มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รวมสืบสานปาเวณีปใ หมเมือง

เมื ่ อ วั น ที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ประพั น ธ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นำคณะผูบ ริหาร
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา รวมพิธที ำบุญปใหมเมือง สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบดวย พิธสี กั การะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ พิธบี วงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร
พิธที ำบุญอุทศิ สวนกุศลแดอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทีล่ ว งลับไปแลว ณ ชัน้ ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
จากนั้นในชวงบายไดใหเกียรติมอบรางวัลแกผูชนะการประกวด
ภาพถ า ยแต ง หย อ งคั ว เมื อ ง การแข ง ขั น ลาบพื ้ น เมื อ ง การประกวด
ขบวนแห แ บบล า นนา โอกาสนี ้ อาจารย ว  า ที ่ เรื อ ตรี อ ภิ ส ิ ท ธิ ์ ชั ย มั ง
นายกสโมสรอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนำคณะอาจารย
บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลาวขอขมาคารวะและ
ขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานตหรือปใหมเมือง และนำบุคลากรรวม
รดน้ำดำหัวคณะผูบ ริหาร คณาจารยและบุคลากรอาวุโสเพือ่ ความเปนสิรมิ งคล
ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมทั้งสงเสริมให
เห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวลานนา
และรวมเปนสวนหนึ่งในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม

PING RAJABHAT
วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม … สารจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏพบกันในเดือนนีด้ ว ยประเพณีอนั ดีงามของเราชาวลานนา ทีไ่ ดอนุรกั ษ สืบสาน และจัดงานตอเนือ่ งเปนประจำทุกป
กับกิจกรรมทำบุญปใหมเมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารยอาวุโส พรอมทั้งกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน
ประเพณีสงกรานตและรณรงคแตงกายพื้นบานลานนา ประจำป ๒๕๖๒ ในการจัดงานไดพบปะอดีตผูบริหาร อาจารยอาวุโส คณาจารย บุคลากร
รวมถึงศิษยเกาและศิษยปจ จุบนั มารวมงาน อยางคับคัง่ ทำใหเกิดความรูส กึ ชืน่ ใจและประทับใจตอภาพบรรยากาศทีป่ รากฏ นับเปนอีกหนึง่ กิจกรรม
ที่ทุกทานไดมาพรอมกัน ณ มหาวิทยาลัยอันทรงคุณคาแหงนี้
ทัง้ นีใ้ นชวงปลายเดือนเมษายนคณะผูบ ริหารของมหาวิทยาลัย มีกำหนดเขารวมการประชุมผูบ ริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏกลุม ภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เพือ่ ประชุมระดมความคิดแนวทางการเปลีย่ นสถานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภาคเหนือใหเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
รวมถึงใหผบู ริหารและตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภาคเหนือ แตละแหงไดมคี วามรู ความเขาใจ เห็นความจำเปน ตลอดจนวางแผนปฏิบตั กิ าร
ในการสือ่ สารสรางความเขาใจกับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป นอกจากนัน้ ยังเปนการเตรียมการราง พ.ร.บ. การรางกฎหมายประกอบ พ.ร.บ.
การเตรียมการของมหาวิทยาลัยทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏจะตองเรงเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยอาศัยหลักการเบือ้ งตนจากแนวรวม
แนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ซึ่งคาดวาจะไดแนวทางและแผนปฏิบัติการในการเตรียมการ ที่จะปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ อันจะนำไปสูการปฏิบัติตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง
และดังที่ไดมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องถึงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๙ ภายใตหัวขอ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community
Development) โดยมีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนเจาภาพจัดการประชุม เพือ่ เผยแพรองคความรูแ ละนวัตกรรมจากผลงานวิจยั
ของอาจารย นักวิชาการ นักวิจยั และนักศึกษา ตลอดจนเปนเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูด า นวิชาการสูก ารสรางเครือขายความรวมมือ เพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
ผลงานวิจยั และงานสรางสรรคทางวิชาการทีเ่ ขมแข็ง ยัง่ ยืน ตอบสนองความตองการของประเทศ จึงขอเชิญชวนคณาจารย นักวิจยั นักวิชาการ บุคลากร
นักศึกษา และผูท ส่ี นใจเขารวมการประชุม ซึง่ จะไดจดั ใหมขี น้ึ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม พืน้ ทีเ่ วียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พรอมใหการตอนรับคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
และทานผูมีเกียรติจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศที่มารวมงานในครั้งนี้
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พิธสี กั การะกูเ จาหลวงเชียงใหม ประจำป ๒๕๖๒
CMRU PHOTO ACTIVITIES
ชาวรัว้ ดำ – เหลือง รวมสืบสานปาเวณีปใ หมเมือง
สัมมนาการตลาด OTOP สูส ากล
รอบรั้ว ดำ - เหลือง
CMRU SHOW
รอบรู มร.ชม. 360

