




P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก ผศ.พรพิมล  วงศสุข รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

 สวสัดีประชาคมชาวราชภัฏทกุทาน เขาสูเดือนตุลาคมซ่ึงเปนเดอืนท่ีพวกเราไมตองการใหถึง เนือ่งจากรัฐบาลไดกําหนดพระราชพธิี 
ถวายพระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พอหลวงของปวงชนชาวไทย ผูทรงยดึหลกั 
ทศพธิราชธรรมในการบริหารปกครองบานเมือง นําประโยชนสขุเพือ่พสกนกิรชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ป แหงการครองสิรริาชยสมบตัิ 
นบัเปนพระมหากรณุาธคุิณอยางหาทีส่ดุมไิด อยางไรกต็ามเดอืนน้ีจงึเปนเดอืนท่ีพสกนกิรทุกผองเหลาตางเศราโศกเสยีใจ อาลยัในการจากไป 
อยางไมมวีนักลบัของพระองคทาน วนัพฤหสับดทีี ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ ผูบรหิาร คณาจารย บุคลากร และนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
ไดเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม รวมถึงมีตัวแทนคณาจารยและบุคลากรรวมปฏิบัติหนาที่ฝายตอนรับและ
รบัรอง ฝายจดัการแสดงมหรสพ และฝายสถานท่ีจอดรถ ยานพาหนะ และการขนสง โดยรวมกับจงัหวัดเชียงใหมและคณะทํางานสวนตางๆ 
เพื่อใหการจัดพิธีเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ ถือวาเปนการถวายงานแดองคพอหลวงครั้งสุดทาย พวกเราไดทําหนาที่ 
“คนของพระราชา ขาของแผนดนิ” อยางเต็มกาํลงัความสามารถดวยความจงรักภกัด ีทางมหาวทิยาลยัขอขอบพระคณุผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากรทุกทาน และนักศึกษาทุกคนที่ไดมีสวนรวมในพิธี อันสําคัญยิ่ง
 และในเดือนพฤศจิกายนนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
เสด็จพระราชดําเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นับเปนอีกหนึ่งโอกาสสําคัญที่บุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จะไดรวมกันสนองงานในพระองค สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
และสมพระเกียรติ พรอมกันนี้ยังถือเปนการรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รุนที่ ๔๑ ที่มีกําหนดเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันจันทรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ศูนยแมริม
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ดวยความภาคภูมิใจในความเปนบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยความเปนคนดี
มีความรู ดี มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเปนพลเมืองดี ดังคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม จงึขอเชญิชวนคณาจารย บุคลากร นกัศกึษา รวมถึงบุคคลอืน่ท่ีเก่ียวของ
ไดรวมกันดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางสมความภาคภูมิและความเต็มใจ ในนามของ
มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

บันทึกแหงความจงรักภักดี ๔
ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร ๕
รอยเรียงเสียงจากดวงใจราชภัฏเชียงใหม ๖-๗
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลท่ี ๙
ราชภัฏเชียงใหมรอยดวงใจแสดงความอาลัย ๘-๙
ถวายแดพอหลวงของแผนดิน
มร.ชม. สงมอบดอกดารารัตน ๖,๙๙๙ ดอก ๑๐
ดอกดารารัตน ๑๑

คณะผูจัดทํา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง  
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏเชียงใหม   โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,              
  ผศ.พรพิมล  วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม,          
  คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผูอํานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา  เขียวขุนเนิน,     
  เสาวลักษณ  สามแกว, วัชระ  ไทยบัณฑิตย,
  วัชราวรรณ  กันทา
พิมพที่  : สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐ 

