


	 เมื่อวันท่ี	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๖๑	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	 เสด็จออก	ณ	พระท่ีน่ังอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	

พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์	ท่ีปรึกษาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 และประธานคณะกรรมการด�าเนินงานในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร	พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ	๓๘	แห่ง	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	และผู้เกี่ยวข้อง	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเงิน	ซึ่งเป็นรายได้จากมหาวิทยาลัย	๓๙	แห่ง	เพื่อสมทบทุน

มลูนธิคิรุปุถมัภ์	และเพือ่สมทบกองทุน	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าทปัีงกรรศัมีโชติ	

	 โอกาสน้ี	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้แทน

มหาวทิยาลยัท่ีชนะเลศิการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัร	 โดยมหาวทิยาลยั	

ราชภัฏเชยีงใหม่ได้รบัถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขนัชงิถ้วยพระราชทาน	

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๘	 -	๒๕๕๙	รางวัลความถูกต้อง	 เรียบร้อย	

การอ่านจังหวะสม�่าเสมอ



P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

	 สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่าน	สืบเนื่องจากผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล	ครบระยะเวลาการเป็นผู้รักษาราชการ

แทนอธกิารบด	ีเมือ่วันท่ี	๑๔	มถินุายน	๒๕๖๑	ดังนัน้	สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	จึงได้มมีตแิต่งต้ังให้ข้าพเจ้า	รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 

เป็นผู ้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเป็นไปตามความในมาตรา	๒๗	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พุทธศักราช	๒๕๔๗	อาศัยอ�านาจตามความ	ในมาตรา	๓๓	วรรคสอง	

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พุทธศักราช	๒๕๔๗	ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๑	เป็นต้นไป

	 โอกาสนี้ขอน�าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้น้อมน�าพระราโชบายด้านการศึกษาของ

สมเด็จพระเจาอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู	มาก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาท้องถิน่	ระยะ	๒๐	ปี	ใน	๔	ยทุธศาสตร์	ประกอบด้วย	

ด้านการพฒันาท้องถิน่	ด้านการผลติและพฒันาคร	ูด้านการยกระดบัคุณภาพการศึกษา	และด้านการพฒันาระบบบรหิารจดัการ	ทัง้นีท้ีผ่่านมาการด�าเนนิงาน	

ของมหาวทิยาลยัตามพระราโชบายได้มีโครงการผลติครตู้นแบบภายใต้โครงการ	“ครเูปนเลศิ”	 ถอืเป็นโครงการน�าร่องทีป่ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี	

โดยนักศกึษา	๔๑	คน	ทีส่�าเรจ็การศกึษาสามารถสอบบรรจุได้ทกุคน	ดงันัน้	ตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๖๑	เป็นต้นไป	จะได้น�าโมเดลของโครงการดงักล่าวนี้	

มาปรบัใช้กบัการผลตินกัศกึษาสายคร	ูทัง้หมด	๑๘	สาขาวชิา	โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานด้วยระบบ	Coaching	and	Mentoring	ในส่วนของการพฒันาท้องถิน่	

ได้มีโครงการวิจยัและบริการวชิาการเพือ่พัฒนาชุมชน	จ�านวน	๑๒๖	โครงการวจิยั	๘๖	โครงการบรกิารวชิาการ	มชุีมชนทีไ่ด้รับการสนับสนนุการเรยีนรู้	

เพือ่พฒันาจ�านวนมากกว่า	๒๖	ชมุชน	และมกีารท�างานเพือ่สนองโครงการพระราชด�ารฯิ	จ�านวน	๓๑	โครงการ	โดยได้มุง่เน้นมติใินการพฒันาท้องถิน่	

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	ให้ชมุชนเป็นแหล่งเรยีนรู้ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ควบคูไ่ปกบัการยกระดบัคณุภาพการศึกษาโดยจดัการเรยีนการสอน	

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปพร้อม	ๆ	กับชุมชน	 เป็นการสร้างบัณฑิต	ที่มีความพร้อมในการท�างานร่วมกับสังคม

ได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Smart	University										 ๔																																				

CMRU	Photo	Activities																										 ๕				

เปดประสบการณ์แดนไกล	นักศึกษา	โครงการ	 ๖	–	๗

ครอูาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย		 																																									

ศนูย์ศกึษาศาสตร์พระราชาเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน				 ๘								

