ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Robert F. Godec
พร้อมด้วย Ms. Lisa A. Buzenas กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เข้าเยีย่ มคาราวะและแนะน�ำ
ตัวในโอกาสทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่งใหม่ พร้อมทัง้ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน
2565 ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช. นำ�ลูกช้าง ปี 1-3 สืบสานประเพณี

“รับน้องขึ้นดอย”

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน
พิธเี ปิดสถานกงสุลเบลเยีย่ ม ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ เขตกงสุลครอบคลุมจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ล�ำปาง
ล�ำพูน และตาก โดยมี Ms. Sibille de Cartier d’YVES เอกอัครราชทูต
เบลเยี่ยมประจ�ำประเทศไทย และคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์
เบลเยีย่ ม ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และนายวรญาณ บุญณราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ณ โรงแรม Melia
Chiang Mai เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน2565
ข่าวรอบสัปดาห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565 นี้

CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS

ปี ที่ 17 ฉบับที่ 46

https://cmu.ac.th

วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565

นักวิจัยวิทย์ มช. พบไม้ดอกกลิ่นหอม
เหลืองปิยะรัตน์ พืชชนิดใหม่ของโลก
ที่หายากในนราธิวาส พร้อมไขข้อสงสัย
ทำ�ไมจึงคล้ายกับพืชท้องถิ่นที่พบได้บ่อย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี “รับน้องขึน้ ดอย” “ลูกจ๊างขึน้ ดอย ปิก๊ ฮอยศรัทธา
เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” น�ำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน เดินจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขนึ้ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นี้
ประเพณีการน�ำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือ “รับน้องขึ้นดอย”
เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี นับตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบัน
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 รับน้องขึ้นดอยจึงมีการปรับ
รูปแบบกิจกรรมโดยน�ำผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะขึ้นรถไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับการรับน้องขึ้นดอยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ด้วยแนวคิดหลัก "ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ"
โดยจะน�ำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน
คู่เมืองเชียงใหม่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร เพื่อความเป็น
สิริมงคลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สานต่อประเพณีอันดีงาม
รับน้องขึ้นดอย 2565 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว จะออกเดินน�ำ
ขบวนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนกั ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผูอ้ ญ
ั เชิญ ตามด้วย
คณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ
คณะการสื่อสารมวลชน เวลา 06.30 น. จะเป็นช่วงพิธีเปิด โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาวศุทธินี ทัพผดุง ตัวแทนสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอย
น�ำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริม่ ขึน้ แล้วอย่างเป็นทางการ จากนัน้ เวลา 07.00 น.
ขบวนรับน้องขึน้ ดอย มช. จะเริม่ เคลือ่ นออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ขบวนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
(อ่านต่อหน้า 2)

หลังจากค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลมหาพรหม ซึ่งได้รับ
พระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” เมื่อปี 2562 ล่าสุดนักวิจัยสังกัด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ นางสาวฉัตรธิดา วิยา
(สาขาวิชาชีววิทยา) และนางสาวอานิสรา ด�ำทองดี (สาขาวิชาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์) พร้อมทั้งนายนายกิติศักดิ์ อ๋องย่อง และ
นายอับดุลรอแม บากา นักวิจัยอิสระ ได้ร่วมกันศึกษาตัวอย่างพืชจากอ�ำเภอ
จะแนะ และอ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยบูรณาการข้อมูลสัณฐานวิทยา
และวิวฒ
ั นาการชาติพนั ธุเ์ ชิงโมเลกุลเข้าด้วยกัน พบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก
ในวงศ์กระดังงา (Annonaceae) จ�ำนวน 1 ชนิด คือ เหลืองปิยะรัตน์
เหลืองปิยะรัตน์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phaeanthuspiyae Wiya,
Aongyong & Chaowasku โดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
นักวิจัยอาวุโส ผู้ริเริ่มการศึกษาพืชวงศ์กระดังงาในประเทศไทย และได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Taiwania ปีที่ 66 ฉบับที่ 4
หน้าที่ 509-516 พ.ศ. 2564 โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
อนุกรมวิธานและวิวฒ
ั นาการชาติพนั ธุข์ องพรรณไม้วงศ์กระดังงาในประเทศไทย
ที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม
(A Leading University Committed to Social Responsibility for Sustainable Development through Innovation)

(อ่านต่อหน้า 3)

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 46 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวสิ ารวาจา ส�ำนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์
ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
“ทุนอธิการบดีพงษ์รักษ์-นริสา” ประจ�ำปีการศึกษา 2565 จ�ำนวน 7 ทุน
มูลค่า 140,000.- บาท