ผศ.พรพิมล  วงศสุข
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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 พงิคราชภฏั ขอนาํเรือ่งราวการถายทอดความรูสกึเพือ่บันทึกเปนความทรงจําของนักศกึษาภาควชิานเิทศศาสตร คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ภาพถายทีร่อยเรียงทกุความรูสกึรักและสาํนกึในพระมหากรณุาธคุิณ  ในหลวงรชักาลท่ี ๙ ธ ผูเสดจ็สูสวรรคาลยั 
ผานนิทรรศการ “บันทึกภาพความทรงจํา ผานภาพถายในหลวง รัชกาลที่ ๙” ซึ่งเปนการแสดงผลงานภาพถายฝมือนักศึกษาทั้งสิ้นกวา 
๖๐๐ ภาพ ณ บรเิวณทางเดนิเทาดานหนา อาคารคณะวทิยาการจัดการ (อาคาร ๑๙) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม อาํเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 
เพื่อรวมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ติดตามจุดเริ่มตนของ
นิทรรศการ แหงความจงรักภักดีและทุกความรูสึกของตัวแทนเจาของ ผลงานภาพถายที่ไดจัดแสดงในงานพรอมกันคะ

 อ.กมลวรรธ สุจรติ อาจารยประจําภาควชิานิเทศศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม กลาวถึงจุดเริม่ตนของการจัดนิทรรศการครัง้น้ีวา “สวนหนึง่มาจาก 
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในรายวิชาหลักและศิลปะการถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 
ซึง่ในขณะเดียวกนักไ็ดมีการต้ังคาํถามเพ่ือใหนกัศกึษาไดฝกคดิวาในขณะน้ีการถายภาพถอืวาไมไดเปน ความสามารถพเิศษแตเราซึง่ม ี การเรยีนการสอนเรือ่งการถายภาพ 
จะทาํอยางไรใหคนทีเ่รยีนกบัทีไ่มไดเรยีนเกดิความแตกตางกนัจากแงคดิตรงน้ีจึงไดพยายามหาคาํตอบ ฝกปฏบิติั กไ็ดขอสรปุวาบทบาทหนาทีอ่ยางหนึง่ ของผูทีเ่รยีน 
นิเทศศาสตรหรือการสื่อสารมวลชนคือการบันทึกเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีเปนประวัติศาสตรทางสังคมและในบริบทของสภาวะปจจุบันเปนชวงเวลาที่คนไทย 
ทั้งประเทศกําลังโศกเศราอาลัยกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นักศึกษาจึงไดนําประเด็นตรงนี้มา
เปนจุดเริ่มตนในการถายภาพเพื่อบันทึกความทรงจํารวมกับผูคนในสังคมไทยจากความทรงจํา ตรงนี้เองจะกลายเปนประวัติศาสตรทางสังคม วันหนึ่งในอนาคต
หลายปขางหนาหากไฟลภาพเหลานี้ยังคงอยูในสังคมลูกหลานคนไทยรุนตอๆไป ก็จะมีโอกาสไดเห็นวาคนไทยรูสึกจงรักภักดีตอพระองคทานจึงนํามาสูการจัด
นิทรรศการครั้งนี้ นอกจากเปนการแสดงผลงานที่เรียกวาเปน final Project หรือผลงานชิ้นสุดทายกอนจบคอรสของวิชาการถายภาพอยากใหนักศึกษาและ
บุคลากร ตลอดจนผูสนใจงานภาพถายไดมีสวนรวม ในการวิพากษวิจารณผลงานการถายภาพของนักศึกษาแตอีกดานหนึ่งก็อยากจะใหเห็นวา ในบริบทรอบตัวเรา 
ในชุมชน ในเมืองเชียงใหม แตละพื้นที่ไดมีการจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ รวมไปถึงการตกแตงสถานที่ ผลงานที่จัดแสดงทั้งหมดมีประมาณ 
๖๐๐ ชิ้น แตดวยขอจํากัดของพื้นที่จึงจัดแสดงผลงานไดประมาณ กวา ๕๐๐ ชิ้น ในสวนภาพถายที่เกี่ยวของกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีประมาณ ๓๐๐ กวาชิ้น 

ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะมี การถายภาพซึ่งเปนพื้นที่ในสวนตางๆ ของจังหวัดเชียงใหมทั้งบริเวณสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน รานคา รวมถึงภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สิ่งหนึ่งที่อยากจะ
บอกคนไทย คือ แมวาเราจะผานพนชวงพระราชพิธีฯ ไป แตสิ่งหนึ่งที่ยังคงสถิตในหัวใจทุกคนคือภาพพระราชกรณียกิจ ของพระองคและพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ตราตรึงในหัวใจคนไทยเสมอ 
ดวงใจรกัของคนไทยทีม่อบแดพระองคทานเชือ่วาพระองคทานคงทรงพระโสมนสั หากคนไทยทกุคน นาํเอาความรกัทีม่ตีอพระองคมามอบใหแกแผนดนิไทยมอบใหแกเพือ่นทีร่วมชาต ิรวมแผนดนิ โดยไมมกีารแบงแยก”