๔ ที่ปรึกษา

: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ,
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี ,
คุณศิรเิ พ็ญ ผอนจัตรุ สั ผูอ ำนวยการสำนักงานอธิการบดี ,
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตำแหนงผูอ ำนวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ , พัชริดา เขียวขุนเนิน ,
เสาวลักษณ สามแกว , วัชราวรรณ กันทา ,
วัชระ ไทยบัณฑิตย
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙

๐๔

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นำคณะผูบริหาร บุคลากร
และนักศึกษาเขารวมพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม โดยจัดขบวนแหเครื่องสักการะและเขาถวายเครื่องสักการะกูเจาหลวง ในการนี้ไดนำนักศึกษา
ชมรมนาฏดนตรี ชางเผือกสามัคคี และชมรมรักษภาษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ฟอนถวายสักการะกูเ จาหลวง ประจำป ๒๕๖๒
ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี
พรอมดวย เจาวงศสักก ณ เชียงใหม ผูแทนคณะเจานายฝายเหนือ นางปทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม กงสุล ขาราชการ
เจาหนาที่จากองคกรตาง ๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และชาวเชียงใหมทุกหมูเหลา รวมประกอบพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม
พิธสี กั การะกูเ จาหลวงเชียงใหม ถือเปนพิธสี ำคัญทีช่ าวเชียงใหมจดั ขึน้ อยางยิง่ ใหญ เพือ่ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงความกตัญูกตเวทิตา
ที่เจาหลวงเชียงใหมและทายาทเจานายฝายเหนือรวมกันกอบกูอิสรภาพและปกครองลานนาใหอยูเย็นเปนสุข ตลอดจนรวมอนุรักษสืบทอดและรักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูอยางชาวลานนาเรื่อยมาจนปจจุบัน ทั้งยังเปนการแสดงความเคารพสักการะเนื่องในประเพณีปใหมเมือง
ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำทุกป โดยเคลื่อนขบวนเครื่องสักการะลานนาจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มาตามถนนสุเทพ
สิน้ สุดทีบ่ ริเวณกูเ จาหลวงเชียงใหม ภายในวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จากนัน้ ประชาชนทุกหมูเ หลาไดเขาถวายเครือ่ งสักการะและมีการแสดงแสง สี เสียง
ตำนานนครเชียงใหมอยางยิ่งใหญตระการตา

๐๕
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการธุรกิจจำลองการแขงขัน E-SPORT League for Unity BCOM CMRU
เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมชัน้ ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม ผศ.เดชวิทย นิลวรรณ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานพิธเี ปดโครงการธุรกิจจำลองนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ) การแขงขัน E-SPORT League for Unity BCOM CMRU โดยมี
ผูเ ขารวมแขงขันจำนวน ๓๒ ทีม ผลการแขงขันทีมชนะเลิศ ไดแก ทีม KIMAKIRA ทัง้ นีโ้ ครงการดังกลาวจัดขึน้ เพือ่ ให
นักศึกษานำความรูท ไ่ี ดจากการศึกษาในชัน้ เรียนมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและจัดการแขงขันฝกทักษะในการ
ทำธุรกิจเบือ้ งตนอันจะเกิดประโยชนตอ การประกอบอาชีพในอนาคต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มร.ชม. ประชุมกอตัง้ ชมรมศิษยเกา
เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.สุรศักดิ์ นุม มีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานการประชุม
กอตัง้ ชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หองประชุมใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ พรอมทัง้ หารือการดำเนินงาน จัดทำฐานขอมูล ทะเบียนชือ่ ทีอ่ ยู
ประวัตแิ ละอาชีพของศิษยเกา เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการติดตอสือ่ สารระหวางศิษยเกากับมหาวิทยาลัยและเปนชองทาง
เผยแพรขา วสารประชาสัมพันธไปยังศิษยเกาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ นีม้ ี อ.ดร.ภาณุพฒ
ั น ชัยวร อาจารย
ประจำภาควิชาฟสกิ สและวิทยาศาสตรทว่ั ไป เปนประธานชมรมศิษยเกาคนแรก

