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นวัตกรรมการปรับปรงุพันธ์ุข้าวใหม่  
เพือ่พฒันาชาวนาและอตุสาหกรรมข้าวไทย

	 QS	Quacquarelli	Symonds	สถาบนัจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัการยอมรบั
ในระดับนานาชาติ	ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก	QS	World	University	
Rankings	2022	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2564	โดยผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย	 อันดับ	 1	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (อันดับ	 208	 ของโลก)	 อันดับ	 2	
มหาวิทยาลัยมหิดล	(อันดับ	252	ของโลก)	และอันดับ	3	ร่วม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	(อันดับ	601-650	ของโลก)
	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้รบัการจดัอนัดบัในด้านความมชีือ่เสยีงด้านวชิาการ	
(Academic	Reputation)	อยูอ่นัดบัที	่270	ของโลก	ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดทีมี่ค่าน�า้หนักการให้
คะแนนมากทีส่ดุ	อกีทัง้ในด้านการเป็นทีย่อมรบัจากนายจ้าง	(Employer	Reputation)	 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ได้อนัดบั	326	ของโลก	โดยทัง้สองตัวชีวั้ดนี	้มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
ถูกจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับ 
ของ QS World University Rankings 2022

	 เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2564		ศาสตราจารย์คลินิก	 
นายแพทย์นิเวศน์	นันทจิต	อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชียงใหม่	พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และสภาเกษตรจงัหวดั	6	จงัหวดั	 
ประกอบไปด้วย	จังหวัดเชยีงใหม่		เพชรบรูณ์		อทุยัธาน	ี	นครนายก		 
ศรสีะเกษ	และนครสวรรค์	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าว 
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร	 (เพิ่มเติมครั้งที่	 2)	 
ณ	ห้องประชมุอนิทนลิ	ส�านกับริการวชิาการ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
	 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การผลติ 
ผลงานวจิยัทีส่ร้างองค์ความรูใ้หม่	และนวตักรรมทีส่ามารถน�าไปใช้ 
ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 ประเทศชาต	ิ 

และสากล	รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย	์ 
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ทีมนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุ่มเทเวลา
กว่า	20	ปี	พัฒนาสร้างเครื่องเร่ง 
อนุภาคขึ้นเองแบบครบวงจร 
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ	
เพือ่ค้นคว้าวจัิยอันตรกิริยาระหว่าง 
ไอออนกับสสาร	 หนึ่งในโครงการ
ค้นคว้าวจิยัดงักล่าวทีป่ระสบผลส�าเรจ็	 

ของประเทศไทย	ในปัจจบุนัเทคโนโลยดีงัทีก่ล่าวสามารถปรบัปรงุ
พันธุ์ข้าวเพื่อให้การสนับสนุนชาวนาและอุตสาหกรรมข้าวไทย	 
ได้ถึง	 10	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ข้าวหอมเพื่อการบริโภค	 2)	 ข้าวเจ้า
เพื่ออุตสาหกรรมแป้ง	 3)	 ข้าวเหนียวหอม	 4)	 ข้าวเจ้าสีส�าหรับ
การบริโภคข้าวกล้องเพื่อสุขภาพและเวชส�าอาง	5)	ข้าวไขมันสูง	 
6)	ข้าวดัชนีน�้าตาลต�่า	7)	ข้าวเบต้าแคโรทีนสูง	8)	ข้าวเหนียวที่ม ี
แนวโน้มให้ผลผลิตสูง	9)	ข้าวเจ้าพืน้แข็งทีมี่แนวโน้มให้ผลผลิตสูง	 
และ	10)	ข้าวญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง
	 ข้าวคุณภาพพันธุ์ใหม่บางพันธุ์	ไดแ้ก่	1)	ข้าวเจ้าหอม	 
มช	10-1	เพือ่การบรโิภค	2)	ข้าวเจ้า	ศฟ	10-5	เพือ่อตุสาหกรรมแป้ง	และ	 
3)	ข้าวเจ้า	ศฟ	10-7	เพือ่อาหารสตัว์และข้าวพาร์บอยล์	ทีใ่ห้ผลผลติ 
มากกว่า	1	ตนัต่อไร่	ได้น�าไปทดลองปลกูที	่จ.ราชบุร	ีภายใต้โครงการ	 
“มช.-ราชบุรีโมเดล”	 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวนาที่เข้าร่วม
โครงการ	มรีายได้อย่างต�า่	10,000	บาท/ไร่	ใช้การตลาดน�าการผลติ	 
มีตลาดรองรับแน่นอน	ดแูลชาวนาสมาชกิแบบครบวงจร	และควบคุม 
คณุภาพข้าวตลอดการผลิต	ดแูลโดยวสิาหกิจชมุชนเกษตรห้วยไผ่
เพือ่การผลติ	ผ่านความร่วมมอืกนัระหว่างมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่กบั
สภาเกษตรกรจงัหวัดราชบรุ	ีในปี	พ.ศ.	2561	พบว่าข้าวล�าไอออน 
ให้ผลผลิตในพื้นที่	จ.ราชบุรี	มากกว่า	1	ตันต่อไร่	

