
 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธีทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำาปี 2565  
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อจรรโลงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา และรำาลึกในวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์
สำาคัญที่สุด 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า  
โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำา เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน)  
ซึง่ชาวพทุธจึงถอืวา่ เปน็วันทีร่วมเกิดเหตกุารณ์อศัจรรยย์ิง่ และเรยีกการบชูาในวันนีว้า่ "วสิาขบูชา" 
ยอ่มาจาก "วสิาขปรุณมบีชูา" แปลวา่ "การบชูาในวนัเพ็ญเดอืนวสิาขะ" ณ ถนนสายวัฒนธรรม 
(หอนาฬิกา-วัดฝายหิน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
แห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการประจำาปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ 
เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง”  
"Transforming People and Reinventing Organizations in the 
Metaverse Era" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ สำานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ และแนวคิดที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเสมือนจริง เพื่อนำาไปพัฒนางานของตนเอง 
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
โดยมศีาสตราจารยค์ลินกิ นายแพทย์นเิวศน ์นนัทจติ อธิการบดีมหาวิทยาลยั
เชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำาปี พ.ศ.2565 
และพิธีมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.  
ประจำาปี 2563 และ ประจำาปี 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว ช้ัน 2  
สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 นางสาวกานตธ์ดิา หนรูุน่ รหสั 631910003 นกัศกึษาสาขาการเมือง
การปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
นกักีฬาเรือพายทมีชาตไิทย ไดรั้บเหรยีญทอง จากการแขง่ขนัเรอืพาย ประเภท 
เรอืคยคั 4 คน หญงิ ระยะ 1,000 เมตร นกักฬีาประกอบดว้ย ปานวาด ทองนิม่,  
สุธาสินี อุดหนุน, กานต์ธิดา หนูรุ่น และ พรร์นับพัน พวงไม้มิ่ง พายเข้ามา
เป็นอันดับที่ 1 ด้วยเวลา 3.40.540 นาที ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 
"ฮานอยเกมส์" ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำา ทุย เหงียน ไฮฟอง 

นศ. มช. คว้าเหรียญทอง 
"ฮานอยเกมส์"

นศ. มช. คว้าเหรียญทอง 
"ฮานอยเกมส์"

(อ่านต่อหน้า 2)
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ข่าวรอºสÑ»ดาห์ข่าวรอºสÑ»ดาห์

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ  
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เล่าเรื่อง
สถานการณ์การฉีดวัคซีนกระตุ้น COVID – 19 ใน จ. เชียงใหม่ 
ว่าเชียงใหม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ไม่ถึง 40% ของประชากร  
แต่ทำาไมอัตราการป่วยตายจึงต่ำามากและไม่เพิ่มขึ้น  
น่าจะอธิบายได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
 1. การระบาดของโอมิครอนในเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่เกิดในคนที่เป็นวัยทำางานและในเด็ก  
ซ่ึงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง ทำาให้มีอัตรา
การป่วยตายค่อนข้างต่ำา 
 2. คนเชียงใหม่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเกิน 85% โดยผู้สูงอายุฉีดครบแล้วเกิน 90% 
และผู้ที่มีโรคเรื้อรังฉีดครบแล้วเกิน 100% 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนในผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า การฉีดวัคซีนครบ  
2 เขม็ลดอตัราการเสยีชวีติได้ 5 เทา่ (ดูรายละเอียดที ่https://www.facebook.com/khuanchai. 
supparatpinyo/posts/5307965659227738) จะเห็นว่าการลดอัตราการเสียชีวิตเกิดข้ึน
ตั้งแต่การได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ดังนั้นการที่คนเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
วัคซีนครบ 2 เข็มในอัตราที่สูงมาก จึงสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
 3. แม้ว่าคนเชียงใหม่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วเพียง 36.5% แต่กลุ่มผู้สูงอายุฉีดเข็ม
กระตุ้นแล้ว 47.4% และกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว 58.6% (ดูรายละเอียดที่ https://
www.facebook.com/khuanchai.supparatpinyo/posts/5416626531694983) การที่ 
ผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งไดร้บัการฉีดวคัซีนเข็มกระตุ้นในอตัราทีค่อ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบัประชาชนทัว่ไป 
น่าจะทำาให้อัตราการป่วยตายต่ำาลง 
 4. มีคนเชียงใหม่ท่ีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเป็นจำานวนมากได้รับการกระตุ้นจากการ 
ติดเชื้อโอมิครอนตามธรรมชาติ 
 การศึกษาในหลายประเทศพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม การติดเชื้อ 
โอมิครอนตามธรรมชาติสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เสียอีก 
 ข้อมูลจากสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงใหมพ่บวา่ผูป้ว่ยโควดิ 280,000 รายเคยฉดีวคัซนีแลว้
อย่างน้อย 2 เข็ม 

