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	 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	จดักจิกรรมสมัมนาระดมความคดิเหน็เชงินโยบาย	(Retreat)	ระหว่าง
กรรมการสภามหาวทิยาลยัและผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	ประจ�าปี	2564	เรือ่ง	“การจัดท�าแผนพัฒนา 
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ระยะที่	13	(พ.ศ.	2566-2570)	เมื่อวันที่	27-28	มีนาคม	2564	 
ณ	โรงแรมเลอ	เมอริเดยีน	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม  
วัฒนชยั นายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	และมอบดอกไม้แสดงความยนิดกีบั 
ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์นเิวศน์ นันทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม่	ในโอกาสท่ีเข้ารับรางวัล 
การบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ	ประจ�าปี	2563	(Thailand	Quality	Class	:	TQC	2020)	พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
สภามหาวทิยาลยั	คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมงานสมัมนาฯ	ภายในการสมัมนาได้ม ี
การบรรยายพิเศษ	เรือ่ง	การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ระยะที	่13	 
โดยนายดนชุา พชิยนนัท์	เลขาธกิารสภาพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ	และการบรรยายพิเศษ	 
กระทรวง	อว.	กบัการพฒันาการศึกษา	ระยะท่ี	13	โดย	ดร.กิตพิงค์ พร้อมวงค์ ผูอ้�านวยการส�านกังาน 
สภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต	ิและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผูท้รงคณุวฒุ	ิมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ส�าหรบัการสมัมนาระดมความคิดเหน็เชิงนโยบาย	(Retreat)	 
เพือ่เป็นการทบทวนและแสวงหาแนวทางในการปรบัเปลีย่น	การขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ในพนัธกิจด้านวชิาการ	การจดัการเรียนการสอน	การวจิยั	รวมทัง้การบรหิารจดัการของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาของประเทศ 
และโลก	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 13	 
(พ.ศ.	 2566-2570)	 นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 
รวมทั้งนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยคณะนิติศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	
คณะมนุษยศาสตร์	 และศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ	 
ร่วมกบัส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	เครอืข่ายสภาลมหายใจ	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	(กกร.)	
และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาภาคเหนือ	 จัดเสวนา	 “สถานการณ์	 PM2.5	 นโยบายที่ประเทศไทย 
ต้องท�า”	(Round	Table	Dialog	on	PM2.5	:	Thailand	Guiding	Policy)	โดยม	ีศาสตราจารย์คลนิกิ  
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ	 
และได้รับเกียรติจาก	พันต�ารวจตรียงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา	พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากหลากหลายหน่วยงานร่วมเสวนาฯ	ณ	ห้องฝ้ายค�า	ส�านกับรกิารวชิาการ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

เสวนา “สถานการณ์ PM2.5 
นโยบายที่ประเทศไทยต้องท�า” 

 (อ่านต่อหน้า 2)

ความส�าเรจ็ในการประเมนิอายุของพะยนู
	 อีกหนึ่งความส�าเร็จจากความร่วมมือของ	 
คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	และ	ศนูย์วิจยัและ
พฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ทะเลอนัดามนัตอนบน	 
ในการประเมนิอายขุองพะยนูจากการวดัความยาวของเทโลเมยีร์ 
ที่อยู่ในเซลล์ด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา	
					คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบน	 กรมทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง	 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประสบความส�าเร็จ
ในการวิจัย	 เพื่อหาวิธีการท�านายอายุของพะยูนได้จาก 
การวัดความยาวของเทโลเมียร์ที่อยู่ในเซลล์ด้วยเทคนิค 
ทางอณชูวีวทิยา	นบัเป็นความส�าเรจ็ในการน�าเสนอเทคนคิ
ใหม่เพื่อใช้ในประเมินอายุจากเดิมที่ต้องการวัดเส้นทึบแสง 
ในฟันหน้าซึ่งมีข้อจ�ากัดมากมาย

