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ยินดีกับบัณฑิตจากรั้วแดง-ทอง

Assoc.Prof.Dr.Kevin Hyde
Director of Institute of Excellence in Fungal
Research

In Focus
The Park
Science

ยินดีกับาวกล้
บัณฑิอตงไทยในการใช้
สำนักวิชาวิทเป็ยาศาสตร์
ศักยภาพของข้
นโภชนบำบัด
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Science Focus

Science Focus

Assoc.Prof.Dr.Kevin Hyde
นักวิจัยระดับโลก สร้างทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Science on Tour # 2
วิทยาศาสตร์สัญจร ปี 2 ระดมสมองแก้ปัญหา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Science on Tour # 2
วิทยาศาสตร์สัญจร ปี 2 ระดมสมองแก้ปัญหา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
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02
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดง
ความเสียใจและอาลัยยิง่ ต่อการจากไป
ของ พลตำรวจเอกเภา สารสิ น
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้มี
คุณูปการยิ่งต่อการศึกษาไทย ซึ่งเคย
ดำรงตำแหน่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
และอธิบดีกรมตำรวจคนที่ 25 ได้ถึงแก่
อนิจกรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 7
มีนาคม พ.ศ. 2556 สิริรวมอายุ 83 ปี
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คณบดี

Dean Talks
		 School of Science Magazine
ฉบับที่ 3 ขอร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่
จากรัว้ แดง-ทอง ซึง่ เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ในส่วนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้สำเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่ได้งานทำทัง้ ในภาครัฐและเอกชน มีบณ
ั ฑิตศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 บัณฑิตเหล่านี้คือความ
ภาคภูมิใจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
		 Cover Story ในฉบับนี้ขอแนะนำ รศ. ดร. Kevin D. Hyde อาจารย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นผูอ้ ำนวยการ”สถาบันความเป็นเลิศทางการวิจยั
ด้านเห็ดและรา” มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง นักวิชาการทางด้านเห็ดและราทีม่ ชี อ่ื เสียง
ระดับโลก นอกจากสอนและวิจัย อาจารย์ไฮด์ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กบั
อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกศิษย์ระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารย์ไฮด์และคณะ
มาจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น ศรีลังกา จีน ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์
เคนยา รวมถึงประเทศไทย ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนในสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเป็นนานาชาติ นักศึกษาที่อยู่ใน
ความดูแลของอาจารย์ไฮด์และคณะเกือบทั้งหมดได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย
จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและต่างประเทศ นอกจากนีน้ กั ศึกษาเหล่านีย้ งั มีโอกาสได้
ไปทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติงานวิจัยที่ทันสมัยในต่างประเทศ เช่น จีน เบลเยี่ยม
ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเช็ก เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และ
นิวซีแลนด์ ยังผลให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
		 Science Focus เป็นบทความวิชาการที่เรียบเรียงจากงานวิจัยบางส่วน
ของสำนักวิชาให้งา่ ยต่อการเข้าใจ ในฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ งข้าวกล้องไทยกับโภชนบำบัด
นอกจากสำนักวิชาจะมุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ยังมุ่งมั่นการ
สร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนในชนบท
ของจังหวัดเชียงราย จึงจัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ดังมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
ใน SoS Magazine ฉบับนี้
		 ขอให้ทกุ ท่านพบแต่สงิ่ ทีด่ งี าม เดินทางปลอดภัย มีความสุขในวันครอบครัว
ของไทยนะคะ
					
					

ผศ. ดร. ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Student Spotlight

“

นักศึกษาต่างชาติ
กับการศึ
ก
ษา
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“

		 ปัจจุบันนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล.
มี นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
จำนวน 30 คน โดยมาจากหลากหลาย
ประเทศในแถบเอเซีย อาทิเช่น จีน ลาว เมียนมาร์
อินโดนีเซีย เนปาล และศรีลงั กา SoS Magazine
ฉบั บ นี ้ ขอแนะนำนั ก ศึกษาจาก ศรีลังกา
2 ท่าน คือ Dhanu และ Dimu
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การตัดสินใจเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

		 เกิดจากความสนใจในการศึกษาทางด้าน
เห็ดรา (Mycology) และอยากทำงานวิจัย
ร่วมกับ Assoc.Prof.Dr. Hyde ซึ่งเป็นผู้
เชี่ยวชาญ และมีชอ่ื เสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีความ
เชื่อมั่นว่า การเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงจะมีโอกาสสูงที่จะได้ร่วมงานกับ
นั ก วิ จั ย ด้ า นเห็ ด ราจากหลากหลายประเทศ
และสามารถได้ผลงานที่สามารถเผยแพร่ใน
Mr. Dhanushka Udayanga (Dhanu)
		 Mr. Dhanushka Udayanga (Dhanu) วารสารระดับนานาชาติได้
และ Ms. Dimuthu S. Manamgoda (Dimu)
จากประเทศศรีลังกา เข้าศึกษา ณ สำนัก การใช้ชวี ต
ิ ในประเทศไทย และการศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อปีการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาเอก 		 Dimu พูดถึงประเทศไทยด้วยความ
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณฑิ ต สาขาวิ ช า ประทับใจ “ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ซึ่งเป็น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ สิง่ ทีฉ่ นั ชอบมาก วัฒนธรรมไทยไม่แตกต่างจาก
ดร. เควิน ไฮด์ (Assoc.Prof.Dr. Kevin Hyde) วัฒนธรรมของศรีลังกา จึงรู้สึกว่าประเทศไทย
เป็นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา เป็นเหมือนบ้าน” Dhanu ก็เห็นด้วยและ
2555 Dhanu และ Dimu ได้รับทุนให้ไป เสริมว่า สามารถปรับตัวได้ง่าย และยังมีค่า
ศึกษาวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ครองชีพไม่สูงด้วย สำหรับการศึกษาในมหา
(Systematic Mycology and Microbiology วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งสองคนเห็นตรงกัน
Laboratory) สังกัดกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ทัง้ สถานทีอ่ ปุ กรณ์ ทีเ่ อือ้
(United States Department of Agriculture- ต่อการศึกษาวิจัย ความสะอาดและสวยงาม
Agruicultural Research Services (USDA)) นอกจากนี้ Dimu ยังชื่นชมในความเป็นกันเอง
เป็นเวลา 1 ปี
ของนักศึกษาและอาจารย์ และความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอีกด้วย