เล่าเรื่องสถานการณ์
การฉีดวัคซีน COVID – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

 รองศาสตราจารย์ โรม จริานกุรม รองอธิการบดี พรอ้มด้วยศาสตราจารย ์
(เช่ียวชาญพเิศษ) นพ.บรรณกจิ โลจนาภวิฒัน ์คณบดคีณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย ์
นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.สหทัยา ไพบลูยว์รชาต ิผูอ้ำานวยการศนูยส์ง่เสริมพฤฒพิลงั  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณไมเคิล เฮลเลแมน ทูตพาณิชย์และ 
การลงทุนอาวุโสออสเตรเลียประจำาประเทศไทย และคุณบุษริน สินธุนาวารัตน์  
ผู้จดัการอาวโุสฝา่ยพฒันาธรุกจิ ในโอกาสทีม่ารว่มการประชมุปรกึษาหารอืแลกเปลีย่น 
ข้อคิดเห็น เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการสวนดอก Medical Innovation District  
ศูนย์พฤฒิพลังผู้สูงอายุ และแสวงหารือร่วมมือในด้าน Medical and Healthcare 
ระหว่างไทยและออสเตรเลีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมอุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องรับรองผู้บริหาร 2 สำานักงานมหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 รองศาสตราจารย ์ดร.สมัพนัธ ์สงิหราชวราพนัธ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่ เปน็ประธานเปดิการสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหวา่งเครอืขา่ยเชงิประเดน็
โครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (C-อพ.สธ.) ประจำาปี 2564 ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี
ที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำาสรงพระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพและผ้าไตร
พระราชทาน ในการจัดงานประเพณี “ตามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยไหว้สา 
ป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ประจำาปี 2565 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช  
รองผูว้า่ราชการจงัหวัดเชยีงใหม ่เป็นประธานในพธิ ีพรอ้มดว้ยคณะสงฆ ์คณะผูบ้รหิาร 
ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนและพุทธสาสนิกชนร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีลาน
อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ (เชีย่วชาญพิเศษ) นพ.บรรณกจิ โลจนาภวัิฒน ์คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
และรองศาสตราจารย ์พญ.ยพุา สมุติสวรรค ์ทีป่รกึษาผูท้รงคณุวฒุคิณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำาปี 2565 โดยมี
พระราชรชัมนุ ีเจา้อาวาสวดัสวนดอกพระอารามหลวง เจา้คณะอำาเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นประธานฝา่ยสงฆ ์นำาสวดมนต ์แสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพธิเีวยีนเทยีน 
พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำานักงานจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธี 
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำาลึกในหลักธรรม 
คำาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก 
พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 •

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
อันดับที่ 70 ของโลก จากการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2022 

และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม”่
ทุกวันอาทิตย์ เวลา  08.10 – 08.30 น. ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ นำาโดยทีป่รกึษาอาวโุส เจา้ปา้สรุยี ์ 
ณ เชียงใหม่ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 10 คุณฟองจันทร์ 
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา คุณสุมนา กัลกะ นักศึกษาเก่า 
มช. รหัส 16 และอดีตนายกสมาคมมนักศึกษาเก่าคณะ
มนุษยศาสตร์ คุณเยาวลักษณ์ สุทธิ นักศึกษาเก่า มช. 
รหัส 24 พร้อมด้วยเพื่อนๆ มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 
ฝรัง่เศสและอติาเลยีนทีม่าชว่ยจดัและแจกอาหาร รว่มงาน 
ประจำาปีทำาบุญโรงทานและงานสรงน้ำาพระธาตุ และ
ทำาบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลห้ารอบ แด่ ท่านพระครู
ใบฎีกาบุญรัตน์รตฺนวณฺโณ (ท่านบุญรัตน์ นักศึกษาเก่า  
มช. รหัส 23) เจา้อาวาสวดัน้ำาตอ้ง ณ วดัน้ำาตอ้ง ต.บา้นบอ่หลวง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2565