	 พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีอาศัยในทะเล	
ปัจจบุนัประชากรได้ลดลงไปอย่างมาก	โดยในประเทศไทย 
พบประมาณ	200	ตวัเท่านัน้	อาศยัมากแถบทะเลจงัหวดัตรงั	 
จากที่มีจ�านวนลดลงอย่างมากจนใกล้สูญพันธ์ ุ
จึงถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายจ�านวนมาก	 ไม่ว่าจะเป็น
พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	2490	พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2490	 พระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 และอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิสัตว์ป่า	และพชืป่าทีใ่กล้จะ 
สูญพันธุ์	ปัญหาการอนุรักษ์เพิ่มจ�านวนส�าคัญของพะยูน 
คือไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้	 รวมถึงยากที่จะเลี้ยง 
ให้รอดชวีติในพืน้ทีจ่�ากดัทีไ่ม่ใช่ทะเล	ตามทีเ่คยเป็นข่าวดงั 
ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น	“มาเรียม”	หรือ	“ยามีล”
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  รองศาสตราจารย์ โรม จริานกุรม รองอธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	รบัมอบ 
เจลท�าความสะอาดมอื	จ�านวน	36	ขวด	และนมถ่ัวเหลืองจ�านวน	336	กล่อง	จากคณุรุ่งนภา  
เดชสขุพงษ์ ผูจ้ดัการส่วนการตลาด	บรษัิท	ไอ.ซ.ีซ	ีอนิเตอร์ชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)	 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 COVID–19	ณ	 ส�านักงานบริหาร 
และจัดการทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว ความส�าเรจ็ในการประเมนิอายขุองพะยนู          (ต่อจากหน้า 1)

เสวนา “สถานการณ์ PM2.5ฯ   (ต่อจากหน้า 1)
  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี	 พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ร่วมประชมุคณะกรรมการส่งเสรมิมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	ครั้งที่	1/2564	โดยมี	นางวณีา ภทัรประสทิธิ	์ประธานกรรมการส่งเสริม
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธานการประชมุฯ	พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสรมิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ร่วมประชมุ	ส�าหรบัการประชมุคณะกรรมการฯ	คร้ังที	่1/2564	นัน้ 
มกีารพจิารณาการมอบทุนการศกึษาประจ�าปี	2564	การขอรบับรจิาคเงนิเพือ่เป็น 
ทุนการศกึษา	ประจ�าปี	2564	การจัดกจิกรรมต่างๆภายใต้สถานการณ์	COVID-19	และโครงการ 
ระดมทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ณ	 ห้องประชุม
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2564

  รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพื้นท่ีธรรมะจัดสรรปันสุข	 5	 ประสาน	 
เพือ่สงัคมเชียงใหม่	CSR	CM	ภาคกีลัยาณมติร	กบั	คณะผู้ร่วมสนบัสนนุ	5	ประสาน	 
โดยมีนายวรีะพนัธ์ ดอ่ีอน	รองผูว่้าราชการจังหวดัเชยีงใหม่	เป็นประธานในพธิแีละร่วมเป็น 
สกัขพียาน	นายวิวัฒน์ กติตพิรพานิช ประธานบรษัิทเชียงใหม่เบทเทอร์โซไซตี	้จ�ากดั	 
กล่าวต้อนรับ	และนายน�าชยั เศรษฐพานชิสกลุ ประธานศนูย์ส่งเสรมิความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่	 กล่าวรายงาน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา 
และขอใช้ประโยชน์จากทีดิ่นหรอืพืน้ทีร่กร้างว่างเปล่าของผูท้ีม่คีวามประสงค์อนุญาต 
และยนิยอมให้น�าพืน้ทีม่าใช้เป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิสมัมาอาชพีและเป็นพืน้ทีเ่รยีนรู ้
ต่อสงัคมจงัหวัดเชียงใหม่	ท่ีสามารถด�าเนนิการพฒันาคณุภาพชวีติ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	 
การศึกษา	ภมิูปัญญา	วฒันธรรม	การขบัเคลือ่นกิจกรรมต่างๆ	ตลอดจนสทิธ	ิสวสัดิการสงัคม 
ให้กบักลุม่เป้าหมายในรปูแบบต่างๆ	จดัโดย	ศนูย์ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ของภาคธรุกจิจังหวดัเชยีงใหม่และภาคเีครอืข่ายกลัยาณมติร	CSR	CM	ณ	ห้องนกยงู	ชัน้	3	 
โรงแรมเอ็มเพรสพรีเมียร์	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564