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

		 หัวข้อวิทยานิพนธ์ของ Dhanu และ
Dimu เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาด้าน อนุกรม
วิธานของราต่างสายพันธุ์ (Dhanu ศึกษา
สายพันธ์ุ Diaporthe และ Colletotri-chum
ส่วน Dimu ศึกษาสายพันธุ์ Bipolaris,
Curvularia และ Colletotrichum) โดยใช้ตวั อย่าง
ทั้งจากประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทีล่ ะเอียดและสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลทีส่ ำคัญ
ต่อไปได้

Ms. Dimuthu S. Manamgoda (Dimu)

วิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

		 ทุนที่ได้รับเป็นการสนับสนุนจาก US
Forest Service, International Visitor
Program ซึ่ง Assoc.Prof.Dr. Hyde มีความ
ร่วมมืออยู่กับ Dr. Amy Y. Rossman และ
Dr. Lisa A. Castlebury เป็นเวลา 1 ปี โดยมี
เป้าหมายในการเข้าใจโครงสร้างทางอนุกรม
วิธานและแบบของความจำเพาะและการจัด
กลุ่มของราสายพันธุ์ที่สนใจ

เป้าหมายในอนาคต

		 ทั้ง Dhanu และ Dimu ต่างก็มีความ
ตั้ ง ใจที่ จ ะกลั บ ไปทำงานวิ จั ย ในสถาบั นการ
ศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศศรีลังกา

In the Park
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ยินดีกับบัณฑิตใหม่จากรั้วแดง-ทอง
		 In the Park ฉบับนี้ขอร่วม แสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
		 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัย
ในสวนแห่งนี้ละลานตาไปด้วยชุดครุยสีแดง
อันทรงเกียรติ อบอวลด้วยความปลาบปลืม้ ยินดี
ของผูส้ ำเร็จการศึกษา ญาติพี่น้อง คณาจารย์
และนักศึกษารุน่ น้อง เป็นวันประกาศความสำเร็จ
ของชีวิตขั้นหนึ่ง เหล่าบัณฑิต มหาบัณฑิตและ

ดุษฎีบณ
ั ฑิตจำนวน 1860 คน ทีส่ ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554 ได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุ ม ารี สำหรั บ สำนั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน
4 คน มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์
จำนวน 1 คน และบัณฑิตจำนวน 26 คน โดย

เป็นบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์จำนวน 9 คน
และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจำนวน 17 คน
บั ณ ฑิ ต สำนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้
เข้าทำงานในภาครัฐและเอกชน และมีจำนวน
8 คน ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและ
ต่างประเทศ

ยินดีกับบัณฑิตใหม่จากรั้วแดง-ทอง
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บัณฑิตใหม่กับความประทับใจในมฟล.
นางสาวปานทิพย์ ประคองพวก (เมย์)
บัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีประยุกต์
ทำงาน : ตำแหน่ง QA/QC Officer
บริษัท AI TECH จำกัด

เมย์

“

“

ความประทั บ ใจก็ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก้ า วเข้ า ไป
ในมหาวิทยาลัย รูส้ กึ ว่ามีความสุขมากๆ ได้เจอ
เพื่อนที่ดีๆ เจออาจารย์ที่น่ารักๆ รวมไปถึง
สิ่งแวดล้อมรอบๆข้างที่เงียบสงบ ทำให้รู้สึก
มีความสุขกับการเรียนโดยปราศจากความ
วุ่นวายครับ

ประจำปีการศึกษา 2556 จากทางสถาบัน

“

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบทั้งความรู้
และประสบการณ์มากมาย นอกจากนี้ยัง
เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากอาจารย์ ที่คอย
ให้คำปรึกษาทีด่ ี สอนให้รจู้ กั รับผิดชอบในงาน
ที่ตนเองทำและรู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆ และ
น้องๆ ค่ะ

“

นางสาวจิรนันท์ จันทราสกาววงศ์ (ฝ้ายคำ)
บัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 		
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทำงาน : ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่สถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์ และกำลังจะศึกษาต่อปริญญาโท
ทีส่ ถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขา Applied
Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต์) โดยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ
ผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

“

“

“

“

นายพันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย (ต้น)
บัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ทำงาน : ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
สายงานวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) โรงเรียน
สภาราชินี จังหวัดตรัง และกำลังศึกษาต่อ
ในระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรการพัฒนา
หลั ก สู ต รและการสอนวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตลอดช่วงระยะเวลาชีวิตมหาลัย ผม
รู้สึกว่าเหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวใหญ่
ของรั้ว “แดง-ทอง” ซึ่งเต็มไปด้วย มิตรภาพ
และความช่วยเหลือที่อบอุ่นระหว่างเพื่อน
พี่ น้อง คณาจารย์และบุคลากร

ความประทับใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย คือ
เอ็ม
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ เปรี ย บเสมื อ นกั บ บ้ า น
หลังที่สองของฉัน บ้านหลังนี้มีครูอาจารย์
มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง มีมิตรภาพและมีน้ำใจซึ่ง
กันและกัน กลิ่นของ “ดอกลำดวน” ที่ไหนก็คง
จะไม่หอมเท่ากับดอกลำดวนที่นี่ ดอกลำดวน
แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกสิ่งทุกอย่าง
ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะถูกจดจำไว้ในใจ
นายสุนันท์ ตาจา (เอ็ม) 			
ของฉันตลอดไป
บัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 		
สาขาเคมีประยุกต์
ศึกษาต่อ : ภาควิชาเคมี สาขาเคมีฟิสิกัล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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06
		 ข้าวมีความสำคัญและมีคุณประโยชน์
ต่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ นั บ แต่
อดีตถึงปัจจุบัน เป็นอาหารหลักของประชากร
1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดในโลก ส่วนของ
ข้าวที่เรารับประทานคือ “เมล็ดข้าว” ซึ่งหุ้ม
ด้วยชัน้ เปลือกหลายชัน้ โดยชัน้ นอกสุดเป็นแกลบ
(Husk) เมื่อสีเอาแกลบออกจะได้ “ข้าวกล้อง
(Brown rice)” ที่มีเยื้อหุ้มเมล็ด (Seed coat)
รำข้าว (Rice bran) และจมูกข้าว (Germ)
ติดอยู่ (รูปที่ 1) ส่วนข้าวขาวคือข้าวที่ถูกสีเอา
เยื่อหุ้มเมล็ดอื่นๆ ออกไปแล้วเหลือไว้แต่ส่วน
ที่เป็นเมล็ดข้าวสารซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์
ประกอบหลัก
		 ท่านทราบหรือไม่ว่าส่วนที่ถูกขัดสีออก
ไปนั้นประกอบด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์
ได้แก่ วิตามินบี1 บี2 ไนอาซิน วิตามินอี ไขมัน
ใยอาหาร ดังนั้นการบริโภคข้าวกล้องจึงทำให้
เราได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ และ
หากเป็นข้าวกล้องที่มีสีดำหรือสีแดง จะมีสาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) สะสมอยู่ที่
บริเวณเยื้อหุ้มเมล็ด ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ
สะสมอยู่มากอีกด้วย สารสีจำพวกนี้อยู่ใน
บริเวณเปลือกเท่านั้นถ้าเอาข้าวสีมาขัดข้างใน
จะเป็นสีขาว
		 การบริโภคข้าวกล้องจึงถือเป็น“โภชน
บำบัด” อย่างหนึง่ ความหมายของ “โภชนบำบัด”
คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และมีบทบาทในการป้องกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆ ได้ ใน
บทความนี้จะกล่าวถึง “ข้าวกล้องไทย” ซึ่ง
สามารถช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ อ โรคเรื้ อ รั ง
(Chronic diseases) บางชนิด ได้แก่ โรค
เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคมะเร็ง
ลำไส้

