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มหาวิทยาลัยได้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมาย

ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) โดยกำาหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic 

Objectives) ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำา ส่งมอบ

คุณค่าสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตรงตาม

สมรรถนะหลัก และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: SO) 

ทั้งหมด 6 เป้าหมาย



บทนำ�
	 ภ�ยใต้ว้ิสัิัยทัศน์ในก�รเป็น็มห�วิทิย�ลััยชัั้�นนำท่�รบัผิิดชั้อบต้อ่สัังคมแลัะสัร�้งก�รพัฒัน�
ท่�ยั�งยืน	มห�วิิทย�ลััย	เชั้่ยงใหม่ได้นำ	“เป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน”	(SDGs)	ทั�ง	17	ข้้อ	ม�เป็็น
สั่วินสัำคัญข้องก�รข้ับเคลืั�อนมห�วิิทย�ลััยภ�ยใต้้ยุทธศ�สัต้ร์ต้�มแผินพััฒน�ก�รศึกษ�
มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่	ระยะท�่	13	ในรูป็แบบวิัต้ถุุป็ระสังค์เชั้ิงกลัยุทธ์	(Strategic	Objectives:	SO)	
อันป็ระกอบด้วิย	

 SO1 :	 สัร้�งก�รพััฒน�ท�่ยั�งยืนด้�นนวิัต้กรรมเศรษฐกิจฐ�นชั้่วิภ�พันวิัต้กรรม	
(Biopolis	Platform)	สัอดคลั้องกับ	SDG7:	Affordable	and	Clean	Energy	สัร้�งหลัักป็ระกัน
ใหท้กุคนสั�ม�รถุเข้�้ถึุงพัลัังง�นสัมัยใหมท่่�ยั�งยนืในร�ค�ท่�ยอ่มเย�	SDG	11	:	Sustainable	Cities	
and	Communities	 ทำให้เมืองแลัะก�รตั้�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลัุมป็ลัอดภัย	 ม่ 
ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน	 แลัะ	 SDG	 13	 :	 Climate	 Action	 เร่งต้่อสัู้กับก�รเป็ล่ั�ยนแป็ลังสัภ�พั 
ภูมิอ�ก�ศแลัะผิลักระทบท่�เกิดข้ึ�น	

 SO2 :	 สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นนวัิต้กรรมก�รแพัทย์	 สัุข้ภ�พั	 แลัะก�รดูแลั 
ผูิ้สัูงอ�ยุ	(Medicopolis	Platform)	สัอดคลั้องกับ	SDG	2:	Zero	Hunger	ยุต้ิควิ�มหิวิโหย	บรรลัุ
ควิ�มมั�นคงท�งอ�ห�รแลัะยกระดับโภชั้น�ก�รสัำหรับทุกคนในทุกวัิย	แลัะ	SDG	3	:	Good	Health	
and	Well-being	 สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�คนม่ชั้่วิิต้ท่�ม่สัุข้ภ�พัด่แลัะสั่งเสัริมสัวิัสัดิภ�พัสัำหรับ 
ทุกคนในทุกวัิย		

 SO3 : สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นลั้�นน�สัร้�งสัรรค์	(Creative	Lanna	Platform)	
สัอดคลั้องกับ	SDG	3:	Good	Health	and	Well-being	สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�คนม่ชั้่วิิต้ท่�ม่สัุข้ภ�พั
ด่แลัะสั่งเสัริมสัวิัสัดิภ�พัสัำหรับทุกคนในทุกวิัย	 แลัะ	 SDG	 11:	 Sustainable	 Cities	 and	
Communities	ทำให้เมืองแลัะก�รต้ั�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลัุม	ป็ลัอดภัย	ม่ภูมิต้้�นท�น
แลัะยั�งยืน	

 SO4 : สัร้�งก�รพััฒน�ท�่ยั�งยืนด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	 (Education	 Platform)	
สัอดคลั้องกับ	SDG	4:	Quality	Education	สัร้�งหลัักป็ระกันวิ่�ทุกคนม่ก�รศึกษ�ท่�ม่คุณภ�พั
อย่�งครอบคลัุมแลัะเท่�เท่ยม	แลัะสันับสันุนโอก�สัในก�รเร่ยนรู้ต้ลัอดชั้่วิิต้	

 SO5 : สัร้�งก�รพััฒน�ท่� ยั�งยืนด้�นก�รวิิจัยแลัะนวิัต้กรรม	 (Research	 and	
Innovation	Platform)	สัอดคลั้องกับ	SDG	9:	Industry,	Innovation	and	Infrastructure	สัร้�ง
โครงสัร้�งพัื�นฐ�นท่�ม่ควิ�มทนท�น	สั่งเสัริมก�รพััฒน�อุต้สั�หกรรมท่�ครอบคลัุมแลัะยั�งยืแลัะ 
สั่งเสัริมนวิัต้กรรม	



 SO6 :	 บรหิ�รจดัก�รองคก์รเพัื�อมุง่สูัค่วิ�มเป็น็เลัศิ	(CMU	Excellence	Management	
Platform)	สัอดคลั้องกับ	SDG	1:	No	poverty	ข้จัดควิ�มย�กจน	แลัะ	SDG	11:	Sustainable	
Cities	and	Communities	ทำให้เมืองแลัะก�รตั้�งถุิ�นฐ�นข้องมนุษย์ม่ควิ�มครอบคลุัม	ป็ลัอดภัย	
ม่ภูมิต้้�นท�นแลัะยั�งยืน

	 นอกจ�กยุทธศ�สัต้ร์ในรูป็แบบวัิต้ถุุป็ระสังค์เชั้ิงกลัยุทธ์แลั้วิ	มห�วิิทย�ลััยยังได้ดำเนิน
กิจกรรมแลัะสันับสันุนเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนครบทุก	SDGs	ไม่วิ่�จะเป็็น	SDG	5:	Gender	
Equality	ก�รบรรลุัควิ�มเท่�เท่ยมระหวิ่�งเพัศ	 เสัริมสัร้�งควิ�มเข้้มแข้็งให้แก่สัต้ร่	 แลัะเด็กหญิง	
SDG	6:	Clean	Water	and	Sanitation	ให้ม่น�ำใชั้้	แลัะบริห�รจัดก�รน�ำแลัะสัุข้�ภิบ�ลัอย่�งยั�งยืน
สัำหรับทุกคน	SDG	8:	Decent	Work	and	Economic	Growth	ก�รเจริญเต้ิบโต้ท�งเศรษฐกิจ
ท่�ยั�งยืนแลัะทั�วิถุึง	แลัะก�รจ้�งง�นเต้็มอัต้ร�	SDG	10	:	Reduced	Inequality	ลัดควิ�มไม่เท่�เท่ยม
ทั�งภ�ยในแลัะระหวิ่�งป็ระเทศ	SDG	14:	Life	Below	Water	อนุรักษ์แลัะใชั้้ป็ระโยชั้น์ทรัพัย�กรท�ง
ทะเลั	แลัะมห�สัมุทร	อย่�งยั�งยืน	SDG	15:	Life	on	Land	ป็กป็้อง	ฟื้้�นฟืู้แลัะสั่งเสัริมก�รใชั้้ระบบ
นิเวิศน์บนบกอย่�งยั�งยืน	SDG	16:	Peace	and	Justice	Strong	Institutions	สั่งเสัริมสัังคมท่�
สังบสัุข้ทุกคนเข้้�ถุึงกระบวินก�รยุติ้ธรรม	 สัร้�งสัถุ�บันท่�ม่ควิ�มรับผิิดชั้อบ	 แลัะ	 SDG	 17:	
Partnerships	to	achieve	the	Goal	เสัริมสัร้�งควิ�มแข็้งแกร่งข้องกลัไกดำเนินง�นแลัะหุ้นสั่วิน
ควิ�มร่วิมมือระดับโลัก	ดังจะเห็นได้จ�กกิจกรรมแลัะก�รดำเนินง�นท่�ป็ร�กฎในร�ยง�น	 (SDG	
Report)	ฉบับน่�	ท่�เป็็นเพั่ยงบ�งสั่วินข้องกิจกรรมหรือผิลัง�นทั�งหมดท่�มห�วิิทย�ลััยได้ดำเนินก�ร
เพืั�อให้บรรลุัสูั่เป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนท่�กำหนดไวิ	้



สั�รจ�กอธิก�รบด่มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่

	 มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่เป็็นมห�วิิทย�ลััยแห่งแรกในภูมิภ�ค	จัดตั้�งข้ึ�นต้�มนโยบ�ยข้องรัฐ	
แลัะเจต้น�รมณ์ข้องป็ระชั้�ชั้นในภ�คเหนือเพัื�อให้เป็็นศูนย์กลั�งท�งวิิชั้�ก�รแลัะวิิชั้�ชั้่พัชัั้�นสูัง	เพัื�อ
อำนวิยป็ระโยชั้น์แก่ท้องถุิ�นแลัะป็ระเทศชั้�ต้ิโดยสั่วินรวิม

	 มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่ได้กำหนดวิิสััยทัศน์ในก�รเป็็นมห�วิิทย�ลััยชัั้�นนำท่�รับผิิดชั้อบ 
ต้อ่สัังคมแลัะสัร�้งก�รพัฒัน�ท่�ยั�งยนืดว้ิยนวัิต้กรรม	โดยไดน้อ้มนำหลัักป็รัชั้ญ�เศรษฐกิจพัอเพัย่ง	
(Sufficient	 Economy	Philosophy	 :	 SEP)	 แลัะเป็้�หม�ยก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน	 (Sustainable	
Development	Goals	:	SDGs)	เป็น็กรอบแนวิท�งก�รดำเนินง�น	เพัื�อนำไป็สูัก่�รเป็น็มห�วิทิย�ลััย
ชั้ั�นนำ	สั่งมอบคุณค่�สูั่สัังคม	ทั�งภ�ยในป็ระเทศ	แลัะในระดับโลัก	ภ�ยใต้้พัันธกิจทั�ง	4	ด้�น	ซึ่ึ�งได้แก	่
ก�รศึกษ�	(Education)	ก�รวิิจัย	(Research)	ก�รบริก�รวิิชั้�ก�ร	(Outreach)	แลัะก�รบริห�ร
จัดก�รเชั้ิงบูรณ�ก�ร	(Stewardship)	รวิมทั�งก�รมุ่งมั�นพััฒน�มห�วิิทย�ลััยภ�ยใต้้ยุทธศ�สัต้ร์
ต้�มแผินพััฒน�ก�รศึกษ�มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่	 ระยะท�่	 13	 ในรูป็แบบวิัต้ถุุป็ระสังค์เชั้ิงกลัยุทธ์	 
อันป็ระกอบไป็ด้วิย	1.	 สัร้�งก�รพััฒน�ท�่ยั�งยืนด้�นนวิัต้กรรมเศรษฐกิจฐ�นชั้่วิภ�พันวัิต้กรรม	
(Biopolis	Platform)	2.	สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นนวัิต้กรรมก�รแพัทย์	สุัข้ภ�พั	แลัะก�รดูแลั
ผูิ้สูังอ�ยุ	(Medicopolis	Platform)	3.	สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นลั้�นน�สัร้�งสัรรค์	(Creative	
Lanna	Platform)	 4.	 สัร้�งก�รพััฒน�ท�่ยั�งยืนด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	 (Education	Platform)	 
5.	สัร้�งก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืนด้�นก�รวิิจัยแลัะนวิัต้กรรม	(Research	and	Innovation	Platform)	
6.	บริห�รจัดก�รองค์กรเพืั�อมุ่งสูั่ควิ�มเป็็นเลัิศ	(CMU	Excellence	Management	Platform)	

	 นอกจ�กน่�	มห�วิิทย�ลััยได้กำหนดแนวิท�งในก�รสัร้�งง�นวิิจัยแลัะบริก�รวิิชั้�ก�รท่�ก่อ
ให้เกิดเครือข้่�ยควิ�มร่วิมมือในทุกภ�คสั่วิน	ทั�งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชั้น	ภ�คสัังคม	ภ�คชัุ้มชั้น	แลัะโดย
เฉพั�ะในแวิดวิงนกัวิชิั้�ก�รดว้ิยกนั	เพัื�อรว่ิมข้บัเคลืั�อนเป็�้หม�ยก�รพัฒัน�ท่�ยั�งยนืทั�งระดบัป็ระเทศ
แลัะระดับพืั�นท่�	 รวิมทั�งได้บรรจุก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน	 (SDGs)	 ไวิ้ในหลัักสัูต้รก�รเร่ยนก�รสัอนเพัื�อ
สัร้�งก�รรับรู้แลัะก�รม่สั่วินร่วิมในก�รข้ับเคลืั�อน	 รวิมถุึงก�รพััฒน�บุคลั�กรให้ม่องค์ควิ�มรู้	
SDGs	ในทุกชั้่วิงวัิย

	 ร�ยง�น	 SDG	Report	 ฉบับน่�	 จะแสัดงให้เห็นถุึงผิลัง�นแลัะกิจกรรมสัำคัญๆ	 ข้อง
มห�วิิทย�ลััยเชั้่ยงใหม่ท่�มุ่งมั�นในก�รเป็็นกลัไกสัร้�งควิ�มเข้้มแข้็งให้กับชัุ้มชั้น	 สัังคม	ป็ระเทศชั้�ติ้	
ด้วิยก�รสัร้�งเครือข้่�ยก�รทำง�นร่วิมกันระหวิ่�งหน่วิยง�นทุกภ�คสั่วิน	 ทั�งระดับภูมิภ�ค	 แลัะ
ระดบัป็ระเทศ	ในก�รขั้บเคลืั�อนเป้็�หม�ยก�รพัฒัน�ท่�ยั�งยืน	(SDGs)	ไป็สู่ัก�รป็ฏิบัิต้อิย่�งบูรณ�ก�ร 
เพัื�อก�รบรรลัุเป็้�หม�ยอย่�งยั�งยืน	

ศ�สัต้ร�จรย์	ดร.	น�ยแพัทย์พังษ์รักษ์	ศร่บัณฑิิต้มงคลั
อธิก�รบด่





SDG 1 : No Poverty

SDG 2 : Zero Hunger

SDG 3 : Good Health and Well-being

SDG 4 : Quality Education 

SDG 5 : Gender Equality 

SDG 6 : Clean Water and Sanitation

SDG 7 : Affordable and Clean Energy 

SDG 8 : Decent Work and Economic Growth

SDG 9 : Industry, Innovation and Infrastructure 

SDG 10 : Reduced Inequalities

SDG 11 : Sustainable Cities and Communities 

SDG 13 : Climate Action 

SDG 14 : Life below Water

SDG 15 : Life on Land

SDG 16 : Peace, Justice and Strong Institutions

SDG 17 : Partnerships for the Goals 

SDG 12 : Responsible Consumption and Production

12

15

18

21

24

27

30

33

36

40

43

46

49

52

55

58

61

สั�รบัญ



:  ขจััดความยากจัน

: ขจััดความอดอยากสร้้างความมั�นคงทางอาหาร้

: ส่งเสริ้มความเป็็นอย่่ท่�ด่ของทุกคน

:  ส่งเสริ้มโอกาสในการ้เร่้ยนร่้้

:  สร้้างความเท่าเท่ยมทางเพศสตร่้และความเสมอภาคร้ะหว่างเพศ

: จััดการ้น้ำอย่างยั�งยืนและพร้้อมใช้้สำหรั้บทุกคน

:  ให้ทุกคนเข้าถึึงพลังงานท่�ยั�งยืนได้ตามกำลังของตน

:  ส่งเสริ้มการ้เจัริ้ญเติบโตทางเศร้ษฐกิจัท่�ยั�งยืน

:  ส่งเสริ้มอุตสาหกร้ร้มท่�ยั�งยืนและนวัตกร้ร้ม

:  ลดความเหลื�อมล้ำทั้งภายในและร้ะหว่างป็ร้ะเทศ

:  สร้้างเมืองและการ้ตั้งถึิ�นฐานท่�ป็ลอดภัย

:  สร้้างร่้ป็แบบการ้ผลิตและการ้บริ้โภคท่�ยั�งยืน

:  การ้ดำเนินการ้อย่างเร้่งด่วนเพื�อแก้ป็ัญหาโลกร้้อน

:  อนุร้ักษ์และใช้้ป็ร้ะโยช้น์จัากทรั้พยากร้ทางทะเลอย่างยั�งยืน

:  ส่งเสริ้มการ้ใช้้ป็ร้ะโยช้น์ท่�ยั�งยืนของร้ะบบนิเวศบนบก

:  ส่งเสริ้มสันติภาพและการ้เข้าถึึงร้ะบบยุติธร้ร้มอย่างเท่าเท่ยมกัน

:  สร้้างความร้่วมมือร้ะดับสากลต่อการ้พัฒนาท่�ยั�งยืน
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SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure

SDG 10 Reduced Inequalities

SDG 11 Sustainable Cities and Communities

SDG 12 Responsible Consumption and Production

SDG 13 Climate Action

SDG 14 Life below Water

SDG 15 Life on Land

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

SDG 17 Partnerships for the Goals

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย



ช่วยเหลือ เร่งฟื้นฟู 

เปลี่ยนผ่านสู่วิถีชีวิตใหม่

ข้จัดควิ�มย�กจน



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้ตระหนัักถึึงผลักระทบจากสถึานัการณ์์	 COVID-19	 ที�
เกิด้ขึ้ึ�นั	 จึงได้้กำหนัด้แนัวิทางการชี่วิยเหลัือนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เพื่ื�อบรรเทา
ควิามเดื้อด้ร้อนัผ่านัการด้ำเนัินัการต่างๆ	ได้้แก่	
1.	การลัด้ค่าธรรมเนัียมการศึึกษาทุกหลัักสูตร	ทั�งระด้ับปริญญาตรีแลัะระด้ับบัณ์ฑิิตศึึกษา	
2.	ลัด้ค่าบำรุงหอพื่ัก	ในัภาคเรียนัที�	1	ปีการศึึกษา	2564
3.	จัด้หาทุนัการศึึกษา	ระด้ับคณ์ะแลัะระด้ับมหาวิิทยาลััย
4.	จัด้ตั�งกองทุนัชี่วิยเหลืัอบรรเทาแก่นัักศึึกษา	เพื่ื�อเป็นัทุนัทำงานัแลัะเป็นัเงินัยืม
5.	ผ่อนัผันัระยะเวิลัา/เลัื�อนัชีำระค่าธรรมเนีัยมการศึึกษา	สำหรับนัักศึึกษาที�กู้	 กยศึ.	แลัะ

นัักศึึกษาที�จำเป็นัอื�นัๆ
6.	สนัับสนัุนัการศึึกษา	 โด้ยการแจกซิิมโทรศึัพื่ท์ฟรี	 เพื่ื�อให้นัักศึึกษาได้้ใชี้งานัอินัเทอร์เน็ัต

ในัการเรียนัออนัไลันั์ได้้อย่างเต็มประสิทธิภาพื่
7.	ให้บริการยืมคอมพิื่วิเตอร์พื่กพื่าแก่นัักศึึกษาที�ขึ้าด้แคลันัอุปกรณ์์
	 นัอกจากนัี�	 ยังได้้เตรียมอุปกรณ์์	EZ	Studio	แลัะลัิขึ้สิทธิ�โปรแกรม	Zoom	เพื่ื�อ
เอื�อต่อการเรียนัการสอนัออนัไลันั์ด้้วิย	 การด้ำเนัินัการด้ังกลั่าวิ	 รวิมมูลัค่าการชี่วิยเหลัือ 
กวิ่า	465,000,000	บาท	(สี�ร้อยหกสิบห้าลั้านับาท)

	 อุทยานัวิิทยาศึาสตร์แลัะเทคโนัโลัยี	ภาคเหนืัอ	จังหวัิด้เชีียงใหม่	แลัะมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	ได้้นัำองค์ควิามรู้	เทคโนัโลัยี	แลัะโครงสร้างพื่ื�นัฐานัขึ้องมหาวิิทยาลััยไปใชี้ให้เกิด้
ประโยชีนัส์งูสดุ้แกป่ระชีาชีนั	ชุีมชีนั	แลัะสงัคมในัวิงกวิา้ง	ซิึ�งได้ร้บัผลักระทบจากสถึานัการณ์์
การแพื่ร่ระบาด้โรค	COVID-19	ผ่านั	“5	โปรแกรมรวิมพื่ลััง	มชี.	เพื่ื�อเร่งการฟ้�นัตัวิแลัะการ
เปลัี�ยนัผ่านัสู่วิิถึีชีีวิิตใหม่หลััง	COVID-19	(5	Programs:	CMU	Power	for	Strengthening	
and	Transitioning	to	New	Normal)”	เพื่ื�อเป็นัต้นัแบบให้เกิด้กลัไกการผลัักด้ันัร่วิมกับ
กลัไกอื�นัๆ	กอ่ใหใ้หเ้กดิ้การสร้างคนัแลัะผูน้ัำยุคใหม่	สรา้งงานั	สรา้งรายได้	้แลัะเพืื่�อตอบโจทย์ 
พื่ื�นัที�แลัะก่อเกิด้การพื่ัฒนัาเศึรษฐกิจแลัะสังคมส่งผลัให้เกิด้การพื่ัฒนัาท้องถึิ�นัได้้อย่างยั�งยืนั	
ด้ังนัี�
โปรแกรมที�	1	 มชี.	อาสา	Plug	and	Play	(CMU	Local	Engagement	Plug	&	Play)	
โปรแกรมที�	2	 เรียนัรู้ประสบการณ์์ทำงานักับ	มชี.	(Learning	&	Working	with	CMU)	
โปรแกรมที�	3	 สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพื่กับ	มชี.	(CMU	Startup)	
โปรแกรมที�	4	 องค์ควิามรู้	มชี.	เพืื่�อทุกคนั	(CMU	Knowhow	for	All)	
โปรแกรมที�	5	 เพื่ิ�มมูลัค่าผลัิตภัณ์ฑิ์ด้้วิยโรงงานัต้นัแบบ	 มชี.	 (CMU	 Pilot	 Plant	 for	 
	 Value-Added)	