คอื	การท�าให้เกดิการกลายพนัธุใ์นข้าวขาวดอกมะล	ิ105	ทีผ่่านการระดมยงิ 
ด้วยล�าไอออนมวลหนักเป็นครั้งแรกของโลก	ในปี	พ.ศ.	2548
	 ต่อมานักวิจัยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่	ได้พฒันาต่อยอดเป็น 
นวตักรรมการเกษตรทีเ่รียกว่า	“เทคโนโลยกีารชกัน�าให้เกิดการกลายพนัธ์ุ 
ในข้าวด้วยล�าไอออนพลังงานต�า่”	ซึง่ไม่ใช่เทคนคิ	GMOs	แต่เป็นการ
ชักน�าให้พืชเกิดการกลายพันธุอ์ย่างมีประสิทธภิาพด้วยล�าไอออนทีมี่ 
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย	 และเป็นแห่งที่สองในโลกต่อจาก
ประเทศจีน	จึงสามารถใช้พัฒนาข้าวคุณภาพพันธุ์ใหม่หลากหลาย
ชนิดได้ในเวลาทีส่ัน้กว่าวธิกีารแบบดัง้เดมิมาก	ส่งผลให้ได้พันธุข้์าวทีมี่ 
คุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง	หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	“ข้าวล�าไอออน”	 
ซึง่เป็นรากฐานส�าคญัสูก่ารเป็นผูน้�าการส่งออกข้าวของโลกอกีครัง้หนึง่ 

 ศาสตราจารย์คลนิกิ	นายแพทย์นิเวศน์	นนัทจติ	อธกิารบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม่	 
เป็นประธาน	 ในการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ระยะที่	 12	
(พ.ศ.2560-2565)	ฉบับปรับปรุงปี	2563	เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนแผน
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ทันตแพทย์พิริยะ	เชิดสถิรกุล	 
รองอธิการบดี	เป็นผู้ด�าเนินรายการ		ผ่านระบบออนไลน์ทาง	Microsoft	Team	Webinar	 
ซึ่งมีผู้บริหารส่วนงาน	 คณาจารย์	 และบุคลากรจากกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	รวมถึงส่วนงานที่เป็นสถาบัน	ส�านัก	และส่วนงานวิชาการภายในที่มีพันธกิจ 
ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ร่วมกิจกรรมกว่า	 400	 คน	 
เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2564

 ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืการขับเคลือ่นการพฒันาด้านสงัคมศาสตร์	มนษุยศาสตร์	และ
ศลิปกรรมศาสตร์ของประเทศ	ร่วมกบั	ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั
และนวตักรรม	(สป.อว.)		ผ่านระบบประชุมทางไกล	(Video	Conference)	โดยรองศาสตราจารย์	
อุษณีย์	ค�าประกอบ	รองอธิการบดี	ร่วมลงนามในฐานะพยาน	ณ	ห้องประชุมตะวัน	กังวานพงศ์	
อาคารยุทธศาสตร์	ส�านักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2564
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  อาจารย์ไพสิฐ	พาณิชย์กุล	ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
รบัมอบน�า้ดืม่	จ�านวน	600	ขวด	จากบริษัท	วริยิะประกันภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	 
เพื่อมอบแก่ทีมแพทย์	พยาบาล	และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่	ที่ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19	พร้อมทั้งมอบให้กับ
ประชาชนท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19	ณ	 หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2564

  ศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์นิเวศน์	 นันทจิต	 อธิการบดี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เป็นเจ้าภาพสวดอภธิรรมและบ�าเพญ็บญุกศุลศพ	 
แม่บุญเอื้อ	สุภาแสน	มารดา	นายธานินทร์	สุภาแสน	อดีตผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัเชยีงใหม่	นายพงษ์ธาดา		สุภาแสน	อุปนายกสมาคมนกัศกึษาเก่า 
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมีคณะผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	 ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ	 
ณ	ศาลาบุญทวีประสงค์	 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	 จ.เชียงใหม่	 เม่ือวันที่	
21	มิถุนายน	2564

  นายกฤษณะ	จยัตญัญา	กงสุลอนิเดียประจ�าจงัหวดัเชียงใหม่	กล่าวต้อนรบั 
และเป็นประธานในพธิจีดุตะเกยีงพธิกีรรมวนัโยคะสากล	ครัง้ที	่7	(The	7th  
International	Day	of	Yoga	Live	Streaming)	ในหวัข้อ	“โยคะเพือ่สขุภาพ”	 
(Yoga	for	Wellness)	ในรปูแบบถ่ายทอดสดออนไลน์	ซึง่สถานกงสุลอนิเดีย	 
จงัหวัดเชยีงใหม่	ร่วมกับ	ศูนย์อินเดยีศึกษา	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	จดัข้ึน 
เนื่องในโอกาสวนัโยคะสากลทีต่รงกบัวันที่	21	มถิุนายนของทุกปี	โดยม ี
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อารต	ีอยทุธคร	ผูอ้�านวยการศูนย์อนิเดยีศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	อาจารย์จากตั	และทีมงานจากโรงเรียนสอนโยคะ	 
สปิริต	โยคะ	สตูดิโอ	เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการฝึกโยคะ	ให้แก ่
ผูร่้วมรบัชมกจิกรรมการจดังานผ่านทาง	Facebook	Live:	Coi	Chiang	Mai	 
และ	YouTube	Live	ถ่ายทอดสดจากสถานกงสุลอินเดยี	จงัหวดัเชียงใหม่	 
ถ.เชยีงใหม่-ฮอด	ต.สนัผกัหวาน	อ.หางดง	จ.เชยีงใหม่	ซึง่การฝึกโยคะเป็นส่ิงล�า้ค่า 
ของชาวอนิเดีย	สามารถบ�าบดัจติใจและร่างกายโดยธรรมชาต	ิจงึช่วยให้เกดิ 
ความสงบสขุระหว่างมนษุย์และธรรมชาตไิด้	เมือ่วันท่ี	20	มถุินายน	2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ ฯ     (ต่อจากหน้า 1)

นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่  ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

	 ทัง้นี	้การจดัอนัดบั	QS	World	University	Ranking	 
พจิารณาจากตวัชีว้ดั	6	ด้าน	ซึง่มค่ีาน�า้หนกัทีแ่ตกต่างกนัออกไป	 
ประกอบด้วย	Academic	reputation	:	ความมชีือ่เสยีงด้าน
วชิาการ	(40%)	Employer	Reputation	:	การเป็นทีย่อมรบั 
จากนายจ้าง	(10%)	Faculty	Student	:	สดัส่วนของอาจารย์
ต่อนกัศกึษา	(20%)	Citations	per	Faculty	:	ผลงานวชิาการ
ต่ออาจารย์	(20%)	International	Faculty	:	สัดส่วนของ
อาจารย์ชาวต่างชาติ	(5%)	และ	International	Student	:	
สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ	(5%)

