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เครดิตภาพ:
- ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dean Talks
ปัจจุบันพลโลกมีเพิ่มขึ้น แต่พ้นื ที่ท่ี   
สามารถอยูอ่ าศัยและประกอบอาชีพได้มี
จำนวนคงที่ และทรัพยากรธรรมชาติกม็ ี
จำนวนลดลงเรื่ อ ยๆ สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด          
ประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบนั และอนาคตต่อปัจจัย 4 หรือคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ของพลโลกคือวิทยาศาสตร์ ประเทศต่างๆ ต่างต้องเร่งพัฒนาแข่งขันทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้หลุดพ้นจากการมีรายได้ประชาชาติต่ำสู่รายได้
ประชาชาติทส่ี งู ดังนัน้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และประชากรทีเ่ รียน     
วิทยาศาสตร์จงึ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการพัฒนาชาติได้เป็นอย่างดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงมีความมุง่ หวัง ต่อ
การสร้างและส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจยั และให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม นิตยสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ SoS magazine
เป็นนิตยสารทีเ่ ผยแพร่กจิ กรรมต่างๆ และความสำเร็จของ อาจารย์และ
นักศึกษา นิตยสารนีจ้ งึ เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงความเปลีย่ นแปลงและความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของเรา
ผมขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ใหม่ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทง้ั
4 ท่าน ได้แก่ Dr. Eleni Gentekagi ดร. พัชรนันท์ โตโช ดร. ขนบพร
ตัง้ ตระกูลวนิช และ ดร. กิตติพงษ์ คงพินจิ บรรจง ทีไ่ ด้มาช่วยเพิม่ ความ
เข้มแข็งให้กบั ทางสำนักวิชา ขอแสดงความยินดีกบั ความสำเร็จของอาจารย์  
และนักศึกษาทีป่ รากฏในนิตยสารฉบับนี้ และขอชืน่ ชมทางกองบรรณาธิการ
ทีบ่ รรจงสร้างสรรค์นติ ยสารอย่างต่อเนือ่ ง สิง่ นีเ้ ป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ชิ้นหนึ่งของพวกเราชาวสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีม่ งุ่ มัน่ ในหน้าที่ และแสดงบทบาทในวงการวิทยาศาสตร์ตอ่ สังคมเสมอมา
ดังบทประพันธ์ทก่ี ล่าวว่า
ภูมใิ จวิชาวิทย์
ร่วมใจผลิตการงาน
วิทย์นน้ั คือชีวติ
สร้างฐานอย่างแยบยล
มองกว้างทัง้ สากล
นวัตกรรมนัน้ ก้าวไกล
วิทยา-ศาสตร์แห่งชน
แม่ฟา้ หลวง นัน้ ร่วมแรง

มุง่ สัมฤทธิศ์ าสตร์รากฐาน
ร่วมประสานนำสังคม
เปิดความคิดด้วยเหตุผล
สร้างเยาวชนและชาติไทย
ชาติอดุ มนำสมัย
วิทยาศาสตร์ไซร้ตอ้ งแข็งแรง
สร้างดอกผล ไทยจรัสแสง
สร้างความแกร่งวิทย์แห่งไทย

รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School update แนะนำอาจารย์ใหม่

Dr. Eleni Gentekaki

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดร.พัชรนันท์ โชโต

อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมีประยุกต์
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ดร.ขนบพร ตัง้ ตระกูลวนิช

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

สาขาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

ความเชี่ยวชาญ:

ความเชี่ยวชาญ:

ความเชี่ยวชาญ:

Biology
University of Guelph, Canada

Protistology (eukaryotic microbiology)
Phylogeography and population
genetics of eukaryotic microbes
Genomics and transcriptomics

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Human eukaryotic microbiome
Diversity of protists in Thailand
Phylogenomics and genomics of ciliates
“ I am very excited to be part of
the SoS MFU. The SoS faculty and
staff have welcomed me and made
me feel like this is my home. Here,  
I have met some of the most
dedicated teachers. Their commitment
motivates me to strive to become
a better teacher and mentor. My
daily contact with students; their
respect, hard work and humor have
been delightfully inspiring. I look
forward to a bright future in the SoS! ”

เคมีเชิงฟิสิกส์
Graz University of Technology, Austria
Microscopic and macroscopic
solvent effects on charge transfer
reactions
Electron Spin Resonance
spectroscopy
Solvent dynamic effects on electron
self-exchange reactions in solution
Exchange reactions of paramagnetic
species

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Investigation of solvent dynamic
effects on the electron self-exchange
in organic redox couples with large
inner reorganization energy
Electron transfer dynamics in Debye
and non-Debye solvents

“ I am very pleased to be part of
MFU family. It is my ambition to
provide students with an engaging
and challenging environment using
modern teaching methods and
through this, hopefully, increase their
interest in chemistry ”

ดร.กิตพิ งษ์ คงพินจิ บรรจง
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา:

Applied Microbiology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ:

Honey bee health and pathogens
Honey bee products

กีฏวิทยา
University of Nebraska-Lincoln, USA
Insect Pest Management of Field
Crops
Exploring Biorational-Methods for
Insect Pest Management
Development of Pest-Management
Strategies, particularly synthetic
pheromones and host -volatiles for
use in integrated pest management

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Biological Control of Insect pests
Attacking Coffee  and Tea Plantation  
Biorational -Methods for the Control
of Coffee Borer

“ It’s been truly an honor to be part
of School of Science, MFU. I’ll try my
best to be a good lecturer and be a
good role model for the students. ”

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

การศึกษาปัจจัยผลที่ส่งกระทบต่อสุขภาพ
ทางกายภาพของผึง้ และการจัดการรังผึง้
อาทิ เช่น การพัฒนาการจัดการรังเพื่อ
กำจัดไรปรสิตที่รุกรานต่อผึ้ง

“ ภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
คณาจารย์สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง และตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์
ให้กลายเป็น บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและพร้อมรับใช้
สังคมในประเทศไทย ”

Student
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Student Spotlight ฉบับนี้ เรื่องแรก
เป็นเรื่องเล่าจากพี่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
กลุม่ หนึง่ ทีม่ สี ว่ นสำคัญในการริเริม่ ทดลองและ
วิจัยพัฒนาร่วมกับอาจารย์ จนมีชื่อเป็นผู้ร่วม
ประดิษฐ์คดิ ค้นในผลงานอนุสทิ ธิบตั รในขณะที่
ยังเป็นนักศึกษาชัน้ ปีทส่ี าม ส่วนเรือ่ งทีส่ อง เป็น
การบอกเล่าประสบการณ์ของพี่นักศึกษาจาก
เกาะชวา (Java) ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้ทุน
มาเรียน ระดับปริญญาโท ด้านวัสดุศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และความมุ่งมั่นที่
จะศึกษาค้นคว้าเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนา
ถิ่นแดนเกิด  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
ประยุกต์ นิ แอ้ม อาย และ ฮาวา ปัจจุบนั กำลัง
เรียนอยูช่ นั้ ปีสดุ ท้าย เล่าให้ฟงั ถึงประสบการณ์
และที่มาที่ไปของการได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสำเร็จในครั้งนี้ว่า
“แรกเริ่มของพวกเราคือตอนเรียนอยู่
ชัน้ ปีที่ 2 เพือ่ นของพวกเราคือมนูญ (นายมนูญ
หะยีเมาะลอ) ได้ชักชวนให้ไปสมัครเข้าร่วม
โครงการประกวด ความคิดริเริม่ ทางวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครัง้ ที่

