เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมดวย
ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เขารับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รางวัลกระทงยอดเยีย่ ม การประกวดกระทงใหญ
ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ โดยไดรับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูมอบรางวัล ณ บริเวณพิธีหนาเทศบาลนครเชียงใหม
สําหรับกระทงใหญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในปนไี้ ดนาํ เสนอแนวคิด “ราชภัฏเชียงใหม
ศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน”
มุ  ง เน น การใช วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ เ พื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มและต อ ยอดภู มิ ป  ญ ญาของชาวล า นนา
อันสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
อีกทั้งเพื่อถวายเปนพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันลํ้าคา และรักษาภูมิปญญาแหงบรรพชน
ดวยรูปแบบที่สะทอนวัฒนธรรมประเพณีที่สงางามแหงเมืองนครพิงค ดังแนวคิดหลัก “เชียงใหม
นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม”
การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหมรว มกับ
เทศบาลนครเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีกระทงใหญจากสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ
และเอกชน เขารวมทั้งหมด ๒๑ ขบวน ทั้งนี้จากการไดรับการสนับสนุนจากทางมหาวิ ทยาลั ย
การถายทอดองคความรูจากครูภูมิปญญา “เพชรราชภัฏ เพชรลานนา” สูนักศึกษาในการลงมือปฏิบัติ
และความรวมมือจากทุกภาคสวน ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสามารถควารางวัลกระทงยอดเยีย่ ม
มาครองเปนปท่ี ๓ สรางความภาคภูมใิ จใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษยเกาเปนอยางยิง่
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม สารจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดี
สวัสดีทา นผูอ า นพิงคราชภัฏทุกทาน พบกันในฉบับนีข้ อเลาถึงภารกิจในชวงปลายเดือนตุลาคมทีผ่ า นมา ถึงการเขารวมการประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภาคเหนือ ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๒ การประชุมในครัง้ นีอ้ ธิการบดีและผูแ ทนผูบ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ทั้ง ๘ แหง ไดมีการหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคภาคเหนือ และรวมกันพิจารณาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การจายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม บรีซฮิลล เขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
จากนัน้ ไดเขารวมรับฟงการเสวนาและรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกระทรวงใหม
ต อ พลเอกดาว พ งษ รั ตนสุวรรณ องคมนตรี และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว ประเทศ ครั้งที่ ๔ (๑๕๐)/๒๕๖๒
โดยมีอธิการบดี ผูบ ริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง เขารวมการประชุม ณ หองประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ในเดือนนี้มหาวิทยาลัยไดถือเอาฤกษดี วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดพิธีทําบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม
ประกอบดวยพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานพระพิฆเนศวร และพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนา ณ มณฑลพิธี ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ
และบริหารกลาง โดยการประกอบพิธีทําบุญในครั้งนี้เปนการจัดพิธีทําบุญกลุมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม
จํานวนทัง้ สิน้ ๑๔ อาคาร เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลและความเจริญรุง เรือง แกผบู ริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมสืบไป
ท า ยสุ ด นี้ นั บ เป น ความภาคภู มิ ใ จของประชาคมชาวราชภั ฏ เชี ย งใหม ร วมถึ ง ศิ ษ ย เ ก า
และศิษยปจจุบัน ดวยมหาวิทยาลัยของเราไดรับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ
ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ ภายใตแนวคิด “ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา
ธํ า รงประเพณี แ ละพุ ท ธศาสนา สื บ สานวั ฒ นธรรมอั น ลํ้ า ค า ฮั ก ษาภู มิ ผ ญาแห ง บรรพชน
เขารับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พรอมเงินรางวัลและของรางวัลจาก นายเจริญฤทธิ์
สงวนสั ต ย ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ที่ ผ  า นมา ณ บริ เ วณพิ ธี
หนาเทศบาลนครเชียงใหม การไดรบั รางวัลในครัง้ นีถ้ อื เปนปที่ ๓ ติดตอกัน ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณ
ผูมีสวนรวม ทุกทานทุกภาคสวน ที่ไดรวมแรงรวมใจดําเนินการ จนสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย
สรางความประทับใจดังปรากฏชัดตอสาธารณชน