	 ต่อมาเมื่อขยายไปทดลองปลูกใน	 15	 จังหวัด	 
ผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดต่าง	 ๆ	 ที่ได้จัดท�าความร่วมมือ
กันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ได้แก่	
1)	 จ.อุตรดิตถ์	 2)	 จ.แพร่	 3)	 จ.สุโขทัย	 4)	 จ.ก�าแพงเพชร	 
5)	จ.พษิณโุลก	6)	จ.พจิติร	7)	จ.พระนครศรอียธุยา	8)	จ.สระบรุ	ี
9)	จ.ลพบุรี	10)	จ.ปราจีนบุรี	11)	จ.สิงห์บุรี	12)	จ.อ่างทอง	
13)	จ.ชยันาท	14)	จ.ปทมุธาน	ีและ	15)	จ.กาญจนบรุ	ีพบว่า 
ในฤดนูาปรัง	พ.ศ.	2563	ได้ปลกูข้าวเจ้า	ศฟ	10-7	ในพืน้ท่ี	จ.ราชบรีุ	 
จ.อตุรดติถ์	และ	จ.สโุขทยั	พืน้ทีร่วมประมาณ	660	ไร่	พบว่าข้าวให้
ผลผลติด	ีโดยให้ผลผลติสงูสดุที	่1,180	กโิลกรมัต่อไร่		ที	่อ.ลบัแล	 
จ.อุตรดิตถ์	สูงกว่าพันธุ์ทั่วไปที่นิยมปลูกในฤดูนาปรังแม้จะ
ประสบภาวะแล้งและอากาศร้อนจัด	
	 นอกจากนี	้ในฤดนูาปี	พ.ศ.	2563	ได้ปลกูข้าวเจ้าหอม	 
มช	10-1	ในพืน้ที	่จ.ราชบรุ	ีจ.อตุรดติถ์	จ.สโุขทยั	และ	จ.แพร่	
พื้นที่รวมประมาณ	1,600	ไร่	พบว่า	ข้าวให้ผลผลิตดี	โดยให้
ผลผลิตสูงสุดที่	1,150	กิโลกรัมต่อไร่	ที่อ.ตรอน	จ.อุตรดิตถ์	
มากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ	105	เพราะแตกกอดีกว่า	และมี
กล่ินหอมมากกว่าข้าวขาวดอกมะลิ	105	ไม่พบการระบาดของ
โรคและแมลงศตัรขู้าว	และได้ปลกูข้าวเจ้า	ศฟ	10-7	ในพืน้ที ่
จ.ราชบรุ	ีจ.อตุรดติถ์	จ.สโุขทยั	จ.แพร่	จ.พระนครศรีอยธุยา	และ
จ.อ่างทอง	พืน้ทีร่วมประมาณ	2,500	ไร่	พบว่า	ข้าวให้ผลผลติดี	 
โดยให้ผลผลิตสูงสุดที่	 1,447	กิโลกรัมต่อไร่	 	 ที่	 อ.ศรีนคร	 

รูปที่	2		การส่งเสริมข้าวล�าไอออนเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และข้าวพาร์บอยล์ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่	ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกร	ณ	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอศรีนคร	จังหวัดสุโขทัย

รปูที	่1	การขยายผลและตดิตามข้าวล�าไอออน	3	พนัธุ	์ได้แก่	1)	ข้าวเจ้าหอม	มช	10-1	เพือ่การบรโิภค	2)	ข้าวเจ้า	ศฟ	10-5	เพือ่อุตสาหกรรมแป้ง	และ	3)	ข้าวเจ้า	ศฟ	10-7	 