ได้พิจารณา และสุ ด ท้ า ย พวกเราก็ ได้ ผ่ า น
เข้ารอบที่ 3 ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนี้ ได้
เดินทางไปเข้าค่ายเพื่อร่วมกิจกรรมกับทีมจาก
มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ และนำเสนอผลงาน
ปากเปล่ า ต่ อ คณะกรรมการตั ด สิ น สุ ด ท้ า ย

เรื่องราวของสี่สาวซ่าขาลุย
7 หรือ STISA 7th ภายใต้หัวข้อ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการสำหรับอุตสาหกรรม
สีเขียว (Product and Process Design ฮาวา
Contest for Green Industries) โดยรอบแรก
เป็นการส่งข้อเสนอโครงงานวิจัยเข้าประกวด
โดยงานวิจยั ทีพ่ วกเราทัง้ 4 คนสนใจนัน้ เกีย่ วกับ
การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นแผ่นวัสดุอเนก
ประสงค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธี
วัฒนศิรเิ วช ทีใ่ ห้คำปรึกษาและสนับสนุนในการ
นำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ พวกเราไม่เคย
ได้ทำงานวิจยั กันมาก่อน พอเราเริม่ ต้นตัดสินใจ
ว่าจะสมัคร ทำให้พวกเราทุกคนต้องอ่านมากขึน้
คิดมากขึ้น มีการวางแผน ทำให้เกิดกระบวน  
การคิดที่เป็นระบบมากขึ้นจากการที่ได้เรียน
และนำมาใช้ได้จริงๆ หลังจากที่พวกเราได้ส่ง
ข้อเสนอโครงการไปไม่นานก็ทราบว่าทีมของ   
เราได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบแรก ตาม
มาด้วยการผ่านเข้ารอบที่ 2 ที่ทีมผู้สมัครต้อง
ส่งรายงานผลการทดลองเพือ่ ให้คณะกรรมการ

อาย

ถึงแม้ในรอบสุดท้าย จะไม่ได้รบั รางวัลจากการ
ประกวด แต่พวกเราได้นำเสนอและเผยแพร่
ผลงานอย่างเต็มที่และภูมิใจ การเข้าร่วมโครง
การนี้ เป็ น ประสบการณ์ แ ละโอกาสที่ ดี ม าก      
สำหรั บ พวกเราที่ เป็ น เพี ย งนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี”
ซึ่งผลงานจากการศึกษาวิจัยอย่างเอา
จริงเอาจังในช่วงปิดภาคฤดูร้อนหลังจากจบ
เพียงปีสอง ได้นำมาสู่ความสำเร็จในยื่นขอ      
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ในปีถัดมา
จากผลสำเร็จและบุคลิกที่ร่าเริงบวกกับความ  
เอาจริงเอาจังของนักศึกษากลุม่ นี้ ทำให้พวกเธอ
ได้มีโอกาสได้ต่อยอดและพัฒนาประสบการณ์
ในอีกแง่มมุ หนึง่ ทีน่ กั ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
ส่วนมากมักจะไม่ได้สัมผัส
“ต่อมาในช่วงทีเ่ รียนอยูป่ 3ี พวกเราได้มี
โอกาสดีๆ อีกครั้ง คือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนและพี่ๆ
อีก 2 ทีม เพื่อเข้าร่วมโครงการ เส้นทางสู่
นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M)
ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค เข้า
ร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจ
ที่พัฒนาจากผลงานวิจัย ก่อนที่พวกเราจะเดิน
ทางไปร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัด
เชี ย งใหม่ นั้ น ที ม พี่ เ ลี้ ย งซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณาจารย์และพีๆ่ จากสำนักงานจัดการทรัพย์สนิ
อ่านต่อหน้า 5
แอ้ม

นิ

Spotlight

05

Short story from
MSc. Student in Materials
Science
Sawadee khrap, my name is Faisal Arif Nurgesang, I am
a scholarship student from Indonesia taking Materials Science
Program in School of Science, Mae Fah Luang University. I am
very honored to study here because, for almost two years, I have
got many amazing learning experiences which are problemsolving-oriented. Good facilities and full English learning activities
encourage me to improve my skill and awareness of product
development based on scientific knowledge. My research is
concerning on utilization of fly ash, a by-product from coal
combustion process in electric power plants, for making
geopolymer as an alternative construction material for replacing
cement. This is an important “green building technology” because
a relatively small amount of greenhouse gas is released during
the production process. Recently, I presented my work in an
international conference which was held at Sakon Nakhon Rajabat
University and achieved the best oral presentation award. I believe
that was because learning at Mae Fah Luang University helps
me develop my ability to adapt even to international community.
I was happy to get that and hope I can keep on achieving more experiences. A right combination between high quality
education and good living environment makes me enjoy and ready for my future challenge.
ต่อจากหน้า 4

ทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มฟล. (MFii)
ได้ชว่ ยเหลือแนะนำการเตรียมตัวให้กบั พวกเรา
ในหลายๆ ด้าน ได้รบั ความรูจ้ ากอาจารย์หลาย
ท่านโดยเฉพาะความรู้ด้านการตลาดที่พวกเรา
ไม่เคยรูม้ าก่อนเลย ทำให้ได้ความรูใ้ หม่มากมาย
นับเป็นสิ่งดีๆ ที่พวกเราได้รับค่ะ และสิ่งที่ทำ
ให้อาจารย์และพวกเราทั้ง 4 คน ดีใจมาก
นั้นคือ ทีมของเราได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทน  
จากภาคเหนื อ ไปแข่ ง ในรอบสุ ด ท้ า ยระดั บ
ประเทศ ถึงแม้ผลออกมาทีมของเราจะไม่ได้รบั
รางวัลก็ตาม แต่การทีเ่ ราได้เผยแพร่ผลงานออก
ไปสู่ภายนอก การที่มีผู้คนสนใจผลงานที่พวก  
เราทุม่ เทตัง้ ใจในการนำเสนอให้ดที สี่ ดุ พวกเรา
ก็มคี วามสุขมากๆ ตอนนีพ้ วกเราทุกคนได้อยูช่ นั้

