




P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก ผศ.ดร.ชาตร� มณีโกศล รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

 สวัสดีปใหมไทยมายังทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน ในหวงเดือนเมษายนอันมีประเพณีสงกรานตหรือปาเวณีปใหมเมือง ซึ่งเปนประเพณี

อนัดงีามทีแ่สดงถึงเอกลกัษณทางวัฒนธรรมทีสํ่าคญัและสบืทอดมาจนถึงปจจบุนั ดวยความเลือ่มใสศรทัธาตอพระพทุธศาสนา การแสดงความกตญัู 

ตอบรรพบุรุษ และกิจกรรมสําคัญตาง ๆ ภายในครอบครัวซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งของสังคม

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมไดจดักิจกรรมสบืสานประเพณสีงกรานตตอเนือ่งเปนประจาํทกุป โดยในปนีก้าํหนดจดัพิธสีระเกลาดาํหวั อธกิารบดี 

คณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรอาวุโส ในวันเสารที่๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามจตุราคาร มีกิจกรรมรดน้ําดําหัว การแขงขันสมตําและ 

ลาบพื้นเมือง การประกวด ขบวนแหการแตงกายพื้นบานลานนาดีเดน ซึ่งถือเปนกิจกรรมอนุรักษ สงเสริม และสืบสานประเพณีของชาวลานนา 

 อนึ่ง ในวันจันทรที่ ๒๓ เมษายน มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และวัดพระธาตุ

ดอยสุเทพราชวรวิหาร จํานวน ๒ องค พรอมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ  ที่ประดิษฐาน ณ ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไดรับมาจาก

ประเทศศรีลังกา จํานวน ๒ องค และเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร จํานวน ๑ องค มาประดิษฐานมณฑปเปนการชั่วคราว 

ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม เพื่อใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดเขาสักการะและสรงนํ้าพระบรม

สารี ริกธาตุเพื่อความเปนสิริมงคล ตั้งแตวันที่  ๒๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กอนจะมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย  

ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี           ๔                                    

CMRU PHOTO Activities                          ๕    

แตงหยองผาเมืองมวนงันปใหมเลนนํ้ามวนใจ  ๖ – ๗

ฮักษาเอกลักษณลานนา                                          

Passage to Asean Journey                             ๘        

รอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ        ๙

เปดประตูสูอาเซียน                                        ๑๐

ดับรอนปลอดภัยดวยมาตรการปองกันเด็กจมนํ้า       ๑๑

ม.ราชภัฏเชียงใหมสืบสานประเพณีสงกรานต      ๑๒           

คณะผูจัดทํา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง  
  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
  โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙
ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,              
  ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส
         รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
  คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผูอํานวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา  เขียวขุนเนิน,     
  เสาวลักษณ  สามแกว, วัชระ  ไทยบัณฑิตย,
   วัชราวรรณ  กันทา,
พิมพที่  : สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐ 

ในวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานองคพระมหาเจดยี มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม ศนูยแมรมิ อาํเภอแมรมิ จงัหวัดเชยีงใหม

 สําหรับการจัดงานเน่ืองในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประจําป ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม นั้น ประกอบดวยพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 

จาํนวน ๙๕ รูป พิธสีกัการะ และบวงสรวงส่ิงศกัดิป์ระจาํมหาวทิยาลยั พิธทีาํบญุทกัษณิานปุทาน 

และสืบชะตาหลวง พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวร และรางวัลบุคลากรผูมีจรรยาบรรณดีเดน 

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชองคพระมหาเจดีย 

ทางมหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณาจารยและบุคลากรอาวุโส คณะผูบริหาร อาจารย 

บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา ศิษยปจจุบันรวมงานในโอกาสดังกลาว ซึ่งสามารถ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดภายในฉบับ



สํานักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม
จัดโครงการ พัฒนาบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี ประจําป ๒๕๖๑

 อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย                                

ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดโครงการพัฒนาบุคลากร

สํานักงานอธิการบดี ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองประชุมแหลมฉบัง 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และในโอกาส

เดียวกันนี้ ไดใหเกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ เพื่อขยายการ

จัดการศึกษาไปยังศูนยแมริมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหแก

บุคลากรสํานักงานอธิการบดี นอกจากนี้ ยังไดมีการบรรยายพิเศษเรื่อง 

“ความรัก กับ การบริการ” โดยมี อาจารย ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร

ผ ู ช วยอธ ิการบด ี มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏเช ียงใหม  

เปนวิทยากรและนําบุคลากรรวมกิจกรรมระดมความคิด

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามแนวคิด “ภายในป ๒๕๖๔

สํานักงานอธิการบดีจะเปนหนวยงานใหบริการ

อยางมืออาชีพ” การบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกภาพและ

การใหบริการ โดย ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และกิจกรรมสานสัมพันธ