มช. ท่�มงบ 465 ล้้านบาท ช�วยเหลื้อนักศึึกษา บรรเทาความเดืือดื
ร้อนจากสถานการณ์์ COVID-19

5 โปรแกรมรวมพล้ัง มช. เพื่อเร�งการฟื้้�นตััวแล้ะการเปล้ี่ยนผ่�าน
ส่�วิถีชีวิตัใหม�หล้ัง COVID-19

ที่่�มา:	https://www.cmu.ac.th/th/
article/73b476eb-4453-489e-9897-
16a47df29b78

ที่่�มา: https://cmu.ac.th/th/article/9e04d210-ed28-46a1-89c5-21f36d0a5908
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	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้จัด้โครงการ	 Gastronomy	
Tourism:	LANNA	Gastronomy	“คิด้ถึงึเชียีงใหม”่	ซิึ�งเปน็ัโครงการ
ที�มีวัิตถุึประสงค์	 เพื่ื�อแก้ไขึ้ปัญหา	 เยียวิยาแลัะฟ้�นัฟูเศึรษฐกิจแลัะ
สังคมที�ได้้รับผลักระทบจากสถึานัการณ์์การระบาด้ขึ้องโรคติด้เชีื�อ
ไวิรัสโคโรนัา	2019	โด้ยมุ่งเนั้นัการพื่ัฒนัาเมืองเชีียงใหม่ให้เป็นัเมือง
ท่องเที�ยวิเชีิงวิัฒนัธรรมอาหารลั้านันัารูปแบบใหม่	 ให้เติบโต	 มี
ศึักยภาพื่แลัะพื่ึ�งพื่าตนัเองได้้	 แสด้งควิามเป็นัอัตลัักษณ์์ท้องถึิ�นัที�
สามารถึเผยแพื่ร่การด้ำรงชีีพื่ขึ้องชีาวิเชีียงใหม่ให้ออกสู่สากลั	ผ่านั
ตัวิกลัางทางด้้านัอาหาร	โด้ยใชี้อาหารเป็นัตัวิเลั่าเรื�องราวิ	แลัะชีวินั
ให้ทุกคนักลัับมาคิด้ถึึงเชีียงใหม่	 นัอกจากนีั�ยังเป็นัการส่งเสริมให้
จังหวัิด้เชีียงใหม่เป็นัจังหวัิด้ที�ขึ้ึ�นัชีื�อวิ่าเป็นั	 Destination	 of	
Gastronomy	 Tourism	 เกิด้เป็นัจุด้ศึูนัย์กลัางการท่องเที�ยวิในั 
รูปแบบอาหารในัจังหวิัด้เชีียงใหม่	 สามารถึดึ้งดู้ด้นัักท่องเที�ยวิที�มี
ควิามสนัใจเรียนัรู้ทางด้้านัวิัฒนัธรรม	 เพื่ื�อยกระดั้บการท่องเที�ยวิที�
เนั้นัคุณ์ภาพื่แลัะสร้างรายได้้สูง	 ส่งผลักระทบเชีิงบวิกต่อเศึรษฐกิจ	
การท่องเที�ยวิแลัะธุรกิจร้านัอาหารในัจังหวิัด้เชีียงใหม่มากยิ�งขึ้ึ�นั	 
ซิึ�งเป็นัการกระจายรายได้้ให้ทุกภาคส่วินัมาสู่การพื่ัฒนัาเศึรษฐกิจ
ร่วิมกันั

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้รับอนุัมัติโครงการยกระดั้บ
เศึรษฐกิจแลัะสังคมรายตำบลัแบบบูรณ์าการ	 (U2T)	 ในัรอบที�	 1	
(ระยะเวิลัาด้ำเนิันัการ	 1	 กุมภาพัื่นัธ์	 -	 30	 ธันัวิาคม	 2564)	 ซิึ�ง
ครอบคลัุมพื่ื�นัที�ทั�งหมด้	6	จังหวิัด้	ได้้แก่	เชีียงใหม่	เชีียงราย	ลัำพืู่นั	
ลัำปาง	 แม่ฮ่่องสอนั	 แลัะพื่ิษณ์ุโลัก	 โด้ยโครงการนัี�	 เนั้นัการฟ้�นัฟู
เศึรษฐกิจแลัะสังคมในัพื่ื�นัที�	 50	 ตำบลั	 เพื่ื�อฟ้�นัฟูเศึรษฐกิจชีุมชีนั	
แลัะเพืื่�อใหเ้กิด้การพัื่ฒนัาการเสริมสรา้งอาชีพีื่ใหมภ่ายในัชุีมชีนั	โด้ย
แบ่งออกทั�งหมด้	4	ด้้านั	ได้้แก่	ด้้านัที�	1	การพื่ัฒนัาสัมมาชีีพื่แลัะ
การสร้างอาชีีพื่	ด้้านัที�	2	การสร้างแลัะพัื่ฒนัา	Creative	Economy	
ด้้านัที�	 3	 การนัำองค์ควิามรู้ไปชี่วิยพื่ัฒนัาชีุมชีนั	 (Health	 care)	 
แลัะด้้านัที�	4	การส่งเสริมสิ�งแวิด้ลั้อม	Circular	Economy	เนั้นัการ
ส่งเสริมสิ�งแวิด้ลั้อมในัพื่ื�นัที�นัั�นัๆ	
	 โครงการนัี�	 เป็นัควิามร่วิมมือจากคณ์าจารย์	 นัักวิิจัย	 
จากคณ์ะส่วินังานัต่างๆ	 18	 คณ์ะ/ส่วินังานั	 ที�ร่วิมกันันัำควิามรู้
ประสบการณ์์	แลัะควิามเชีี�ยวิชีาญ	มาปรับใชี้ในัพื่ื�นัที�	 ไม่วิ่าจะเป็นั
เรื�องการพื่ัฒนัาผลัิตภัณ์ฑิ์	การสร้างมาตราฐานั	การแปรรูปผลัผลัิต	
รวิมไปถึึงด้้านัการพื่ัฒนัาเรื�องการตลัาด้	หรือ	platform	ที�จะปรับ
ใชี้ในัอนัาคตได้้	นัอกจากนัี�มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้มีนัโยบายแลัะ
แนัวิทางที�จะสนัับสนุันัต่อยอด้การทำงานัขึ้องพื่ื�นัที�	 ที�ยังต้องการ 
องค์ควิามรู้เขึ้้าไปหนัุนัเสริมอย่างต่อเนัื�อง	 โด้ยให้ควิามสำคัญขึ้อง
การสร้างกระบวินัการเรียนัรู้	 ให้เกิด้กับคนัในัพืื่�นัที�	 เพื่ื�อให้เกิด้การ
ทำงานัต่อเนืั�อง	แลัะมีการจัด้สรรงบประมาณ์ภายในั	ขึ้ึ�นัมารองรับ
แลัะตอ่ยอด้การทำงานั	เพื่ื�อใหบ้รรลัตุามเปา้หมายแลัะวิตัถึปุระสงค์
ขึ้องโครงการต่อไป	

Gastronomy Tourism : LANNA 
Gastronomy “คิดืถึงเชียงใหม�”

U2T มหาวิทยาลั้ยเชียงใหม� โครงการยกระดืับ
เศึรษฐกิจแล้ะสังคมรายตัำบล้แบบบ่รณ์าการ 
(มหาวิทยาลั้ยส่�ตัำบล้)

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/d13f7d26-6705-4b8e-bf35-
722738aac96b

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/1f41b707-fa25-47c0-a821-
dcca5a7064e7
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ยกระดับอาหารพื้นบ้าน 

สร้างเกษตรแนวใหม่ 

สู่ความปลอดภัย

ทางอาหารอย่างยั่งยืน

ข้จัดควิ�มอดอย�กสัร้�งควิ�มมั�นคงท�งอ�ห�ร



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้จัด้ตั�งโรงพื่ยาบาลัสนัามเชีียงใหม่	
2	ณ์	หอพื่ักหญิงอาคาร	5	เพื่ื�อดู้แลันัักศึึกษาแลัะบุคลัากร	มชี.	ที�มี
ผลัตรวิจโควิิด้-19	 เป็นับวิก	 อีกทั�งยังได้้เปิด้จุด้รับบริจาคขึ้องใชี้
จำเป็นั	ที�หอพื่ักหญิง	7	ตั�งแต่วิันัที�	12	เมษายนั	2564	เป็นัต้นัมา	
โด้ยรับบริจาคขึ้องใชี้จำเป็นั	 อาหารแห้ง	 เชี่นั	 หนั้ากากอนัามัย	
เจลัแอลักอฮ่อลั์	ทิชีชูี่	บะหมี�กึ�งสำเร็จรูป	ขึ้นัม	เครื�องด้ื�ม	แลัะนั�ำดื้�ม	
รวิมไปถึึงอุปกรณ์์เครื�องนัอนัแลัะเตียงนัอนั	 ซึิ�งมี ผู้ปกครอง	
คณ์าจารย์	ศึิษย์เก่า	ลัูกชี้าง	มชี.	รวิมถึึงชีาวิเชีียงใหม่แลัะใกลั้เคียง	
ทยอยส่งมอบให้ที�จุด้รับบริจาคอย่างต่อเนัื�อง

	 มหาวิทิยาลััยเชียีงใหมไ่ด้ก้ำหนัด้ยทุธศึาสตร	์Food	Safety	

ตามเจตนัารมย์ขึ้องอธิการบด้ีมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	(ศึาสตราจารย์

คลัินัิก	นัายแพื่ทย์นัิเวิศึนั์	นัันัทจิต)	ก่อให้เกิด้การสร้างศึูนัย์อาหาร

แหง่ใหมใ่จกลัางมหาวิิทยาลัยั	ที�เปน็ัศึนูัยจ์ำหนัา่ยอาหารที�มคีณุ์ภาพื่	

ถึกูหลัักอนัามยั	ราคาเหมาะสม	ใหบ้รกิารแกน่ักัศึกึษา	บคุลัากร	แลัะ

ประชีาชีนัทั�วิไป	

	 นัอกจากนัี�	ศึูนัย์อาหารแห่งนัี�	ยังเป็นั	Co-working	space	

ที�นัักศึึกษาสามารถึใชี้เป็นัพื่ื�นัที�นัั�งทำงานั	อ่านัหนัังสือ	พื่บปะพืู่ด้คุย	

มีบริการ	Wi-Fi	แลัะนั�ำสะอาด้	ระบบขึ้นัส่งที�เด้ินัทางสะด้วิก	รวิมถึึง

การด้ำเนัินัการภายใต้มาตรฐานั	Food	safety	แลัะควิามปลัอด้ภัย

ด้้านัสุขึ้ภาพื่ในัชี่วิงสถึานัการณ์์การแพื่ร่ระบาด้	COVID-19	ด้้วิย

“ธารน้ำใจ” จากประชาชนในพื้นท่ี 
ส่�โรงพยาบาล้สนามเชียงใหม� 2  

CMU FOOD CENTER ศึ่นย์อาหารแนวใหม� 
ตัอบโจทย์ ไล้ฟื้สไตัล้์เดื็กมอ

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/aa6f4d32-b10d-4191-8fc6-
c4a167a8d54c

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/6f21c21c-a30f-4353-b8ec-
31fe2277e96d
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	 คณ์ะเกษตรศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เป็นัอีก
หนั่วิยงานัหนัึ�งที�นัอกจากจะเป็นัแหลั่งเรียนัรู้ด้้านัการเกษตรกรรม
แลั้วิ	 ยังเป็นัแหลั่งจำหนั่ายผลัผลัิตปลัอด้ภัยภายในัมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	 	 ได้้สนัับสนัุนัการจัด้ตั�ง	 “ร้านัเกษตร	 มชี.(Aggie	 CMU	
Shop)”	 โด้ยจำหนั่ายผลัผลัิตทางการเกษตร	 พื่ืชี	 ผัก	 ผลัไม้ที�
หลัากหลัาย	 ปลัอด้ภัยจากผู้ผลัิตสู่ผู้บริโภคโด้ยตรง	 มีสินัค้า
หลัายประเภทให้เลัือกซืิ�อ	อาทิ	เชี่นั	ผักปลัอด้สารพื่ิษ	สินัค้าเกษตร
แปรรูป	 อาหารสำเร็จรูป	 เมลั็ด้พื่ันัธุ์	 กลั้าพื่ันัธุ์พื่ืชี	 ต้นัไม้	 ด้ินัปลัูก
คุณ์ภาพื่ด้ี	อุปกรณ์์ทางการเกษตร	แลัะปุยอินัทรีย์ชีีวิภาพื่	โด้ยเป็นั
ผลัิตภัณ์ฑิ์คุณ์ภาพื่ที�คัด้สรรมาจากภาควิิชีาแลัะศึูนัย์ฯ	ต่างๆ	ภายในั
คณ์ะเกษตรศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 แลัะกลัุ่มเกษตรกร	
ผู้ประกอบการเครือขึ้่าย	 ซิึ�งผู้บริโภคสามารถึมั�นัใจในัคุณ์ภาพื่ขึ้อง
ผลัิตภัณ์ฑิ์ได้้เป็นัอย่างด้ี	

	 ศึูนัย์วิิจัยแลัะพื่ัฒนัาการท่องเที�ยวิ	 สถึาบันัวิิจัยสังคม	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ร่วิมกับ	คณ์ะอุตสาหกรรมเกษตร	วิิทยาลััย
ศึิลัปะ	สื�อ	แลัะเทคโนัโลัยี	แลัะคณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์	ซิึ�งอยู่ภายใต้
โครงการยุวิชีนัสร้างชีาติ	 :	 พื่ัฒนัาศึักยภาพื่การท่องเที�ยวิวิิถึีชีุมชีนั
สร้างสรรค์	 ตำบลัลัวิงเหนัือ	 อำเภอด้อยสะเก็ด้	 จังหวิัด้เชีียงใหม่	
จัด้กิจกรรมอบรมพัื่ฒนัาทักษะด้้านัเทคโนัโลัยีแลัะจัด้การอาหาร
เพื่ื�อการท่องเที�ยวิในัชีุมชีนัแก่ผู้ประกอบการ	 ในัพืื่�นัที�ชีุมชีนัไตลัื�อ
บ้านัลัวิงเหนัือ	ตำบลัลัวิงเหนัือ	อำเภอด้อยสะเก็ด้	จังหวิัด้เชีียงใหม่	
	 กิจกรรมนัี�เป็นัการเปลัี�ยนัเมนัูอาหารพื่ื�นับ้านั	 เป็นัอาหาร
สุด้พื่รีเมียม	 ด้้วิย	 “ศึิลัปะการตกแต่งอาหาร	 โด้ยมีเชีฟจากร้านั	
Blackitch	Artisan	Kitchen	มาร่วิมแบ่งปันัเคล็ัด้ลัับในัการตกแต่ง
จานัอาหารพืื่�นับ้านั	 ซึิ�งสามารถึเพื่ิ�มคุณ์ค่าแลัะมูลัค่าอาหาร	 สร้าง
ควิามประทับใจให้กับการท่องเที�ยวิชีุมชีนัได้้เป็นัอย่างด้ี	การด้ำเนัินั
กิจกรรมในัครั�งนัี�	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ตระหนัักถึึงการมีส่วินัร่วิม
อย่างจริงจังในัพื่ื�นัที�ท่องเที�ยวิเพื่ื�อพื่ัฒนัาศึักยภาพื่ด้้านัอาหารไป
พื่ร้อมกับชีุมชีนั	 โด้ยการนัำอัตลัักษณ์์ขึ้องอาหารถึิ�นัมานัำเสนัอให้
เป็นัที�รู้จักในัวิงกวิ้าง	สร้างการรับรู้ในัหมู่นัักท่องเที�ยวิได้้เห็นัคุณ์ค่า
ที�สืบสานัจากเสนั่ห์ทางวัิฒนัธรรมแลัะภูมิปัญญา	 เกิด้ประโยชีนั์ในั
เชีิงพื่าณ์ิชีย์	 จนันัำไปสู่ควิามเขึ้้มแขึ้็ง	 ชีุมชีนัเติบโตแลัะสามารถึ
จัด้การการท่องเที�ยวิขึ้องท้องถึิ�นัต่อไปได้้อย่างยั�งยืนั

ร้านค้าจำหน�ายผ่ล้ผ่ล้ิตัเกษตัรปล้อดืภัยในรั้ว มช.มช. ร�วมยกระดืับอาหารพื้นบ้าน ส่�ระดัืบพรีเมียม 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/0648c68a-9ba4-4c68-b4f4-
3dc0f8ae0c0c

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/4faf2e59-f9ff-486b-bebe-
fb77bf3e615d
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สั่งเสัริมควิ�มเป็็นอยู่ท่�ด่ข้องทุกคน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาทุกมิติของทุกวัย



	 สถึาบันัวิิจัยวิิทยาศึาสตร์สุขึ้ภาพื่	 ร่วิมกับ	 สถึาบันัวิิจัยวิิทยาศึาสตร์แลัะเทคโนัโลัยี	 แลัะคณ์ะ
สาธารณ์สุขึ้ศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เปิด้ตัวิ	 โครงการสังคมแห่งสุขึ้ภาวิะทางเพื่ศึที�ชีาญฉลัาด้แลัะ
ยั�งยืนัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	เพื่ื�อการขึ้ับเคลัื�อนัสู่มหาวิิทยาลััยสุขึ้ภาพื่	(Healthy	CMU)	ตามยุทธศึาสตร์ที�	
2	เชีิงรุก	:	นัวัิตกรรมด้้านัอาหารแลัะสุขึ้ภาพื่	แลัะการดู้แลัผู้สูงอายุ	ตามแผนัพื่ัฒนัาการศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	ระยะที�	12	
	 โครงการนัี�มีเป้าหมายเพื่ื�อส่งเสริมให้บุคลัากรแลัะนัักศึึกษาขึ้องมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มีสุขึ้ภาพื่
ที�ดี้ในัทุกมิติ	 โด้ยเฉพื่าะอย่างยิ�งการส่งเสริมสุขึ้ภาวิะด้้านัเพื่ศึ	 ด้ำเนัินัการผ่านัการให้ควิามรู้ด้้านั
ควิามหลัากหลัายทางเพื่ศึอย่างเหมาะสม	(Comprehensive	sex	education)	การมีเพื่ศึสัมพื่ันัธ์ปลัอด้ภัย	
ตลัอด้จนัการมีสุขึ้ภาพื่จิตใจที�ด้ี	 นัอกจากนัี�	 ได้้ด้ำเนัินัการสร้างกลัุ่มผู้นัำแลัะเครือขึ้่ายสุขึ้ภาพื่เพื่ศึในักลัุ่ม
นัักศึึกษาเพื่ื�อเสริมสร้างสุขึ้อนัามัยด้้านัเพื่ศึ	 เพืื่�อชี่วิยส่งเสริมสุขึ้ภาวิะขึ้องบุคคลัแลัะสังคมในัองค์รวิมได้้
อย่างยั�งยืนั