 ทางดาน ยุทธนา กัมพลกูล กลาวถึงผลงานภาพถายที่ไดรวมจัดแสดงวา “แรงบันดาลใจที่ทําใหผมถายภาพนี้ 
คือ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครับ พระองคทานทรงเปนแรงบันดาลใจใหกับผม ผมจึงเลือกที่จะบันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ
ของพระองคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพราะพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานตราพระราชลัญจกร
ของพระองคใหเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ นี่คือสิ่งที่ทําใหผมภาคภูมิใจอีกทั้งพระองคยังเปนพระราชาที่มีพระราช
อัจฉริยภาพในหลายดานรวมทั้งในดานการถายภาพผมจะนําพระบรมราโชวาทของพระองคทานในเรื่องของการออนนอม
ถอมตนมาใช เพราะนี่คือเอกลักษณของความเปนไทยตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน เปนสิ่งที่เปนเสนหของคนไทยแมพระองค
ทานจะเสด็จสูสวรรคาลัย ยังมีคําสอนและพระราชกรณียากิจอันเปนแบบอยางที่ดีที่จะตราตรึงในใจคนไทยเสมอครับ”

อภิวัฒน  พรมชัย ผมเป นตัวแทน
นักศึกษาท่ีมีโอกาสไดนําภาพถาย 
ผลงานตนเองมาจัดแสดงในครั้งนี้ 
แรงบันดาลใจที่ทําใหผมถายภาพนี้
เพราะผมรูสึกวาในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
ทรงเปนจิตวิญญาณของคนไทยทั้ง
แ ผ  น ดิ น เ ร า มั ก เ ห็ น พ ร ะ บ ร ม
ฉายาลักษณของพระองค ปรากฎ 
ปรากฎตามสถานที่ตางๆ ที่สามารถ

วิจิตรา คํามณี ดิฉันไดมีโอกาสออกไป
ถายภาพ ณ สถานที่ตางๆ ในจังหวัด
เชียงใหมเหตุผลที่ เลือกถายภาพนี้
เพราะอยากสื่อใหทุกคนเห็นถึงความ
รู สึกของตัวเองที่มีต อภาพน้ีเพราะ
ตอนที่เห็นสิ่งนี้ แสดงที่บริเวณประตู
เชี ยง ใหม   เป นสิ่ งที่ ทํ า ให   นึกถึ ง
ในหลวงรชักาลที ่๙ ทันท ีแมบรเิวณนัน้ 
จะไม มีพระบรมฉายาลักษณของ

ธนกร เลาสินวัฒนา ผมเปนหนึ่งใน
ตัวแทนนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร 
ที่ไดมีโอกาสมีสวนรวมในการบันทึก
ภาพแหงความทรงจําที่จะกลายเปน
ประวัตศิาสตรในครัง้น้ี ภาพท่ีผมถายน้ี 
แมไมปรากฎเปนพระบรมฉายาลกัษณ 
ของพระองคทาน แตสิ่งที่ผมตองการ
สื่อออกมานั่นคือเรื่องของความพอ
เพียงเพราะคนในสังคมอยู กันอยาง

มองเห็นดวยตา และจดจําดวยความทรงจําแตกระนั้นผมก็ยังเลือก
ที่จะถายภาพนี้เอาไว ไมเพียงแคเก็บไวเพียงในความทรงจํา เพราะ
วาความทรงจําสําหรับผมเปนนามธรรมมันยากตอการถายทอดตอ
คนรุนหลังจึงตองการบันทึกไวเพื่อที่วันหนึ่งในอนาคตคนรุนหลังจะ
ไดเห็นภาพและมีโอกาสไดเขาใจถึงความหมายที่ผมสื่อในภาพนี้ไป
พรอมๆ กันดวย สิง่ท่ีผมจะทําหลงัจากนีค้อืการตอบแทนคุณแผนดนิ 
ในที่นี้คือการทําความดีผมเปนนักศึกษา สิ่งที่ผมทําไดคือการตั้งใจ
เรียนใหดีที่สุด หาความรูเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพที่สุจริตเปน
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตครับเช่ือวาคน
ไทยทราบวาพระองคอยากเห็นคนไทยรักและสามัคคีกันถึง
พระองคทานจากไปแตทุกสิ่งบนโลกและประเทศชาติก็ตองเดิน
หนาตอไปดังนั้นมารวมแสดงความจงรักภักดีตอพระองคทานดวย
การรักและสามัคคีกันนะครับ

