อาศิรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สิบสองสิงหมาสเฉลิมองค์สิริกิติ์		
พระทรงเป็นแม่แผ่นดินสง่าพระนาม			
		 ขอพระองค์ทรงพระเจริญชาติ			
พระพลานามัยพิพัฒน์มี					
		 เจริญพร้อมพระบารมีแลยศศักดิ์		
ถวายพระพรเฉลิมองค์วรงค์รอง			

พระชนนีมิ่งบพิตรกษัตริย์สยาม
ทุกเขตคามพร้อมพรักน้อมภักดี
ฉวีมาศผ่องพิสุทธิ์เจริญศรี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกกาลปอง
อาณาราษฎร์จงรักภักดีสนอง
เป็นร่มพระโพธิ์ทองไทยนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า
นายกรเพชร เพชรรุ่ง : ผู้ประพันธ์

P I N G

R A J A B H A T

วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน พบกันในเดือนสิงหาคมเดือนที่อบอวลไปดวยความรักและสายใยความผูกพันระหวางแมกับลูก และ
ยิง่ ไปกวานัน้ นัน่ คือ ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ “แมหลวงของแผนดิน”
ซึง่ ปวงชนชาวไทยและพสกนิกรทุกหมูเ หลาทัว่ ทุกสารทิศ ตางพรอมใจกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพือ่ แสดงความจงรักภักดีเนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๑๕๖๑ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดกําหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาและกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบดวย พิธีถวายราชสดุดี พิธีมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนและลูกกตัญู ณ ศาลารมโพธิ์
นอกจากนีค้ ณะผูบ ริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษายังไดเขารวมพิธแี ละกิจกรรมตาง ๆ ทีท่ างจังหวัดจัดขึน้ ซึง่ สามารถติดตามรายละเอียดไดภายในฉบับ
ทัง้ นี้ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไดมกี ารประชุมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ ขับเคลือ่ นพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภาคเหนือ
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮอ งสอน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู ประธานภูมภิ าค - ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนประธานการประชุม มีอธิการบดี รองอธิการบดีฝา ยวางแผน รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม ภาคเหนือ
๘ แหง เขารวมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการผลิตบัณฑิต การปรับยุทธศาสตรและการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหสอดคลองกับการจัดตั้งกระทรวงใหม รวมถึงโครงการ Big Data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ และประเด็น
ความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิต (Credit Bank)
และในโอกาสเดินทางไปเยือนจังหวัดแมฮองสอนในคราวนี้ กระผมในฐานะรักษาราชการแทนอธิการบดี ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ ระหวางจังหวัดแมฮองสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผูวาราชการ
จังหวัดแมฮองสอน เปนผูลงนามบันทึกขอตกลง ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในการรวมมือทางวิชาการเพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบายของ
สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันกอใหเกิดประโยชนตอ ประชาชนเปนสําคัญ ซึง่ ในเบือ้ งตนจะไดดาํ เนินการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย พื้นที่ตําบลปางหมู “ปางหมูโมเดล” พื้นที่หมูบาน
ดอยแสง “ดอยแสงโมเดล” พืน้ ทีห่ มูบ า นแมทะลุ “แมทะลุโมเดล” รวมถึงการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑทอ งถิน่
อาทิ ไกแมฮองสอน กลวยไม เกษตรอินทรีย และผลิตภัณฑอื่นที่เหมาะสม ภายใตการบูรณาการความรวมมือ
ทัง้ ในดานงบประมาณและทรัพยากรทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไวและบรรลุผล
อยางเปนรูปธรรมตอไป

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูจัดทํา
วันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
๔
๕
u CMRU Photo Activities
๖–๗
u ม.ราชภัฏเชียงใหม แสดงผลงาน
“พสกนิกรสุขใจภายใตรมพระบารมีจักรีวงศ”
ิ ยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ๘
u งานสัปดาหวท
๙
u รอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ
๑๐
u CMRU SHOW
๑๑
u รอบรู CMRU 360 ํ : เรื่องนารูของนักวิ่งมือใหม
u