รอบรั้วด�าเหลืองเรื่องเล่าข่าวสารจากชาวราชภัฏ								๙

เปดประตูสู่อาเซียน																																								๑๐

ข้อปฏิบัติเพื่อชีวิตปลอดภัยในฤดูฝน							 ๑๑

CMRU	HALF	MARATHON	๒๐๑๘						 ๑๒											

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา  :	 รศ.ดร.ประพันธ์	ธรรมไชย รักษาราชการแทน
	 	 อธ ิการบดี,	ผศ.ดร.ปทมรัศมิ ์ 	นาคนิษฐนนต์	
	 	 รองอธิการบดี	,	คุณศิริเพ็ญ	ผ่อนจัตุรัส	รักษาการ
	 	 ผู้อ�านวยการ	ส�านักงานอธิการบดี	,	คุณภาคภูมิ	ทะนุดี	
	 	 รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ :	 สุกัญญา	แก้ววรรณ	,	พัชริดา		เขียวขุนเนิน	,						
	 	 เสาวลักษณ์		สามแก้ว	,	วัชระ		ไทยบัณฑิตย์	,
	 		วัชราวรรณ		กันทา
จัดพิมพ์และเผยแพร่ :	 งานประชาสัมพันธ์	กองกลาง		
	 	 ส�านักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 	 โทร	๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖	หรือ	๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕	ต่อ	๙
พิมพ์ที่  :	 สมพรการพิมพ์

	 ท้ายนี้ในนามคณะผู ้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาใหม่	ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ด้วยระบบ	TCAS	

(Thai	University	Central	Admission	System)	ขอให้นกัศกึษามคีวามตัง้ใจ	มุ่งมัน่ใฝหาความรู	้เพิม่พนูทกัษะ	

ท้ังทางวชิาการ	วชิาชพี	และทกัษะการใช้ชวิีตในสงัคม	ด้วยการเข้าร่วมกจิกรรมของสาขาวชิา	คณะ	และมหาวทิยาลยั

ซึง่ถือเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะท�าให้นกัศกึษาได้รบัประสบการณ์สามารถน�าไปประยกุต์ใช้เพือ่ประโยชน์แก่ตน

แก่ชุมชน	และประเทศชาติต่อไป
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	 เมื่อวันที่	 ๒๘	พฤษภาคม	๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

และ	 นายวิชัย ทองแตง กรรมการผูจัดการ บริษัท ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส์ จํากัด	 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ	 ๕	 ด้าน	

ประกอบด้วย	 ด้านการวางแผนพัฒนาศูนย์ฟนฟูผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	 การวางแผนและพัฒนาโรงแรมและศูนย์ประชุมวิชาการ	

การจัดการ	และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื่องการค้าปลีกและส่ง	การส่งเสริมเกษตรแนวใหม่	Smart	Farm	รวมทั้งการปลูกพืช	

เชิงพัฒนาเพ่ือพัฒนารายได้เกษตรกร	และการพัฒนาด้านการเรียนรู้และการประหยัดพลังงาน	โดยมีคณะผู้บริหาร	กรรมการ	

ผูแ้ทน	และผูเ้กีย่วข้องร่วมเป็นสกัขพียาน	ณ	ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั	อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกยีรต	ิมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 เปดเผยว่า	 การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น

ครัง้ส�าคญัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ทีไ่ด้ร่วมกบัภาคธรุกจิ	วางแผน	พัฒนา	และจัดการ	โดยมวีตัถุประสงค์หลักเพือ่ส่งเสรมิ

ระบบการขบัเคลือ่นระบบการศกึษาให้เป็นไปในทิศทางทีส่อดรบักบันโยบายการส่งเสรมิการศกึษาของการปฏริปูของรฐับาลในปัจจบัุน	

และให้ทันต่อการปรับตัวเป็นโมเดลไทยแลนด์	๔.๐	รวมถึงการเข้าสู่การเป็น	Smart University	และสังคม	Smart City 

ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยล�าดับ

	 ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม	 กรรมการและผู้แทนจากบริษัท	 ดับบลิวทีเอช	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 ได้น�าเสนอข้อมูลขอบเขต

ความร่วมมือ	 อาทิ	 การพัฒนาด้านการเรียนรู้และการประหยัดพลังงาน	 Solar	 roof	 top	 รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	

(Green	University)	การเป็นศูนย์บรกิารด้านสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายท่ีุต้องการดแูลอย่างใกล้ชดิ	การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา	

ให้มีขีดความสามารถ	ทักษะในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง	 รวมถึงการร่วมประกอบการโดยอาศัยเทคโนโลยี	 และการส่งเสริม

การท�าเกษตรแนวใหม่เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกรในลักษณะการท�าเกษตรเชิงนวัตกรรม	เป็นต้น	ส�าหรับการด�าเนินการ

