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 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. ร่วมมือ ซพีเีอฟ ผลักดนังานวจิยันวตักรรม
แมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG 

	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(มช.)	ร่วมกับ	บรษัิท	ซพีเีอฟ	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	หรือซพีเีอฟ	ลงนามบนัทกึข้อตกลง 
ความร่วมมอื	(MOU)	“งานวิจยันวัตกรรมแมลงทหารเสือเพือ่
อตุสาหกรรม	BCG”	เพือ่ต่อยอดและขยายผลในเชงิพาณชิย์ด้าน 
Biowaste	หรือ	Circular	Feed	ซึ่งสอดรับกับ	Model	 
BCG	Economy	หรอื	เศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมนุเวยีน	 
และเศรษฐกจิสเีขยีว	(Bio-Circular-Green	Economy	:	BCG)	 
เป็นโมเดลที่ประเทศไทย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และซีพี
เอฟ	มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทาง	SDGs
	 ศาสตราจารย์คลนิกิ		นายแพทย์นเิวศน์		นนัทจิต	 
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (มช.) ร่วมกบั ดร.ไพรตัน์	ศรชีนะ	 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  
จ�ากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (MOU) “งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือ 
เพ่ืออุตสาหกรรม BCG” เพ่ือต่อยอดและขยายผลในเชิง 
พาณิชย์ด้าน Biowaste หรือ Circular Feed ซึ่งสอดรับกับ 
Model BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว (Bio-Circular-Green Economy :  
BCG) เป็นโมเดลที่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และซพีเีอฟ มุง่ม่ันผลกัดนัให้เกดิความยัง่ยนืตามแนวทาง SDGs 
เมือ่วันที ่15 กุมภาพันธ ์2564 ณ หอ้งประชุมบวัเรศ ค�าทอง 
ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในหลากหลายด้าน ด้วยการบรูณาการงานวจัิยและความร่วมมอื 
จากนักวิจัยหลากหลายคณะ 
 อย่างไรกต็าม การท�างานวจิยัจะก่อประโยชน์สงูสุด
เมือ่สามารถผลักดนัไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชงิพานชิย์ได้  
ซึง่จะก่อให้เกิดความยัง่ยนืในอนาคต ดงันัน้การทีม่ภีาคเอกชน
มาร่วมมอืเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย จึงเป็นเรือ่งน่ายนิดี โดยเฉพาะ 
ความร่วมมือจาก บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ท่ีเป็น 
ผูน้�าด้านเกษตรอตุสาหกรรมและอาหาร รวมถงึมบีรษิทัในเครอืฯ  
การน�างานวิจัยไปจึงสามารถน�าไปใช้และต่อยอดได้หลาย 
สาขา

     	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยทุธนา	พิมลศริิผล ผู้อ�านวยการ 
ศนูย์นวตักรรมอาหารและบรรจุภณัฑ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ หัวหน้า 
โครงการฯ เปิดเผยว่า มช.ได้รบัทนุสนบัสนนุงานวจิยัแผนงาน  
SPEARHEAD เศรษฐกิจ โครงการนวัตกรรมน�้ามันสกัดจาก 
แมลงทหารเสอื เพือ่ใช้เป็นสารส�าคญัในเครือ่งส�าอาง ซึง่เป็นงานวิจยั 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จากส�านักงานสภานโยบาย 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.)  
และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (สกสว.) โดยศกึษาการใช้ประโยชน์จากแมลงทหารเสอื 

 (อ่านต่อหน้า 2)

มช. เดนิหน้าสู่การเป็นมหาวทิยาลัยสขุภาพ
น�าแพลตฟอร์ม CMU i-Health ดแูลบุคลากร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความ
สามารถของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” โดยเล็งเห็นความส�าคัญด้าน
ปัญหาสขุภาพของบคุลากร อาจด้วยสาเหตุความเครยีดจากการท�างาน การปฏบิตังิานค่อน
ข้างหนักและอาจไม่มีเวลาดูแลสุขภาพหรือท�ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตนเอง จึงอาจส่ง
ผลกระทบทัง้สขุภาพร่างกายและจิตใจของบคุลากร จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาระบบ CMU 
i-Health ภายใต้โครงการการพฒันาศกัยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบคุลากรมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่ส�าหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ หรือ Healthy CMU เพื่อใช้ประเมิน
ความเสีย่งด้านสขุภาพ และป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทีพ่บบ่อยในวยัท�างาน น�าไปสูก่ารเพิม่
ศกัยภาพและประสทิธภิาพของบุคลากร รวมถึงสามารถเตรยีมตัวรองรบัเข้าสูว่ยัเกษยีณได้
อย่างเหมาะสมในอนาคต 