ที่ปรึกษา

: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ,
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี ,
คุณศิรเิ พ็ญ ผอนจัตรุ สั ผูอ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ,
คุ ณ ภาคภู ม ิ ทะนุ ด ี รั ก ษาการในตํ า แหน ง
ผูอ าํ นวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ , พัชริดา เขียวขุนเนิน ,
เสาวลักษณ สามแกว , วัชระ ไทยบัณฑิตย ,
วัชราวรรณ กันทา
จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๖ หรือ ๐๕๓-๘๘๕-๕๕๕ ตอ ๙
พิมพที่
: สมพรการพิมพ

ราชภัฏ
๔ วารสารพิPINGงค์RAJABHAT

Special Report

วันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑
๑๒ สิ ง หา เวี ย นมาบรรจบ พสกนิ ก รชาวไทยต า งน อ มสํ า นึ ก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ แมของแผนดิน ในโอกาสนีค้ ณะผูบ ริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทน
อธิการบดีเขารวมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ เขต ๓ จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทน
อธิการบดี นําคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ภายในงานมีพธิ มี อบโลประกาศเกียรติคณ
ุ แมดเี ดน - ลูกกตัญู
ประจําป ๒๕๖๑ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแมดีเดนและลูกกตัญู ไดแก คณะครุศาสตร แมดีเดน
นางวันเพียน ศรีดา ลูกกตัญู นางสาวสัจจพร ศรีดา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
แมดเี ดน นางสมพร อุปกาละ ลูกกตัญู นายเมธา พรมภิภกั ดิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แม ดี เ ด น นางจั น จิ ร า ใจอาษา ลู ก กตั ญ ู นายพงศกร มหายศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
แมดเี ดน นางพนิดาภรณ ชัยมูล ลูกกตัญู นายจิรายุทธ ศรีทาสรอย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
แมดีเดน นางสาวเกศภาพร เถื่อนถํ้า ลูกกตัญู นางสาวธนิกา ยิ้มยอง วิทยาลัยนานาชาติ
แมดเี ดน นางสาวสลัมพร มณีรตั น ลูกกตัญู นางสาวศิรวิ มิ ล กิง่ กาน และวิทยาลัยแมฮอ งสอน
แมดีเดน นางศศิธร ประดิษฐ ลูกกตัญู นางสาวศิวโรชา ประดิษฐ ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
และในชวงเชาของวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.พรพิมล วงศสขุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบ ริหาร
และบุคลากร ไดเขารวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมี นายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี มีขา ราชการชัน้ ผูใ หญ ผูแ ทนหนวยงาน
ทุกภาคสวน รวมพิธีอยางพรอมเพรียง เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ น. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยคณะผูบริหาร บุคลากร
และนักศึกษา รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยในเวลา ๑๙.๐๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานใน
พิธีนําขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ และประชาชนชาวเชียงใหมทุกหมูเหลา รวมจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หองนิทรรศการ ๓ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ซึ่งดําเนินการพรอมกันทั่วประเทศ ผานการถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เพื่อแสดงพลัง
แหงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีตอแมของแผนดิน

วารสารพิPINGงค์RAJABHAT
ราชภัฏ ๕
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ
SEA - Teacher Project

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชยั รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู
เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุมประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEA-Teacher Project) เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี อาจารย ดร.ปวีณา โฆสิโต
ผูอ าํ นวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ ผูบ ริหาร อาจารยจากคณะครุศาสตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รวมพิธเี ปดและใหโอวาทแกนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ในประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย จํานวน ๕ คน ที่เขารวมโครงการ ระหวางวันที่ ๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนระยะเวลา ๑ เดือน ณ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการเก็บขอมูลเพื่อจัดทําหองสมุดสีเขียว ภายใตโครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียว (Green Library)” ทั้งนี้
ไดรบั เกียรติจาก คุณเพชรประกาย ดวงหฤทัยทิพย ผูช ว ยผูอ าํ นวยการสํานักหอสมุดและหัวหนากลุม งานภารกิจบริหารธุรการ
มหาวิทยาลัยแมโจ เปนวิทยากร ณ หองประชุมเอือ้ งสายเชียงใหม ชัน้ ๘ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สํานักหอสมุด มร.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการเก็บขอมูลเพื่อจัดทําหองสมุดสีเขียว