พี ่นอง สนอ. โดย นายคนึง กาบกันทะ ผูอํานวยการ

กองอาคารสถานท ี ่  มหาว ิ ทยาล ั ย ราชภ ัฏ เช ี ย ง ใหม                       

นอกจากน้ี คณะบุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประกอบดวย กองนโยบายและแผน กองกลาง กองคลัง กองบริหารงาน

บุคคล กองอาคารสถานที่ และ กองพัฒนานักศึกษา ยังไดเขาศึกษาดูงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ณ ศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม 

ศูนยฺฝกทหารใหม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี 

โดยไดรับเกียรติจาก เรือโทศุภชัย  เกิดเจริญพร เปนวิทยากร 

 คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา โครงการพัฒนา

บุคลากรสํานักงานอธิการบดี ประจําป ๒๕๖๑ ไดจัดข้ึน จํานวน ๒ รุน

รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รุนที่ ๒ ระหวาง

วันที่ ๕ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดรวม

กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสามัคคีในการทํางานอันจะนําไปสูการดําเนินงาน 

รวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพเปนทีมงานท่ีดีและมีคุณภาพขององคกร

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special Report



 เมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายปวิณ ชํานปิระศาสน 
ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม พรอมดวยเจานายฝายเหนอื 
หัวหนาสวนราชการ ทหาร ตํารวจ ขาราชการ และ
กลุมองคกรตางๆ รวมประกอบพิธีบําเพ็ญพระราช
กุศลและวางพานพุ มดอกไมสดและจุดธูปเทียน 
เครื่องทองน อยต อหน าพระบรมสาทิสลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
เพื่อถวายเป นพระราชกุศล และน อมรําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริยแหง
ราชจักรีวงศและพระมหากษัตริย แหงราชวงศจักรี
ทุกพระองคเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศที่ทรงปกครองบานเมืองใหประชาชนไดอยูดี
มีสุขตลอดมาโดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอม
ดวยผู บริหารคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เขารวมพิธีในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 ผศ .ดร .ชาตรี  มณี โกศล  รั กษาราชการ 
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ใหเกียรติเปนประธานเปดโครงการ OKRD Farm 
กับการพัฒนาการเกษตรของเชียงใหม คร้ังที่ ๑ 
โดยคณะทํางานโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชยีงใหม ณ ลานโปรโมชัน่ 
ชั้น  ๓ ศูนย การค า เซ็นทรัลพลาซ า เชียงใหม  
แอรพอรต เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีเปา
หมายตองการใหกลุมเกษตรกรไดเรียนรูและพัฒนา
ศั กยภาพการตลาดสินค  า เกษตรของตนเอง                   
และสรางเครือขายตลาดสนิคาเกษตรของจงัหวัดเชยีงใหม 
ภายใตความรวมมือของ OKRD Farm

 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการ แทนอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เปนประธานพิธปีดการแขงขัน 
กีฬายุวชน ภาคฤดูรอน To Be Number One อายุไมเกิน 
๑๗ ป   ต านยาเสพติด ครั้ งที่  ๓๔ ประจําป   ๒๕๖๑ 
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                               
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ในป ๒๕๖๑ ไดจัดใหมี
การแขงขัน ๗ ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย 
วอลเลยบอลชาย วอลเลยบอลหญิง บาสเกตบอลชาย 
บาสเกตบอลหญิง และเซปกตะกรอชาย เพื่อมุงสงเสริมให
เยาวชนมีสุขภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมที่
แข็งแรงสมบูรณใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจาก
ยาเสพติดพรอมพัฒนาความสามารถทางดานกีฬาของ
เยาวชน โดยใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาทักษะชีวิต

 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมคณะผูบริหารและ
คณาจารย จากคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ร วมใหการตอนรับ 
Dr.Costas Tsatsoulis, Dean and Professor of College 
of Engineering และ Dr.Armin Mikler, Professor of 
Computer Science and Engineering จาก University 
of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๑ ในโอกาสเดินทางมารวมหารือเกี่ยวกับการสราง
ความร วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 นายปวิณ ชาํนปิระศาสน ผูวาราชการจงัหวัดเชยีงใหม 
เปนประธานในพิธีปดการแขงขัน กีฬาทัวรนาเมนต
ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม University 
Sports Tournament of Chiang Mai ครั้งที่ ๘ 
(USTCM ๒๐๑๘) โดยคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัย
ทั้ง ๑๒ สถาบันในจังหวัดเชียงใหม นักกีฬา บุคลากร
และนักศึกษาเขารวมพิธีปดการแขงขัน ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ซึ่งไดมีพิธีสงมอบธงสัญลักษณการจัดการแขงขันกีฬา
ทัวรนาเมนตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม                                       
โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธิการบดี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยผูบริหาร
จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชยีงใหม 
และมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วทิยาเขตลานนา 
รวมสงมอบธงการจัดการแขงขันกีฬาใหกับเจาภาพ
ครั้งตอไป