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ส่งเสริมมาตราการให้ทุกส่วินังานัในัสังกัด้มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่เป็นัสถึานัที�ปลัอด้จากการสูบบุหรี�	 แลัะ
สนัับสนัุนักิจกรรมรณ์รงค์ไม่สูบบุหรี�	ให้บุคลัากร	นัักศึึกษาได้้ตระหนัักถึึงพื่ิษภัยจากการสูบบุหรี�	สร้างวิัฒนัธรรมด้้านัสุขึ้อนัามัย	ติด้ป้ายห้าม
สูบบุหรี�ในัส่วินังานั	 นัอกจากนัี�	 ได้้มีหนั่วิยงานับริการให้คำปรึกษาเพื่ื�อการเลัิกบุหรี�	 เพื่ื�อชี่วิยเหลัือนัักศึึกษาแลัะบุคลัากรขึ้องมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	 รวิมถึึงผู้สูบบุหรี�ทั�วิไปให้เลัิกจากการสูบบุหรี�	 บริการให้คำปรึกษากับผู้สนัใจทั�งตัวิผู้สูบบุหรี�เองหรือคนัใกลั้ชิีด้	 แลัะสร้างควิามรู้
ควิามเขึ้้าใจต่อขึ้ั�นัตอนัการเลัิกบุหรี�ให้ประสบควิามสำเร็จ	ซึิ�งเป็นัส่วินัหนัึ�งในัการเสริมสร้างสุขึ้ภาพื่ชุีมชีนั	ผู้สนัใจสามารถึเขึ้้ารับบริการได้้ที�	
1.	คลัินัิกเลิักบุหรี�	คณ์ะแพื่ทยศึาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	โด้ยการสนัับสนัุนัขึ้องสำนัักงานักองทุนัการสร้างเสริมสุขึ้ภาพื่	(สสส.)	
2.	“เภสัชีร้านัยาพื่าเลัิกบุหรี�”	ศูึนัย์ปฏิิบัติการเภสัชีชีุมชีนั	คณ์ะเภสัชีศึาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

โครงการสร้างเสริมส่ขภาวะทางเพศึท่ีชาญฉล้าดืแล้ะย่ังยืน 
มหาวิทยาล้ัยเชียงใหม�

มหาวิทยาล้ัยเชียงใหม� มหาวิทยาล้ัยปล้อดืบ่หรี่

ที่่�มา: https://www.rihes.cmu.ac.th/news/15017

ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/8259911e-d3b5-4ad9-bd17-61d092b944db?fbclid=IwAR2bLqLbn9x_pqBL7
g1nc9DNTuB0fdQKqdrz3MP-dyTlg0wEpIAN79O5-PY
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	 ทีมวิิจัย	คณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้
ออกแบบแลัะพื่ัฒนัา	“มุ้งกรองฝึุ�นั”	PM2.5	แบบ	DIY	สำหรับผู้ป�วิย
ติด้เตียง	เพื่ื�อรองรับสถึานัการณ์์หมอกควิันัแลัะมลัพื่ิษในัอากาศึขึ้อง
จังหวิัด้เชีียงใหม่ที�มีควิามรุนัแรงขึึ้�นั	 แลัะค่าฝึุ�นั	 PM2.5	 ที�เกินั
มาตรฐานั	ซึิ�งส่งผลักระทบต่อสุขึ้ภาพื่ขึ้องประชีาชีนัในัพื่ื�นัที�	โด้ยได้้
ทด้สอบการใชี้งานั	ณ์	ศูึนัย์บริการสาธารณ์สุขึ้ท่าผา	อำเภอแม่แจ่ม	
จังหวิัด้เชีียงใหม่	พื่บวิ่า	“มุ้งกรองฝึุ�นั”	สามารถึชี่วิยลัด้ปริมาณ์ฝุึ�นั
ได้เ้ปน็ัอยา่งมาก	สามารถึกนััฝึุ�นัได้จ้รงิ	ราคาประหยดั้	ใชีง้านัได้อ้ยา่ง
เหมาะสม	โด้ยจะมีการขึ้ยายผลันัำไปใชี้กับผู้ป�วิยติด้เตียง	กลัุ่มเสี�ยง
ตามบ้านั	 แลัะชุีมชีนัต่างๆ	 ในัอำเภอแม่แจ่ม	 ภายใต้โครงการ
ขัึ้บเคลัื�อนัการรู้รับปรับตัวิสู้ฝึุ�นัควิันั	GistNorth	คณ์ะสังคมศึาสตร์	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
	 จากแนัวิคิด้สร้างสรรค์นัวิัตกรรมแลัะสิ�งประด้ิษฐ์สู่ชุีมชีนั
ขึ้องอาจารย์แลัะนัักวิิจัยมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ชี่วิยลัด้ควิามเสี�ยง
อันัตรายจากฝึุ�นัลัะอองในัอากาศึ	 เพื่ิ�มการเขึ้้าถึึงการดู้แลัสุขึ้ภาพื่	
ส่งผลัให้คุณ์ภาพื่ชีีวิิตผู้ป�วิยด้ีขึ้ึ�นั	 รวิมถึึงยังคงมุ่งมั�นัที�จะสนัับสนัุนั
การแก้ไขึ้ปัญหาฝึุ�นัควิันั	เพื่ื�อลัมหายใจขึ้องชีุมชีนัได้้มีอากาศึสะอาด้
ในัทุกพื่ื�นัที�ขึ้องจังหวิัด้เชีียงใหม่

	 ตามยุทธศึาสตร์เชีิงรุกมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ที�ได้้ให้
ควิามสำคัญเรื�อง	 “อาหาร	 สุขึ้ภาพื่	 แลัะการดู้แลัผู้สูงอายุ”	 นัั�นั	
จึงได้้ด้ำเนัินังานัสร้างเมืองนัวิัตกรรมการแพื่ทย์	 (Medicopolis)	
เพื่ื�อยกระด้ับคุณ์ภาพื่ชีีวิิตประชีาชีนัแลัะเศึรษฐกิจจังหวิัด้เชีียงใหม่	
มุ่งสร้างสังคมสุขึ้ภาพื่ด้ี	ลัด้ควิามเหลัื�อมลัํ�าการเขึ้้าถึึงเทคโนัโลัยีแลัะ
บริการ	 พื่ร้อมเพื่ิ�มมูลัค่างานัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาเศึรษฐกิจในัพื่ื�นัที�ด้้วิย
นัวัิตกรรมการแพื่ทย	์โด้ยด้ำเนิันัการผา่นัศูึนัยต์า่งๆ	ขึ้องมหาวิทิยาลัยั
เชีียงใหม่	ได้้แก่
1.	ศึูนัย์บริการสุขึ้ภาพื่แลัะบริการสาธารณ์สุขึ้	(Medical	Hub)
2.	ศึูนัย์ส่งเสริมพื่ฤฒิพื่ลัังผู้สูงอายุ	(Senior	Wellness	Center)
3.	ศึูนัย์ดู้แลัผู้สูงอายุระยะยาวิ	(Long	Term	Care)
4.	ศึูนัย์ควิามเป็นัเลัิศึทางการแพื่ทย์เฉลัิมพื่ระเกียรติ
5.	ศึูนัย์บริการทางการแพื่ทย์หริภุญไชีย	จังหวิัด้ลัำพืู่นั
6.	ศึูนัย์การแพื่ทย์แผนัไทยแลัะการแพื่ทย์ผสมผสานั	(TTCM)	
7.	ศึูนัย์เวิชีศึาสตร์ผู้สูงอายุ	(GMC)	ดู้แลัเฉพื่าะทาง
		 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ยังคงตั�งมั�นัในัการให้บริการทางการ
แพื่ทย์ที�เปี�ยมไปด้้วิยคุณ์ภาพื่	คิด้ค้นันัวิัตกรรมเพื่ื�อการดู้แลัสุขึ้ภาพื่	
แลัะขึ้ยายโอกาสการเขึ้้าถึึงการรักษาให้กวิ้างขึ้วิางยิ�งขึ้ึ�นั	 มุ่งหวิังให้
เกิด้ประโยชีนั์สูงสุด้ต่อประชีาชีนั	 เพื่ื�อให้สังคมไทยมีสุขึ้ภาพื่ด้ี
ถึ้วินัหนั้าอย่างยั�งยืนั

“ม่้งกรองฝ่น PM2.5” แบบ DIYเมืองนวัตักรรมการแพทย์ (Medicopolis)

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/2814f0cb-ab7d-445c-8f2a-
beef5a75417f

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/d52ce936-e3bf-47d8-a121-
e0f44dadd36d
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สั่งเสัริมโอก�สัในก�รเร่ยนรู้

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	จัด้กิจกรรม	CMU	OPEN	HOUSE	
ONLINE	2021	“คลัุกวิงในั	 ...	 เปิด้บ้านั	มชี.”	เมื�อวัินัที�	20	-	21	
พื่ฤศึจิกายนั	 2564	 เพื่ื�อแนัะนัำหลัักสูตรการจัด้การเรียนัการสอนั	
การเตรียมควิามพื่ร้อมเขึ้้าสู่มหาวิิทยาลััย	แลัะขึ้้อมูลัต่างๆ	ขึ้องคณ์ะ	
โด้ยด้ำเนัินัการถึ่ายทอด้สด้ผ่านั	 Facebook	 Live	 7	 คณ์ะ	 ได้้แก่	
คณ์ะสถึาปัตยกรรมศึาสตร์	คณ์ะเทคนัิคการแพื่ทย์	คณ์ะการสื�อสาร
มวิลัชีนั	คณ์ะทันัตแพื่ทยศึาสตร์	คณ์ะมนัษุยศึาสตร์	คณ์ะวิิทยาศึาสตร์	
แลัะคณ์ะนัิติศึาสตร์	 เพื่ื�อให้นัักเรียนัที�สนัใจทราบแนัวิทางการเขึ้้า
ศึึกษาต่อแต่ลัะคณ์ะในัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	

	 คณ์ะศึึกษาศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 แลัะองค์การ
บรหิารสว่ินัจงัหวิดั้เชียีงใหม	่ร่วิมลังนัามบันัทกึขึ้อ้ตกลังควิามรว่ิมมอื 
ทางวิิชีาการด้้านัการศึึกษา	 ในัการพื่ัฒนัาโรงเรียนัในัสังกัด้	
ขึ้้าราชีการครู	บุคลัากรทางการศึึกษา	นัักเรียนัแลัะผู้ปกครอง	เพื่ื�อ
ขึ้ับเคลัื�อนัการพัื่ฒนัาคุณ์ภาพื่การศึึกษาขึ้องจังหวิัด้เชีียงใหม่	 แลัะ
การศึึกษาขึ้องโรงเรียนัสังกัด้องค์การบริหารส่วินัจังหวิัด้เชีียงใหม่	
ให้เกิด้ประโยชีนั์กับโรงเรียนั	 ครู	 บุคลัากรทางการศึึกษา	 นัักเรียนั
แลัะผูป้กครอง	ในัการที�จะได้ร้บัการสง่เสรมิสนับัสนันุัใหเ้กดิ้คณุ์ภาพื่
ทางการศึกึษาอยา่งยั�งยนืั	โด้ยมโีรงเรยีนัในัสังกดั้ขึ้ององคก์ารบริหาร
ส่วินัจังหวัิด้เชีียงใหม่	4	แห่ง	ประกอบด้้วิย	โรงเรียนัแม่อายวิิทยาคม	
โรงเรียนัต้นัแก้วิพื่ดุ้งพิื่ยาลััย	 โรงเรียนับ้านัศึาลัา	 แลัะโรงเรียนั 
บ้านัแม่งอนัขึ้ี�เหลั็ก	เมื�อวิันัที�	27	พื่ฤษภาคม	2564	ณ์	ห้องประชีุม	
ชีั�นั	 4	 องค์การบริหารส่วินัจังหวิัด้เชีียงใหม่	 อำเภอเมือง	 จังหวิัด้
เชีียงใหม่	

CMU OPEN HOUSE ONLINE 2021

คณ์ะศึึกษาศึาสตัร์ มช. ทำ MOU 
ร�วมกับ อบจ.เชียงใหม�
ในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดืองค์การบริหาร
ส�วนจังหวัดืเชียงใหม�

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/19f16ded-92f2-48d7-bbe5-
2a714d4af69e

ที่่� มา :  https : / /academicser .edu.cmu.ac . th/news/2636-
6e1tprfeayhljsl21gkw
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	 คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์	แลัะวิิทยาลััยการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิต	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้จัด้โครงการอบรมระยะสั�นัในั
รูปแบบการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิตขึ้องคณ์ะรัฐศึาสตร์ฯ	 มชี.	 ในักระบวินัวิิชีา	 140104	 การเป็นัพื่ลัเมือง	 โด้ยผู้เรียนัที�ผ่านัการอบรมในัโครงการ
ด้ังกลั่าวิจะได้้รับการรับรองสมรรถึะจากมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่วิ่าเป็นัผู้ที�มีสมรรถึณ์ะ	 “การเป็นัพื่ลัเมืองเขึ้้มแข็ึ้ง/ตื�นัรู้	 (Active	 Citizen)”	
ให้แก่นัักเรียนัโรงเรียนัสันัป�าตองวิิทยาคม	ภายใต้บันัทึกขึ้้อตกลังควิามร่วิมมือทางวิิชีาการ	ระหวิ่างสำนัักงานัเขึ้ตพื่ื�นัที�การศึึกษามัธยมศึึกษา
เชีียงใหม่	 แลัะโรงเรียนัสันัป�าตอง	 เพื่ื�อส่งเสริมแลัะพื่ัฒนัาการจัด้การเรียนัการสอนัในัรูปแบบการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิต	 เพื่ื�อเพื่ิ�มโอกาสแลัะ
เตรียมควิามพื่ร้อมในัการศึึกษาต่อระด้ับอุด้มศึึกษาขึ้องนัักเรียนัที�มีควิามสามารถึแลัะควิามสนัใจเฉพื่าะทาง	โด้ยมีเป้าหมายสำคัญ	4	ด้้านั	คือ	
ด้้านัการเพื่ิ�มผลัสัมฤทธิ�ในัการเรียนัรู้ขึ้องนัักเรียนั	 ด้้านัการลัด้ควิามเหลัื�อมลั�ำด้้านัคุณ์ภาพื่การศึึกษา	 ด้้านัการเสริมสร้างควิามร่วิมมือกับ
ภาครัฐ	 องค์การปกครองส่วินัท้องถึิ�นั	 เอกชีนั	 แลัะประชีาชีนั	 รวิมถึึงด้้านัการพื่ัฒนัานัวิัตกรรมการบริหารการศึึกษา	 ณ์	 ห้องประชีุม	
ด้ร.สันัติ-คุณ์แสงเทียนั	พื่งศึ์พื่ันัธ์เด้ชีา	อาคาร	92	ปีฯ	โรงเรียนัสันัป�าตองวิิทยาคม
	 นัอกจากนัี�	คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ยังได้้มีการขึ้ยายควิามร่วิมมือโครงการอบรมด้ังกลั่าวิกับ
โรงเรียนัอื�นัๆ	อีกต่อไปในัอนัาคตอีกด้้วิย

	 คณ์ะศึกึษาศึาสตร	์มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่ในัฐานัะประธานั
เครือขึ้่ายสถึาบันัผลัิตครูเครือขึ้่ายภาคเหนัือตอนับนั	 จัด้กิจกรรม
ค่ายครูคืนัถิึ�นัเพื่ื�อพื่ัฒนัาท้องถิึ�นั	(Day	Camp)	ในัรูปแบบออนัไลันั์	
เมื�อวิันัที�	 7	 -	 8	 เมษายนั	 2564	 โด้ยมีนัักศึึกษาชีั�นัปีที�	 3	 แลัะ
คณ์าจารย์	คณ์ะครุศึาสตร์/ศึึกษาศึาสตร์จาก	จาก	5	สถึาบันั	ได้้แก่	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 มหาวิิทยาลััยพื่ะเยา	 มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิ
เชีียงราย	มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิเชีียงใหม่	มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิลัำปาง	
แลัะสถึาบันับัณ์ฑิิตพื่ัฒนัศึิลัป	 วิิทยาลััยนัาฎีศึิลัปเชีียงใหม่	 เขึ้้าร่วิม
กิจกรรมด้ังกลั่าวิ

โครงการอบรมระยะสั้นในร่ปแบบการศึึกษาตัล้อดืชีวิตั 

ค�ายคร่คืนถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (Day Camp) 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/9b6678b7-2fe2-4734-85bb-f753a7b433d2

ที่่�มา: https://academicser.edu.cmu.ac.th/news/2538-41wf3f2rs6g5d7qsd66v

	 กิจกรรมนัี�	เนั้นัการพื่ัฒนัาคุณ์ลัักษณ์ะที�พื่ึงประสงค์	ด้้านัการสร้างควิามสัมพื่ันัธ์กับชีุมชีนัแลัะด้้านัอัตลัักษณ์์เชีิงพื่ื�นัที�	ตามสมรรถึนัะ
ที�กำหนัด้ไวิ้ขึ้องนัิสิตนัักศึึกษาครูผู้รับทุนัในัโครงการผลัิตครูเพื่ื�อพื่ัฒนัาท้องถิึ�นั	ซึิ�งเป็นัการเรียนัรู้จากครูผู้มีอุด้มการณ์์	ครูผู้นัำการเปลีั�ยนัแปลัง
ชุีมชีนั	 ตลัอด้จนัปฏิิบัติการออกแบบการจัด้การเรียนัรู้โด้ยบูรณ์าการขึ้้ามศึาสตร์ผ่านัปรากฏิการณ์์ทางสังคม	 อัตลัักษณ์์เชีิงพื่ื�นัที�	 แลัะภาพื่
อนัาคต	 เป็นัฐานัสู่การเป็นัครูผู้นัำการเปลัี�ยนัแปลัง	นัอกจากนีั�มีการจัด้กิจกรรมเพื่ื�อเสริมสร้างการจัด้การด้้านัการเงินั	 แลัะการดู้แลัสุขึ้ภาพื่
ตนัเอง	อีกด้้วิย
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สัร้�งควิ�มเท่�เท่ยมท�งเพัศสัต้ร่แลัะควิ�มเสัมอภ�คระหวิ่�งเพัศ

ยกระดับสิทธิสตรี 

เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้ตระหนัักถึึงควิามสำคัญขึ้อง
ควิามเท่าเทียมทางเพื่ศึ	แลัะควิามหลัากหลัายทางเพื่ศึ	โด้ยได้้ออก
ประกาศึมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 เรื�อง	 การแต่งกายแลัะขึ้้อปฏิิบัติ
สำหรับผู้สำเร็จการศึึกษาที�จะเขึ้้ารับพื่ระราชีทานัปริญญาบัตร	 ซิึ�ง
อนัุญาตให้นัักศึึกษาสามารถึแต่งเครื�องแบบนัักศึึกษาชีายแลัะหญิง
ตามอัตลัักษณ์์ทางเพื่ศึที�ไม่ตรงกับเพื่ศึกำเนัิด้	 เขึ้้ารับพื่ระราชีทานั
ปริญญาบัตรขึ้องมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ได้้	 ตั�งแต่ปี	 2561	 เรื�อยมา
จนัถึึงปัจจุบันั	
	 การประกาศึด้ังกลั่าวิแสด้งถึึงควิามตั�งใจขึ้องมหาวิิทยาลััย
เชียีงใหมท่ี�ใหค้วิามสำคญัถึงึสทิธเิสรภีาพื่ควิามเทา่เทยีมทางเพื่ศึแลัะ
สิทธิขึ้องควิามเป็นัมนัุษย์มิให้เกิด้การเลัือกปฏิิบัติ	 เกิด้ควิามเป็นั
ธรรมระหวิ่างเพื่ศึ	 แลัะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพื่ในัการแสด้งออก	
อันัจะนัำไปสู่สุขึ้ภาวิะที�ด้ี	ทั�งร่างกาย	จิตใจ	สังคม	แลัะปัญญา	ตลัอด้
จนัการพื่ัฒนัาศัึกยภาพื่ตนัเองในัอนัาคตอีกด้้วิย

	 รองศึาสตราจารย	์ด้ร.	นัดั้ด้า	เวิชีชีากลุั	ภาควิชิีาฟสิกิสแ์ลัะ
วิัสดุ้ศึาสตร์	 คณ์ะวิิทยาศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้รับ
คัด้เลัือกเป็นั	1	ในั	5	สตรีไทย	ที�ได้้รับทุนัโครงการทุนัวิิจัย	ลัอรีอัลั	
ประเทศึไทย	 “เพื่ื�อสตรีในังานัวิิทยาศึาสตร์”	 (For	Women	 in	
Science)	ประจำปี	2564		ในัสาขึ้าวิิทยาศึาสตร์กายภาพื่	จากงานั
วิิจัยเรื�อง	 “การพัื่ฒนัาวัิสดุ้นัาโนัโลัหะออกไซิด้์	 เพื่ื�อเป็นัตัวิเร่ง
ปฏิิกิริยาด้้วิยแสงสำหรับการย่อยสลัายสารประกอบอินัทรีย์ที�เป็นั
มลัพื่ิษทางนั�ำ”
	 ทั�งนีั�	 ทุนันีั�ได้้รับการสนัับสนัุนัจากมูลันัิธิลัอรีอัลั	 ด้้วิย
ควิามร่วิมมือจากยูเนัสโก	 ในัการให้ทุนัแก่นัักวิิจัยสตรีรุ่นัใหม่
มากกวิ่า	250	ท่านั	ทั�งระด้ับประเทศึแลัะระด้ับภูมิภาคทั�วิโลัก	โด้ย
ในัประเทศึไทย	 โครงการทุนัวิิจัยลัอรีอัลั	 ประเทศึไทย	 “เพื่ื�อสตรี
ในังานัวิิทยาศึาสตร์”	ให้กับนัักวิิจัยสตรีที�มีอายุระหวิ่าง	25	-	40	ป	ี
ในั	 2	 สาขึ้า	 ได้้แก่ 	 สาขึ้าวิิทยาศึาสตร์ชีีวิภาพื่	 แลัะสาขึ้า
วิิทยาศึาสตร์กายภาพื่	ลัอรีอัลั	ประเทศึไทย	ได้้ด้ำเนัินังานัโครงการ
มาเป็นัปีที�	 19	 โด้ยมีนัักวิิจัยสตรีไทยที�ได้้รับทุนัสนัับสนัุนัจาก
โครงการนัี�รวิมแลั้วิทั�งสิ�นั	76	ท่านั	จาก	20	สถึาบันั