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กับ บริษทั จัดหางาน อินเตอรชพิ ส
(ไทยแลนด) จํากัด โดย คุณศศิวมิ ล เสียงแจว กรรมการบริหาร บริษทั จัดหางาน อินเทิรน ชิพส (ไทยแลนด) จํากัด
ทัง้ นีม้ ี ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคุณอชิตะ อนันต ผูป ระสานงาน
โครงการ รวมเปนพยาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันการศึกษาและบริษัทจัดหางานไดรวมกันพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกสถานที่ฝกงานดวยตนเองผานการเขาใชงานเว็บไซต
ในระบบ “เด็กฝกงาน.com” พรอมอํานวยความสะดวกและลดปญหาการจัดการดานการฝกงานและสหกิจใหกับมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางนักศึกษาและผูประกอบการ
ม.ราชภัฏเชียงใหม รวมลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองโถง ชั้น ๒ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พิธีมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก แกนักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย
ใหไดรบั ทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี
ดร.ณรงค คองประเสริฐ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูแ ทนคณะและวิทยาลัยเปนผูม อบทุนการศึกษา
ไดแก ทุนอาหารกลางวัน จํานวน ๙๙ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ ๑ รหัส ๖๑
จํ านวน ๘๐ ทุ น ค า ธรรมเนียมการศึกษาจายตามจริงที่ลงทะเบียนเรียน ไมเกิน ภาคเรียนละ ๘,๐๐๐ บาท เฉพาะภาคเรียนที่ ๒ ปก ารศึกษา ๒๕๖๑
ทุนการศึกษานักศึกษาชัน้ ปที่ ๒ ขึน้ ไป จํานวน ๑๕๔ ทุน เพือ่ สนับสนุนดานการศึกษาใหแกนกั ศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี ชวยเหลืองานกิจกรรมแตขาดแคลนทุนทรัพย
ใหมีโอกาสทางการศึกษาและเปนกําลังสําคัญของชาติตอไป
โรงเรียนสาธิต มร.ชม. จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุมสาระวิทยาศาสตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับหลักสูตร วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สมาคมดาราศาสตรและวิทยาศาสตรอวกาศเพือ่ การศึกษา และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุมสาระวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ ๓) และ
ประถมศึกษา (ชวงชัน้ ที่ ๒) ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชดําริในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร
สรางเครือขายการพัฒนาครูรวมกัน ตามกระบวนการ PLC/Coaching and Mentoring

เมือ่ วันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ (Thailand
Research Expo 2018) นําเสนอผลงานภาคนิทรรศการในหัวเรื่อง ราชภัฏเชียงใหมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตร
ท อ งถิ่ น ไทยไปสู  ต ลาดโลก กลุม เรื่องงานวิจัยและนวัต กรรมเพื่อการเกษตร อาหารและเทคโนโลยี โดยมี
รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ อาจารย ดร. ธัญนันท ฤทธิ์มณี และอาจารยเกษม กุณาศรี เปนผูดูแล นอกจากนี้
ยังไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุมในหัวขอยอย การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ของชุมชนจังหวัดเชียงใหมใหมศี กั ยภาพการแขงขันในอาเซียน การสกัดและการใชประโยชนจากหยวกกลวยหอมทอง
เพื่อเสริมใยอาหารในไสอั่ว กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
ลําไยอบแหงเนื้อสีทองในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน

นักวิจัย มร.ชม รวมงาน
Thailand Research Expo 2018

ราชภัฏ
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นับเปนผลงานที่สรางชื่อเสียงและถือเปนรางวัลแหงเกียรติยศที่สรางความภาคภูมิใจใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อีกครั้ง หนึ่ ง เมื่ อคณาจารยและนัก ศึก ษาจากภาควิ ช าคหกรรมศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยการนํ าของ
อาจารยมยุรี ชมภูงาม , อาจารยจนั ทรสดุ า คําขัติ และอาจารยภรู วิ จั ฐ ชีคาํ พรอมดวยนักศึกษา ไดแก นางสาวอัจฉราภรณ ใจชนะ ,
นายชนินทร วงคหาญ , นางสาวผกาวรรณ สาระจันทร , นายวุฒิชัย กอนศิลป , นางสาวนํ้าฝน ธิใจเงิน , นางสาวมอญ ลุงปน ,
นายเสนห ธนันชัย , นายรณกฤษ โตรัตนนุกุล , นายกฤษฏิชัย กันทะยัด , นางสาวมณฑิรา ลาลิน , นางสาวณัฐณิชา สุวรรณ ,
นายสุปรีย ศรีสวัสดิ์ , นายวรากร ปวงจันทรา , นายศิลาชัย สีทอง , นางสาวเกศมณีย ปองมณีวงศ , นายสงกรานต แซหาน ,
นายกิตติพศ อินทโนนเชือก , นางสาวขนิษฐา ทาอามาตย , นางสาววิลาวัลย ทิพยะ , นางสาวศโรชา สังขสวาง และผูอยูเบื้องหลัง
ทุ ก คนที่ มี ส  ว นสร า งสรรค ผ ลงาน “พสกนิ ก รสุ ข ใจภายใต ร  ม พระบารมี จั ก รี ว งศ ” ในการประกวดแกะสลั ก ผั ก – ผลไม
ผสานงานใบตองและดอกไมสด ครั้งที่ ๒๐ หัวขอ “สลักเสลาผักผลไมไทยวิถี เฉลิมพระบารมี สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงแรมแกรนดเมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เมื่อวันศุกรที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมแกรนดเมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน
การประกวดในครั้งนี้แบงเปน ๒ ประเภท ได แ ก ประเภทโรงแรม – บุ ค คลทั่ วไป และประเภทสถาบั น การศึ กษา
ซึง่ ในประเภทสถาบันการศึกษามีทมี ทีเ่ ขารวมทัง้ สิน้ ๒๒ ทีม ผลการประกวดปรากฏวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมชนะยอดเยีย่ ม
ไดรับรางวัล ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พรอมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนี ย บั ต ร จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงวั ฒ นธรรม ด วยแนวคิ ด “พสกนิ ก รสุ ข ใจภายใต
รมพระบารมีจักรีวงศ”