 เมือ่วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตร ีมณโีกศล 
รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
พร อมด วย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต  , 
ผศ.ดร.สมบัติ สงิฆราช รองอธกิารบดีและคณะผูบริหาร 
มหาวิทยาลัย รวมใหการตอนรับ คณะผูบริหารจาก 
October ๖ University แหงสาธารณรัฐอาหรับอยีปิต 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภฏั
เฉลมิพระเกยีรติ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม อ.เมือง 
จ.เชียงใหม พรอมนําคณะผู บริหารเขาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัยและศูนย ตะวันออกกลางศึกษา 
ณ สํานักหอสมุด ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษาโครงการความรวมมือทางดานวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ October 
๖ University แหงสาธารณรัฐอาหรับอียิปต รุนที่ ๓  
จํ า น วนทั้ ง สิ้ น  ๙  คน  จ ากคณะครุ ศ าสตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เขารวมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี

มร.ชม. ผุดโครงการ OKRD Farm 

กับการพัฒนาการเกษตรของชียงใหม ครั้งที่ ๑

ปดฉากกีฬายุวชนภาคฤดูรอนตานยาเสพติด ครั้งที่ ๓๔

มร.ชม. ใหการตอนรับผูบริหารจาก

University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

พอเมืองเชียงใหมเปนประธานพิธีปดกีฬาทัวรนาเมนต

USTCM ครั้งที่ ๘ 

ผูบริหาร มร.ชม. ตอนรับคณะผูบริหารจาก 

October 6 University แหงสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
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“ปใหมเมือง เฮาก็มาถึงแหมแลว งามตึงดอกแกว งามตึงดอกหางนกยูง ชุดผาเมือง เฮาก็พากันนุง กําขันสะหลุง นํ้าสมปอยไปดําหัว” 

 ถึงคราเดือนเมษายนมาเยือนเมื่อใด เสียงเพลงอันคุนหูก็มักบรรเลงขึ้นเพื่อสงสัญญาณแหงการตอนรับเทศกาลแหงความสุขของพี่นองชาว
ไทยทุกภาค สําหรับชาวลานนา นอกจากการเขาวัดเขาวา ตักบาตรทําบุญ สระเกลาดําหัว ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทําใหบรรยากาศในเดือนเมษายนสดใส
สวยงาม นั่นคือการพรอมใจกันแตงกายดวยชุดพื้นเมืองอันเปนเอกลักษณของชาวลานนา คนเฒาคนแกเห็นก็ชื่นใจ วันรุนหนุมสาวไดใสก็ภาคภูมิใจ 
แขกไปใครมาเยือนถิ่นนี้ ก็ประทับใจและชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นไดมุงพัฒนาดานวิชาการ
และเทคโนโลยีควบคูไปกับการสืบสานอนุรักษวัฒนธรรมและอัตลักษณของชาวลานนา โดยไดรณรงคใหบุคลากร นักศึกษาและประชาชนรวมสวม
ใสชุดพื้นเมืองตลอดเดือนเมษายน และในทุกวันศุกร ในครั้งนี้พิงคราชภัฏมีเสียงจากตัวแทน ผูบริหาร บุคลากร และศิษยเกาที่ไดรวมเปนสวนหนึ่ง
ในการสืบสานและอนุรักษความงดงามของเครื่องแตงกายแบบลานนา ซ่ึงพรอมใจมามอบคําอวยพรเพื่อสงความสุข ในเทศกาลสงกรานต หรือ 
ปใหมเมืองแกผูอานพิงคราชภัฏทุกทานคะ 

หทัยพร วังพฤกษ  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ
และการประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หทัยพร วังพฤกษ  
และการประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 “มคีวามประทบัใจ ภมูใิจทกุครัง้ทีไ่ดสวมใสชดุพืน้เมอืง โดยไมรูสึกเขนิอายแตอยางใด เปนเพราะความชอบ 
ในดานศิลปะวัฒนธรรม ความงามของผาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวซึ่งเราอยากจะชวยอนรุกัษไว เมือ่เวลาเหน็บคุคล
ตามสถานที่ตางๆ แตงกายดวยผาพื้นเมือง ก็ยิ่งทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่เราชวยกันอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม
ความงามแบบลานนาเอาไว 
 ในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่นองชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยวมาแตงกายดวยชุดพื้นเมืองกัน
เยอะๆ เราอาจจะไมตองสวมผาซิ่นทุกครั้งก็ได เพราะปจจุบันผาเมืองไดออกแบบมาเพ่ือใหเขากับยุกตสมัย
มากขึ้นจึงเห็นรปูแบบทีแ่ตกตางแตกย็งัคง ความสวยงามของผาไวในชวงเทศกาลปใหมเมอืงนี ้ขออวยพรใหทกุทาน
มคีวามสขุมากๆ ไดใชเวลารวมกับครอบครัวอยางมีความสุข ทําบุญแลวก็ขอใหมีจิตใจเบิกบานแจมใส ทานใดที่
เดนิทางกลบับานตางจงัหวดัหรอืไปทองเท่ียวกข็อใหเดนิทางปลอดภยัสวัสดภิาพทุกทาน จุมกายเยน็ใจปใหมเมอืง 
เนอเจา”