คณะผูจัดทํา
ราชภัฏเชียงใหมจัดพิธีทําบุญ ณ ศูนยแมริม
๔
u CMRU Photo Activities
๕
u ชาวราชภัฏเชียงใหมรวมสืบสานประเพณียี่เปง
๖–๗
อนุรักษวัฒนธรรม - สิ่งแวดลอม
u มร.ชม. จัดพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
๘
u รอบรั้วดําเหลือง เรื่องเลา - ขาวสาร จากชาวราชภัฏ
๙
u CMRU SHOW
๑๐
u รอบรู CMRU 360 ํ : “๓ ส ๑ ล” ลดฝุน
 ภายในบานรับมือฤดูหมอกควัน ๑๑
u

ที่ปรึกษา

: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ,
ผศ.ดร.ปทมรั ศ มิ ์ นาคนิ ษ ฐนนต รองอธิ ก ารบดี ,
คุณศิรเิ พ็ญ ผอนจัตรุ สั ผูอ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ,
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ , พัชริดา เขียวขุนเนิน ,
เสาวลักษณ สามแกว , วัชระ ไทยบัณฑิตย ,
วัชราวรรณ กันทา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙
พิมพที่
: สมพรการพิมพ

๐๔
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ม.ราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีทําบุญ ณ ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจดั พิธที าํ บุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมรมิ (สะลวง – ขีเ้ หล็ก)
อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม โดยเมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไดมพี ธิ ขี นึ้ ทาวทัง้ สี่ พิธสี วดถอนแบบลานนา
เพื่อความเปนสิริมงคล ทั้งนี้ไดรับเมตตาจาก พระครูโสภณบุญโญภาส (ครูบาจง) เจาคณะตําบลหารแกว
เจาอาวาสวัดศรีสวาง (วัวลาย) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พระครูประภัศรธรรมรังสี (ครูบาจันตะรังษี)
เจาคณะตําบลศรีภมู ิ เขต ๓ เจาอาวาสวัดกูเ ตา พระครูพศิ ษิ ฎพพิ ธิ การ (ครูบาบุญปน ) เจาอาวาสวัดขวงสิงห
พระครูโอภาสปญญาคม รองเจาคณะอําเภอสะเมิง เจาอาวาสวัดดับภัย พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาคณะตําบล
หายยา เจาอาวาสวัดธาตุคํา และพระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี ปธ.๗ วัดเชียงโฉม (เจดียปลอง) ในการนี้มี
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมคณะผูบริหาร
และบุคลากรรวมในพิธี ณ อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม
จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานฝายฆราวาส นําคณะผูบ ริหาร อาจารยอาวุโส คณาจารย บุคลากร
และตัวแทนนักศึกษา เขารวมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานพระพิฆเนศวร โดยเวลา ๐๙.๐๙ น.
ไดรวมพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนา ในการนี้ ไดรับเมตตาจากประธานสงฆ ๓ รูป ไดแก พระเทพปริยัติ
เจาคณะจังหวัดเชียงใหม วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปูสังข สงกิจโจ)
เจาอาวาสวัดปาอาจารยตอื้ อําเภอแมแตง และพระครูวบิ ลู ธรรมกิจ (หลวงปูบ วั เกตุ) เจาอาวาสวัดปาปางกีด๊
กิตติธรรม อําเภอแมแตง รวมถึงไดรับเมตตาจากพระมหาเถราจารย ๔ รูป อธิษฐานจิต และพระสงฆ
ทรงสมณศัก ดิ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนตสืบชะตาหลวงแบบลานนา ณ บริเวณมณฑลพิ ธี ชั้ น ๒
อาคารอํานวยการและบริหารกลาง โดยการประกอบพิธีทําบุญในครั้งนี้ เปนการจัดพิธีทําบุญกลุมอาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๑๔ อาคาร ไดแก อาคารอํานวยการและบริหารกลาง , อาคารโรงจอดรถ ,
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อาคารที่พักบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ๒๐ หนวย ,
อาคารสํานักงานกองอาคารสถานที่ , อาคารหอประชุมอเนกประสงคเชือ่ มตอกับหอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ ,
อาคารโรงประกอบอาหาร , อาคารกิจกรรมอเนกประสงค (ทีพ่ กั ผูป กครอง) , กลุม อาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร ,
อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยภาษา , กลุมอาคารเรียนและอาคารประกอบ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร , กลุมอาคารวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย และอาคารหอประชุม
ที ป  ง กรรั ศ มี โ ชติ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคล สุ ข สวั ส ดิ์ แ ละความเจริ ญ รุ  ง เรื อ งของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหมสืบไป
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คณะครุศาสตรทําบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดหนองปนเจ�ยง อ.แมร�ม จ.เชียงใหม
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดหนองปนเจียง ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อจัดหาทุนทรัพย
สรางกุฏิสงฆและสนับสนุนศาสนกิจของวัด สงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญในการอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป

มร.ชม. ตอนรับคณะผูบร�หารและอาจารย
จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย อ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ ผศ.เดชวิทย
นิ ล วรรณ คณบดี ค ณะวิทยาการจัด การ อ.พลศรัณ ย ศัน ยทิ พ ย หั ว หน า ภาควิ ช านิ เ ทศศาสตร
พรอมดวยอาจารย ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ รวมใหการคณะผูบริหารและอาจารย
จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนพรอมกันนีย้ งั ไดเยีย่ มชม
หองปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมและขยาย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสองมหาวิทยาลัย

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เยือน มร.ชม.
รวมหาร�อนโยบายสืบสานการทํางานเพ�่อพัฒนาทองถิ�น
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พรอมคณะผูบริหาร รวมใหการตอนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและรวมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานรวมกัน เพื่อสราง
นโยบายในการพัฒนาทองถิน่ รวมกันระหวางภาครัฐกับสถาบันการศึกษา เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผูบร�หาร มร.ชม. รวมพ�ธีนอมรําลึกวันพระบิดาฝนหลวง ประจําป ๒๕๖๒
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ศุ ภ ฤกษ ธาราพิ ทั ก ษ ว งศ ผู  ช  ว ยอธิ ก ารบดี
นําคณะผูบริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด เบื้องหนา
พระฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองสักทอง อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จ.เชียงใหม โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงริเริม่ เทคโนโลยีฝนหลวง
บรรเทาความทุกขยากแกพสกนิกรจากวิกฤตภัยแลง

