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นักวิจัย มช. สร้างนวัตกรรม
สเีขยีวในการวิเคราะห์ทางเคมี
จากภมูปัิญญามากกว่า 100 ปี 
ของบรรพชนชาวฝาง

สนพ. ดนั เต่างอยโมเดล CBG สร้างสขุ  
พลงังานทดแทนเพ่ือชมุชน มช.ร่วมวางระบบสูช่มุชน

	 จากจดุเริม่ภูมิปัญญามากกว่า	100	ปีของบรรพชนชาวฝางสู่นวัตกรรม
สีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมี	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	 เกิดตัวอย่าง 
การใช้จริง	 รวมถึงการใช้ในการศึกษาแนวใหม่	 -ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคม ี
ที่บ้านผ่านระบบออนไลน์
	 ศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์	
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(I-ANALY-S-T,	CMU)	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.	เกต	ุ	กรดุพนัธ์	 
เป็นหวัหน้าศูนย์ฯ		ได้ริเริม่พฒันาการวเิคราะห์ทางเคมโีดยใช้รเีอเจนต์จากธรรมชาต	ิ(Natural	reagent) 
โดยบกุเบกิการสร้างนวัตกรรมจากภมูปัิญญาท้องถิน่ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีามากกว่า	15	ปี	 
อย่างต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั	ได้รับการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิมผีลงานทีเ่กีย่วกับรเีอเจนต์ 
จากธรรมชาตเิผยแพร่ในวารสารนานาชาตชิัน้น�าทางเคมวีเิคราะห์	มากกว่า	30	เรือ่ง	จากประสบการณ์ 
และผลงานวจิยัอนัเป็นทีย่อมรบันัน้	ท�าให้	ศาสตราจารย์	ดร.	เกต	ุกรดุพนัธ์	ได้รบัเกียรตใิห้รบัทนุศาสตราจารย์ 
วิจยัดเีด่น	จากส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.	ในอดตี)	ให้ด�าเนนิโครงการ	“นวตักรรมสเีขียว 
ในการวเิคราะห์ทางเคมีกบัภมิูปัญญาท้องถิน่”	โดยมีวสัิยทศัน์และเป้าหมาย:	“Local	issues-	Global	 
impact-	Sustainable	world”		มุง่เน้นการน�าภูมปัิญญาท้องถิน่มาต่อยอดเป็นการวเิคราะห์ทางเคมแีบบสะอาด 
สมยัใหม่	(Modern	green	chemical	analysis	)	รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา 
ต่อยอดงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการตอบสนองSDGs	ในหลายมิติ

 นายกลิุศ	สมบติัศริิ		ปลัดกระทรวงพลังงาน	เป็นประธานในงานสมัมนาสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการส่งเสรมิและสาธติการใช้ประโยชน์ 
จากก๊าซไบโอมเีทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพือ่ทดแทนก๊าซหงุต้มในชมุชนต้นแบบ”	พร้อมส่งมอบสถานีต้นแบบผลติและจ่ายก๊าซไบโอมเีทนอดั	 
(CBG)	ให้กับชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล	ต�าบลเต่างอย	อ�าเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2564	
	 โครงการส่งเสรมิและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมเีทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพือ่ทดแทนก๊าซหุงต้มในชมุชนต้นแบบเป็นโครงการ 
เพือ่ศกึษาระบบผลติก๊าซชวีภาพอัดส�าหรบัทดแทนก๊าซหงุต้ม	(แอลพจีี)	ในระบบท่อส่งก๊าซ	ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิ 
การอนรุกัษ์พลงังาน	ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	กระทรวงพลงังาน		โดยเลง็เห็นความส�าคัญของการใช้พลงังานในชุมชน	ท่ีตัง้อยู่บรเิวณ 
รอบข้างบริษัทดอยค�า	ผลิตภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	กบั	โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รูปที	่3	(เต่างอย)	โดยมสีถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพิงค์	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	(สถาบนัพลงังาน	มช.)	เป็นผูด้�าเนนิโครงการ	ร่วมมือกับบริษทัดอยค�า	ผลติภณัฑ์อาหาร	จ�ากดั	ประสานงานกบัผูน้�าบ้านนางอย 
และบ้านโพนปลาโหล	ในการน�าก๊าซ	CBG	ทีไ่ด้ไปใช้ในภาคครวัเรอืน	เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายในการซือ้ก๊าซหงุต้ม	(LPG)	และน�าไปสูก่ารใช้พลงังาน 
อย่างพอเพียง	สร้างความยั่งยืนในชุมชน	ลดการพึ่งพาการน�าเข้าก๊าซ	LPG	จากต่างประเทศ