                 ขอแสดงความยนิดีกบัสมาคมศิษยเ์กา่ คณะเภสชัศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ นำาโดย ดร.ภก.ชาญณรงค ์เตชะองักูร  
นายกสมาคมศษิยเ์กา่คณะเภสชัศาสตร ์และกรรมการบรหิาร 
สมาคม ในการจดัตัง้สมาคมศษิยเ์กา่คณะเภสชัศาสตรม์หาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ วาระบริหาร 2565 - 2566

เล่าเรื่องสถานการณ์การฉีดวัคซีน COVID – 19   ฯ   (ต่อจากหน้า 1)

 5. คนเชียงใหม่ท่ีเคยเป็นโควิดและรักษาหายแล้ว เกือบทั้งหมดจะมารับการฉีดวัคซีนจนครบตาม
กำาหนด 
 การศึกษาในหลายประเทศพบว่าผู้ท่ีเคยติดเช้ือมาก่อน เม่ือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจะมีภูมิคุ้มกัน 
ที่สูงกว่าและนานกว่าการฉีดวัคซีนอย่างเดียว 
 ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้ป่วยโควิด 100,000 รายไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน
หรือฉีดได้เพียง 1 เข็ม ซึ่งเกือบทุกรายจะกลับมาฉีดวัคซีนต่อจนครบตามกำาหนด เมื่อรวมข้อ 4 และข้อ 5  
กับคนเชียงใหม่ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว 680,409 คน จะได้จำานวนผู้ที่ได้รับการกระตุ้นทั้งจากการฉีดวัคซีน
และการติดเชื้อตามธรรมชาติเป็น 1,060,409 คนหรือ 56.9% ของประชากร 
 ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เชียงใหม่มีอัตราการป่วยตายต่ำามาก ทั้งๆที่อัตราการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
ไม่ถึง 40% ของประชากร อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการระดมฉีดวัคซีนต่อไปทั้งในผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน 
(188,109 คน) ผู้ที่ยังฉีดไม่ครบ (80,923 คน) และผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น (1,181,734 คน) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิคุ้มกันโควิดมากที่สุดและสามารถก้าวข้าม 
โรคระบาดไปสู่โรคประจำาถิ่นได้อย่างปลอดภัย
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขตรั้ว

                     ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณชิย์ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ 
อาจารย์ประจำาภาควชิาคลนิิกสตัวเ์ลี้ยงและสตัวป์่า ให้การต้อนรบั นายพงษท์วิา  
กฤษณพนัธุ ์รองผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิติัการภาค 1 (ภาคเหนอื) บรษิทั วริยิะประกนัภยั จำากดั  
และคณะทำางาน ในโอกาสเขา้ตดิตามและรบัฟงัการนำาเสนอโครงการ “การปลกูพชื 
อาหารช้างทีม่คีณุภาพเพ่ือความยัง่ยนืในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม”่ ท่ีไดร้บัทุนสนบัสนนุ
โครงการจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด พร้อมร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ 
The Success ช่อง SUCCESS CHANNEL ต่อประเด็นการให้ความสำาคัญในการ
ตอ่ยอดและพฒันางานวจิยัทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สขุภาพชา้ง ณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

 นายวรพันธ์ ปัญญากาศ วิศวกรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นวิทยากรและจัดการอบรมการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง "การกำาหนดราคากลางพัสดุ และแนวทางปฏิบัติการกำาหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง และการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์" 
โดยมีบุคลากรจากหน่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
รับการอบรม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำาทอง สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ Re-branding คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้กับผู้บริหาร คณะทำางานจัดทำาแผนกลยุทธ์ และคณะกรรมการ EdPEx  
ของคณะฯ โดยม ี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร 
ในการอบรมเชงิปฏิบตักิารดังกลา่ว ณ ห้องประชมุ 4 ชัน้ 2 อาคารสำานักงานคณะฯ 
เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นรตุม ์เจรญิศร ีรองคณบดฝีา่ยวจิยั รกัษาการ 
แทนคณบดคีณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่พรอ้มด้วย 
อาจารย ์ดร.ณฐัพล ตนัตระกลูทรพัย ์ประธานกรรมการศนูยน์วัตกรรมรฐัศาสตร ์ใหก้าร
ตอ้นรบั Mr.Philip Degenhardt, Regional Director และ Ms.Hoang Hao Tra My,  
Project Manager จาก Rosa-Luxemburg-Stiftung, Southeast Asia – Hanoi Office  
เพื่อหารือร่วมกับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำาเนินความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งหนว่ยงานและ research cluster ทีค่ณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ มคีวาม 
เชีย่วชาญ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้น History of Political Thoughts, Regionalism  
and Regionalisation, China Studies ณ ห้องประชุม 1 คณะรัฐศาสตร์ฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

  “Metaverse” ทำาโลก 
แหง่ความฝนัใหเ้ปน็จรงิไดอ้ยา่งไร? 
จากประมวล “นยิาม” ใน Facebook 
Fanpage: Marketeer Online  
กลา่วไวโ้ดยสรปุ คอื รองรบัการสือ่สาร
กันและกัน รันกิจกรรมออนไลน์ 
หลากหลายโดยผู้ใช้จำานวนมาก 
ได้พร้อมกัน ไม่ใช่แค่ Game  

 “เทคโนโลย”ี (IT)  คอื ความทา้ทายประการหนึง่ ทำาใหเ้ราไมส่ามารถหยดุนิง่แลว้เพกิเฉยความกา้วหนา้ 
อย่างต่อเนื่องของโลกใบนี้ IT สามารถย่อโลกท้ังใบให้อยู่เพียงปลายนิ้ว อำานวยความสะดวกแก่มนุษย์ และ 
กลับกลายเป็นโอกาส หรือภารกิจชวนให้มนุษย์สนใจใฝ่รู้ เปิดตาดู เปิดหูฟัง คิดค้นเรื่องราวใหม่ จนลงมือทำา 
อย่างเมามันไม่ว่าสิ่งนั้นตอบโจทย์งานวิจัย วิชาการ ปัญหาชุมชนหรือไม่ ขณะเดียวกัน “Metaverse”  
เป็นผลพวงใหม่ของ IT ที่ถูกนำาไปใช้ในทุกวงการ ซึ่งล้วนสร้างแพลตฟอร์มต่างกันไป แต่มี “ธง”  
หลักปักจุดเดียวกัน คือ เชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นไปได้ยากในโลกจริงให้เกิดข้ึนโลกในเสมือน ตอบสนอง 
ความต้องการของคนเจนเนอเรชั่นปัจจุบัน
 Metaverse (จักรวาลนฤมิต) ในสายตาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการเรียนการสอนอันทันสมัย ก้าวไปสู่อนาคต และยังเปิดพื้นที่ 
ให้เด็กรุ่นใหม่ วัย GEN Z ได้ “ลองของ” ผ่านการแข่งขัน ENTANEER CMU Metaverse Contest  
ภายใต้โจทย์ “โลกวิศวะที่คุณอยากให้เป็น” บน The Sandbox นับเป็นครั้งแรกในการสร้างอีกมิติ 
ให้วิศวฯ มช. ในฝันของเด็กยุคใหม่เกิดตัวตนจริงบน Metaverse พร้อมคัดสรรผู้ผ่านเข้ารอบที่เสนอ 
แนวคิดผลงานร่วมทำา Workshop สร้าง Metaverse บน The Sandbox โดยทีมงาน บริษัท GERMINI  
Blockchain ผู้สนับสนุน ยื่นมือเข้าช่วยสั่งสม สั่งสอนยุทธวิถีแก่ผู้แข่งขันด้วย “สายตาดุจเหยี่ยว”  
ของกุนซือแตล่ะคนยงัสามารถทำาหนา้ทีก่รรมการตัดสนิ เฟน้หาทมีที ่“เตะตา” ดว้ย คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาล ี ตลอดจนกรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษัิท Gemini Blockchain คณุธน ูอนิทรธนู รว่มงานดงักลา่วใน ณ วทิยาลยัศิลปะ สือ่และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 