วารสารพิPINGงค์RAJABHAT
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ซึง่ อาจารยมยุรี ชมภูงาม ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดเผยวา ในการสรางสรรคผลงาน
เพือ่ เขารวม การประกวดไดมกี ารวางแผน จัดประชุม และเชิญชวนนักศึกษาทีส่ นใจเขารวมกิจกรรม ใชเวลาในการเตรียมความพรอม
วันละ ๔ – ๕ ชัว่ โมง เปนเวลาสองสัปดาหหลังเลิกเรียน กําหนดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยแบงออกเปน ๒ สวน
คือ งานแกะสลั ก ๑ สวน งานใบตองและมาลัย ๑ ส วน และแบ ง ตามความถนั ด เป ดโอกาสให พี่ ส อนน อ งถ า ยทอดทั กษะ
ประสบการณเพื่อใหไดเรียนรูและมีความเชี่ยวชาญ
ในสวนของแนวคิดการนําเสนอผลงานไดมีการปรึกษาหารือถึงการนําเอาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีไทยที่โดดเดน
ของแตละภาค เชน สถาปตยกรรมพระปรางควัดมหาธาตุ เศียรพระในรากไม อันเปนมรดกโลกอันดับหนึ่งของประเทศไทย
การรังสรรคอาหารไทยหมูสะโหรง ขนมจีบไทย ขนมชอมวง และนํา้ พริกเครือ่ งจิม้ รวมถึงการจําลองการขีช่ า งซึง่ เปนการทองเทีย่ ว
ที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ การแกะโคมประทีป สื่อถึงประเพณี จุดโคมเปนพุทธบูชาในประเพณียี่เปงหรือลอยกระทง ประเพณี
แหเทียนพรรษาของภาคอีสานและพญานาค ๗ เศียร แหงคําชะโนด สถานทีเ่ ทีย่ วศักดิส์ ทิ ธิแ์ หงดินแดนพญานาค และกิจกรรมดํานํา้
ดูปะการังของภาคใต มาผสมผสานผานการแกะสลักผัก ผลไมผสานงานดอกไมและใบตองสรางความโดดเดนใหกับผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งตรงกับแนวความคิดไทยนิยม เชน พัสตราภรณไทยอาหารไทย วิถีชุมชนไทย วัฒนธรรมไทย
และความหลากหลายทางมิติของความเปนไทยผสมผสานอยูในผลงาน
การไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สรางความภาคภูมิใจ
ตออาจารยผูควบคุมและนักศึกษาเปนอยางมาก ที่ไดสรางชื่อเสียงใหแกภาควิชาและมหาวิทยาลัยเปนรางวัลสูงสุดในชีวิต
ที่ตองใชความอดทน มีใจรักในงานที่ทํา เพราะทุกชิ้นงานตองอาศัยความละเอียดออน ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนกวาจะสําเร็จ
เปนผลงานดังที่ปรากฏ ตอสายตาคณะกรรมการ สาธารณชน และสื่อมวลชน
ในตอนท า ย อาจารย ม ยุ รี ได ฝ ากถึ ง เยาวชนคนรุ  น ใหม ใ ห หั น มาสนใจ สื บ สานศิ ล ปะการแกะสลั ก อั น ทรงคุ ณ ค า
ที่ไมวาประเทศใดในโลกก็ไมสามารถทําไดดีเทากับคนไทย นอกจากนี้ยังเปนการอนุรักษ และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ
ของนักศึกษาตอไปในอนาคต
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติ
เปนประธานเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๑ พรอมกันนี้ไดนําคณะผู  บ ริ ห าร
บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะครู นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ระดับมัธ ยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม และจั ง หวั ด
ใกลเคียงกวา ๘๐ โรงเรียน รว มพิธ ีถวายราชสดุ ด ี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
ณ ศาลาร ม โพธิ ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผศ.สุรศักดิ์ นุมมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม กล า วว า
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ
ของเทคโนโลยีดา นตาง ๆ รวมถึงความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาประเทศให มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมการเรียนรูวิทยาศาสตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุงหวังที่จะใหนักเรียนไดทํากิจกรรมหลากหลาย
ด ว ยตนเองและจากกระบวนการกลุ  ม เพื ่ อ ฝ ก ให น ั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ไดใชความคิดวิเคราะหและแกปญ
 หา ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะทางสังคมซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรู
และคนหาความรูใหมไมเฉพาะเพียงแคทางดานวิทยาศาสตรเทานั้น แตยัง
สามารถนําไปใชกับดานอื่น ๆ ไดอีกดวย ดังนั้น วิทยาศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศใหมีค วามเจริญและมั่นคง มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหมจึงไดจัดกิจกรรมและนิทรรศการดานวิชาการในสัปดาหวิทยาศาสตร
ประจําป ๒๕๖๑ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ใหนักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สงเสริมใหนักเรียน ครู ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมและใกลเคียงมีสว นรวมในการทํากิจกรรมฝกทักษะความเปนวิทยาศาสตร
ทักษะการนําเสนอ ตลอดจนการมีความสัมพันธอนั ดีระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กับสถาบันการศึกษาในทองถิ่น ทั้งยังเปนการเปดโอกาส ใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ
ทางวิ ช าการมี เ วที แ สดงผลงานและเผยแพร อ งค ค วามรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตรประยุกตใหเปนที่รูจักตอสาธารณชน
ภายในงานจัดใหมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการดานวิชาการและกิจกรรม
การแขงขันทักษะและการตอบปญหาทางวิทยาศาสตร พิธมี อบเกียรติบตั รศิษยเกาดีเดน
พิธมี อบเกียรติบตั รใหนกั ศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดีเดนกิจกรรมดีเดน การแสดงแฟชัน่ โชว
โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สรางความตื่นตาตื่นใจ