CMRU Library Fair 2019
ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดงาน
CMRU Library Fair 2019 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏ
เชียงใหม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสงเสริมการอานใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ
ภายในงานมีการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม DIY BY ME หนังสือทํามือ การแขงขัน PUbG
นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจาก นายอนุชิต คํานอย นักเขียนนามปากกา “คิ้วตํ่า” เปนวิทยากรถายทอด
ประสบการณและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดในงานเขียน ซึ่งไดรับความสนใจจากนักอานรวมงาน
เปนจํานวนมาก
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ภาพบรรยากาศในคํ่าคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง งานประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหม ความวิจิตรตระการตาของรถกระทงใหญ
จากหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ๒๑ ขบวน ยังคงประทับใจนักทองเทีย่ วและเปนความภาคภูมใิ จของชาวเชียงใหม แมผา นพนชวงเทศกาลไป
แตความงดงามนัน้ ยังเปนทีป่ ระจักษและมีผกู ลาวขานถึง และในป ๒๕๖๒ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดบรรจงสรางกระทงใหญ
ภายใตชื่อ “ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน”
จากภูมิปญญาของปราญชลานนา เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ที่ไดถายทอดองคความรูสูชนรุนหลัง ศิษยปจจุบันของรั้วดํา – เหลือง
จนเปนกระทงใหญทสี่ วยงาม ยิง่ ใหญและประณีต สรางความปตใิ หแก ชาวราชภัฏเชียงใหม ดวยการควารางวัลยอดเยีย่ ม รถกระทงใหญ
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ มาครอง พิงคราชภัฏฉบับนี้ จึงขอนําความรูสึกของ
ตัวแทนนักศึกษาที่ไดมีสวนรวมในความสําเร็จครั้งนี้มาถายทอดเปนความทรงจําอันลํ้าคาในเทศกาลยี่เปงประจําปนี้
เริ่ ม ต น จาก นางสาวสิ ริ กั ญ ญา คํ้ า คู ณ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร ชั้ น ป ที่ ๒
สาขานาฏศิลปไทย กลาววา “งานประเพณียี่เปงในปนี้รูสึกภูมิใจคะ ที่ไดรับโอกาสใหรวม
นั่งกระทงใหญ ไดเปนสวนหนึ่งที่ทําใหขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สวยงาม
และสมบูรณมากขึ้น รูสึกประทับใจที่ไดเห็นคนรุนใหมยังใหความสําคัญในการรวมอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมทีด่ งี ามของชาวลานนาไว และเมือ่ ไดเห็นกระทงใหญ ไดรว มในขบวนยิง่ รูส กึ ประทับใจ
ในความสวยงาม ความยิ่งใหญ กวาจะออกมาเปนขบวนที่วิจิตรงดงามในคืนนี้ ไมใชเรื่องงายเลย
เพราะมีองคประกอบหลายดาน ทั้งตัวกระทงที่ถูกสรางขึ้นมาดวยฝมือของนักศึกษา งานทุกชิ้น
ที่ประดับในกระทงมีความละเอียด กวาจะสานไมไผ กวาจะนํามาประกอบกัน โดยเฉพาะ
ในรูปขบวน นางนพมาศ ผูรวมเดินขบวน ตองแตงกายอยางสวยงามตามแบบลานนา เรียกวา
ทุกรายละเอียดถายทอดเสนหศิลปวัฒนธรรมแบบเมืองเหนือที่ไมเหมือนใคร สิ่งที่อยากฝากถึง
ประชาชนและนักทองเทีย่ วใหรกั ษาไววฒ
ั นธรรมประเพณีทมี่ มี าชานาน และคํานึงถึงความปลอดภัย
ทั้งในเรื่องการขับขี่ ไมดื่มสุรา งดเลนประทัดยักษเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่สําคัญคือการรวมมือรวมใจรักษาสิ่งแวดลอมดวยการทิ้งขยะ
ใหเปนที่และเลือกกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน”
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ทางด า น นายบั ญ ญพนต เที่ ย งโชคชั ย นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร ชั้ น ป ที่ ๑
สาขาการประถมศึกษา เอยถึงการมีสวนรวมในประเพณียี่เปงปนี้วา “ผมไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่เปนผูถือปายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมครับ รูสึกดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
ขบวนกระทงใหญในปนี้ ไดเห็นความสวยงามของรถกระทงใหญ รูสึกประทับใจมากเพราะ
องคประกอบทุกอยางถูกสรางขึ้นมาดวยความปราณีต คิดวาเสนหของงานยี่เปงเชียงใหมคือ
การนําเสนอความเปนเอกลักษณของวัฒนธรรมลานนา เปนงานทีแ่ สดงความสงางามทางวัฒนธรรม
อยางดีเยีย่ ม ในแตละปผมเห็นวามีนกั ทองเทีย่ วมาชมความงามของกระทงใหญดว ยความตืน่ ตาตืน่ ใจ
แมกระทั่งคนเชียงใหมเอง ยังรูสึกถึงความสวยงามอลังการ แตละปมีรูปแบบที่ตางกันไป
ในมุมกลับกัน ชาวตางชาติทเี่ ดินทางมาทองเทีย่ วในเทศกาลนี้ คงรูส กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจและรูส กึ ประทับใจ
ไมแพนักทองเที่ยวชาวไทย และความรูสึกนี้ยิ่งทําใหภาคภูมิใจมาก ที่ครั้งหนึ่งผมชื่นชอบที่ได
มาทองเทีย่ วและชมขบวนแตครัง้ นีไ้ ดมาอยูใ นขบวน เปนผูท ถี่ า ยทอดเรือ่ งราว นําเสนอความงดงาม
และมอบความสุขแกผูชมขบวน ทําใหยี่เปงในปนี้ของผม ยิ่งนาประทับใจครับ อยากฝากถึงพี่นองชาวเชียงใหม ประชาชน นักทองเที่ยว
ใหเที่ยวชมใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ไมทําในสิ่งที่กอใหเกิดความเดือดรอนเเละเสียหายแกประเพณีอันดีงาม ประเพณีและวัฒนธรรมคือ
สิ่งที่ตองรวมใจกันรักษาใหสงางามและอยูเปนสมบัติคูบานเมืองตอไปครับ”
ปดทายที่ นายชนะชล ประสาร นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชานาฏศิลป
กลาววา “ไดเปนสวนหนึ่งของผูจัดทําขบวนกระทงใหญ และไดควบคุมดูแลนักแสดงและผูรวม
ขบวนกระทงใหญ รูสึกดีใจอยางมากที่มีโอกาสทําหนาที่นี้และไดมีสวนรวมในการดูแลใหรูป
ขบวนกระทงใหญของมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม สําหรับประเพณีย่ีเปงเปนประเพณี
ของคนลานนา ที่สืบทอดกันมานาน ในฐานะคนรุนใหม การไดรวมกิจกรรมครั้งนี้นับเปนสิ่ง
ที่นาภาคภูมิใจเพราะไดเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษวัฒนธรรม อยากใหจังหวัดเชียงใหม
จัดงานประเพณียี่เปง ที่มีกลิ่นอายของชาวลานนาดั้งเดิมใหยังคงอยูตอไป ทั้งขบวนรถกระทง
การประดับโคม และการจุดผางประทีป สวนตัวคิดวาสิง่ เหลานีเ้ ปนจุดสําคัญทีด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ ว
ใหมารวมงานประเพณีนี้และอยากจะใหระมัดระวังในการเลนประทัดหรือดอกไมไฟ ไมควร
เลนที่มีขนาดใหญเกินไปเพราะอาจเกิดอันตรายได และระมัดระวังเรื่องการปลอยโคมลอย
ควรปลอยในที่โลงแจง ทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่อยางเครงครัด ไมสรางความเดือดรอน
ใหแกผูอื่นอยากใหคนเชียงใหมรวมกันสืบสานประเพณีนี้ใหคงอยูสืบไป เพราะวัฒนธรรมที่งดงามนี้ คือเอกลักษณของเมืองเหนือ อยากให
รักษาไวใหคนรุนหลังไดชื่นชมตอไป”