ข้าวกับโรคเบาหวาน
		 โรคเบาหวานเกิดจากการบริโภคอาหาร
จำพวกคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ไม่สมดุลกับ
ความต้องการของร่างกาย คาร์โบไฮเดรตจะ
ถูกย่อยและทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด
เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติเป็นภาวะระดับน้ำตาลใน
เลือดสูง มีผลทำให้รา่ งกายสร้างฮอร์โมนอินซูลนิ
จำนวนมาก เมื่อภาวะนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานาน
จะทำให้ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ส่งผล
ให้มีระดับของน้ำตาลกลูโคสค้างอยู่ในกระแส

“Potential of Thai Brown Rice in Nutritional Therapy”

ดร.สยาม ภพลือชัย
สำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน อย่างไรก็ตามมีรายงาน
การศึกษาในอาสาสมัครพบว่าข้าวกล้องหอม
พันธุ์สินเหล็ก (รูปที่ 2) ให้ค่า GI ปานกลาง
(GI = 58) ดังนัน้ จึงน่ามีศกั ยภาพในการป้องกัน
และบรรเทาโรคเบาหวานหากบริ โ ภคเป็ น
ประจำ [2] นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ทำงานวิจัย
เบื้องต้นพบว่า มีข้าวกล้องไทยอีก
หลายสายพันธุ์ที่น่าจะมีศักยภาพ
เช่นเดียวกับข้าวกล้องหอมพันธุ์
แกลบ (Rice Husk)
สินเหล็ก ได้แก่ ข้าวกล้องพันธุ์
จมูกข้าว (Rice Germ) หอมนิล ข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยด
(รูปที่ 2) โดยกำลังอยู่ระหว่างการ
ศึกษาทดสอบในอาสาสมัคร
รำข้าว (Rice Bran)
		 ในประเทศญีป่ นุ่ พบว่าข้าว
ญีป่ นุ่ ทีถ่ กู ชักนำให้เกิดการงอกและ
ดกระบวนการในช่วง 48 ชัว่ โมง
เมล็ดข้าว (Rice Grain) หยุ
แรก ซึ่งเรียกว่า “ข้าวกล้องงอก
(Germinated Brown Rice)”
มีค่า GI ต่ำกว่า (GI = 56.9) เมื่อ
เทียบกับข้าวกล้อง (GI = 61.5)
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของเมล็ดข้าว
และข้าวขัดขาว (GI = 75.9) พันธุ์
(แหล่งที่มาภาพ http://www.rakbankerd.com/
agriculture/wb/show.php?Category=agriculture&No=18603) เดียวกัน [5] นอกจากนี้ข้าวกล้อง
งอกยังเต็มไปด้วยสารสำคัญที่มี
ของข้าวในการควบคุมปริมาณน้ำตาลกลูโคส ประโยชน์เช่น GABA, Gamma oryzanol
ในเลือด โดยวัดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาล อยู่ในปริมาณสูง ผู้เขียนทำงานวิจัยเบื้องต้นใน
กลูโคสในเลือดหลังรับประทานข้าว (เป็นเวลา หลอดทดลองพบว่าข้าวกล้องงอกเจ็กเชยซาวไห้
3 ชั่วโมง) เรียกค่าที่วัดได้ว่า ดัชนีน้ำตาล ซึ่งเป็นข้าวไทยมีค่าการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล
(Glycemic index, GI) โดยหากมีค่า GI < 55 กลูโคสในหลอดทดลองต่ำกว่าข้าวกล้องเจ็ก
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม GI ต่ำ หากค่าอยู่ระหว่าง เชยซาวไห้ (โดยค่าการย่อยแป้งในข้าวกล้อง
56-69 จัดอยู่ในกลุ่ม GI ระดับกลาง และ งอกเจ็กเชยซาวไห้ = 6.64 กรัม/100 กรัม ในขณะ
หากค่าเกิน 70 จัดอยู่ในกลุ่ม GI สูง [2] โดย ที่ค่าการย่อยแป้งในข้าวกล้องเจ๊กเชยซาวไห้ =
ข้าวที่เหมาะแก่ผู้ป่วยเบาหวานคือข้าวที่มีค่า 7.21 กรัม/100 กรัม) หากนำไปทดสอบหาค่า
GI ต่ำหรือปานกลาง มีรายงานพบว่าค่า GI GI ในอาสาสมัครอาจได้ผลในทำนองเดียวกัน
ของข้ า วแต่ ล ะสายพั นธุ์ ขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ สมบั ติ กับที่มีการศึกษาในข้าวญี่ปุ่น
ของแป้งในแต่ละสายพันธุ์นั้นๆ [3] สำหรับข้าว 		 จะเห็นว่าข้าวกล้องไทยมีศักยภาพสูง
ไทยที่มีรายงานการศึกษาค่า GI ในข้าวหอม ในการใช้บริโภคโดยเฉพาะผู้ต้องการควบคุม
มะลิแดงพบว่ามีค่า GI = 80 [4] ซึ่งไม่เหมาะ ปริมาณน้ำตาลหรือผูป้ ว่ ยเบาหวาน ซึง่ ข้าวพันธุ์
เลือดมากเกินไปจนเกิดภาวะเบาหวาน ปัจจุบนั
มีผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มสูงถึง
6.2 ล้านคน [1] ข้าวเป็นอาหารกลุม่ คาร์โบไฮเดรต
หลักของคนไทย ดังนั้นข้าวจึงเป็นส่วนที่สำคัญ
อย่างยิ่งในการควบคุมปริมาณน้ำตาลกลูโคส
ในเลือด ในงานวิจยั ส่วนใหญ่จะศึกษาศักยภาพ