แกผูรวมงานอยางมาก
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รอบรั้วดํา - เหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ เชียงใหมฉบับนี้ เริ่มตนขา วแรกดวย
ความสามารถของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นายศิรริ าช ศรีบรุ ี นักศึกษาชัน้ ปที่ ๔ ภาควิชาเศรษฐศาสตร
และนายสมบุญ แซมื่อ นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทน
เขารวมการฝกอบรมหลักสูตร “สรางนักบริหารดีและเกง Creating Future Great Leaders” ประจําป ๒๕๖๑
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) เมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย ภายหลังการอบรม
ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนําเสนอผลงานและแผนธุรกิจรวมกับตัวแทนนักศึกษา
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการนําเสนอ
นักศึกษารั้วดํา – เหลือง ควารางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเกง พรอมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
และรางวัลชมเชยมาครองไดสําเร็จ
ทางด า นบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ผศ.ดร.กมลณั ฏ ฐ พลวั น คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เป ด เผยว า
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดเขารวมการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลําปางวิจัย ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นัน้ นางสาวรสริน พันธุ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาผูน าํ ทางการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับเกียรติบัตรผูนําเสนอ
ผลงานวิจัยดีเดนภาคบรรยาย โดยผลงานวิจัยแบบบรรยายเปนผลงานจากวิทยานิพนธ เรื่อง การพัฒนา
ผูน าํ ครูสะเต็มศึกษาสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดแก ผศ.ดร.ชุฏิภัคค เขมวิมุตติวงศ , ผศ.อโนดาษ รัชเวทย และ อ.ดร.ภานุพัฒน ชัยวร ทั้งนี้งานวิจัย เรื่องดังกลาว
ยังไดรับทุนอุดหนุนจากการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่อง การบริหารแผนงานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัย
รุนใหมระดับปริญญาเอก จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) อีกดวย
จากรางวัลแหงความภาคภูมิใจ มาถึงเรื่องราวเรือชนะคลื่น ประจําป ๒๕๖๑ ในปนี้มีผูเกษียณ
อายุราชการ ทัง้ หมด ๑๕ ทาน ไดแก ผศ.อภิญญา มนูญศิลป ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร
ผศ.บัญชา อินทะกูล , อาจารยธนมนต ธนรัตนพิมลกุล ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร อาจารยไกรสิทธิ์ พิรุณ หลัก สูตรดนตรี ภาควิชาดนตรีศิลปะการแสดง
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ผศ.สุ กั ญ ญา คํ า นวนสกุ ณี ภาควิ ช าการบั ญ ชี แ ละการเงิ น
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย ดร.จิตมิ า กตัญู สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผศ.ดร.บุญเลิศ คําปน ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร นายสัณหธนัช ไชยลังการ
คณะครุศาสตร นายเจริญ จันทรบาล งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี นายทรงศักดิ์ สุทธวาสน
งานโสตทัศนูปกรณ กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี นายประพัฒน ดวงแสง งานสวนและสิง่ แวดลอม
กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี นางวันเพ็ญ พิพัฒนพงษกมล สํานักทะเบียนและประมวลผล
นายสมคิด อินขะ สํานักหอสมุด นางนงลักษณ สุรยิ วัตร งานอนามัยและสิง่ แวดลอม กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี และนางอัมพวรรณ แสงอรุณประดิษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะไดจัดพิธี
เชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแดเรือชนะคลื่น ประจําป ๒๕๖๑ ในเดือนกันยายนนี้
สงทายดวยขาวการแขงขันเปตอง ในงานมหกรรมกีฬาราชภัฏเชียงใหมเฉลิมพระเกียรติ
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึง่ มีกาํ หนดจัดการแขงขัน
ในวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามเปตอง (ดานขางอาคารอเนกประสงคดานภาษาเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ หรืออาคารแมลงปอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน ประเภทประชาชนทั่วไป ๒ คน คาสมัครทีมละ ๕๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศ
ไดรับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล ประเภทประชาชนหญิง ๒ คน
คาสมัครทีมละ ๔๐๐ บาท รางวัลชนะเลิศไดรับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัลผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล
๓,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พรอมถวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
พรอมถวยรางวัล ประเภท VIP ๒ คน (อายุตั้งแต ๔๐ ป ขึ้นไป) คาสมัครทีมละ ๑,๕๐๐ บาท ชนะเลิศรับถวยรางวัลจากรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองชนะเลิศอันดับ ๑ – ๓ รับถวยรางวัล ผูสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทางหมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕ – ๕๐๐
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.cmru.ac.th