  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิวศน์ นนัทจติ อธกิารบด	ีพร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมประชมุคณะกรรมการก�ากับการบรหิารความเส่ียง	ครัง้ที	่1/2564	 
และประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมี	 
ดร.วริไท สนัตปิระภพ	กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ	ประธานคณะกรรมการ 
ก�ากบัการบรหิารความเส่ียง	เป็นประธานการประชมุฯ	ส�าหรบัประชมุคณะกรรมการ
ก�ากบัการบรหิารความเสีย่ง	ครัง้ที	่1/2564	และประชุมร่วมกบัคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	นัน้มีการก�าหนดแนวทางการท�างานของคณะกรรมการ 
ก�ากับการบริหารความเสี่ยง	 และการพิจารณาแนวทางการจัดท�าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2564-2565	ณ	ห้องประชุม
เรือนรับรองอ่างแก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2564

	 ทุกๆ	ปีตัง้แต่เดือนมกราคมจนถงึต้นฤดฝูนในห้วงระยะ
เวลา	15	ปีผ่านมา	พืน้ทีต่่างๆ	ของจงัหวดัในภาคเหนอืตกอยู่ 
ภายใต้มลพษิทางอากาศเนือ่งจากฝุน่พิษขนาดเลก็	PM	10,	PM		2.5	 
และก่อให้เกดิผลกระทบในด้านต่างๆ	มากมายทัง้ในทางด้านสขุภาพ	 
คณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	การเมอืง	และกฎหมาย	 
และในปัจจบุนั	สถานการณ์ฝุน่พษิขนาดเลก็กไ็ม่ได้มแีต่เฉพาะ 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น	 แทบในทุกภูมิภาครวมถึง
กรงุเทพมหานครก็ประสบภยัพบิตัขิองคณุภาพอากาศ	ซึง่ถอืได้ว่า 
เป็นสาธารณภัยทีร้่ายแรง	และควรจะต้องมีนโยบายในการแก้ปัญหา 
มลพิษทางอากาศมาตั้งนานแล้ว	แต่ประเทศไทยยังไม่มี

อย่างยิง่ในทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืทีม่จุีดความร้อนหนาแน่น	เข้มข้น	 
รวมถึงในพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือนบ้านในทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวนัออกเฉยีงใต้	จนท�าให้เกิดฝุ่นพษิข้ามแดนมายงั
ประเทศไทย
	 2.	แม้จะมกีารเตรียมการรับมอืสถานการณ์สาธารณภัย 
จากฝุน่พษิขนาดเลก็ของหน่วยงานต่างๆ	อยูแ่ล้วกต็าม	แต่กเ็ป็น 
การเตรียมการทีเ่ป็นการต้ังรับ		ยงัไม่มนีโยบายเชงิรุกอย่างแท้จริง 
ทีจ่ะต้องด�าเนนิการกนัตลอดทัง้ปี	แทนทีจ่ะต้องรอแก้ปัญหา
ทีเ่ริม่เกดิขึน้ในช่วงต้นปี		จึงต้องมีนโยบายเพือ่ปรบัแผนการ
จัดการฝุ่นควันขนาดเล็กเสียใหม่
	 3.	 แผนการเพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นควันพิษ 
ขนาดเล็กท่ีจัดท�าขึ้นในแต่ละจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ	 
ยงัไม่ม	ีการบรูณาการแผน	บรูณาการทรัพยากรด้านงบประมาณ	 
ก�าลงัคน	เครือ่งมอือปุกรณ์	จงึท�าให้การด�าเนนิต่างๆ	ไม่สามารถ 
ที่จะบรรลุผลได้ตามแผน
	 4.	แม้ระบบการจดัการฝุน่ควันพษิภายในประเทศ
จะดีขึน้โดยภาพรวม	แต่ยงัขาดนโยบายการจดัการฝุน่ควันพษิ 
ข้ามแดนซ่ึงมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องผลกัดันให้เกดิการแก้ปัญหา 
ในเวทีประชาคมอาเซียน
	 5.	นโยบายในระยะยาวทีป่ระเทศไทยต้องด�าเนนิการ 
คอืการเปลีย่นโครงสร้างของระบบการผลติพชืผลทางการเกษตร
และโครงสร้างของระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
และระบบเศรษฐกิจBCG
	 6.	มคีวามจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องผลกัดนัให้มี 
กฎหมายเพ่ือรบัรอง	“สทิธใินอากาศสะอาด”	ให้กับประชาชน
เพื่อส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไข
สถานการณ์สาธารณภัยจาก
ฝุ่นพิษขนาดเล็ก

      รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ 
ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 หัวหน้าคณะผู้วิจัย	 
ได้ให้ข้อมลูว่า	การใช้เทคนคิทางอณชูวีวทิยามาวดั 

ความยาวของเทโลเมยีร์	ซ่ึงเป็นดเีอน็เอส่วนปลายท้ังสองด้าน 
ของแท่งโครโมโซม	มกีารศกึษาในสตัว์หลายชนดิ	รวมถงึในมนษุย์	 
โดยผลท่ีได้ก็มีความแตกต่างกันบางชนดิให้ผลดี	บางชนดิให้ผลไม่ดี		 
โดยมข้ีอจ�ากดัและรายละเอยีดปลกีย่อยจ�านวนมาก	แต่ในผล 
การศกึษานีพ้บว่า	สามารถสร้างสมการทีใ่ช้ในการท�านายอายพุะยนู	 
มคีวามแม่นย�าถงึร้อยละ	86	ซึง่นบัว่าสงูมาก	นอกจากนัน้ยงัพบว่า	 
พะยูนโตเต็มที่เมื่ออายุ	 20	ปี	 ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม ่
และงานวิจัยนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตเิรยีบร้อย	เป็นการยนืยนัว่าการวเิคราะห์ของเราถกูต้อง	 
ประโยชน์ทีไ่ด้จากงานครัง้นีค้อื	เราจะมข้ีอมลูอายพุะยนูทีเ่ราพบ 
ไม่ว่ามหีรอืไม่มเีขีย้วก็ตาม	นอกจากนัน้เรายงัสามารถใช้เทคนคิน้ี 
มาประเมินอายุพะยูนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วย

 ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ให้ข้อมลู 
เพ่ิมเติมว่า	ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการประมาณ 

อายุของพะยูน	 ที่พบไม่ว่าจะมีชีวิตหรือตายแล้วนับว่าเป็น 
ปัญหาส�าคัญท่ีเราหาค�าตอบได้ยาก	 แต่เดิมเราใช้วิธีการ 
นับจ�านวนเส้นทึบแสงในฟันหรืองาของพะยูน	 แต่วิธีนี ้
มีข้อจ�ากัดมากเน่ืองจาก	 งาของพะยูนมักถูกขโมยไปก่อน 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปถงึซาก	นอกจากนี	้หากงาท่ีไม่สมบรูณ์กไ็ม่สามารถ 
ใช้วิธีนี้ได้	 และไม่สามารถประเมินอายุพะยูนที่มีชีวิตอยู่ได	้ 
แต่การศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์มากเนื่องจากเราเพียงสกัด 
สารพันธุกรรมจากพะยูนเวลาน�ามาวิเคราะห์	 เราก็จะได้ 
อายโุดยประมาณ	แม้จะไม่แม่นย�าร้อยละร้อย	แต่เพยีงเท่านี้ 
ก็นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก	 
ส�าหรับหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่จะ 
น�าไปใช้

 ตัวอย่างการนับเส้น	 dentinal	 growth	 layer	 บนฟันพะยูน	 
(A)	โดยนบัเส้นทบึและสว่างเป็น	1	ปี	(B)	นบัจากโพรงฟันไปจนถงึปลาย	ซึง่ในรปูนับได้ 
ประมาณ	47	คู่	เท่ากับ	47	ปี	แต่พบการสึกของฟันส่วนปลายไปมากจึงเป็นไปว่า 
ต้องมีอายุมากกว่า	47	ป ี  (ที่มา Cherdsukjai et al., 2020)