 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล 
แบบบูรณาการ (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย : 1T1U) หรือมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล  
สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T  โดยมี นายส�าเรงิ	ไชยเสน รองผูว่้าราชการจังหวดัเชยีงใหม่ 
กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนท่ัวไป 
ที่ได้รับการจ้างงานภายใน 50 ต�าบล ครอบคลุม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดล�าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�าปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก 
ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่1) จ�านวนกว่า 1,000 คน  
เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในชุมชน ซึง่มรีะยะเวลาในการด�าเนนิโครงการ 11 เดอืน  
ภายในการปฐมนเิทศยังมพีธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการกบัภาคเีครอืข่าย 
หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ รวมถงึผูไ้ด้รบัจ้างงานกจ็ะลงพืน้ท่ีไปขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนใน 50 ต�าบลเป้าหมายของจังหวัดต่างๆ ณ ห้องทองกวาว ส�านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว มช. ร่วมมอื ซพีเีอฟ ผลกัดนังานวิจยัฯ         (ต่อจากหน้า 1)

 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การ
ต้อนรับ H.E.	Sibille	de	Cartier	d'Yves, Ambassador of the 
Kingdom of Belgium และนายณรงค์	ตนานุวัฒน์	กงสุลกิตติมศักดิ ์
ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเย่ียมคารวะ 
เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม 
ประจ�าประเทศไทย พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ปรึกษาหารือทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศเบลเยี่ยม 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่าง มช. และมหาวิทยาลัย 
ในประเทศเบลเยี่ยม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากร ณ ห้องรบัรอง ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	 ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ ดร.ประเสริฐ	 สินสุขประเสริฐ อธิบด ี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังานและ 
คณะ ในโอกาสทีม่าศกึษาดงูานศูนย์บริหารจดัการเมอืงอจัฉรยิะมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.วรพจน์	เสรรีฐั ผูอ้�านวยการศนูย์บรหิาร
จดัการเมืองอจัฉรยิะ กล่าวต้อนรบั ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ชาย	รงัสิยากลู	 
รองผูอ้�านวยการศนูย์บริหารจัดการเมืองอจัฉรยิะ  และผูช่้วยศาสตราจารย์	 
ดร.	พฤกษ์	อักกะรงัสี	ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์ 
บรรยายสรปุเกีย่วกบัการบรหิารจดัการระบบแบบรวมศนูย์ครอบคลมุใน
ด้านกายภาพ สิง่แวดล้อม พลงังาน การสญัจร ความปลอดภัยและมาตรการ
ป้องกนัในภาวะฉกุเฉินต่างๆ ในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ ห้องควบคมุระบบ 
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

มช. เดนิหน้าสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยสขุภาพฯ    (ต่อจากหน้า 1)

 “มช. และซพีเีอฟ มเีป้าหมายเดยีวกนัในการพฒันา 
อตุสาหกรรม BCG ซึง่เป็นแนวคิดในการน�าวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปยกระดับความสามารถในการผลติ 
อย่างยัง่ยนื ให้กบัอตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร และยงัช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรและชุมชน  
จึงเกิดความร่วมมือในครั้งน้ีขึ้น โดยซีพีเอฟสนับสนุน 
งบประมาณในการวจิยั และร่วมกนัศกึษาเพือ่สร้างระบบ
ต้นแบบการเลีย้งหนอนแมลงทหารเสอืแบบ Smart Farm 
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัชมุชน เพือ่ให้เกษตรกรสามารถน�าไป
ต่อยอดและสร้างอาชพี โดยน�าผลติผลทางการเกษตรเหลอื
ใช้มาสร้างมลูค่า ซ่ึงจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและจะ
เป็นโมเดลในการเรยีนรูข้องนกัศึกษา เกษตรกร และชมุชน 
ต่อไป” รศ.ดร.ยุทธนา กล่าว
 ด้าน ดร.ไพรตัน์	ศรชีนะ	 รองกรรมการผูจั้ดการ 
อาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)  
กล่าวว่า บรษิทัมคีวามสนใจในการศกึษาแหล่งโปรตนีทาง