Focus
เหล่านี้หากได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกมาก
ขึ้นน่าจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้รักสุขภาพ
ได้มโี อกาสเข้าถึงและสามารถเลือกรับประทาน
ข้ า วที่ มี ป ระโยชน์ แ ละตรงกับความต้องการ
ของตนเองได้ง่ายขึ้น

ข้าวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
		 สาเหตุหนึง่ ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิด
จากการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหาร
ต่ำทำให้เกิดอาการท้องผูกบ่อยๆ และเป็นเวลา
นานส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในลำไส้ อาจเกิด
เนื้องอกและพัฒนาไปเป็นมะเร็งในที่สุด เป็นที่
ข้าวกับโรคไขมันในเลือดสูง
ทราบกันดีวา่ ข้าวกล้องมีใยอาหาร (Fiber) อยูใ่ น
		 โรคไขมันในเลือดสูง เกิดได้จากหลาย ปริมาณที่สูงกว่าข้าวขาว [2] ดังนั้นการรับ
สาเหตุ เช่น กรรมพันธุ์ที่ร่างกายไม่สามารถ ประทานข้าวกล้องเป็นประจำจะช่วยลดความ
กำจัดไขมันได้อย่างเพียงพอ เป็นผลจากโรค เสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ นอกจากนี้มีการ
เบาหวาน หรือเกิดจากพฤติกรรมในการดำรง
ชีวิตที่ไม่ได้ควบคุมปริมาณอาหารและไม่ได้
ออกกำลังกาย ผลกระทบของโรคไขมันในเลือด
สูงต่อร่างกายได้แก่ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
โรคหัวใจ โรคไต และโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลและกรด
ไขมันอิ่มตัวสูงกว่าปกติ เป็นการเพิ่มโอกาส
เสีย่ งในการเกิดโรคไขมันในเลือดสูง ดังนัน้
เราจึงควรรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ
เช่น ข้าวกล้อง ถั่ว เป็นต้น ในเมล็ดข้าวกล้อง
มีส่วนของรำข้าว (Rice Bran) ติดอยู่ซึ่งรำข้าว
อุดมไปด้วยไขมันที่มีประโยชน์เช่น Gammaoryzanol, Tocopherol [2] อยู่สูง มีรายงาน
การศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 44 คนพบว่า
การบริโภครำข้าว 84 กรัม/วัน เป็นอาหารเสริม
รูปที่ 2 ความหลากหลายของข้าวไทย: เมล็ด
ข้
า
วกล้
อ
งไทยสี
ส่ ายพันธุค์ อื (A) ข้าวกล้องพันธุส์ นิ เหล็ก
นาน 6 สัปดาห์มีส่วนช่วยลดปริมาณโคเลส
(B)
ข้
า
วกล้
อ
งหอมนิ
ล (C) ข้าวกล้องสังข์หยด และ
เตอรอลลงอย่างมีนัยสำคัญ [6] การศึกษาผล
(D) ข้าวก่ำเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
ของการรับประทานข้าวกล้องต่อการลดความ
ความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูงยังต้องมีการ ศึ ก ษาพบว่ า ข้ า วมี แป้ ง ที่ ท นต่ อ การย่ อ ยด้ ว ย
ศึกษาเพิ่มเติม และถึงแม้ว่าการบริโภคข้าว เอ็นไซม์ในลำไส้เล็ก ซึ่งเรียกว่า “แป้งทนย่อย
กล้องอาจจะได้รับคุณค่าไม่เท่ากับการบริโภค (Resistant starch)” แป้งทนย่อยนี้จะไม่ถูก
รำข้าวสกัดอย่างเช่นที่มีรายงานการศึกษา แต่ ย่อยในลำไส้เล็กและหลุดเข้าไปในลำไส้ใหญ่
น่าจะเป็นทางเลือกทีป่ ระหยัดและได้ประโยชน์ ซึง่ แป้งทนย่อยนีช้ ว่ ยลดความเสีย่ งของการเกิด
ต่ อ คนทั่ว ไปที่ ไม่ ส ามารถซื้อรำข้าวสกัดซึ่งมี โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องจากแป้งจำพวกนี้
ราคาค่อนข้างแพงมารับประทานได้
จะถูกแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของเรานำไปผลิต
[1]
[2]
[3]
[4]
		
[5]
		
[6]
[7]
[8]
		
[9]
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สารจำพวกกรดไขมันสายสั้นๆ (Short Chain
Fatty Acids: SCFAs) ซึ่งกรดไขมันพวกนี้มี
ส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ลำไส้ทำงานเป็น
ปกติ ลดการสะสมสารพิษในลำไส้ ช่วยใน
การขับถ่าย [7] ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัย พบว่า
ข้าวกล้องไทยสายพันธุ์เจ๊กเชย พันธุ์สินเหล็ก
และพันธุ์สังข์หยด มีปริมาณแป้งทนย่อยอยู่ใน
ปริมาณสูงเมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลิ ซึ่งหากมี
การศึกษาประโยชน์ของแป้งทนย่อยต่อการ
ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในข้าวกล้อง
ไทยทั้งสามสายพันธุ์นี้เพิ่มเติมน่าจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้ข้าวกล้องไทยดังกล่าวได้ นอกจากใย
อาหารและแป้งทนต่อการย่อยที่ช่วยลดความ
เสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ว ยังมีการศึกษา
ในหนูทดลองพบว่า สารกลุ่มฟลาโวนอยด์
ซึ่งพบอยู่ในส่วนของเยื้อหุ้มเมล็ด ของ
ข้าวก่ำ (ข้าวเจ้า) หรือ ข้าวเหนียวก่ำ
(ข้าวเหนียว) สามารถลดการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งได้ [8] ในประเทศไทยมีข้าว
ก่ำอยู่หลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์หอมนิล
พันธุ์ไรซ์เบอรรี่ เป็นต้น ส่วนข้าวเหนียวก่ำ
เช่น พันธุ์ลืมผัว (รูป 2) เป็นต้น จากการ
ค้นคว้าข้อมูลพบว่า ในข้าวเหนียวดำพันธุ์
ลืมผัวมีสารฟลาโวนอยด์ สูงกว่าข้าวก่ำสายพันธุ์
อื่นๆ (46.56 มิลลิกรัม/100กรัม) [9]
		 จะเห็นได้ว่าข้าวกล้องไทยของเรามีสาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย และนอก
จากนี้ข้าวกล้องยังถูกจัดให้เป็น “คาร์โบโฮเดรด
ดี” เหมาะแก้การบริโภคเพื่อสุขภาพ ผู้เขียน
ขอสนับสนุนให้ท่านผู้อ่านหันมารับประทาน
ข้าวกล้องให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการผสมกับ
ข้าวขาวก่อน แล้วค่อยเพิม่ สัดส่วนของข้าวกล้อง
ให้มากขึ้น “สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง” ครับ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายแพทย์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
ที่ช่วยให้คำแนะนำเนื้อหาเรื่องโรคเรื้อรัง