 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง	 อายุพะยูนกับน�้าหนักตัว	 
(A)	 อายุพะยูนกับความยาวล�าตัว	 (B)	 อายุพะยูนกับความยาวเทโลเมียร์	 
(C)	ความยาวเทโลเมียร์	กับน�้าหนักตัว	(D)	ความยาวเทโลเมียร์	กับความยาวล�าตัว	 
(E)	และน�้าหนักตัวกับความยาวล�าตัว	(A)	 (ที่มา Cherdsukjai et al., 2020)

	 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	ในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัการศกึษา 
และเป็นแหล่งของการศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ	และตัง้อยูท่่ามกลาง 
สภาพแวดล้อมมลพษิทางอากาศ	โดยมศีนูย์วชิาการเพือ่สนบัสนนุ 
การแก้ไขปัญหาหมอกควัน	และคณะ/ภาควชิาต่างๆ	รวมตวักนั 
ได้ท�าการศึกษาวจิยัเกีย่วกบัปรากฎการณ์มลพษิทางอากาศ		พร้อมๆ	 
ไปกับการพัฒนาเครื่องมือ	อุปกรณ์ต่างๆ	รวมถึงเทคโนโลยี 
การตรวจวดัสภาพอากาศทีเ่กิดจากการท�างานร่วมกันในเชิง 
เครอืข่ายทางวิชาการระหว่าง	สถาบนัการศกึษาและสถาบนั 
ทางวชิาการทางส่ิงแวดล้อมต่างๆ	 เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมลู	 
องค์ความรู	้และแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงระบบ	ท�าให้ทราบถึง 
ต้นตอ	สาเหต	ุโครงสร้างของปัญหา	และพฤตกิรรมของฝุน่ควันพิษ
	 การเสวนาวชิาการเพือ่ตดิตามและประเมนิระบบการ
แก้ปัญหา	PM2.5	ในพืน้ท่ีจังหวัดภาคเหนือโดยคณะนิตศิาสตร์ 
และเครือข่ายองค์กรต่างๆ	ครั้งนี้	ค้นพบว่า
	 1.	ในปีนี	้จากการตรวจสอบจดุความร้อนโดยระบบ
ดาวเทยีมภาพรวมโดยส่วนใหญ่พบว่า		พ้ืนทีภ่าคเหนือภายใน
ประเทศมจีดุความร้อนทีล่ดลงเมือ่เปรยีบเทยีบในช่วงเวลาและ
พืน้ทีเ่ดยีวกัน	แต่ส�าหรบัพืน้ทีป่ระเทศเพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะ 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล	 รองคณบดี 
ฝ่ายวชิาการ	วทิยาลยัศลิปะ	สือ่และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	 
กล่าวต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซงิวาณชิบ�ารงุ	 
ในโอกาสศกึษาดงูานด้านการจดัการเรยีนการสอน	ในระดบัปรญิญาตรี	 
โดยมนีกัศกึษา	เจ้าหน้าที	่ของวทิยาลยัฯ	ร่วมให้การต้อนรบั	ณ	วทิยาลยัศลิปะ	 
สื่อและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง	รองคณบด ี
ฝ่ายวชิาการ	คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ให้การต้อนรบัและแนะน�าหลกัสตูรคณะอตุสาหกรรมให้กบั 
กลุ่มนักเรียนและคณะครู	 ห้องเรียนพิเศษ	 Smart	 YRC	 
โรงเรยีนยุพราชวทิยาลยั	ระดบัชัน้มธัยมปลาย	จ�านวน	100	คน	 
ภายใต้โครงการพฒันาและส่งเสรมิศกัยภาพนักเรยีนโครงการ
พิเศษกลุ่มการเรียน	 Smart	 YRC	 ส่งเสริมประสบการณ์ 
นอกห้องเรยีนด้านกระบวนการวทิยาศาสตร์	การรกัษาพลงังาน 
และสิง่แวดล้อม	โดยทางคณาจารย์ของคณะอตุสาหกรรมเกษตร	 
ได้เตรยีมกจิกรรมสาธติให้นกัเรยีนได้ลงมอืปฏบิตักิารการแปรรปูอาหารด้วยเทคโนโลยใีหม่ 
และเครือ่งมอืทนัสมยัมากมาย	อาท	ิเทคโนโลยกีารแปรรปูอาหารทีค่งคณุค่าทางโภชนาการ	 
การทดสอบทางประสาทสมัผสั	เทคนคิการหาพลงังานอาหารด้วยเครือ่ง	Bomb	Calorimeter	 
การสาธิตการใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ	Disc	bowl	centrifuge	เพื่อแยกไขมันนม 
และหางนม	เป็นต้น	ณ	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	 
12	มีนาคม	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวญัชัย ศภุรตัน์ภญิโญ	ผูอ้�านวยการสถาบันวจิยัวิทยาศาสตร์ 
สขุภาพ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย	ดร. ทพิวรรณ ประภามณฑล	นกัวจิยั	น�าคณะท�างาน 
ให้ความรู้เพือ่เสรมิสร้างความตระหนกัให้ชมุชนในการเฝ้าระวงัสขุภาพจากมลพษิฝุ่น	 
โดยเครือ่ง	PM2.5	sensors	และเปิดเวบ็ไซต์ส�าหรบัดคูณุภาพอากาศ	ดชันคีณุภาพอากาศ 
เพือ่สขุภาพชาวเหนอื	แบบนาทต่ีอนาท	ีพร้อมค�าแนะน�าในการป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ	www.ntaqhi.info	ณ	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน	โดยผูร่้วมอบรม 
ในครัง้นี	้เป็นบคุลากรจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพในอ�าเภอแม่สะเรยีง	จ�านวน	6	แห่ง	 
พร้อมด้วยหน่วยงานในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐั	และเอกชนให้ความสนใจเรือ่งมลพษิทางอากาศ	 
และเสนอแนะแนวทางป้องกนัตนเองในสภาวะฝุน่หมอกควนัทีป่กคลมุอย่างหนาแน่น 
ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอแม่สะเรียง	นอกจากนีท้างคณะท�างานยงัได้สาธติการท�าห้องปลอดภยั 
จากฝุน่ละอองขนาดเลก็	PM2.5	พร้อมมอบอปุกรณ์ในการท�าห้องปลอดภยัจากฝุน่ละออง
ขนาดเลก็	ให้กับศนูย์เดก็เลก็ในพืน้ท่ี	อ.	แม่สะเรยีง	ได้น�าไปใช้กับศนูย์เดก็เลก็ของตนเองต่อไป	 
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2564