วัฒนธรรม คือมรดกอันลํ้าคา
หากคนรุนหลังไมรวมสืบสาน ไมนานประเพณีที่ดีงาม ก็คงสูญหายไป
เชื่อวาความงดงามในคํ่าคืนเดือนยี่เปงจะยังคงปรากฏแกสายตา
คอยสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวตอไป
สืบสานวัฒนธรรมใหคงอยู ควบคูกับการรวมใจรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาความสวยงามของบานเมือง
สําหรับทานผูอานที่ตองการชมความงดงามของกระทงใหญ
“ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน”
สามารถชมภาพความประทับใจในงานประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหมไดทาง FACEBOOK FANPAGE : CMRU Channel
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มร.ชม. จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แต ง ตั้ ง ดร.สว าง ภู  พัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิท ยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิม พระเกี ย รติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูอานพระบรมราชโองการ
พรอมเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัยเขารับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ เบือ้ งหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
พรอมแถลงนโยบายทิศทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีเนื้อความตอน
หนึง่ วา “ขาพระพุทธเจา นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั เปนลนพน และขอเทิดทูนไวเหนือเกลา
เหนือกระหมอม เปนสรรพสิริมงคล แกขาพระพุทธเจาและวงศตระกูล ทั้งจักปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต สรางความรวมมือ
ในองคกร สรางความเจริญรุงเรืองใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม”
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผูบริหารและบุคลากรรวมมอบของที่ระลึกและชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดี จากนั้นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน พบกันในเดือน
พฤศจิกายน รอบรั้วดํา – เหลือง มีควันหลงจากประเพณียี่เปง
เริม่ ตนจาก ชมรมรักษภาษาศิลปวัฒนธรรมรวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม นํ า นั ก ศึ ก ษากว า ร อ ยคนร ว มการประกวด
ขบวนโคมยี่เปงเชียงใหม ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ในโครงการเทศกาลโคมยี่ เ ป ง เชี ย งใหม “ตามประที ป โคมไฟในงานบุ ญ ตั้ ง ธรรมหลวง”
บริเวณถนนชางคลาน ยานไนทบารซาร จังหวัดเชียงใหม ดวยแนวคิดสืบสานประเพณีและ
ความศรัทธาทางศาสนาที่มีแตโบราณกาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับโลรางวัลจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ทางด านวิ ท ยาลัยแมฮองสอน อ.ประสิทธิ์ ฉิม บุ ญมา ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
วิทยาเขตแมฮองสอน พรอมดวย อ.พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน นําคณะ
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรเเละนักศึกษา รวมงานประเพณีลอยกระทงสิบสองมนลองผองไต
ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้น โดยองคการบริหารสวนตําบล
ปางหมู อ.เมืองแมฮองสอน รวมกับสวนราชการและภาคประชาชน ณ เชิงสะพานขามแมนํ้า
ปายบานปางหมู เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงของชาวไทใหญใหคงอยูสืบไป
ภายในงานมีขบวนแหกระทงไทใหญ การประกวดนางหญิงไตหรือสาวไทใหญ การประกวด
รองเพลงลูกทุง กํานันผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก
มีนักทองเที่ยวและชาวบานรวมงานจํานวนมาก
สวนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สืบสานศิลปะ
และวัฒนธรรมลานนาโดยไดจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กิจกรรมประเพณี
ยี่เปงลานนา เรียนรู สืบสาน ภูมิปญญา โคมยี่เปง โดยไดรับเกียรติจาก แมครูสมจิตร บุญหมื่น
แมครูนัฐนิช บุญหมื่น และ แมครูวันเพ็ญ ใจมา จากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
เปนวิทยากรถายทอดความรูแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมในกิจกรรมดังกลาว
และยังจัดใหมีการประกวดแขงขันประดิษฐกระทงและอบรมการทําโคมยี่เปง การจัดซุมประตู
ปาประเพณียี่เปง เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
จากขาวสารกิจกรรมในเดือนยี่เปง มาติดตามความคืบหนาการแขงขันกีฬาประเพณี
สโมสรอาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภาคเหนือ ๘ แหง ครัง้ ที่ ๓ “พิงคนครเกมส”
ประจําป ๒๕๖๓ โดยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี
เปนประธานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา โดยมีรองอธิการบดี นายกสโมสร คณะกรรมการสโมสร ตัวแทนอาจารย
และบุ ค ลากรจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมการประชุม สําหรับการแขงขันกีฬาประเพณีสโมสร
อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ “พิงคนครเกมส” ประจําป ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับเกียรติให
เปนเจาภาพจัดการแขงขัน ในวันที่ ๘- ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทั้งนี้เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ รวมถึงเสริมสรางสุขภาพจิตและพลานามัยที่สมบูรณ มีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ดังคําขวัญที่วา
“สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีดวยกีฬา” ทั้งนี้จัดใหมีการแขงขัน ๑๕ ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลยบอล , แชรบอล ,