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการตัดตุงลานนา ภูมปิ ญ
 ญาคนเมือง
เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
และการใชหอ งสมุด ประจำเดือนเมษายน พรอมรวมอนุรกั ษและสืบสานประเพณีปใ หมเมือง ภายในงานมีการเผยแพร
ความรูก ารตัดตุงลานนา ภูมปิ ญ ญาคนเมือง โดยมี นายวรวิทย ผัดเปา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนวิทยากรใหความรูแ กผรู ว มกิจกรรม ณ Plearn Zone ชัน้ ๑ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เปนประธานพิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
ซึง่ จัดขึน้ โดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๙ – ๑๐
เมษายน ๒๕๖๒ ทัง้ นี้ ไดรบั เกียรติจาก รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผูอ ำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนวิทยากร มีผบู ริหาร คณาจารยและบุคลากรเขารวมอบรมเปนจำนวนมาก
ณ หองประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โครงการพัฒนาศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เปนประธานพิธเี ปดโครงการพัฒนาศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาความรูแ ละประสบการณ
ศิษยเกา ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ ถายทอดความรูแ ละเทคโนโลยีใหม ๆ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรใหแกศษิ ยเกา
ในการนีไ้ ดนำคณะอาจารย บุคลากรศิษยเกาและศิษยปจ จุบนั รวมรดน้ำดำหัวอาจารยอาวุโสเพือ่ แสดงความเคารพ
และขอพรเนือ่ งในประเพณีสงกรานต ณ หอง Mini Theater สำนักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ชาวรั้วดํา – เหลือง
รวมสืบสานปาเวณีปใหมเมือง
“ปเกาก็ลวงไปแลว ปใหมแกวก็มาฮอดมาเติง ประเพณีปใหมเมืองเฮา ทั้งหนุมเฒา เฮาลวนร่ำเปง ตางก็แหฟอนรำตามเจิง สำราญรื่นเริง
ฮวมกันเลนน้ำ” บรรยากาศอันอบอุน เวียนกลับมาครบรอบอีกครัง้ ในชวงเดือนเมษายน ประเพณีปใ หมเมืองเปนประเพณีทม่ี คี วามหมายและมีความสำคัญ
ตอชาวลานนาเปนอยางยิง่ เพราะเปนการเปลีย่ นป เปลีย่ นศักราช ตามระบบปฏิทนิ และโหราศาสตร เมือ่ ถึงวันสังขานตลอ งจุลศักราชจะเลือ่ นขึน้ อีกหนึง่ ป