http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/pdf_cpg/2548/14.pdf
ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์. 2553. คุณรู้จักข้าวดีแค่ไหน: โภชนการของข้าว. วารสารโภชนบำบัด. ปีที่ 21 ฉบับ 2. หน้า 39-50.
Fitzgerald MA et al. 2011. Identification of a Major Genetic Determinant of Glycaemic Index in Rice.Rice 4:66–74.
Ranawana DVet al. 2009. Glycaemic index of some commercially available rice and rice products in Great Britain. International Journal of Food
Sciences and Nutrition 60 (Suppl. 4): 99–110.
Ito Y. et al. 2005. Postprandial blood glucose and insulin responses to pre-germinated brown rice in healthy subjects. J Med Invest. 2005 Aug;
52(3-4):159-64.
Gerhardt AL, Gallo NB .1998. Full-fat rice bran and oat bran similarly reduce hypercholesterolemia in humans. J Nutr 128:865–869
Topping DL.2007. Cereal complex carbohydrates and their contribution to human health. Journal of Cereal Science 46:220–229
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นักวิจัยระดับโลก สร้างทีมวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Assoc. Prof. Kevin D. Hyde
รองศาสตราจารย์ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์
(Assoc.Prof.Dr.Kevin David Hyde)
อาจารย์ชาวอังกฤษเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อ
เดือน มกราคม 2551 รศ.ดร.ไฮด์ เป็นผู้มีความ
เชี่ ย วชาญและเป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการ
ระดับนานาชาติ ในการวิจัยด้านเห็ด และรา
(Mycology)1 โดยเฉพาะในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความสัมพันธ์ใน
เชิงวิวัฒนาการของเห็ดและรา รศ.ดร.ไฮด์
เป็นผู้เขียน (หลัก/ร่วม) ตำราวิชาการถึง 17
เล่ม และจากการจัดอันดับโดยใช้ค่าดัชนี H
(H-index)2 รศ.ดร.ไฮด์ เป็นนักวิจยั ด้านเห็ดและ
ราที่มีคุณภาพสูงเป็นลำดับที่ 2 ของโลก

รศ.ดร.ไฮด์ เริม่ ทำงานทีส่ ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551
รศ.ดร.ไฮด์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการ
สอนในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และได้สร้างผลงาน
วิจัย และตี พิมพ์เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
มากกว่า 800 ผลงาน โดยได้รับ
การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จ า ก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
และหน่ ว ยงานภายนอกทัง้ ใน
และต่างประเทศ ทำให้ให้มที นุ
วิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้
สัณฐานวิทยาของเชื้อราในรูปแบบ
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษา
ต่าง ๆ อาทิ สปอร์ และเส้นใย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว นอกจาก เลิศทางการวิจยั ด้านเห็ดและรา โดยมีคณาจารย์
นี้ รศ.ดร.ไฮด์ ยังเป็นนักวิจัย จากหลากหลายสำนักวิชาร่วมทีมวิจัย
พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่
ของสำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
และสำนั ก วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มากกว่า 20 คน รศ.ดร.ไฮด์
ได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันความ
เป็นเลิศทางการวิจัยด้านเห็ดและรา (Centre
of Excellence for Fungal Research)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และปัจจุบัน รศ.ดร.ไฮด์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันความเป็น

เส้นใยของเชื้อรา

เชื้อราที่อาศัยแมลงเป็นเจ้าบ้าน

1 Mycology หรือ กิณวิทยา คือ สาขาวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับเห็ดและรา
2 H-index เป็นดัชนีทพ
่ี ยายามวัดทัง้ ผลิตภาพ (productivity) และผลกระทบ (impact) ของผลงานของนักวิจยั กล่าวอีกนัยหนึง่ H-index จะวัดจำนวนบท

ความตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิง (citation) บทความเหล่านัน้ นักวิจยั ทีม่ จี ำนวนบทความมากจะมีคา่ H-index สูงได้จะต้องมีบท
ความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงสูงควบคูไ่ ปด้วย ค่า H-index นี้ สามารถนำไปใช้วดั ผลิตภาพ และผลกระทบของกลุม่ นักวิจยั ได้เช่น เราอาจคำนวณหาค่า H-index
ของภาควิชา ของมหาวิทยาลัย หรือ แม้แต่ของประเทศได้ นอกจากนี้ ค่า H-index สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือ่ นตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย เช่น ในมหาวิทยาลัยชัน้ ดีในสหรัฐอเมริกา จะเป็น full professor ได้ควรมีคา่ H-index ประมาณ 18 ขึน้ ไป แต่ทง้ั นีต้ อ้ งขึน้ กับสาขาวิชาด้วย
(แหล่งทีม่ า: http://www.ams.cmu.ac.th/research/article/hindex.htm)

Story

สถาบันความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยด้านเห็ดและรา
		 จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงานกลางที่
ส่งเสริมการวิจัยด้านราและสร้างทีมนักวิจัย
จากหลายหลายสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น จุลชีว
วิทยา พันธุศาสตร์ ชีวโมเลกุล ชีวเคมี โรคพืช
และวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว ซึง่ มาจากสำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทั้งนี้

หัวหน้าทีมวิจัย
รศ.ดร.เควิน เดวิด ไฮด์
หัวข้อวิจัย
Plant Diversity, Plant Pathology,
Fungal phylogenetics & Systematics,
Mushroom production & Fungal Biotechnology

ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
(ดูแลด้านการศึกษาวิจัย)
สนว.วิทยาศาสตร์
หัวข้อวิจัย
Biotechnological use of fungi