		ศูนย์บริการพยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย 
เชยีงใหม่	จดัพธิมีอบประกาศนยีบตัรการอบรมหลกัสตูรการพยาบาล 
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป	 (การรักษาโรค 
เบือ้งต้น)	รุน่ที	่23	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ี แก้วธรรมานกุลู  
คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นประธาน	 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศวิพร อึง้วฒันา	ประธานกรรมการหลกัสตูรฯ 
กล่าวรายงาน	และ	รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย	ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารพยาบาล	 
กล่าวแสดงความยนิด	ีณ	ห้องประชมุชัน้	5	อาคาร	4	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
4 เมษายน 2564

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับ

รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี พ.ศ.2563

เลือกหน้ากากอนามัยอย่างไร 
ให้ปลอดภัยจากหมอกควันและ PM2.5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา
คณะท�างานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
นักศึกษาเก่า	รหัส	22	คณะเทคนิคการแพทย์	
ได้รับรางวัล		สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
นักศึกษาเก่า	รหัส	23	คณะการสื่อสารมวลชน
ได้รับรางวัล	สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
อาจารย์ประจ�าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาเก่า	รหัส	27	คณะเทคนิคการแพทย์
ได้รับรางวัล	สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติงานภาคราชการดีเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจ�าปี 2564  