พระองคแตเพียงเลข ๙ ตัวเดียว ก็ทําใหเรารูสึกนอม รําลึกถึง
พระองคได ความรู สึกของดิฉันอยู ในภาพนี้ทั้งหมดคะดิฉันมี
พระองคเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตดานการเรียนเพราะองค
ทรงมคีวามมานะ อดทน ชวยเหลือประชาชนของพระองค  โดยไมยอทอ 
ไมรูจักเหนด็เหนือ่ยไมหวัน่ตอความยากลําบาก ดฉัินเหน็การทรงงาน 
ของพระองคแลวไดนําแบบอยางจากพระองคมาปฏิบัติ แมตัวเอง
จะเปนคนที่ถายภาพไมเกงเลย แตก็พยายาม จนในที่สุดก็ได
ภาพถายที่สมความตั้งใจอยากใหคนไทยรักและชวยเหลือกัน และ
ทําใหประเทศไทยของเรามีแตความสุขคะ

ฟุ งเฟอโดยเฉพาะนักศึกษาในยุคปจจุบันเราใชจายไปกับส่ิงที่ 
ไมจําเปนแตพอแมหรือบุพการีท่ีเลี้ยงดูเรากลับตองตรากตรํา
ทํางานอยางหนักเพื่อสงเสียใหเราเรียนแตตรงกันขามหากเราฉุกคิด
นอมนําพระบรมราโชวาทและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในชวีติไมฟุมเฟอยจนเกนิไปเรากจ็ะมคีวามสขุไดในแบบทีพ่อเพยีง 
จากนี้ไป ผมจึงขอสัญญาวาจะดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะไมฟุมเฟอย ใชเงินอยางรูคา พอใจในสิ่ง
ที่ตนมีอยากใหคนไทยรักกัน สามัคคีปรองดองกันดังที่พระองคทรง
อยากเห็นมาโดยตลอดเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติครับ

ขอใหทุกเรื่องราว  ทุกความรูสึกเหลานี้
 คอยยํ้าเตือนหัวใจคนไทยวาจากนี้ไป ยิ่งรัก

พระองคมากเทาไหร จะใชทุกวินาทีของชีวิตตอ
จากนี้ ทําความดีเพื่อพระองคมากเทานั้น 
รักในหลวงรัชกาลที่ ๙  รักแผนดินไทย

เพราะเราคือ “คนของพระราชา”
ประเทศไทย  คือบานของพวกเราทุกคน

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special Report



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนรมิตพ้ืนท่ีภายใน 

มหาวิทยาลัย พื ้นที ่ เว ียงบัว อ ําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน 

รวมบันทึกภาพ แหงความทรงจํา “ธ สถิตในดวงใจ

ไทยนิรันดร” นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาล 

ที่ ๙ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบดวย           

พื้นที่จัดแสดงภาพพิมพพระราชกรณียกิจ 

การแสดงสัญลักษณ เลข ๙ ประดับตกแตง

ดวยดอกดาวเรือง ดอกไมสีเหลืองซึ ่งเปน 

สีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และซุมกราบ

แทบพระยุคลบาท “พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย” 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง 

จ.เชียงใหม จํานวน ๔ จุด ไดแก จุดที่ ๑ ประตู

ทางเขามหาวิทยาลัย (ถนนหมื่นดามพราคต) 

จุดท่ี ๒ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม 

จุดที่ ๓ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และ จุดท่ี ๔ 

สนามจตุราคาร 

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
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รอยเร�ยงเสียงจากดวงใจ ราชภัฏเช�ยงใหมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธ�คุณ