เปนชวงเวลาทีเ่ ปลีย่ นผานชีวติ เปนการย้ำเตือนของวันและวัยทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนโอกาสทีจ่ ะไดสำรวจตรวจสอบตนเองทบทวนอดีตทีผ่ า นมาวาไดทำอะไรไปบาง
กอเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด และวางแผนเริม่ ตนชีวติ ใหม ไมตง้ั อยูใ นความประมาท ยอมรับความจริง อีกทัง้ ยังเชือ่ วาเปนการเขาสูช ว งเวลาของการ
ชำระสะสางสิ่งหมักหมมเพราะการเขาสูปใหมในวันสังขานตลองตามจารีตประเพณีจะตองทำความสะอาดบานเรือน ซักที่นอนหมอนมุง นุงผาใหม
รวมถึงการชำระลางจิตใจใหสะอาด บริสุทธิ์ ปราศจาก ความเศราโศก ความหมนหมองที่เกิดขึ้นในใจเพื่อเริ่มตนสูปใหมเปนการเริ่มตนชีวิตใหมอีกครั้ง
ดวยสิง่ ทีด่ งี ามเปนสิรมิ งคลแกชวี ติ เสริมสรางขวัญกำลังใจและพลังในการเริม่ ตนชีวติ ใหมและเปนวาระสำคัญทีล่ กู หลานจะไดรำลึกถึงบุญคุณ พอ แม ปู ยา
ตา ยาย ญาติพน่ี อ ง ครูบาอาจารย ผูท เ่ี คารพนับถือ เปนชวงเวลาทีเ่ ราจะไดมโี อกาสเยีย่ มเยือนผูม พี ระคุณเพือ่ ขอขมาลาโทษทีไ่ ดลว งเกินดวยกาย วาจา ใจ
และขอพรปใหมจากผูมีพระคุณแสดงความกตัญู สงกรานตปนี้ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตอนรับปใหมอยางไรบางไปติดตามกันคะ
เริ่มตนจาก นางสาวรักษิณา วงคชัยขันธ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียน
และประมวลผล กลาววา ชวงเทศกาลสงกรานตที่ผานมาเปนวันหยุดยาวจึงมีโอกาส
ไดเลนน้ำสงกรานตกับเพื่อน ๆ ไดไปทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรพอแม
และเยีย่ มเยือนผูใ หญทเ่ี คารพ โดยสวนตัวคิดวาการแตงกายดวยชุดพืน้ เมืองในชวงสงกรานต
ถือวาเปนการแตงกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลานนา ทำใหชาวตางชาติ
เห็นแลวรูสึกประทับใจในความมีเอกลักษณและยังคงเปนเสนหดึงดูดนักทองเที่ยว
ใหมาเยือนจังหวัดเชียงใหมของเรา นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ทางมหาวิทยาลัย
ไดจัดกิจกรรมเพื่อตอนรับประเพณีสงกรานตมีโอกาสไดรวมรดน้ำดำหัวคณะผูบริหาร
บุคลากรอาวุโสและผูเกษียณอายุราชการ ในโอกาสปใหมไทยนี้ ขออวยพรใหทุกทาน
จงมีแตความสุขประสบความสำเร็จในทุก ๆ ดานคะ