ราชภัฏ
๑๐ วารสารพิPINGงค์RAJABHAT

พิงคราชภัฏฉบับนี้ มีเรือ่ งราวความภาคภูมใิ จระดับนานาชาติ ผลงานนักวิจยั รัว้ ดํา - เหลือง
ผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการประยุกตใชวัสดุนาโน และ
อาจารยภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ทีส่ รางสรรคจากความตระหนักวา “ในทุก ๆ ๙๐ วินาที มีเด็กอายุตาํ่ กวา ๕ ป
ในทวีปแอฟริกาเสียชีวิตจากการบริโภคนํ้าไมสะอาดและประชากรมากกวา ๑,๐๐๐ ลานคน
ในโลกตองการนํ้าสะอาด” จึงเกิดเปนผลงาน ตัวกรองดินเผาแบบมีรูพรุนนาโนสําหรับ
กรองนํ้าดื่มใหสะอาดปลอดภัย (Nanoporous potteries ﬁlters for water puriﬁcation)
ซึง่ สามารถใชประโยชนไดจริง ควารางวัลเหรียญทองในการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
ตั ว กรองดิ น เผาแบบมี รู พ รุ น นาโนสํ า หรั บ กรองนํ้ า ดื่ ม ให ส ะอาดปลอดภั ย
Nanoporous potteries ﬁlters for water puriﬁcation เปนวัสดุผสมนาโนแบบมีรูพรุน
นาโนของดินเหนียวดินขาวลําปางและไฮดรอกซีอะพาไทตที่เตรียมโดยวิธีการบดพิเศษ
ดวยเครื่องบดละเอียด จากนั้นจึงขึ้นรูปเปนรูปหมอ เผาที่อุณหภูมิ ๖๕๐ องศาเซลเซียส
ใชกรองนํ้าสําหรับดื่มและใชประกอบอาหารจากแหลงนํ้าใด ๆ ได ซึ่งเปนการกรองที่งาย
สะดวก ประหยัด และไดนํ้าที่มีความสะอาดปลอดภัย ดวยวิธีการกรองที่อาศัยแรงโนมถวง
ของโลกเพียงใสภาชนะรองรับแลวเทนํา้ ทีต่ อ งการกรองลงไป ทําใหไดนาํ้ ดืม่ ทีส่ ะอาดปลอดภัย
เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี นับ เปนผลงานวิจัยชิ้นสําคัญอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
ไดอยางแทจริง