เซปกตระกรอ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , เทนนิส , สนุกเกอร , กรีฑา , จักรยาน , กอลฟ และหมากกระดาน คาดวาการแขงขันกีฬา
ประเพณีสโมสรอาจารยและบุคลากร ฯ ในครั้งนี้ จะมีคณาจารยและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ๘ แหง เขารวมการแขงขัน
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ คน
ป ด ท า ยด ว ยข า วสารด า นวิ ช าการ ผศ.ดร.กั ล ทิ ม า พิ ชั ย รองอธิ ก ารบดี และ
นางเสารคํา เมืองแกว รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เขารวมพิธีเปด
การสั ม มนาทางวิ ช าการและการจั ด นิ ท รรศการตลาดนั ด หลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๒๔
ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยงานรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
ไดเขารวมการจัดนิทรรศการพรอมนําหลักสูตรที่เปดสอนมากกวา ๘๐ สาขา ประชาสัมพันธ
ใหกบั นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาไดรบั ขอมูลเพือ่ การตัดสินใจในการเขาศึกษา โดยรอบที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาสามารถสมัครและเลือกสาขาที่สนใจ ตั้งแตบัดนี้
ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ ๘๘๕ ๙๗๙ หรือ www.tcas.cmru.ac.th
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พิงคราชภัฏฉบับนี้ มีขาวสารความภาคภูมิใจจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งควารางวัลชมเชย
จากการประกวดผลงานวิจยั และนวัตกรรมดีเดน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๒ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ RANC 2019 เครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ผลงานเรื่อง “แอปพลิเคชันสูงวัยสุขภาพ
ดีดวยวิถีแพทยแผนไทย” ภายใตหัวขอ “ขับเคลื่อนพลังเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
ใหยงั่ ยืน” โดยมี ดร.ฆนธรส ไชยสุต นักวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หัวหนาโครงการวิจยั เขารับมอบรางวัล
จาก รศ.นพ.สรนิ ต ศิ ลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม
จากการเล็งเห็นความสําคัญการสงเสริมสุขภาพตามวิถีแพทยแผนไทย ตามองคความรูวารางกายประกอบดวยธาตุดิน นํ้า ลม
และไฟ เมือ่ ธาตุในรางกายไมสมดุลจะเจ็บปวยดวยโรคทีเ่ กิดจากจุดออนดานสุขภาพ ตามเรือนธาตุ และสังคมปจจุบนั มีความสนใจตอเทคโนโลยี
ดังนั้น บริษัท ฟารมาไบโอติก จํากัด ซึ่งทําธุรกิจดานสุขภาพ และลูกคาเครือขายการแพทยแผนไทยจึงมีความตองการพัฒนาสื่อรวมกับ
นักวิจัยเพื่อชวยแนะนําการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และทําการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยความรวมมือของนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม ดร.ฆนธรส ไชยสุต รวมกับ ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม
ผศ.วีนารัตน แสวงกิจ สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ นายปราชญา เทียมผาสุก
บริษัท ฟารมาไบโอติก จํากัด เพื่อสังเคราะหองคความรูและพัฒนาแอปพลิเคชัน เริ่มตนจากการวิจัยและพัฒนากลุมตัวอยาง ไดแก
ผูสูงวัยในเชียงใหม ผานเครื่องมือแบบบันทึกองคความรู แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะหตามธาตุเจาเรือนกับวิถี
แพทยแผนไทย ไดแก ธาตุเจาเรือนกําเนิด หมายถึง ธาตุที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิดแตเปลี่ยนแปลงไดจากปจจัยที่มีอิทธิพล ไดแก อายุ ฤดูกาล
กาลเวลา ถิ่นที่อยู และมูลเหตุการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ดูจากเดือนเกิด และธาตุเจาเรือนปกติลักษณะ เปนธาตุที่แสดงออก
จากบุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงจากอิทธิพล โดยไดนําไปพัฒนาเปนแบบประเมินธาตุเจาเรือนปกติลักษณะทาง
การแพทยแผนไทย จํานวน ๑๐ ขอ ไดแก ราง สีผิว ผิวพรรณ ผม ขน กลามเนื้อ เหงื่อกลิ่นตัว ระบบยอยอาหาร อุณหภูมิ นํ้าเสียง
การตัดสินใจ การเรียนรู ความจํา จากนัน้ นําขอมูลมาพัฒนาแบบประเมินสุขภาพตามหลัก ๘ อ. ไดแก อิรยิ าบถ อาหาร อากาศ อโรคยา
อาจิณ อุเบกขา อุดมปญญา และอาชีพ จนกระทั่งออกแบบและพัฒนาแบบไฮบริแอปพลิเคชัน ดวย Ionic Framework ๔ สวน คือ
๑) Native Platform ติดตอกับอุปกรณ Platform ๒) HTML, CSS, JS สวนกําหนดการทํางานของแอปพลิเคชัน ประกอบดวย MVC
๓) Mobile Interface เปนสวนที่รับและแสดงขอมูลใหกับผูใชงาน ๔) โมดูลอินเตอรเน็ตไรสายทําหนาที่ในการสงคาขอมูลตางๆ
ผานเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายไปประมวลผลบนเครือ่ งแมขา ยบนเครือขายอินเตอรเน็ต กระบวนการทํางานภายใน ประกอบดวย ๔ เมนู
ไดแก วิเคราะหธาตุเจาเรือนจากเดือนเกิด วิเคราะหธาตุเจาเรือนปกติลักษณะ วิเคราะหสุขภาพตามธาตุเจาเรือนจากพฤติกรรมและ
การดูแลสุขภาพดวยวิถีแพทยแผนไทย
จากการพัฒนาแอพพลิเคชันดังกลาวคาดวามีการนําไปการประยุกตใชในในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนโรงเรียนผูสูงอายุ
ทั่วประเทศ ใชประโยชนดานวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนแสดงผลงานระดับชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การยืน่ จดลิขสิทธิ์ แอปพลิเคชัน และตัวการตนู ประกอบ และจะนําขึน้ Play store เพือ่ ใหประชาชนทีส่ นใจใชงานฟรี ผานระบบ Android
เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงสาธารณะชวยใหผูสูงวัยเขาใจปญหาสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองได เกิดสังคมผูสูงวัยที่ชวยดูแลสุขภาพกันเอง
สงผลใหผูสูงวัยมีสุขภาพจิตที่ดี ลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของผูสูงวัยไดในอนาคต

ในชวงนีห้ ลายหนวยงานทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตางใหความสําคัญกับการรับมือปญหาหมอกควัน เนือ่ งจากสงผลกระทบตอสุขภาพ
และระบบทางเดินหายใจ พิงคราชภัฏ ขอนําแนวปฏิบตั จิ ากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ลดปญหาจากฝุน ซึง่ เปนสวนหนึง่
ของวิกฤตหมอกควัน ในชวงทีป่ ริมาณฝุน ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิม่ สูงขึน้ นอกจากประชาชนจะตองสวมหนากากปองกันตนเอง
เมื่ออยูนอกอาคารและหลีกเลี่ยงหรืองดการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจงแลว ควรใสใจทําความสะอาดบานที่อยูอาศัย
เพราะหากดูแลรักษาบานไมสะอาด มีสิ่งของเครื่องใชที่ไมจําเปนมากเกินไป หรือไมมีการดูแล ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใช
เชน หนากาก เครือ่ งปรับอากาศ พัดลม มุง ลวด ผามาน สิง่ เหลานีจ้ ะเปนแหลงสะสมฝุน ละอองไดดงั นัน้ ประชาชนควรทําความสะอาด
และจัดขาวของในบานใหเปนระเบียบ ดวยวิธี “๓ ส ๑ ล” ดังนี้

๑) ส.สะสาง คัดแยกสิ่งของที่ไมจําเปนหรือไมใชแลวออกไปเพราะจะเปนแหลงสะสมฝุน

เชน อุปกรณที่ชํารุดใชงานไมได หนังสือพิมพเกา นิตยสาร วารสาร เปนตน โดยเฉพาะหองที่อยูเปน
ประจําควรมีเฟอรนิเจอรและสิ่งของใหนอยชิ้นที่สุด เพื่อจะไดทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง

๒) ส.สะอาด ใชผา ชุบนํา้ เช็ดทําความสะอาดเฟอรนเิ จอรภายในบาน เช็ดถูทาํ ความสะอาดพืน้

และตามซอกมุมตางๆ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน รวมทั้งลางอุปกรณเครื่องใช เชน พัดลม
เครื่องปรับอากาศ แผนกรองอากาศและมุงลวด ใหสะอาดอยูเสมอและยังชวยยืดอายุการใชงาน
ของอุปกรณเครื่องใชดังกลาว สําหรับเครื่องนอน ควรซักทําความสะอาดผาปูที่นอน ปลอกหมอน
เปนประจํา รวมทั้งควรซักทําความสะอาดผามานดวย

๓) ส.สราง

ประชาชนควรสรางสุขนิสยั ในการดูแลและทําความสะอาดบานอยางสมํา่ เสมอ
โดยเฉพาะในชวงที่มีฝุนละอองสูง อาจจะตองเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดบานมากขึ้น รวมถึง
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี รอบบริเวณบาน โดยปลูกตนไมที่มีลักษณะ ใบหนา หยาบ มีขน เพื่อชวยดักฝุน
ไวรอบบาน เชน ทองอุไร ตะขบฝรัง่ จามจุรี เปนตน หรือการทําละอองนํา้ ฝอย เพือ่ ลดฝุน ทีล่ อยจากพืน้

ลดหรือเลีย่ ง

และสําหรับ ๑ ล คือ
กิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดฝุน ละอองเพิม่ เชน การจุดธูป - เทียน
การเผาขยะ การจุดเตาถาน และการสูบบุหรี่ รวมทั้งการตรวจเช็คสภาพรถยนตใหอยูในสภาพดี
ไมกอ ใหเกิดควันดํา เปนตน ทัง้ นี้ ขณะทําความสะอาดควรสวมถุงมือ หนากากปดจมูกและปากทุกครัง้
จะชวยปองกันการสูดฝุนละอองเขาสูรางกายได นอกจากนี้ ประชาชนตองหมั่นรักษาความสะอาด
และดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยทัง้ พืน้ ทีใ่ นบานและรอบบริเวณบานอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ลดการสะสม
ของฝุนและเชื้อโรคตาง ๆ มารวมดวยชวยกันเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี คืนอากาศบริสุทธิ์สูสังคม
ขอขอบคุณขอมูลจาก : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

