดีขึ้น
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คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท�าบุญประจ�าปี
ประชุมบุคลากร และงานส่งท้ายปีเก่า  

ต้อนรับปีใหม่ 2563 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานท�าบุญประจ�าปี การประชุมบุคลากร และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในโอกาสพิเศษ

ครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง SCB2100 และบริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร 40 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีท�าบุญประจ�าปีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และคณะฯ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการประชุมบุคลากร ประจ�าปี 2561 เพ่ือให้บุคลากรได้รับฟงั 
การรายงานผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้าในด้านต่าง ฯ ตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการบริหารงานในอนาคต 
โดยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแนะน�าผู้บริหารและบุคลากรใหม่ 
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ผู้สร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯ และผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ส่วนในช่วงเย็นมีการจัดงานท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในโอกาสพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งส�านักงาน ภาควิชา และศูนย์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในการประชุมบุคลากร
รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

นักวิจัยดีเด่น 

(1)  อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูร ภาควิชาเคมี
(2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ ภาควิชาฟสิิกส์

และวัสดุศาสตร์

(3)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ สุขส�าราญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี

(4)  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทรวรรณกูร ภาควิชา
ชีววิทยา นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลาง อายุมากกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี 

(5)  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ภาควิชา
ฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์ นักวิจัยดีเด่นรุ่นอาวุโส อายุมากกว่า 45 ปี และ
ยังไม่เกษียณอายุงาน 

(6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร ภาควิชาเคม ี
มีบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการฯ สูงสุด ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง

(7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล ภาควิชาเคมี 
มีบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีค่า 
Impact Factor สูงสุด 
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บุคลากรดีเด่น 
ประเภทงานวิชาการ  อายุไม่เกิน 40 ปี (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากร ภูมาศ ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทงานวิชาการ  อายุ 40 ปี ขึ้นไป (9) รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ภาควิชาคณิตศาสตร์
ประเภทงานปฏิบัติการ  กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ / ส�านักงาน) (10) นางพรรณี ภูพันธ์ ภาควิชาฟสิิกส์และ

วัสดุศาสตร์
ประเภทงานปฏิบัติการ  กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ) (11) นายณัฐกร ยั่วยวน ภาควิชาชีววิทยา
ประเภทงานปฏิบัติการ  กลุ่มด้านบริการ (งานทั่วไป) (12) นายบุญมา ใจน้อย ภาควิชาฟสิิกส์และวัสดุศาสตร์
ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
 (13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว ภาควิชาชีววิทยา

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มช.





จึงขอเชิญชวนผู้มีอุปการคุณ	
ตลอดจนเพ่ือน	พ่ี	น้อง	ศิษย์เก่า	
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน	 ร่วม
เป็นส่วนหนึ่ง ในการน�าพา
คณะวิทยาศาสตร์ก้าวสู่อนาคต
ท่ีรุ่งโรจน์	ด้วยการร่วมบริจาค
เงินสมทบกองทุน	60	ปีฯ	
ผ่านระบบ CMU e-DONATION 
>> http://bit.ly/2H14rI1

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคโดยตรงผ่านบัญชี กองทุน 
60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ีบัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยการเงินและบัญชี 
โทร. 053-943312, 053-943459, 053-943460

#หนึ่งบาทของท่านมีคุณค่า
#ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการวิจัย
#ScienceCMU

กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
“ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูการศึกษา พัฒนาการวิจัย”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่ึงในสามคณะ
แรกที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 
และได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ในปี พ.ศ. 2562 
และจะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้ผลิต
บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 4 หมื่นคน โดยมุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองชุมชน และพัฒนา
ประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุน 60 ปีฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนทุนการ
ศึกษา และเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง 







ช�ำระฝำกส่งเป็นรำยเดือน
ใบอนุญำตที่ 3/2521

ปท.มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา	 :		คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	รองคณบดีฝ่ายบริหาร		
บรรณาธิการ	 :		เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
กองบรรณาธิการ	 :		คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์	หัวหน้างาน	
	 	 ผู้ช่วยหัวหน้างานในส�านักงานคณะฯ	หัวหน้าธุรการภาควิชา	ศูนย	์
	 	 นายพิเชษฐ์	พุทธิรังษี	นางสาวสายนที	ใจหอม	และนายนพนัส	กันถา	
พิมพ์ที่		 :		หน่วยพิมพ์เอกสาร	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
	 	 239	ถ.ห้วยแก้ว	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200	
เจ้าของ		 :		คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่	ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
โทร.	0	539	43318	หรือ	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) 