เลอืกไม่ว่าจะเป็น Plant-based Protein, Cell-based  
Protein รวมไปถงึ Insect-based Protein หรอืโปรตนี 
จากกลุม่ของแมลง และได้พัฒนาอาหารส�าหรับแมลงชนิดแรก  
คือ อาหารจิ้งหรีด เมื่อปี 2556 ส�าหรับแมลงทหารเสือ  
เครอืซพี ีได้เริม่วจิยัมาในปี 2559 ในการศกึษาถงึการน�าไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายๆ ด้าน 
 “แมลงทหารเสอื เป็นค�าตอบหน่ึงของการสร้าง 
เศรษฐกิจทีย่ั่งยืนกับวัสดุชวีภาพในประเทศ ให้สามารถ 
น�ากลับมาใช้ใหม่ในรูปของโปรตีนหรือไขมัน แต่ต้องม ี
รูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมทั้งทางด้านการลงทุน  
และการควบคุมแมลงให้อยู่ในพื้นที่จ�ากัด ทั้งนี้ที่มา
ของการผลิตแมลงก็ต้องสามารถสอบย้อนกลับได้  
มีผลผลิตที่ดี ทั้งในทางด้านการผลิตและทางด้าน 
ค่าโภชนะต่างๆ รวมไปถงึการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ  
นอกจากน้ี ยงัสนใจท่ีจะศึกษาการเพ่ิมมูลค่า  การหาสารส�าคัญ 
ทีม่ปีระโยชน์ รวมถงึการทดสอบผลข้างเคยีง เพือ่พฒันาไปสู ่
ในระดับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป”	ดร.ไพรัตน์ กล่าว

 CMU i-Health ระบบสารสนเทศทีถ่กูพฒันาขึน้โดย  
วทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ี(CAMT) มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพท่ีใช้ประเมนิความเสีย่ง
และเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเริ่มต้น
ระบบจะมี 3 แบบทดสอบ คือ 1. แบบคัดกรองความ
เส่ียงด้านสุขภาพของส�านกังานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาต ิ(สปสช.) เป็นการกรอกข้อมลูส่วนบคุคล ครอบครวั 
รวมถึงข้อมูลการออกก�าลังกาย การบริโภคอาหาร 
ความเครียด การตรวจร่างกาย และพฤติกรรมอื่นๆ  
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก  
ซึง่จะวดัระดบัคณุภาพชวีติทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านจติใจ  
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
3. แบบประเมนิพฤตกิรรมเสรมิสร้างสุขภาพ ซึง่ถูกพฒันา
แบบสอบถามโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ระบบจะบอกถงึ

ความถีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพของบคุคล
ใน 6 มิติได้แก่ มิติสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มิติการ
เคลื่อนไหวร่างกาย มิติการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ มิติ
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ มิติการจัดการความเครียด 
และเม่ือได้ท�าแบบทดสอบแล้ว ระบบจะสรุปรายงานผล
การคดักรองท้ังในภาพรวมและแยกในแต่ละด้านว่าอยูใ่น
ระดบัใด พร้อมค�าแนะน�า และกจิกรรมเก่ียวกบัการดแูล
สุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย 
 นับเป็นกลไกการสร้างเสริมสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการน�านวัตกรรมและระบบ
สารสนเทศมาสนบัสนนุให้บคุลากรดแูลตนเองด้านสขุภาพ
ได้อย่างเหมาะสม เกดิแรงจงูใจในการปรบัพฤตกิรรมการ
ใช้ชีวิต สร้างสมดุลและความสุขในการท�างาน เพื่อเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

 ส�าหรบั แมลงทหารเสอื Black soldier fly: Hermetia  
illucens (เฮอมิเทีย อิลลูเซ้นส์) เป็นแมลงที่มีศักยภาพ 
และก�าลังได้รับความสนใจจากทัว่โลก และตัวอ่อนแมลง  
(Larvae) สามารถเปลี่ยนอินทรียวัตถุ ให้เป็นโปรตีน 
และไขมันได้ และมีอัตราการผลิตโปรตีนต่อน�้าหนักต�่า 
รวมถึงการใช้น�้าในการเลี้ยงน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆ ทั่วไป โดยสามารถคัดเลือก
ของเหลือใช้ทางการเกษตรและผลผลิตส่วนเกินที่เป็น 
แหล่งชวีภาพทีเ่หมาะสมมาพฒันาการเลีย้งให้มมีาตรฐาน 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร

 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
ให้กับคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้น�านักศึกษา
คณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์มากที่สุด เรียงล�าดับ 1 - 3 คือ ล�าดับที่ 1 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์ 870 คน มาลงคะแนน 
678 คน คิดเป็นร้อยละ 77.93 ล�าดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์ 
1,572 คน มาลงคะแนน 1,122 คน คดิเป็นร้อยละ 71.37 และล�าดบัที ่3  
คอื คณะพยาบาลศาสตร์ ผูม้สีทิธิ ์738 คน มาลงคะแนน 520 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 70.46 และคณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.02 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั 
ครั้งที่ 3/2564 เพ่ือสร้างก�าลังใจ ยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดี  
ตลอดจนส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมประชาธปิไตย ณ ห้องประชมุตะวนั  
กังวานพงศ์ อาคารยทุธศาสตร์ ส�านกังานมหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 8  ปีที่ 16 วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

www.cmu.ac.th3

 รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร หวัหน้างาน และผู้ช่วยหวัหน้างาน 
ภายใน ได้ร่วมการประชมุสมัมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting)  
คร้ังท่ี 1/2564 เพือ่จดัท�าร่างนโยบาย ตลอดจนแผนการบรหิารงานของคณบดี 
ในช่วงระยะ 4 ปีของการด�ารงต�าแหน่งจากนีน้บัตัง้แต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
ณ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 อาจารย์	ดร.ปฏิสนธิ	์ปาล ีรองคณบดฝ่ีายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วทิยาลยัศลิปะ สือ่ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้การต้อนรบัผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธานี	แก้วธรรมานกุลู  
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี ในโอกาสศกึษาดูงานระบบ และเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
ห้องเรยีนดจิทัิล (Digital Classroom) ณ อาคารศนูย์นวตักรรมและการเรยีนรู้  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 
21 กมุภาพนัธ์ 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เชญิชมนทิรรศการเรอืนทรงอาณานิคม (คิวรเีปอล์)  
บอกเล่าวถิชีีวติ การกนิอยู ่สงัคม วฒันธรรม 
ของเชยีงใหม่ในยคุอาณานคิม ด้วยสือ่นวตักรรม 
ดจิทิลั Mapping ซึง่เป็นพพิธิภณัฑ์แห่งแรกใน 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ทีพ่พิธิภัณฑ์เรอืนโบราณล้านนา มช. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรณี
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์	ดร.ประโยชน์	อุนจะน�า ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ “หรภิญุไชย” จงัหวดัล�าพนู ให้การต้อนรบั ศาสตราจารย์	
ดร.สาคร	พรประเสรฐิ คณบดคีณะเทคนคิการแพทย์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ
คณะ ในโอกาสเข้าหารอืความร่วมมือทางวชิาการระหว่างคณะเทคนคิการแพทย์ 
และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการให้
บรกิารตรวจวนิจิฉยัโรคโควดิ-19 แก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทีเ่ข้ารับ 
การ Quarantine ครบ14 วนั ณ ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ฯ อกีด้วย  
ณ ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จงัหวดัล�าพูน เม่ือวนัท่ี  
5 กุมภาพันธ์ 2564

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ภญ.รัตนาภรณ์	 อาวิพันธ์ รองคณบด ี
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พร้อมด้วยนายสวุฒัน์	งามดี เลขานกุารคณะฯ  
และบคุลากร เป็นตวัแทนคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมโครงการ 
สาระธรรมน�าสุข กิจกรรมเต็มเติมรักจากพี่… เพื่อน้อง ปีที่ 14 โดยการ 
เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินและมอบของใช้ในชีวิตประจ�าวันแก่น้อง ๆ 
โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

 ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์เฉลมิ	หาญพาณชิย์	 
นักศึกษาเก่า มช. รหัส 15 นายกสมาคมศิษย์เก่า 
แพทย์เชียงใหม่ บริจาคเงินจ�านวน 15,000,000 บาท 
สมทบทนุเพือ่ปรบัปรงุอาคารผู้ป่วยหลวงปูแ่หวน สุจิณโณ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. 
โดยม ีศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ	นายแพทย์เกษม	วฒันชยั	 
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มช.