ทางดาน นายนนทกฤต ผัดวัง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี เลาวา ชวงวันหยุดยาวสงกรานตทผ่ี า นมามีโอกาสไดตอ นรับปใหมไทยดวยการ
ทำความสะอาดบานเรือนที่อยูอาศัย ทำบุญตักบาตรอุทิศใหแกบรรพบุรุษที่ลวงลับ
และสรงน้ำพระเพื่อความเปนสิริมงคลทั้งที่บานและที่วัด และรดน้ำดำหัวบุพการี
ขอพรผูใ หญในบาน ทัง้ นีใ้ นชวงเดือนเมษายนของทุกปมหาวิทยาลัยจะรณรงคใหบคุ ลากร
แตงกายดวยชุดพืน้ เมือง สวนตัวแลวคิดวาชุดพืน้ เมืองเปนชุดทีม่ เี สนหม เี อกลักษณเฉพาะตัว
ทีไ่ มเหมือนใคร และเปนสิง่ ทีส่ ะทอนถึงการอนุรกั ษขนบธรรมเนียมประเพณีลา นนาไดอยางดี
ยิ่งใสชวงสงกรานตยิ่งเขากับบรรยากาศไดเปนอยางดี และเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน
ไดมีโอกาสรวมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
ทำบุญอุทศิ สวนกุศลแดอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทีล่ ว งลับไปแลวและไดรว ม
รดน้ำดำหัวผูบริหารของมหาวิทยาลัยดวย ในโอกาสเขาสูปใหมไทยขอใหผูอานทุกทาน
รวมทั้งทุกคนในครอบครัวของทานจงมีความสุขตลอดปและตลอดไป รักษาสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงอยูเสมอ มีความเจริญกาวหน ในหนาที่การงาน
การเงินดีไมติดขัดเดินทางสัญจรปลอดภัย
ปดทายที่ นางสาวจิรฐา ศรีทองอินทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงาน
จัดการศึกษาทั่วไป และศิลปวิทยาศาสตร กลาววา ในชวงประเพณีสงกรานตที่ผานมา
ไดไปเลนน้ำสงกรานต เขาวัดทำบุญกับครอบครัว รดน้ำดำหัวขอพรคุณพอคุณแม
และทำความสะอาดบานเพื่อความเปนสิริมงคล ในชวงสงกรานตไดเห็นทั้งชาวเชียงใหม
และนักทองเทีย่ วหันมาแตงกายดวยชุดพืน้ เมือง รูส กึ วาการแตงกายดวยชุดทีเ่ ปนเอกลักษณ
ของลานนานับวาเปนการรักษาเอกลักษณของลานนาไดเปนอยางดี อีกทัง้ ยังเปนเครือ่ งแตงกาย
ที่มีความสวยงาม เห็นแลวรูสึกชื่นชมทุกคนที่รวมกันอนุรักษการแตงกายแบบลานนา
เพราะเชือ่ วานักทองเทีย่ วทีม่ าเยือนจังหวัดเชียงใหม ทัง้ คนไทยทีม่ าจากภาคอืน่ หรือชาวตางชาติ
เมือ่ ไดเห็นการแตงกายบานเราคงรูส กึ ประทับใจสรางบรรยากาศของการเปนเมืองทองเทีย่ ว
ไดอยางดีเยีย่ ม และในโอกาสทีป่ ใ หมเมืองหรือสงกรานตไดเวียนมาครบรอบอีกปหนึง่ แลว
ขออวยพรใหทา นผูอ า นมีความสุข ความเจริญ คิดสิง่ ใดขอใหสมปรารถนา ร่ำรวยเงินทอง
และรวมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาวลานนาใหคงอยูสืบไป

เริ่มตนปใหมไทย ดวยการคิดดี พูดดี ทำความดี
๑ ป ที่ผานมานั้น สิ่งใดดีแลว รักษาไวและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
สิ่งใดผิดพลั้ง ใหถือเปนบทเรียนใหชีวิตไดเรียนรูเพื่อกาวสูความสำเร็จ สวัสดีปใหมไทย
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เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดโครงการสัมมนา
การตลาด OTOP สูสากล โดยมี ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมเปนประธานพิธีเปด ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โครงการดังกลาวจัดขึน้ เพือ่ ใหความรูแ กผปู ระกอบการสินคา OTOP ตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรบั การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการ หนึง่ ตำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ
แหงชาติ ใหดำเนินงานในโครงการพัฒนาสินคา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ๖ จังหวัด ไดแก เชียงราย ลำปาง ลำพูน นาน
แมฮองสอน พะเยา
ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพแกผูประกอบการในชุมชนในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตลาดออนไลนและการสงออก สูตลาดสากลใหแก
ผูป ระกอบการสินคา OTOP ทัง้ ๖ จังหวัด ใหความรูด า นการคัดสรรสินคา OTOP ใหตอบโจทยความตองการสินคาของนักธุรกิจ
ชาวจีนและชาวตางชาติ นอกจากนี้ภายในงานไดจัดใหมีการจัดแสดงผลิตภัณฑสินคา OTOP จากทั้ง ๖ จังหวัด
ซึ่งไดรับความสนใจจากนักธุรกิจชาวตางชาติเขารวมชมจำนวนมาก
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สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน รอบรั้วดำ – เหลือง ฉบับนี้ กลับมาพบกัน
ในบรรยากาศของความสุขในชวงเทศกาลสงกรานต ขาวสารแรกจึงขอเริ่มตนดวย
การรวมสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามของชาวลานนาและสานสัมพันธไมตรีอันดี
ระหวางผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม โดยเมือ่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดรวมในงานเลี้ยงสานสัมพันธและพิธีสระเกลาดำหัวอธิการบดี ๑๒ สถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม ประจำป ๒๕๖๒ ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการนี้ ผูบ ริหาร
อาจารยและบุคลากรผูแ ทนจากสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ๑๒ แหง ไดรว มถวายเครือ่ งสักการะ
ดำหัวแดอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม
และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตลานนา พรอมรวมรดน้ำดำหัว
ผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมทา มกลางบรรยากาศอบอุน เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล
ตอนรับปใหมไทย
จากบรรยากาศประเพณีสงกรานตมาติดตามขาวสารดานกีฬากับการแขงขัน
กีฬาทัวรนาเมนตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ครัง้ ที่ ๙ “9th University Sports
Tournament of Chiang Mai : USTCM” โดยเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรวมเปนเกียรติในพิธีเปดซึ่งไดรับเกียรติจาก
นายวิรฬุ พรรณเทวี รองผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปดการแขงขัน
ณ อาคารพลศึกษา ๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและผูบริหารจากสถาบันตาง ๆ รวมเขารวมงาน
พิธีเปดการแขงขัน การแขงขันกีฬาทัวรมาเมนตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม
เปนการแขงขันกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมทั้ง ๑๒ สถาบัน
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ,
มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม , มหาวิทยาลัยแมโจ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เชียงใหม , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตลานนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทั้งนี้ เพื่อสรางเครือขายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม
โดยใชการแขงขันกีฬาเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธ พรอมทั้งเปนการสงเสริมนักกีฬา ที่มีความสามารถไดมีการแขงขันเพื่อแสดงความสามารถ
ทางกีฬา เรียนรูการมีน้ำใจเปนนักกีฬามีความสมัครสมานสามัคคี
ตอเนื่องที่ความเคลื่อนไหวการแขงขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครัง้ ที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส” ซึง่ จะมีขน้ึ ระหวางวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะไดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันทัง้ หมด ๖ ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา , เปตอง , จักรยาน , หมากกระดาน ,
เทเบิลเทนนิส และกอลฟ โดยมี อาจารยวา ทีเ่ รือตรีอภิสทิ ธิ์ ชัยมัง รองคณบดีฝา ยบริหาร
และฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตรในฐานะนายกสโมสรอาจารย พรอมดวย
นายธนะโชค สันตสวัสดิ์ นายกสโมสรบุคลากร พรอมดวยนักกีฬา รวมทัง้ สิน้ จำนวน ๕๐ คน
เขารวมการแขงขัน
ปดทายฉบับนีด้ ว ยขาวสารจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๑๙ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จึงขอเชิญชวนผูส นใจรวมรับฟงการบรรยายเรือ่ ง "มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาทองถิน่ "
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาภูมิศาสตรมนุษย สำนักธรรมศาสตรและการเมือง และการบรรยายเรื่อง
"การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน" โดย ศาสตราจารย (เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผูอ ำนวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และการนำเสนอผลงานวิจัย ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ สอบถามขอมูลเพิม่ เติมทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ ๘๘๕ ๙๙๐

