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 เมือ่วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๙ น. รศ.ดร.ประพนัธ ธรรมไชย ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ผศ.ดร.ชาตร ีมณโีกศล     
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ                 
(อดตีอธกิารบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) คณะผูบรหิาร ขาราชการบาํนาญ คณาจารย บคุลากร นกัศึกษาและประชาชนรวมพธิทีาํบญุ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน ๙๕ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดรับเมตตาจาก 
พระราชวิสุทธิญาณ  เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ) เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
เปนประธานฝายสงฆและรับบิณฑบาต ณ ลานกิจกรรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม จากน้ันไดมีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจํามหาวิทยาลัย ประกอบดวย พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร 
พิธีทาํบญุทกัษณิานปุทาน พิธีสืบชะตาหลวง พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวรและรางวัลบุคลากรผูมีจรรยาบรรณดีเดน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ 
สําหรับในปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานดีเดนและผูมีจรรยาบรรณดีเดน 
ดงันี ้รางวลับคุลากรผูปฏบิตังิานดเีดนดานบรหิาร ไดแก อาจารยอาํนาจ โกวรรณ ผูอาํนวยการสํานกัดจิทิลัเพือ่การศึกษา และนางกนกวรรณ  พวงลงักา 
หัวหนาสาํนกังานคณบดคีณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี รางวลับคุลากรผูปฏบิตังิานดเีดนดานสายวชิาการ ไดแก ผศ.ดร.กติตศิกัดิ ์  โชตกิเดชาณรงค 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและผศ.ดร.สทุธนินัท  ชืน่ชม ภาควชิาสารสนเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  
รางวัลบุคลากรผูปฏิบัติงานดีเดนดานสายสนับสนุน ไดแก นายอนุพงศ บัวเงิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
และนางสาวสรัญญา  สทิธชิยั นกัวชิาการพสัด ุคณะวทิยาการจดัการ รางวลับคุลากรผูมจีรรยาบรรณดเีดนสายวชิาการ ไดแก ผศ.อภญิญา มนญูศลิป 
คณะครุศาสตร อาจารย ดร.นิตยา สงวนงาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.จิราวรรณ บญุม ีคณะวทิยาการจดัการ ผศ.ดร.ชุตมัินต สะสอง วทิยาลัยแมฮองสอน อาจารยจติตคุิณ นยิมศิร ิวทิยาลัยนานาชาต ินางสาวกรรณรชัต ไผเฟอย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รางวัลบุคลากรผูมีจรรยาบรรณดีเดนสายสนับสนุน ไดแก นายสมเด็จ ภิมายกุล คณะครุศาสตร 

นางสาวณัฐชา วงศษารภ ีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร นายพชิติ พรมเสนใจ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางสาวจารณุ ีอนิตะสอน คณะวทิยาการจดัการ นายอนชุติ นดัดาศร ีวทิยาลัยแมฮองสอน นางสาวภทัรพร สวุรรณพลู 
วทิยาลยันานาชาติ นางศิรพิร ประณต บณัฑติวทิยาลยั นายณรวฒัน ทวเีจรญิพร กองอาคารสถานที ่สํานกังานอธกิารบดี 
นายโสภณ พรมจิตต สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และนางพัชรินทร เค็ดเวิรด สํานักทะเบียนและประมวลผล 
และรางวัลนักวิจัยดีเดน ไดแก ผศ.พูลสุข บุณยเนตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ รักสุจริต ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการประยุกตใชวัสดุนาโน จากนั้นไดอัญเชิญ
พระบรมสารรีกิธาตเุคลือ่นขบวนจากลานกจิกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภฏัเชยีงใหมไปยงัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม 
ศูนยแมริม เพ่ือประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเจริญพระพุทธมนตสมโภชองคพระมหาเจดีย 
ณ ลานองคพระมหาเจดยี ศนูยแมรมิ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 ทั้งนี้ วันที่ ๑ พฤษภาคม ถือเปนวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นับตั้งแตป พ.ศ.๒๔๖๗ 
เริ่มตนจากการเปนโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม ประจํามณฑลพายัพ จนมีสถานะเปนมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 
ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๖๑ นับเปนปที่ ๙๔ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดดําเนินการตามพันธกิจในดานตางๆ 
สอดคลองกับปรัชญาที่วา “การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาทองถิ่น” สืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรูที่ทรงใหความสนพระทัยตอการศึกษาทุกระดับ       
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P I N G  R A J A B H A T
วันน้ีท่ีราชภัฏเช�ยงใหม…   สารจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตร�  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธ�การบดี

 สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน วันเวลาผานไปอยางรวดเร็วทามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางไมทันต้ังตัวทั้งรอนจัดหรือมี
ฝนตกหนักในบางวัน ซึ่งแนนอนวายอมสงผลกระทบตอสุขภาพของทานไมมากก็นอย อยางไรก็ตามอยาลืมดูแลสุขภาพกันดวยนะครับ

 ในชวงเดือนพฤษภาคมนี้มหาวิทยาลัยไดมีการจัดงานสําคัญหลายงาน ไดแก พิธีเปดศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (อพ.สธ.มรภ.ชม.) ซึ่งไดรับเกียรติ
จาก ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจรญิทรพัย เลขานกุารคณะกรรมการโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิและ นายประจวบ กนัธยิะ           
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชดําริในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บริการวิชาการสูทองถิ่นในดานการอนุรักษ ศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยากร ขยายผลการดําเนินงานสูชุมชน 
พรอมปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชน ตลอดจนสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากร อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและการอนุรักษทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนอยางยั่งยืน

