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นักวิจัยพบพะยูนไทยพันธุกรรมไม่เหมือนที่ใดในโลก

มช. จบัมอื กกร. จงัหวดัล�ำปำง

	 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเขยีงใหม่  
พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์โรม	จิรานกุรม	รองอธกิารบดี รองศาสตราจารย์	เหรยีญ	หล่อวมิงคล  
ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายไทย และศาสตราจารย์	เสิ่น	ยี่  
ผู้อ�านวยการสถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน เข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการบรหิารสถาบนัขงจือ่ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมกบัคณะผู้บรหิารมหาวทิยาลัย
ยูนนานนอร์มอล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 ส�านักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ 
เป็นการประชมุครัง้ที ่13 เป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ มวีตัถุประสงค์ของการจดัประชมุ  
เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�าปี 2564 
และแผนงานพัฒนาสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต

	 มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	จบัมอื	คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	 
จังหวัดล�าปาง	 ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับขีด 
ความสามารถทางเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัล�าปาง ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 องค์กรหลกั ได้แก่ สภาอตุสาหกรรมจังหวดั
ล�าปาง หอการค้าจงัหวดัล�าปาง และ ชมรมธนาคารจงัหวดัล�าปาง โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์	 
ดร.ธญัญานภุาพ	อานนัทนะ ผูอ้�านวยการอทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์	สินวนาทรัพย์	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�าปาง นายสกล	
สพุรรณบรรจง	ประธานหอการค้าจงัหวดัล�าปาง และนายสินชยั	จิว๋พฒันกลุ	ทีป่รกึษาชมรม
ธนาคารจังหวดัล�าปาง ร่วมลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ นบัเป็นการผสานความร่วมมือ 
เพ่ือส่งเสริมและประยุกต์ใช้ผลงานด้านเทคโนโลยีภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ร่วมพัฒนาให้
เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพัฒนาผลงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ NSP Exhibition Hall  
อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2564

 พะยนูเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมท่ีอาศยัในทะเล ปัจจุบนั
ประชากรพะยนูโลกได้ลดลงไปอย่างมาก โดยในประเทศไทย 
สามรถพบได้ประมาณ 200 ตวัเท่านัน้ พบมากในแถบทะเล
จงัหวัดตรงั และด้วยจ�านวนประชากรทีล่ดลงอย่างมากจนใกล้
สญูพันธ์ “พะยนู” จงึได้รบัการคุม้ครองจากกฎหมายจ�านวนมาก  
ไม่ว่าจะเป็น พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ.2490 พระราชบญัญติั 
อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ.2490 พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง 
สตัว์ป่า พ.ศ.2535 และอนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพชืป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ ์ปัญหาการอนรัุกษ์ 
เพิ่มจ�านวนส�าคัญของพะยูนคือไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ 

รวมถึงยากที่จะเลี้ยงให้รอดชีวิตในพื้นที่จ�ากัดที่ไม่ใช่ทะเล   
ดังท่ีเคยเป็นข่าวก่อนหน้านีไ้ม่ว่าจะเป็น “มาเรยีม” หรือ “ยามีล”	
 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมกับ 
ศนูย์วจัิยทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามนัตอนบน  
กรมทรพัยากรชายทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม  ประสบความส�าเรจ็ในการศึกษาเรือ่ง “ความหลากหลาย 
ทางพนัธกุรรมของพะยนูในประเทศไทยและทัว่โลก”	ซึง่ผลจาก 
การศึกษาสร้างความตืน่เต้นให้นกัวชิาการท้ังในและต่างประเทศมาก  
เนือ่งมาจากเราพบว่ามพีะยนูกลุม่หนึง่ท่ีอาศยัในทะเลอนัดามนั
ของประเทศไทยมีลกัษณะประชากรท่ีจ�าเพาะไม่เหมือนพะยูนท่ีอ่ืน 

ในโลกนี้ โดยผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ Scientific Reports เมื่อเดือน มิถุนายน 
พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา (Poommouang A, Kriangwanich 
W, Buddhachat K, Brown JL, Piboon P, Chomdej S, 
Kampuansai J, Mekchay S, Kaewmong P, Kittiwat-
tanawong K, Nganvongpanit K*. Genetic diversity in a 
unique population of dugong (Dugong dugon) along 
the sea coasts of Thailand. Scientific Reports. 2021. 
11, 11624) ซึ่งข้อมูลนี้มีความส�าคัญอย่างมากในการน�าไป
ใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์พะยูนต่อไป  
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ทนัตแพทย์	พริยิะ	เชดิสถริกลุ	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ เสวนารายการ "ทีน่ี ่มคี�าตอบ" เปิดเทอมอย่างมัน่ใจ ปลอดภยัจากโควดิ-19  
ไขทกุข้อสงสยั ทาง Facebook Fanpage มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ กับประเดน็
ทีน่่าสนใจ เรือ่ง ก�าหนดการส�าคญัประจ�าภาคการศึกษา 2564 การเดนิทางมา 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเข้าสู่รั้ว มช. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ 
New Normal การสนบัสนนุนักศกึษาด้านการเรยีนการสอน หอพกัในส�าหรบั 
นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทนุการศกึษา กจิกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชมุเชยีร์  
ณ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

  ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นันทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส พธิที�าบญุทอดผ้าป่าสามคัคีเพ่ือสมทบทนุสร้างอาคาร
ปฏบัิตธิรรมพระสมุนเถระ ซึง่เป็นอาคาร 2 ชัน้ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 60 เมตร  
มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 21 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ 
วปัิสสนากรรมฐาน ปฏบิตักิจิด้านพระพทุธศาสนาของสงฆ์ ณ วหิารหลวง วดัสวนดอก  
พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

  รองศาสตราจารย์ประเสรฐิ	ฤกษ์เกรยีงไกร	รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
รบัมอบ Face Shield จ�านวน 300 ชุด จาก ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ก้องภ	ูนมิานนัท์	 
คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพือ่ส่งมอบให้กบับคุลากรทาง 
การแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ และจติอาสา ใช้ในการปฏบัิตหิน้าที ่
การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

 	ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นนัทจติ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
พร้อมด้วยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมให้ก�าลงัใจแก่คณาจารย์ บคุลากร  
และเจ้าหน้าที ่ในสงักดัเข้ารบัการฉดีวคัซนีโควดิ-19 (เขม็ที ่2) วนัที ่12 - 13 มถินุายน  
2564 เพ่ือสร้างภมูคิุม้กนัหมู ่ป้องกนัตวัเราและคนรอบข้าง "หยดุเชือ้ เพือ่ชาติ" และเป็น 
การเตรยีมความพร้อมของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทีจ่ะเตรียมเปิดภาคการศกึษาต่อไป  
ถอืเป็นด่านหน้าส�าคัญ เนือ่งจากจะต้องใกล้ชดิกบันกัศกึษาจ�านวนมาก โดยมี  
ศาสตราจารย์(เชีย่วชาญพเิศษ)	นายแพทย์บรรณกจิ	โลจนาภวัิฒน์	คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์	นเรนทร์	โชติรสนิรมิต	
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ร่วมสังเกตการณ์และอ�านวยความสะดวกตลอดการฉีดวัคซีน ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. จับมือ กกร.   ฯ             (ต่อจากหน้า 1)

นักวิจัยพบพะยูนไทย ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกษมศักดิ์	 
อุทัยชนะ	 รองผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และ ผูช่้วยศาสตราจารย์	 
ดร.ชนม์เจริญ	 แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ร่วมเป็น
สกัขีพยานในการลงนามบนัทกึความร่วมมอืฯ พร้อมแนะน�า
การด�าเนินงานและการให้บรกิารอทุยานวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์	
นายสัตวแพทย์	 ดร.กรกฎ	 
งานวงศ์พาณิชย์	 หัวหน้า
คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลว่า  
ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ตวัอย่าง
จากเน้ือเยือ่พะยนูจ�านวน 118 ตัว ท่ีเก็บมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 ถงึ 2562  
แบ่งเป็นพะยนูจากทะเลอนัดามนัจ�านวน 110 ตวั และทะเลอ่าวไทย  8 ตัว  
พบว่าความหลากหลายทางพันธกุรรมของพะยนูในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
ลดลงกว่าในอดตี ในประเทศไทยพบความแตกต่างของรปูแบบ
พนัธกุรรมจ�านวน 11 รูปแบบ โดยพบในทะเลอันดามนั 9 รปูแบบ  
พบในทะเลอ่าวไทย 2 รปูแบบ (รปูที ่1) แต่เม่ือพิจารณาเปรยีบเทยีบ 
ลักษณะทางพนัธกุรรมกบัพะยนูทีอ่าศยัจากส่วนอ่ืนในโลก พบว่า  
ในประเทศไทยมปีระชากรพะยูน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทีม่ ี
ความจ�าเพาะไม่เหมอืนประชากรทีใ่ดในโลก พบบรเิวณทะเลอนัดามนั 
ส่วนอกีกลุม่เป็นประชากรทีเ่หมือนพะยนูอาศัยในบริเวณทะเลจีนใต้
แถบประเทศ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี (รปูที ่2)  
โดยจากการศกึษาการเปลีย่นแปลงล�าดบัพนัธกุรรม พบว่า ประชากร 
กลุม่ทีม่คีวามจ�าเพาะของประเทศไทยนีเ้ป็นประชากรทีแ่ยกมาจาก 
อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อประมาณ 1.2 ล้านปีที่แล้ว (รูปที่ 3)

รปูที	่1	รปูแบบทางพนัธกุรรมของพะยนูในประเทศไทย ในโซน 1 ของทะเลอ่าวไทย  
พบเพยีง 1 รปูแบบ (b) ในโซน 2 ของทะเลอ่าวไทย พบสองรปูแบบ (c) ในโซน 3  ทะเลอนัดามนั 
พบ 2 รปูแบบ (d) ในโซน 4 ทะเลอันดามนัพบ 8 รปูแบบ และ ในโซน 5 ทะเลอนัดามัน 
พบ 6 รูปแบบ (ที่มา Poommouang et al., 2021)

รปูที	่2 การกระจายตวัของลกัษณะทางพนัธกุรรมของพะยูนใน 26 ภูมภิาคทัว่โลก Japan  
(1 clade), Palau (2), Philippines (3), Malaysia (4), Thailand-Gulf of Thailand (5),  
Thailand-Andaman Sea (6), Indonesia (7), Papua New Guinea (8), Australia (9),  
India (10), Sri Lanka (11), Indian Ocean (12), Bahrain (13), United Arab Emirates (14),  
Yemen (15), Egypt (16), Sudan (17), Djibouti (18), Kenya (19), Tanzania (20),  
Comoros (21), Mozambique (22), Madagascar (23), Mauritius (24), Indian 
Ocean in Africa (25) and Unknown (26).

รปูที	่3	สายววิฒันาการของพะยนูทีจ่�าแนกตามรปูแบบพนัธกุรรม (a) โดยมกีารแยกตวั 
ออกจากบรรพบรุษุร่วมทีเ่วลาต่าง ๆ  โดยมหีน่วยเป็นล้านปีทีผ่่านมา (b) และการแยกตัว 
ออกเป็นประชากรพะยนูจ�านวน 6 กลุม่ โดยกลุม่ทีจ่�าเพาะในประเทศไทย (Clade A)  
แยกตัวมาจากอีกกลุ่มเมื่อ 1.2 ล้านปีที่ผ่านมา (c) 

 ในโอกาสเดยีวกนั รองศาสตราจารย์	ดร.ปิตวิฒัน์	 
วฒันชัย	รองผูอ้�านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น�าคณะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ
นวตักรรมอาหารครบวงจรและพืน้ท่ีโดยรอบอาคารอ�านวยการ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

	 ดร.	 ก้องเกียรต	ิ 
กิตติวัฒนาวงศ์	ผู้อ�านวยการ
ศนูย์วจิยัทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัตอนบน ยงั
ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า ตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมาเรามคี�าถามตลอดว่าพนัธกุรรมของพะยนูทีอ่ยูใ่นน่านน�า้ 
ของประเทศไทยเหมือนกบัพะยนูทีอ่าศยัอยูใ่นบริเวณอ่ืน ๆ  ของโลก 
หรอืไม่ ซึง่ผลทีไ่ด้จากศกึษาครัง้นีน่้าตืน่เต้นมาก เนือ่งจากท�าให้เรา 
ทราบว่าประเทศไทยเรามีประชากรพะยนูทีม่พีนัธกุรรมไม่เหมือนทีอ่ื่น  
ซึ่งเราต้องอนุรักษ์ประชากรพะยูนเหล่านี้ไว้ให้ได้ ดังนั้นต่อไปนี ้
เราต้องมมีาตราการในการอนรุกัษ์ประชากรพะยนูทีเ่ด็ดขาด เราไม่ควร 
ต้องสญูเสียพะยนูไปอีกแล้ว โดยเฉพาะสาเหตจุากมนษุย์ ส�าหรบัค�าถาม 
ที่ว่า “พะยูนในน่านน�้าไทยมีจ�านวน 
กี่ครอบครัว” น้ัน ทีมนักวิจัยก�าลังอยู่ใน
ระหว่างการหาค�าตอบของเรื่องนี้ต่อไป



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 25  ปีที่ 16 วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2564

www.cmu.ac.th3

  รองศาสตราจารย์	ดร.ธงชัย	ฟองสมุทร  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  
พร้อมรองคณบด ีและผู้ช่วยคณบดใีห้การต้อนรบั 
คณะผูบ้รหิารบณัฑิตวทิยาลัย มช. น�าโดยคณบด ี 
รองศาสตราจารย์	ดร.อภชิาต	ิโสภาแดง เนือ่งใน
โอกาสเข้าพบปะ แลกเปลีย่น เรยีนรูด้้านวชิาการ วจิยั และแผน ณ ห้องประชมุ 
3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  วทิยาลยัการศกึษาและการจัดการทางทะเล 
จดัการประชุมเร่ืองการจดัท�าแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ในพืน้ท่ีความรบัผดิชอบของ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสมุทรสาคร โดยได้รบั 
เกยีรตจิาก ดร.วชิาญ	ศริชิยัเอกวฒัน์ นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสมทุรสาคร 
ประธานหอการค้าจังหวดัสมทุรสาคร ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดัสมทุรสาคร  
และคณะ เข้าประชมุร่วมกบัคณะท�างานจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	กมิภากรณ์	ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.ก้องภู	นมิานนัท์	 
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สุธ	ีวงัเตอืย และคณะ โดยวตัถุประสงค์หลกัของการประชมุ  
เพือ่จดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัสมทุรสาคร ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ก้องภู	 นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ รองศาสตราจารย์	ดร.อดศิกัดิ	์ธรีานพุฒันา รองคณบดี  
พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมท�าบุญโครงการมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 42  
เพือ่เป็นพทุธบชูา เนือ่งในวนัวสิาขบชูา ถวายแด่ วดัหมืน่ล้าน วดัแสนฝาง วัดหมืน่สาร  
วัดหม่ืนตูม วดัหมืน่เงนิกอง วดัพนัอ้น วดัพนัแหวน วดัพนัเตา วดัพนัตอง ถวายระหว่างวนัท่ี  
25 พฤษภาคม - 6 มถินุายน 2564 จดัโดยคณะบรหิารธรุกจิร่วมกับคณะมนษุยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  งานบรหิารทัว่ไป คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ จดักจิกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณ (KM & Sharing งานสารบรรณ) โดยมี 
นางสาวปิยะนชุ	สวสัด ีเลขานกุารคณะอตุสาหกรรมเกษตร ให้เกยีรตกิล่าวเปิด 
กิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมรบัฟัง รวมถงึแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
เพื่อสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 3  
ส�านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ ที่ 
20 มิถุนายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สร้างภูมิคุ ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีน ป้องกัน
การติดเชื้อ เจ็บป่วยรุนแรง และลดโอกาส 
การเสียชีวิต ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดได ้
ในระยะยาว ร่วมเอาชนะ COVID-19 ไปด้วยกัน
อาจารย์	นายแพทย์รังสฤษฎ์	กาญจนะวณิชย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอขอบคุณ นายกีรติ	 ไกรประสิทธิ์	และนายด�ารงค์	 ปานเกตุ	นักศึกษาเก่า มช. รหัส 26  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตวัแทนมลูนธินิกัศกึษาเก่าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มช. มอบเงนิบรจิาคสนบัสนนุ
ในการซือ้อปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับรูพา 100,000 บาท 
และโรงพยาบาลชลบุรี 95,500 บาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ขอเชญิบคุลำกร มช. ร่วมรบัฟังกำรช้ีแจงแผนพัฒนำ 
กำรศกึษำมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ ระยะที ่12 (พ.ศ. 2560-2565)  
ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ร่วมรบัฟังการถ่ายทอด แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน Microsoft Team Webinar 

ครั้งที่	1	วันที่	22	มิถุนายน	2564	เวลา	14.00	-	16.00	น.		
 ส�าหรับส่วนงานกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงส่วนงานที่เป็นสถาบัน 
ส�านกั และส่วนงานวชิาการภายใน ทีม่พีนัธกจิทีส่อดคล้องกบักลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
โดย ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ศาสตราจารย์	
ดร.	นายแพทย์พงษ์รกัษ์	ศรบีณัฑติมงคล	รองอธกิารบด ีรองศาสตราจารย์	ดร.ชรนิทร์	เตชะพนัธ์ุ	 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.เอกชัย	 มหาเอก รองอธิการบดี  ด�าเนินรายการโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์พิริยะ	เชิดสถิรกุล	รองอธิการบดี

ครั้งที่	2	วันที่	2	กรกฎาคม	2564	เวลา	13.00	-	15.00	น.
 ส่วนงานกลุม่สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีกลุม่สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ และส่วนงาน
วชิาการภายใน ท่ีมีพนัธกิจทีส่อดคล้องกบักลุม่สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์สขุภาพ   
โดย ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์นเิวศน์	นนัทจติ อธิการบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ศาสตราจารย์	
ดร.	 นายแพทย์พงษ์รักษ์	 ศรีบัณฑิตมงคล	 รองอธิการบดี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชรินทร์	 
เตชะพันธุ์	รองอธิการบดี  ด�าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์พิริยะ	เชิดสถิรกุล		 
รองอธิการบดี

 กรณุาลงทะเบยีนการเข้าร่วมฯ โดยใช้อเีมล @cmu.ac.th ที ่https://cmu.to/Plan12new 
** ท่านจะได้รับ Meeting ID ผ่านอีเมลดังกล่าวฯ ภายหลังการลงทะเบียนเสร็จส้ิน ทั้งนี้  
ในการเข้ารับฟังผ่าน Microsoft Team Webinar ต้องใช้ อีเมล @cmu.ac.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
โทร. 0-5394-4444 โทรสาร 0-5394-4900  E-mail : ccarc@cmu.ac.th พิมพ์ที่ : หจก.ณัฐพลการพิมพ์ 2015  โทร. 053-090463

CHIANG MAI UNIVERSITY   WEEKLY NEWS
https://ccarc.cmu.ac.th

ข่
าว
ร

อ
บสั
ปดาห

์

นกัศกึษำ อก.มช. คว้ำรำงวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 กำรแข่งขัน FoSTAT Food 
Innovation Concept Contest 2021

นกัศกึษำรงัสเีทคนคิ คณะเทคนคิกำรแพทย์  
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรรังสีเทคนิค

อำจำรย์พยำบำล มช. รบัรำงวัลบคุคลทีด่�ำเนนิกำรดเีด่น 
ด้ำนกำรป้องกนัควบคมุ กำรบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ประจ�ำปี 2564

	 อาจารย์	ดร.หรรษา	เศรษฐบุปผา	อาจารย์กลุม่วชิาการ

พยาบาลจติเวช ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบุคคลที่ด�าเนินการดีเด่น

ด้านการป้องกันควบคุม การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ประจ�าปี 2564 จาก ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจะ

เข้ารบัประทานโล่ประกาศเกยีรตคิณุจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ เนือ่งในวันงดดืม่สรุา 

แห่งชาต ิประจ�าปี 2564 (ช่วงประมาณสปัดาห์ที ่3 ของเดือน

กรกฎาคม 2564) ณ ส�านกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดืม่ 

แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค อาคาร 3 ต�าบลตลาดขวัญ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 ส�าหรับรางวัลดังกล่าวพิจารณาในด้านการส่งเสริม

สนบัสนนุ สร้างสรรค์การด�าเนนิงานด้านการควบคุมเครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล์อย่างต่อเนือ่ง โดยด�าเนนิการปรบัปรงุพฒันาผลงาน 

เพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วม ผลกัดนัให้มี 

นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ กจิกรรม เพือ่ด�าเนนิงานควบคมุ 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ซึง่น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงในพืน้ทีจ่นเป็น 

ที่ประจักษ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติการผ่านช่องทางและวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพในด้านการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ไปสู่สงัคม

 นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ภาควชิารงัสเีทคนคิ คณะเทคนคิการแพทย์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ได้รบัรางวัลในโครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการรงัสี
เทคนคิ (RT PCCMS Academic Skill Competition 2021) ผ่านระบบ 
ออนไลน์ จดัโดย โรงเรยีนรงัสเีทคนคิ คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์สขุภาพ  
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์  
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
 นางสาวณิชกานต์	มะโนมยั และนางสาวจติตา	ป้อพลอย	ได้
รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับสอง ในการน�าเสนอผลงานเรือ่ง ศกึษาเทคนคิ 
การสรา้งภาพเอม็อารไ์อแบบเร็วเพื่อใช้ส�าหรับวัดปริมาตรสมอง โดยมี  
อาจารย์	ดร.อุเทน	ยะราช	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 นายศรวพัิฒน์	อนิต๊ะมลู	ได้รบัรางวลัชมเชย ในการน�าเสนอ
ผลงานเรือ่ง การออกแบบวสัดท่ีุสามารถป้ันขึน้รูปได้ทีป่ระกอบด้วยดนิ
ประดิษฐ์สังเคราะห์และโบรอนส�าหรับก�าบงัโฟตอน-นิวตรอนจากเคร่ือง
เร่งอนุภาค โดยม	ีอาจารย์	ดร.ชญานิษฐ์	จ�าปี	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย นางสาวคณานภิา	วงศ์ธนาทรพัย์	นางสาวจีรารัตน์	ขัดท	ิ	 
นางสาวชลทิพย์	วิชัยสกุล	นายชูติภูมิ	กันแก้ว		นางสาวภัทรมน	ปูอินต๊ะ และ นางสาวมธุรดา	 
ชัยชนะเลิศ	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขัน FoSTAT Food Innovation 
Concept Contest 2021  เม่ือวนัท่ี 11 มถินุายน 2564 ท่ีผ่านมา  ใน Theme : Smart Food For  
New Normal  จากผลงาน : Wonder meat ผลติภณัฑ์สามชัน้จากเหด็หอม โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 
สุวรรณา	เดชะรัตนางกูร	และ อาจารย์	ดร.ชิตาพัณณ์	ใบงิ้ว	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