วิศวฯ มช. ข้ามเส้นแบ่งโลกจริงกับโลกเสมือน 
ด้วย ENTANEER CMU Metaverse Contest 

อยู่กับโลกจริงขนานไปกับในฝัน

แต่มีฟังก์ช่ันอื่นให้ผู้ใช้เลือกเล่นในแพลตฟอร์มเดียว เข้าถึงง่าย ๆ ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย สามารถตกแต่ง 
หรือออกแบบสิ่งต่าง ๆ โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งนั้น แถมยังจำาหน่ายต่อได้ด้วย การเก็บข้อมูลและ 
ประมวลผลกระจายไว้หลายแห่ง แต่ละแพลตฟอร์มมี “เจ้าของร่วม” หลายคนคล้ายบริษัทมหาชน  
เผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยกับบริษัทผู้สร้าง Metaverse โลกเสมือนเหล่านั้นจะไม่ทลายหายไป
 ENTANEER CMU Metaverse Contest เปน็พืน้ทีเ่ปดิเพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่ว พรอ้มเดมิพนักนั
ด้วยทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาท เป็นรางวัลการันตีฝีมือ รวมถึง Concept พิชิตใจกรรมการ รังสรรค์
จักรวาลนฤมิตของวิศวฯ มช. อย่างตอบโจทย์โดดเด่น และสร้างสรรค์ที่สุด นี่คือการสร้างประสบการณ์ใหม ่
แกก่ารออกแบบ ผนวกโลกแหง่ความจรงิเขา้กบัโลกทีห่ลายคนคดิฝนัใหเ้ปน็ไปได ้กอ่เกดิแรงบนัดาลใจตรงกบั
ช่วงห้วงเวลาของคนยุคใหม่ ทั้งยังสร้างตัวตนด้วยคาแรคเตอร์เฉพาะบน “Metaverse” เร่ืองใหม่ที่เรายังคง
ต้องไขขอบเขตว่าจะขยายออกไปได้ไกล และมี “สเปค” น่าอัศจรรย์ได้อีกมากมายเพียงใดนั่นเอง
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ที่ปรึกษา       : ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรณาธิการบริหาร : รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
บรรณาธิการ     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล กองบรรณาธิการ : ม.ล.กัตติกา เกษมสันต์ ละอองศรี นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ นางสาวศุภวรรณ ขำาเจริญ นางสาวอรรัตน์ สว่างแสง 
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 นายกฤตพล ญาติจันทร ์ 
นกัศกึษาชัน้ปทีี ่3 คณะสถาปตัยกรรม 
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ รว่มกบั 
นิสิต-นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนสนุนัทา สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ และ มหาวิทยาลัย 
อสัสมัชัญ ควา้รางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับที่ 1 จากการเสนอผลงาน  
“50:50 street” ในนิทรรศการ  

 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา  
5 หม่ืนบาท เพือ่พฒันาเทคโนโลยทีางด้านปัญญาประดิษฐฯ์ จากโครงการพฒันาศกัยภาพ
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ สำาหรับ
อุตสาหกรรมไทย ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2565 ที่กรุงเทพฯ
 สมาชิกทีมประกอบด้วย นายธเนศ สิงห์ลอ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ นายธวัชชัย จันทะบุตร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
คณะเกษตรศาสตร์ นายพทัธนนัท ์นริกุตศิานติ ์สาขาวชิาเทคโนโลยผีลติภัณฑท์างทะเล 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.ปราการ อุณจักร 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม
 โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ สำาหรับอุตสาหกรรมไทย  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ส่งเสริม 
และพฒันาศกัยภาพดา้นปญัญาประดษิฐ์ ซ่ึงจะนำาไปสูก่ารยกระดับความรูค้วามสามารถ
ทางดา้นปญัญาประดษิฐใ์หท้ดัเทยีมระดบัสากล โดยเนน้กระบวนการทำางานและอบรม
อย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
 CR.photos  https://www.facebook.com/ai.development.th/ 

นักศึกษา มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ
พัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์