 อนึง่ เมือ่วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ทีผ่านมา คณะผูบรหิารของมหาวทิยาลัย นกัวชิาการ และปราชญชาวบาน ไดมโีอกาสตอนรบั ดร.ตวง อนัทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ และประธานคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
ตามศาสตรพระราชาสูการปฏบิตัทิีย่ัง่ยนื พรอมดวยพลตรฉีลองชัย ชัยยะคํา รองแมทพัภาคที ่๓ และคณะทาํงานจัดทาํหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู
ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน ในการประชุมรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “แนวทางการนอมนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัติ” 
และลงพื้นที่ศูนยการเรียนรูปราชญชาวบานในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรพระราชาและโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีไ่ดพระราชทานไว พรอมทัง้นาํขอมลูทีไ่ดรบัมาใช
ในการกาํหนดกรอบแนวทางการดาํเนนิงานของคณะทาํงาน และใชประโยชนสาํหรบัการจดัทาํหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูตามศาสตรพระราชา

ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พัฒนาศักยภาพครูตํารวจตระเวนชายแดน

CMRU PHOTO Activities        

Interview

เปดศูนยประสานงาน อพ.สธ

รอบรั้วดําเหลือง เรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ

เปดประตูสูอาเซียน

เรื่องนารูเมื่อตองขับรถชวงฤดูฝน

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

๔

๕

๖-๗

๘

๙

๑๐

๑๑

ตอไป
 ทายที่สุดนี้ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต, ผศ.พูลสุข บุณยเนตร และ                  
ผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย ที่ไดรับรางวัล ๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญทองแดง ในการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ 
และนวัตกรรมเขารวมประกวดและจัดแสดงนทิรรศการในงาน “46th International Exhibition of Inventions 
Geneva” เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งความสําเร็จดังกลาว
นอกจากจะสรางชือ่เสียงใหแกทัง้สามทาน ยงัสรางช่ือเสยีงใหแกมหาวทิยาลัยและประเทศไทยอกีดวย สําหรบั
รายละเอยีดทานผูอานสามารถติดตามไดภายในฉบับ  
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       ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน ณ อาคารอเนกประสงคดานภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงจัดขึ้นโดยความรวมมือ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ และคณะครุศาสตร ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ไดเพิ่มพูนความรูอันเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานและสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยมีครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
จํานวน ๑๘๘ คน แยกเปนครูใหญ ๓๐ คน ครูผู สอน ๑๑๕ คน ครูผู ดูแลเด็ก ๔๓ คน รวมอบรมเม่ือวันที่ ๑ - ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑

Special Report

ม.ราชภัฏเชียงใหม� จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม�และจังหวัดแม�ฮ�องสอน
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 ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลป
และวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับเครือขายศิลป
วัฒนธรรมลานนา ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม เม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
ร วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชยีงใหม
และมลูนธิสิบืสานลานนา โรงเรยีนสบืสานภมูปิญญาลานนา
สรางภาคีความรวมมือดานการศึกษาและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรมลานนา โดยเฉพาะดานภาษาและเอกสาร
โบราณลานนา

 เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม นาํโดย ผศ.ดร.ปทมรศัม์ิ นาคนษิฐนนต 
รองอธิการบดี พรอมดวยคณาจารยภาควิชาดนตรี
และศลิปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
รวมกบัเจาปาสรุยี และเจาสรุศกัดิ ์ณ เชยีงใหม ทายาทเจาสุนทร 
ณ เชียงใหม จัดงานบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป   ชาตกาลเจ า สุนทร 
ณ เชยีงใหม ณ วหิารหลวง วดัสวนดอก พระอารามหลวง 
อ.เมือง จ.เชียงใหม

 ผศ.ดร.ชาตรี มณโีกศล รักษาราชการแทนอธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดงาน 
“ราชภฏัเชยีงใหมพบปะศษิยเกา” ณ หองประชมุเอือ้งคาํ 
ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
ทั้ ง นี้ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยเกา
ตลอดจนเปดโอกาสใหศิษยเกาไดเขามามีสวนรวม
ในการพฒันามหาวทิยาลยัมโีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็น 
ปรึกษาหารือเพ่ือนําขอมลูท่ีไดมาพฒันาการบรหิารงาน
ภายในมหาวทิยาลยัใหเกดิประโยชนแกชมุชนอยางสงูสดุ

 ผศ.มาโนชย นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กลาวตอนรับหนวยงานราชการ 
๓๙ หน วยงาน และเป นประธานในการประชุม
และลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
และพฒันาทองถ่ินระหวางหนวยงานบรหิารสวนทองถิน่
กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อวันท่ี ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชมุเอ้ืองสายสองแสง  ชัน้ ๓ 
อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม เพ่ือสนองพระราโชบายของสมเดจ็พระเจาอยูหวั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการสราง
ความเขมแข็งของเครือขายดานการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานระหวางสวนราชการสวนทองถ่ินตาง ๆ 
กับสถานศึกษาและยังเปนการขยายโอกาสการเขาถึง
บรกิารทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ เสมอภาคและยตุธิรรม
อันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินทั้งในดาน
การศึกษา การทองเที่ยวและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางยั่งยืน
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๕