อาจารย์ ดร.สยาม ภพลือชัย
สนว.วิทยาศาสตร์
หัวข้อวิจัย
Molecular biology and
sustainable processes

อาจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน
สนว.วิทยาศาสตร์
หัวข้อวิจัย
Fungal enzymes

อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
สนว.วิทยาศาสตร์
หัวข้อวิจัย
Discovery of new bioactive
compounds from fungi

ผศ.ดร.วิชชา สะอาดสุด
สนว.อุตสาหกรรมเกษตร
หัวข้อวิจัย
Post harvest diseases

อาจารย์ ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
สนว.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หัวข้อวิจัย
Cosmetics from fungi
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เพื่อให้งานวิจัยด้านรามีความครอบคลุมและ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป
		 ด้วยวิสัยทัศน์ “สถาบันความเป็นเลิศ
ทางการวิจยั ด้านเห็ดและราจะเป็นศูนย์วจิ ยั ชัน้
นำทางด้านเห็ดและราของไทยและโลก” จึงได้
มีการตั้งเป้าหมายในการวิจัยที่มุ่งเน้น 3 หัวข้อ
สำคัญ ได้แก่ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนการศึกษาด้านอนุกรมวิธานของเห็ด
และรา 2) ความหลากหลายและการผลิตเห็ด องค์ความรู้ให้กับผู้สนใจทั่วไป
ที่สำคัญ และ 3) การแยกและคัดกรองสาระ 		 นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้
สำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดและรา
และความเชี่ยวชาญให้หลากหลาย สถาบันยัง
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
ความสำเร็จ
สถาบันทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ ทัง้ ระดับชาติ และนานา
		 ปัจจุบัน ทีมวิจัยของสถาบันความเป็น ชาติอย่างต่อเนื่อง
เลิศทางการวิจัยด้านเห็ดและราประกอบด้วย 		 สถาบันความเป็นเลิศทางการวิจัยด้าน
นักวิจัยทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยแต่ละท่านมีความ เห็ดและรา ภายใต้การนำทีมของ รศ.ดร.ไฮด์
เชี่ยวชาญและรับผิดชอบงานวิจัยที่แตกต่าง จะก้าวไปสู่ความเป็นชั้นนำในการวิจัยด้านเห็ด
กันไป และผลงานวิจัยของแต่ละด้านจะถูกนำ และรา พร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรทั้ง
มาบูรณาการเพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่มี ีประโยชน์ คณาจารย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาระดับ ให้มีคุณภาพและเข้มแข็งต่อไป
บัณฑิตศึกษามากกว่า 35 คน ทั้งที่เป็นศิษย์เก่า
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ำนั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจากนานาชาติ
เช่น ศรีลังกา บังคลาเทศ จีน เป็นต้น ที่ทำงาน
วิจยั ภายใต้การดูแลของบุคลากรในทีมวิจยั ของ
สถาบั นความเป็ น เลิ ศ ทางการวิ จั ย ด้ า นเห็ ด
และรา ซึ่งทำให้สามารถผลิตผลงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานได้เป็นจำนวนมาก
		 การจัดทำวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Plant Pathology and Quarantine เป็นอีก
ผลงานหนึ่งของสถาบัน ซึ่งจะเป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบัน ตลอดจน
นักวิจัยและนักวิชาการที่ทำงานวิจัยในด้าน
โครงสร้างของเส้นใยที่พัฒนาเป็นรูปร่างแห
เห็ด รา และโรคพืช อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่

ดร.ไฮด์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในความดูแล
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Science on Tour # 2

วิทยาศาสตร์สัญจร ปี 2

ตอน ระดมสมองแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

		 เมื่อพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ ใครๆ ก็คง
จินตนาการเห็นภาพของคนคงแก่เรียนใส่แว่นตา
หนาเตอะ พูดไม่รู้เรื่อง และเมื่อพูดถึงการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะ
นึ ก ถึ ง ภาพของความยากและความซั บ ซ้ อ น
นีเ่ ป็นหนึง่ ในสาเหตุทท่ี ำให้จำนวนคนทีอ่ ยากเรียน
วิทยาศาสตร์น้อยลง ทั้งที่จริงแล้วประเทศไทย
ยังมีความต้องการ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากเพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้
ก้าวหน้าและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
จึงมีนโยบายส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์มากขึ้นมานานแล้ว โดยจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ

เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
การจัดตัง้ องค์กรพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ
(อพวช.) เป็นต้น หากแต่ส่วนใหญ่กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มักจะจัด
ขึ้นในกรุงเทพฯ ทำให้เด็กๆ และเยาวชนใน
ต่างจังหวัดมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงสื่อหรือ
กิจกรรมเหล่านั้น

สร้างสือ่ การสอน

ระดมสมองเพื่ อ หาหั ว ข้ อ ที่ต้องการทำ
ความเข้าใจโดยมีอาจารย์และนักศึกษาพีเ่ ลีย้ ง
ทำหน้าที่เป็น “คุณอำนวย”
		 มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงเห็ นความ
สำคั ญ ของการเรี ย นการสอนขั้ น พื้ นฐานใน
ชนบท จึงจัดตัง้ มูลนิธมิ หาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เพือ่ การพัฒนาครูชนบท ด้วยตระหนักถึงบทบาท
ของครูที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเยาวชนเป็น
อย่างมาก มูลนิธิฯ ได้รับโรงเรียนในเขตชนบท
ของจังหวัดเชียงรายเข้าเป็นโรงเรียนในเครือ
ข่ายมูลนิธิฯ จำนวน 16 โรงเรียน สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ
ให้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จึง
ได้จัดโครงการ “วิทยาศาสตร์สัญจร” ขึ้นเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทางวิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น
การแสดงหรือสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์
อย่างง่ายและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้
ในบ้านหรือตามท้องตลาด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่าย
ของมูลนิธิฯ จำนวน 20 โรงเรียน

นำเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์สัญจร ปี 2
		 จากการดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2553
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้นำผลประเมินการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงโครงการและทำให้เกิด
โครงการ “วิทยาศาสตร์สญ
ั จร ปี 2 ตอน ระดม
สมองแก้ปญ
ั หาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์”
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการเรี ย น
การสอน ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
ในชนบท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
		 โครงการวิทยาศาสตร์สญ
ั จร ปี 2 จัดขึน้
ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีแนวทางการจัด
กิจกรรมแบบที่ให้มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยเกิดจากการมีผู้เรียนรู้ร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่
ครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ
นักศึกษาและอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ขั้ น ตอนของกิ จ กรรมเริ่ ม จากการแบ่ ง กลุ่ ม
นั ก เรี ย นแล้ ว ให้ ร ะดมสมองหั ว ข้ อ การเรี ย น
วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนไม่เข้าใจ จากนั้นให้
เลือก 1 หัวข้อที่ไม่เข้าใจมากที่สุด โดยให้ครูเป็น
ผู้สังเกตพฤติกรรมการทำงานและการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม นักศึกษาพี่เลี้ยงซึ่งได้
ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมแล้วจะทำหน้าที่
เป็น “คุณอำนวย (Facilitator)” ในการช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในหัวข้อที่เลือก และ
อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็น
“คุณอำนวย” ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อนักเรียนมี
ความเข้าใจมากขึ้นในหัวข้อนั้นๆ แล้วนักเรียน
ครั้งที่

วันที่
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จะออกแบบวิธกี ารสือ่ เนือ้ หานัน้ ๆ ให้ผอู้ น่ื เข้าใจ
ด้วย ขัน้ สุดท้ายเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้หรือ
แชร์ความรู้ระหว่างกลุ่มนักเรียน
		 จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ณ โรงเรียนในเขตชนบทของจังหวัดเชียงราย
9 โรงเรียน มีครูและนักเรียนจาก 19 โรงเรียน
ในเครือข่ายมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจรรมทั้งหมด
ประมาณ 540 คน พบว่า ทั้งครู นักเรียน
นักศึกษาและอาจารย์ ต่างได้เรียนรู้จากกัน
และกันในต่างแง่มมุ นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และได้เรียนรู้
วิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้
ในการแก้ปัญหาการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้อง
เรียนได้ ครูได้เห็นความสามารถของลูกศิษย์
นักศึกษาได้เรียนรูท้ กั ษะการเป็นผูน้ ำ มีความคิด
สร้างสรรค์ การมีจติ อาสา และการทำงานเป็นทีม
อาจารย์ได้ฝึกการเป็นคุณอำนวยและสามารถ

นำไปใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
และยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีการ
เรียนรู้และบทบาทหน้าทีข่ องครูอาจารย์ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
อีกด้วย จึงนับว่าได้บรรลุเป้าหมายโครงการ
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังนำมาซึ่งการ
เปิดรายวิชา “วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน” เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความเข้าใจในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถนำความรูไ้ ปบูรณาการ
กับการบริการทางวิชาการแก่สังคมได้ สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์มีความภาคภูมิใจในการจัด
โครงการวิทยาศาสตร์สญ
ั จรเป็นอย่างมาก และ
จะดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการเพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้ชุมชนโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนื อ ตอนบน เพื ่ อ สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย “สร้างคน สร้างความรู้ สร้าง
คุณภาพ สร้างคุณธรรม”

ถ่ายภาพร่วมกันหลังปิดค่าย
สถานที่

1

17 พ.ย. 2555

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
อ.แม่จัน

2

18 พ.ย. 2555

โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
อ.ดอยหลวง

3

1 ธ.ค. 2555

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง

4
5
6
7

2 ธ.ค. 2555
15 ธ.ค. 2555
16 ธ.ค. 2555
12 ม.ค. 2556

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ.พาน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อ.ขุนตาล
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา อ.พญาเม็งราย

8

13 ม.ค. 2556

โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
อ.เวียงชัย

9

26 ม.ค. 2556

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม อ.เวียงแก่น

โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

School
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งานเลี้ ย งแสดงความยิ น ดี บั ณ ฑิ ต
ใหม่ รุ่นที่ 8

		 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
แก่บณ
ั ฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตทีส่ ำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
โดยในปีการศึกษา 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มีผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 4 คน

สำนักวิทย์สัมพันธ์ 2556

		 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า ง
บุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี
2556 ขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2556 โดยมี
นักศึกษา และบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 323 คน กิจกรรมเริ่ม
ด้ ว ยการใส่ บ าตรและฟั ง ธรรมจากพระสงฆ์
กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา เกมส์พฒ
ั นาทักษะ
ภาษาอังกฤษ การเล่นกีฬาโบราณเพือ่ เสริมสร้าง
ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปิดท้ายด้วย
งานเลีย้ งปาร์ตย้ี อ้ นยุค รับประทานอาหารร่วมกัน

มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ จำนวน 1 คน
และบัณฑิตจำนวน 26 คน (สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ 9 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
จำนวน 17 คน)
		 ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล คณบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงาน แสดง
ความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิด
แก่บัณฑิตว่า การสำเร็จการศึกษานั้น เป็นจุด
เริ่ม ต้ นของการดำเนิ นชี วิต และการเรี ย นรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ ขอให้บณ
ั ฑิตทุกคนเป็นคนดี
ตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวม และขอให้ประสบ
ความสำเร็จในทุก ๆ ด้านต่อไป
		 ในงานนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง จากบัณฑิตสู่รุ่นน้อง”
โดยให้พบ่ี ณ
ั ฑิตใหม่เล่าประสบการณ์หลังสำเร็จ
การศึกษาให้กับรุ่นน้องสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
เป็ นการสร้ า งกำลั ง ใจและแรงบั นดาลใจใน
การศึกษาเล่าเรียนให้กับรุ่นน้อง และยังเป็น
การแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพหลัง
สำเร็จการศึกษาด้วย ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการ

แสดงของน้อง ๆ ทั้ง 4 ชั้นปี และการพบปะ
พูดคุยกันระหว่างสายรหัสและพี่น้องในแต่ละ
สาขาวิชา งานนี้อิ่มเอมไปด้วยความสุข และ
ความปลาบปลื้มยินดี ทั้งบัณฑิตใหม่ รุ่นน้อง
และอาจารย์

พร้อมชมการแสดงของนักศึกษา อาจารย์ และ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
วงดนตรีของนักศึกษาของสำนักวิชา งานนี้
เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียง และปรั บ ปรุ ง โครงการวิ จั ย ตาม
หัวเราะ ทัง้ อาจารย์และนักศึกษาต่างประทับใจ หลักสูตรโลกทั้งระบบ
		 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุม
ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาปรับปรุงโครงการวิจยั
ตามหลักสูตรโลกทัง้ ระบบ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของผลงาน
วิจยั ของนักเรียนในโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดยมีนักเรียนและ
ครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน จาก 6
โรงเรียน
		 กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย และการ
ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Activities
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทำโครงงานคณิตศาสตร์

		 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต
ศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน
2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธี ทักษะ และ
กระบวนการทำโครงงานคณิตศาสตร์ รวมทั้ง
สามารถบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
สาขาวิชาอื่น ๆ
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ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงาน
ในงานประชุมวิชาการ MFUIC 2012

ธันวาคม 2555 ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา
สารสิน (C5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย
		 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานร่วมแสดงได้แก่ วัสดุที่เป็นมิตรต่อ
แสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษา ในงาน สิ่งแวดล้อม ไบโอดีเซลจากสบู่ดำ และ
ประชุมวิชาการนานาชาติ Mae Fah Luang ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
International Conference 2012 (MFUIC
2012) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1

การบรรยายพิเศษเรื่อง
“Exploring the World of
Chemistry with Organic
Molecules”
โดย ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

มหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง
“Exploring the World of Chemistry with
Organic Molecules” โดยเล่าผ่านประสบการณ์
การทำงานวิจัยของตนเอง ซึ่งมีหัวข้อย่อย 3
หัวข้อได้แก่ Medicinal Chemistry, Organic
		 วันที่ 31 มกราคม 2556 สำนักวิชาวิทยา Synthesis และ Molecular Sensor โดยมี
ศาสตร์ ได้รบั เกียรติจากนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์
ประจำปี พ.ศ. 2555 ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 20 คน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

School Visitors
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ศาสตราจารย์คาซูโนริ ซาโตะ เยือน DAAD ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ต้อนรับคณะดูงานจาก Yishun
สำนักวิชาฯ
Junior College
ในประเทศเยอรมันนี
		 วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.ดรุณี
และผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช นักศึกษาบัณฑิต
ศึกษา สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ
ศาสตราจารย์คาซูโนริ ซาโตะ (Prof.Kazunori
Sato) จากห้องปฏิบัติการวิจัยซาโตะ (Sato
Laboratory) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ
(Nagaoka University of Technology)
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ของการมา
เยีย่ มกลุม่ วิจัยด้านวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ คือ การเพิม่ ความเข้มแข็ง
ในการร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ รวมถึง
การหารือแนวทางการสร้างหลักสูตรร่วมด้าน
วัสดุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนากาโอกะ

ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร

		 วันที่ 6 ธันวาคม 2555 คณาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะดูงาน
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 25 คน โดย

		 Dr. Carolin Muelverstedt, Director
of DAAD Information Center และคุณ
รุ่งพร ทั่วประโคน Senior Study Counselor
and Administrator ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยมี ดร. ธีรเดช
หมูคำ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่า DAAD ได้แก่ ดร.
ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์ และ ดร. สิริรุ่ง วงศ์สกุล
พร้อมทั้งคณาจารย์ท่านอื่น จากสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น
โดย DAAD ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดของทุน
ต่างๆ เช่นทุน sandwich program สำหรับนศ.
ปริญญาเอก ทุน invitation of lecturer เพื่อ
เชิญอาจารย์จากประเทศเยอรมนี เข้ามาช่วย
สอนระยะสั้นในประเทศไทย ทุน summer
school เพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามา
ช่วยจัดการอบรม/การเรียนการสอน ในหัวข้อที่
เป็นประโยชน์ตอ่ สำนักวิชา ซึง่ การพบปะพูดคุย
ในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือ และความ
สัมพันธ์อันดีในระดับสำนักวิชา มหาวิทยาลัย
และประเทศชาติต่อไป

		 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สำนัก
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครู
และนักเรียนจาก Yishun Junior College
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ
แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย โดยนักเรียนและครูจาก Yishun
Junior College ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทเ่ี ปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา อีกด้วย

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ ปัญหา
และอุปสรรค ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
แนวทางการนำงานวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ไปสู่ชุมชน รวมไปถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

มิถุนายน
Upcoming events: พฤษภาคม
• คาราวานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อพวช.
• โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
เมษายน
มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
• ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และ • ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพิม่ พูนความรู้ ในการ กรกฎาคม
วิทยาศาสตร์

ดำเนินงานวิจยั ให้กบั โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
วิ จั ย ผลกระทบของสภาวะแวดล้ อ มต่ อ การ
ปลูกข้าวไร่ จังหวัดเชียงราย

• โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในห้อง
เรียนวิทยาศาสตร์แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ระดับชัน้ มัธยม
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
“สร้างองค์ความรูแ้ ละเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศ เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พลังงานทางเลือก การแพทย์และ
เภสัชกรรม”
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในหลักสูตรเน้น 3 กลุม่ วิชา ได้แก่ กลุม่ วิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
(Microbiology) และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านพืช
(Plant Bioscience)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเคมีประยุกต์
“ทางเลือกสำหรับผู้สนใจนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้
ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ เภสัชกรรม เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”
หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ เคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Science and Technology)
และ เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

การรับสมัคร
(ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.mfu.ac.th)

• ระบบโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ (ก.ค. – ส.ค.)
• ระบบรับตรงทั่วประเทศ (ส.ค. – ก.ย.)
• ระบบรับตรงโดยใช้ข้อสอบส่วนกลาง (พ.ย. – ม.ค.)
• ระบบโควต้าพิเศษ (ต.ค. – ม.ค.)
• ระบบรับร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ช่วงเวลารับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

• เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 22,500 บาท

ทุนการศึกษา

• ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
• ทุนการศึกษาสิรินธร
• ทุนการศึกษาของบริษัทเอกชนต่างๆ
• ทุ น สนั บ สนุ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเข้ า ร่ ว มโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา ณ สถาบันในต่างประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

“ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถและ
ศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของชาติ” สาขาวิชาทีเ่ ปิดสอนระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก มีดังนี้

สาขาวิชา

กลุ่มงานวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)

•
•
•
•
•

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Biosciences)

• Bioenergy
• Fungal Diversity and 		
Applications
• Plant-microbe Interaction
• Bee Behavior

เคมีประยุกต์
(Applied Chemistry)

• Natural Products
• Biomedical Polymers
• Analytical Chemistry

วัสดุศาสตร์
(Materials Science)

•
•
•
•

Microbial Technology
Food Technology
Metabolic Biology
Gene Technology
Protein Technology

Solid Oxide Fuel Cells
Functional Ceramics
Biopolymers
Polymers and Polymer 		
Composites

• Astrophysics
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ • Solid State Physics
(Computational
• Mathematical Modeling
Science)
• Ecoinformatics