‘อาเฟย’	สันติ	บุญทวีกูล
คุณครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และเลขานุการกรรมการมูลนิธิอิ้วเมี่ยนไทย
ครูเล็กจากเม็ดดิน ชายหนุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ 

เผ่าอิ้วเมี่ยน จ.น่าน
ผู้ที่มีความตั้งใจกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
รู้จักตัวตนผ่านมุมมองจากคนใกล้ตัว

	 มองชีวิต	 “อาเฟย”	 
คณุครสูนัต	ิบญุทวกีลู	นกัศกึษาเก่า	 
มช.รหสั	5402	คณะศกึษาศาสตร์	
มช.	 ผ่านรายการ	 คนค้นฅน 
LiveTalk		ได้ที่		https://cmu.to/7esNc

นักศกึษา ป.เอก คณะอตุสาหกรรมเกษตร มช. ได้รบัการตีพมิพ์ 
ในวารสารระดับนานาติ ifst  จากผลงานวิจัยการท�าแห้ง 
และสกัดเห็ดหลินจือให้ได้สารส�าคัญในปริมาณสูง 

 “Comparative evaluation of physicochemical  
properties of Lingzhi (Ganoderma lucidum) as affected by drying  
conditions and extraction methods” (การศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการ 
ท�าแห้งและวิธีการสกัดเห็ดหลินจือ ให้ได้สารส�าคัญในปริมาณสูงที่สุด)  
ผลงานวจิยัของนางสาวตรีทพิย์	ชืน่สนัต์	นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลย ี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร International Journal of Food Science 
& Technology (ifst) 
 ส�าหรับบทความวิชาการนี้ ได้ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม 
ในการท�าแห้งและวิธีการในการสกัดเห็ดหลินจือ ให้ได้สารส�าคัญ 
ในปรมิาณสงูทีส่ดุ เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถรับประทานในปริมาณน้อยลง แต่ได้รบั 
สารส�าคัญมากขึ้น ซึ่งเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ประโยชน์ 
ในด้านสขุภาพมานาน ใช้บ�ารงุร่างกาย ยบัยัง้การเจริญเตบิโตของเซลล์มะเรง็  
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ และลดความดนัโลหิต โดยมีสารส�าคัญ
ที่สามารถออกฤทธ์ทางชีวภาพหลายชนิด ได้แก่ polysaccharide 
flavonoid และ triterpene

 งานวิจัยน้ีอยู่ภายใต้การดแูลให้ค�าปรกึษาของ รองศาสตราจารย์	ดร.นริมล	อุตมอ่าง อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลย ี
การพฒันาผลติภณัฑ์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ	ชโีวนรนิทร์	ภาควชิาชวีเคม ีคณะแพทยศาสตร์ 
และ ดร.วิธิดา	เหล่าผจญ	ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เปิดตวัโครงการ	“สร้างโอกาส 
ส�าหรบัการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง	 
จากการพฒันาเส้นทาง	R3A	และโครงข่ายรถไฟ	China-Pan	Asia”	 
โดยการสนบัสนนุจากกองทนุพเิศษแม่โขง-ล้านช้าง	และกระทรวง 
พาณิชย์	ด้วยงบประมาณ		452,600	เหรียญสหรัฐฯ	ตั้งเป้า 
ปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลางพาณิชย์
อเิล็กทรอนกิส์ข้ามพรมแดน	(Cross	Border	E-Commerce	:	CBEC)	 
เพือ่ส่งออกสนิค้าไทยผ่านเส้นทาง	R3A	เชือ่มเขตการค้าเสรคีนุหมงิ	 
โดยสร้างต้นแบบธรุกจิ	CBEC	พร้อมอาศยัโครงข่ายรถไฟของจนีที	่ 
กระจายสินค้าไปในจีนและเชื่อมถึงยุโรป					
			 รองศาสตราจารย์โรม	จริานกุรม	รองอธกิารบดี มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจ 
จากกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนพิเศษ 
แม่โขง-ล้านช้างแห่งประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ให้ท�าหน้าทีว่จิยั 
เพ่ือเสนอแนะก�าหนดทศิทางการพัฒนาด้านโลจิสตกิส์ข้ามพรมแดน 
ในเส้นทาง R3A ส�าหรบัการค้าในรูปแบบ Cross Border E-commerce  
และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟจีนเพื่อการขนส่งสินค้า 
สูป่ลายทางในทวีปยุโรป ด้วยงบประมาณ  452,600 เหรยีญสหรฐัฯ 
หรอืประมาณ 14 ล้านบาท เพ่ือสร้างองค์ความรูใ้หม่เพ่ือการฝึกอบรม 
ผู้ประกอบการ บคุลากร ตลอดจนการสร้างความร่วมมอืระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนระหว่างประเทศไทย ประเทศจนีกบั 
ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อมุ่งสู่ 
โลกาภวิตัน์ใหม่ท่ีทุกๆประเทศสามารถเข้าถงึและได้รบัประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี การด�าเนินโครงการม ี
ศนูย์	China	Intelligence	Center	(CIC)	หน่วยงานด�าเนนิการ ภายใต้ 
สงักดัของวิทยาลัยศลิปะ สือ่และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
โดยจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566 
  นางอรมน	 ทรัพย์ทวีธรรม	 อธิบดีกรมเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ กล่าวว่ากระทรวงพาณชิย์ได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยั 
เชยีงใหม่ ด�าเนนิโครงการสร้างโอกาสส�าหรบัการค้าข้ามพรมแดน 
ในกลุม่ประเทศสมาชกิแม่โขง-ล้านช้าง จากการพฒันาเส้นทาง R3A  
และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia โดย ประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ  