ม.ราชภัฏเชียงใหมรวมลงนาม

บนัทึกขอตกลงความรวมมอืกับเครือขายศลิปวฒันธรรมลานนา

ว.นานาชาติ เปดตัวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน                     

ตอบสนองการเติบโตของธุรกิจการบิน

จัดพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

ในโอกาส ๑๐๐ ป เจาสุนทร ณ เชียงใหม

“ราชภัฏเชียงใหมพบปะศิษยเกา” ประจําป ๒๕๖๑

 ผศ.ดร.ชาตรี มณโีกศล รักษาราชการแทนอธกิารบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม กลาวตอนรบั ประธานสหพนัธ
ศษิยเกาครุศาสตร คณะผูบริหาร อาจารยอาวโุส ศิษยเกา 
และศิษยปจจุบันคณะครุศาสตรในโอกาสรวมงาน
พิธีสระเกลาดําหัว อาจารยอาวุโส คณะครุศาสตร 
ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาร มโพธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
โดยมี รศ.วาท่ี ร.ต.สกล แกวศิริ  คณบดีคณะครุศาสตร 
เปนประธานเปดงานทัง้นีเ้พือ่ใหลูกศษิยไดแสดงความกตญัู
ตอครูบาอาจารย ขอขมาที่ไดเคยลวงเกินและขอพร
เพือ่ความเปนสริิมงคล ทัง้ยงัเปนการเปดโอกาสใหศษิยเกา
ทุกรุน ไดสานสัมพันธอันดี มีโอกาสกลับมายังสถานที่
ที่เคยศึกษาเลาเรียน พบปะครูบาอาจารยที่ไดสั่งสอน
และรวมกจิกรรมกบัรุนพ่ี รุนนองอกีทัง้ยงัเปนการรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยอีกดวย

ศิษยเกาครุศาสตร หวนคืนถิ่นดําเหลือง

รวมพิธีสระเกลาดําหัวอาจารยอาวุโส ประจําป ๒๕๖๑

มร.ชม. จับมือสวนราชการ ๓๙ หนวยงาน

ลงนามความรวมมือทางวิชาการและพัฒนาทองถิ่น

 นายปวณิ ชาํนปิระศาสน เปนประธานในการแถลงขาว

เปดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ 

อาคาร ๙๐ ป  ราชภฏัเชยีงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภายในงานจัดใหมี

การบรรยายพิเศษ “เชียงใหมกับการเปนศูนยกลาง

อตุสาหกรรมการบินของภาคเหนอื”โดยนาวาอากาศตรี 

มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 

การบรรยายภาพรวมของแผนพัฒนาภาคเหนือ/

นโยบายการเขาสูการเปนศูนยกลางการบินตลอดจน

การตอบรบันโยบายของภาคเอกชน โดย ดร.ณรงค ตนานวุฒัน                         

อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

การบรรยายใหขอมูลจุดเดนของหลักสูตร บทบาทของ

สถาบนัการศึกษากับการเตบิโตของอตุสาหกรรมการบนิ 

โดย ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแกว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได

ทาง www.inter.cmru.ac.th จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน
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 อาจารยสงกรานต สมจันทร ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานดนตรีและนาฏศิลป พื้นบานลานนา

อาจารยประจําภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง เลาถึงการบันทึกเทปรายการลักษณะไทยในคร้ังน้ีวาในการถายทํา

ทางภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ไดถายทอดศิลปะการแสดงลานนา อาทิ ดนตรีและนาฏศิลปภาคเหนือ 

การฟอนรําลานนาทุกรูปแบบทั ้งแบบบานและแบบคุ ม ซึ ่งไดดําเนินการถายทํา ณ วัดตนเกวน อ.หางดง

และพิพิธภัณฑตําหนักดาราภิรมย อ.แมริม จ.เชียงใหม ซ่ึงในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินหนาท่ีในการอนุรักษและรวมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมจึงเปนส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ 

โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความตระหนักและความสํานึกรักใหคนรุนใหมไดเรียนรูและรักษาส่ิงดีงามเหลานี้ใหคงอยู

สืบไป และในปจจุบันคนรุนใหมสนใจวัฒนธรรมลานนามีความต่ืนตัวตอปรากฏการณตาง ๆ  มากย่ิงข้ึน ดังน้ัน การพัฒนา

หรือสืบสานศิลปวัฒนธรรมเยาวชนรุนใหมตองศึกษาอยางลึกซึ้งเปดกวางในแงของวิชาการเพราะเปนกุญแจสําคัญ

ท่ีทําใหเกิดการพัฒนาสรางสรรคและตอยอดอยางย่ังยืน โดยอาจารยสงกรานต สมจันทร ไดกลาวถึงทัศนะดานดนตรี

พื้นบานลานนาวา
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“โดยสวนตัวแลวผมคิดวาดนตรีและนาฏศิลปตางเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมถูกสรางโดยคน

และถูกใชโดยคน เพ่ือตอบสนองบทบาทหนาท่ีน้ัน ดนตรีและนาฏศิลปลานนาสะทอนภูมิปญญา 

วิถีชีวิตและความเชื่อของผูคนที่ผนวกเอาทั้งพุทธ พราหมณ ผี มีทั้งรูปแบบงานศิลป 

ท้ังแบบชาวบานตลอดถึงการพัฒนาเปนแบบแผนนับเปนความโชคดีท่ีวัฒนธรรมลานนาน้ัน

ถูกนําไปบูรณาการกับศาสตรอื่นมานาน ดังปรากฏในมิติของการทองเที่ยวตั้งแต

กอนสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา ทําใหขยายบทบาทจากในเชิงประเพณีไปสูเชิงเศรษฐกิจ 

ดังนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงคนรุนใหมเกี่ยวกับการสืบสานศิลปะการแสดงลานนา

และการอนุรักษวัฒนธรรมคือ “ใหมก็เอา เกาก็บละ” เปนคําพูดท่ีผมมองวาตอบโจทย

มากที่สุดครับ”

 ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมบันทึกเทปรายการลักษณะไทย รายการพิเศษ รูปแบบสารคดีส้ัน 

นําเสนอเร่ืองราวประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย ผานการเลาเร่ืองท่ีเรียบงายและกระชับ ดวยความยาว ๑ นาที ซ่ึงออกอากาศทางชองไทยรัฐทีวี 

นับวาเปนความภาคภูมิใจของชาวร้ัวดําเหลืองท่ีมีโอกาสไดเปนสวนหน่ึงในการถายทอด ความงดงามของอัตลักษณลานนาใหปรากฏสูสายตา

ของคนรุนใหม ตลอดจนผูที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ อาจารยและนักศึกษาที่ไดมีสวนรวมในการบันทึกเทปรายการครั้งนี้

มีความรูสึกอยางไร ติดตามไดในรายงานพิเศษนี้คะ 
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“โดยสวนตัวแลวผมคิดวาดนตรีและนาฏศิลปตางเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมถูกสรางโดยคน

และถูกใชโดยคน เพ่ือตอบสนองบทบาทหนาท่ีน้ัน ดนตรีและนาฏศิลปลานนาสะทอนภูมิปญญา 

วิถีชีวิตและความเชื่อของผูคนที่ผนวกเอาทั้งพุทธ พราหมณ ผี มีทั้งรูปแบบงานศิลป 

ท้ังแบบชาวบานตลอดถึงการพัฒนาเปนแบบแผนนับเปนความโชคดีท่ีวัฒนธรรมลานนาน้ัน

ถูกนําไปบูรณาการกับศาสตรอื่นมานาน ดังปรากฏในมิติของการทองเที่ยวตั้งแต

กอนสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตนมา ทําใหขยายบทบาทจากในเชิงประเพณีไปสูเชิงเศรษฐกิจ 

ดังนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงคนรุนใหมเกี่ยวกับการสืบสานศิลปะการแสดงลานนา

 เปนคําพูดท่ีผมมองวาตอบโจทย

“ใหมก็เอา เกาก็บละ”
การพัฒนาหร�อสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมตองศึกษาอยางลึกซึ้ง
เปดกวางในแงของว�ชาการ

เพราะเปนกุญแจสําคัญที่ทําให
เกิดการพัฒนาสรางสรรค
และตอยอดอยางยั่งยืน”



วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๗๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๗วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ ๗
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ

 สวนทางดาน ชิดณรงค พรมอยา นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร 

เปดเผยความรูสึกภายหลังจากท่ีไดรวมถายทํารายการวาภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของรายการ

ลักษณะไทย ไดเปนเยาวชนคนรุนใหมที่มีโอกาสไดถายทอดเสียงดนตรีและการแสดงของลานนา

โดยยังใหความเห็นวาการอนุรักษและสืบสานศิลปะการแสดงลานนาควรทําอยางสมาํเสมอเพ่ือใหส่ิงเหลาน้ี

อยูในความสนใจของคนรุนหลังอยางตอเน่ืองไมควรเปนเพียงแคการปลุกกระแสช่ัวครูช่ัวยามเทาน้ัน

 “ผมไดมีสวนรวมในการบันทึกเทปอยูหลายตําแหนงครับ ท้ังเลนเคร่ืองดนตรีและเปนคนชวยอาจารย

ในการจัดเตรียมอุปกรณในการถายทําคร้ังน้ี และมีโอกาสไดรวมบรรเลงโดยเปนคนตี กลองแอว (วงกลองต่ึงโนง)

คนฆองวงในวงปพาทยลานนา (วงปาดเมือง) ครับ รูสึกภูมิใจมากท่ีไดรวมในการถายทํารายการ ไดรวมเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมลานนาออกสูสายตาของชาวไทยและชาวตางชาติอยากใหคนรุนใหมเห็นคุณคาของการอนุรักษ

 เชนเดียวกับ ทักษิณ ทองคํา นักศึกษาชั้นปที่ ๓  คณะครุศาสตร

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ซ่ึงกลาววาไดมีสวนรวมในการแสดงหลายชุด ในการถายทํา

ชิดณรงค พรมอยา นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร ชิดณรงค พรมอยา นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร ชิดณรงค พรมอยา นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร

เปดเผยความรูสึกภายหลังจากท่ีไดรวมถายทํารายการวาภาคภูมิใจที่ไดรวมเปนสวนหนึ่งของรายการ

ลักษณะไทย ไดเปนเยาวชนคนรุนใหมที่มีโอกาสไดถายทอดเสียงดนตรีและการแสดงของลานนา

เพ่ือใหส่ิงเหลาน้ี

“ผมไดมีสวนรวมในการบันทึกเทปอยูหลายตําแหนงครับ ท้ังเลนเคร่ืองดนตรีและเปนคนชวยอาจารย

ในการจัดเตรียมอุปกรณในการถายทําคร้ังน้ี และมีโอกาสไดรวมบรรเลงโดยเปนคนตี กลองแอว (วงกลองต่ึงโนง)