	 ศาสตราจารย์คลนิิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวขอบคุณ 
ทีมบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ซึง่ในวนัเสาร์ที	่22	วนัอาทติยที	่23	และวนัเสาร์ที	่29	พฤษภาคม	2564	ทางมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
น�าคณาจารย์	บคุลากร	และเจ้าหน้าที	่ทกุส่วนงานสงักดัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมเข้ารบัการฉดีวคัซนี 
โควิด-19	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	 ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง	 "หยุดเชื้อ	 เพื่อชาติ"	 โดยม	ี
ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ)	นายแพทย์บรรณกิจ	โลจนาภิวัฒน์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	นายแพทย์นเรนทร์	โชตริสนริมติ	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 
พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร	ร่วมต้อนรบัฯ	ณ	อาคารเรยีนรวมคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	 
เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2564

	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย 
คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมพธิยีกเสาเอก	เสาโท	ส�าหรบัก่อสร้างอาคารสโมสรมหาวทิยาลยั 
และบรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เพือ่ใช้เป็นสโมสรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ส�าหรับให้บุคลากร 
ได้พบปะพกัผ่อน	และออกก�าลงักาย	ร้านสะดวกซือ้	พร้อมทัง้ศนูย์สุขภาพมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	(คลนิคิไผ่ล้อม)	 
ให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไป	ส�าหรบับคุลากรและนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ณ	บรเิวณก่อสร้าง 
อาคารสโมสรมหาวิทยาลัยและบริการทางการแพทย์	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2564
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	อยู่สขุ	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
ร่วมพธิที�าบญุและสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม่ประจ�าปี	2564	ณ	หน่วยพิธีประตสูวนดอก	 
โดยม	ีนายเจรญิฤทธ์ิ	สงวนสตัย์	ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่	เป็นประธาน	ณ	จดุพิธ ี
ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีสามกษตัรย์ิ	ซึง่จดัพธิขีึน้พร้อมกนัอกี	9	จดุ	รอบเขตก�าแพง 
เมอืงจงัหวดัเชียงใหม่	ประตูเมอืง	5	ประต	ูได้แก่	ประตทู่าแพ	ประตเูชยีงใหม่	ประตแูสนปรงุ	 
ประตสูวนดอก	ประตชู้างเผอืก	และแจ่งเมอืงท้ัง	4	แจ่ง	คอื	แจ่งกูเ่ฮอืง	แจ่งหวัลนิ	แจ่งศรภูีม	ิ 
และแจ่งกะต�า๊	โดยมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพธิรีวมทัง้หมด	108	รปู	เพือ่สร้างความเป็น 
สริมิงคล	และอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของชาวล้านนาทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนัมา 
ตัง้แต่อดตี	และในโอกาสครบรอบ	725	ปีแห่งการก่อตัง้เมืองเชยีงใหม่	ภายใต้มาตรการ 
ด้านความปลอดภยัและการปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	 
CIVID	–	19	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2564

  รองศาสตราจารย์โรม	จริานกุรม	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ต้อนรบั	 
Mr. Chen Zhiguo,	CEO	of	of	Yunnan	Qujing	No.1	Middle	School	Education	
Group,	P.R.China	ในโอกาสทีม่าเย่ียมเยือนมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เพ่ือปรกึษาหารอื 
และแลกเปลีย่นข้อคดิเห็นเกีย่วกับความร่วมมอืทางวิชาการ	ณ	ห้องรบัรอง	อาคารยทุธศาสตร์	 
ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2564

สนพ. ดัน เต่างอยโมเดล CBG ฯ           (ต่อจากหน้า 1)

นักวิจัย มช. สร้างนวัตกรรมสีเขียว ฯ             (ต่อจากหน้า 1)

		มลูนธิพิฒันามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
น�าโดยศาสตราจารย์คลินกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจิต	อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	 
ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ภก.สุพัฒน ์
	จริานสุรณ์กุล	คณบดีคณะเภสชัศาสตร์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	น�าอาหารและเครือ่งดืม่	 
มอบแก่ทีมแพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม	่ 
คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ทีร่่วมปฏบัิติงานในการเข้ารับฉดีวคัซนีโควดิ-19	 
เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัหมู	่ป้องกนัตวัเราและคนรอบข้าง	"หยดุเชือ้	เพือ่ชาต"ิ	ของคณาจารย์	 
บคุลากร	และเจ้าหน้าที	่ทกุส่วนงานสงักัดมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	โดยม	ีศาสตราจารย์
(เชี่ยวชาญพิเศษ)	นายแพทย์บรรณกิจ	โลจนาภิวัฒน์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์นเรนทร์	โชติรสนิรมิต	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมรับมอบฯ	ณ	อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2564

 	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ร่วมให้ก�าลงัใจแก่คณาจารย์	บคุลากร	และ
เจ้าหน้าท่ี	ในสังกัดแต่ละคณะ	ส�านกั	ส่วนงานภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ส�าหรับ
ในวนันีป้ระกอบด้วยคณะสตัวแพทย์	อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สถาบนัวิจัย 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คณะวิจติรศิลป์	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	วิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	 
และเทคโนโลยี	 คณะบริหารธุรกิจ	 ส�านักหอสมุด	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะสังคมศาสตร์	 คณะเทคนิคการแพทย์	 ส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	
คณะเศรษฐศาสตร์	 คณะการสื่อสารมวลชน	 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล	
สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสถาบนัภาษา	สถาบนัวจิยัสงัคม	ส�านกัพฒันา 
คุณภาพการศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	 ส�านักบริการวิชาการ	 ศูนย์นวัตกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์	 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์	 เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19	
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่	 ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง	 "หยุดเชื้อ	 เพื่อชาติ"	 โดยมี	
ศาสตราจารย์(เช่ียวชาญพิเศษ)	 นายแพทย์บรรณกิจ	 โลจนาภิวัฒน์	 คณบด ี
คณะแพทยศาสตร์	ผูช่้วยศาสตราจารย์	นายแพทย์นเรนทร์	โชตริสนริมติ	ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	ร่วมต้อนรบัฯ	ณ	อาคารเรยีนรวม 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2564

	 จากภูมปัิญญาท้องถิน่มากกว่า	100	ปี	ของบรรพชน
ชาวฝาง	น�ามาสูก่ารศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์	ในโครงการ	
“นวตักรรมสเีขยีวในการวเิคราะห์ทางเคมกัีบภมูปัิญญาท้องถิน่”	 
ร่วมกบัศนูย์วจิยัทางนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์	(I-ANALY-S-T)		และคลัสเตอร์ความเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกจิและสงัคมบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพ	
(B.BES-CMU)		โดยมี	ดร.กนกวรรณ	คิวฝอ	เข้าร่วมพัฒนา
ต้นแบบรีเอเจนต์ธรรมชาติแบบพร้อมใช้ขึน้ในปี	พ.ศ.	2561	
และได้มกีารขยายเครอืข่ายการใช้งานเริม่ต้นไปยงัมหาวทิยาลยั
ทั้งในและต่างประเทศ	8	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ	ีมหาวิทยาลัยพะเยา	 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น		มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	(วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต	ิสกลนคร)	University	 
of	Malaya	ประเทศมาเลเซยี	และ	Hamburg	University	of	Applied	 
Science	สหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมน	ีซึง่ได้มกีารปรบัใช้รเีอเจนต์ 
ธรรมชาตแิบบพร้อมใช้งานทีพั่ฒนาขึน้กบัการเรียนการสอน 
ในมหาวทิยาลยัเป็นคร้ังแรกในปีการศกึษา	2562	ในกระบวนวชิา	 
(463571):	เภสชัควบคมุคณุภาพ	3	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภก.	เฉลมิพงษ์		แสนจุม้  

