


 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมดวย

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เขารบัถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รางวลักระทงยอดเยีย่ม การประกวดกระทงใหญ

ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ โดยไดรับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย                                      

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูมอบรางวัล ณ บริเวณพิธีหนาเทศบาลนครเชียงใหม

 สาํหรบักระทงใหญของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหมในปน้ีไดนาํเสนอแนวคดิ “ราชภฏัเชยีงใหม 

ศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน”

มุ งเนนการใชวัสดุจากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและตอยอดภูมิปญญาของชาวลานนา 

อันสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” 

อีกทั้งเพื่อถวายเปนพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันลํ้าคา และรักษาภูมิปญญาแหงบรรพชน 

ดวยรูปแบบที่สะทอนวัฒนธรรมประเพณีที่สงางามแหงเมืองนครพิงค ดังแนวคิดหลัก “เชียงใหม 

นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม”

        การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหมรวมกบั

เทศบาลนครเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีกระทงใหญจากสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ

และเอกชน เขารวมท้ังหมด ๒๑ ขบวน ท้ังนี้จากการไดรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัย 

การถายทอดองคความรูจากครูภูมิปญญา “เพชรราชภัฏ เพชรลานนา” สูนักศึกษาในการลงมือปฏิบัติ

และความรวมมอืจากทกุภาคสวน ทําใหมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหมสามารถควารางวลักระทงยอดเยีย่ม 

มาครองเปนปที ่๓ สรางความภาคภูมใิจใหแกคณาจารย บุคลากร นกัศกึษา ตลอดจนศษิยเกาเปนอยางยิง่



 สวัสดทีานผูอานพงิคราชภฏัทกุทาน พบกนัในฉบบันีข้อเลาถงึภารกจิในชวงปลายเดอืนตลุาคมทีผ่านมา ถงึการเขารวมการประชมุ

อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครัง้ที ่๒/๒๕๖๒ การประชมุในครัง้นีอ้ธกิารบดแีละผูแทนผูบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏภาคเหนอื

ทั้ง ๘ แหง ไดมีการหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคภาคเหนือ และรวมกันพิจารณาเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคล การจายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม บรีซฮิลล เขาคอ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

จากนัน้ไดเขารวมรบัฟงการเสวนาและรายงานผลการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยัราชภฏั และบทบาทของมหาวทิยาลยัราชภฏัในกระทรวงใหม

ตอพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๔ (๑๕๐)/๒๕๖๒

โดยมอีธิการบด ีผูบรหิารจากมหาวทิยาลยัราชภฏั ๓๘ แหง เขารวมการประชุม ณ หองประชุมใหญ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภมิู จงัหวดัชยัภมูิ

 ในเดือนน้ีมหาวิทยาลัยไดถือเอาฤกษดี วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดพิธีทําบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

ประกอบดวยพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานพระพิฆเนศวร และพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนา ณ มณฑลพิธี ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ

และบริหารกลาง โดยการประกอบพิธีทําบุญในครั้งนี้เปนการจัดพิธีทําบุญกลุมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

จาํนวนทัง้สิน้ ๑๔ อาคาร เพือ่ความเปนสริมิงคลและความเจรญิรุงเรอืง แกผูบรหิาร คณาจารย บุคลากร นกัศกึษา และมหาวทิยาลัยราชภฏั

เชียงใหมสืบไป

วารสารพิงคราชภัฏ ๐๓
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ราชภัฏเชียงใหมจัดพิธีทําบุญ ณ ศูนยแมริม ๔                                    

CMRU Photo Activities                          ๕    

ชาวราชภัฏเชียงใหมรวมสืบสานประเพณียี่เปง ๖ – ๗

อนุรักษวัฒนธรรม - สิ่งแวดลอม                                           

มร.ชม. จัดพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ     ๘        

รอบรั้วดําเหลือง เรื่องเลา - ขาวสาร จากชาวราชภัฏ ๙

CMRU SHOW                                        ๑๐

รอบรู CMRU 360  ํ: “๓ ส ๑ ล” ลดฝุนภายในบานรบัมือฤดหูมอกควนั   ๑๑  
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี , 
  ผศ.ดร.ปทมร ัศม ิ ์  นาคนิษฐนนต รองอธ ิการบดี , 
  คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ,
  คุณภาคภูมิ ทะนุดี  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
  กองกลาง
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
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม สารจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดี

 ทายสุดน้ีนับเปนความภาคภูมิใจของประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมรวมถึงศิษยเกา

และศิษยปจจุบัน ดวยมหาวิทยาลัยของเราไดรับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ 

ในงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ ภายใตแนวคิด “ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา 

ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน

เขารบัถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเงนิรางวลัและของรางวลัจาก นายเจรญิฤทธิ์

สงวนสัตย ผู ว าราชการจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ที่ผ านมา ณ บริเวณพิธี

หนาเทศบาลนครเชยีงใหม การไดรบัรางวลัในคร้ังน้ีถอืเปนปท่ี ๓ ตดิตอกนั ทางมหาวิทยาลยัขอขอบคณุ