คนฆองวงในวงปพาทยลานนา (วงปาดเมือง) ครับ รูสึกภูมิใจมากท่ีไดรวมในการถายทํารายการ ไดรวมเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมลานนาออกสูสายตาของชาวไทยและชาวตางชาติอยากใหคนรุนใหมเห็นคุณคาของการอนุรักษ

ดนตรีพื้นบานและรวมกันอนุรักษอยางสมําเสมอไมใชอนุรักษเฉพาะชวงที่มีการแขงขันหรือแคเพียง

การเอาชนะกันบนเวทีเพ่ือประชันความสามารถกันเพียงอยางเดียวท้ังดนตรี  ฟอน  รํา  ดาบ  เจิง ลวนแลวแตเปน

รากเหงาดานศิลปะการแสดงของลานนามีความงามและลึกซึ้งเปนอยางมาก ผมคิดวานี่คือสิ่งลําคาที่อยากฝาก

คนรุนหลังชวยกันสืบสานใหคงอยูสืบไปครับ”

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ซ่ึงกลาววาไดมีสวนรวมในการแสดงหลายชุด ในการถายทํา

 ไดเห็นคนรุนใหมหันมาสนใจและรวมสืบสานดนตรีและศิลปะการแสดงลานนาอยางน้ี รูสึกปลาบปล้ืมใจทีเดียวคะ สําหรับทานผูอาน
ท่ีสนใจอยากชมการถายทอดศิลปะการแสดงและดนตรีลานนาในรายการลักษณะไทย ติดตามกันไดในรายการลักษณะไทย ทางชอง thairathtv 
หรือรับชมรายการยอนหลังไดท่ี www.youtube.com พิมพคําคนหา ลักษณะไทย คะ
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ศิลปวัฒนธรรมลานนาออกสูสายตาของชาวไทยและชาวตางชาติอยากใหคนรุนใหมเห็นคุณคาของการอนุรักษ

ําเสมอไมใชอนุรักษเฉพาะชวงที่มีการแขงขันหรือแคเพียง

การเอาชนะกันบนเวทีเพ่ือประชันความสามารถกันเพียงอยางเดียวท้ังดนตรี  ฟอน  รํา  ดาบ  เจิง ลวนแลวแตเปน

ําคาที่อยากฝาก

“การอนุรักษดนตร�พื้นบาน

ตองทําอยางสม่ําเสมอ

ถาคนรุนนี้ไมสืบสาน

ในอนาคตก็จะสูญหายไป

คนรุนใหมก็จะไมรูจัก”

รายการและยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับดนตรีลานนาวา สิ่งเหลานี้มีความสําคัญถือเปนสมบัติอันทรงคุณคาที่ควรรักษา

ใหอยูคูบานคูเมือง โดยเลาถึงการมีสวนรวมในครั้งนี้วา

 “ผมมีสวนรวมตั ้งแตการตอเพลงการฝกซอมและรวมทําการบันทึกเทปในชุดการแสดงตาง ๆ เชน                                    

ฟอนมานมุยเชียงตา ฟอนเงี้ยวเมืองในพระราชชายาเจาดารารัศมี วงปพาทยลานนา วงกลองตึ่งโนง รูสึกวาไดรับ

โอกาสที่ดีมากเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งเพราะสําหรับผมดนตรีลานนา มีความสําคัญตอชีวิตคนลานนา

มาแตโบราณเปนเอกลักษณที่แสดงออกซึ่งนิสัยใจคอของคนลานนาวาเปนคนที่ออนหวาน นุมนวล สุขุม และเยือกเย็น

และดนตรีลานนามีบทบาทในการเพิ่มบรรยากาศในงานเทศกาลตาง ๆ และในปจจุบันบทบาทของดนตรีลานนาเปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพ

สังคมที่เปลี่ยนไปแตถาหากเราชวยกันอนุรักษไววัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณคาเหลานี้จะไมมีวันหายไปจากลานนา ศิลปวัฒนธรรมของเราถา

เราไมสืบไวแลวใครจะสืบตอ จริงไหมครับ”



๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
วารสารพิงคราชภัฏ๘ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษเจริญทรัพย  
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ใหเกียรตเิปนประธานเปดปายและกลาวเปดศนูยประสานงานโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (อพ.สธ.มรภ.ชม.) โดยมีผู อํานวยการฝายการวิจัย 
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ประธานคณะกรรมการดาํเนนิงาน ศนูยประสานงานโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรฯิ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ คณะผูบริหารแขกผูมีเกียรติ ตัวแทนบุคลากรในสังกัดโรงเรียน                                   
หรือศูนยการเรียนรูในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จํานวน ๓๑ โรงเรียน และตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน จํานวนกวา ๔๐๐ คน เขารวมงาน ณ ชั้น ๒ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม

        ภายในงานจัดใหมีพิธีมอบโลและเกียรติบัตรแกหนวยงานที่รวมสนองโครงการพระราชดําริฯ ไดแก เทศบาลตําบลริมเหนือ อ.แมริม 
จ.เชียงใหม เทศบาลตําบลปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง และโรงเรียนปาแปวิทยา อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
การแสดงนิทรรศการ ผลงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” ใหแกโรงเรียนที่รวมสนองงานโครงการ
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางในการเปนฐานทรัพยากรทองถิ่น” ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษเจริญทรัพย เลขานุการคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิฯ สาํหรบัศนูยประสานงานโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชื
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิฯ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม ไดรบัพระราชานญุาต ใหจดัตัง้ขึน้
เพือ่สนองพระราชดาํริของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในการดาํเนนิงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ และเพ่ือใหบริการวิชาการ
สูทองถิน่ในดานการอนรุกัษ และศกึษาการใชประโยชนจากทรัพยากรอกีทัง้เปนการขยายผล
การดําเนินงานสูชุมชน และปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชน ตลอดจนสรางเครือขายชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรชุมชน อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและการอนุรักษทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนแกประเทศชาติตอไป
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 สวัสดีทานผูอานวารสารพิงคราชภัฏทุกทานคะรอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลา
ขาวสารจากชาวราชภฏัเชียงใหมฉบบันีมี้เรือ่งนายนิดเีกดิขึน้มากมายมาเลาสูกนัฟง 
เริม่ตนจากความภาคภมูใิจในโอกาสทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมไดรบัโลองคกร
แบบอย างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %
โดยเมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.สมบตั ิสงิฆราช  รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม เขารับมอบโลประกาศเกียรตคิณุ จากนายแพทยวรีะพันธ สุพรรณไชยมาตย 

รองประธานคนที่ ๒ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสานพลัง สรางมาตรการองคกร เพื่อความปลอดภัยทางถนน 
ในฐานะเปนองคกรแบบอยางที่มีบุคลากร สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ % และมีอุบัติเหตุลดลง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนมหาวทิยาลยัราชภฏัเพยีงแหงเดยีวจากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศทีไ่ดรบัการคดัเลอืก โดยมสีถาบนัการศกึษา จาํนวน ๒ แหงทีไ่ดรบัมอบโล 
ประกาศเกยีรตคิณุ ไดแก มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม และมหาวทิยาลยัแมโจ และไดรวมพธิรีบัมอบโล  ประกาศเกยีรตคิณุ ณ โรงแรมแมนํา้รามาดา พลาซา 
กรุงเทพมหานคร

 ตอเนือ่งทีผ่ลงานของทมีนกัประดษิฐ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม ซึง่ไดควา ๑ เหรยีญทอง 
๒ เหรียญทองแดงและ ๑ รางวัลพิเศษจากประเทศอิหราน จากการนําผลวิจัย สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรมเขารวมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “46th International Exhibition of 
Inventions Ganeva” ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับเจาของผลงานอันเยี่ยมยอด                      
ทั้ง ๓ ทาน ไดแก ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ รักสุจริต ไดรับรางวัลเหรียญทองจากผลงานตัวกรองดินเผา
แบบมีรพูรนุนาโนสําหรบักรองนํา้ด่ืมใหสะอาดปลอดภัย ผศ. พูลสุข บณุยเนตร ไดรบัรางวลัเหรยีญทองแดง
จากผลงานการเพิม่ความคงทนของสียอมธรรมชาตดิวยการอบไอนํา้ รางวัลพิเศษจากประเทศอหิราน 
และผศ.ดร.อโนดาษ รัชเวทย ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากผลงานการพัฒนาฟลมจากวัสดุ

รองประธานคนที่ ๒ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสานพลัง สรางมาตรการองคกร เพื่อความปลอดภัยทางถนน 

ธรรมชาติเพื่อประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑเครื่องปรุงรสของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

 ขาวตอมาแววมาจากคณะวิทยาการจัดการซ่ึงไดรับประกาศจากมูลนิธิ ๑๐๐ ป การฝกหัดครูไทย ซึ่งได
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนบุคคลตนแบบดานคณุธรรมจรยิธรรม โดยผลการประกาศรายชือ่บคุคลตนแบบสังกดั
คณะวชิาอืน่ กลุมภาคเหนอื คอื ผศ. มานพ ชุมอุน อาจารยภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้ คะ ตามมาติด ๆ  กับขาวจากรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมกันบาง ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดสงตัวแทนนักเรียน ไดแก ด.ช.อัครณัฏฐ  
แมคโดโกลด  และด.ญ.ชนัญธิดา  กองคํา  เขารวมการแขงขนั  ลลีาศ ประเภทลาติน อเมรกัิน Class E ในการแขงขนักีฬา
แหงชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๖ “เพชบุระเกมส” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบูรณ  
ผลปรากฎวา ตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมไดรบัรางวลัชนะเลศิเหรียญทองการแขงขนัลลีาศ 
ประเภทลาติน อเมริกัน Class E  เรียกวาจิ๋วแตแจวจริง ๆ คะ ปดทายดวยอีกหนึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญระดับโลกโดย 
เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙  เมษายน ๒๕๖๑  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดสงตัวแทนนักเรียน เขารวม
การแขงขัน THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร กรุงเทพมหานคร 
เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย เขาแขงขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการแขงขันปรากฎวานักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในนามทีม REFRESHMENT ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองไดเปน
แชมปประเทศไทย รุน Junior Division (อาย ุ๗ – ๑๒ ป) “THAILAND HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018” และไดเปน
ตัวแทนประเทศไทย เขาแขงขันในรายการ 
“HIPHOP INTERNATIONAL,S WORLD HIPHOP 
DANCE CHAMPIONSHIP” ณ เมืองฟนิกส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการแขงขัน 
ณ สหรัฐอเมริกาชิงแชมปโลกในเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑ นี ้นบัเปนความภาคภมิูใจของชาวเชียงใหม
และคนไทยทัง้ประเทศ ฉบบัหนา รอบรัว้ดาํเหลอืง
จะมเีร่ืองราวใดในร้ัวราชภฏัเชียงใหมมาบอกเลา 
ตดิตามกันไดในวารสารพิงคราชภฏัฉบบัหนานะคะ
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 เดินทางเพ่ือรวมเรียนรูสถาปตยกรรมเมืองอาเซียนฉบับนี้ พิงคราชภัฏนําทานผูอานเดินทางมาถึงดินแดนท่ีมีประวัติศาสตร
ยาวนาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บานเรือนที่อยู อาศัย อาคารสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ไดรับอิทธิพลมาจากจีนอยางเห็นไดชัด 
เนื่องจากถูกจีนปกครองเปนเวลานานสงผลตอศิลปะหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนพระราชวัง วัด หรือสุสาน สําหรับในฮานอยมีบานเรือน
หนาแนน จักรยานยนตแลนกันขวักไขวและมีเมืองสําคัญที่ยังคงรักษาความเปนธรรมชาติที่สวยงามเอาไวหลาย ๆ แหง เชน “เว” 
อยูทางภาคกลางของเวียดนามเคยเปนเมืองหลวงของเวียดนามมีพระราชวังเวเปนพระราชวังที่สรางเลียนแบบพระราชวังตองหาม
ในประเทศจีน รวมทั้ง “ฮานอย” เมืองทาโบราณเล็ก ๆ ซ่ึงตัง้อยูทางตอนกลางของประเทศท่ีสาํคญัไดรบัการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
จากองคการยเูนสโกซึง่ยงัคงสภาพบานเรือนท่ีเกาแกเอาไวเปนอยางดีและ “โฮจมินิหซต้ีิ” หรือเดมิ “ไซงอน” ท่ีนีม่ทีาเรอืนํา้ลกึทีใ่หญทีส่ดุใน
ประเทศและไดรับอิทธพิลจากตะวนัตกเม่ือครัง้ทีฝ่รัง่เศสเคยเขามาปกครองทําใหตึกรามบานชองท่ีนั่นถูกสรางในรูปแบบตะวันตกมากมาย 
ฉบับหนา เปดประตูสูอาเซียนเดินทางกลับสูราชอาณาจักรไทยจะมีสิ่งใดนาสนใจติดตามไดในวารสารพิงคราชภัฏคะ 