ปีที่ 4 แล้ว เหลือเวลาอีกไม่มากในรั้ว มฟล. นี้
แต่สิ่งที่พวกเราทุกคนได้รับมันมากมายกว่า     
ความรู้ ในห้ อ งเรี ย นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้      
ประสบการณ์ท่มี ีค่าและเปิดมุมมองในหลายๆ
ด้านให้กับพวกเรา” สุดท้ายนี้พวกเราทั้ง 4 คน
รู้สึกโชคดีมากที่ได้ตัดสินใจไขว่คว้าโอกาสดีๆ
ทีผ่ า่ นเข้ามา และรูส้ กึ โชคดีทไ่ี ด้รบั การสนับสนุน
จากอาจารย์ทุกท่านจากสำนักวิชาต่างๆ พี่ๆ    
จากสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงเพื่อนๆ พวกเรารู้สึก
ขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ
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ผึ้งและไรปรสิต
กับการจัดการทางเลือกใหม่
ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง

ผึ้ง (honey bee) เป็นแมลงเศรษฐกิจ
ที่ ส ำคั ญ ชนิ ด หนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ผ สมเกสร
(pollinator) ที่ดีทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
แก่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จากการที่ผึ้งช่วยถ่าย
เรณู (Free, 1982) เช่น ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น    
นอกจากนั้นผึ้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่       
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ซึ่ง     
สามารถจัดจำแนกตามธรรมชาติของการเกิด
ผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
วั ส ดุ ที่ ผึ้ ง นำมาจากภายนอกรัง เช่น น้ำผึ้ง
(honey) พรอพอลิส (propolis) และผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากผึ้งโดยตรง เช่น นมผึ้ง (royal jelly)
พิษผึ้ง (bee venom) เป็นต้น (สิริวัฒน์และ
สุรีย์รัตน์, 2555) กล่าวคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่าง  
จากผึง้ สามารถนำไปขายเพือ่ สร้างรายได้ให้กบั
ผู้เลี้ยงได้ ประเทศไทยได้นำเข้าผึ้งพันธุ์ (Apis
mellifera) จากต่างประเทศมานานกว่า 40 ปี
แล้ว (Akratanakul, 1979) ซึ่งผึ้งสายพันธุ์ดัง
กล่าวมีความสามารถในการเก็บน้ำหวานได้สูง
มีนิสัยที่ไม่ดุร้าย และยังมีโอกาสในการหนีรัง
(absconding) ต่ำกว่าผึ้งสายพันธุ์ท้องถิ่น ทำ
ให้สายพันธุ์ดังกล่าวเป็นที่นิยมในวงการเลี้ยง
ผึ้งทั่วโลก ปัจจุบันในภาคเหนือมีการเลี้ยงผึ้ง
กันอย่างแพร่หลาย โดยมีจำนวนรังผึ้งพันธุ์
มากกว่า 150,000 รัง (จากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง
ที่มีการจดทะเบียน, http://www.aopdb04.
doae.go.th/beefarm.htm) และมีมูลค่าการ
ส่งออกน้ำผึง้ สูงถึง 577.64 ล้านบาทต่อปี (กรม
ศุลกากร, 2556) อย่างไรก็ตามอุปสรรคและ    
ปัญหาจากการเลี้ยงผึ้งก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อโรคและศัตรูผึ้งที่
มีอยูใ่ นธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการ
รังผึ้งและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จากผึ้ง

ไรวารัวร์ (ซ้ายมือ) ไรทรอปปิเลแลปส์ (ขวามือ)

เต็มวัย (phoretic phase) แต่ไรทรอปปิเลแลปส์
นัน้ สามารถเพิม่ ประชากรไรได้เร็วกว่าไรวารัวร์
เนื่องจากระยะเกาะบนตัวผึ้งเต็มวัยที่สั้นกว่า
(Woyke, 1987)
ดังนั้นวิธีการควบคุมหรือกำจัดไรทั้ง 2
ชนิดนี้จึงมีความคล้ายคลึง หนึ่งในวิธีการที่ใช้
ในการกำจัดไรคือการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นที่นิยม
และแพร่หลายในวงการเลี้ยงผึ้ง อย่างไรก็ตาม
การใช้สารเคมีเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวัง  
เนื่ อ งจากผึ้ ง และไรมี ค วามสั ม พั นธ์ กั น แบบ
ใกล้ชิด สารเคมีที่ใช้จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ
ในการกำจัดไรและต้องปลอดภัยต่อผึ้ง อีกทั้ง   

ไรทรอปปิเลแลปส์ดูดเลือดผึ้งในระยะดักแด้

ไรปรสิต (parasitic mite) จัดว่าเป็น  
ปั ญ หาใหญ่ ที่ ส่ ง ผลเสี ย หายเป็ น วงกว้ า งต่ อ
อุตสาหกรรมเลีย้ งผึง้ ทัว่ โลก เนือ่ งจากไรดังกล่าว
ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยการ     
ดูดกินเลือดผึ้ง (heamolymph) ในลำตัวผึ้ง
เป็นอาหาร ทำให้ผึ้งภายในรังมีสภาพอ่อนแอ
สูญเสียประชากรภายในรัง และสุดท้ายเกิด
ภาวะการล่มสลายของรัง (colony collapse)
ซึ่งส่งผลโดยตรงให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากผึ้งลดลง ไรปรสิตสองชนิดที่พบในผึ้งพันธุ์
ที่เลีย้ งในประเทศไทยได้แก่ ไรวารัวร์ (Varroa
mite) และไรทรอปปิเลแลปส์ (Tropilaelaps
เซรามิกพรุน (บน) และภาพตัดขวางแสดงลักษณะ
mite) โดยไรทั้งสองชนิดมีวงจรชีวิตที่คล้าย สั ณฐานวิ ท ยาของเซรามิ ก พรุ นที่ มี ความเหมาะสม     
คลึงกัน แบ่งเป็นสองระยะคือ ระยะสืบพันธุ์ บั นทึ ก ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนส่ อ งกราด
(reproductive phase) และระยะเกาะบนตัวผึง้ (SEM) ที่กำลังขยาย 250 เท่า (ล่าง)