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 “ในฐานะชาวเชยีงใหม ดฉินัมคีวามภมิูใจในการแตงกายชดุพืน้เมอืง ซ่ึงเปนหนึง่ในอตัลักษณของชาวลานนาเรา  
ดิฉันขอเชิญชวนชาวเชียงใหมรวมอนุรักษวัฒนธรรม รณรงคการแตงกายพื้นเมือง พูดคําเมือง และรวมสืบสาน
ประเพณปีใหมเมอืง  เพ่ือใหนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศไดเหน็คุณคาศิลปะและวัฒนธรรมลานนาทีง่ดงาม 
ใหสมกบัคาํวา “เชยีงใหมเปนนครทีเ่ปนทีส่ดุแหงความสงางามทางวฒันธรรม” พรอมกนันีใ้นโอกาสเทศกาลปใหมเมอืง 
ดิฉันขออัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอํานวยพรใหทานและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีพลังในการดําเนินชีวิต 
มีความสุขกายสุขใจ พบแตสิ่งดีๆ ในชีวิตประสบความสําเร็จในทุกดานตลอดปและตลอดไป สวัสดีปใหมเมืองเจา” 

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



ศิริพร ริพล พนักงานการเงินและบัญชี ส.4  ปฏิบัติหนาที่สํานักงานบริหารศูนยแมริม

 “โดยสวนตัวแลวคิดวาการแตงชุดพื้นเมืองสามารถแตงไดในทุกโอกาสทุกเทศกาลไมวาจะเปน วันปใหมสากล 
เทศกาลปใหมเมือง หรือแมแตมาทํางาน นอกจากนี้แลวการแตงเสื้อผาพื้นเมือง ยังใหความรูสึกสบายใจ เหมาะกับ
สภาพอากาศของบานเรา และเมื่อใสเสื้อผาพื้นเมือง นอกจากจะสวมใสไดงายแลวยังทําใหเรามีความรูสึกที่ดีตลอดเวลา
ทุกไดใส เวลาที่ไดไปประชุมหรือไปเยี่ยมเยือนหนวยงานอื่นๆแลวเห็นเพื่อนรวมงานสวมใสผาพื้นเมืองรูสึกวาคนที่สวม
ใสเสื้อผาพื้นเมืองดูดีทุกคนเลยและเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของคนเชียงใหมและถาหาก
เปนไปไดอยากใหมีการรณรงคการสวมใสเสื้อผาพื้นเมืองเพิ่มมากขึ้น และเปนประจําทุกปแบบนี้ เพื่อเปนการสงเสริม
การอนุรกัษวัฒนธรรม พ้ืนทีข่องจังหวดัเชียงใหม ในชวงเวลานีก้ระแสของละครเรือ่งบพุเพสนันวิาสกาํลงัดงัไปทัว่ประเทศ 
ออเจาในฐานะที่เปนคนเชียงใหม ขอเชิญชวนใหคนเชียงใหมหันมาอนุรักษวัฒนธรรมไทยรวมทั้งการใสเสื้อผาพื้นเมือง 
อยากจะขอเชิญชวนใหทานไดลองหาโอกาสสวมใสเสื้อผาพื้นเมืองดูสักครั้งแลวทานจะไดรับประสบการณและ 
ความรูสึกที่ดีกับวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม
 ทายสุดนี้ขออวยพรใหทานผูอานวารสารพิงคราชภัฎและชาวราชภัฎเชียงใหมทุกทานมีความสุขกาย สบายใจ
ตลอดปใหมเมืองนี้และตลอดไปเจา”