เพื่ออาหารสัตว์และข้าวพาร์บอยล์	ณ	ต�าบลไผ่ล้อม	อ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	และ	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอศรีนคร	จังหวัดสุโขทัย	

จ.สุโขทัย	ให้ผลผลติดีและแตกกอดีกว่าพนัธ์ุพืน้แขง็ท่ัวไป	ไม่พบ
การระบาดของโรคและแมลงศัตรขู้าว	โดยรวมข้าวล�าไอออน 
ให้ผลผลติสงูกว่าพันธุท์ัว่ไปทีน่ยิมปลกู	แม้ประสบภาวะแล้ง
ระยะกล้าและภาวะฝนตกหนักก่อนการเก็บเกี่ยว	
	 และในฤดนูาปรงั	พ.ศ.	2564	ได้ปลูกข้าวเจ้า	ศฟ	10-5	 
และข้าวเจ้า	ศฟ	10-7	ในพื้นที่จ.พิษณุโลก	จ.ก�าแพงเพชร	
จ.อตุรดติถ์	จ.สโุขทยั	และจ.สงิห์บรุ	ีพืน้ทีร่วมประมาณ	1,400	ไร่	 
พบว่า	 ข้าวให้ผลผลิตดี	 สูงกว่าพันธุ์ท่ัวไป	 โดยข้าวเจ้า	 
ศฟ	10-5	ให้ผลผลติสงูสดุที	่1,322	กิโลกรมัต่อไร่	ทีอ่.พรหมพริาม	 
จ.พิษณุโลก	แม้พบการระบาดของแมลงบั่ว
	 จากความส�าเร็จที่ผ่านมา	ข้าวล�าไอออนจึงได้รับ
ความสนใจจากสภาเกษตรกรหลายจงัหวดั	และเป็นทีม่าของ
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
สภาเกษตรกรอีก	6	จังหวัด	ได้แก่	จ.เชียงใหม่	จ.อุทัยธานี	
จ.ศรีสะเกษ	จ.นครนายก	จ.นครสวรรค์	และ	จ.เพชรบูรณ์	
เพื่อการน�าข้าวล�าไอออน	3	พันธุ์	ได้แก่	
	 1.	 ข้าวหอมเพื่อการบริโภค	 (มช	 10-1	 หรือ	 
FRK-1)	เป็นข้าวเจ้าหอมพื้นอ่อน	ไวต่อช่วงแสง	ให้ผลผลิต	
1.43	ตัน/ไร่
	 2.	ข้าวเพือ่อุตสาหกรรมแป้ง	(ศฟ	10-5	หรอื	MSY-4)	 
เป็นข้าวเจ้าพ้ืนแขง็	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ให้ผลผลติ	1.54	ตัน/ไร่	
	 3.	ข้าวเพือ่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์	(ศฟ	10-7	หรอื	 
OSSY-23)	เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง	ไม่ไวต่อช่วงแสง	ให้ผลผลิต	
1.7	ตัน/ไร่		
	 การน�าข้าวล�าไอออน	3	พนัธ์ุดงักล่าวไปขยายผลใน
พืน้ที	่จะสร้างแรงจงูใจและสร้างความหวงัให้ชาวนาเชื่อมัน่
ในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผ่านการมีรายได้เพิ่มขึ้น	
ลดความเหลื่อมล�้า	และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชาวนา
ไทย	แต่ยังเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่
ในการประกอบอาชีพชาวนาอีกด้วย		



ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ฉบับที่ 26  ปีที่ 16 วันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2564
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  อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 
จดัพธิลีงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบนั	(กกร.)	 
จังหวัดล�าปาง	ซึ่งประกอบไปด้วย	3	องค์กรหลัก	ได้แก่	 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�าปาง	หอการค้าจังหวัดล�าปาง	
และ	ชมรมธนาคารจังหวดัล�าปาง	โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.ธญัญานภุาพ	อานนัทนะ	ผูอ้�านวยการอทุยานวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	พร้อมด้วย	นายกิตศัิกดิ์	 
สินวนาทรพัย์	ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัล�าปาง	นายสกล	 
สพุรรณบรรจง	ประธานหอการค้าจงัหวดัล�าปาง	และนายสนิชยั	จิว๋พัฒนกลุ	ทีป่รกึษา 
ชมรมธนาคารจงัหวดัล�าปาง	ร่วมลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื	นบัเป็นการผสาน 
ความร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิและประยกุต์ใช้ผลงานด้านเทคโนโลยภีาครฐัในรปูแบบต่างๆ	 
ร่วมพฒันาให้เกดิการใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์	บูรณาการองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์	 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 
ณ	NSP	Exhibition	Hall	อาคารอ�านวยการอุทยานวทิยาศาสตร์ภาคเหนือ	(จงัหวดัเชียงใหม่)	 
เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2564
	 นอกจากนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.เกษมศกัดิ	์อทุยัชนะ	รองผูอ้�านวยการ 
อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.ชนม์เจรญิ	แสวงรตัน์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ	ร่วมเป็นสกัขพียานในการลงนามบนัทกึ 
ความร่วมมือฯ	พร้อมแนะน�าการด�าเนินงานและการให้บรกิารอุทยานฯ	และในโอกาส 
เดยีวกัน	รองศาสตราจารย์	ดร.ปิตวิฒัน์	วฒันชยั	รองผูอ้�านวยการฯ	ได้น�าคณะเยีย่มชม 
โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรและพื้นที่โดยรอบอาคารอ�านวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	(จังหวัดเชียงใหม่) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

  ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	ดรณุ	ีนาพรหม	คณบดคีณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	พร้อมคณะผู้บริหาร	ใหก้ารตอ้นรับ	ศาสตราจารย	์ดร.	พงษ์ศกัดิ์	อังสิทธิ์	 
ศาสตราจารย์	ดร.	นิรันดร	โพธิกานนท์		รองศาสาตราจารย์	ธีระ	วิสิทธิ์พานิช			 
รองศาสตราจารย์	ดร.	บุญเสริม	ชีวะอิสระกุล			รองศาสตราจารย์	ดร.	บุญล้อม	 
ชวีะอสิระกลุ			ดร.	บลัลพ์กุล	ทพิย์เนตร		นายสมชาย		บรริกัษ์เลศิ			นายดษิฐกร		พนัธานา	 
และนายฐานพัทย์	 โชติมณีรัศม์	 เพื่อประชุมหารือการเตรียมงาน	 55	 ปี	
คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ห้องประชุมสุขุม	 อัศเวศน์	 
คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2564

"เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 - 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธาน	ี		แก้วธรรมานกูุล  
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		 
เป็นประธานเปิดการประชมุเพ่ือพบปะผูป้กครอง 
นกัศกึษาใหม่	ชัน้ปีท่ี	1	หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑติ	(ปกตแิละนานาชาต)ิ	ประจ�าปีการศกึษา	 
2564	ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting	เพื่อให้ 
ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบถึงข้อมูลตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร	์ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 
และ	กจิกรรมส�าหรบันกัศกึษาใหม่	ภายใต้มาตรการป้องกนัการระบาด	COVID-19		นอกจากนี้ 
ได้ร่วมตอบข้อซกัถามจากผูป้กครองในประเดน็ต่าง	ๆ 	เมือ่วันท่ี	12	มถินุายน	2564