ขอบเขตความร่วมมือในแต่ละด้านน้ันจะได้มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก	ประเมินผล	ประชุมวางแผนระหว่างทั้งสองหน่วยงาน	

เพื่อให้การด�าเนินการในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพสูงสุดและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์เป็นส�าคัญต่อไป

๔ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT Special Report



	 เมื่อวันที่	 ๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ผศ.ดร.ชาตรี 
มณีโกศล	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชยีงใหม่	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธปัีจฉมินิเทศ
มอบประกาศนยีบตัรและกล่าวแสดงความยนิดแีก่นกัศึกษา	
โครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	
จ�านวน	๑๙	คน	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	
อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกยีรต	ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย	
ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่	ระยะเวลา	๑	ปีการศึกษา	เริ่มตั้งแต่
เดือนกันยายน	๒๕๖๐	ถึงเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๑

 สํานักหอสมุดร่วมกับสํานักงานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มร.ชม.จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการความรู้และ
เผยแพร่องค์ความรูใ้นเวทตีลาดนดั	KM	ระดับมหาวิทยาลยั	
โดยมี	 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล	 รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เป็นประธาน	
ในพิธีเปด	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ณ	ชั้น	๒
อาคาร	๙๐	ปี	 ราชภัฏเชียงใหม่	 เพ่ือส่งเสริมให้
บุ คลากรมีการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ ทั กษะและ
ประสบการณ์การท�างานร่วมกันระหว่างบุคลากร
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี	
(Best	Practices)	ในการท�างาน	ทัง้นีไ้ด้รับเกยีรตจิาก
อาจารย์พนัธ์ศกัดิ ์พรมอนิถา	(โค้ชต้อม)	ผูอ้�านวยการ	
สถาบันฝกอบรมและการโค้ช	เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

	 เม่ือวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๖๑	ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์	-
นาคนษิฐนนต์	รองอธกิารบดี	มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่	
นายกิตติ์ธเนศ	พันธ์ภานุฉัตร์	 ศึกษาธิการจังหวัดเขียงใหม่	
ดร.ณฐักลุ	รุณผาบ	รอง	สพม.เขต	๓๔	ศกึษานเิทศก์	วรีะ	อสุาหะ	
ดร.วรศักดิ์ 	 วัชรก�าธร	 หัวหน ้าหน ่วยศึกษานิ เทศก ์	
ดร.จิราภรณ ์ 	 สุภิสิ งห ์ 	 ผู ้ จัดการศูนย ์ฝ กอบรมครู	
ภาษาองักฤษในระดบัภมิูภาค	(Boot	Camp)	มหาวทิยาลยั	
ราชภัฏเชียงใหม่	 	พร้อมคณะให้การต้อนรับ	หม่อมหลวง 
ปรยิดา ดศิกลุ	 เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธกิาร	
ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค	(Boot	Camp)		ณ	อาคาร	๙๐	ปี	ราชภัฏเชียงใหม่	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	พร้อมกันนี้ได ้จัดให้มี
การประชุมเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานศูนย์ฝกอบรมครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค	(Boot	Camp)	อีกด้วย

 ผ ศ . ด ร . ช า ต รี  ม ณี โ ก ศ ล 	 รั ก ษ า ร า ช ก า ร																										
แทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่	 ลงนามข้อตกลง	
ความร่วมมือกับ	Mr.Rajat Chatterjee	ผู้จัดการโรงแรม	
เลอ	เมอรเิดียน	เชียงใหม่	ท้ังนีม้คีณะผู้บรหิารมหาวทิยาลยั	
คณาจารย์	 บุคลากรของมหาวิทยาลัย	 และคณะผู้บริหาร	
บุคลากรของโรงแรม	ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น	 ณ	 ห้อง	 Excursion	 ชั้น	 ๓	 โรงแรม	 เลอ	
เมอริเดียน	 เชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 ๕	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑	
เพื่อความร ่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	
ฝกประสบการณ์วิชาชีพกับผู้เชี่ยวชาญของโรงแรมที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและให้ค�าแนะน�า
ในการฝกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงใหม่	 ร่วมจดันิทรรศการวชิาการเน่ืองในงาน	
“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ระดับภูมิภาค”	เมื่อวันที่	๔	–	๑๐		มิถุนายน	๒๕๖๑	
ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่	
(CMECC) 	 จั งหวัด เชี ยง ใหม ่ 	 ภายใต ้แนวคิด	
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร์
เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
ส�าหรับการจัดนิทรรศการ	 ในครั้งนี้มีภาควิชาฟสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	เคมี	ชีววิทยา	คหกรรมศาสตร์	
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 และสาธารณสุขศาสตร์		
คอมพิวเตอร์	 คณิตศาสตร์และสถิติและเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม	ร่วมจดันทิรรศการแสดงผลงานให้ความรู้
แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชน	ทั้งนี้มีหน่วยงาน	
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ภาครัฐและเอกชน