การแตั�งกายตัามเพศึสภาวะไดื้ในวันรับปริญญา

ท่น “เพื่อสตัรีในงานวิทยาศึาสตัร์” ปี 2564 
ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/365afc0c-a747-424d-
854d-3245560d5398

ท่ี่�มา:	https://www.cmu.ac.th/th/article/e54de2b2-5d44-4a31-bb79-
0bca7c2f4a00
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	 คณ์ะการสื�อสารมวิลัชีนั	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ร่วิมมือกับ	
สถึาบันัเพื่ื�อการยุติธรรมแห่งประเทศึไทย	 (องค์การมหาชีนั)	 แลัะ
หนั่วิยงานัต่างๆ	 รวิมไปถึึงเครือขึ้่ายพัื่นัธมิตรคณ์าจารย์ในั
มหาวิทิยาลััยเชียีงใหม	่ด้ำเนันิัการโครงการ	“ตุ�กตาวิเิศึษ	การสื�อสาร
สังคม	 เพื่ื�อลัด้อุ บัติการณ์์การทารุณ์กรรมทางเพื่ศึ”	 โด้ยมี
วิัตถึุประสงค์เพื่ื�อชี่วิยไขึ้คด้ีลั่วิงลัะเมิด้ทางเพื่ศึ	 กรณ์ีผู้ถึูกกระทำที�
เปน็ัเด้ก็เลัก็	หรอื	ผูม้คีวิามจำกดั้ด้า้นัพื่ฒันัาการสมอง	หรือแมก้ระทั�ง
ผู้เสียหายที�ไม่อาจสื�อสารเหตุการณ์์ที�ตนัถึูกกระทำ	ให้สามารถึบอก
เลั่าเหตุการณ์์เกี�ยวิกับการทารุณ์กรรมทางเพื่ศึได้้อย่างชีัด้เจนัขึ้ึ�นั	
นัอกจากนัี�	 ในัอนัาคตโครงการตุ�กตาวิิเศึษฯ	มีเป้าหมายที�จะส่งต่อ
ตุ�กตาไปยังสถึานัีตำรวิจทั�วิประเทศึ	โด้ยเฉพื่าะในัสถึานัีตำรวิจ	ที�มี
พื่นักังานัสอบสวินัหญงิ	ทั�งนัี�	โครงการด้งักลัา่วิถึอืเปน็ัการสรา้งควิาม
รับรู้แลัะการสื�อสารทางสังคม	เพืื่�อให้ผู้คนัได้้ตระหนัักถึึงปัญหาขึ้อง
การลั่วิงลัะเมิด้ทางเพื่ศึ	ซึิ�งเป็นัภัยใกลั้ตัวิ	แลัะร่วิมกันัลัด้อุบัติการณ์์
ขึ้องปัญหา

	 สถึาบันัวิิจัยวิิทยาศึาสตร์สุขึ้ภาพื่	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
โด้ยโครงการสังคมแห่งสุขึ้ภาวิะทางเพื่ศึที�ชีาญฉลัาด้แลัะยั�งยืนั	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	จัด้งานั	RAINBOW’s	WORLDS	ในัเทศึกาลั	
Pride	Month		ภายในังานัมีการเสวินัาในัเรื�องขึ้อง	”สิทธิ	LGBTQ	
+	 ในัปัจจุบันั”	 การจัด้แสด้งบูธนัิทรรศึการขึ้องเพื่จชี้างยิ�ม	
CAREMAT	แลัะ	MPLUS	การบริการตรวิจเลัือด้หาเชีื�อ	HIV	แลัะ	
การจัด้จำหนั่ายสินัค้าในั	“กาด้สายรุ้ง”	กิจกรรมในัครั�งนัี�	 เป็นัการ
ส่งเสริมควิามเท่าเทียมทางเพื่ศึ	ควิามหลัากหลัายทางเพื่ศึ	สุขึ้ภาวิะ
ทางเพื่ศึแลัะสุขึ้ภาพื่จิต	ภายในัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่

โครงการ “ตั่�กตัาวิเศึษ” 

กิจกรรม RAINBOW’s WORLDS ในเทศึกาล้ 
Pride Month

ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/b8022faa-0ac5-4985-
bf5f-f0394ceb1a74

ที่่�มา: https://cmu.ac.th/th/article/ac4afe75-4e6e-4cea-bcfe-
80e60a4d44d7
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จัดก�รน�ำอย่�งยั�งยืนแลัะพัร้อมใชั้้สัำหรับทุกคน

ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำาชุมชน 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน



	 สถึาบันัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพิื่งค์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 (ERDI-CMU)	
ได้้ด้ำเนัินัการจัด้โครงการลัด้ปริมาณ์สาหร่ายด้้วิยสารส้มเพืื่�อปรับปรุงคุณ์ภาพื่นั�ำแลัะ
ทศัึนัยีภาพื่ขึ้องอา่งแกว้ิ	โครงการนัี�	ได้ด้้ำเนันิัการวิจิยัโด้ยใชีส้ารสม้ในัการตกตะกอนัเซิลัลั์
สาหร่าย	ซึิ�งพื่บวิ่ามีประสิทธิภาพื่ดี้	สามารถึกำจัด้สาหร่ายได้้ถึึงร้อยลัะ	98.27	เมื�อเทียบ
กับจำนัวินัสาหร่ายในันั�ำด้ิบที�ไม่ผ่านัการเติมสารสร้างตะกอนั	 จากการศึึกษาครั�งนัี�	 นัับ
ได้้วิ่าเป็นัการฟ้�นัฟูสิ�งแวิด้ลั้อม	 แลัะปรับปรุงคุณ์ภาพื่ขึ้องแหลั่งนั�ำด้ิบมีควิามเหมาะสม
สำหรับการผลัิตนั�ำประปาให้กับนัักศึึกษาแลัะบุคลัากรภายในัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	อีก
ทั�งเป็นัการเพื่ิ�มทัศึนัียภาพื่แลัะสร้างสุนัทรียภาพื่ให้กับอ่างแก้วิแลัะสามารถึนัำองค์ควิาม
รูท้ี�ได้ม้าใชีใ้นัการขึ้ยายผลักบัชีมุชีนัหรอืพืื่�นัที�อื�นัในัจงัหวิดั้เชียีงใหมท่ี�ได้รั้บผลักระทบจาก
สาหร่าย	จึงเป็นัการฟ้�นัฟูสิ�งแวิด้ลั้อมแลัะควิามเป็นัอยู่ขึ้องชุีมชีนัในัภาคเหนัือให้ดี้ยิ�งขึ้ึ�นั

	 คณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ร่วิมมือกับจังหวิัด้เชีียงใหม่	
กำหนัด้แผนัแม่บทคลัองแม่ขึ้่าฉบับที�2	(พื่.ศึ.	2561-	2565)	ภายใต้วิิสัยทัศึนั์	“คลัอง
สวิย	 นั�ำใส	 ไหลัด้ี	 ชีุมชีนัมีสุขึ้”	 	 ได้้จัด้กิจกรรมฮ่อมปอยยี�เป็งแม่ขึ้่างาม	 สายนั�ำแห่ง
ไชียมงคลั	เมื�อวิันัที�	18	-	20	พื่ฤศึจิกายนั	2564		

โครงการล้ดืปริมาณ์สาหร�ายดื้วยสารส้มเพื่อปรับปร่งค่ณ์ภาพ
น้ำแล้ะทัศึนียภาพของอ�างแก้ว

คล้องแม�ข�า “สายน้ำแห�งวัฒนธรรม”

ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=3933

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/aaf8b386-2528-4353-91ea-78c535f6a4e7

	 กิจกรรมด้ังกลั่าวิจัด้ขึ้ึ�นัเพื่ื�อส่งเสริมให้ประชีาชีนัที�อาศึัยอยู่ในัลัุ่มนั�ำแม่ขึ้่ามีควิามเขึ้้าใจในัคุณ์ค่าแลัะควิามหมายขึ้องประเพื่ณ์ี
วิัฒนัธรรมที�ดี้งามเกี�ยวิกับแม่นั�ำ	เพืื่�อขึ้จัด้	ลัะเลัิก	สิ�งที�ไม่ด้ีงามต่าง	ๆ	ที�เคยได้้กระทำกับแม่นั�ำขึ้่า	เชี่นั	การทิ�งขึ้ยะมูลัฝึอย	การปลั่อยนั�ำเสีย	
การทำควิามสกปรกให้แม่นั�ำ	เพื่ื�อสร้างควิามเป็นัสิริมงคลัให้บังเกิด้แก่ชีีวิิตแลัะร่วิมกันัฟ้�นัฟูนั�ำแม่ขึ้่า	ให้กลัับมาเป็นั	“แม่ขึ้่ามหานัที	สายนั�ำ
แห่งไชียมงคลัขึ้องเมืองเชีียงใหม่”	เป็นัสายนั�ำแห่งวิัฒนัธรรม	ประเพื่ณ์ี	วิิถีึชีีวิิตลั้านันัา	ประวิัติศึาสตร์แลัะมรด้กธรรมชีาติอันัลั�ำค่า	เป็นัแหลั่ง
ท่องเที�ยวิแลัะการศึึกษาเชีิงประวิัติศึาสตร์	ต่อไป
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	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 จัด้โครงการเพื่ิ�มศัึกยภาพื่จัด้หา 
นั�ำต้นัทุนัสนัับสนัุนัการศึึกษา	 ในัพื่ื�นัที�ศึูนัย์การศึึกษามหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	“หริภุญไชีย”	จังหวัิด้ลัำพืู่นั	เพื่ื�อเป็นัการบริหารจัด้การนั�ำ
เพื่ื�อควิามยั�งยืนั	 ด้้วิยการเพื่ิ�มศึักยภาพื่นั�ำในัอ่างเก็บนั�ำโด้ยการขุึ้ด้
อ่างตามตำแหนั่งขึ้องอ่างเด้ิม	 เพื่ื�อให้สามารถึรองรับวิิกฤตการ
เปลัี�ยนัแปลังสภาพื่แวิด้ลั้อมในักรณ์ีเกิด้ภาวิะภัยแลั้งต่อเนัื�อง	 แลัะ
สนัับสนัุนัการนัำนั�ำจากอ่างเก็บนั�ำมาใชี้ในัระบบสาธารณ์ูปโภคแลัะ
สาธารณ์ูปการขึ้องการผลัิตนั�ำประปา	 เพื่ื�อการบริหารจัด้การนั�ำ
อย่างมีประสิทธิภาพื่อย่างยั�งยืนัต่อไป	 ทั�งนัี�	 ได้้ทำพิื่ธีบวิงสรวิง 
สิ�งศึักดิ้�สิทธิ�	เมื�อวิันัอังคารที�	19	ตุลัาคม	2564

โครงการเพิ่มศึักยภาพจัดืหาน้ำตั้นท่นสนับสน่น
การศึึกษา 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/24decebb-e5b8-43de-9a06-
d376fbc4d610
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ให้ทุกคนเข้้�ถุึงพัลัังง�นท่�ยั�งยืนได้ต้�มกำลัังข้องต้น

ผลักดันมาตรการส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน

หมุนเวียนอย่างครบวงจร



ให้ทุกคนเข้้�ถุึงพัลัังง�นท่�ยั�งยืนได้ต้�มกำลัังข้องต้น

	 ศึูนัย์บริหารจัด้การชีีวิมวิลัแบบครบวิงจร	สถึาบันัวิิจัยแลัะ
พื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	(ERDI-CMU)	ได้้รับ
ประกาศึเกียรติคุณ์ในัการด้ำเนัินักิจกรรมลัด้ก�าซิเรือนักระจก
ภายใต้โครงการลัด้ก�าซิเรือนักระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานัขึ้อง
ประเทศึไทย	 (Thailand	 Voluntary	 Emission	 Reduction	
Program)	 เรียกย่อวิ่า	 T-VER	 	 จากองค์การบริหารจัด้การก�าซิ
เรือนักระจก	 (องค์การมหาชีนั)	 โด้ยทางศึูนัย์ฯ	 ได้้ขึ้ึ�นัทะเบียนั
โครงการ	T-VER	จำนัวินั	2	โครงการ	ได้้แก่	1.	โครงการผลิัตก�าซิ
ชีีวิภาพื่จากเศึษอาหารเพื่ื�อนัำไปใชี้ประโยชีนั์	แลัะ	2.	โครงการผลิัต
ไบโอด้ีเซิลัเพื่ื�อใชี้เป็นัเชืี�อเพื่ลิังสำหรับยานัพื่าหนัะขึ้องศึูนัย์บริหาร
จัด้การชีีวิมวิลัแบบครบวิงจร	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ซิึ�งคาด้วิ่าจะ
ลัด้ปริมาณ์ก�าซิเรือนักระจกรวิมทั�งสิ�นั	403	ตันัคาร์บอนัได้ออกไซิด้์
เทียบเท่าต่อปี

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้มีนัโยบายการจัด้การสำนัักงานั
สีเขึ้ียวิ	(Green	Office)	เพืื่�อมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีสิ�งแวิด้ลั้อมที�ด้ี	
เป็นัสังคมแห่งสุขึ้ภาพื่แลัะเป็นัสำนัักงานัต้นัแบบด้้านัการจัด้การ
สิ�งแวิด้ลั้อม	 จึงได้้ออกประกาศึสำนัักงานัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
(ฉบับปรับปรุง)	เรื�อง	มาตรการประหยัด้พื่ลัังงานั	ประกาศึ	ณ์	วิันัที�	
26	 กรกฎีาคม	 2564	 ซึิ�งครอบคลัุมทั�งมาตรการด้้านัการประหยัด้
ไฟฟ้า	 มาตรการด้้านัการประหยัด้นั�ำ	 มาตรการประหยัด้นั�ำมันั
เชีื�อเพื่ลัิง	มาตรการประหยัด้วิัสดุ้สำนัักงานั	มาตรการการจัด้ประชีุม
แลัะจัด้นัิทรรศึการ	มาตรการการรักษาควิามสะอาด้	5	ส	มาตรการ
การจัด้การขึ้องเสีย	มาตรการการจัด้ซิื�อสินัค้าแลัะบริการที�เป็นัมิตร
กบัสิ�งแวิด้ลัอ้ม	มาตรการด้า้นัควิามปลัอด้ภยัแลัะสภาวิะฉกุเฉินั	แลัะ
มาตรการการเพื่ิ�มพื่ื�นัที�สีเขึ้ียวิ	เพื่ื�อกำกับ	ควิบคุมการใชี้พื่ลัังงานัในั
สำนัักงานัมหาวิิทยาลััย	 ให้มีประสิทธิภาพื่	 มีการจัด้การการใชี้
พื่ลัังงานัอย่างเป็นัระบบแลัะเกิด้ประโยชีนั์สูงสุด้	

การข้ึนทะเบียน T- VER ล้ดืปล้�อยก�าซเรือน
กระจก หน่นการพัฒนาย่ังยืน

ประกาศึ เรื่อง มาตัรการประหยัดืพล้ังงาน 
สำนักงานมหาวิทยาล้ัย มหาวิทยาล้ัยเชียงใหม� 
(ฉบับปรับปร่ง) 2564  

ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=4095

ที่่�มา:	 https://oou.cmu.ac.th/news/cd554d314e2bfaae9a5f2bf
338686d70/70f94e5eb20bdbc985062db7c12ba17d
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	 สถึาบันัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์	 มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	แลัะสถึาบันัวิิจัยพื่ลัังงานั	จุฬาลังกรณ์์มหาวิิทยาลััย	ได้้รับ
มอบหมายจากสำนัักงานันัโยบายแลัะแผนัพื่ลัังงานั	 (สนัพื่.)	
กระทรวิงพื่ลัังงานั	 ร่วิมจัด้ทำ	 “โครงการศึึกษาแนัวิทางการ
พื่ฒันัาการผลัติแลัะการใชีไ้ฮ่โด้รเจนัเพื่ื�อสง่เสรมิพื่ลังังานัหมนุัเวีิยนั”	
เพื่ื�อศึึกษาแลัะรวิบรวิมงานัวิิจัย	 นัโยบาย	 มาตรการ	 หรือแผนังานั
ที�เกี�ยวิขึ้้องกับการพื่ัฒนัา	 การผลัิต	 แลัะการใชี้ไฮ่โด้รเจนัขึ้อง
หนั่วิยงานัต่างๆ	ทั�งภายในัประเทศึแลัะต่างประเทศึ	โด้ยจะกำหนัด้
เป็นัแนัวิทางการผลัิตแลัะการใชี้ไฮ่โด้รเจนัที�เหมาะสมกับบริบทการ
ใชี้พื่ลัังงานัขึ้องประเทศึไทย	รวิมทั�งราคาที�เป็นัธรรมแลัะเหมาะสม
กับประเทศึไทยในัการส่งเสริมพื่ลัังงานัไฮ่โด้รเจนัต่อไป

	 สถึาบันัวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาพื่ลัังงานันัครพื่ิงค์	 มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	 ร่วิมกับบริษัทด้อยคำ	 ผลัิตภัณ์ฑิ์อาหาร	 จำกัด้	 จัด้ทำ	
“โครงการสง่เสริมแลัะสาธติการใชีป้ระโยชีนัจ์ากก�าซิไบโอมเีทนัด้ว้ิย
ระบบทอ่สง่ก�าซิเพื่ื�อทด้แทนัก�าซิหงุตม้ในัชีมุชีนัตน้ัแบบ”	เพื่ื�อศึกึษา
ระบบผลัิตก�าซิชีีวิภาพื่อัด้สำหรับทด้แทนัก�าซิหุงต้ม	 (แอลัพื่ีจี)	 ในั
ระบบท่อส่งก�าซิ	 ภายใต้การสนัับสนัุนังบประมาณ์จากกองทุนัเพื่ื�อ
ส่งเสริมการอนัุรักษ์พื่ลัังงานั	 สำนัักงานันัโยบายแลัะแผนัพื่ลัังงานั	
กระทรวิงพื่ลัังงานั		
	 โครงการนัี�	 ได้้เล็ังเห็นัควิามสำคัญขึ้องการใชี้พื่ลัังงานัในั
ชีุมชีนั	 ที�ตั�งอยู่ในัพื่ื�นัที�ชีุมชีนับ้านันัางอยแลัะบ้านัโพื่นัปลัาโหลั	
ตำบลัเต่างอย	อำเภอเต่างอย	จังหวิัด้สกลันัคร	โด้ยได้้ส่งมอบสถึานัี
ต้นัแบบผลัิตแลัะจ่ายก�าซิไบโอมีเทนัอัด้	(CBG)	เมื�อวิันัที�	2	เมษายนั	
2564	เพื่ื�อปูแนัวิทางพื่ลัังงานัชีุมชีนัเพื่ื�อชีุมชีนัอย่างยั�งยืนั	โด้ยเนั้นั
ให้ชีาวิบ้านัพื่ึ�งพื่าตนัเองในัการร่วิมกันัด้ำเนัินัการบริหารจัด้การ
พื่ลัังงานัทด้แทนั	นัำร่องต้นัแบบให้มีการใชี้งานัในัประเทศึไทย	โด้ย
นัำก�าซิ	 CBG	 ที�ได้้ไปใชี้ในัภาคครัวิเรือนั	 เพื่ื�อประหยัด้ค่าใชี้จ่ายในั
การซืิ�อก�าซิหุงต้ม	 (LPG)	 แลัะนัำไปสู่การใชี้พื่ลัังงานัอย่างพื่อเพื่ียง	
สร้างควิามยั�งยืนัในัชีุมชีนั	 ลัด้การพื่ึ�งพื่าการนัำเขึ้้าก�าซิ	 LPG	 จาก
ต่างประเทศึ

โครงการศึึกษาแนวทางการพัฒนาการผ่ล้ิตัแล้ะ
การใช้ ไฮโดืรเจน เพื่อส�งเสริมพล้ังงานหม่นเวียน

เตั�างอยโมเดืล้ CBG สร้างส่ข พล้ังงานทดืแทน
เพื่อช่มชน 

ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=3812

ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?p=3453
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สั่งเสัริมก�รเจริญเต้ิบโต้ท�งเศรษฐกิจท่�ยั�งยืน

กระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจ

ระดับชุมชนสู่ภูมิภาค



	 คณ์ะพื่ยาบาลัศึาสตร์	 จัด้โครงการ	 “เคลั็ด้ลัับสร้างสุขึ้
ทางการเงินั	(Happy	Money	Guide)”	เมื�อวิันัจันัทร์ที�	30	สิงหาคม	
2564	ผา่นัระบบ	Zoom	meeting		เนัื�องด้ว้ิยได้เ้ลัง็เหน็ัควิามสำคญั
ขึ้องการส่งเสริมการออมแลัะการวิางแผนัการเงินัส่วินับุคคลัเพื่ื�อ
สร้างสุขึ้ภาพื่ทางการเงินัที�ด้ีให้แก่บุคลัากรภายในัองค์กรหรือ	
Happy	 Money	 ซิึ�งเป็นัหนัึ�งปัจจัยสำคัญขึ้องกระบวินัการสร้าง	
Happy	Workplaces	 ที�จะมีส่วินัชี่วิยให้บุคลัากรทำงานัได้้เต็ม
ศึักยภาพื่	 ควิบคู่ไปกับการทำงานัอย่างมีควิามสุขึ้	 สามารถึสร้าง
ผลัผลิัตชัี�นัเลัิศึแลัะนัำมาซึิ�งประสิทธิภาพื่ที�ด้ีขึึ้�นัขึ้ององค์กร

	 คณ์ะวิิทยาศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 จัด้กิจกรรม	
“Science	CMU	Job	Fair	Online	2021”	ในัรูปแบบออนัไลันั์ผ่านั
ชี่องทาง	Facebook	Live	:	Faculty	of	Science,	Chiang	Mai	
University	 เมื�อวิันัที�	 10	กุมภาพัื่นัธ์	2564	ภายในังานัมีกิจกรรม
เสวินัาหัวิขึ้้อ	 “การสมัครงานัแลัะชีีวิิตหลัังเรียนัจบ”	 การแนัะนัำ
สถึานัประกอบการ	 ตำแหนั่งงานั	 แลัะตำแหนั่งงานัสหกิจศึึกษา/
ฝึึกงานั	โด้ยบริษัทชัี�นันัำ	พื่ร้อมทั�งฟังการชีี�แจงวิิธีการสัมภาษณ์์งานั	
ผ่านัโปรแกรม	 Zoom	 เพื่ื�อส่งเสริมทางเลัือกการประกอบอาชีีพื่
สำหรับนัักศึึกษา	 แลัะเขึ้้าถึึงแหลั่งขึ้้อมูลัตลัาด้แรงงานัที�เหมาะสม
กับสาขึ้าวิิชีาชีีพื่

โครงการ “เคล็้ดืล้ับสร้างส่ขทางการเงิน (Happy 
Money Guide)”

Science CMU Job Fair Online 2021

ที่่�มา: https://mis.nurse.cmu.ac.th/mis/project/view_project_detail.
asp?id=6682

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/a7005df4-8d58-4c7c-b9b1-
039b63ff9708	แลัะ	https://www.facebook.com/CoopeducationCMU/
posts/pfbid02CWcr1X3188rUe4YTw5k8oeQS3LMR2zFfHABV 
95fwnrpEJeSyj9LBieb4vZU7fRSGl
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	 มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม	่ได้ป้รบัพื่ื�นัที�ลัานักวิา้ง	(ไรฟ่อรด์้)	เพืื่�อใชีป้ระโยชีนั	์ในัชีื�อ	“MORE	SPACE”	โด้ยจดั้สรรพื่ื�นัที�ใหม้กีารเคลัื�อนัไหวิ
แลัะสร้างรายได้้จากการขึ้ายสินัค้า	 แลัะใชี้เป็นัพืื่�นัที�กลัางในัการทำกิจกรรมส่งเสริมด้้านัศึิลัปวิัฒนัธรรมในัเชีิงสร้างสรรค์	 โด้ยแบ่งพืื่�นัที� 
ออกเป็นั	3	โซินั	ได้้แก่	1)	“ลัานัชีอ	MORE	SPACE”	2)	“คีออส	MORE	SPACE”	แลัะ	3)	“ไนัท์มาร์เก็ต	MORE	SPACE”	
	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้สร้างคอมมูนัิตี�ในัพื่ื�นัที�ใกลั้มหาวิิทยาลััย	ใกลั้ใจกลัางเมือง	เพื่ื�อเป็นัการกระตุ้นัการท่องเที�ยวิขึ้องเชีียงใหม่	
ให้เกิด้เม็ด้เงินัหมุนัเวิียนัสู่ระบบเศึรษฐกิจในัอนัาคต	อีกทั�งยังชี่วิยต่อยอด้โอกาส	 เพื่ิ�มชี่องทางธุรกิจให้กิจการร้านัค้าต่างๆ	 เกิด้การสร้างงานั	
สร้างอาชีีพื่ให้ประชีาชีนัอีกด้้วิย

“MORE SPACE : CMU Community แห�งใหม� 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/94833f81-cc78-410f-b3d4-d3b5b1c3140e
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สั่งเสัริมอุต้สั�หกรรมท่�ยั�งยืนแลัะนวัิต้กรรม

ส่งเสริมนวัตกรรม นำาพาเทคโนโลยี 

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล



	 อุทยานัวิิทยาศึาสตร์ภาคเหนัือ	 (เชีียงใหม่)	 เปิด้รับสมัคร
ผู้ประกอบการที�มีผลัิตภัณ์ฑิ์	สนัใจวิิเคราะห์แลัะทด้สอบผลิัตภัณ์ฑิ์
เพื่ิ�มเติม	 หรือต้องการขึ้ยายกำลัังการผลัิตจากโรงงานัต้นัแบบที�มี
มาตรฐานัก่อนัการผลัิตในัระด้ับอุตสาหกรรม	เพื่ื�อเขึ้้าร่วิมโครงการ
การยกระด้ับการวิิจัยแลัะพื่ัฒนัาขึ้องผู้ประกอบการด้้วิยเครือขึ้่าย
โครงสร้างพื่ื�นัฐานั	วิิทยาศึาสตร์	วิิจัย	แลัะนัวิัตกรรม:	RD	Facilities	
Boost	 up	 ประจำปี	 2564	 ซิึ�งครอบคลัุมกลัุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	
ได้้แก่	นัวิัตกรรมขึ้้าวิไทยเพื่ิ�มมูลัค่าสู่ตลัาด้สากลั	IT	Soft	ware	แลัะ	
Digital	Content	พื่ลัังงานัทด้แทนั	สิ�งแวิด้ลั้อม	แลัะนัวัิตกรรมวัิสดุ้	
เกษตรแลัะอาหาร	การแพื่ทย	์แลัะเทคโนัโลัยชีีวีิภาพื่		โด้ยผูป้ระกอบ
การที�เขึ้้าร่วิมโครงการ	 จะได้้รับการสนัับสนัุนังบประมาณ์ตาม
ประเภทขึ้องโครงการต้นัแบบ

	 บริษัท	อ่างแก้วิ	โฮ่ลัด้ิ�ง	จำกัด้	(ANG	KAEW	HOLDING)	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	แลัะ	
บริษัท	อินัเทลัเลั็คชีวิลั	ด้ีไซินั์	กรุ�ป	จำกัด้	(IDG)	ร่วิมมือกันัก่อตั�ง	บริษัท	เอเค	ไอพื่ี	เวินัเจอร์	
จำกัด้	หรือ	AKIP	VENTURE	เพื่ื�อเติมเต็มกลัไกในัการผลัักดั้นัทรัพื่ย์สินัทางปัญญาแลัะผลังานั
วิิจัยไปสู่ภาคธุรกิจแลัะอุตสาหกรรม	 กระตุ้นัแลัะสนัับสนุันัการถึ่ายทอด้เทคโนัโลัยีพื่ร้อมทั�ง
พัื่ฒนัาแบรนัด้์	 โด้ยให้บริการด้้านัทรัพื่ย์สินัทางปัญญาครอบคลัุมตั�งแต่ขัึ้�นัเริ�มต้นัขึ้องการวิิจัย
แลัะพื่ัฒนัาจนัถึึงการด้ำเนิันัธุรกิจให้ขึ้ยายผลัเชีิงพื่าณิ์ชีย์แลัะเชิีงสังคมได้้อย่างเต็มขีึ้ด้
ควิามสามารถึ	 โด้ยให้บริการทั�งนัักวิิจัย	 Start-Up	 แลัะกลัุ่มธุรกิจทั�วิไป	 ให้บริการครอบคลัุม	
4	ด้้านั	ได้้แก่
1)	PATENT	บริการยื�นัจด้ทะเบียนัสิทธิบัตร	อนัุสิทธิบัตร	สิทธิบัตรการออกแบบ	ครบวิงจรทั�ง

ในัไทย	แลัะต่างประเทศึ
2)	TRADEMARK	บริการยื�นัจด้ทะเบียนัเครื�องหมายการค้า	ทั�งในัไทยแลัะต่างประเทศึ
3)	ANALYTIC	บริการวิิเคราะห์ขึ้้อมูลัสิทธิบัตร	ทั�งในัไทยแลัะต่างประเทศึ
4)	TRAINING	COURSE	คอร์สอบรมให้ควิามรู้เกี�ยวิกับทรัพื่ย์สินัทางปัญญาจากผู้เชีี�ยวิชีาญ

โครงการ RD Facilities Boost up

AKIP VENTURE: ตั�อยอดืงานวิจัยส่�ภาคธ่รกิจแล้ะอ่ตัสาหกรรม 

ที่่�มา: https://www.step.cmu.ac.th/news_specific.php?news_id=486

ที่่�มา: https://www.akipventure.com/
#customize-18137

สั่งเสัริมอุต้สั�หกรรมท่�ยั�งยืนแลัะนวิัต้กรรม
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	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ร่วิมกับบริษัท	 หัวิเวิ่ยเทคโนัโลัยี	
(ประเทศึไทย)	จำกัด้	ได้้ลังนัามในับันัทึกขึ้้อตกลังควิามร่วิมมือทาง
วิิชีาการวิ่าด้้วิย	“5G	Powered	Smart	University	Enabled	with	
Cloud	 and	 AI”	 เมื�อวิันัที�	 22	 มีนัาคม	 2564	ณ์	 สำนัักบริการ
เทคโนัโลัยีสารสนัเทศึ	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 โด้ยมีเป้าหมายที�จะ
เป็นัมหาวิิทยาลััยดิ้จิทัลัชัี�นันัำในัภูมิภาคอาเซีิยนัแลัะเป็นัผู้นัำด้้านั
การศึกึษาระด้บัอดุ้มศึกึษาที�เพื่ิ�มพื่นูัเทคโนัโลัยแีลัะการพัื่ฒนัาทกัษะ	
ควิามร่วิมมือขึ้อง	มชี.	 กับ	หัวิเวิ่ย	ในัครั�งนัี�	นัับเป็นัก้าวิสำคัญขึ้อง
มหาวิิทยาลััย	ที�จะนัำควิามทันัสมัยขึ้องเทคโนัโลัยี	5G	มาขึ้ับเคลัื�อนั
พื่ัฒนัาการศึึกษา	 พื่ร้อมทั�งถึ่ายทอด้เทคโนัโลัยีสนัับสนัุนัการวิิจัยที�
รองรับการเติบโตขึ้องโลักยุคด้ิจิทัลั	 แลัะนัำมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่
ก้าวิสู่การเป็นัมหาวิิทยาลััยอัจฉริยะ	5G	แห่งแรกในัอาเซิียนั	CMU	
:	Moving	Forward	to	“5G	Campus:	First	in	ASEAN”	(The	
First	5G	campus	in	ASEAN)	เปน็ัการยกระด้บัมาตรฐานัการศึกึษา
ขึ้องไทยให้ด้ียิ�งขึึ้�นั

	 อุทยานัวิิทยาศึาสตร์ภาคเหนืัอ	 (เชีียงใหม่)	 เปิด้ศึูนัย์
เทคโนัโลัยีการขึ้ึ�นัรูปชีิ�นังานัสามมิติแบบครบวิงจร	 (The	 Brick	
FABLAB)	 โด้ยให้บริการออกแบบ	 แลัะขึ้ึ�นัรูปชีิ�นังานั	 3	 มิติ	 อย่าง
ครบวิงจร	 ด้้วิยเทคโนัโลัยีเครื�องพื่ิมพื่์	 3	 มิติที�หลัากหลัาย	 เพื่ื�อ
สร้างสรรค์นัวิัตกรรมหรือผลัิตภัณ์ฑิ์ที�สร้างมูลัค่าทางพื่าณ์ิชีย์	 ด้้วิย
ระบบเครื�องพิื่มพื่์ที�ทันัสมัยแลัะหลัากหลัาย	 สามารถึตอบสนัองได้้
ทุกโจทย์ควิามต้องการ	ลัด้ควิามซัิบซิ้อนัในัการผลัิต	ประหยัด้เวิลัา
ในัการขึ้ึ�นัรูป	คุมงบประมาณ์ได้้ดี้	หรือผลัิตชีิ�นังานัคุณ์สมบัติพื่ิเศึษ
ได้้อย่างครบวิงจร	ซิึ�งจะชี่วิยอำนัวิยควิามสะด้วิกแก่ผู้ประกอบการ	
นัักศึึกษา	 แลัะผู้สนัใจที�ต้องการสร้างสรรค์นัวัิตกรรมหรือผลังานั
ต้นัแบบ

มช: มหาวิทยาล้ัยอัจฉริยะ 5G 
แห�งแรกในอาเซียน

ศ่ึนย์เทคโนโล้ยีการข้ึนร่ปชิ้นงานสามมิตัิแบบครบ
วงจร (The Brick FABLAB)

ที่่�มา:	https://www.cmu.ac.th/th/article/e58fcdc7-dc19-4946-844a-
caad4b3ee749

ที่่�มา: https://www.step.cmu.ac.th/news_specific.php?news_id=588
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	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่แลัะสำนัักงานัสภาเกษตรกรแห่งชีาติ	 ร่วิมมือกันัจัด้ทำโครงการ	 “การเพื่ิ�มมูลัค่าฟางขึ้้าวิด้้วิยนัวิัตกรรม
การผลัิตแผ่นัเยื�อฟางขึ้้าวิแลัะวิัสดุ้ก่อสร้างมวิลัเบาเพื่ื�อลัด้มลัภาวิะสิ�งแวิด้ลั้อมในัภาคเหนัืออย่างยั�งยืนั”	 ซิึ�งเป็นัโครงการที�บูรณ์ากา
รควิามร่วิมมือจากนัักวิิจัยหลัายหนั่วิยงานัขึ้องมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ประกอบด้้วิย	คณ์ะอุตสาหกรรมเกษตร	คณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์	อุทยานั
วิิทยาศึาสตร์แลัะเทคโนัโลัยีภาคเหนัือ	แลัะสถึาบันันัโยบายสาธารณ์ะ	โด้ยมีศึูนัย์วิิจัยขึ้้าวิลั้านันัา	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	เป็นัหนั่วิยงานัหลััก
ในัการประสานังานัแลัะการถึ่ายทอด้เทคโนัโลัยีแลัะนัวิัตกรรม	โด้ยได้้รับควิามร่วิมมือจากสภาเกษตรกรแห่งชีาติ	ในัการประสานังานักับกลัุ่ม
เกษตรกรพื่ื�นัที�เป้าหมาย	8	จังหวัิด้ภาคเหนัือตอนับนั	(ลัำพืู่นั	เชีียงใหม่	เชีียงราย	แม่ฮ่่องสอนั	ลัำปาง	พื่ะเยา	แพื่ร่	แลัะนั่านั)	เพื่ื�อส่งต่อแลัะ
ขึ้ยายพื่ื�นัที�ในัการส่งเสริมการใชี้ประโยชีนั์จากฟางขึ้้าวิเพื่ื�อลัด้ปัญหาหมอกควิันัในัภูมิภาค	อีกทั�งสนัับสนัุนัให้เกิด้สิ�งเหลัือใชี้ในัแปลังนัาให้เป็นั
ศึูนัย์	(Zero	waste)	จนันัำไปสู่การปรับเปลัี�ยนัวิิธีการจากการเผาฟางขึ้้าวิขึ้องเกษตรกรมาเป็นัการแปรรูปเป็นัผลัิตภัณ์ฑิ์เพื่ื�อสร้างเศึรษฐกิจ
หมุนัเวิียนัอย่างยั�งยืนั	 (Circular	 economy)	 สร้างรายได้้จากฟางขึ้้าวิสู่เกษตรกรแลัะชีุมชีนั	 เพื่ื�อสร้างควิามยั�งยืนัให้กับเศึรษฐกิจฐานัราก
ขึ้องไทย

โครงการ “การเพิ่มม่ล้ค�าฟื้างข้าวดื้วยนวัตักรรมการผ่ล้ิตัแผ่�นเย่ือฟื้างข้าวแล้ะวัสด่ืก�อสร้างมวล้เบา
เพื่อล้ดืมล้ภาวะสิ่งแวดืล้้อมในภาคเหนืออย�างย่ังยืน”

ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/ba6fb8af-2f04-43ee-b3f9-67d0e03da088
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ขจัดความเหลื่อมล้ำา 

สร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่แลัะคณ์ะกรรมการส่งเสริม
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 มอบทุนัการศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
ประจำปีการศึึกษา	 2564	 แบบออนัไลันั์	 เพื่ื�อเป็นัการชี่วิยเหลัือ
นัักศึึกษาที�ขึ้าด้แคลันัทุนัทรัพื่ย์ทางการศึึกษา	พื่ร้อมสร้างโอกาสในั
การศึึกษาเรียนัรู้ ในัสาขึ้าวิิชีาต่างๆ	 มุ่งสู่การเป็นับัณ์ฑิิตขึ้อง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ที�สมบูรณ์์พื่ร้อมไปด้้วิยคุณ์ธรรม	 จริยธรรม	
โด้ยมแีหลัง่เงนิัทุนัการศึึกษาจากงบประมาณ์เงนิัรายได้ม้หาวิทิยาลัยั	
แลัะการบริจาคทุนัจากบุคคลั	บริษัท	ห้างร้านั	มูลันัิธิ	แลัะหนั่วิยงานั
ต่าง	ๆ
	 ทั�งนัี�	ในัปีการศึึกษา	2564	มีนัักศึึกษาได้้รับทุนัการศึึกษา	
รวิมทั�งสิ�นั	 593	 ทุนั	 มูลัค่า	 12,135,800	 บาท	 ประกอบด้้วิย	
ทุนัการศึึกษาประเภทต่อเนัื�องจนัสำเร็จการศึึกษา	จำนัวินั	51	ทุนั	
ทุนัการศึึกษาประเภทเฉพื่าะปีการศึึกษา	 จำนัวินั	 382	 ทุนั	
ทุนัการศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ประเภทขึ้าด้แคลันัทุนัทรัพื่ย์
อย่างแท้จริง	จำนัวินั	60	ทุนั	แลัะทุนัการศึึกษาประเภททุนัเตรียม
ควิามพื่ร้อมฯ	สำหรับนัักเรียนั	จำนัวินั	100	ทุนั

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ขึ้ับเคลัื�อนัควิามเสมอภาคด้้านัการ
ศึึกษา	เศึรษฐกิจแลัะสังคมขึ้องประเทศึ	ด้้วิยการขึ้ยายโอกาส	แลัะ
ลัด้ควิามเหลัื�อมลั�ำทางการศึึกษา	 มุ่งสนัับสนุันัแลัะส่งเสริมให้ผู้มี
ควิามรู้ควิามสามารถึพื่ิเศึษได้้มีโอกาสพื่ัฒนัาศึักยภาพื่ที�มีอยู่	แลัะมี
โอกาสได้้นัำควิามรู้ควิามสามารถึ	มาใชี้ประโยชีนั์ในัการสร้างสรรค์
ผลังานัในัแต่ลัะสาขึ้าวิิชีา	 ให้เกิด้ประโยชีนั์ต่อการพื่ัฒนัาประเทศึ	
ผ่านัโครงการต่างๆ	ได้้แก่	
1.	การผลัิตแพื่ทย์เพื่ิ�มเพื่ื�อชีาวิชีนับท	 2.	เด็้กด้ีมีที�เรียนั
3.	นัักเรียนัที�มีผลัการเรียนัด้ีแต่ยากจนั	 4.	นัักศึึกษาชีาวิไทยภูเขึ้า
5.	เยาวิชีนัด้ีเด้่นัทางด้้านักีฬา		 6.	นัักคิด้เพื่ื�อสังคม
7.	ครูรัก(ษ์)ถึิ�นั	 8.	Woman	in	Engineering
9.	พื่ัฒนัาแม่แจ่ม	อมกอย
10.	ส่งเสริมผู้ด้้อยโอกาส	ผู้พื่ิการ	ผู้มีควิามสามารถึพื่ิเศึษ	
11.	นัักศึึกษาชีาวิไทยมุสลัิม	5	จังหวัิด้ชีายแด้นัภาคใต้
12.	อุด้มศึึกษาเพื่ื�อทายาทเกษตร	แลัะสภาเกษตรแห่งชีาติ