ปรวิศา นําบุญจิตร  ครูปฏิบัติการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 “คิดวาการแตงกายดวยชุดพื้นเมืองของชาวเหนือเปนสิ่งที่ดีและมีความภูมิใจในเอกลักษณของชาวลานนา 
ที่ตางชาติชื่นชอบและชื่นชม อีกทั้งยังเปนการสืบสานประเพณีอันดีงามของทองถิ่น เวลาเห็นหนวยงานตามสถานที่ตางๆ
แตงกายดวยผาเมือง ดูแลวสบายตาและสวยงามและสวนตัวก็ช่ืนชอบการแตงกายดวยผาเมืองเปนอยางยิ่ง จึงอยาก 
ขอเชิญชวนใหชาวราชภัฏและผูอานรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมลานนาดวยการแตงกายผาเมืองและท่ีสําคัญคืออยาลืม
กลับบานไปรดนํ้าดําหัวขอพรจากพอแม ญาติผูใหญ และผูมีพระคุณ ไปชารตพลังงานความรักจากครอบครัวมาใหเต็มที่
และขอใหเดินทางไป- กลับ โดยสวัสดิภาพคะ”

นางสาวพิมพสิริ จินาจันทร ศิษยเกาภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปจจุบันพนักงานบริษัท เจริญมอเตอร เชียงใหม จํากัด 
ตําแหนง เจาหนาที่สงเสริมการตลาด

 “รูสึกชื่นชอบและชื่นชมการสวมใสชุดผาฝายพื้นเมืองมาก เพราะเปนการสนับสนุน ใหเกิดการอนุรักษ 
เครื่องแตงกายพื้นเมืองของลานนาและของไทย โดยแสดงใหเห็นวาประเทศไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางดาน
ชาติพันธุ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุลวนมีคุณคาและควรแกการสนับสนุน ใหคนรุนหลังไดสืบทอดเจตนารมณ
ของบรรพบุรุษคะและเสื้อพื้นเมืองยังสามารถสวมใสไดทุกชวงวัย เด็กๆใสก็นารัก ผูใหญใสก็ดูดีคะอยากเชิญชวน
ประชาชนชาวเชียงใหม และ ชาวลานนาทุกคน รวมแตงกายดวยชุดพื้นเมืองเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาตทิีจ่ะเดนิทางมาทองเท่ียว ณ จงัหวัดเชียงใหม และจงัหวดัตางๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต หรอืปาเวณปีใหมเมอืง 
รวมทั้งเทศกาลทองเที่ยวอื่นๆ และเปนเจาภาพที่ดี ในการตอนรับ แขกบานแขกเมืองดวยความยินดียิ่งคะ สุดทายน้ี 
ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอํานาจของคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลใหชาวราชภัฏ และผูอานวารสารพิงคราชภัฏ 
มีความสุขสุขภาพรางกายแข็งแรง รํ่ารวยเงินทองคะ” 

 ไดเห็นแบบนี้แลวรู สึกภูมิใจที่คนไทยไมลืมความงดงามของเอกลักษณการแตงกาย ไมวาจะภาคไหนก็มีเสนหและสวยงาม
ควรคาแกการสวมใสปรากฎสูสายตาคนทั่วโลก
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 เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นํานักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกความสามารถ

ดานภาษาโดยใชโปรแกรม Tell me more และผานการสัมภาษณจาก 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ 

เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey จํานวน ๑๓ คน 

เพื่อเดินทางไปรวมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ University of 

Technology Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อใหนักศึกษา มีความเขาใจ

เกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรม อันจะนําไปสูความสามารถในการปรับตัว 

ดานการทํางานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติอีกทั้งยังเปนการสงเสริม

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อใหนักศึกษา

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู และศิลปวัฒนธรรม

รวมกันไดเรียนรูและเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตาง ประกอบดวยกิจกรรม

แลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยและมาเลเซีย 

โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือถายทอดศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยใหกับนักศึกษามาเลเซีย อาทิ การตัดตุง การฟอนรําไทยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงวิชาการรวมกันระหวางนักศึกษาทั้ง ๒ ประเทศ 

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
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 ปเกาก็ลวงไปแลว ปใหมแกวก็มาฮอดมาเติง พบกันฉบับนี้พิงคราชภัฏกลับมา 
พรอมกับควันหลงความสุขของเทศกาลสงกรานตหรือปใหมเมืองท่ีเวียนมาบรรจบครบ
รอบอีกหน จึงขอเริ่มตนดวยภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในชวงสงกรานตที่ผานมา เมื่อวันที่ 
๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม รวมเดนิขบวนแหและพธีิสรงนํา้พระพทุธสหิิงคและพระพุทธรปูสาํคัญจากวัดตางๆ 
ทั่วเมืองเชียงใหมโดยตลอดสองขางทางมีประชาชนรวมสรงนํ้าพระเพื่อความเปนสิริมงคล
รับปใหมไทยทามกลางความชุมฉํ่า