เป็นอาจารย์ผูส้อน	และกระบวนวชิาปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห์โดยใช้
เครือ่งมอื	1	(CHM363)	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร	ีโดยม	ีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	มนภทัร	 
วงษ์บตุร	เป็นอาจารย์ผู้สอน	และต่อมาได้มต่ีอยอดและพฒันา 
เป็นการท�าการทดลองทีบ้่าน	(Lab	at	Home)	โดยความร่วมมอืกบั 
คณะวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีเริม่
ใช้ในกระบวนวิชา	CHM	267	และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
แบบ	E-Workshop	โดยความร่วมมือกบัคณะวจิยัมหาวิทยาลัย
นเรศวร	ซึง่ถอืเป็นการรเิริม่การใช้	Modern	green	chemical	 
analysis	 กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่	
(New	normal	education	)
	 ผลจากการน�านวตักรรมไปใช้กบักระบวนการเรียน
การสอนทีเ่กดิขึน้จรงิ	ได้รบัผลตอบรับอย่างดจีากทัง้ผูเ้รยีน
และอาจารย์ผูส้อนโดยเพ่ิมความสามารถในการเรียนการสอน 
แบบออนไลน์ใน	New	normal	Education	ได้เป็นอย่างมาก	 
ขณะนี้ได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัย	 	 และสถานศึกษาต่างๆ	
มากขึน้	โดยพยายามปรบัสมรรถนะขององค์ความรูใ้ห้เข้ากบั 
บริบทของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง

	 สถาบนัฯ	จดัสมัมนาสรปุผลการด�าเนินงานโครงการฯ 
พร้อมส่งมอบสถานต้ีนแบบผลติและจ่ายก๊าซไบโอมเีทนอัด	(CBG)	 
ให้กับชุมชนบ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหล	 ต�าบลเต่างอย	 
อ�าเภอเต่างอย	จงัหวดัสกลนคร	เมือ่วันที	่2	เมษายน	2564	เพือ่ปูแนวทาง 
พลงังานชมุชนเพือ่ชมุชนอย่างยัง่ยนื	โดยเน้นให้ชาวบ้านพึง่พาตนเอง 
ในการร่วมกนัด�าเนนิการบรหิารจดัการพลงังานทดแทน	น�าร่องต้นแบบ 
ให้มีการใช้งานในประเทศไทย
 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พฤกษ์	อกักะรงัส	ีผูอ้�านวยการ 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	กล่าวว่า	 
เนือ่งจากสถาบนัฯได้คิดค้นวจิยัในการด�าเนนิการผลติก๊าซไบโอมีเทนอัด	 
(CBG)	ซึ่งได้พัฒนาน�าก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ	โดยการ 
ก�าจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์	(H2S)	 
และความชืน้ออกจากก๊าซชวีภาพ	เพือ่ให้ได้ก๊าซไบโอมเีทนอดั	(CBG)		 
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ	NGV	(Natural	Gas	for	Vehicles)	 
สามารถน�าไปใช้ส�าหรบัยานยนต์	และน�าไปบรรจุถงัส�าหรบัใช้ใน 
ภาคครวัเรอืน	เพือ่ทดแทนก๊าซหุงต้ม	(LPG)	ซึง่ก�าลงัประสบปัญหา 
ด้านราคา	และมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต
										ส�าหรบัสถานผีลติและจ่ายก๊าซไบโอมเีทนอดั	(CBG)	ทีโ่รงงานหลวง 
อาหารส�าเร็จรูปที	่3	(เต่างอย)	บริษัท	ดอยค�าผลติภัณฑ์อาหาร	จ�ากดั	 
เป็นการน�าก๊าซชวีภาพซึง่เกดิจากน�า้เสยีจากกระบวนการผลติ	มาผ่าน 
กระบวนการของระบบผลติก๊าซไบโอมเีทนอดัด้วยเทคโนโลยเีมมเบรน	 
(Membrane	System)	สามารถผลติได้	262.81	kg	Biomethane/day	 
เมือ่เดินระบบเป็นเวลา	10	hr/day	โดยมรีาคาต้นทนุ	12	บาทต่อกโิลกรมั	
สามารถมาทดแทนก๊าซหงุต้มได้ถงึประมาณ	75,000	กโิลกรมั/ปี	 
(ทีก่ารเดนิระบบเป็นเวลา	10	hr/day)	คดิเป็นมูลค่าถงึ	1,668,000	บาท/ปี	 