รัชกาลที่ ๙  ธ ผูสถิตในดวงใจไทยนิรันดร 

 ดร.ถนอม  อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นับเปน 
ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญที่สุดของปวงชนพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศเมื่อสํานักพระราชวังไดออกแถลงการณ 
อยางเปนทางการวา “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต” แมกาลเวลาจะไดลวงเลยมาเปนระยะเวลา ๑ ป เตม็แลว แตความโศกเศรา 
ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศยังมิไดจางหาย ยังคงอาลัยและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผูทรงเปรียบดั่งพอแหงแผนดิน ที่ทรงงานหนักตลอดระยะเวลา ๗๐ ป แหงการ
ครองราชย ทุกวินาทีของพระองค ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทยบนผืนแผนดินนี้ แมพระองคจะทรง
เสด็จสูสวรรคาลัยแตทุกคําสอนที่พระองคทรงทําใหเห็นเปนแบบอยางตลอดจนพระบรมราโชวาทในทุกดานท่ีทรงมอบ 

 ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “ในนามของมหาวิทยาลัย 
ขอนอมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอแสดง
ความอาลัยพระผูเสด็จสูสวรรคาลัยที่รักของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผนดินแมพระองคทานจะจากไปแตอยากใหคนไทย 
ไดนอมนําเอาพระบรมราโชวาทของพระองคมาปรับใชในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะที่พระองคไดตรัสไววาการทําดีนั้น 
ทํายากและเห็นผลชาแตก็จําเปนตองทําเพราะหาไมความชั่วซ่ึงทําไดงายจะเขามาแทนที่และพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็ว 
โดยที่ไมทันรู ตัวคุณธรรมความดีเปนสิ่งที่จะสงผลใหเราดําเนินชีวิตประจําวันและในการทํางานดวยความมีคุณธรรม 
เปนคุณงามความดี ที่นําไปสูความสําเร็จไดเปนอยางดี แมพระองคจะจากเราไป แตในใจของพวกเราทุกคนยังมีพระองค
เปนตนแบบใหเราไดยึดถือเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อความสงบของบานเมืองสืบไป”

 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “ในสถานการณที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไดสวรรคตเราพสกนิกรชาวไทยตางรูสึกเศราโศกตางระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองคในโอกาสนี้ผมคิดวาเราในฐานะที่เปนพสกนิกรชาวไทยตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ในภารกิจของตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งการนอมนําเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองคไดพระราชทานใหกับพสกนิกร
ชาวไทยนําไปปฏิบัติซ่ึงการที่เรานอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตรพระราชามาใชในการปฏิบัติภารกิจในการ
ดาํเนินชวีติจะเปนสิง่ทีท่าํใหพวกเราไดดําเนนิรอยตามพระองคทานซึง่ในฐานะทีเ่ปนขาราชการ ในฐานะท่ีมหาวทิยาลัยราชภฏั 
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฎ และตราพระราชลัญจกรของพระองคมาเปน
ตราของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจะดําเนินการในภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยใน ๔ ภารกิจ หลักคือ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสรางชาติ สรางสังคมที่ดีงาม 
โดยนอมนําเอาพระราชปณิธานของพระองคมาเปนแนวทางสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมใหสมกับการท่ี
ราชภัฏเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”

แกประชาชนจะสถิตอยูในดวงใจของพสกนกิรชาวไทย และเปนแนวทางใหยดึถอืปฏิบตั ิ ตามพระราชปณธิานของพระองคทาน เปนคนไทยทีร่กัชาต ิ รกัแผนดิน 
ดํารงตนดวยความซื่อสัตย สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ใชชีวิตดวยความพอเพียง ยึดม่ันบนความดี เพื่อความสงบสุขของแผนดินไทย 
ธ สถิตอยูในใจตราบนิรันดร พสกนิกรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได

“ในสถานการณที่พระบาทสมเด็จ 

 ๑ ป ที่นํ้าตาคนไทยไมเคยเหือดแหง แมความโศกเศรายังคงปกคลุมทั่วฝนปฐพีหากแตชีวิตยังตองดําเนินตอไปตามรอยเบื้อง 
พระยุคลบาทของพอแหงแผนดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผูทรงงานอยางเหน็ดเหนื่อย 
เพื่อประโยชนสุขของปวงประชาไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ที่ทรงครองราชย เปนเวลายาวนานที่ประเทศชาติมีพอที่คอยดูแลสุขทุกข 
ของลูกๆ ทุกคนที่อาศัยในผืนแผนดิน มาครานี้ถึงเวลาที่พระองค ไดทรงพักบนสวรรคาลัยถึงเวลาที่ลูกทุกคนบนแผนดินจะไดนอมนํา
พระบรมราโชวาทและทุกแบบอยางที่พระองคไดสอนและทรงกระทําใหเห็นประจักษแจงมาปฏิบัติเพื่อใหบานเมืองนี้ยังเปนแผนดินทองที่
เราท้ังผองจะอยูรวมกันดวยความรัก ความสามัคคีและเห็นแกประโยชนสุขของสวนรวมเพื่อใหบานที่เรียกวาประเทศไทยยังเปนบาน
ท่ีสงบสุขรมเย็นตราบนิรันดร พิงคราชภัฏขอเรียงรอยถอยความอาลัยของผูแทนคณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม แด ธ ผูทรงเปนแบบอยางของคนไทยทั้งแผนดิน

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 จนัทรต ีบาน ตวัแทนนกัศกึษาทุนฯ ภาควชิานเิทศศาสตร คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม 
“ผมชือ่นายจนัทรต ี บาน เปนนักศึกษาทนุโครงการในสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุาร ี จากประเทศกมัพชูาครบั 
ตั้งแตครั้งแรกที่ผมเดินทางมาถึงประเทศไทยผมไมรูจักวาในหลวงเปนใคร แตหลังจากที่ไดมาใชชีวิตที่ประเทศไทย ไดเห็น
พระบรมฉายาลักษณของพระองคทานตามสถานที่ตางๆ จึงมีโอกาสไดศึกษาพระราชกรณียากิจของพระองคและสิ่งนี้เอง 
ที่กลายเปนแรงบันดาลใจอยางยิ่งใหญของผมครับซึ่งเราเห็นหลายมุมที่ทานไดทํางานหนัก ใชเวลาเปนประโยชนเพื่อคนอื่น 
คนรอบขางและคนที่ทานรักนะครับ จึงทําใหผมรูสึกวาทานเปนผูมีพระอัจฉริยภาพในหลายดานทรงทําเพื่อทุกคนและ
สรางประเทศชาติใหเจริญและมั่นคงตราบจนวันนี้อยากฝากถึงพี่นองคนไทยวาแมพระองคทานไมไดอยูกับเราแตเรา
สามารถดําเนินชีวิตตามพระบรมราโชวาทของพระองค โดยเฉพาะเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพราะทฤษฎีนี้ 
ผมไดยินตอนแรก “คืออะไร”แตพอไดศึกษามาแลวคือมันดีมาก ชีวิตที่รูจักคําวาพอเพียงคือชีวิตที่มีความสุข อยูแบบสงบ 
และทําทุกอยางใหดีที่สุดตามกําลัง ตามอัตภาพ และพระองคทานยังอยูในใจของคนไทยตลอดไปครับผม”

 วันทนีย  ปงหลีเส็น  นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต  “ ในชวงเวลาแบบนี้อยากให
คนไทยไดพรอมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ีมีตอพระองคดวยการนอมนําพระบรมราชโอวาทของพระองคมาใชใน
ชวีติประจาํวนัดงัทีพ่ระองคไดทรงแสดงใหเหน็เปนแบบอยางในหลายๆ ดาน ทัง้ความรกัท่ีพระองคมีตอครอบครวัของพระองค 
ความรักที่มีตอชาวไทย ความรักที่มีตอทุกๆ คน อยากใหคนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อผานความโศกเศราดวยสติและทุมเท
เพื่อประเทศชาติเพื่อสวนรวมดวยการหมั่นทําความดีคะ