 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล	 รักษาราชการแทน
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจกัรกมัพูชา	
ด้านการศึกษา	 ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีประจ�าปีการศกึษา	๒๕๖๑	
เมื่อวันที่ 	๘	มิถุนายน	๒๕๖๑	ณ	ห ้องประชุม	
เอื้องสายส่องแสง	 อาคารส�านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 โดยในปีการศกึษา	 ๒๕๖๑	
มนีกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๕	คน	ประกอบด้วย	
ระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ	
คณะวิทยาการจัดการ	สาขาวิชาคณิตศาสตร ์	
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	,	สาขาวชิาการท่องเทีย่ว	
และการโรงแรม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
และระดบัปรญิญาโท	สาขาวชิาพลงังานและสิง่แวดล้อม	
ชมุชน	 วทิยาลยัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชีมุชน	
แห ่ง เอเชีย	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีปจฉิมนิเทศ นศ. โครงการแลกเปลี่ยน

ม.ยูนนานนอรมอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

กจิกรรมเผยแพรองคความรูเวทีตลาดนัด KM

ระดับมหาวิทยาลัย 

เยี่ยมชมศูนยฝกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) มร.ชม.

 มร.ชม. รวมลงนามขอตกลงความรวมมือ

กับ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม

มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ระดับภูมิภาค

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพระราชทาน

ความชวยเหลือแกราชอาณาจกัรกมัพชูา

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๕



 เปนเวลา ๑ ป เต็ม ที่ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไดออกเดินทางจากภูมิลําเนา เพื่อไปปฏิบัติภารกิจ
สําคัญภายใตโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประจาํป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ตลอดระยะเวลา ๓๖๕ วัน ใหประสบการณ์อะไรกบันอง ๆ บาง ตดิตามไดจาก 
รายงานพิเศษไดเลยค่ะ
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	 เริ่มต้นจาก	นางสาวอรยา อาจิณพัฒน์ นักศึกษาชั้นปที่ ๒ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

เอ่ยดวยรอยยิ้มว่าตนมีโอกาสไดเขาร่วมโครงการเพราะทราบข่าวจากชมรมรักษ์ภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 

ดวยความที่มีใจรักและอยากมีส่วนร่วมในการแพร่ภาษาไทยและศิลปะวัฒนธรรมใหเด็กไทยในต่างประเทศ 

จึงตัดสินใจสมัครและทําหนาท่ีสอนภาษาไทยและนาฏศิลปไทย - ลานนาใหแก่เด็กและผูปกครองทุกวันอาทิตย์ 

อย่างสุดความสามารถ	“ในช่วงที่ได้ไปอยู่ที ่นั ่นได้ท�าหน้าที่สอนภาษาไทยและนาฏศิลปให้แก่เด็ก	ๆ

โดยสอนทุกวันอาทิตย์	 ส่วนในวันอื่น	 ๆ	 ก็ได้เข้าร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท�าความสะอาดบริเวณวัด

และช่วยจัดเตรียม	ภัตตาหารถวายพระ	การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์เป็นอย่างมาก	

อาทิ	การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น	การฝกทักษะการสอน	และที่ส�าคัญได้ทักษะ

การท�าอาหารเพิ่มมากขึ้น	เพราะอยู่ที่ประเทศไทยไม่เคยท�าอาหารเองเลยแต่พอไปอยู่ที่นั่นต้องฝกท�าเอง

ทุกอย่าง	นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ท�าให้เราแข็งแกร่งขึ้นค่ะ”

	 ทางด้าน	นายนนทการ สุร ัตน์ นักศึกษาชั ้นปที ่ ๓ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาดนตรี 

คณะครุศาสตร์ กล่าวเปนเสียงเดียวกันว่า ตัดสินใจเขาร่วมโครงการเพราะอยากเปนคนไทยที่มีโอกาสได

สืบสานวัฒนธรรมไทย อยากใหคนไทยในต่างแดนไม่ลืมวัฒนธรรมบานเกิดเมืองนอนและอยากใหชาวต่างชาติ 

เห็นความงดงามของวัฒนธรรมไทย “ส่วนตัวแล้วมีความตั้งใจอย่างมากกับการท�าหน้าที่ในครั้งนี้

เตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองทั้งการฝกภาษาอังกฤษและเตรียมสื่อการสอนที่ชาวต่างชาติเข้าใจง่าย

โครงการนี้ท�าให้ผมได้มีโอกาสสอนดนตรีล้านนาให้แก่เด็กและบุคคลที่สนใจ	นอกจากนี้ยังได้รับ

ประสบการณ์การใช้ชีวิต	ในต่างประเทศ	เรียนรู้อุปสรรคต่าง	ๆ	เช่น	การติดต่อสื่อสาร	กฎหมาย	

วัฒนธรรมต่างชาติ	ซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีส�าคัญคร้ังหน่ึงในชีวิต	เป็นช่วงชีวิตท่ีสนุกมาก	ๆ	ครับ”

๖ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



	 ส �าหร ับ	นายพงค์พิพ ัฒน์ สมยศ นักศึกษาชั ้นปท ี ่  ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 

เอ่ยถึงโครงการนี้ว่า	“ผมได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	และมีความสนใจ	ประกอบกับอยากหาประสบการณ์ใหม่	ๆ	จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ	โดยการ	

ใช้ชีวิตที่นั่นผมมีหน้าท่ีสอนวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์และยังได้มีโอกาส

แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับชม	ช่วยทางวัดจ�าหน่ายอาหารในตลาดนัด

ประจ�าวันอาทิตย์	ทั ้งนี ้ก ่อนเดินทางได้เตรียมตัวอย่างมากทบทวนภาษาอังกฤษของตนเองให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน	ซ่ึงนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดีเย่ียมเพราะท�าให้มีความรักในความเป็นครูมากข้ึน

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองส�าหรับการเป็นครูในอนาคต	 นอกจากน้ียังได้มีโอกาสท่องเท่ียว	

ในสถานที่ส�าคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 แกรนด์แคนยอน	 สะพานโกลเดนเกต	 ลาสเวกัส	 อลาสกา	 และสถาน

ที่ส�าคัญต่าง	ๆ	อีกมากมาย	ได้เปดโลกทัศน์ใหม่	ๆ	ให้กับชีวิต	ได้เรียนรู้และเข้าใจในภาษาอังกฤษมากข้ึน	

กว่าเดิม	ถือเป็นความทรงจ�าและประสบการณ์ที่มีค่ามากต้องขอขอบพระคุณที่มหาวิทยาลัยในโอกาส

กับผมครับ”

	 ปดท้ายที่หนุ ่มคนสุดท้าย	นายชนนภัส เปนเครือ นักศึกษาชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ เล่าถึงการเขาร่วมโครงการครั้งนี้ว่าเปนโครงการที่ให

ประสบการณ์ชวีติและฝกระเบยีบวนัิย พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เปดมมุมองใหม่ในการใชชวีติในอกีมมุโลก 

ที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรม ภาษา เปนโอกาสสําคัญที่ทําใหเห็นคุณค่าของความเปนไทยและภูมิใจที่มีโอกาส

เปนผูร่วมสืบสาน “ผมเป็นคนชอบหาประสบการณ์นอกห้องเรียน	ถึงแม้ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะพบเจออะไร

แต่ก็อยากค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	 โครงการน้ีผมได้น�าเอาความสามารถของตนเองที่มีมาใช้อย่างเต็มที่และ

เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ	 ด้วยการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ดนตรีไทย	 -	 ล้านนา	

นาฏศิลปไทย	-	ล้านนา	และภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการด�ารงชีวิตและวัฒนธรรม

กับต่างชาติอีกด้วย	ผมได้รับหน้าที่หลักในการสอนวิชาภาษาไทยแก่เด็ก	ๆ	ชาวอเมริกา	ซึ่งนอกจาก	

งานสอนแล้ว	ยังมีงานด้านศิลปะการแสดงของไทยที่น�าไปเผยแพร่ในสถานที่ต่าง	ๆ 	อยู ่ตลอดเวลา	

พร้อมกันนี้ได้บ�าเพ็ญประโยชน์	เช่น	ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในวัด	ท�ากับข้าว	เตรียมของถวายพระ	

ล้างห้องน�้า	ต้อนรับแขกผู้มาเยือน	๑	ปี	ส�าหรับการเป็นครูอาสาสมัครให้อะไรมากกว่าที่คาดไว้	ผมเริ่มรู้จักอดทนต่องานหนัก	รู้จักเสียสละ

เพื่อส่วนรวมมากขึ้น	ได้ฝกระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลาเรียนรู้วิธีการท�างานและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างสงบสุข	รู้และเข้าใจ	