(คิดทีร่าคา	LPG	22.24	บาทต่อกิโลกรมั	ม.ค.	64)	และจากการทดสอบ 
ก๊าซ	CBG	พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับก๊าซ	LPG	สามารถ 
ใช้ทดแทนกันได้			ซึง่ปัจจุบันได้แจกจ่ายให้กบัชมุชนบ้านนางอยและ 
บ้านโพนปลาโหล	 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	
จ�านวน	280	ครัวเรือน
										จากผลการด�าเนนิการดังกล่าว	ชาวบ้านจงึเลง็เหน็ถึงความส�าคัญ 
และประโยชน์จากก๊าซไบโอมเีทนอัด	(CBG)	จงึร่วมกันด�าเนินการ 
สานต่อโครงการฯ	ดงักล่าวต่อจากสถาบนัฯ	โดยวสิาหกิจชมุชนได้ 
จัดตั้งคณะกรรมการมาบริหารจัดการสถานีผลิตและจ่ายก๊าซ 
ไบโอมเีทนอดั	(CBG)	โดยเรยีนรูข้ัน้ตอนและวธิกีารจดัการบรหิาร 
ทัง้กระบวนการ	มกีารก�าหนดกฏระเบยีบส�าหรับผูใ้ช้ก๊าซ	มทีมีบรหิาร 
จดัการดูแลระบบ	มกีารจดัตัง้วสิาหกจิชมุชนพลงังานไบโอมเีทน 
นางอย-โพนปลาโหล	เพือ่บรหิารกองทนุก๊าซ	CBG	อย่างเป็นรปูธรรม	 
บรหิารพลงังานทดแทนด้วยตนเองอย่างยัง่ยนื	ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย 
ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิยงัไม่มัน่คงในขณะนี	้ท�าให้ชาวบ้านมพีลงังาน 
ทดแทนทีส่ะอาดเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมใช้	สู	่เต่างอยโมเดล	CBG	สร้างสขุ	 
พลังงานทดแทนเพือ่ชุมชน	ในการน�าก๊าซชีวภาพซึง่เกดิจากน�า้เสีย 
มาผลิตพลังงานเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด	 (CBG)	 ทดแทน	 LPG	 
เพื่อใช้ในชุมชน	