อาท ิศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ 
ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce: CBEC) เสนอแนวทาง
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเชยีงของ ให้เป็นศนูย์กลาง CBEC ส่งเสรมิ
การส่งออกสนิค้าไทยผ่านเส้นทาง R3A และเขตการค้าเสรคีนุหมงิ  
โดยสร้างต้นแบบธุรกิจ CBEC และจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับ 
ผูป้ระกอบการ SMEs ไทยให้สามารถส่งออกสนิค้าเข้าสูต่ลาดจนี 
 โดยใช้ประโยชน์จากเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟของจีนท่ีสร้าง 
เชื่อมต่อลงมาจากคุนหมิงถึงบ่อหาน เพื่อกระจายสินค้าไปในจีน 
และเชื่อมถึงยุโรป

ได้รับมอบให้เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทย ในสาขา 
ความร่วมมอืเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ส�าหรบัในปี 2563 (ม.ค.-ต.ค.)  
การค้าระหว่างไทยกับสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีมูลค่า 95,006  
ล้านเหรยีญสหรฐั เป็นการส่งออกมลูค่า 44,479 ล้านเหรยีญสหรฐั  
และการน�าเข้ามูลค่า 50,527 ล้านเหรียญสหรัฐ
  ดร.ดนัยธัญ	พงษ์พัชราธรเทพ	หัวหน้าศูนย์ China  
Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  เปิดเผยถงึรายละเอยีดการด�าเนนิโครงการฯ ว่า 
ทางศูนย์จะด�าเนินโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ  
การศกึษากฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง Cross Border E-Commerce 
เพ่ือผลกัดนัการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษเชียงของให้เป็นศูนย์กลาง  
CBEC อนัจะท�าให้ขัน้ตอนการส่งออกสนิค้าไทยผ่านเส้นทาง R3A  
และเขตการค้าเสรคีนุหมงิได้สะดวกขึน้ โดยอาศยัประโยชน์จากเส้นทาง  
R3A และโครงข่ายรถไฟของจนีทีส่ร้างเชือ่มต่อลงมาจากคุนหมงิ 
ถงึบ่อหาน เพือ่กระจายสนิค้าไปในจนีและเชือ่มถงึยโุรปได้ในอนาคต
  นอกจากนัน้ทางศนูย์ฯ ยังจะได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจ  
ระหว่างวทิยาลยัศลิปะ สือ่และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
ศนูย์ China Intelligence Center โดยการสนบัสนนุของกองทนุพเิศษ 
แม่โขง-ล้านช้าง แผนงานคนไทย 4.0 โดยการสนบัสนนุของส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายธุรกิจ  Biz Club  ประเทศไทย  
เพือ่สร้างหลกัสตูรการพฒันาผูป้ระกอบการจากฐานของงานวจิยั  
สร้างโอกาสทางการตลาดสนิค้าของเครอืข่ายธรุกิจทีจ่ะสามารถ 
เช่ือมโยงในการท�าตลาดร่วมกัน การด�าเนินกิจกรรมภายในโครงการฯ   
รวมถงึการจดัฝึกอบรม สมัมนาร่วมกนั การร่วมจดังานแสดงสนิค้า  
การจบัคูธ่รุกจิ การแนะน�าใช้ระบบการค้าแบบ O2O E-commerce  
ทัง้เพ่ือสนับสนุนการค้าภายในประเทศและกรอบการค้าข้ามพรมแดน  
ในเขตการค้าล้านช้าง-แม่โขง และเขตทางการค้าอื่นๆ เป็นต้น
  ส�าหรับกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง หรือ  
Mekong - Lancang Cooperation ประกอบด้วยสมาชกิ 6 ประเทศ ได้แก่  
กมัพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจนี ใน 2 มณฑล ได้แก่  
มณฑลยนูนาน และเขตปกครองพเิศษกว่างซจ้ีวง มพีืน้ทีค่วามร่วมมอื 
นีม้ปีระมาณ 2,600,000  ตารางกโิลเมตร ประชากรรวมประมาณ  
350 ล้านคน โดยผูน้�าจนีประกาศจดัตัง้กองทนุพเิศษแม่โขง-ล้านช้าง  
(MLC Special Fund)  โดยสนบัสนนุเงนิ 300 ล้านเหรยีญสหรฐั  
ในเวลา 5 ปี ความร่วมมอืแม่โขง-ล้านช้าง เพือ่สนบัสนนุโครงการเร่งด่วน 
ซึง่จะท�าให้การขบัเคลือ่นโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ  ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้าง เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