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุจินดา	 ศรีวัฒนะ	 คณบดี 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	ได้ให้สมัภาษณ์กับศนูย์สือ่สาร 
องค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เก่ียวกับเรือ่ง	 
นวตักรรมอตุสาหกรรมเกษตรกบัการพฒันาท่ียัง่ยนื	Agro-CMU	SDGs	
มุง่เน้นการใช้ประโยชน์เศษเหลอืท้ิงทางการเกษตร	เพ่ือน�าข้อมูลและ
บทสมัภาษณ์ไปถอดเป็นบทความ	และน�าลงเวบ็ไซต์	SDGs	ของมหาวทิยาลยั	โดยม	ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุฐพัศ	 ค�าไทย	 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ	 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ผูเ้ป็นเจ้าของผลงานวิจยัดงักล่าว	ร่วมให้สมัภาษณ์และให้ข้อมูล 
การพฒันางานวิจยันวัตกรรมเซลลโูลส	(Cellulose	Innovation)	จากเศษเหลอืทิง้ 
ทางการเกษตรเพื่อผลิตสารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมด้วย	ณ	 ห้องประชุม	 2	
อาคารส�านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2564

วันอาทิตย์ ที่ 
27 มิถุนายน 2564

ผลิตรายการโดย  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  ส�านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างสรรค์งาน  
TEDxChiangMaiU 2021 งานเวททีอล์ก TEDx ครัง้แรก 
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และครัง้แรกของมหาวทิยาลยั
ในภาคเหนือ ในธีม ‘Bitter, Better’ วันที่ 4 และ 11 
กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) 
ผ่านแพลตฟอร์ม Run the World
นางสาวญาณิศา	สมการ	
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว	ลภัสรดา	สุวรรณ	
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้ปฎิบัติงานของ มช. 
ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แสดงความจ�านงขอรับการฉีดวัคซีน  

COVID -19 ที่ระบบ “มช. พร้อมฉีด” รอบ 3

	 สมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชียงใหม่	 
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพคณุแม่บญุเอือ้	 
สุภาแสน	 มารดาของนายธานินทร์	 สุภาแสน	 
นกัศกึษาเก่า	มช.	รหสั	16	อดตีผูว่้าราชการหลายจังหวดั	 
และนกัศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ดเีด่น	ประจ�าปี	2555		 
เมือ่วนัที	่21	มถินุายน	2564	ณ	ศาลาบุญทวปีระสงค์	 
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร	จังหวัดเชียงใหม่

	 ขอเชิญชวนนักศกึษาระดบัปริญญาตรี	ชัน้ปีที	่1	และทุกชัน้ปี	นกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษา	อาจารย์	บคุลากร	ผูป้ฏิบัติ
งานของ	มช.	ทั้งชาวไทยและต่างชาติ	แสดงความจ�านงขอรับการฉีดวัคซีน	COVID	-19		ที่ระบบ	“มช.	พร้อมฉีด”	รอบ	3	 
ลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่	20-30	มิถุนายน	2564		ที่		https://www.cm-healthcare.net/cmucovidvaccine/
	 โดยสามารถลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน	 	 หรือ	 Passport	 Number	 กรณีชาวต่างชาติ 
ในกรณีบุคลากรที่ท�างานในมหาวิทยาลัย	ที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลกลาง		ให้แจ้งส่วนงานพิจารณาส่งชื่อไปยังมหาวิทยาลัย	
เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้ต่อไป
	 ส�าหรับอาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	ทีไ่ด้ลงทะเบยีนใน	Application	อืน่ไปแล้ว	
สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือยกเลิกสิทธิ์การฉีดวัคซีนกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้	ทั้งนี้	จะมีการแจ้งก�าหนดการ
ฉีดวัคซีนและชนิดวัคซีนให้ทราบอีกครั้ง		หลังจากที่ได้รับการจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติมขอให้อาจารย์หรือบุคลากรติดต่อได้ที่
	 Inbox	Facebook	กองบรหิารงานบคุคล	ส�านกังานมหาวทิยาลยั			https://www.facebook.com/cmuhrmd
ส่วนนักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่
	 Inbox	Facebook	กองพัฒนานักศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		https://www.facebook.com/sddcmu



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
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ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อ มช. รับรางวัล “สิงห์เข็มทอง” 
และ ได้รับคัดเลือกเป็น “ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคม)” ประจ�าปี 2564