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม
พิธีเปิดงาน “ต่อยอดแสงหลวง” ซึ่งเป็นการแสดงผ่านเทคโนโลยี Projection
mapping, lightening up, laser beam และ shadow ที่สามารถจ�ำลองภาพ
องค์เจดีย์หลวงขนาดเท่าองค์จริงในอดีตที่ผ่านมากว่า 500 ปี ที่มาจากโครงการ
โดยศูนย์วจิ ยั และบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์
(CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
(มหาอินทร์) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี และล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2565

มมช. นำ�ลูกช้าง ปี 1-3 สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” ฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลันานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์
ขบวนงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนี้นักศึกษาแต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมือง
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนา โดยขบวนจะเริ่มเดิน
ออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ถนนห้วยแก้ว แล้วมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุ
ดอยสุเทพ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกันนี้ได้มีพิธี
ทอดผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้าง แล้วเดินทางกลับด้วยรถตู้ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้
ในด้านการดูแลความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญอย่างมาก โดยได้ประสาน
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาช่วยดูแลด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน ในการตั้งจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลจ�ำนวน 15 จุดตลอดระยะทาง
คอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักศึกษา ซึ่งทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสา
สมัครปฐมพยาบาลทีผ่ า่ นการอบรม พร้อมรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ทมี่ าร่วมดูแล
อย่างทั่วถึง
อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก คือ การรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า
จึงขอความร่วมมืองดดืม่ และไม่นำ� เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทกุ ประเภท เข้ามาในกิจกรรมส�ำคัญของมหาวิทยาลัย

รับน้องขึ้นดอยในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3
ประมาณ 18,000 คน รวมทั้งนักศึกษาในชั้นปีอื่นๆ นักศึกษาเก่าที่ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ รวมกว่า 25,000 คน ขอความร่วมมือรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กลับมาร่วมให้ก�ำลังใจน้องๆ ไม่น�ำรถส่วนตัว
เข้าร่วมกิจกรรมโดยรถทีจ่ ะขึน้ ดอยได้จะเป็นรถทีเ่ ดินทางร่วมกันได้หลายทีน่ งั่ และได้ลงทะเบียนรับใบอนุญาต
แล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด โดยสามารถลงทะเบียนรับใบอนุญาตได้ที่สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ http://cmu.to/regalumni และรับใบอนุญาตได้ทสี่ มาคมนักศึกษาเก่าฯ มช. ตัง้ แต่
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 -16.00 น เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้สัญจร
โปรดหลีกเลีย่ งเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน
2565 ตั้งแต่เวลา 03.00-15.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.

รองศาสตราจารย์ ดร.วินติ า บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางเคมี 2022 (International
Symposium in Chemistry 2022) เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยและคณาจารย์ ได้รับ
ความรู้พื้นฐานจากผู้เชียวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องให้ก้าวหน้าต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน
2565 ณ ห้องประชุม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี ผู้แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร
บรรยาย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ครั้งที่ 10 เรื่อง บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กล่าวรายงาน เพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 200 คนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงานบนยุคโลกเสมือนจริง
สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางานและยกระดับศักยภาพของบุคลากร
ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบันการศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์

2 www.cmu.ac.th

(อ่านต่อหน้า 1)

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ มช. สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
มช. รวมถึงนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา
ลูกทุนสมาคมฯ ร่วมกันจัดเตรียมเสือ้ ส�ำหรับนักวิง่ จ�ำนวน
10,000 ตัว Race Pack กว่า 5,000 ถุง ส�ำหรับงาน
วิ่งการกุศล CMU CHIANG MAI MARATHON 2022
งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ของ มช. ส�ำหรับผู้รักการออกก�ำลังกาย
ได้ทั้งสุขภาพที่ดีและการท�ำบุญ ณ สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
ที่ผ่านมา

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 46 วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565

นักวิจัยวิทย์ มช. พบไม้ดอกกลิ่นหอม เหลืองปิยะรัตน์ พืชชนิดใหม่ของโลก ฯ

(อ่านต่อหน้า 1)

ภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เหลืองปิยะรัตน์มลี กั ษณะเด่น คือ เป็นไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูงประมาณ 3 เมตร มีกา้ นดอกยาว กลีบดอกชัน้ นอก
มีขนาดเล็กคล้ายกลีบเลี้ยง กลีบดอกชั้นในเมื่อเจริญเต็มที่จะมีสีเหลืองเข้ม ที่โคนกลีบมีสีม่วงอมน�้ำตาล
ดอกมีกลิ่นหอม ผลเป็นผลกลุ่ม ผลย่อยมีเมล็ดเดียว เมื่อสุกสีแดงสด จากการส�ำรวจพบเหลืองปิยะรัตน์
เพียงไม่กี่ต้นในหย่อมป่าดิบชื้นที่ถูกรบกวน ซึ่งรายล้อมไปด้วยสวนยางและสวนผลไม้ สุ่มเสี่ยงที่จะถูกแผ้วถาง
จนสูญพันธุ์ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ก่อนที่จะไม่เหลือให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและศึกษา
นอกจากเหลืองปิยะรัตน์แล้ว ในประเทศไทยยังพบพืชสกุล Phaeanthus อีก 1 ชนิด คือ หัวลิง ซึ่งมี
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phaeanthus lucidus Oliv. โดยพบที่จังหวัดนราธิวาสและยะลา
“เหลืองปิยะรัตน์มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ เนื่องจากมีดอกที่สวยงามและ
มีกลิ่นหอม นอกจากนี้พบว่าผู้คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้พืชสกุล Phaeanthus ชนิดอื่น ๆ
เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคตา ดังนัน้ อาจพัฒนาเหลืองปิยะรัตน์เป็นพืชสมุนไพรได้เช่นเดียวกัน ซึง่ จะต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมทางด้านเภสัชเวทและเภสัชวิทยาต่อไป”
ข้อมูลจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ทัง้ นี้ จากการสัมภาษณ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู เพิม่ เติม อาจารย์ได้เล่าถึงจุดเริม่ ต้น
ของการวิจัยจนค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในครั้งนี้ว่า เริ่มต้นจากการที่ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นชาวบ้านท้องถิ่น
ในจังหวัดนราธิวาสที่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของพืช ได้เดินป่าและพบไม้ดอกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแปลกตา
จึงได้น�ำส่งทีมวิจัย ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นพืชชนิดใด
หลังจากทีมวิจัยได้ท�ำการศึกษาอย่างละเอียด ทั้งทางด้านสัณฐานวิทยา คือการวิเคราะห์ลักษณะ
ภายนอก และการศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุล หรือ DNA ก็พบกว่า พืชชนิดนี้มีลักษณะภายนอก
คล้ายคลึงกับชนิดที่พบในมาเลเซีย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพืชทั่วโลกโดยละเอียดแล้ว กลับไม่มี
ลักษณะตรงกับพืชชนิดใดเลย จึงสรุปได้วา่ พืชชนิดนี้ เป็นพืชชนิดใหม่ทมี่ กี ารค้นพบ และรายงานเป็นครัง้ แรกของโลก
อย่างไรก็ตาม การระบุว่า ‘เหลืองปิยะรัตน์’ เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ไม่ได้หมายความว่าพืชชนิดนี้
เพิง่ เกิดขึน้ ใหม่ แต่เค้าเกิดและอยูค่ โู่ ลกใบนีม้ านานนับล้านๆ ปี แล้ว เพียงแต่เพิง่ มีการน�ำมาศึกษาอย่างละเอียด
ตั้งชื่อ และรายงานอย่างเป็นทางการ เป็นครั้งแรกของโลก โดยการศึกษาต้องใช้เวลานานนับปี และผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก มีการส่งผลงานตีพิมพ์ และรีวิวอย่างเข้มข้นตามมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นว่า ‘เหลืองปิยะรัตน์’ เป็นพืชชนิดใหม่ของโลกอย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ ‘เหลืองปิยะรัตน์’ อาจมีความคล้ายคลึงกับพืชท้องถิน่ หลายชนิดทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั อยูแ่ ล้วในประเทศไทย
เช่น หมากผีผวน นมแมว หรือบักต้องแล่ง เนือ่ งจากพืชกลุม่ นีอ้ ยูใ่ นวงศ์เดียวกัน คือวงศ์กระดังงา แต่อยูค่ นละสกุล
จึงมีลักษณะที่ทั้งเหมือนกันและต่างกัน หากไม่ได้มีการศึกษาโดยละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หรือศึกษา
ลงลึกไปถึง DNA อาจจะแยกความแตกต่างได้ยาก ส�ำหรับ ‘เหลืองปิยะรัตน์’ ปัจจุบันพบแค่ที่ อ�ำเภอจะแนะ
และอ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสเท่านั้น ไม่มีการรายงานการค้นพบในจังหวัดอื่น หรือในต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู กล่าวทิ้งท้ายว่า ในฐานะนักอนุกรมวิธาน รู้สึกยินดีและ
ปลื้มใจทุกครั้ง ที่มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ๆ บนโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย เพราะสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าบ้าน
เรายังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เพราะต้นไม้ทุกต้น ไม่ว่าจะมีการตั้งชื่อ หรือถูกค้นพบหรือไม่ ก็ล้วน
มีผลเกีย่ วเนือ่ งกับมนุษย์ และสร้างประโยชน์มากมายให้กบั เรา ไม่วา่ จะเป็นตัวช่วยลดโลกร้อน เป็นอาหาร หรือเป็นยา
ขณะนี้ ทีภ่ าควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนกั วิจยั หลายท่านทีก่ ำ� ลังศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ทั้งพืชและสัตว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใบนี้ ให้คงอยู่ไปชั่วลูกหลาน
ภาพประกอบจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

“เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.10 – 08.30 น.

ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขตรั้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภญุ ไชย" จังหวัดล�ำพูน ร่วมกับ ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล�ำพูน จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจ�ำปี
ของชาติ พ.ศ. 2565" เพื่อน้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และสร้างจิตส�ำนึกให้เห็นถึงความส�ำคัญของการบ�ำรุงรักษาต้นไม้ โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�ำ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล�ำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และพนักงานศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่นและแปลงวนเกษตร
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดล�ำพูน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “โครงการ
สร้างสุขด้วยสติในองค์กร mini MIO” ส�ำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากร
สามารถน�ำหลักการสร้างสุขด้วยสติไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร รวมถึงการออกแบบ
ให้สมาธิและสติเป็นวิถีหน่วยงาน โดยมี อาจารย์โสภณ จุโลทก และทีมจาก สสส.
เป็นวิทยากร น. ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรม Kantary Hills เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม
2565

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสาตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาล
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2565 ณ ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "มะเร็งเต้านม พิษภัยในสตรีที่ป้องกันได้" การบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การตรวจเต้านมของบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง"
นอกจากนี้ได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยมี คณาจารย์จากกลุ่ม
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
วิชาการผดุงครรภ์ ร่วมให้ค�ำแนะน�ำ ณ ทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2565

• วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 •
มช. โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ( FIN )
รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ร่วมต่อยอด
ความอร่อยกับโครงการมหัศจรรย์เส้นทางวัฒนธรรม
อาหารเมืองรอง ลำ�พูน ลำ�ปาง พะเยา และเชียงราย ฟรี
คุณดวงลดา นธการกิจกุล
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลิตรายการโดย ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำ�นักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี พร้อมด้วย
บุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ และคณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนบุคลากร จากศูนย์นวัตกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องประชุม ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ การวางระบบหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในอาคารของวิทยาลัยฯ
เพือ่ เป็นแนวทางและปรับใช้กบั การก่อสร้างอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หรือ CMU BIOPOLIS เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
www.cmu.ac.th
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ ไทยสรรเสริญ

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" ให้แก่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านในพิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทัว่ ประเทศไทย
ในงานประชุมวิชาการสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจ�ำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจ�ำปี 2565
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว จากนางยุถิกา
อิศรางกูร ณ อยุทธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ที่ ได้ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals
ผลงานวิจยั จากคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ ง Dexmedetomidine
Effectively Sedates Asian Elephants
(Elephas maximus) ได้ตพี มิ พ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI /
Scopus Quartile 1 Journal Impact factor
3.231
งานวิจัย เรื่อง Dexmedetomidine
Effectively Sedates Asian Elephants
(Elephas maximus) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ผลของยาซึม Dexmedetomidine ในช้างเอเชีย
พบว่า ขนาดยา Dexmedetomidine 1-2 mcg/
kg สามารถให้ผลการซึมทีด่ เี พียงพอในช้างเอเชีย
แต่ถึงอย่างไร คณะผู้วิจัยพบว่าเมื่อใช้ขนาดยา
2 mcg/kg โดยการให้เพียงครัง้ เดียวด้วยวิธบี ริหาร
ยาเข้ากล้ามเนื้อ สามารถให้ผลการซึมในระดับ
ที่มากเพียงพอได้นานประมาณ 70 นาที และ
การศึกษานีถ้ อื เป็นครัง้ แรกทีท่ ำ� การศึกษาการใช้
ยาซึม Dexmedetomidine ในช้างเอเชียอีกด้วย

นศ.ระดับปริญญาโท รับรางวัล Excellent Oral
presentation ในงานประชุมวิชการ ICKIM 2022

MR. Xiangyu Li นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์
วาณิชวัฒนะโกศล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ได้รับรางวัล Excellent Oral
Presentation จากผลงาน “A Decision – Making Model for Selecting the Best Digital
Marketing Strategy for Chinese Long Stayers in Chiang Mai , Thailand”
ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม่ สามารถด�ำเนินกิจกรรมการตลาดกับกลุม่ คนจีน
ที่พ�ำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มการบริการอาหาร งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการตัดสินใจหลายเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์หลักตามหลักการ
4C (ลูกค้า ต้นทุน ความสะดวก การสื่อสาร) โดยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ The 4th
International Conference on Knowledge and Information Management (ICKIM 2022) ในรูปแบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ Xiamen, the People's Republic of China
ข่าวรอบสัปดาห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CHIANG MAI UNIVERSITY WEEKLY NEWS
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