22 กมุภาพนัธ์ 2564 

เวลา 14.00 น.
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะน�า
การใช้ฐานข้อมลูเพือ่การเรยีนการสอนและการวจิยั  
(Online Training AMS Library Class) ประจ�าเดอืน
กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง 4EndnoteX9 โปรแกรม
จดัการบรรณานุกรมส�าเรจ็รปูและการเขยีนอ้างองิ
เอกสารทางวิชาการ ในวนัจนัทร์ที ่22 กมุภาพันธ์ 
2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

วันจันทร์ วันอังคาร 23 กมุภาพันธ์ 2564 

เวลา 15.00 น.
ห้องสมดุคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
จดัการอบรม VET-LIB Class ประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง การสืบค้นดัชนี
คณุภาพวารสาร (การหาค่า Impact Factor, H-Index,  
Quartiles) ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  
เวลา 15.00 - 16.00 น.

เวลา 06.45 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
ทุกท่าน ร่วมท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจ�าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
เวลา 06.45 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้น 
วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26 กมุภาพันธ์ 2564 วันศุกร์

เวลา 09.00 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสอบวัดความรู้และทักษะ 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (CMU-ePro) ประจ�าปีการศกึษา 
2563 ในวนัเสาร์ที ่27 และวนัอาทติย์ที ่28 กมุภาพนัธ์ 2564 

27 กมุภาพนัธ์ 2564 วันเสาร์

มช.เปิดตวัโครงการเชือ่มการค้าผ่าน R3A-รถไฟ Pan Asia 
ตั้งเป้ากระจายสินค้า SMEs ข้ามแดนสู่ตลาดจีน-ยุโรป

 นอกจากน้ี กระทรวงฯ ยงัอยูร่ะหว่างด�าเนินโครงการอืน่ๆ  
ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุพเิศษแม่โขง-ล้านช้าง  
ก่อนหน้านี ้4 โครงการ เป็นจ�านวนเงนิกว่า 1.7 ล้านเหรยีญสหรฐั  
หรอืประมาณ 52 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิ 
พเิศษข้ามพรมแดน 2) โครงการพฒันาการอ�านวยความสะดวกตาม
แนวชายแดน 3) โครงการจดักิจกรรมเวทภีาคธรุกจิแม่โขง-ล้านช้าง  
และ 4) โครงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตชนบท
  ทัง้นี ้กรอบความร่วมมอืแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชกิ  
6 ประเทศ ได้แก่ กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา เวยีดนาม ไทย และจนี  
มคีวามร่วมมอืส�าคญั 5 สาขา ได้แก่ ความเชือ่มโยง การพัฒนาศกัยภาพ 
ในการผลติ ความร่วมมอืเศรษฐกจิข้ามพรมแดน ความร่วมมอืทรพัยากรน�า้  
เเละการเกษตรและการลดความยากจน โดยกระทรวงพาณิชย ์