ในวัฒนธรรมของชาติอื่น	เคารพในสิทธิของผู้อื่น	และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง”

นับไดว่าเปนประสบการณ์นอกหองเรียนที่มีคุณค่าอย่างมาก

บทเรียนชีวิตที่เปยมดวยความสุขความทรงจํา บางครั้งหาไม่ไดจากในหองเรียน แต่ตองออกตามหา

ดวยการนําความรูจากในหองเรียนมาต่อยอดในโลกกวาง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถของตนเอง

และเรียนรูที่จะเปนผูถ่ายทอดประสบการณ์ ความรูนั้นใหเกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ
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	 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา	

ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	และรัชกาลท่ี	๑๐	จากพระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์	ไปยังบ้านปางขมุ	(แม่สาเก่า)	ต.โปงแยง	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	

รวมระยะทางประมาณ	๑๖	 กิโลเมตร	 โดยมีผู้น�าชุมชนจากหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน	 สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโปงแยง	และผู้อ�านวยการโรงเรียนโปงแยงเฉลิมพระเกียรติ	ร่วมเดินทางและให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของเส้นทาง	

พิธีกรรมและความเช่ือของชนเผ่า	พันธ์ุไม้ต่าง	ๆ	ท้ังน้ีตลอดเส้นทางมีผู้บริหาร	คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมเดินทางด้วย	ส�าหรับกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตราในหลวงรัชกาลท่ี	๙	และรัชกาลท่ี	๑๐	จากพระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์	

ไปยังบ้านปางขมุ	(แม่สาเก่า)	ต.โปงแยง	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่	เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	ชาวบ้าน	ชุมชน	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น	เพื่อขับเคลื่อน

การสืบสานศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป
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	 รอบรั้วด�าเหลืองเรื่องเล่าข่าวสารจากชาวราชภัฏฉบับนี้	 พิงค์ราชภัฏขอเร่ิมต้น																						
ด้วยการรวมพลังครั้งส�าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง	 ๖	 แห่ง	 เมื่อวันที่	 ๑๖	พฤษภาคม	
๒๕๖๑	ผศ.ดร.ชาตร ีมณโีกศล รกัษาราชการแทนอธกิารบดี มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ 
กล่าวต้อนรับ	 อธิการบดี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรธีรรมราช ในโอกาสร่วมพธิลีงนามบนัทกึขอตกลงความร่วมมอืทางวชิาการในการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ร่วมกนัในนาม ICRU International Conference 
ณ	 ห้องประชุมสภามหาวทิยาลยั	 อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกียรต	ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 ก�าหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ	

ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	และเพื่อสนองพระราโชบายตามโครงการในพระราชด�าริของรัชกาลที่	 ๑๐	สร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพ	
การจัดประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิ เผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการของอาจารย์	 นกัวชิาการ	นกัวจัิยและนกัศกึษาระดบับณัฑติศึกษา	
พร้อมทัง้แลกเปลีย่นความรู้ทางวชิาการในระดับนานาชาติ	เพือ่เผยแพร่ผลงานวจิยัทุกปีของท้ัง	๖	มหาวทิยาลยั	โดยสลับกนัเป็นเจ้าภาพหลกั
ในการจัดประชุมฯ	และร่วมกันสนับสนุนด้านงบประมาณ	ก�าลังคน	และทรัพยากรอื่น	ๆ 	ที่จ�าเป็นในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ให้ประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน	โดยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่	๑	ก�าหนดจัดขึ้น	ระหว่างวันที่	
๑๗	–	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่	มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก	ซ่ึงคาดว่า	จะได้รับเกียรติ	
จากผู้ทรงเกียรติระดับนานาชาติร่วมการประชุมเป็นจ�านวนมาก

	 ต่อเนือ่งทีเ่รือ่งน่ายนิดีของนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่	ซ่ึงมผีูม้อบโอกาส	
ทางการศึกษาโดยในปีการศึกษา	 ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	 ให้การต้อนรบั	
คุณวัฒนาวรรณ อัศเวศน์	ในโอกาสมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก ่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ณ	ห้องเอื้องแววมยุรา	อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	เมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ซึ่งทุนการศึกษานี้เป็นเงิน
สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ในรูปแบบทุนต่อเนื่อง
จนส�าเร็จการศึกษา	จ�านวน	๒	ทุน	ทุนละ	๑๕,๐๐๐	บาท	ต่อปี	โดยเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่	๑	
ปีการศึกษา	๒๕๖๑	เป็นต้นไป