 ศุภรัตน ตาจอ นักศึกษาผูบกพรองทางการมองเห็น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัเชียงใหม “ต้ังแตหนูจาํความได แมบอกหนเูสมอวา พระเจาอยูหวั ทรงเปนตอของแผนดนิ เมอืไดเรยีนหนงัสอืกไ็ดมโีอกาส 
ไดศึกษาโครงการพระราชดําริและทราบวาพระองคทรงเห็นความสําคัญกับกลุมคนพิการแบบหนู ใหเรามีโอกาสไดเรียน 
มีโอกาสไดทํางาน มีอาชีพเทาเทียมคนอื่นในสังคมพระองคทานเปนพระผูมาโปรดคนไทยทั้งผอง พวกหนูเปนประชาชนที่มี
ความอยากไดใครมี มีสิ่งเรามายั่วยุเสมอ แตพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คอยเตือนใจหนูเสมอวาใหใชชีวิตอยู
บนความพอเพยีง มคีวามกตญัู พระองคทรงทาํเพือ่คนไทยมากมายเหลอืเกนิ อยากฝากวา ความไมพอเพยีงความเหลือ่มล้ํา 
ในสงัคม นาํหายนะมาสูบานเมอืง ดงันัน้อยากใหทกุคนนอมนาํคาํสอนพระองคมาใชในชวีติเพือ่ใหบานเมอืงเรามแีตความสขุคะ”

 นูรีดา ยะโกะ นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต “ดิฉันเปนตัวแทนนักศึกษาทุน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต มาจากจังหวัดปตตานีคะปจจุบันก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
สาขาภาษาไทย คณะครศุาสตร ความรูสกึในฐานะคนไทยคนหนึง่รูสกึวาในหลวงรชักาลที ่๙ ทรงงานหนกัเพือ่คนไทยอยางเรา 
มาตลอดชีวิต โดยที่ทรงไมเห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยเลยและพระองคทรงไดสรางหลักการในการดําเนินชีวิตไวใหคนไทยที่
เห็นไดชัดนั่นคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค ซึ่งเปนหลักในการชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูบนทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผลในการใชชีวิต และเราก็สามารถที่จะนําหลักการนั้นมาประยุกตใชในชีวิตไดจาก
เหตกุารณทีผ่านมานบัวาคนไทยไดสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ แตจากนีไ้ปอยากใหคนไทยรกัพระองคและรกัในคาํสอนของพระองค 
ทาํตนใหเปนประโยชน เปนคนด ีมจีติสาธารณะ ดงัทีพ่ระองคทรงเปนแบบอยางทัง้ในเรือ่งความเสยีสละความสขุสวนพระองค 
และความกตัญูสิ่งตางๆ เหลานี้เองที่จะสรางสังคมใหเกิดความสงบสุขไดคะ”

 เรวตั ิวงคบุญชัยเลศิ นกัศกึษาผูบกพรองทางการมองเหน็ คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏั 
เชียงใหม “ผมมีความรูสึกซาบซึ้งที่พระองคทรงเมตตาตอคนไทยทุกคน และรูสึกขอบคุณพระองคทานที่ดํารัสคําสอนเรื่อง
ความพอเพียง เปนแนวทางใหชาวไทย พวกผมที่เปนผูพิการพระองคทานไมทอดทิ้ง พระองคทานใหโอกาสผูพิการดาน 
การศึกษา ดานความเปนอยู ใหชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นอยูอยางไมเปนภาระใหกับสังคม ขอฝากถึงคนไทยทุกคนให
ราํลกึถงึพระองคทาน แมพระองคทรงเสดจ็สูสรรคาลัยแตในดวงใจของพวกเราทกุคนมพีระองคทานสถิตในดวงใจของเราเสมอ 
ใชชีวิตอยางพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระองคทานผมเปนชนเผามงที่พระองคทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรง
แนะนําการทําเกษตรใหชนเผามงและชาวไทยภูเขาทุกคนใหอยูอยางพอเพียงหากผมจบการศึกษาแลวจะใชความรูทาง
ดานกฎหมายตามที่ไดเลาเรียนมาชวยเหลือสังคมดวยความซื่อสัตยสุจริตครับ เปนลูกที่ดีของพระองคทานตลอดไปครับ”

 นูรีดา ยะโกะ นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต มาจากจังหวัดปตตานีคะปจจุบันก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 นูรีดา ยะโกะ นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต มาจากจังหวัดปตตานีคะปจจุบันก็ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 นูรีดา ยะโกะ นักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต

นับจากวันนี้ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนจะกาวผานความโศกเศราดวยความรักสามัคคี