เนื่องในวันสตรีสากล จากกระทรวงแรงงาน

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยส�านักส่งเสริม 
ศลิปวฒันธรรม	ขอเชิญร่วมเสนอผลงานเพือ่เข้ารบัการคดัเลอืก
เป็นผูส้มควรได้รบัรางวลัภมูแิผ่นดินป่ินล้านนา	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	โดยรางวลัดงักล่าว	เป็นรางวัล
เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล	ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่
สังคม	ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ล้านนา	โดยจะคดัเลอืกหรอืสรรหา	และมอบรางวัลดงักล่าว
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินพื้นบ้าน	 ที่มีคุณูปการต่อ 
งานศิลปวัฒนธรรมล้านนา	จ�านวน	5	สาขา	ดังนี้

	 1.	สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
	 2.	สาขาภาษาและวรรณกรรม		
	 3.	สาขาทัศนศิลป์
	 4.	สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
	 5.	สาขาศิลปะการแสดง	หรือการขับขานพื้นบ้าน
	 ทัง้นี	้ผูส้นใจส่งประวัตผิลงาน	สามารถดรูายละเอยีด 
คุณสมบตั	ิหลกัเกณฑ์การคัดเลอืก	และดาวน์โหลดแบบเสนอผลงาน	 
ได้ที	่https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2142
	 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ	โทร.	0-5394-3638



ที่ปรึกษา  : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี

บรรณาธิการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี  นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ 

  นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง นางสาวเมธาพร เฉลิมเขตต์ นางสาวจันทร์จิรา วรรณฤทธิ์ นางสายฝน จัตุรัตน์ นางวริศรา มาละแซม

ฝ่ายภาพ  :  ว่าที่ ร.ต.มงคล ลายคำา นายกันตคุณ วงศ์อาษา ฝ่ายศิลปกรรม : นายพิเศษ ขันติพงษ์ ฝ่ายเผยแพร่ : นางสาวคำาแสน อินต๊ะนิล 

ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 5-11 เมษายน 2564

8 เมษายน 2564 

เวลา 08.30 น. 
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดัอบรมหลกัสตูร 
“การชงเครือ่งดืม่กาแฟขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบั Barista มอืใหม่” 
ส�าหรบัผูท้ีส่นใจในด้านการชงกาแฟ ระหว่างวนัพฤหสับดทีี่ 
8 - วนัศกุร์ที ่9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัย 
สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วันพฤหัสบดี7 เมษายน 2564วันพุธ

เวลา 09.00 น.
งานสร้างเสริมคณุธรรมและวินัยนักศกึษา 
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญลูกช้าง มช. 
เข้าร่วมโครงการ “สมาธเิสรมิสร้างพลงัจติ” 
ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ สมคัรเข้าร่วมกจิกรรม
ได้ที ่ https://forms.gle/eF4771ff1QSzSn-
NW7

ขอเชญิร่วมกิจกรรมสีเตยีนล้านนา ต๋ามปู๋จาวนัปากป๋ี

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ SHA 
ยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ฯ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

5 เมษายน 2564 

เวลา 08.30 น.
คณะเทคนคิการแพทย์ จดังานวนัวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจ�าปีการศกึษา  
2563 ในวนัจนัทร์ที ่5 เมษายน 2564  
เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ลานกจิกรรม 
หน้าอาคาร 2 และห ้องประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
ชยัโรจน์ แสงอดุม คณะเทคนคิการแพทย์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์

	 ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ได้ด�าเนินการขอรบัมาตรฐานความปลอดภยัด้านสขุอนามัย	
(Amazing	Thailand	Safety	&	Health:	SHA)	ให้กบัพพิธิภัณฑ์
เรอืนโบราณล้านนา	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เพ่ือยกระดบั 
มาตรฐานการให้บริการและสร้างความมัน่ใจให้กบันักท่องเทีย่ว 
ทีเ่ข้ามาเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ฯ	ด้วยวถิใีหม่	(New	Normal)	
	 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัย 
ด้านสขุอนามยั	โดย	Amazing	Thailand	Safety	and	Health	 
Administration(SHA)	 เป็นโครงการความร่วมมือ 
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	โดยการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 และกระทรวงสาธารณสุข	 
โดยกรมควบคมุโรค	กรมอนามยั	กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ	 
และหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว	 
ซึง่มาตรฐานเบ้ืองต้นของสถานประกอบการประกอบด้วย	 