วารสารพิPINGงค์RAJABHAT
ราชภัฏ ๑๑

ปจจุบันนี้มองไปทางไหนก็เห็นคนรุนใหมหันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการ “วิ่ง”
นับเปนเรือ่ งนาดีใจทีก่ ระแสการออกกําลังกายเปนทีน่ ยิ มในคนทุกกลุม งานแขงขันวิง่ ก็เริม่ เกิดขึน้ บอยครัง้
แตทวา แมการวิง่ จะเปนการออกกําลังกายทีด่ เู หมือนงายและไมมอี ปุ กรณมากมาย ควารองเทาผาใบ
คูเกงสักคู ก็สามารถลุยไดแลวแตขืนลุยแบบไมไดเตรียมความพรอมรางกายกอน แทนที่จะไดสุขภาพ
ที่ดีอาจไดรับบาดเจ็บแทนได ดังนั้น พิงคราชภัฏจึงขอนําขอมูลดี ๆ มาฝากนักวิ่งมือใหมเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนลงวิ่ง ตองเตรียมตัวอยางไรบางไปติดตามพรอมกันเลยคะ
 รองเทาวิ่ง คืออุปกรณสําคัญอยางมากซึ่งจะตองเปนรองเทาสําหรับวิ่งเทานั้น เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับการวิ่ง
สามารถรับแรงกระแทกและนํ้าหนักของรางกายไดดีและควรมีขนาดหลวมเล็กนอย พอที่จะเอานิ้วคั่นระหวางสนเทากับสวนหลัง
ของรองเทาได เพราะหากรองเทาคับเกินไปเทาอาจพองหรือเจ็บได
 ชุดวิ่ง ควรเลือกที่มีนํ้าหนักเบา สบายผิว ระบายความรอนไดดี เลี่ยงชุดที่มีตะเข็บแข็ง ๆ หรือรัดแนนจนเกินไป
 อบอุน รางกาย กอนเริม่ วิง่ ควรอบอุน รางกายดวยการออกกําลังกายเบา ๆ ยืดเสนยืดสาย แกวงแขน แกวงขา ใหเลือดสูบฉีดเบา ๆ
ที่สําคัญที่สุดหามวิ่งทั้งที่ยังไมไดอบอุนรางกายเด็ดขาดเพราะอันตรายเปนอยางมาก โดยชวงระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ นาทีแรก ที่เริ่มวิ่ง
ใหวิ่งชา ๆ เบา ๆ เพื่อปรับสภาพรางกายและการเตนของหัวใจใหคอยๆ แรงขึ้นและไมจําเปนตองวิ่งเร็วเพื่อแขงกับคนอื่น แตเราวิ่งแขง
กับตัวเราเองเมื่อวานใหรางกายคอย ๆ ปรับตัว และวิ่งไดไวขึ้น นานขึ้นและเหนื่อยนอยลง เมื่อวิ่งแลวรูสึกเหนื่อย คอย ๆ ผอนแรงลง
วิ่งชาลงเรื่อย ๆ แลวเปลี่ยนมาเปนเดินแทนหากพื้นที่วิ่งไมคอยเรียบ ใหคอยมองดูพื้นดวยและหากวิ่งตอนเชามืดหรือตอนกลางคืน
แลวมองพื้นไมคอยเห็นใหลองยกเทาใหสูงขึ้นอีกนิด
 มีวินัย ควรมีวินัยในการวิ่ง ตั้งมาตรฐาน ตรวจสอบเสมอวาเมื่อวานวิ่งไดเทาไหร วันนี้ตั้งเปาหมายไวอยางไร แลวทําใหถึง
อยาวิ่งหรือหยุดวิ่ง ตามระยะของผูอื่น เพราะรางกายของแตละคนไมเหมือนกัน
 อยาใหรางกายขาดนํ้า กอนวิ่งใหจิบนํ้าเล็กนอย ระหวางวิ่งหากรูสึกกระหายสามารถจิบนํ้าได แตอยาดื่มมากเกินไป
เพราะจะทําใหจุกได
 ไมควรออกวิ่งทั้งสัปดาห ควรใหรางกายไดพักบาง อาจจะวิ่ง ๒ – ๓ วันแลวหยุดพัก หรืออาจวิ่งวันเวนวันแทนแตก็ไมควร
หยุดวิ่งไปนาน ๆ ถาเริ่มแลวก็ตองวิ่งเรื่อยๆ ใหสมํ่าเสมอ หากไมสบาย เชน เปนหวัด มีไข ปวดทอง ทองเสีย หรือมีอาการบาดเจ็บที่สวนใด
ควรงดวิ่งจนกวารางกายจะปกติดี หลังวิ่งเสร็จควรคูลดาวนดวยการวิ่งผอนแรงเบา ๆ ยืดเสนยืดสาย เพื่อไมใหมีอาการปวดกลามเนื้อ
ไมควรดื่มนํ้าเย็นจัดมาก ๆ ในคราวเดียวหลังวิ่งเสร็จใหคอย ๆ จิบทีละนิดและพักจนกวาจะหายเหนื่อย เมื่อรางกายปรับอุณหภูมิเปนปกติ
เรียบรอยแลวจึงคอยทํากิจกรรมอื่นๆ ตอไป
ขอขอบคุณขอมูลจาก www.sanook.com/health