 ซึ่งในวันเดียวกันนั้นคณะครู อาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบันของภาควิชา
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกันจัดงาน “ศิษยดําหัวครูศิลป ครั้งที่ ๙” 
ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระคุณของ 
ครูบาอาจารยที่ไดสั่งสอนศิษยใหมีวิชาความรูรวมรดนํ้าดําหัวขอพรครูบาอาจารยเพื่อสิริ
มงคลแกชวีติในปใหมเมือง ซึง่เปนธรรมเนียมประเพณีทีป่ฏบัิติสบืตอกันมาเปนประจาํทุกป 
นับวาเปนภาพแหงความสุขความทรงจําอันทรงคุณคาที่นาประทับใจมิรูลืม

 ปเกาก็ลวงไปแลว ปใหมแกวก็มาฮอดมาเติง พบกันฉบับนี้พิงคราชภัฏกลับมา 
พรอมกับควันหลงความสุขของเทศกาลสงกรานตหรือปใหมเมืองท่ีเวียนมาบรรจบครบ
รอบอีกหน จึงขอเริ่มตนดวยภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในชวงสงกรานตที่ผานมา เมื่อวันที่ 
พรอมกับควันหลงความสุขของเทศกาลสงกรานตหรือปใหมเมืองท่ีเวียนมาบรรจบครบ
รอบอีกหน จึงขอเริ่มตนดวยภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในชวงสงกรานตที่ผานมา เมื่อวันที่ 
พรอมกับควันหลงความสุขของเทศกาลสงกรานตหรือปใหมเมืองท่ีเวียนมาบรรจบครบ

๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม รวมเดนิขบวนแหและพธีิสรงนํา้พระพทุธสหิิงคและพระพุทธรปูสาํคัญจากวัดตางๆ 
๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม รวมเดนิขบวนแหและพธีิสรงนํา้พระพทุธสหิิงคและพระพุทธรปูสาํคัญจากวัดตางๆ 
๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่วเมืองเชียงใหมโดยตลอดสองขางทางมีประชาชนรวมสรงนํ้าพระเพื่อความเปนสิริมงคล
เชยีงใหม รวมเดนิขบวนแหและพธีิสรงนํา้พระพทุธสหิิงคและพระพุทธรปูสาํคัญจากวัดตางๆ 
ทั่วเมืองเชียงใหมโดยตลอดสองขางทางมีประชาชนรวมสรงนํ้าพระเพื่อความเปนสิริมงคล
เชยีงใหม รวมเดนิขบวนแหและพธีิสรงนํา้พระพทุธสหิิงคและพระพุทธรปูสาํคัญจากวัดตางๆ 

รับปใหมไทยทามกลางความชุมฉํ่า

 ซึ่งในวันเดียวกันนั้นคณะครู อาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบันของภาควิชา

อรชดา ไชยสาร
Miss Grand Chiang Mai ๒๐๑๘

ชุติกาญจน อารีลักษณ 
Miss motor show Chiang Mai 

 ตอเนื่องที่เรื่องนายินดีของสาวงามจากรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดควาตําแหนงจากเวทีการประกวด 
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินกับ นองแพม นางสาวชุติกาญจน อารีลักษณ นักศึกษา ชั้นปที่ ๔ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) ในโอกาสไดรับตําแหนง Miss motor show chiangmai 
๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม และ นางสาวอรชดา ไชยสาร หรือ นองใยไหม นักศึกษาชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในโอกาสควาตําแหนง 
Miss Grand Chiang Mai ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หางสรรพสินคา

เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และไดเปนตัวแทน จังหวัดเชียงใหม เตรียมเขา
รวมการประกวด  Miss Grand Thailand ๒๐๑๘  ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นี ้ 
ชาวรั้วดําเหลือง ขอสงกําลังใจใหคะ

 ปดทายเรื่องเลาขาวสารฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สงตัวแทนนักศึกษา 
ที่เขารวมกิจกรรม CMRU BootCamp ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผานมา โดยมี
จํานวนทั้งหมด ๓ ทีม ไดแก ทีมแตมบุญ, ทีม App Maew และ ทีม K-Pop Concert  
ซึ ่งเปนตัวแทนจาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
คณะครุศาสตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผลการนําเสนอความเปนไปได 

ของการพัฒนาธุรกิจผานBusiness Model Canvas ผลการแขงขัน 
Pitching แนวทางการพัฒนาธุรกิจ Innovation Startup มีทีมที่ผาน
การคัดเลือกจํานวน ๗๕ ทีม จากทั้งหมด ๑๕๐ ทีม ที่เขารวมการแขงขัน
ทีมแตมบุญ ซึ่งมีสมาชิกในทีมไดแก นางสาวขวัญฤทัย ใจขาว สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม / นางสาวสุดารัตน ปุดแค /นางสาวพรพิมล ตุนกุณา /
นางสาวพรภิรัต กองมา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา และ นางสาวอุษา คําซาว สาขาวิชาการตลาด 
เปนหนึ่งในทีมที่ผานการ Pitching และจะไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา application ตนแบบ 
(Prototype) จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท และจะมีการนําเสนอผลงาน ในงาน Demo Day ตนเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ Central Festival Chiang Mai โดยมี  ผศ.มานพ ชุมอุน, อ.ดร.จินดาภา ศรีสําราญ 
อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ชนินทร มหัทธนชัย 
อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอาจารยที่ปรึกษา
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 หลังจากเยือนเมืองอาเซียนเพื่อเยี่ยมชม
สถาปตยกรรมและศึกษาลักษณะที ่อย ู อาศัย
ของประเทศสมาชิกอาเซียนกันมาหลายประเทศ
พบกันฉบับนี้ ถึงคิวของเมืองเล็ก ๆ ที่เปนศูนยรวม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปนเมือง
ที่นักทองเที่ยวมักใหความสนใจเดินทางไปเยี่ยม
เยือนชื่นชมความสวยงามอยางไมขาดสายทั้งยัง
เปนประเทศพอคาคนกลางในการขายสินคาเปน
ทาเรือขนสงสินคาที่มีทาเรือนําลึกขนาดใหญแลทัน
สมัยที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลกนั่นคือ “สาธารณรัฐ
สิงคโปร” คะ 
        เมื่อเอยถึงบานเรือนที่อยูอาศัยของสิงคโปรดวยความหลากหลาย 
ทางชนชาติ ทําใหรูปแบบวิถีวัฒนธรรมรวมไปถึงรูปแบบบานเรือนที่อยูอาศัย 
มีสถาปตยกรรมที่แตกตางกันไปตามเชื้อชาติของกลุมผูอยูอาศัย เชน ชาวจีน 
ในยานไชนาทาวน จะมีบานเรือนที่เปนเอกลักษณของชาวจีน ซึ่งไมตางจาก
ประเทศอื่นนัก คือ ไมวาชาวจีนจะไปอยูที่ไหน พวกเขาจะนําเอา
วัฒนธรรม รวมไปถึงส่ิงปลูกสราง ท่ีเปนเอกลักษณของพวกเขาไปดวย 
นอกจากน้ีสิงคโปรยังเปนเมืองท่ีมีชาวอินเดียเขามาอาศัยจํานวนมาก 
Little India เปนชุมชนชาวอินเดีย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
แมนําสิงคโปร สําหรับอาคารบานเรือนในยานนี้จะมีสีที่สดใส และ
เนื่องจากชาวอินเดียสวนใหญ รวมตัวกันอยูที่นี่ ลิตเติ้ลอินเดีย 
จึงเสมือนเปนประเทศอินเดียขนาดยอสวนบนเกาะสิงคโปร 
เลยก็วาได และนอกจากบานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตน
แลวสิงคโปรยังเต็มไปดวยอาคารสูงระฟา เนื่องจากพื้นที่
อันจํากัด ทุกตารางนิ้วจึงถูกใชประโยชนอยางคุมคา ทั้งยังมี
งานสถาปตยกรรมสมัยใหม ซ่ึงถือวาครอบครองพ้ืนท่ีสวนใหญ
ของเกาะสิงคโปรอยูไมนอย โดยเฉพาะยานอาวมารีนา อาทิ 
โรงละครเอสพลานาด Marina Bay Sands รวมท้ังสวนพรรณไม 
นานาชนิด ที่ gardens by the bay ที่นับวาเปนจุดหมาย 
ของบรรดานักทองเที่ยวที่มาเยือนสิงคโปรเลยทีเดียว 
 ชมความงดงามของบานเมืองในสิงคโปรแลวฉบับหนา             
เปดประตูสูอาเซียนจะพาไปช่ืนชมความงดงามของสถาปตยกรรม
อาเซียน ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาติดตามกันตอ
ในพิงคราชภัฎฉบับหนาคะ      
ขอขอบคุณขอมูลจาก : วารสาร ราย ๓ เดือน ปที่ ๕๒
ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ขอบคุณภาพประกอบจาก : painaidii.com/www.klook.com       

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



 รอน ๆๆๆๆ เดินออกไปขางนอกทีไร หลายทานบนอุบทุกทีเพราะชวงนี้ แสงแดดชางแรงกลาจนพาใหอากาศรอนอบอาว 
ส่ิงทีค่วรระวงัใหชวงนี ้จงึหนไีมพนการจมนํา้ของเดก็ๆ ซึง่มักดับรอนดวยการกระโดดลงเลนนํา้เพ่ือความสดช่ืน เรยีกวาเปนความสขุเลก็ ๆ 
ที่อาจมาพรอมกับอันตรายที่ไมคาดคิด วันนี้พิงคราชภัฏจึงขอนําขอมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาใหความรูกับ
ทุกทานเพื่อปองกันความสูญเสียและรับมืออยางถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยของนอง ๆ หนู ๆ คะ