และลุกขึ้นกาวไปขางหนาดวยหัวใจที่เปยมลนดวยความดี ความซื่อสัตย เพื่อความสุขของทุกคนบนผืนแผนดินไทย

ตามพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ พอของแผนดินไทย
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          ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีจุดเทียนแสดง

ความอาลัย แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙  เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ พรอมจุดเคร่ืองทองนอย

กลาวแสดงความไวอาลัยเพื่อเปนการนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่วประเทศ และพสกนิกรชาวไทย ในงาน “ราชภัฏเชียงใหมรอยดวงใจแสดงความอาลัยถวายแดพอหลวงของแผนดิน” 

ณ ลาน ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงใหม พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา ผูแทนผูนําชุมชน

พัฒนาบานกูเตา ชุมชนศรีมงคลผูแทนจากตลาดศิริวัฒนา และประชาชนทุกหมูเหลารวมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย และขับรอง

เพลงแสดงความอาลัยบทเพลงในหลวงในดวงใจและในหลวงของแผนดินกึกกองทั่วบริเวณพิธีดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได
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มร.ชม. สงมอบดอกดารารัตน ๖,๙๙๙ ดอก
เพื่อทูลเกลาฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.ปทมรัศม์ิ

นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

พรอมดวย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ผศ.ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

อ.ไกรลาศ จิตรกุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

อ.เบญจมาศ สันตสวัสดิ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะบุคลากรและคณะผูนํานักศึกษา นําดอกดารารัตนมอบตอ

จังหวัดเชียงใหมโดยไดรับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน

ผู วาราชการจังหวัดเชียงใหม รับมอบดอกดารารัตนจํานวน

๖,๙๙๙ ดอก ส ําหร ับใช  ในพระราชพ ิธ ีถวายพระเพล ิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ซึ ่งทางจังหวัดเช ียงใหมได ก ําหนดจัดพิธ ี

ถวายดอกไมจันทน ในวันที ่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ

พระเมรุมาศจําลอง ศูนยประชุมและแสดงสินคาเฉลิมพระเกียรติ 

๗ รอบ พระชนมพรรษาท ั ้ งน ี ้ ดอกดาราร ัตน ด ั งกล  าว

เปนความรวมมือรวมใจของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมพรอมดวยประชาชนในชุมชนโดย

รอบมหาวิทยาลัยรวมใจประดิษฐขึ้นภายใตโครงการ “ราชภัฏ

รวมใจประดิษฐดอกดารารัตน เพื่อทูลเกลาฯ ถวายในพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙” เพื่อรวม

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที ่ทรงมี

ตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา
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ดอกดารารัตน หนึ่งในตนแบบประดิษฐดอกไมจันทน สําหรับใชในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับความหมายอันทรง

คุณคาที่ชาวประชาเทิดทูน

 ดอกดารารัตน มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ แดฟโฟดิล (Daffodil) มีชื่อวิทยาศาสตรคือ Narcissus

Poeticus L. เมื ่อครั ้นที ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงประทับอยู  

ณ ประเทศฝร่ังเศส พระองคโปรดท่ีจะทรงมอบดอกไมชนิดน้ี แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชชินีนาถ 

ณ ขณะที่ยังทรงเปน ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร อยูเปนประจํา เมื่อครั้งกอนราชาภิเษกสมรส 

 ดอกดารารัตน มีความหมายลึกซึ้งซอนอยู คําวา ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยูสูงสุด 

สวนคําวา รัตน แปลวา แกว คือ สิ่งที่มีคา ดอกแดฟโฟดิล นิยมใชมอบใหแกคนที่รัก เพื่อบอกวา 

“ไมเคยตองการสิ่งใดตอบแทน” อีกทั้ง ยังหมายถึง เกียรติยศ ความกลาหาญ สัญลักษณของความหวัง

นอกจากน้ีดอกดารารัตนยังมีสีเหลือง คลายกับสีประจําวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นดอกดารัตนหรือแดฟโฟดิลจึงถูกยกใหเปนหนึ่งในตนแบบของการประดิษฐ

ดอกไมจันทน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

ขอบคุณภาพและขอมูลจาก เว็บไซต www.kapook.com
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