๑๐
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตั้งศูนยวิจัยชุมชน ตอยอดองคความรู พัฒนาภูมิปญญา
สูการสรางรายไดแกชุมชนอยางยั่งยืน
จากการนำองคความรูและนวัตกรรมถายทอดสูชุมชน
สงผลใหประชาชนในพืน้ ทีส่ ามารถใชความรูท ไ่ี ดรบั จากการเขารวมโครงการ
ไปประยุกตใชทง้ั ในชีวติ ประจำวันและการผลิตสินคาสรางรายไดในชุมชน
นอกจากนีย้ งั สามารถเปนผูถ า ยทอดความรูแ กผสู นใจจนเกิดเปนเครือขาย
การเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑผา ทอยอมสีธรรมชาติทเ่ี ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
อีกทั้งยังเกิดการสรางเครือขายแนวรวมของการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ผาทอยอมสีธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนตนแบบ
ใหกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ทำใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากคุณภาพผลิตภัณฑสง่ิ ทอทีไ่ ดจากการยอมสีธรรมชาติภายในชุมชน
เปนศูนยกลางในการพัฒนาองคความรูสรางภูมิปญญาที่เหมาะสม
โดยใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ สราง ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
เยาวชนในพื้นที่เกิดการเรียนรูในการดำรงชีวิตอยางพอเพียง แรงงาน
สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏ CMRU SHOW ฉบับนี้ กลับคืนสูชุมชนและมีแหลงรายไดที่ยั่งยืน
มีเรื่องราวผลงานวิจัยซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นำโดย
ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ ผูอำนวยการศูนยความเปนเลิศ
ดานการบูรณาการวิจยั เพือ่ ทองถิน่ พรอมดวย ผศ.จินตนา อินภักดี และ
อ.จิราพร ชุมชิต อาจารยประจำภาควิชาคหกรรมศาสตรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดรว มกับ นายอนันต สุคนั ธรส ประธานศูนยวฒั นธรรมเฉลิมราช
พิพธิ ภัณฑผา ไหมสันกำแพงและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง
และ นางบังอร อภิญญาวงศเลิศ ประธานกลุม พัฒนาอาชีพสตรีบา นตนโจก
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม สรางผลงานในชือ่ “ศูนยวจิ ยั ชุมชน
การเรียนรูแ ละเทคโนโลยีการยอมสีธรรมชาติทเ่ี ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
พิพิธภัณฑเฉลิมราชผาไหมสันกำแพง” โดยนำองคความรูเรื่อง
การยอมสีธรรมชาติดวยเทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เทคนิคการสกัดสีธรรมชาติจากวัสดุในทองถิ่นดวยภูมิปญญาพื้นบาน
และเทคโนโลยีสารชวยติดสีจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มความเสถียร
ในการยอมสีธรรมชาติ อบรมใหแกผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ผานกระบวนการนักจัดการความรูชุมชน (CKM) โดยมุงเนนการใช
วัสดุธรรมชาติในแตละทองถิน่ จนชุมชนสามารถนำองคความรูด งั กลาว
ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพสินคาในชุมชนได
จุดเริม่ ตนของผลงานศูนยวจิ ยั ชุมชนนี้ เกิดจากวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดเชียงใหมมปี ญ
 หาเรือ่ งการยอมสีธรรมชาติทไ่ี มมคี วามเสถียร
และมีความคงทนต่ำ โดยเฉพาะสียอ มทีไ่ ดจากวัสดุธรรมชาติในทองถิน่
สงผลตอการจำหนายผลิตภัณฑและการยกระดับผลิตภัณฑโอท็อป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและคณะผูว จิ ยั จึงไดจดั ตัง้ ศูนยวจิ ยั ชุมชน
แห ง นี ้ ข ึ ้ น เพื ่ อ เป น ศู น ย ป ระสานงานและให ค วามรู  เชิ ง วิ ช าการ
และภูมิปญญาทองถิ่นอันจะนำไปสูการคนพบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดประโยชน แกชุมชนและใหคนในชุมชนสามารถถายทอด
องคความรูนี้ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกันในวงกวางได
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สาระนารู ลดโซเดียมงาย ๆ