ขอขอบคุณขอมูลจาก : วารสาร ราย ๓ เดือน ปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน 
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ขอบคุณภาพประกอบจาก :  www.angelstartravel.com, http://www.dssc.co
 http://www.tourtooktee.com, http://www.khonkaenlink.info
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๑๑

 ในชวงที่สภาพอากาศกําลังแปรปรวนเปล่ียนผานจากฤดูรอนเพื่อเตรียมตอนรับความชุ มฉ่ําในฤดูฝนปญหาที่มักเกิดขึ้น
นอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพแลวก็คงหนีไมพนเร่ืองสภาพการจราจร แมสายฝนจะทําใหอากาศเย็นสบายแตเม่ือนึกถึงการเดินทาง
สญัจรแลวนบัวาเปนอกีสถานการณทีผู่ใชรถใชถนนตองระมัดระวงั  ดังน้ัน รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ฉบับน้ี จงึมี ๕ ขอ เม่ือตองเดนิทางฝาสายฝน
มาฝากทานผูอานเพื่อเตรียมพรอมรับมือใหทุกการเดินทางปลอดภัยคะ 

 ใชใบปดนํ้าฝนถูกจังหวะ แทบไมนาเช่ือวาเรื่องแรกที่เรามักมองขามเมื่อขับรถยามฝนตกคือสิ่งที่อยูตรงหนา เมื่อเอยถึงใบปดนํ้าฝน
เรามักจะเปดสวิทชใชงานทันทีหรือรถรุนใหมที่ไฮเทคมักจะตั้งคาใหปดเองโดยอัตโนมัติ เราลืมนึกถึงสภาพฝนเวลาตกแคเปดเพื่อใหปดน้ําออก
เทานั้น ทั้งที่ในความจริงแลวเราควรตั้งการปดนํ้าฝนใหเหมาะสม เพราะโดยปกติแลวเมื่อมีอะไรวิ่งผานหนาเรามักจะเสียสมาธิไดงายและ
ใบปดนํ้าฝนก็เปนหนึ่งในนั้น ดังนั้นควรใชจังหวะความเร็วการปดใหเหมาะสมตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาดวยใหรบกวนสายตาและสมาธิ
ของเรานอยที่สุด ในชวงท่ีฝนตกปรอย ๆ หรือหลังฝนหยุดใหม ๆ นํ้าที่กระเด็นจากการดีดของลอรถยนตคันหนามีลักษณะเหนียวคลายโคลน 
เพราะเปนการผสมระหวางน้ํากับฝุนละอองบนถนน เมื่อกระเด็นมาเกาะที่กระจกบังลมหนาของรถยนตคันหลัง ทําใหไมสามารถมองเห็น
ทัศนวิสัยไดชัดเจน แมใชกานปดน้ําฝนก็ไมสามารถกวาดไดอยางหมดจด ตองใชนํ้าฉีดกระจกชวยชะลางคราบโคลน ผูขับควรตรวจสอบ
ระดับของนํ้าในกระปองอยูเสมอ แตขอควรระมัดระวังคือ ไมควรฉีดนํ้าในขณะขับรถดวยความเร็วสูง