Focus
ต้องระวังการปนเปื้อนและตกค้างของสารเคมี
ในผลิตภัณฑ์ผงึ้ ปัจจุบนั ยังไม่พบรายงานวิธกี าร
กำจัดไรที่มีประสิทธิภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์    
สำหรับนักเลี้ยงผึ้งในประเทศไทยมีการใช้สาร
เคมีจำพวก อามีทราส (armitraz) ในการกำจัดไร
ซึ่งให้ผลดีในระยะแรก แต่ในเวลาต่อมา ไรได้
สร้างความต้านทานต่อสารดังกล่าว หรือจะเป็น
การนำยาฉุน (กำมะถันผสมกับลูกเหม็น) มาใช้
ซึ่งมีราคาถูกและประสิทธิภาพในการกำจัดไร
ได้ดี แต่มีปัญหาในการเจือปนของกำมะถันใน
น้ำผึ้ง
ที ม วิ จั ย จากสำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ร่วมกับ ทีมวิจยั สาขา
จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ริเริ่มที่   
พัฒนาทางเลือกใหม่ในการกำจัดไรปรสิตดังกล่าว
โดยเน้นไปทีส่ ารสกัดทีม่ าจากธรรมชาติ  จากการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า น้ำมันตะไคร้
(lemongrass oil) นอกจากมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริญของเชือ้ ก่อโรคทีเ่ กิดกับผึง้ ต่างๆ เช่น
โรคชอล์คบรูด (chalkbrood disease) ยัง     
สามารถยับยัง้ การรุกรานของไรปรสิตทัง้ สองชนิด
(บุฝผา, 2553) อย่างไรก็ตามเมือ่ นำน้ำมันตะไคร้
ดังกล่าวไปทดลองภาคสนามพบว่าไม่ส่งผล     
ข้ า งเคี ย งต่ อ จำนวนประชากรในรั ง ผึ้ ง แต่
ประสิทธิภาพในกำจัดไรลดลง ซึ่งอาจเกิดขึ้น  
จากการควบคุ ม อั ต ราการระเหยของน้ ำ มั น      
ตะไคร้ระหว่างในห้องทดลองและภาคสนามมี
ความแตกต่างกัน (บุฝผา, 2553) จึงได้มีการ
พัฒนาเซรามิกพรุน ซึง่ ประกอบด้วยไดอะตอม
ไมต์ (diatomite) ที่ มี รู พ รุ น เนื้ อ ละเอี ย ด
(Antonides, 1998) เป็นองค์ประกอบหลัก
เมือ่ นำมาขึน้ รูป และเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู จะทำให้
เกิ ด เซรามิ ก ที่ มี รู พ รุ นขนาดเล็ ก จำนวนมาก
และ ขนาดรูพรุนมีการกระจายตัวที่เหมาะสม
เมื่ อ นำไปใช้ เป็ น ภาชนะสำหรั บ บรรจุ น้ ำ มั น
ตะไคร้ ทำให้สามารถควบคุมอัตราการระเหย
ของน้ำมันตะไคร้ตามที่ต้องการเมื่อนำไปใช้
ภายในภาคสนามได้
จากการใช้น้ำมันหอมตะไคร้ควบคู่กับ  
เซรามิกพรุนในการทดลองภาคสนามนัน้ พบว่า
เซรามิกพรุนสามารถปลดปล่อยไอระเหยของ
น้ำมันตะไคร้ได้ตอ่ เนือ่ งนานถึง 7 วัน และสามารถ
ลดจำนวนการรุ ก รานของไรลงได้ ม ากกว่ า
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ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ในการกำจัดไร
“CERAMPORE”

ร้อยละ 30 อีกทัง้ ยังสามารถนำเซรามิกพรุนใช้
ซ้ำได้เรือ่ ยๆ โดยการเติมน้ำมันตะไคร้ ซึง่ ต่อมา
ได้พัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการ
กำจัดไรภายใต้ชอื่ “CERAMPORE” ทีม่ คี วาม
ปลอดภัยต่อผึ้งและคน และทีมนักวิจัยมีความ
พร้อมสำหรับการถ่ายทอดผลงานวิจยั สูเ่ กษตรกร
ผู้ เ ลี้ ย งผึ้ ง เพื่ อ เป็ นการยกระดั บ มาตรฐาน        
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ม าจากผึ้ ง และการเลี้ ย งผึ้ ง ใน
ประเทศไทยต่อไป

การนำ “CERAMPORE” ไปใช้งานจริงใน
อุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้ง

กราฟเปรียบเทียบอัตราการรุกรานของไรปรสิต
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โอกาสในกำมือ

(Opportunity in your hands)
นายมนูญ หะยีเมาะลอ (ฟาน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กับการได้ยืนบนเวทีแสดงศักยภาพ
ความเป็นผู้นำระดับโลก ONE YOUNG WORLD SUMMIT 2015 หรือ
การประชุมเยาวชนโลก ปี 2558 เมื่อวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558
เขาคื อ ความภาคภู มิ ใจของครอบครั ว ของสำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และของประเทศไทย
		 คนส่วนใหญ่เฝ้ารอการมาถึงของโอกาส แต่เขาใช้สองมือสร้าง
โอกาสให้กับตัวเอง และลงมือทำอย่างไม่ย่อท้อ เขาได้เป็นตัวแทน 100 คน
ของไทย เข้าร่วมประชุมกับผู้นำเยาวชนจาก 196 ประเทศทั่วโลกและ
ยังเป็นสมาชิกของ 1 ใน 4 ทีมสุดท้าย ที่ได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมต่อผูน้ ำระดับโลก และยังได้พบกับศาสตราจารย์รางวัล
โนเบล รวมถึงอดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ลองหาแรงบันดาลใจ
จากบทความของเขา “ประสบการณ์ยง่ิ ใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจยิง่ กว่า”
สวัสดีครับ ทุกท่าน
...จบไปแล้วสำหรับ ONE YOUNG WORLD SUMMIT 2015 (OYW)
ผมไม่เคยคิดเลยว่าเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจะมาอยู่จุดๆ นี้ได้ เพราะผมคิดว่า
ผมยังมีความสามารถไม่มากพอ (ภาษาอังกฤษพูดได้นิดหน่อย เรียนก็ได้
เกรดน้อย เอาง่ายๆ คือ เรียนไม่เก่ง) และยังมีคนอื่นที่เก่งกว่าผมอีกเยอะ
แต่หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วมาถึงจุดนีไ้ ด้ยงั ไง บอกเลยนะครับ กว่าผมจะได้มา
เป็นตัวแทน 100 คน ของประเทศไทย และ 4 ทีมสุดท้ายที่ได้ขึ้นบนเวทีโลก
ของ OYW นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันเริ่มต้นจากความโกรธ ความน้อยใจ
ที่ตนเองทำอะไรไม่ค่อยดีสักอย่าง ทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีค่าหรือเป็นประโยชน์
สำหรับคนอื่น นอกจากนี้ยังได้รับการดูถูกอีก ผมเลยเปลี่ยนจุดนี้ให้เป็น          
แรงบันดาลใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองและหาโอกาสให้กบั ตนเองเสมอ  เมือ่ ได้ทราบ
ข่าวเกีย่ วกับ OYW ทีป่ ระเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จึงตัดสินใจสมัครโครงการนี้
โดยเขียนแนะนำตนเอง และความเรียงอีก 5 ข้อ (เขียนความเรียงเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม ในฐานะทีเ่ รียนวิทยาศาสตร์ เพราะผมรูส้ กึ ว่า ปัญหาสิง่ แวดล้อม