ดวยมาตรการปองกันเด็กจมน้ํา

ดับรอนปลอดภัย

๑. มาตรการปองกันการจมนํ้าในเด็กเล็ก (อายุตํ่ากวา ๕ ป) คือ “เทนํ้า กั้นคอก ปดฝา เฝาดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทนํ้าท้ิงหลังใชงาน 

ฝง/กลบหลุมหรือรองนํ้าที่ไมไดใชงาน, กั้นคอก จัดใหมีสถานที่เลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็กซึ่งหางไกลจากแหลงนํ้า โดยมีลักษณะแบบคอก

กั้นเด็ก มีรั้วลอมรอบทั้ง ๔ ดาน  ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุตํ่ากวา ๒ ปควรใชคอกกั้นเด็กเพราะนอกจากจะชวยปองกันเด็กเล็กจมนํ้าแลว

ยังชวยปองกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เชน รถทับ ไฟฟาช็อต พลัดตกหกลม โดยเฉพาะเมื่อผูปกครองทํากิจกรรมอื่นๆ ช่ัวคราว 

ซึง่คอกกัน้เด็กสามารถทาํไดเองงาย เชน ไมไผ ทอพีวีซ ี เปนตน ปดฝาภาชนะใสนํา้ กะละมัง โองนํา้ ตุมนํา้ เฝาดูตลอดเวลาไมปลอยใหเดก็               

อยูตามลําพังแมเพียงชั่วขณะที่สําคัญเปลี่ยนความคิดวาคอกก้ันเด็กคือท่ีขังเด็กเพราะเราไมไดนําเด็กไวบริเวณพื้นท่ีดังกลาวตลอดเวลา          

แตเปนเพียงแคไมกี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลานที่เราไมควรมองขามคะ

๒. มาตรการปองกันการจมนํ้าในเด็กโต (อายุมากกวา ๕ ป) คือ “ลอยตัว ชูชีพ ชวยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้  ลอยตัว สอนใหเด็ก 

รูวธีิการเอาชีวติรอดในนํา้เมือ่ตกน้ําโดยการลอยตัวเปลาหรือลอยตวัโดยใชอปุกรณชวยชูชีพ สอนใหประชาชนและเดก็รูจกักฎความปลอดภยั 

ทางนํา้ เชน ไมปลอยใหเด็กอยูใกลแหลงน้ําตามลําพัง ไมวายนํา้คนเดยีว ไมแกลงจมนํา้ ไมดืม่สรุา รวมถึงการใชชูชีพทุกคร้ังท่ีเดนิทางทางนํา้ 

ชวยเหลือ สอนใหเด็กรูจักวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” 

ตะโกน : เรียกใหผูใหญมาชวย และโทร ๑๖๖๙, โยน : อุปกรณเพื่อชวยเหลือคนตกนํ้า เชน ขวดนํ้าพลาสติก หวงชูชีพ อุปกรณที่ผูกเชือก, 

ยื่น : ไม เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อชวยเหลือคนตกนํ้า), ปฐมพยาบาล : สอนและฝกปฏิบัติใหประชาชนและเด็กรูวิธีการปฐมพยาบาล          

คนจมนํ้าที่ถูกตอง โดยหามจับเด็กอุมพาดบา แลวกระแทกเพื่อเอานํ้าออก

 นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค เปดเผยขอมูลจากผลสํารวจพบวา ประชาชนทุกกลุมอายุใชเสื้อชูชีพขณะเดินทางหรือทํากิจกรรมทางนํ้า      

รอยละ ๑๕.๗ ซึง่มกีารใสถกูตองเพียงรอยละ ๔.๒ สวนเด็กมกีารใชเส้ือชูชีพ ขณะเดนิทางหรือทํากจิกรรมทางน้ํา รอยละ ๑๘.๐ ซึง่ใสถกูตอง 

เพียงรอยละ ๖.๐ ผลการสํารวจพบวาประชาชนยังมีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับการใชชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ 

เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาใหใสสบาย และเคลื่อนไหวไดคลองตัว แตจะไมชวยพลิกตัวผูสวมใสใหหนาหงายขึ้นเหนือนํ้า ดังนั้นเวลาใชจึง

ตองตีขาชวย และหากคนที่ใส หมดสติ ก็จมนํ้าเสียชีวิตได สวนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบใหพลิกตัวผูประสบภัยใหหงายหนา ขึ้นเหนือนํ้า

ทําใหคนที่หมดสติไมจมนํ้า แตจะเทอะทะ และทําใหเคลื่อนไหวลําบาก  

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๑
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