 รองศาสตราจารย ์ดร.จริาพร  
กุลสาริน และคุณกิตติชัย ทิพย์ทา  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน 
ดเีดน่ ประจำาป ี2565 โดยมศีาสตราจารย ์ 
ดร.นพ.สริฤิกษ ์ทรงศวิไิล ปลดักระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวตักรรม เป็นประธานในพธีิมอบเกยีรติ
บัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
พลเรอืนดเีดน่ ณ หอ้งประชมุภมูบิดนิทร ์
ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เม่ือวันที่ 2 
พฤษภาคม 2565

บุคลากร มช. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำาปี 2565

นักศึกษาสถาปัตย์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ในกิจรรม ASA Architectural

Design Student Workshop 2022

“พึ่งพา-อาศัย : CO-with CREATORs”

ในงาน งานสถาปนิกกรุงเทพ’65

อาจารย์คณะแพทย์ มช.
รับรางวัล PEPTDA Scientific Abstract Award 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกกาญจน์ สันกลกิจ อาจารย์ภาควิชา 
กุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดร้บัรางวลั PEPTDA Scientific 
Abstract Award รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เรื่อง The Clinical Utility of the Oxygen 
Desaturation Index to Predict Sleep-Disordered Breathing in Children  ในการ
ประชมุระดบันานาชาต ิAmerican Thoracic Society (ATS) International Conference  
on May 13-18, 2022, San Francisco, California, USA

ASA Architectural Design Student Workshop 2022 “พึ่งพา-อาศัย : CO-with 
CREATORs” ที่บอกเล่าถึงแนวคิด วิธีการจัดการ อย่างสร้างสรรค์ ระหว่าง 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานออกแบบ pavilion รถเข็น  
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ co with creator และให้สังคมมีส่วนร่วมรับรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 
ณ งานสถาปนิกกรุงเทพ’65 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 อาคาร
ชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
 ผลงานของนักศึกษา “50:50 street” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นั้น  
มแีนวคดิคือ การนำาประเดน็ปญัหาทางเทา้ทัง้ทีจ่อดรถ และร้านอาหารรถเขน็ขา้งทางใน
ประเทศไทยและเลอืกตวัอยา่งสถานทีท่ีม่ปีญัหานีค้อื หลงั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยนำามา 
วเิคราะห ์โดยทำางานรว่มกับ users ทีห่ลากหลายทัง้แมค่า้ทีข่าย นกัศกึษาท่ีซือ้ นกัศกึษา
ที่ไม่ชอบ เพื่อมาหาตรงกลางร่วมกัน โดยจะเป็น pattern การวางรถเข็น modular 
และ รถเข็นที่เป็นในรูปแบบ transform และสอดแทรก street art ที่ได้สีจากไฟจราจร 
ที่นำามาดรอปลงเพื่อแสดงการตักเตือนลงไปด้วย

 นอกจากนี้ ยังมีผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ที่เข้าร่วม 
งาน workshop ชือ่ผลงาน “มานะมาน ีทีเ่มตา้เวริส์” โดยนายภาคนิ ทองบาง นกัศกึษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่รว่มกับนสิิต-นกัศึกษาจากมหาวทิยาลัย
พะเยา จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 โดยมแีนวคดิคอื การทำาโลกเสมือนเพือ่มารองรบัสำาหรบัวยัเกษยีณทีเ่บือ่หนา่ยกบั 
ต้องการพบปะผู้คนหรือออกไปคุยกันข้างนอกแต่ไม่สะดวก จึงได้นำาตัวเมต้าเวิร์สที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงได้มาใช้เพื่อให้เป็นเสมือนแหล่งรวมตัวของท้ังเพ่ือน ญาติ หลาน ๆ 
ให้สามารถมาเจอกันได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกัน
 การ Workshop ครั้งน้ี ทำาให้นักศึกษาได้ฝึกการทำางานร่วมกัน ระหว่าง
นกัศึกษาและคณาจารย ์จาก 37 สถาบนัการศกึษาทางด้านสถาปตัยกรรม และได้แสดง
ความสามารถทางการออกแบบ ในการฝึกทักษะการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่มและเข้าใจ
กระบวนการนำาเสนองานในพืน้ท่ีสาธารณะ เพือ่ตอ่ยอดองคค์วามรู้ในการพฒันาเกีย่วกับ 
การวางแผนและการออกแบบต่อไป