เป็นปัญหาทีใ่ หญ่และควรแก้ให้เร็วทีส่ ดุ ถ้าปล่อยมันไป มันก็จะเกิดปัญหาเดิมๆ
และส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมานับไม่ถ้วน) เมื่อคิดและเขียนไอเดียที่จะ
ช่วยโลกหรือเสนอแผนกิจกรรมเพื่อสังคมหรือช่วยเหลือสังคมเสร็จแล้ว
ผมก็สง่ ใบสมัครไป ทางโครงการมีวธิ คี ดั เลือกดังนี้ รอบแรกจะเป็นกรรมการจาก
OYW ที่ London ประเทศอังกฤษ เป็นคนคัดเลือก โดยกรรมการจะเห็นแค่
ความเรียงทีเ่ ราเขียนเท่านัน้ และไม่เห็นชือ่ ของผูส้ มัคร คัดจากประมาณ 1500
คน ให้เหลือ 300 คน จากนั้น ทาง กทม. ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานจะเป็น
ผู้คัดเลือกต่อ ให้เหลือ 100 คน ที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย
...สิ่งที่ผมได้รับ.... ตั้งแต่ วินาที แรก ที่ประกาศผล คือ ผมรู้ทันทีว่า
ได้รบั โอกาสครัง้ สำคัญของชีวติ มันเปลีย่ นชีวติ ผมเกือบทุกอย่างเลย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น สำหรับผู้ผ่านคัดเลือก 100 คน ต้องผ่าน
ค่ายการเตรียมความพร้อม คือ Thai Young Leader camp ในค่ายนี้
มีกจิ กรรมเยอะแยะมากมาย ทำให้ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ ทีม่ ชี ว่ งอายุแตกต่างกันไป
และหลายๆ ท่านก็เป็นวัยทำงานแล้ว ทำให้ผมได้แนวคิดใหม่ๆ ปรับทัศนคติใหม่
ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกห้องเรียนหลายอย่าง ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking) ทำให้ผมคิดเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ รูจ้ กั เกลาความคิดมากขึน้
และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ในส่วนนี้เป็นอะไรที่ผมประทับใจมาก
เพราะได้เสนอไอเดียแก้ปัญหาสังคม ซึ่งผมได้เสนอไอเดียการแก้ปัญหา
สังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และตั้งชื่อกิจการว่า “Tidy: ไทยดี” จากนั้น
ได้รับคัดเลือก ให้เป็น 10 ทีม สุดท้าย ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนให้ทำกิจการ
เพือ่ สังคมนัน้ จริงๆ และผ่านไป 1 เดือน หลังจากทีเ่ ราได้ลงพืน้ ที่ เพือ่ หาข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมของตนเองแล้ว ก็จะมีการนำเสนอแผนกิจการเพื่อคัดเลือก
4 ทีม ทีจ่ ะได้นำเสนอบนเวที OYW ซึง่ ผลปรากฏว่า ทีมไทยดี คือ 1 ใน 4 ทีม
ที่จะได้ขึ้นบนเวทีโลก ผมดีใจ และตื่นเต้นมากๆ เป็นอะไรที่พีคสุดๆๆๆๆ
ครั้งแรกในชีวิต บนเวทีโลก
....ในช่วงงาน OYW เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก เพราะได้เจอเพื่อนใหม่
จาก 196 ประเทศ จะได้แชร์ไอเดียใหม่ๆกับเพื่อนๆ อีกซีกโลกหนึ่ง บอกก่อน
เลยว่า ครั้งแรกในชีวิต ที่ได้ขึ้นเรือ cruise (ที่เขาเรียกว่า เรือสำราญ) ล่อง
แม่น้ำเจ้าพระยา ไปยังสนามหลวง ความรู้สึกตอนนั้น เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
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ซึ่งในแต่ละวัน จะมีวิทยากร (Speaker) หลายๆ ท่านมากล่าวสุนทรพจน์
(Speech) เกีย่ วกับการทำงานด้านการช่วยเหลือสังคม และอืน่ ๆ อีกมากมาย
และบุคคลทีถ่ อื ว่า เป็นไอดอลของผมเลย คือ ท่านโคฟี อันนัน (Kofi Annan)
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) และศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส
(Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ผมประทับใจมากๆ กับ 2 ท่านนี้ เพราะถือว่าเป็นบุคคลทีส่ ำคัญของโลกก็วา่ ได้
ทั้งนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ (Delegate speakers) อีกหลายท่าน มาแบ่งปัน
ประสบการณ์วา่ ได้ทำอะไรเพือ่ โลกบ้าง แล้วพบกับอะไรบ้าง ผมขอยกตัวอย่าง
วิทยากรจากหมูเ่ กาะมาร์แชล เขาบอกว่าประเทศของเขากำลังประสบกับปัญหา
ภาวะโลกร้อน คือในอนาคตประเทศของเขาอาจจะอยู่ภายใต้น้ำทะเลเนื่อง
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ถ้าพวกเราชาวโลกยังไม่ตระหนักเรือ่ งภาวะโลกร้อน
หมู่เกาะมาร์แชลและหมู่เกาะต่างๆ ทั่วโลกอาจจมอยู่ใต้น้ำและหายไปจาก
แผนที่โลกก็เป็นได้ หากเรายังไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ความเสียหาย    
อาจจะเกิดกับเพื่อนร่วมโลกของเราเป็นแน่
...สิ่งที่เป็นจุดพีคสุด คือ การได้ขึ้นบนเวที แล้วมีเพื่อนๆ อีก 196
ประเทศ จ้องตามาที่เรา บอกเลยตอนนั้น สั่นมากๆ มือเย็น ตัวแข็งนิ่งเลย ถึง
แม้ไม่ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอกิจการของทีมไทยดี แต่ก็มีความสุขมากๆ
เมื่อเสียงตบมือดังขึ้น ทุกวินาทีที่อยู่บนเวที บอกกับตัวเองตลอดเลยว่า
เราทำได้แล้ว สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต สง่าเข้าไว้ ยิ้มเข้าไว้ และที่สำคัญ มัน
เหมือนกับก้าวแรกทีย่ งิ่ ใหญ่สำหรับชีวติ ทีจ่ ะก้าวเดินออกไปอย่างภูมใิ จ  ถึงแม้
ว่า ทีมไทยดี ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ทีมของเราก็จะสานต่อเจตนารมณ์
การช่วยเหลือสังคม จากเงินสนับสนุนกิจการ 200,000 บาท
...จากการเข้าร่วมกิจกรรม OYW ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจมากมาย
ทำให้ได้รู้ว่า การจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกนั้นไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ ต้องคิดรอบด้านตั้งแต่ ก่อนทำ ระหว่างทำ ผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว อย่ากลัวที่จะไปเคาะประตูห้องผู้บริหารเพื่อนำเสนอความคิดของ
เรา ถ้าตราบใดที่เรายังมีความหลงใหล (Passion) ที่อยากจะทำสิ่งนั้น และ
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ถ้าเรามีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจน ผมเชือ่ ว่า ผูใ้ หญ่หรือผูบ้ ริหารจะให้การสนับสนุน
แน่นอน เราจงทำมัน อย่ากลัว พลังของความฝันคือการลงมือทำ และทุกอย่าง
เป็นไปได้ถ้าเรามีความกล้า ทั้งนี้หลังจบกิจกรรม ผมได้คติใหม่ในการ
ช่วยเหลือสังคม “I will not only make happiness but create joyful
phenomena.”
...สุดท้ายนี้ ผมอยากขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ
และจุ ด เริ่ ม ต้ นของการเป็ นคนดี มี ค วามสุ ข กั บ การช่ ว ยเหลื อ สั ง คม คื อ
ครอบครัว โรงเรียนสตรียะลา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา และทีส่ ำคัญ
มาก ลืมไม่ได้เลย คือ กทม. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ถ้าไม่มที กุ ท่านทีก่ ล่าวมานี้ คงไม่มผี มบนเวทีโลก One Young World Summit
2015