	 ปดท้ายรอบรั้วด�าเหลืองฉบับนี้ด้วยสปริตของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ซึ่งคว้าชัยมาให้พวกเราได้ชื่นใจจากการแข่งขันกีฬา “มอดินแดงเกมส์”                            
โดยนายธนะโชค สนัต์สวสัด์ิ นายกสโมสรบคุลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	เปดเผยว่า	
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนอาจารย์และบุคลากร	 เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ครั้งท่ี	๓๗	“มอดินแดงเกมส์” 
ระหว่างวันท่ี	 ๒	 –	๙	 มิถุนายน	๒๕๖๑	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 นั้น	
ก่อนปดฉากกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา	นักกีฬาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่สามารถสร้างผลงานคว้าเหรียญเงิน	กีฬากรีฑา	ประเภทวิ่ง	๑๐๐	เมตร	
รุ่นอายุ	๔๐	–	๔๔	ปี	หญิง	จากฝีเท้าของ	อาจารย์วรารัตน์	หมอดู	ด้วยสถิติ	๑๕.๔๙๗	วินาที	

นับเป็นการคว้าเหรียญรางวัลเหรียญที่สามให้กับเจ้าตัว	ขณะท่ีนางสาวอรทัย	อินทะวงค์	รั้งอันดับ	๓	คว้าเหรียญทองแดง	กีฬากรีฑา	
ประเภทพุ่งแหลน	รุ่นอายุไม่เกิน	๒๙	ปี	หญิง	สถิติ	๒๑.๒๐	เมตร	ท�าให้การแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
ครั้งที่	๓๗	“มอดินแดงเกมส์” นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองเป็นล�าดับที่	๒๑	จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด	๖๙	สถาบัน	มีนักกีฬาจ�านวนกว่า	๗,๐๐๐	คน	ส�าหรับการจัดการแข่งขันครั้งถัดไปจะมีขึ้น	ณ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ภายใต้ชื่อ “ขุนเลเกมส์”	ในช่วงเดือนมิถุนายน	๒๕๖๒	ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาร้ัวด�าเหลือง	
ทุกท่านด้วยค่ะ
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	 เดินทางมาถึงประเทศสุดท้ายของ

ก า ร เ รี ย น รู ้ เ รื่ อ ง ร า ว สถ าป ั ต ย ก ร รม

เมืองอาเซียน	หลังจากใน	๙	ฉบับที่ผ ่านมา	

ได้ยลโฉมความงดงามของประเทศสมาชิกอาเซียน

ไปแล้ว	๙	ประเทศ	ในตอนจบของสถาปัตยกรรม

อาเซียนฉบับน้ี	กลับมาที่ราชอาณาจักรไทยบ้านเรา	

ดินแดนแห่งรอยยิ้มและมิตรไมตรี	ซึ่งมีความหลากหลาย	

ทางศิลปะและวัฒนธรรม			

	 ในอดีตที่อยู ่อาศัยของคนไทยจะสร้างติดกับแม่น�้า	

เป็นแบบบ้านทรงไทยทีส่ร้างด้วยภูมปัิญญาแบบไทย	อาทิ	การเข้าไม้	

การใช้สลกัแทนตะป	ูการออกแบบหลงัคาทรงสงู	การยกพืน้ให้ใต้ถนุโล่ง	

เพื่อระบายอากาศท�าให้ผู้อยู่อาศัยรับลมได้ตลอดทั้งปี

	 ปัจจุบันบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยได้ปรับเปล่ียนไป

ตามยุคสมัย	มีการสร้างเป็นอาคารแบบยุโรป	รวมถึงการรับอิทธิพลจาก

สถาปัตยกรรมนานาชาติ	ประกอบกับวัสดุก่อสร้างท่ีอ�านวยให้รูปแบบ

บ้านมีรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่ง ข้ึน	เช ่น	คอนกรีต	เหล็ก	กระจก	

ท�าให้บ้านเรอืนไทยได้รบัความนยิมน้อยลง	เนือ่งจากหาช่างท่ีด�าเนนิการ	

สร้างได้ยาก	วัสดุไม้มีราคาสูงข้ึน	ต่อมาจึงมีหลายหน่วยงานเข้ามา

ด�าเนินการอนุรักษ์เรือนไทยไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา	

ขอขอบคุณขอมูลจาก :
วารสาร ราย ๓ เดือน ปที่ ๕๒ ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ขอบคุณภาพประกอบจาก :
http://www.watthasung.com

http://www.carrushome.com 

๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



      เม่ือเขาสูฤ่ดูฝนนอกจากสุขภาพทีต่องดแูลเปนพเิศษเพ่ือปองกนัโรคไขหวดัและอาการปวยท่ีเกดิจากอากาศชืน้แลว ส่ิงหนึง่ทีต่อง 