	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ขอเชิญผู้สนใจ 
เข้าร่วมกจิกรรมสเีตยีนล้านนา	ต๋ามปูจ๋า 
วนัปากป๋ี	ท�าเทยีนบชูาลดเคราะห์	เทยีน
บชูาสืบชะตาเเละเทยีนโชคลาภ	ในประเพณี 
ป๋ีใหม่เมอืงล้านนา	ในวันที	่10	เมษายน	2564	 
เวลา	10.00	-	12.00	น.	ณ	พพิธิภัณฑ์เรอืนโบราณ		 
ส�านกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่		ค่าลงทะเบยีนท่านละ	350	บาท 
(รับจ�านวนจ�ากดั	20	ท่าน)		ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

เวลา 09.00 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ จัดอบรม "วาดเส้น สีน�้าและ 
ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมส�าหรับเยาวชน  
รุ ่นที่ 27" ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที ่1 - 6 ระหว่างวนัจันทร์ท่ี 
5 - วันศกุร์ที ่9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 
- 16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 08.30 น. 
ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (อพ.สธ.-มช.) 
จดัอบรมเผยแพร่ความรู้เพือ่สนบัสนนุการสร้างจติส�านกึ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีนและสมาชกิฐานทรพัยากรท้องถิน่  เร่ือง “การจดัท�า 
ตวัอย่างพรรณไม้แห้ง” โดย ผศ.ดร.อังคณา อินตา เรือ่ง 
“การเก็บตัวอย่างและจ�าแนกชนิดเห็ด” โดย ดร.นครินทร์ 
สวุรรณราช  และเรือ่ง “การเก็บตวัอย่างและการท�าตวัอย่าง 
แมลง” โดย ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธปิระพันธ์ และ ผศ.ดร.เดชา  
ทาปัญญา จดัอบรมสองรอบได้แก่ รอบที ่1 ในวนัพฤหสับดทีี่  
8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. และรอบที่ 2  
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" 
จังหวัดล�าพูน 

จะได้ฝึกปฏบิตัด้ิวยตนเองจากการสอนของปูจ่ารย์ผูม้คีวามรู้เฉพาะด้านโดย	อาจารย์แทนคณุ ภานเุดช  
อาภิชัย  เเละยังได้น�าผลงานของตนเองไปจุดบูชาในวันสงกรานต์อีกด้วย
	 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-5394-3626		

3	ส่วนหลกัคอื	1.สขุลกัษณะอาคารและอุปกรณ์เครือ่งใช้ 
ที่มีอยู่ในอาคาร	 2.การจัดอุปกรณ์ท�าความสะอาด 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค	และ	3.การป้องกัน 
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังาน	โดยมาตรการในแต่ละประเภท 
กิจการจะมรีายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน	ทัง้นี	้พพิธิภัณฑ์ 
เรอืนโบราณล้านนา	มช.	เป็นหนึง่ในสีพ่พิธิภณัฑ์ในจังหวดั 
เชยีงใหม่	ทีไ่ด้รบัตราสญัลกัษณ์มาตรฐานดงักล่าว	โดยพพิธิภณัฑ์ 
เรอืนโบราณล้านนา	ได้ปฏบิตัติามมาตรการความปลอดภยั
ด้านสาธารณสขุและมาตรฐานการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ	
เพือ่ลดความเสีย่งและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรสั 
โควดิ-19	และเป็นการยกระดบัมาตรฐานสินค้าและบรกิารทาง 
การท่องเที่ยวของไทย	
	 ส�าหรบัผูส้นใจเข้าเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์เรอืนโบราณ
ล้านนา	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	สามารถสอบถามรายละเอยีด 

เพิ่มเติมได้ที่	 0-5394-3626	หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่	 Facebook	Page:	 
https://www.facebook.com/CMULHM