“ไม่ต้องเรียนเก่ง ก็ป๊อปได้ แค่มีใจที่ดี”

10
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 19
เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2558 สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ได้รว่ มจัดกิจกรรม ในงานนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 19 ซึง่ จัดขึน้
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เพือ่ ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียนในระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยสำนั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มีการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจำนวนสามหลักสูตร ได้แก่
วท.บ. (เคมีประยุกต์), วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ)
และ วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ) ในงานนีม้ นี กั เรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือ
ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายใน
งานประกอบด้วยการแนะนำและตอบคำถาม  
เกีย่ วกับหลักสูตรโดยอาจารย์และนักศึกษาของ
สำนักวิชา การแจกเอกสารแนะนำหลักสูตร     
นอกจากนี้นักเรียนสามารถถ่ายภาพร่วมสนุก    
เพื่อรับของรางวัลที่สำนักวิชาได้จัดเตรียมไว้
อย่างมากมายด้วย

School
กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ
อันพึงประสงค์
ของผู้ประกอบการ

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 3
(ตอน เวทีนี้มีพี่เลี้ยง)

สำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ       
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงเพือ่ การพัฒนาครูชนบท
จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สัญจรปี 3 (ตอน
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง  
แรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ส่งเสริมให้เกิดการทำวิจยั ในชัน้ เรียนของคุณครู
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนด้ า น       
วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธฯิ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ     
วิทยาศาสตร์สญ
ั จรขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2554  
และได้จดั โครงการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีโครงการ

วิทยาศาสตร์สัญจรปี 2 (ตอน ระดมสมอง
แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2555-2556  
และในปี พ.ศ.2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรปี 3 (ตอน
เวที นี้ มี พี่ เ ลี้ ย ง) ซึ่ ง กิ จ กรรมมุ่ ง เน้ น พั ฒ นา         
กระบวนการแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้กับ
ครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ให้
สามารถนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการวิจัย
ในชั้ น เรี ย น โดยมี ค ณาจารย์ ส ำนั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ    
ในการสัญจรไปยังโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ
แต่ละครั้งจะมีการติดตาม รับฟังปัญหาและ    
ข้อเสนอแนะในกระบวนการทำวิจยั ในชัน้ เรียน
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน     
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยมีพี่ๆ นักศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ และ
ความสนุกสนาน
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรปี 3 (ตอน
เวทีนี้มีพี่เลี้ยง) ในปีนี้ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม
ให้แก่ 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2558 กิจกรรม
ทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย    
และได้รับผลการประเมินจากนักเรียนและคุณ
ครูทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่ นระดับดีมาก นักศึกษา
ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้รับประโยชน์     
จากการเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอย่างมาก

เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2558 สำนั ก วิ ช า             
วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
อันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการ โดยสำนัก
วิชาได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน
1. คุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการ
แผนกสรรหาและว่ า จ้ า ง บริ ษั ท เวสเทิ ร์ น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อสัมมนา
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
ผู้ประกอบการ
2. อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ ที่ปรึกษา      
ผู้ อ ำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ งทักษะการทำงานเป็นทีม
นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรู้จักตัวเอง
ได้ทราบถึงคุณลักษณะของพนักงานที่องค์กร
ต้องการ รวมทัง้ ได้เรียนรูท้ กั ษะการทำงานเป็น
ทีม ถือเป็นอีกกิจกรรมดีๆ ทีส่ ำนักวิชาสร้างสรรค์
เพื่อนักศึกษา

activities
ดร.อรวรรณ
สุวรรณทอง ได้รับทุน
คปก. รุ่นที่ 18
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นักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์คว้ารางวัล
นำเสนอผลงานจาก SNRU-IC2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความ
ยินดี กับ Mr. Faisal Arif Nurgesang นักศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ ที่ได้รับ
รางวัล นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (The best
oral presentation award) จากหั ว ข้ อ
“Mechanical and physical properties       
of fly ash geopolymer - mullite composites”
ในงานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ Sakon
Nakhon Rajabhat University International
Conference 2015 (SNRU-IC 2015) ซึ่งจัด
ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี ราชภัฏสกลนคร
กับ ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง ทีไ่ ด้รบั ทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุน่ ที่ 18 ในกลุม่
สาขาสิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยีดา้ นวัสดุศาสตร์
R2M MFU 2015
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ดร.อรวรรณ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา
ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาทีช่ นะการ
เคมีประยุกต์และวัสดุศาสตร์ เป็นผู้ท่ีมีความ       ประกวดจากกิจกรรมการแข่งขัน Research to
มุง่ มัน่ อย่างยิง่ ในการพัฒนางานด้านวิชาการและ Market Mae Fah Luang University : R2M
วิจยั โดยได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง MFU 2015 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัย
ได้แก่ทนุ พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจยั ของ แม่ฟา้ หลวง เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 โดย     
อาจารย์ร่นุ ใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวงได้คดั เลือก 3 ผลงาน
การอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน จากผูเ้ ข้าแข่งขันทัง้ หมด 9 ทีม ซึง่ มีนกั ศึกษา    
การวิจยั ทุนนักวิจยั รุน่ ใหม่ทางด้านนาโนเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสมาชิกในทีมทีช่ นะ
จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ทุนวิจยั การประกวด 2 ใน 3 ทีม ดังนี้
ตามงบประมาณแผ่นดิน จากสำนักงานคณะ
1. ผลงาน “กล่องเพาะเมล็ดกล้วยไม้ แบบ
2. ผลงาน “ไอโซนาร์: เครื่องบอกเตือน      
กรรมการวิจัยแห่งชาติ และทุนวิจัยจากมหา สมชีพ (Symbiotic Seed Germination of สิง่ กีดขวางสำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา”
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งยังมีผลงานวิจยั ตีพิมพ์ Orchids Box)”
- เป็ น ผลงานของ นางสาวกฤษณา
อย่างต่อเนื่อง งานวิจัยหลักของ ดร. อรวรรณ
- เป็นผลงานของ นางสาว แพรวอำไพ ฟูเจริญสุข (สำนักวิชาการจัดการ), นางสาว
ได้แก่ การพัฒนาพอลิเมอร์เพื่อใช้งานด้านการ แก้วยม (สำนักวิชาการจัดการ), นางสาวกิตติญา   ชลลดา กั น พั น ธ์ (สำนั ก วิ ช าการจั ด การ),
แพทย์และด้านการเกษตร การขึน้ รูปแผ่นเส้นใย นิตยบูรณ์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์), นางสาว นางสาวทิพย์กนั ยา แสนเสนา (สำนักวิชาการ
ด้ ว ยกระบวนการปั่ น เส้ น ใยด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต กิตยิ า วงษ์พไิ ลวัฒน์ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์), จัดการ), นางสาวศิริพร ภีรบรรณ์ (สำนัก
(Electro-spinning) การศึกษาการควบคุม และ นายณัฐพล วัฒนะ (สำนักวิชาการจัดการ) และ วิชาการจัดการ) และนายพงศ์ภัค กิตติรัตน์
ปลดปล่อยยาจากพอลิเมอร์ เพื่อนำไปใช้เป็น นายธเนศ ศิรินุมาศ (สำนักวิชาการจัดการ) ชัชวาล (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) โดยมี อาจารย์
วัสดุนำส่งยาหรือสารเคมี สำหรับนำไปประยุกต์ โดยมี ผศ.ดร.สุรยี พ์ ร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจำ สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชา
ใช้ด้านต่างๆเช่น ด้านการแพทย์ เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา
และการเกษตร เป็นต้น