ระมัดระวังและเรียนรูวิธีการรับมือ คือ การปองกันอันตรายจากการถูกฟาผ่า เนื่องจากที่ผ่านมามีการประกาศเตือนภัยเรื่องพายุ 

อยู่บ่อยครั้ง และอันตรายท่ีมักเกิดในช่วงฝนฟาคะนองนั่นคือ กรณีของการเกิดเหตุฟาผ่า พิงค์ราชภัฏฉบับนี้จึงไดนําขอมูลดี ๆ 

จากกรมควบคุมโรค ที่แนะนําถึงการปฏิบัติตนในช่วงที่มีพายุฝนฟาคะนองเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะ 

	 ๑.	หลกีเลีย่งการอยูก่ลางแจ้งในขณะฝนตกฟ้าคะนอง	หากจ�าเป็นควรนัง่ยอง	ๆ 	ย่อตวัให้ต�า่และชิดกบัพืน้ให้มากท่ีสดุ	แต่ไม่ควรนอน

	 	 ราบกบัพืน้	รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูง	เสาไฟฟ้า	ป้ายโฆษณา	เพราะฟ้าผ่าลงที่สูง	

	 ๒.	เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองควรอยู่ในตัวอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้าจะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	ไม่ควรใช้โทรศัพท์

	 	 เปดคอมพวิเตอร์	เล่นอนิเตอร์เน็ต	ดูโทรทศัน์	ฟังวทิย	ุหรอือยูใ่กล้ประตูหน้าต่างท่ีมส่ีวนประกอบเป็นโลหะในขณะฟ้าร้องฟ้าผ่า		

	 ๓.	หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด	เพราะกระแสไฟจากฟ้าผ่าอาจไหลผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า	หรือสื่อไฟฟ้าต่าง	ๆ	ท�าให้เกิด

	 	 อนัตรายข้ึนได้		

	 ๔.	กรณีอยู่ในรถควรปดกระจกทุกบาน	หากฟ้าผ่าลงรถควรตั้งสติ	ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาดเพราะกระแสไฟฟ้าท่ีไหลตาม

	 	 ผวิโลหะของตวัถงัรถจะไหลลงสูพ่ืน้ดนิ	หากออกนอกรถจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูฟ้าผ่าสงู	งดสมัผสัส่วนทีเ่ป็นโลหะ	ในการช่วยเหลือ

	 	 ผู้ถูกฟ้าผ่าต้องด�าเนินการอย่างรวดเร็วโดยประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ

			 นอกจากนี	้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	ได้มปีระกาศให้ทุกพืน้ท่ีเตรียมรบัมอืกับน�า้ท่วมฉบัพลนั	น�า้ปาไหลหลาก	น�า้ล้นตลิง่

โดยขอให้ประชาชนตดิตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชดิและเตรยีมความพร้อมในทกุด้านเพือ่ป้องกนัความสญูเสยีทัง้ในกลุม่ผูใ้หญ่

และเด็ก	เพื่อป้องกันการจมน�้า	โดยควรยึดหลัก	“๓ หาม ๒ ให”	ค่ะ

	 โดย	๓	ห้ามได้แก่	 ๑.	ห้ามหาปลา/เก็บผัก		 ๒.	ห้ามดื่มสุรา		 		๓.	ห้ามเล่นน�้า	

	 ส�าหรับ	๒	ให้	คือ		๑.	ให้สวมเสื้อชูชีพ	(หรือน�าอุปกรณ์ที่ลอยน�้าได้ติดตัวไปด้วย	เช่น	ถังแกลลอน/ขวดน�้าพลาสติกเปล่าปดฝา)	

																										 	 ๒.	ให้เดินทางเป็นกลุ่ม	พร้อมทั้งระวังสัตว์มีพิษมาหลบอาศัยตามบ้านเรือน	เพราะช่วงฝนตกหนักอาจถูกสัตว์

	 	 	 							เหล่านั้นกัดหรือต่อยได้	

	 ทั้งนี้	หากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ	โทร.๑๖๖๙

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	สายด่วนกรมควบคุมโรค	โทร.	๑๔๒๒	

             ขอบคุณขอมูล :	กรมควบคุมโรคและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วารสารพิงคราชภัฏ
                    PING RAJABHAT

๑๑



HALF MARATHON
๒๐๑๘

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์แม่ริม (สะลวง - ขี้เหล็ก)

เปิดรับสมัคร ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ติดตามรายละเอียดได้ที่
www.facebook.com/CMRUHalfmarathon

CMRU

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