ดูฉลากโภชนาการใหเปน ลดเค็ม = ลดโรค
“โซเดียม” คือ แรธาตุชนิดหนึ่งที่มีความจำเปนตอรางกาย ชวยรักษาความสมดุลของน้ำในรางกายและความดันโลหิต โดยทั่วไป

รางกายตองการโซเดียมประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม/วัน แตในชีวิตประจำวันของเราอาจจะบริโภคโซเดียมมากกวานั้น คนเรามักจะบริโภค
โซเดียมเขาไปโดยไมรูตัว เพราะโซเดียมไมไดมีรสเค็มจัดอยางเกลือ แตโซเดียมมีอยูมากในเครื่องปรุงรส จำพวกผงชูรส ผงปรุงรส ซุปกอน
อีกทั้งยังมีในผงฟูที่ใชทำขนมปง สารกันบูดพบไดทั่วไปในอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บไวนาน รวมถึงในอาหารตามธรรมชาติหรือแมกระทั่ง
ขนมขบเคีย้ วทีว่ างเรียงรายบนชัน้ วางของภายในรานสะดวกซือ้ ลอตาลอใจทุกเพศทุกวัย แตรหู รือไม นอกจากความอรอยแลวยังแฝงไปดวยโซเดียม
หากรางกายไดรับปริมาณโซเดียมเกินความจำเปนจะกอใหเกิดโรคตาง ๆ ตามมามากมาย ทั้งโรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน ความดันโลหิตสูง
โรคไต เปนตน
องคการอนามัยโลก (WHO) แนะนำการบริโภคโซเดียมที่เหมาะสม ไมควรเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/วัน หรือเทียบเทาเกลือ ๕ กรัม
หรือ ๑ ชอนชา ในขณะที่ผูใหญไทยบริโภคโซเดียมสูงกวาที่กำหนด ๒ เทา สิ่งที่นาจับตามองคือ เด็กไทยบริโภคโซเดียมเกิน ๕ เทา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และหนวยงานพันธมิตร จึงรวมประกาศเจตนารมณ แกปญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม
โดยตั้งเปาหมายลดเค็มใหได รอยละ ๓๐ ภายในป ๒๕๖๘ เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคในอนาคต ทั้งนี้ หนึ่งในพฤติกรรมติดเค็มของเด็ก
มาจากการปรุงอาหารของผูปกครอง ดังนั้นผูปกครองสามารถบอกใหลูกรูถึงคุณประโยชนของอาหารแตละประเภท เชน อาหารกึ่งสำเร็จรูป
ขนมขบเคีย้ ว สิง่ สำคัญคือ ตองดูฉลาก ปริมาณโซเดียมหรือแบงบริโภคตอมือ้ ใหเปน ไมควรบริโภคจนหมดซองในมือ้ เดียวรวมทัง้ ควรสรางวินยั
ในการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะสงเสริมการบริโภคผักผลไม

พิงคราชภัฏขอแนะนำวิธีลดโซเดียมแบบงาย ๆ หางไกลเค็มและหางไกลโรค ดังนี้
• หากปรุงอาหารเอง ควรลดปริมาณเครือ่ งปรุงในอาหาร เชน น้ำปลา ซอสปรุงรส ซีอว๊ิ น้ำมันหอย ผงชูรส และควรตวงกอนปรุงทุกครัง้
• หากกินขาวนอกบานหลีกเลีย่ งการปรุงรสเพิม่ ดวยเครือ่ งปรุงตาง ๆ ไมควรซดน้ำแกงหรือน้ำซุปจนหมด เพราะโซเดียมจากเครือ่ งปรุงตาง ๆ
จะละลายอยูในน้ำแกงและน้ำซุปหากเปนไปไดควรประกอบอาหารกินเองแทนการกินขาวนอกบาน
• หลีกเลีย่ งการกินอาหารรสจัด อาหารหมักดอง - แชอม่ิ อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารกระปอง อาหารแชแข็ง บะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป
ขนมขบเคีย้ ว หรือเลือกกินอาหารธรรมชาติ แตถา จำเปนตองกิน ควรอานฉลากโภชนาการทุกครัง้ และเลือกอาหารทีม่ โี ซเดียมนอยทีส่ ดุ
• ควรลดการกินขนมหวานที่มีโซเดียม เชน กลวยบวชชี ขนมอบทุกชนิดที่ใสผงฟู เชน ขนมปง เคก คุกกี้ โดนัท เปนตน ประโยชนของ
ฉลากโภชนาการ ไมไดระบุเฉพาะขอมูลของโซเดียมเทานั้น แตยังระบุขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการเลือกบริโภค รูอยางนี้แลว
กอนจะหยิบซื้อ อาหาร ขนมขบเคี้ยว ลงตะกรา ลองหมั่นตรวจเช็คขอมูลโภชนาการจากฉลากโภชนาการใหเปนนิสัย เพื่อควบคุม
ปริมาณโซเดียมใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนในครอบครัว

ขอขอบคุณขอมูลจาก www.thaihealth.or.th

ขอมูลจาก: หนังสือโซเดียมปศาจราย ทำลายสุขภาพ /
ดร.นพ.ไพโรจน เสานวม ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
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