ผลงานนักศึกษาสำนักวิทย์ ชนะการประกวด

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความ
ยินดีกบั นางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชัน้ ปีที่
2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch:
Group B-Technology Program) ระหว่างวันที่
29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 ณ กรุง
โตเกียวและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ระหว่างประเทศ

ญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงกลุ่ม
โอเชียเนีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจด้าน      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น    
โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  
การเดิ นทางและร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง หมดโดยมี
เยาวชนจากกลุ่มประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า
สองพันคน ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ ดำเนินการ
คัดเลือกเยาวชนไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
จำนวน 29 คน
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ทีมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผลิตไบโอโพลีเมอร์หรือ
พลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้โดยไม่มสี ารปิโตรเลียมใดๆ เจือปนและเมือ่ โดนความร้อน
ที่เหมาะสมประมาณหนึ่งชั่วโมง พลาสติกชนิดนี้ก็สามารถกลับมาอยู่ในสภาวะ      
เดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบซึง่ นับว่าเป็นไบโอโพลีเมอร์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้
100% เป็นครั้งแรกของโลก นอกจากนั้นยังเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (โดย
สิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเรีย) การค้นพบนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ   
การใช้พลาสติกของมนุษย์เราอย่างสิ้นเชิง
กระบวนการผลิ ต พลาสติ ก ดั ง กล่ า วถู ก ค้ น พบโดยที ม นั ก วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมนักวิจัยพัฒนาไบโอโพลีเมอร์
ชนิดนี้ขึ้นมาโดยใช้โมโนเมอร์ Gamma-butyrolactone หรือเรียกสั้นๆว่า GBL
ซึ่งสามารถหาได้ในผลิตภัณท์ทำความสะอาดบ้านและผลิตภัณฑ์ล้างคราบกาว
ตราช้าง (ซุปเปอร์กลูหรือไซยาโนอะคริเลต) ทั่วไป การค้นพบครั้งนี้ต้องยกย่อง
ในความสามารถและความกล้าหาญของทีมนักวิจัยจริงๆ เพราะว่ามีผลงาน       
วิชาการมากมายที่บ่งชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างทางเคมีของโมโนเมอร์ชนิดนี้มีความ
เสถียรมากเกินไปที่จะนำไปผลิตเป็นพลาสติกได้ แต่พวกเขาก็เลือกที่จะใช้มัน
อยู่ดี Professor Eugene Chen ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยได้กล่าวว่ามีผลงาน
วิชาการมากมายและหนังสือหลายเล่มทีแ่ นะนำว่าไม่ควรไปสนใจในโมโนเมอร์ตวั
นี้ เ มื่ อ ต้ อ งการจะผลิ ต พลาสติ ก เพราะว่ า ผลการวั ด การตอบสนองทาง                               
เทอร์โมไดนามิกส์ของมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ดังนั้นเมื่อทีมของเขาสามารถผลิตไบโอพลาสติกจากสารตัวนี้ได้ เขาจึงสงสัยว่าบทความและ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมันอาจจะมีความไม่ถูกต้อง
โดยเฉลี่ยแล้วมนุษย์เราใช้พลาสติกสังเคราะห์ประมาณ 90 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือ
ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยพลาสติกถูกผลิตขึ้นบนโลกมากกว่า 270 ล้านตันต่อปี และ 18 ล้านตันในนั้นก็กลายเป็นขยะอยู่ในทะเล
ส่วนขวดพลาสติกที่มีคำว่า “นำกลับมาใช้ได้” แปะอยู่ที่ขวดนั้น ก็ใช่ว่าจะนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าไม่มีกระบวน
การไหนที่จะเปลี่ยนให้ขวดพลาสติกนั้นกลับมาอยู่ในสภาวะตั้งต้นได้ 100% (และก็อาจจะย่อยสลายไม่ได้) อีกทั้งพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
ก็ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกัน ดังนั้นพลาสติกที่ทีมนักวิจัยได้ผลิตขึ้นมาใหม่นี้จึงมีความพิเศษเป็นอย่างมาก
เพราะว่านอกจากจะนำกลับมาใช้ได้ 100% เต็มแล้ว ยังเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้อีกต่างหาก
พลาสติกดังกล่าวก็คอื Poly GBL ทีเ่ มือ่ ถูกความร้อนในระดับประมาณ 220 ถึง 300 องศาเซลเซียสประมาณ 1 ชัว่ โมงก็จะกลับมาอยูใ่ นสภาวะ
GBL (โมโนเมอร์ Gamma-butyrolactone) อีกครั้งหนึ่งและเมื่ออยู่ในสภาวะตั้งต้นนี้แล้ว กระบวนการทำโพลีเมอร์ก็สามารถเริ่มได้อีกครั้งหนึ่ง
โดยการทำให้โมเลกุล GBL อยู่ในอุณหภูมิติดลบ 40 องศาเซลเซียส อีกทั้ง       
ไบโอโพลีเมอร์ที่ผลิตได้นี้มีคุณสมบัติเหมือนกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ชนิด
P4HB แต่มีราคาที่ถูกกว่าและผลิตได้ง่ายกว่ามากเพราะว่าการผลิตพลาสติก
P4HB นั้น ต้องใช้แบคทีเรียเท่านั้น ทีมนักวิจัยมีความคาดหวังว่าพลาสติก       
ที่ผลิตได้ดังกล่าวจะมาแทนที่พลาสติก P4HB ได้ในอนาคตอันใกล้รวมไปถึง
พลาสติกชนิดใดๆ ก็ตามบนโลก (ถ้าพวกเขาสามารถค้นพบกระบวนการผลิต
ที่มีต้นทุนที่ต่ำพอๆ กันได้)