 ไฟฉุกเฉิน สําหรับทานท่ีมักเปดไฟฉุกเฉินขณะฝนตกไมวาฝนจะตกเบาหรือตกแรงชนิดไมลืมหูลืมตา ตองเนนยํ้าวาหากไมมีเหตุฉุกเฉิน
จําเปนไมควรเปดทั้งสิ้น เพราะไฟกระพริบทุกชนิดเปนการรบกวนสายตาผูขับขี่ทานอื่นและอาจจะทําใหเพื่อนรวมทางสับสนอีกดวย แตทั้งนี้ควร
เปดไฟหนาเพิ่มความปลอดภัยแมชวงฝนตกจะเปนเวลากลางวัน แตบอยครั้งสภาพอากาศในชวงเวลาที่ฝนตกมักมืดครึ้มคลายชวงหัวคํ่า
ทําใหประสิทธิภาพในการมองเห็นของผูขับลดลง การเปดไฟคูหนาจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งเพื่อความปลอดภัยทั้งตอตนเอง และเพื่อนรวมทาง 
หากฝนตกหนักจนทัศนวิสัยแยจริง ๆ ควรจอดรถยนต ชิดไหลทางและเปดไฟฉุกเฉินใหรถยนตที่ตามมาดานหลังทราบ รอจนกระท่ังฝนซา
แลวจึงคอยเดินทางตอเมื่อฝนตกจงจําไววาพื้นถนนนั้นจะล่ืนเปนพิเศษทําใหรถมีโอกาสในการเสียการทรงตัวรวมถึงระยะเบรกจะตองใชเพิ่มขึ้น 
เพราะพืน้ทีล่ืน่กวาเดมิจากนํา้ฝนบนถนน ดงันัน้เม่ือคณุขบัรถยามฝนตกพยายามเลีย่งทีจ่ะกระทาํสิง่ใด ๆ ในระยะกระชัน้ชดิ โดยเฉพาะการเปล่ียนเลน
กะทันหัน หรือจะเขารถอยางรวดเร็วเพราะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกวานั่นเอง

 แตร เมื่อฝนตกสิ่งท่ีจะเตือนรถคันอื่นไดดีท่ีสุดคือแตรรถที่เรามักตะขิดตะขวงวาจะใชหรือไมเปนประจํา การใชแตรมีผลไดผลดี
เสมอในทุกสถานการณ และในยามที่เรามีทัศนวิสัยที่นอยมากในการขับขี่ แตรรถยนตเปนส่ิงที่ควรใชเม่ือตองเตือนเพื่อนรวมทางในยามฝนตก 
เชน เมื่อคุณโดนเบียดในระหวางการขับในขณะฝนตก เปนตน

 ระวังทางโคง ในชวงฝนตกโดยมากอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในจุดที่เปนทางโคง เนื่องจากภาวะถนนลื่น ซึ่งในจุดดังกลาว รถจะตองมี
การเปล่ียนทิศทาง ดังน้ัน ถาเราขับข่ีโดยขาดความระมัดระวัง อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได อยางไรก็ดี การเขาโคงในชวงถนนลื่นนั้นควรใช
ความเร็วที่ตํ่ากวาปกติ แมจะเปนเสนทางท่ีคุนเคยก็ตาม

 ยางรถ ยางรถยนตมีผลอยางมากตอความปลอดภัย หากสูบลมยางนอยไปอาจทําใหรถยนตแฉลบไดงาย ซึ่งในหนาฝนควรเพิ่มแรงดันลม
ใหมากขึ้นจากเดิมอีก ๒ - ๓ ปอนด/ตารางนิ้ว เพื่อใหหนายางแข็งและมีกําลังในการรีดนํ้าดอกยาง และขนาดของหนายางยังมีผลตอประสิทธิภาพ
การยึดเกาะในขณะขับรถยนต หากใชยางดอกละเอียดจะทําใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะมีการรีดนํ้าไดดี ขณะที่หนายางย่ิงกวางยิ่งทําให
ประสิทธิภาพในการยึดเกาะลดลง เพราะประสิทธิภาพในการรีดนํ้าออกจากหนายางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับยางที่มีหนายางแคบกวา

         และสิ่งสําคัญท่ีสุด คือการเคารพกฎจราจรและมีวินัยใหเพื่อนรวมทาง เมา งวง หรือกําลังใชงานโทรศัพท ไมขับ เพื่อปองกัน

อุบัติเหตุเพราะไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น ดังนั้นวิธีท่ีสุดคือการไมประมาทคะ 

ขอขอบคุณขอมูลจาก:www.autodeft.comและ http://carlovergirl.blogspot.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก: https://auto.sanook.com 

 ใชใบปดนํ้าฝนถูกจังหวะ ใชใบปดนํ้าฝนถูกจังหวะ
เรามักจะเปดสวิทชใชงานทันทีหรือรถรุนใหมที่ไฮเทคมักจะตั้งคาใหปดเองโดยอัตโนมัติ เราลืมนึกถึงสภาพฝนเวลาตกแคเปดเพ่ือใหปดน้ําออก
 ใชใบปดนํ้าฝนถูกจังหวะ

ระดับของนํ้าในกระปองอยูเสมอ แตขอควรระมัดระวังคือ ไมควรฉีดนํ้าในขณะขับรถดวยความเร็วสูง

 ไฟฉุกเฉิน

 แตร

เชน เมื่อคุณโดนเบียดในระหวางการขับในขณะฝนตก เปนตน

 ระวังทางโคง

ความเร็วที่ตํ่ากวาปกติ แมจะเปนเสนทางท่ีคุนเคยก็ตาม

 ยางรถ



๑๒ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT