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. 
ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา

นายสนัน่ ธรรมธ ิได้รบัรางวลั
เชิดชูเกียรติ “เพชรราชธานี”
	 นายสนั่น	 ธรรมธิ	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับ	 

“รางวัลเพชรราชธานี”	 	 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	 สาขาศาสนา 

และขนบธรรมเนียมประเพณี	 	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2564	 จากส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2564	ณ	ห้องพิมานทิพย์	ชั้น	7	 

อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	ได้คัดเลือก 

บคุคลผูส้ร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะและวฒันธรรมทีม่ผีลงานปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ 

และยอมรบัต่อสาธารณชนโดยทัว่ไป	อกีทัง้เพือ่เป็นการส่งเสรมิสนบัสนนุบคุคลผูท้ีอ่ทุศิตน 

สร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะและวฒันธรรมเหล่านี	้ให้มีขวญัและก�าลงัใจในการสร้างสรรค์ 

ผลงานและพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม	

	 ศาสตราจารย์เสิน่	ยี	่(Professor.	Shen	Yi)	ผูอ้�านวยการ 
สถาบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ฝ่ายจีน	ได้รับรางวัล	“สิงห์
เข็มทอง”	สาขานักบริหารดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	ครั้งที่	5	 
โดยชมรมสมาพนัธ์สือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย	และได้รบัคดัเลอืก 
เป็น	“ทูตวัฒนธรรม	(ต้นแบบสังคม)”	ประจ�าปี	2564	สาขา
เกยีรตคิณุทตูวฒันธรรม	ด้านการป้องกนัและความมัน่คงดเีด่น 
โดยมลูนธิสิร้างสรรค์สงัคมไทย	ร่วมกบั	มลูนธิจิติอารมีาดามอปุถมัภ์	 
สมชัชานกัจัดรายการข่าววทิย	ุสภาเครอืข่ายอาเซยีนประเทศไทย	
และสมาคมธรุกจิอาเซียน	โดยเข้ารบัรางวลัจากพลตร	ีหม่อมราชวงศ์	
วัยวัฒน์	จักรพันธุ์	ประธานในพิธี	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2564	
ณ	โรงแรมอมารี	ดอนเมือง	แอร์พอร์ต	กรุงเทพฯ	
	 การคัดเลือกและมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นก�าลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของ
บุคคล	 องค์กร	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 การงาน	 วิสัยทัศน์	 จน
ประสบความส�าเร็จในองค์กร	หน่วยงาน	และทุกสาขาอาชีพ	 
เพือ่เป็นแบบอย่างและก�าลงัใจในการพัฒนาบ้านเมือง	เศรษฐกจิ	

สังคม	 และประเทศชาติ	 และเพื่อเป็นการสรรค์สร้างนักบริหาร	 ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศและ
การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง

	 นางสาวอญัญาภรณ์	สคุ�าหล้า	นักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จากการประกวด 
ผลงานสหกจิศกึษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการท�างานดเีด่น 
ระดบัชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563		ประเภทโครงงานด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดีเด่น
	 นางสาวอญัญาภรณ์	สคุ�าหล้า	ได้รับคัดเลือกให้เป็นตวัเเทน 
ของเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ	ภาคเหนือตอนบน	เข้าร่วมประกวด 
ผลงานประเภทดังกล่าว	ในระดบัชาต	ิประจ�าปี	พ.ศ.	2563	เเต่เนือ่งจาก 
สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(COVID-19)	 เพ่ือป้องกันการเเพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว	
สป.อว.	 จึงน�าผลงานของปี	 พ.ศ.	 2563	 มาพิจารณาพร้อมกับ 
ผลงานปี	พ.ศ.	2564	ในรูปเเบบออนไลน์		 	 สามารถเข้าชมผลการประกวดของประเภทรางวัลอื่นๆ	

ได้ที่	:	https://cmu.to/B4uBl