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 22  ปีที่ 16 วันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564
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		ภาควชิารงัสเีทคนคิ	คณะเทคนคิการแพทย์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	จดัการอบรม	 
เรือ่ง	กฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพรงัสเีทคนคิ	ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	 
ส�าหรบันกัศกึษารงัสเีทคนคิ	ชัน้ปีท่ี	4	และศษิย์เก่ารังสเีทคนิค	เพือ่เตรยีมความ
พร้อมในการสอบข้ึนทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะสาขา
รงัสเีทคนคิ	ประจ�าปี	2564	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	อาจารย์ภทัระ	แจ้งศริเิจรญิ  
และอาจารย์	อ�าไพ	อุไรเวโรจนากร	ผูท้รงวุฒแิละกรรมการวิชาชพีสาขารงัสเีทคนคิ	 
เป็นวิทยากรการอบรม	เมื่อวันที่	17	-	21	พฤษภาคม	2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  อาจารย์	 ดร.ชวิศ	 ศรีมณี	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะสังคมศาสตร	์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรูเ้บือ้งต้นแก่บคุลากร 
ภายในคณะสงัคมศาสตร์	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงบประมาณ 
ของภาควชิา/สาขา/ศนูย์	ในการใช้งานระบบบรหิารงานงบประมาณ	Budget	
Operation	System	(BOS)	โดยม	ีนายนพรตัน์	อคัรจนิดา	หวัหน้างานการเงนิ	 
การคลงัและพสัด	ุคณะนติศิาสตร์	มหาวิทยาลยัเชียงใหม่	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุมช้ัน	1	 
อาคารเรียนรวม	คณะสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	และผ่านระบบ	Zoom	 
เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รองศาสตราจารย์	 ดร.ระวิวรรณ	 โอฬารรัตน์มณี	 คณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	
และบคุลากรผูป้ฏบิตังิานด้านบณัฑติศกึษา	ร่วมประชมุพบปะหารอืและรบัฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบัณฑิตศึกษา	 ระหว่าง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับบัณฑิตวิทยาลัย	 โดยมีรองศาสตราจารย์	 
ดร.นพ.สุรพงษ์	 หล่อสมฤดี	รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์	 
บณัฑติวทิยาลัย	พร้อมด้วยผู้บริหาร	และบคุลากรบณัฑิตวทิยาลัย	เข้าร่วมการ
ประชมุ		ณ	ห้องประชมุชัน้	2	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรวิชญ์	จันทร์ฉาย	คณบดีวิทยาลัยศิลปะ	สื่อ	 
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที	่ 
ร่วมให้การต้อนรบัผูบ้รหิารจากบณัฑิตวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	น�าโดย	
รองศาสตราจารย์	ดร.นพ.สุรพงษ์	หล่อสมฤด	ีรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกลยทุธ์	พร้อมด้วยผู้บรหิาร	หวัหน้างานและบคุลากรจากบณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เข้าพบเพือ่ปรกึษาหารอืทางวชิาการและรบัฟังความคดิเหน็ 
เกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษาร่วมกัน	ณ	 ห้อง	 513	 วิทยาลัยศิลปะ	 สื่อ	 และ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
30 พฤษภาคม 2564

CMU RailCFC
พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ทางรถไฟคู่ สู่การพัฒนาประเทศ
รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	ฟองสมุทร
คณบดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์	ดร.พีรพงศ์	จิตเสงี่ยม	
หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางข้ันสูง	 (CMU	 RailCFC)	 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.

คณะบริหารธุรกิจ มช. เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
AAPBS 2021 Virtual Annual Conference

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 มูลนิธินักศึกษาเก่า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 โดย	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ธงชัย	ฟองสมุทร	 คณบดี 
คณะวศิวกรรมศาสตร์	พร้อมด้วย	ผูบ้รหิารคณะและผูแ้ทนนกัศกึษาเก่า	 
คณะวศิวกรรมศาสตร์	มช.	มอบเคร่ืองช่วยหายใจ	จ�านวน	20	เคร่ือง	 
และเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ	 จ�านวน	 1	 เครื่อง	 ให้แก่ทีมแพทย	์
พยาบาล	 และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19	 
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร์	 มช.	 
โดยมี	 ศาสตราจารย์(เช่ียวชาญพิเศษ)	 นายแพทย์บรรณกิจ	 
โลจนาภวัิฒน์	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มช.	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
นายแพทย์นเรนทร์	 โชติรสนิรมิต	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่	ร่วมรับมอบ	เมื่อวันที่		19	พฤษภาคม	2564		 
ณ	บริเวณโถง	ชั้น	1	ส�านักงานอ�านวยการ	อาคารบุญสม	มาร์ติน	
คณะแพทยศาสตร์	มช.

 รองศาสตราจารย์	ดร.สรุศกัด์ิ	วฒัเนสก์	
ผู้แทนนักศึกษาเก่า	รหัส	145	คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วมบริจาคเงิน	 จ�านวน	
250,000	บาท	สมทบทนุมลูนธิโิรงพยาบาลสวนดอก	
เพือ่ผูป่้วยไวรสัโควดิ-19	โดยมี	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
นายแพทย์สิทธิชา	 สิริอารีย์	 รองผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	รบัมอบ	เม่ือวันที่	 
18	พฤษภาคม	 2564	ณ	 ศาลาใต้ร่มพระบารมี	 
ชั้น	1	อาคารสุจิณโณ	คณะแพทยศาสตร์	มช.