การมอบท่นการศึึกษามหาวิทยาล้ัยเชียงใหม� 
ประจำปีการศึึกษา 2564 

บทบาทของมหาวิทยาล้ัยเชียงใหม�ในการ
ขับเคล้ื่อนความเสมอภาคดื้านการศึึกษา 
เศึรษฐกิจแล้ะสังคม

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/64e9356f-97cb-47eb-9dc8-
9e882297defe

ท่ี่�มา: https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.
aspx?id=16c97305-5951-441a-bf4e-d3c8e015f305

ลัดควิ�มเหลืั�อมลั�ำทั�งภ�ยในแลัะระหวิ่�งป็ระเทศ

41



	 คณ์ะแพื่ทยศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้คัด้เลัือก
บุคลัากร	ที�มีควิามสามารถึทำงานัด้้านันัวิัตกรรม	เพื่ื�อปฏิิบัติงานัในั
ศึูนัย์นัวัิตกรรมสุขึ้ภาพื่	หรือ	MedCHIC	โด้ยมีเป้าหมายที�จะพื่ัฒนัา
คณ์ะแพื่ทย	์มชี.	ใหก้า้วิไปสูก่ารเปน็ั	“โรงเรยีนัแพื่ทยแ์หง่นัวัิตกรรม”	
โด้ยมี	4	ยุทธศึาสตร์	ในัการขึ้ับเคลัื�อนัไปสู่เป้าหมาย	ได้้แก่
•	 นัวิัตกรรมทางการแพื่ทย์	(Medical	devices)
•	 เทคโนัโลัยีด้้านัสุขึ้ภาพื่	(Health	Technology)
•	 ผลัิตภัณ์ฑิ์จากธรรมชีาติ	(Natural	Products)
•	 การพัื่ฒนัาย่านันัวัิตกรรมทางการแพื่ทย์สวินัด้อก	 (Suandok	

Medical	Innovation	District)
	 ศึนูัยน์ัวิตักรรมสขุึ้ภาพื่	สนับัสนันุัใหแ้พื่ทยค์ดิ้คน้ันัวิตักรรม	
ศึึกษา	 แลัะประเมินัการใชี้งานัได้้จริงขึ้องเครื�องมือควิามคุ้มค่า
ทางการตลัาด้	ควิามเปน็ัไปได้ใ้นัทางทฤษฎีแีลัะปฏิบิตั	ิรวิมไปถึงึการ
พื่ัฒนัานัวิัตกรรมร่วิมกับผู้ เชีี�ยวิชีาญในัคณ์ะวิิชีาต่างๆ	 ขึ้อง
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	โด้ยมีทีมกฎีหมายชี่วิยดู้แลัในัด้้านัทรัพื่ย์สินั
ทางปัญญา	แลัะด้้านักฎีหมายที�เกี�ยวิขึ้้องกับเครื�องมือแพื่ทย์	เพื่ื�อให้
นัวิตักรรมนีั�สามารถึใชีง้านัได้จ้ริง	แลัะสามารถึตอ่ยอด้ในัเชีงิพื่าณ์ชิีย์
ได้้ในัอนัาคต
	 นัอกจากนัี� 	 ศูึนัย์นัวิัตกรรมสุขึ้ภาพื่ได้้สร้างแบรนัด้์	
Rehabpy	 เพื่ื�อผลัิตอุปกรณ์์เกี�ยวิกับผู้สูงอายุแลัะผู้พิื่การ	 ซิึ�งเป็นั
อุปกรณ์์ทางการแพื่ทย์ที�ได้้รับการพื่ัฒนัาโด้ยนัวิัตกรที�มองเห็นั
ปัญหา	 ที�เกิด้ขึ้ึ�นัจริง	 แลัะผ่านักระบวินัการทด้สอบควิามพึื่งพื่อใจ
จากคนัไขึ้้มาแลั้วิ	

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่มอบรางวิัลัให้แก่นัักศึึกษาผู้เขึ้้าร่วิม
ประกวิด้ภาพื่วิาด้ด้ิจิทัลั	หัวิขึ้้อ	“ผู้พื่ิการ	กับ	พื่ลัังในัการสร้างแรง
บันัด้าลัใจ”	 เพื่ื�อถึ่ายทอด้เรื�องราวิขึ้องนัักศึึกษาพื่ิการ	 ในั
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ผ่านัภาพื่วิาด้ที�เนั้นัให้เห็นัถึึงศึักยภาพื่แลัะ
การพื่ัฒนัาตนัเองขึ้องนัักศึึกษาพื่ิการที�เป็นัพื่ลัังในัการสร้างแรง
บันัด้าลัใจให้กับผู้คนัทั�วิไป	ผลัการประกวิด้ภาพื่วิาด้ด้ิจิทัลั	มีทั�งสิ�นั	
6	รางวิัลั	 ได้้แก่	รางวิัลัชีนัะเลัิศึ	3	รางวิัลั	รางวิัลัชีมเชีย	2	รางวัิลั	
แลัะรางวิัลั	Popular	vote		1	รางวิัลั

จากแพทย์ส่� “นวัตักร”

รางวัล้ประกวดืภาพวาดืดืิจิทัล้ หัวข้อ “ผ่่้พิการ 
กับ พลั้งในการสร้างแรงบันดืาล้ใจ”

ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/5738e4c6-67a0-46e5-
b5b7-15d01ee7b40c

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/e2e37fed-f9aa-4e60-a241-
f12a8a475192
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สัร้�งเมืองแลัะก�รต้ั�งถุิ�นฐ�นท่�ป็ลัอดภัย

สร้างเมืองอัจฉริยะ 

สู่ชุมชนต้นแบบภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ปรับแผนัผังเส้นัทางเด้ินัรถึไฟฟ้า
รปูแบบใหม	่เพื่ื�อใหม้ปีระสทิธภิาพื่แลัะตอบโจทยผ์ูใ้ชีบ้รกิารมากขึ้ึ�นั	
โด้ยมีหลัักการคือ	 ผู้ใชี้บริการสามารถึเด้ินัทางไปถึึงจุด้หมาย	 แลัะ
เปลัี�ยนัสายเพื่ียงครั�งเด้ียวิ	นัอกจากนัี�	ยังมีการเพื่ิ�มเส้นัทางใหม่	เพืื่�อ
ลัด้ระยะทางต่อรอบ	 แลัะลัด้เวิลัาการรอรถึไฟฟ้า	 มุ่งเนั้นัการให้
บริการที�ครอบคลัุมบริเวิณ์อาคารเรียนัต่างๆ	 หอพื่ักนัักศึึกษาแลัะ
จดุ้สำคญัเพื่ิ�มมากขึึ้�นั	สามารถึด้าวินัโ์หลัด้แผนัผงัได้ท้ี�	https://cmu.
to/transitmap

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้รับการพิื่จารณ์าเป็นั	 “พืื่�นัที�
พื่ัฒนัาเมืองอัจฉริยะ”	 1	 ในั	 15	 เมืองอัจฉริยะขึ้องประเทศึ	 
	 จากสำนัักงานัส่งเสริมเศึรษฐกิจดิ้จิทัลั	 กระทรวิงดิ้จิทัลัเพืื่�อ
เศึรษฐกิจแลัะสังคม	ซึิ�งได้้มีการมอบใบประกาศึแลัะตราสัญลัักษณ์์	
เพื่ื�อรับรองการเป็นั	 “พื่ื�นัที�พื่ัฒนัาเมืองอัจฉริยะ”	 เมื�อวิันัที�	 24	
ธันัวิาคม	2564	
มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหม่ได้รั้บการรับรองเปน็ัพื่ื�นัที�พื่ฒันัาเมืองอัจฉริยะ
ครบทั�ง	7	ด้้านั	คือ	
1.	ด้้านัสิ�งแวิด้ลั้อมอัจฉริยะ	(Smart	Environment)
2.	ด้้านัพื่ลัังงานัอัจฉริยะ	(Smart	Energy)
3.	ด้้านัเศึรษฐกิจอัจฉริยะ	(Smart	Economy)
4.	ด้้านัขึ้นัส่งอัจฉริยะ	(Smart	Mobility)
5.	ด้้านัพื่ลัเมืองอัจฉริยะ	(Smart	People)
6.	การด้ำรงชีีวิิตอัจฉริยะ	(Smart	Living)
7.	ด้้านัการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ	(Smart	Governance)
	 ทั�งนัี�	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่เชีื�อมั�นัวิ่าการด้ำเนัินัการ	
“มหาวิทิยาลัยัเชียีงใหมเ่มอืงอจัฉรยิะ	ควิามเปน็ัเลัศิึที�ยั�งยนืัสูช่ีมุชีนั”	
จะเปน็ัตน้ัแบบที�เปน็ัรปูธรรม	สรา้งการมสีว่ินัรว่ิมในัการพื่ฒันัาเมอืง
ยั�งยืนัให้กับชีุมชีนัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 แลัะสามารถึถึ่ายทอด้สู่
ชีุมชีนัรอบขึ้้างให้มีการพื่ัฒนัาอย่างยั�งยืนัต่อไป

เส้นทางรถไฟื้ฟื้้าอัจฉริยะ

มช.: “พ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/f4888827-72cd-4e6b-aee9-
3899651ca6e6

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/278e6bb1-5a60-4725-ad9a-
22994693aa70

44



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	กำหนัด้เป้าหมายที�จะเป็นั	Green	&	Clean	
CMU	Sustainability	Campus	จึงได้้ส่งเสริมให้ส่วินังานั/หนั่วิยงานัต่าง	ๆ	
ด้ำเนัินัโครงการสำนัักงานัสีเขึ้ียวิ	 เพืื่�อร่วิมด้้วิยชี่วิยกันัในัการขึ้ับเคลัื�อนัให้
มหาวิทิยาลััยบรรลุัเปา้หมายหรือยทุธศึาสตรท์ี�วิางไวิ	้สำนักังานัมหาวิทิยาลัยั	
มชี.	จึงใชี้	“อาคาร	2	ขึ้องสำนัักงานัมหาวิิทยาลััย”	เป็นัอาคารนัำร่องในัการ
ด้ำเนันิัการโครงการฯ	แลัะเปน็ัอาคารตน้ัแบบด้า้นัสำนักังานัสเีขึ้ยีวิในัอนัาคต	
ทำให้ได้้รับการรับรองสำนัักงานัสีเขึ้ียวิ	(Green	office)	ระด้ับด้ีเยี�ยม	(ทอง)	
ประจำปี 	 2564	 จากกรมส่งเสริมคุณ์ภาพื่สิ� งแวิด้ลั้อม	 กระทรวิง
ทรัพื่ยากรธรรมชีาติแลัะสิ�งแวิด้ลั้อมโด้ยกำหนัด้ตัวิชีี�วิัด้ในัการด้ำเนัินั 
โครงการฯ	 6	 ตัวิชีี�วิัด้	 ได้้แก่	 (1)	 ปริมาณ์การใชี้ไฟฟ้า	 (2)	 ปริมาณ์การใชี้ 
เชีื�อเพื่ลัิง	(3)	ปริมาณ์การใชี้นั�ำ	(4)	ปริมาณ์การใชี้กระด้าษ	(5)	ปริมาณ์ขึ้อง
เสีย	แลัะ	(6)	ปริมาณ์การปลั่อยก�าซิเรือนักระจก	

สำนักงานสีเขียว (Green office) ระดืับดืีเย่ียม (ทอง) 
ประจำปี 2564

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/f6d47b45-4b13-409c-beb2-
fb2ec1889dd8
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สัร้�งรูป็แบบก�รผิลัิต้แลัะก�รบริโภคท่�ยั�งยืน

สร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ 

สู่การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน



	 คณ์ะวิิทยาศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้ส่งนัักศึึกษา
ปริญญาเอก	 เขึ้้าร่วิมนัำเสนัอผลังานัวิิจัยด้้านัวิัสดุ้เหลัือใชี้ทางการ
เกษตร	 ในัการประชุีม	 Young	 Scientist	 Seminar	 (18th	 YSS,	
2021)	ณ์	ประเทศึญี�ปุ�นั	 แลัะได้้รับรางวิัลัด้้านัวิิทยาศึาสตร์	 ได้้แก่	
รางวิัลั	 Excellent	 Presenter	 in	 the	 Poster	 Session	
(Microbiology)	Award	of	the	Sakura	Science	Program	2021	
แลัะ	รางวิัลั	Best	Speaker	Award	in	Young	Scientist	Seminar	
(18th	YSS,	2021),	Yamaguchi	University
	 งานัวิิจัยชีิ�นันัี�	 มีแนัวิคิด้ในัการนัำเอาวิัสดุ้เหลืัอใชี้ทางการ
เกษตร	 เชี่นั	 ฟางขึ้้าวิ	 เปลัือกขึ้้าวิโพื่ด้	 เศึษไม้ไผ่	 แลัะใบอ้อย	 ที�มี
จำนัวินัมากแลัะเป็นัการหมุนัเวิียนัคาร์บอนั	ซิึ�งเป็นัแนัวิทางการเพื่ิ�ม
มูลัค่าชีีวิมวิลัเหลัือใชี้ทางการเกษตรทด้แทนัการเผา	 โด้ยนัำวัิสดุ้
เหลัือใชี้ด้ังกลั่าวิมาเป็นัวัิสดุ้ตั�งต้นัในัการผลัิตวิัสดุ้ไบโอคอมโพื่สิต
เส้นัใยเห็ด้	 (mycelium-biocomposite	material)	 ที�สามารถึ 
ย่อยสลัายได้้	เป็นัมิตรต่อสิ�งแวิด้ลั้อม	แลัะสามารถึพื่ัฒนัาต่อยอด้ในั
การผลัิตเป็นัวิัสดุ้เชีิงโครงสร้าง	เชี่นั	แผ่นัผนััง	หลัังคา	วัิสดุ้มวิลัเบา	
เพื่ื�อผลัิตสิ�งก่อสร้างอื�นัๆ	 แลัะการผลัิตภัณ์ฑิ์ในัชีีวิิตประจำวิันัที�ใชี้
แลัว้ิทิ�ง	หรอืวัิสดุ้ทด้แทนัพื่ลัาสติก	เชีน่ั	กระถึางปลูักตน้ัไม	้แลัะบรรจุ
ภัณ์ฑิ์การเกษตรที�ผลิัตจากพื่ลัาสติกหรือโฟม	ซึิ�งนัำไปสู่การจัด้การ
ชีีวิมวิลัเหลัือใชี้ทางการเกษตรอย่างยั�งยืนัในัอนัาคตเพื่ื�อส่งเสริม 
เปา้หมายการพื่ฒันัาที�ยั�งยนืั	(Sustainable	Development	Goals;	
SDGs)	 แลัะการพื่ัฒนัาเศึรษฐกิจแบบองค์รวิมจากรากฐานัการ
พื่ัฒนัาเศึรษฐกิจชีีวิภาพื่	 เศึรษฐกิจหมุนัเวิียนั	แลัะเศึรษฐกิจสีเขึ้ียวิ	
(Bio-Circular-Green	Economy:	BCG	Economy)

	 3	 หนั่วิยงานัมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้แก่	 สำนัักหอสมุด้	
สำนัักงานัมหาวิิทยาลััย	อาคาร	2	แลัะ	สำนัักส่งเสริมศึิลัปวิัฒนัธรรม	
ได้้รับการรับรองสำนัักงานัสีเขึ้ียวิ	 (Green	 office)	 ระดั้บดี้เยี�ยม	
(ทอง)	 ประจำปี	 2564	 จากกรมส่งเสริมคุณ์ภาพื่สิ�งแวิด้ลั้อม	
กระทรวิงทรัพื่ยากรธรรมชีาติแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	 ตามนัโยบายการ
จัด้การสำนัักงานัสีเขึ้ียวิ	(Green	Office)	เพื่ื�อมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้
มีสิ�งแวิด้ลั้อมที�ด้ี	เป็นัสังคมแห่งสุขึ้ภาพื่	โด้ยตระหนัักถึึงควิามสำคัญ
ในัการพื่ัฒนัาองค์กร
	 ทั�งนัี�โครงการส่งเสริมสำนัักงานัสีเขึ้ียวิเนั้นัให้บุคลัากร 
ทุกคนัมีส่วินัร่วิมแลัะตระหนัักรู้ในัการใชี้ทรัพื่ยากรแลัะพื่ลัังงานั
อย่างคุ้มค่าแลัะเหมาะสม	 โด้ยเนั้นัการปรับเปลัี�ยนัพื่ฤติกรรมแลัะ
การมีส่วินัร่วิมอันันัำไปสู่การบริโภคที�เป็นัมิตรกับสิ�งแวิด้ลั้อม 
อย่างยั�งยืนั

รางวัล้ผ่ล้งานวิจัยวัสดื่เหล้ือใช้ทางการเกษตัร

การรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
ระดืับดืีเย่ียม (ทอง) ระดืับประเทศึ 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/25a1bc24-93a8-4e2e-8f88-
27189d9bd0cc

ที่่�มา:	https://www.cmu.ac.th/th/article/92080aa7-c942-4c02-b4a2-
afe59d323e39
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	 ศึนูัยน์ัวิตักรรมอาหารแลัะบรรจภุณั์ฑิ	์แลัะสถึาบนัันัโยบาย
สาธารณ์ะ	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้สร้างโอกาสแลัะควิามท้าทาย
ให้ผู้ประกอบการ	SMEs	ในัไทยแลัะอาเซิียนั	เพื่ื�อเปิด้โอกาสให้เป็นั
ฐานัการผลิัตบรรจุภัณ์ฑิ์ที�เป็นัมิตรกับสิ�งแวิด้ลั้อมที�มีศัึกยภาพื่สูง	
เนัื�องจากมีวิัตถึุด้ิบเหลัือใชี้ทางการเกษตรจำนัวินัมากแลัะมีควิาม
หลัากหลัาย	มีงานัวิิจัยแลัะนัวิัตกรรมใหม่ๆ	ในัสายพื่ลัาสติกชีีวิภาพื่
แลัะวิสัดุ้เยื�อพืื่ชีที�เปน็ัขึ้องเหลัอืใชีท้างการเกษตร	อกีทั�งกระแสตลัาด้
ปัจจุบันัยังมีควิามควิามต้องการวิัสดุ้ที�เป็นัธรรมชีาติแลัะไม่ใชี่
พื่ลัาสติก	จึงเกดิ้ขึ้อ้เสนัอแนัะเชีงินัโยบาย	เพื่ื�อการพื่ฒันัาบรรจภุณั์ฑิ์
ที�เป็นัมิตรกับสิ�งแวิด้ลั้อมอย่างยั�งยืนัสำหรับอนัาคตเพื่ื�อเชีื�อมโยง
เขึ้้าสู่ห่วิงโซิ่คุณ์ค่าโลัก	โด้ยแบ่งเป็นั	3	ระด้ับ	ได้้แก่
1.	 ระดั้บต้นันั�ำ	(Upstream)	:	เริ�มจากแหลั่งวิัตถึุด้ิบจนัถึึงการผลัิต

บรรจุภัณ์ฑิ์
2.	 ระดั้บกลัางนั�ำ	(Midstream)	:	เริ�มตั�งแต่การจำหนั่ายผลิัตภัณ์ฑิ์

ไปสู่บริษัทที�ใชี้บรรจุภัณ์ฑิ์สำหรับสินัค้าอุปโภคบริโภคแลัะ
จำหนั่ายไปให้กับผู้บริโภคขึ้ั�นัสุด้ท้าย	(end-consumers)

3.	 ระด้ับปลัายนั�ำ	 (Downstream)	 :	 การจัด้การบรรจุภัณ์ฑิ์ที�
ใชี้แลั้วิ

โมเดืล้การพัฒนาบรรจ่ภัณ์ฑ์์ท่ีเปนมิตัรกับ
สิ่งแวดืล้้อมอย�างย่ังยืน

ที่่�มา:	https://www.cmu.ac.th/th/article/94494f06-06a9-4a4e-8ba1-
66c7be657219
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ดำเนินก�รอย่�งเร่งด่วินเพืั�อแก้ป็ัญห�โลักร้อน

ลดมลพิษ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส 

ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้นัำองค์ควิามรู้ที�มีอยู่ไปอำนัวิย
ประโยชีนั์ทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม	โด้ยบูรณ์าการการทำงานัอย่างมี
ส่วินัร่วิม	ระหว่ิางภาคส่วินัต่างๆ	ทั�งภาครฐั	ภาคเอกชีนั	ภาคประชีาชีนั	
ผู้นัำชีุมชีนั	 เพืื่�อแก้ไขึ้ต้นัเหตุที�แท้จริงขึ้องปัญหามลัพิื่ษหมอกควิันั
ในัภาคเหนัอื	จงึจดั้ทำ	โครงการ	CMU	Model	ที�ตำบลัปงิโคง้	อำเภอ
เชีียงด้าวิ	 เพื่ื�อสร้างควิามเขึ้้าใจ	 แลัะผลัักดั้นัการใชี้ประโยชีนั์จาก
ทรัพื่ยากรธรรมชีาติ	เพื่ื�อให้คนัแลัะชีุมชีนัสามารถึอยู่กับป�าได้้อย่าง
ยั�งยืนั	 ไม่ส่งผลักระทบต่อควิามหลัากหลัายทางชีีวิภาพื่	แลัะระบบ
นัิเวิศึภายในัอุทยานัฯ	 รวิมถึึงการติด้ตาม	 เฝึ้าระวิังการเกิด้มลัพื่ิษ
หมอกควิันัได้้ทันัสถึานัการณ์์	 ซิึ�งด้ำเนิันัการภายใต้แผนัการบริหาร
จัด้การป�าอนัุรักษ์แบบมีส่วินัร่วิมฯ	ระหวิ่างชีุมชีนั	อุทยานัแห่งชีาติ	
แลัะสถึาบันัการศึึกษา	เพื่ื�อเป็นัพื่ื�นัที�ต้นัแบบในัการแก้มลัพื่ิษปัญหา
หมอกควัินัไฟป�าอย่างยั�งยืนั	สร้างการมีส่วินัร่วิมขึ้องภาคประชีาชีนั
ในัการแก้ไขึ้ปัญหา	 โด้ยเปิด้มุมมองจากภายนัอก	 ทำให้สามารถึ
เขึ้้าใจแลัะเขึ้้าถึึงปัญหาขึ้องชุีมชีนัที�อาศัึยอยู่กับป�าอย่างลึักซิึ�ง	 โด้ย
เฉพื่าะปัญหาด้้านัเศึรษฐกิจปากท้อง	

	 นัอกจากนัี�	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 โด้ยควิามร่วิมมือจาก
หลัายภาคส่วินั	ได้้ร่วิมกันัสร้างนัวิัตกรรมเพื่ื�อการแก้ไขึ้ปัญหามลัพื่ิษ
หมอกควิันัอย่างยั�งยืนั	อันัได้้แก่
	 โครงการป้องกันัแลัะควิบคุมไฟป�าระด้ับพื่ื�นัที�ด้้วิยระบบ
อากาศึยานัไร้คนัขึ้ับตรวิจจับควิามร้อนั,	 นัวิัตกรรมสร้างอากาศึ
สะอาด้	 (Clean	 air),	 แอปพื่ลัิเคชีันัสำหรับเฝึ้าระวิังแลัะการเตือนั
ภัยมลัพื่ิษทางอากาศึ,	ด้ัชีนัีคุณ์ภาพื่อากาศึ	หรือ	Air	Quality	Index	
(AQI),		เครื�องวิัด้ฝึุ�นั	Dustboy,		แอปพื่ลัิเคชัีนั	Thai	Air	Quality,	
แอปพื่ลิัเคชัีนั	 CMAQHI	 แลัะเวิ็บไซิต์ด้ัชีนีัคุณ์ภาพื่อากาศึ
นัวิัตกรรม,หนั้ากากป้องกันัฝึุ�นั	 PM	 2.5	 แลัะนัวัิตกรรมหนั้ากาก 
ควิามด้ันับวิก	Masqurax@CMU		โด้ยนัวิัตกรรมทั�งหมด้นัี�	สร้างขึ้ึ�นั
เพื่ื�อสลัาย	 “ฤดู้หมอกควัินั”	 ให้หมด้ไป	 จากพื่ื�นัที�ภาคเหนืัอแลัะ
ประเทศึไทย	 อีกทั�งยังเป็นัควิามหวัิงสำหรับอนัาคตในัการแก้ไขึ้
ปัญหามลัพื่ิษ	หมอกควิันัอย่างยั�งยืนัต่อไป

นวัตักรรมแก้ ไขปัญหามล้พิษทางอากาศึอย�าง
ยั่งยืน

Source: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/f1d05c91-44b0-
4c64-a5d9-2f87f300088b
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	 คณ์ะเกษตรศึาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ร่วิมกับ	ศึูนัย์วิิจัยแลัะพื่ัฒนัานัวิัตกรรมเห็ด้ป�าแม่โจ้	แลัะผู้นัำเครือขึ้่าย	Samoeng	Green	
Valley	ได้้ด้ำเนัินัการปลัูกกลั้าไม้ที�ใส่เชีื�อเห็ด้ป�า	เสริมในัแปลังปลัูกยางนัา	แลัะแปลังระบบวินัเกษตรแบบการปลัูกพื่ืชีลั้มลัุกระหวิ่างแถึวิต้นัไม้	
(Alley	 Cropping	 Agroforestry	 System)	 เพืื่�อเพิื่�มพื่ลัังให้กลั้าไม้เจริญเติบโตเร็วิขึึ้�นั	 ตามเป้าหมายการบรรเทาวิิกฤติสภาพื่ภูมิอากาศึ	
(Climate	Crisis	Mitigation)	ซิึ�งเป็นัไปตามแนัวิทางการจัด้การป�าไม้อย่างยั�งยืนั	(SFM)	โด้ยบูรณ์าการการใชี้ประโยชีนั์ทรัพื่ยากรธรรมชีาติ
ทางบกแลัะควิามหลัากหลัายทางชีีวิภาพื่อย่างยั�งยืนั	 แลัะการต่อสู้กับการเปลัี�ยนัแปลังสภาพื่ภูมิอากาศึ	 ซิึ�งเป็นัการด้ำเนัินังานัตามหลัักการ	
“Small	is	beautiful”

ปล้่กกล้้าไม้ใส�เชื้อเห็ดืเพื่อบรรเทาวิกฤตัิสภาพ
ภ่มิอากาศึ

ที่่�มา: https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_details/22584/5/2

	 คณ์ะเกษตรศึาสตร	์มหาวิทิยาลัยัเชีียงใหม	่รว่ิมกบัศึนูัยว์ิจิยั
ป�าไม้แลัะชีุมชีนั	 (FP)	 แลัะศึูนัย์วิิจัยแลัะพื่ัฒนัานัวิัตกรรมเห็ด้ป�า
แม่โจ้	(ศึวิพื่ม.)	ได้้ร่วิมทำรายการสารคด้ีกิจกรรมลังพื่ื�นัที�	เพื่ื�อเรียนัรู้
เรื�องราวิวิิกฤตการเปลัี�ยนัแปลังสภาพื่ภูมิอากาศึแลัะปัญหา
สิ�งแวิด้ลั้อม	 โด้ยนัำเสนัอขึ้้อมูลัเกี�ยวิกับโครงการ	 “เห็ด้ป�าคืนัถึิ�นั	
สร้างป�า	 สร้างรายได้้	 สลัายฝึุ�นัควิันั”	 แลัะ	 โครงการ	 “เพื่ิ�มมูลัค่า
ใบตองตึง	 เพื่ื�อลัด้เชีื�อไฟ	 สลัายฝึุ�นัควิันั	 แลัะทด้แทนัพื่ลัาสติก
กับโฟม”	ออกอากาศึในัรายการ	2	องศึา	ทางสถึานัีไทยพื่ีบีเอส

สารคดีือน่รักษ์สิ่งแวดืล้้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดื
เชียงใหม�

ที่่�มา: https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_activity_
details/22428/5/2
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ส่งเสริมการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน



	 คณ์ะสัตวิแพื่ทยศึาสตร์	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้ร่วิมมือ
ทางวิิชีาการกับศึูนัย์วิิจัยทรัพื่ยากรทางทะเลัแลัะชีายฝึั�งทะเลั
อันัด้ามันัตอนับนั	 กรมทรัพื่ยากรชีายทะเลัแลัะชีายฝึั�ง	 กระทรวิง
ทรัพื่ยากรธรรมชีาติแลัะสิ�งแวิด้ลั้อม	 ได้้ศึึกษาวิิจัยเกี�ยวิกับพื่ะยูนั	
จากควิามร่วิมมือในัครั�งนัี�	ได้้ตรวิจหาเพื่ศึขึ้อง	พื่ะยูนั	วิาฬ	แลัะโลัมา	
จากเทคนิัคทางอณู์ชีีวิวิิทยา	 การตรวิจหาเพื่ศึขึ้องพื่ะยูนัจากโครง
กระดู้กที�เหลัืออยู่	 ซิึ�งมีประโยชีนั์อย่างมากสำหรับการเก็บขึ้้อมูลั
เลัี�ยงลัูกด้้วิยนัมในัสัตวิ์ทะเลั,	การศึึกษาแลัะพื่ัฒนัา	การทำนัายอายุ
ขึ้องพื่ะยูนัได้้จากการวิัด้ควิามยาวิขึ้องเทโลัเมียร์ที�อยู่ในัเซิลัลั์	 ด้้วิย
เทคนัิคทางอณ์ูชีีวิวิิทยา	 แลัะการศึึกษาเรื�องควิามหลัากหลัายทาง
พื่ันัธุกรรมขึ้องพื่ะยูนัในัประเทศึไทยแลัะทั�วิโลัก	จนัพื่บวิ่าประชีากร
พื่ะยูนัในัประเทศึไทยมีพื่ันัธุกรรมที�ไม่เหมือนัพื่ะยูนัที�อื�นัในัโลัก
	 ผลังานัวิิจัยเหลั่านัี�	ได้้ไขึ้ปริศึนัาบางประการขึ้อง	“พื่ะยูนั”	
ด้้วิยหลัักวิิชีาชีีวิศึาสตร์ทางสัตวิแพื่ทย์ 	 ทำให้ ได้้ขึ้้อมูลัที�ม ี
ควิามจำเป็นัอย่างยิ�งต่อการนัำไปวิิเคราะห์	 แลัะออกกฎีหมาย
คุ้มครองเพื่ื�ออนัุรักษ์พื่ะยูนัในัท้องทะเลัไทยต่อไป

	 วิิทยาลััยการศึึกษาแลัะการจัด้การทางทะเลั	ร่วิมกับ	วิิทยาลััยการศึึกษาตลัอด้
ชีีวิิต	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	ได้้ด้ำเนัินัจัด้โครงการหลัักสูตรอบรมระยะสั�นั	ภายใต้หัวิขึ้้อ	
“การสร้างผลัิตภัณ์ฑิ์ใหม่จากทรัพื่ยากรทางทะเลั	ปี	2564”	ณ์	ห้องปฏิิบัติการวิิทยาลััย
การศึึกษาแลัะการจัด้การทางทะเลั	 โด้ยมีวิัตถึุประสงค์เพื่ื�อให้ผู้เขึ้้าร่วิมโครงการทราบ
กระบวินัการที�จะเพื่ิ�มมูลัค่าผลิัตภัณ์ฑิ์อาหาร	การพัื่ฒนัาบรรจุภัณ์ฑิ์	การยืด้อายุการเก็บ
รักษา	 รวิมถึึงกลัยุทธ์ทางการตลัาด้	 โด้ยจัด้กิจกรรม	 การผลัิตปลัาแผ่นัพื่องกรอบจาก 
เศึษเหลัือปลัาแซิลัมอนั	 แลัะการผลัิตปลัาแซิลัมอนัชีิ�นัฟรีซิด้ราย	 (Freeze	 dry)	 เพื่ื�อ 
ส่งเสริมการประกอบอาชีีพื่แก่คนัในัพื่ื�นัที�	 แลัะสร้างองค์ควิามรู้จากผลัิตภัณ์ฑิ์ทางทะเลั 
ในัรูปแบบใหม่ออกสู่ชีุมชีนั

อน่รักษ์แล้ะค่้มครอง พะย่น ในประเทศึไทย

อบรมเชิงปฏิิบัตัิการ การสร้างผ่ล้ิตัภัณ์ฑ์์ใหม�จากทรัพยากร
ทางทะเล้

ที่่�มา: https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/7a548483-ee93-4b48-
91e8-70ff7532f500

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/
d4cf120b-16ff-4f5d-b8dd-226304f5dfa7
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	 วิิทยาลััยการศึึกษาตลัอด้ชีีวิิต	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
จัด้หลัักสูตรระยะสั�นั	 “รู้ทันัภัยแมงกะพื่รุนัพื่ิษ	 เฝึ้าระวิัง	 ป้องกันั	
แลัะปฐมพื่ยาบาลัเบื�องต้นั”	โด้ยได้้เลั็งเห็นัถึึงควิามสำคัญในัปัญหา
ขึ้องการบาด้เจ็บแลัะเสียชีีวิิตจากแมงกะพื่รุนัพิื่ษ	 จึงได้้จัด้ทำ
หลัักสูตรนัี�ขึ้ึ�นัเพื่ื�อให้ผู้ประกอบการที�พื่ักบริเวิณ์ชีายฝึั�ง	 บุคลัากร
ทางการแพื่ทย์	แลัะประชีาชีนัทั�วิไป	มีควิามรู้ควิามเขึ้้าใจ	สามารถึ
ป้องกันัแลัะเฝึ้าระวิังการบาด้เจ็บแลัะเสียชีีวิิตจากแมงกะพื่รุนัพื่ิษ	
รวิมทั�ง	 สามารถึปฐมพื่ยาบาลัเบื�องต้นัแก่ผู้บาด้เจ็บจากพื่ิษขึ้อง
แมงกะพื่รุนั	เพื่ื�อลัด้โอกาสในัการเสียชีีวิิตจากพื่ิษขึ้องแมงกะพื่รุนั	

	 คณ์ะเกษตรศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 นัำโด้ย
ผู้ชี่วิยศึาสตราจารย์	ด้ร.อนัุพื่งศึ์	วิงศึ์ไชีย	หนัึ�งในัผู้วิิจัยเรื�อง	“The	
Impact	of	Sea-Level	Rise	on	Tourism	Small	Islands	a	Case	
Study	 of	 Wenzhou	 Island	 during	 the	 Pre-COVID-19	
Pandemic	Period”	ได้้รับการตีพื่ิมพื่์ในัวิารสาร	CONVERTER		ซึิ�ง
มุ่งเนั้นัการศึึกษาการเพื่ิ�มขึ้ึ�นัขึ้องระด้ับนั�ำทะเลัในัหมู่เกาะเหวิินัโจวิ	
สาธารณ์รัฐประชีาชีนัจีนั	ที�ส่งผลักระทบด้้านัการท่องเที�ยวิ	ในัชี่วิง
ก่อนัการระบาด้ขึ้องไวิรัสโควิิด้-19	 โด้ยอาศึัยระบบสารสนัเทศึ
ภูมิศึาสตร์หรือที�เรียกวิ่า	GIS	(Geographic	Information	System)	
ซิึ� งผลัการศึึกษามีประโยชีนั์สำหรับการวิางแผนัทรัพื่ยากร
การท่องเที�ยวิขึ้องเกาะแลัะการปรับตัวิขึ้องผู้อยู่อาศึัย	 เพืื่�อป้องกันั
การขึ้าด้แคลันัทรัพื่ยากรธรรมชีาติ

หล้ักส่ตัรระยะสั้น ร่้ทันภัยแมงกะพร่นพิษ

ความร�วมมือดื้านงานวิจัยทางทะเล้ 
ท่ีส�งผ่ล้กระทบดื้านการท�องเท่ียว 

ที่่�มา: https://mooc.cmu.ac.th/th/course/2F21912A-4695-49C9-
83A2-F465AE710C02

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/882812bf-5de7-4969-ad57-
2f6a789f3128
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สั่งเสัริมก�รใชั้้ป็ระโยชั้น์ท่�ยั�งยืนข้องระบบนิเวิศบนบก

สร้างต้นแบบระบบนิเวศ 

ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ



	 “อา่งแกว้ิ	มชี.”	เปน็ัสถึานัที�พื่กัผอ่นัภายพื่ื�นัที�มหาวิทิยาลัยั
เชีียงใหม่	 อีกทั�งยังจัด้อยู่ในัแหลั่งนั�ำประเภทที�	 3	 สามารถึใชี้
ประโยชีนั์เพืื่�อการอุปโภคแลัะบริโภค	 โด้ยต้องผ่านัการฆ่่าเชืี�อโรค
ตามปกตแิลัะผา่นักระบวินัการปรบัรงุคุณ์ภาพื่นั�ำทั�วิไปกอ่นั	ปจัจบัุนั	
“อ่างแก้วิ	มชี.”	ได้้	เผชีิญกับปรากฏิการณ์์สาหร่ายเจริญเติบโตเป็นั
จำนัวินัมาก	 ทำให้นั�ำเปลัี�ยนัเป็นัสีเขึ้ียวิ	 แลัะส่งผลัต่อทัศึนีัยภาพื่ 
อันัสวิยงาม	การเจริญเติบโตขึ้องสาหร่ายจำนัวินัมากในันั�ำเกิด้จาก
ปริมาณ์ธาตุอาหาร	(ไนัโตรเจนัแลัะฟอสฟอรัส)	ที�เพื่ิ�มมากขึ้ึ�นัอย่าง
รวิด้เร็วิขึ้องแหลั่งนั�ำ	 เนืั�องจากการรับนั�ำจากแหลั่งนั�ำธรรมชีาติ 
เขึ้้าสู่อ่างแก้วิ	จนัทำให้เกิด้สภาวิะยูโทรฟิเคชีั�นั	อาจส่งผลัให้สัตวิ์นั�ำ
ลัอยตายเป็นัจำนัวินัมากจากการขึ้าด้ออกซิิเจนั

	 นัอกจากนัี�การอพื่ยพื่ย้ายถิึ�นัขึ้องนักแขึ้วิก	 ในัชี่วิงฤดู้ฝึนั	
เพื่ื�อวิางไขึ้่แลัะอนุับาลัลูักนักเป็นัจำนัวินัมาก	 แลัะเพื่ิ�มมากขึึ้�นั 
ในัทุกๆ	 ปี	 ยังอาจเป็นัหนัึ�งในัปัจจัยที�ส่งเสริมให้มีธาตุอาหารจาก 
สิ�งขึ้ับถึ่ายเพื่ิ�มมากขึึ้�นัอย่างรวิด้เร็วิในัอ่างแก้วิ	อย่างไรก็ตาม	การมี
ประชีากรนักแขึ้วิกถึือเป็นัตัวิชีี�วิัด้ควิามอุด้มสมบูรณ์์ขึ้องสิ�งแวิด้ลั้อม	
ทั�งยังก่อให้ เกิด้แหลั่งเรียนัรู้ทางธรรมชีาติที�ประเมินัค่ามิได้้	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่จึงเร่งหาทางออก	 เห็นัถึึงควิามสำคัญแลัะมี
เจตนัารมณ์์ในัการอนัุรักษ์ระบบนัิเวิศึแลัะควิามหลัากหลัายทาง
ชีีวิภาพื่	 แลัะต้องการรักษาระบบนัิเวิศึนัี�ไวิ้โด้ยไม่ส่งผลักระทบต่อ
คุณ์ภาพื่นั�ำในัอ่างแก้วิ	 แลัะไม่กระทบกับนัก	 เพื่ราะการรวิมฝึูงนัก
แขึ้วิก	นัับพื่ันัตัวิ	กลัางมหาวิิทยาลััยนัี�	เป็นัปรากฏิการณ์์ที�นั่าภูมิใจ
เปน็ัตัวิชีี�วิดั้ถึงึคุณ์ภาพื่สิ�งแวิด้ลัอ้มที�ด้	ีทั�งในัแงก่ายภาพื่แลัะคุณ์ธรรม	
	 ด้ังนัั�นั	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 จึงได้้ด้ำเนิันัการปรับปรุง
คุณ์ภาพื่นั�ำโด้ยใชี้สารส้มในักระบวินัการตกตะกอนัสาหร่ายนั�ำ	 
อีกทั�งยังสามารถึนัำองค์ควิามรู้ที�ได้้มาใชี้ในัการขึ้ยายผลักับชุีมชีนั
หรือพื่ื�นัที�อื�นัในัจังหวัิด้เชีียงใหม่ที�ได้้รับผลักระทบจากสาหร่าย	 จึง
เป็นัการฟ้�นัฟูสิ�งแวิด้ลั้อมแลัะควิามเป็นัอยู่ขึ้องชุีมชีนัในัภาคเหนืัอ
ให้ด้ียิ�งขึ้ึ�นั

อน่รักษ์ระบบนิเวศึ “อ�างแก้ว มช.”  

ที่่�มา: https://erdi.cmu.ac.th/?page_id=3902
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	 ศึูนัย์ธรรมชีาติวิิทยาด้อยสุเทพื่เฉลัิมพื่ระเกียรติฯ	 แลัะ
หนั่วิยวิิจัยการฟ้�นัฟูป�า	 (FORRU)	 มชี.	 เปิด้หลัักสูตรออนัไลันั์	
“เทคโนัโลัยีการฟ้�นัฟูป�า”	รุ่นัที�	2	โด้ยเป็นัหลัักสูตรอบรมระยะสั�นั
เพื่ื�อการรับรองสมรรถึนัะที�ผู้เรียนัทุกกลัุ่ม	 ทั�งนัักเรียนั	 นัักศึึกษา	
วิัยทำงานั	 แลัะผู้สูงวิัย	 ได้้เรียนัรู้เรื�องราวิเกี�ยวิกับแนัวิคิด้แลัะ
แนัวิปฏิิบัติสำหรับการฟ้�นัฟูป�าเขึ้ตร้อนั	 เทคนัิคการฟ้�นัฟูป�าด้้วิยวิิธี
พื่รรณ์ไม้โครงสร้าง	ขัึ้�นัตอนัการฟ้�นัฟูป�าให้เหมาะสมกับบริบทพื่ื�นัที�	
รวิมทั�งองค์ควิามรู้ในัการใชี้เทคโนัโลัยีเพื่ื�อฟ้�นัฟูป�า	 เพืื่�อให้ผู้เรียนัมี
ควิามสามารถึในัการวิางแผนัขัึ้�นัตอนัการฟ้�นัฟูป�าให้เหมาะสมกับ
บริบทพื่ื�นัที� 	 หลัักสูตรนัี�ให้ควิามรู้ เกี�ยวิกับระบบนัิเวิศึขึ้องป�า	
การฟ้�นัฟูป�า	 การสำรวิจสภาพื่แวิด้ลั้อมพื่ื�นัที�ป�า	 การเก็บขึ้้อมูลั
ชีีพื่ลัักษณ์์	ตัวิอย่างพื่รรณ์ไม้อ้างอิง	แลัะการเก็บเมลั็ด้	เป็นัต้นั

หล้ักส่ตัรออนไล้น์ “เทคโนโล้ยีการฟื้้�นฟื้่ปา” 

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/5cb5fba1-ef6c-4540-ab45-
82bb88b6cce5

	 ศึูนัย์ธรรมชีาติวิิทยาด้อยสุเทพื่เฉลัิมพื่ระเกียรติฯ	 แลัะ
หนั่วิยวิิจัยการฟ้�นัฟูป�า	(FORRU)	คณ์ะวิิทยาศึาสตร์	มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	 พื่ร้อมด้้วิยอาสาสมัคร	 ร่วิมทำกิจกรรมดู้แลักลั้าไม้หลััง
ปลัูก	ครั�งที�	3	ด้้วิยการกำจัด้วิัชีพื่ืชีแลัะใส่ปุยต้นักลั้า	จำนัวินั	1,350	
ต้นั	พื่ื�นัที�	4	ไร่	ในัโครงการ	“โป�งแยงเทรลั	โปรเจค	#4	:	ฟ้�นัฟูป�า	
4	 ไร่	 ณ์	 โป�งแยงในั”	 เพื่ื�อเรียนัรู้การฟ้�นัฟูป�าด้้วิยวิิธีพื่รรณ์ไม้
โครงสร้างผ่านัการลังมือปฏิิบัติจริง	 นัำไปสู่การฟ้�นัฟูแลัะอนัุรักษ์
พื่ื�นัที�ป�า	 ณ์	 บ้านัโป�งแยงในั	 ตำบลัโป�งแยง	 อำเภอแม่ริม	 จังหวิัด้
เชีียงใหม่	เขึ้ตอุทยานัแห่งชีาติด้อยสุเทพื่-ปุย

โครงการฟื้้�นฟ่ื้ปา 4 ไร� ณ์ โปงแยงใน จังหวัดื
เชียงใหม�

ที่่�มา: https://www.facebook.com/forestrestorationresear
chunit/posts/pfbid02HA9UAHtBJSW4QthmJNQeWth4Fep6Z2bsrgh
QY4uMhb9H9nnESPH8quVjHor7RdF7l
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สั่งเสัริมสัันต้ิภ�พัแลัะก�รเข้้�ถุึงระบบยุต้ิธรรมอย่�งเท่�เท่ยมกัน

ส่งเสริมคุณธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ำา 

สร้างความโปร่งใส 

ต่อต้านการทุจริตในองค์กร



	 คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์	 คณ์ะนัิติศึาสตร์	
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 แลัะคณ์ะมนัุษยศึาสตร์แลัะสังคมศึาสตร์	
มหาวิิทยาลััยราชีภัฏิเชีียงใหม่	 ได้้ร่วิมทำวิิจัยโครงการ	 “การศึึกษา
ควิามเหลัื�อมลั�ำในัการเขึ้้าถึึงผ้าอนัามัยขึ้องกลัุ่มสตรีศึึกษา:	 กรณ์ี
นัักเรียนัหญิงในัจังหวิัด้เชีียงใหม่”	ซิึ�งได้้รับทุนัสนัับสนุันัจากสถึาบันั
พื่ระปกเกลั้า	 งานัวิิจัยนัี�มีวิัตถุึประสงค์เพื่ื�อศึึกษาควิามขึ้าด้แคลันั
ผลัิตภัณ์ฑิ์	 สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนั	 แลัะบริบทสำคัญที�เกี�ยวิขึ้้อง	
ศึึกษานัโยบายแลัะกฎีหมาย	 สำหรับแก้ปัญหาควิามขึ้าด้แคลันั
ผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนั	แลัะศึึกษาควิามเหลืั�อมลั�ำในัการ
เขึ้้าถึึงผ้าอนัามัยขึ้องกลัุ่มนัักเรียนัหญิงทั�งในัพื่ื�นัที�ในัเมือง	ชีานัเมือง	
แลัะชีนับท	ในัจังหวิัด้เชีียงใหม่	จากบทสรุปงานัวิิจัยดั้งกลั่าวิได้้ชีี�ให้
เหน็ัวิา่		ถึึงแมว้ิา่ประเทศึไทยจะมกีฎีหมายเกี�ยวิขึ้อ้งกบัสทิธสิตรแีลัะ
ควิามเท่าเทียมระหวิ่างหญิงแลัะชีาย	แต่ยังไม่มีกฎีหมายแม่บทเพื่ื�อ
สร้างหลัักเกณ์ฑิ์	ส่งเสริม	สนัับสนัุนั	ให้กลัุ่มเด้็กแลัะเยาวิชีนัผู้หญิง
สามารถึเขึ้้าถึึงผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนัได้้	รวิมถึึงขึ้้อจำกัด้
ด้้านัเศึรษฐกิจสังคมเป็นัปัจจัยสำคัญที�ทำให้เกิด้ควิามเหลืั�อมลั�ำในั
การจัด้การผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนัแลัะขึ้าด้การเขึ้้าถึึง
ผลัิตภัณ์ฑิ์สุขึ้อนัามัยประจำเด้ือนัขึ้องกลัุ่มนัักเรียนัหญิงในัจังหวัิด้
เชีียงใหม่อย่างพื่อเพื่ียง	

	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้ออกประกาศึเรื�อง	 	นัโยบายไม่
รับขึ้องขึ้วิัญแลัะขึ้องกำนััลัทุกชีนิัด้จากการปฏิิบัติหนั้าที�ในัทุก
เทศึกาลัแลัะทุกโอกาส	(NO	GIFT	POLICY)	เพื่ื�อขึ้ับเคลัื�อนันัโยบาย
คุณ์ธรรมแลัะควิามโปร่งใสในัการด้ำเนัินังานัขึ้องมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่	(CMU-ITA)	เสริมสร้างมาตรฐานัด้้านัคุณ์ธรรม	จริยธรรม	
ซืิ�อสัตย์	 สุจริต	 แลัะควิามโปร่งใสในัการปฏิิบัติงานั	 ตลัอด้จนัเสริม
สรา้งวิฒันัธรรมองคก์รที�ด้	ีเพื่ื�อปอ้งกนััการทจุรติแลัะประพื่ฤตมิชิีอบ
ต่อการปฏิิบัติหนั้าที�ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง	 โด้ยมอบหมายให้ผู้
บริหาร	 ขึ้้าราชีการ	 พื่นัักงานัมหาวิิทยาลััย	 แลัะผู้ปฏิิบัติงานัในั
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่ยึด้ถึือปฏิิบัติอย่างเคร่งครัด้โด้ยทั�วิกันั

การศึึกษาความเหล้ื่อมล้้ำในการเข้าถึงผ่้าอนามัย
ของกล้่�มสตัรีศึึกษา: กรณ์ีนักเรียนหญิงในจังหวัดื
เชียงใหม�

ประกาศึมหาวิทยาล้ัยเชียงใหม� เรื่อง นโยบาย
ไม�รับของขวัญแล้ะของกำนัล้ท่กชนิดืจากการ
ปฏิิบัตัิหน้าท่ีในท่กเทศึกาล้แล้ะท่กโอกาส 
(NO GIFT POLICY)

ที่่�มา: https://www.kpi.ac.th/knowledge/research/data/1213

ที่่�มา: https://hr.oop.cmu.ac.th/data/files/news/newsfiles
110420220419.pdf
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	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ได้้รับการประกาศึเกียรติคุณ์	
“ANTI-CORRUPTION	 AWARDS	 2021”	 ส่งเสริมการต้านั
คอร์รัปชัี�นั	ประจำปี	2564	ประเภท	“สถึาบันัการศึึกษาด้ีเด้่นั	ด้้านั
ส่งเสริมต้านัคอร์รัปชีั�นั”	 เป็นัสถึาบันัการศึึกษาที�ยึด้หลัักธรรมาภิ
บาลั	บริหารงานัด้้วิยควิามโปร่งใส	ซิื�อสัตย์	สุจริต	แลัะมีส่วินัร่วิมในั
การรณ์รงค์ต่อต้านัการทุจริตคอร์รัปชีั�นั	รางวิัลันัี�มีวิัตถึุประสงค์เพื่ื�อ

ยกย่อง	เชิีด้ชูี	บุคคลั	องค์กร	แลัะสื�อมวิลัชีนั	ที�ยึด้หลัักธรรมาภิบาลั	
ปฏิบัิตหินัา้ที�ด้ว้ิยควิามมานัะ	อตุสาหะ	ซิื�อสตัย	์สจุรติ	ใหค้วิามสำคญั
ในัการแกป้ญัหาทจุรติคอรร์ปัชีั�นั	พื่รอ้มทั�งสรา้งเครอืขึ้า่ยครอบคลัมุ
ทั�วิประเทศึ	เนั้นัปลัุกจิตสำนัึกเยาวิชีนั	นัิสิต	นัักศึึกษา	ประพื่ฤติตนั
เป็นัคนัด้ี	ตอบแทนัคุณ์แผ่นัด้ินั		

ส�งเสริมการตั้านคอร์รัปชั่น 2564

ที่่�มา:	https://www.cmu.ac.th/th/article/793c3311-f701-47c7-
b281-6dc578ce175c
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สัร้�งควิ�มร่วิมมือระดับสั�กลัต้่อก�รพััฒน�ท่�ยั�งยืน

บูรณาการความร่วมมือ 

เพื่อสร้างความโดดเด่นในระดับสากล



	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 มหาวิิทยาลััย	 Kagawa	 แลัะ
มหาวิิทยาลััย	 National	 Chiayi	 ร่วิมมือจัด้การประชีุมวิิชีาการ
นัานัาชีาติ	 “Trilateral	 Symposium	 on	 SDGs	 :	 Chiang	Mai	
University	(CMU)	-Kagawa	University	(KU)	–	National	Chiayi	
University	(NCYU)”	ภายใต้หัวิขึ้้อวิิจัย	5	หัวิขึ้้อ	1)	Food	Session	
2)	Health	Session	3)	Society	Session	4)	Technology	Session	
5)	Student	Session	ซึิ�งเป็นักิจกรรมแลักเปลัี�ยนัประสบการณ์์การ
เรียนัรู้ต่างๆ	 ระหวิ่างนัักศึึกษา	 3	 สถึาบันั	 ภายหลัังสถึานัการณ์์
การแพื่ร่ระบาด้ขึ้องในัสถึานัการณ์์การแพื่ร่ระบาด้ขึ้องเชืี�อโคโรนั่า
ไวิรัส	 COVID-19	 ที�ส่งผลักระทบที�เกิด้ขึ้ึ�นัต่อการศึึกษา	 แลัะ
การนัำเสนัอหัวิขึ้้อที�เชีื�อมโยงกับการพื่ัฒนัาอย่างยั�งยืนั	 (SDGs)	
การประชีุมวิิชีาการนัานัาชีาติในัครั�งนีั�	จะนัำไปสู่ควิามร่วิมมือ	แลัะ
ต่อยอด้งานัวิิจัย	พื่ร้อมทั�งสร้างงานัวิิจัยร่วิมกันัทั�งสามสถึาบันั	เพื่ื�อ
การพัื่ฒนัาที�ยั�งยืนั

“Trilateral Symposium on SDGs : CMU–
KU–NCYU”

ที่่�มา: https://ird.oou.cmu.ac.th/th/sdgs-2021-cmu-ku-ncyu/
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	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 ร่วิมมือกับ	 บริษัท	 ไมโครซิอฟท์	
(ประเทศึไทย)	 จำกัด้	 ได้้ลังนัามในับันัทึกขึ้้อตกลังควิามร่วิมมือ
ทางวิิชีาการ	เพื่ื�อด้ำเนัินัโครงการ	Microsoft	Learn	for	Educators	
ภายใต้โครงการ	Microsoft	Learn	for	Educators	มีวิัตถึุประสงค์
เพืื่�อเปิด้โอกาสให้อาจารย์	 เขึ้้าถึึงหลัักสูตรแลัะสื�อการสอนัขึ้อง
ไมโครซิอฟท์	 เพื่ื�อนัำมาถึ่ายทอด้ให้นัักศึึกษา	 รวิมถึึงสนัับสนัุนัการ
สอบใบรับรองขึ้องไมโครซิอฟท์	 ซิึ�งจะส่งผลัให้เกิด้การพื่ัฒนัา
นัักศึึกษา	 บุคลัากร	 ให้มีควิามพื่ร้อมด้้านัทักษะด้ิจิทัลั	 ในัการสร้าง
ประโยชีนั์ให้กับประเทศึ	 เตรียมควิามพื่ร้อมให้บุคลัากรทุกกลัุ่ม	
มคีวิามรูแ้ลัะทกัษะที�เหมาะสม	ตอ่การด้ำเนันิัชีวีิติ	แลัะการประกอบ
อาชีีพื่ในัยุคด้ิจิทัลั	สอด้คลั้องกับนัโยบายแลัะแผนัระด้ับชีาติวิ่าด้้วิย
การพัื่ฒนัาด้ิจิทัลัเพื่ื�อเศึรษฐกิจแลัะสังคมต่อไป

มช. ผ่นึกกำล้ัง Microsoft เปดืโครงการ 
“Microsoft Learn for Educators”

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/49bc4924-e6b1-4a54-b760-
f2978d8e4c79

	 คณ์ะนัิติศึาสตร์	 คณ์ะรัฐศึาสตร์แลัะรัฐประศึาสนัศึาสตร์	
คณ์ะมนัุษยศึาสตร์	 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	 แลัะศึูนัย์วิิชีาการเพื่ื�อ
สนัับสนัุนัการแก้ไขึ้ปัญหาหมอกควิันัภาคเหนัือ	 ร่วิมกับสำนัักงานั
เลัขึ้าธิการวิุฒิสภา	 เครือขึ้่ายสภาลัมหายใจ	 คณ์ะกรรมการร่วิม
ภาคเอกชีนั	 (กกร.)	 แลัะมูลันัิธิเพื่ื�อการพื่ัฒนัาภาคเหนัือ	จัด้เสวินัา
เรื�อง	“สถึานัการณ์	์PM2.5	นัโยบายที�ประเทศึไทยตอ้งทำ”	(Round	
Table	Dialog	on	PM2.5	 :	 Thailand	Guiding	Policy)	 โด้ยมี
ศึูนัย์วิิชีาการเพื่ื�อสนัับสนัุนัการแก้ไขึ้ปัญหาหมอกควิันั	 แลัะคณ์ะ/
ภาควิิชีาต่างๆ	 ได้้ร่วิมกันัศึึกษาวิิจัยเกี�ยวิกับปรากฏิการณ์์มลัพื่ิษ
ทางอากาศึ	 พื่ร้อมๆ	 ไปกับการพื่ัฒนัาเครื�องมือ	 อุปกรณ์์ต่างๆ	
รวิมถึึงเทคโนัโลัยีการตรวิจวิัด้สภาพื่อากาศึที�เกิด้จากการทำงานั
ร่วิมกันัในัเชีิงเครือขึ้่ายทางวิิชีาการระหวิ่าง	 สถึาบันัการศึึกษาแลัะ
สถึาบันัทางวิิชีาการทางสิ�งแวิด้ลั้อม	 เพื่ื�อสร้างระบบฐานัขึ้้อมูลั	
องค์ควิามรู้	 แลัะแนัวิทางการแก้ปัญหาในัเชีิงระบบ	 ทำให้ทราบ
สาเหตุ	 โครงสร้างขึ้องปัญหา	 แลัะพื่ฤติกรรมขึ้องฝึุ�นัควิันัพื่ิษ	 ทั�งนัี�	
การเสวินัาวิิชีาการครั�งนัี�จัด้ขึึ้�นัเพื่ื�อติด้ตามแลัะประเมินัระบบการ
แก้ปัญหา	 PM	 2.5	 ในัพื่ื�นัที�จังหวิัด้ภาคเหนัือ	 แลัะมีขึ้้อสรุปวิ่า	
ควิรกำหนัด้นัโยบายเพื่ื�อปรับแผนัการจัด้การฝึุ�นัควิันัขึ้นัาด้เลั็ก
เสียใหม่	แลัะมีควิามจำเป็นัที�จะต้องผลัักด้ันัให้เกิด้การแก้ปัญหาในั
เวิทีประชีาคมอาเซิียนั	 อีกทั�งมีควิามจำเป็นัอย่างเร่งด้่วินัที�จะต้อง
ผลัักด้ันัให้มีกฎีหมายเพืื่�อรับรอง	 “สิทธิในัอากาศึสะอาด้”	 ให้กับ
ประชีาชีนั	 เพื่ื�อส่งเสริมการเขึ้้ามามีส่วินัร่วิมกับภาครัฐในัการแก้ไขึ้
สถึานัการณ์์สาธารณ์ภัยจากฝึุ�นัพื่ิษขึ้นัาด้เลั็ก

บ่รณ์าการเสวนา: สถานการณ์์PM2.5 นโยบาย
ท่ีประเทศึไทยตั้องทำ

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/756f4af2-48fd-4016-8968-
000cbf98d343

63



	 วิิทยาลััยศึิลัปะ	สื�อแลัะเทคโนัโลัยี	มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่	
เปิด้ตัวิโครงการ	 “สร้างโอกาสสำหรับการค้าขึ้้ามพื่รมแด้นัในักลัุ่ม
ประเทศึสมาชีิกแม่โขึ้ง-ลั้านัชี้าง	จากการพัื่ฒนัาเส้นัทาง	R3A	แลัะ
โครงขึ้่ายรถึไฟ	 China-Pan	 Asia”	 โด้ยการสนัับสนุันัจากกองทุนั
พื่ิเศึษแม่โขึ้ง-ลั้านัชี้าง	 แลัะกระทรวิงพื่าณิ์ชีย์	 ด้้วิยงบประมาณ์	
452,600	เหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ์	14	ลั้านับาท	ตั�งเป้าปั�นัเขึ้ต
เศึรษฐกิจพื่ิเศึษเชีียงขึ้องให้เป็นัศูึนัย์กลัางพื่าณ์ิชีย์อิเลั็กทรอนัิกส์
ขึ้้ามพื่รมแด้นั	(Cross	Border	E-Commerce	:	CBEC)	เพื่ื�อส่งออก

สินัค้าไทยผ่านัเส้นัทาง	R3A	เชืี�อมเขึ้ตการค้าเสรีคุนัหมิง	โด้ยสร้าง
ต้นัแบบธุรกิจ	CBEC	พื่ร้อมอาศัึยโครงขึ้่ายรถึไฟขึ้องจีนัที�	กระจาย
สินัค้าไปในัจีนัแลัะเชืี�อมถึึงยุโรป	 	 โด้ยจะใชี้ระยะเวิลัาทั�งสิ�นั	 3	 ปี	
ตั�งแต่ปี	2564-2566	สำหรับกรอบควิามร่วิมมือแม่โขึ้ง	–	ลั้านัชี้าง	
หรือ	Mekong	 -	 Lancang	 Cooperation	 ประกอบด้้วิยสมาชีิก	 
6	ประเทศึ	ได้้แก่	กัมพืู่ชีา	สปป.	ลัาวิ	เมียนัมา	เวิียด้นัาม	ไทย	แลัะ
จีนั	 ในั	 2	 มณ์ฑิลั	 ได้้แก่	 มณ์ฑิลัยูนันัานั	 แลัะเขึ้ตปกครองพิื่เศึษ 
กวิ่างซิีจ้วิง

โครงการเชื่อมการค้าผ่�าน 
R3Aแล้ะโครงข�ายรถไฟื้ China-Pan Asia

ที่่�มา: https://www.cmu.ac.th/th/article/0210bf9c-f663-4ad7-bc52-
531555f41ee5
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