เอกสารอ้างอิง

M Hong and EY Chen, 2015 “Completely recyclable biopolymers
with linear and cyclic topologies via ring-opening polymerization of
gamma-butyrolactone” Nature Chemistry, doi:10.1038/nchem.2391.
รูปแสดงกระบวนการสังเคราะห์โพลีเมอร์โดยโมโนเมอร์ Gammabutyrolactone จะกลายเป็นโพลีเมอร์เมื่ออยู่ในสภาวะความเย็นที่ -40 องศา
เซลเซียส และสามารถกลับมาเป็นโมโนเมอร์อกี ครัง้ ในสภาวะความร้อนประมาณ
250 องศาเซลเซียส
เครดิตภาพ: Jing Tang - Chen lab/Colorado State University
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จงเติมคำ (ภาษาอังกฤษ) ในช่องว่างให้เหมาะสม

ร่วมสนุกโดยเติมคำตอบ Crossword และกรอกแบบสอบถาม พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน
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................................................................................................................................
Email : ..................................................................................................................
ติดแสตมป์และส่งถึงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามที่อยู่ด้านหลัง
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แนวนอน

แนวตัง้

แนวนอน1. องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ
แนวตั
กา� ง
2. ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง
3. สิ่งที่เคลืง่อชาติ
นที่เร็ขวองประเทศสหรั
ที่สุดในจักรวาลตามทฤษฎี
ทธภาพ้ที�ได้จากการสัง4.เกตอนุ
าคมูาและทดลอง
ลฐาน มีประจุลบ ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ
1. องค์การอวกาศแห่
ฐอเมริ กา สัม2.พัความรู
ค้นภคว้
7. สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง คนไทยมักใช้เรียกแทนความด้อย
5. ทวีปที่อยู่ใต้สุด ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง แห้งแล้ง และหนาวเย็น
ิริยาเคมี
3. สิ� งที�เคลื�อนที
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ว
ที
�
ส
ุ
ด
ในจั
ก
รวาลตามทฤษฎี
4.
อนุ
ภ
าคมู
ล
ฐาน
มี
ป
ระจุ
ทําให้เกิดปฏิ่จกำเป็
ปัญญา จริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ฉลาดและน่ารักมาก
6.ลบสารประกอบที
นในการดำรงชีวิต ใช้ดื่ม ชำระล้างสิ่ง
สัมพัทธภาพ
ต่างๆ สลาม
8. ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีประชากรที่นับถือศาสนาอิ
สกปรก โบราณถือว่าเป็นธาตุหนึ่งในธาตุสำคัญทั้งสี่
ในโลก
ฐานที
หนึ่งเคยเชื่อว่าไม่มีมวล ผู้ค้นพบว่า
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งแล้่ครัง้งและ
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9. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต หมายถึงโพรงหรือช่องเล็กๆก็ได้
อนุภาคนี้มีมวลได้รับรางวัล Nobel Prize ในสาขาฟิสิกส์ใน
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10. สิ่งที่มีมากมาย ไม่มีที่สิ้นสุด
ปี 2558
น่ารักมาก12. โลหะทีเ่ ป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ าทีส่ ำคัญ มีสเี งินวาว6.มีรสารประกอบที
ารงชี่ใวหญ่
ติ ใช้
าคาสูงกว่า �จาํ เป็ นในการดํ
12. ชื่อเกาะที
ที่สดุดื�มของไทย เป็นชื่อจังหวัดในทะเลอันดามัน
ทองคำ
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8. ประเทศในกลุ
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าเป็ นธาตุหนึ�งใน
15. กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ต้องการจัดตั้งรัฐอิสลาม
ของประเทศไทย ทำด้วย ผ้า ไม้ โลหะ ด้ายหรือกระดาษ เป็น
ศาสนาอิส16.
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
แถบยาว ห้อยลง ใช้ประดับ หรือประกอบพิธีกรรมตาม
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น� ฐานของสิ
ง� มีชีวิต หมายถึ
อ ดน้ำขึ11.
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วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

“สร้างองค์ความรู้และเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
“ทางเลื อ กสำหรั บ ผู้ ส นใจนำความรู้ ท างเคมี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในหลากหลายด้ า น เช่ น การแพทย์ เภสั ช กรรม เกษตรกรรม ในประเทศเพื่ อ การนำไปประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทาง
อุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม พลั ง งานทางเลื อ ก การแพทย์ แ ละ
อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม”
เภสัชกรรม”
• กลุ่มวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
• กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
• กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
• กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์
• กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านพืช

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ

“บ่ ม เพาะวิ ศ วกรวั ส ดุ ให้ ส ามารถทำงานกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละค้ น คว้ า วิ จั ย แบบ
นักวัสดุศาสตร์ และออกแบบวางแผนดำเนินการผลิตได้แบบวิศวกรวัสดุ”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
• หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณฑิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ

และ

เคมีประยุกต์ เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 22,500 บาท
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมวัสดุ เหมาจ่าย
ต่อภาคการศึกษา 30,000 บาท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วท.ม. และ ปร.ด.)
สาขาเคมีประยุกต์

สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

เน้นการศึกษาวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารออกฤทธิ์
ศึ ก ษาวิ จั ย แบบบู ร ณาการความรู้ ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
ทางชีวภาพจากพืชและจุลชีพ เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีพอลิเมอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคอมพิวเตอร์ รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
และเคมีวเิ คราะห์ โดยมีการเชือ่ มโยงงานวิจยั แบบบูรณาการกับหลากหลาย โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณ ร่วมกับคอมพิวเตอร์ทม่ี สี มรรถนะสูง
สาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นำไปสู่การตัดสินใจและพยากรณ์ส่งิ ที่จะเกิดขึ้น
เกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ที่มีคุณค่า
สาขาวัสดุศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เน้นที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างระดับต่างๆ ต่อ
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ โดยหลักสูตรจะมีลกั ษณะ สมบัติของวัสดุ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อ
เป็นสหวิทยาการ หัวข้องานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายทาง นำไปต่อยอดประยุกต์ในการสรรค์สร้างวัสดุใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อ
ชีวภาพ (พืช สัตว์ และจุลนิ ทรีย)์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ความต้องการใช้งานในรูปแบบต่างๆ
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการ แหล่งทุนการศึกษา
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
ศึกษาวิจยั แบบบูรณาการของศาสตร์ทห่ี ลากหลาย อาทิ จุลชีววิทยา
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี และพันธุศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนา        
ทุนผู้ช่วยวิจัย
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์และพืช เพื่อ   
ทุนผู้ช่วยสอน
ประโยชน์การดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.mfu.ac.th/school/science
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