	 คณะบริหารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เตรยีมเป็นเจ้าภาพ 
จดังานประชมุประจ�าปี	AAPBS	2021	Virtual	Annual	Conference	 
ในหัวข้อ	“Surpassing	Beyond	the	Pandemic”	ระหว่างวันที่	
11	–	12	พฤศจิกายน	2564	นี้
	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	ก้องภ	ูนมิานนัท์	คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ	 
กล่าวในงานประชมุทางวชิาการ	AAPBS	2021	Virtual	Academic	Conference	 
ซึ่งจัดโดย	 School	 of	Management	 มหาวิทยาลัย	 Lanzhou	 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เมื่อวันพุธที่	 12	พฤษภาคม	2564	 
ว่า	คณะบริหารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิ	AAPBS	
จะเป็นเจ้าภาพจดังานประชุมประจ�าปี	AAPBS	2021	Virtual	Annual	
Conference	 ในหัวข้อ	 “Surpassing	 Beyond	 the	 Pandemic”	 
ระหว่างวันที่	11	–	12	พฤศจิกายน	2564	นี้
	 การสมัมนาจะประกอบไปด้วยหวัข้อเก่ียวกบั	Transformational	 
education	การใช้	VR	และ	Edutech	ส�าหรับการศกึษาของคณะบริหารธรุกจิ	 
ในทวปีเอเชยีแปซฟิิก	รวมไปถงึการสมัมนากลุม่ย่อยในหวัข้อ	Future	of	
internship	and	project-based	learning	ตลอดจนการน�าเสนอโดย
ตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อ	Grooming	innovative	startups	
ส�าหรับธุรกิจ	Plant-based	meat	และ	Plant	factory
	 การประชุมประจ�าปี	AAPBS	2021	Virtual	Annual	Conference	นี้	 
ถือเป็นหนึ่งในโอกาสท่ีคณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ได้เฉลมิฉลองการได้รบัรองมาตรฐาน	AACSB	ให้เป็นหนึง่ในคณะบริหารธรุกิจ 

ชัน้น�าระดบัโลก	และเป็นอกีหนึง่เวทสี�าคญัของการสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ด้านการศึกษาทางบริหารธุรกิจ	โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
	 ท้ังน้ี	AAPBS	หรอื	Association	of	Asia-Pacific	Business	School	 
เป็นสถาบันแห่งความร่วมมือด้านการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจใน 
ทวปีเอเชยีแปซฟิิก	ทีก่่อตัง้ข้ึนในปี	พ.ศ.	2547	มพีนัธกจิเพือ่สร้างผูบ้รหิาร	ผูน้�า	 
และความร่วมมือในระดับสากล	ระหว่างคณะบริหารธุรกิจในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก	 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจผ่านความร่วมมือในการวิจัย	การสอน	และพันธมิตร
ทางการศึกษา
	 ติดตามความคืบหน้าการประชุม	AAPBS	2021	Virtual	
Annual	Conference	ได้ที	่http://www.aapbs.org/	และ	https://
www.ba.cmu.ac.th/th/		



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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Cr:	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มช.
.
#CMUCare	
#Together,	we	win.

มช. น�าคณาจารย์ บคุลากร และเจ้าหน้าที่  
เข้ารับการฉดีวัคซีนโควดิ-19

	 มช.	ร่วมใจฉดีวคัซนีป้องกนัโควิด-19	สร้างภมูคิุม้กันหมู่	 
ปกป้องตัวเองและคนรอบข้าง	พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีน	
ร่วมเอาชนะโควิด-19	ไปด้วยกัน
	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		น�าทมีคณาจารย์	บคุลากร	 
ทกุส่วนงานของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เข้ารบัการฉดีวคัซนี 
โควิด-19		รอบที่	1	ระหว่างวันที่	22	-	23	พฤษภาคม	2564	
กว่า	3,000	คน	สร้างภูมิคุ้มกันหมู่		เพื่อจะสามารถเตรียม 
เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย	ณ	 จุดให้บริการ 
ฉีดวัคซีน	 COVID	 -	 19	 ชั้น	 2	 อาคารเรียนรวม	 
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		