ผูมีสวนรวม ทุกทานทุกภาคสวน ที่ไดรวมแรงรวมใจดําเนินการ จนสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย 

สรางความประทับใจดังปรากฏชัดตอสาธารณชน



 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหมจัดพธิทํีาบุญมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ศนูยแมรมิ (สะลวง – ขีเ้หล็ก) 

อาํเภอแมรมิ จังหวดัเชียงใหม โดยเมือ่วนัท่ี ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ไดมีพธิข้ึีนทาวท้ังสี ่พธิสีวดถอนแบบลานนา

เพื่อความเปนสิริมงคล ทั้งนี้ไดรับเมตตาจาก พระครูโสภณบุญโญภาส (ครูบาจง) เจาคณะตําบลหารแกว 

เจาอาวาสวัดศรีสวาง (วัวลาย) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พระครูประภัศรธรรมรังสี (ครูบาจันตะรังษี)

เจาคณะตําบลศรภีมู ิเขต ๓ เจาอาวาสวดักูเตา พระครพูศิษิฎพพิธิการ (ครบูาบญุปน) เจาอาวาสวดัขวงสงิห 

พระครูโอภาสปญญาคม รองเจาคณะอําเภอสะเมิง เจาอาวาสวัดดับภัย พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาคณะตําบล

หายยา เจาอาวาสวัดธาตุคํา และพระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี ปธ.๗ วัดเชียงโฉม (เจดียปลอง) ในการนี้มี 

รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมคณะผูบริหาร 

และบุคลากรรวมในพิธี ณ อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 

 จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม เปนประธานฝายฆราวาส นาํคณะผูบรหิาร อาจารยอาวุโส คณาจารย บุคลากร 

และตัวแทนนักศึกษา เขารวมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานพระพิฆเนศวร โดยเวลา ๐๙.๐๙ น. 

ไดรวมพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนา ในการนี้ ไดรับเมตตาจากประธานสงฆ ๓ รูป ไดแก พระเทพปริยัติ 

เจาคณะจังหวัดเชียงใหม วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปูสังข สงกิจโจ)

เจาอาวาสวดัปาอาจารยตือ้ อาํเภอแมแตง และพระครวูบิลูธรรมกจิ (หลวงปูบวัเกต)ุ เจาอาวาสวัดปาปางกีด๊

กิตติธรรม อําเภอแมแตง รวมถึงไดรับเมตตาจากพระมหาเถราจารย ๔ รูป อธิษฐานจิต และพระสงฆ

ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป สวดเจริญพระพุทธมนตสืบชะตาหลวงแบบลานนา ณ บริเวณมณฑลพิธี ชั้น ๒                                     

อาคารอํานวยการและบริหารกลาง โดยการประกอบพิธีทําบุญในครั้งนี้ เปนการจัดพิธีทําบุญกลุมอาคาร

ภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๑๔ อาคาร ไดแก อาคารอํานวยการและบริหารกลาง , อาคารโรงจอดรถ , 

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อาคารที่พักบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ๒๐ หนวย , 

อาคารสาํนกังานกองอาคารสถานที ่, อาคารหอประชมุอเนกประสงคเชือ่มตอกบัหอประชมุทปีงกรรศัมโีชต ิ,

อาคารโรงประกอบอาหาร , อาคารกิจกรรมอเนกประสงค (ท่ีพกัผูปกครอง) , กลุมอาคารเรยีนรวมคณะครศุาสตร ,

อาคารหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยภาษา , กลุมอาคารเรียนและอาคารประกอบ คณะเทคโนโลยี

การเกษตร , กลุมอาคารวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย และอาคารหอประชุม

ทีป งกรรัศมีโชติ ทั้งนี้  เพื่อความเปนสิริมงคล สุขสวัสดิ์และความเจริญรุ งเรืองของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมสืบไป

ม.ราชภัฏเชียงใหม� จัดพิธีทําบุญ ณ ศูนย�แม�ริม อําเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม�

 ๐๔ วารสารพิงคราชภัฏ
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คณะครุศาสตร�ทําบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดหนองป�นเจ�ยง อ.แม�ร�ม จ.เชียงใหม�

ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� เยือน มร.ชม.
ร�วมหาร�อนโยบายสืบสานการทํางานเพ�่อพัฒนาท�องถิ�น

CMRU Library Fair 2019
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 ผู บริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี 

ณ วัดหนองปนเจียง ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อจัดหาทุนทรัพย

สรางกุฏิสงฆและสนับสนุนศาสนกิจของวัด สงเสริมใหนักศึกษาเห็นความสําคัญในการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาใหคงอยูสืบไป

 เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย อ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธ ผศ.เดชวิทย 
นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.พลศรัณย ศันยทิพย หัวหนาภาควิชานิเทศศาสตร 
พรอมดวยอาจารย ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ รวมใหการคณะผูบริหารและอาจารย
จาก Universitas Padjadjaran สาธารณรฐัอนิโดนเีซีย ในโอกาสเดนิทางมาเยอืนพรอมกนันีย้งัไดเยีย่มชม
หองปฏิบัติการภาควิชานิเทศศาสตร เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมและขยาย
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสองมหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดงาน                                    
CMRU Library Fair 2019 เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏ
เชียงใหม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสงเสริมการอานใหกับอาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ 
ภายในงานมีการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม DIY BY ME หนังสือทํามือ การแขงขัน PUbG 
นอกจากนี้ ยังไดรับเกียรติจาก นายอนุชิต คํานอย นักเขียนนามปากกา “คิ้วตํ่า” เปนวิทยากรถายทอด
ประสบการณและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดในงานเขียน ซึ่งไดรับความสนใจจากนักอานรวมงาน
เปนจํานวนมาก

 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ ผู ช วยอธิการบดี 
นําคณะผูบริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด เบื้องหนา
พระฉายาลกัษณพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองสักทอง อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จ.เชยีงใหม โดยม ีนายเจรญิฤทธิ ์สงวนสตัย ผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม เปนประธานในพธิี
ทัง้น้ี เพือ่เปนการแสดงความจงรกัภกัดแีละนอมราํลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงรเิริม่เทคโนโลยฝีนหลวง
บรรเทาความทุกขยากแกพสกนิกรจากวิกฤตภัยแลง

 รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

พรอมคณะผูบริหาร รวมใหการตอนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและรวมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานรวมกัน เพ่ือสราง

นโยบายในการพฒันาทองถิน่รวมกนัระหวางภาครฐักบัสถาบนัการศกึษา เมือ่วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๒

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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 ผู บริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี 
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 เริ่มต นจาก นางสาวสิริกัญญา คํ้าคูณ นักศึกษาคณะครุศาสตร  ชั้นปที่  ๒ 
สาขานาฏศิลปไทย กลาววา “งานประเพณียี่เปงในปนี้รู สึกภูมิใจคะ ที่ไดรับโอกาสใหรวม
นั่งกระทงใหญ ไดเปนสวนหนึ่งที่ทําใหขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สวยงาม
และสมบูรณมากขึ้น รูสึกประทับใจที่ไดเห็นคนรุนใหมยังใหความสําคัญในการรวมอนุรักษศิลป
วฒันธรรมทีดี่งามของชาวลานนาไว และเมือ่ไดเหน็กระทงใหญ ไดรวมในขบวนยิง่รูสกึประทบัใจ
ในความสวยงาม ความยิ่งใหญ กวาจะออกมาเปนขบวนที่วิจิตรงดงามในคืนนี้ ไมใชเรื่องงายเลย
เพราะมีองคประกอบหลายดาน ทั้งตัวกระทงที่ถูกสรางขึ้นมาดวยฝมือของนักศึกษา งานทุกชิ้น
ที่ประดับในกระทงมีความละเอียด กวาจะสานไมไผ กวาจะนํามาประกอบกัน โดยเฉพาะ
ในรูปขบวน นางนพมาศ ผูรวมเดินขบวน ตองแตงกายอยางสวยงามตามแบบลานนา เรียกวา
ทุกรายละเอียดถายทอดเสนหศิลปวัฒนธรรมแบบเมืองเหนือที่ไมเหมือนใคร สิ่งที่อยากฝากถงึ
ประชาชนและนกัทองเท่ียวใหรกัษาไววฒันธรรมประเพณท่ีีมมีาชานาน และคาํนงึถึงความปลอดภยั
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ทั้งในเรื่องการขับขี่ ไมดื่มสุรา งดเลนประทัดยักษเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีสําคัญคือการรวมมือรวมใจรักษาสิ่งแวดลอมดวยการทิ้งขยะ
ใหเปนที่และเลือกกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน”

 ภาพบรรยากาศในคํ่าคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง งานประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหม ความวิจิตรตระการตาของรถกระทงใหญ
จากหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ๒๑ ขบวน ยงัคงประทบัใจนกัทองเทีย่วและเปนความภาคภมูใิจของชาวเชยีงใหม แมผานพนชวงเทศกาลไป
แตความงดงามนัน้ยงัเปนทีป่ระจักษและมีผูกลาวขานถึง และในป ๒๕๖๒ ชาวมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหมไดบรรจงสรางกระทงใหญ
ภายใตชื่อ “ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน” 
จากภูมิปญญาของปราญชลานนา เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ที่ไดถายทอดองคความรูสูชนรุนหลัง ศิษยปจจุบันของรั้วดํา – เหลือง
จนเปนกระทงใหญทีส่วยงาม ยิง่ใหญและประณีต สรางความปติใหแก ชาวราชภฏัเชยีงใหม ดวยการควารางวลัยอดเย่ียม รถกระทงใหญ
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ มาครอง พิงคราชภัฏฉบับนี้ จึงขอนําความรูสึกของ
ตัวแทนนักศึกษาที่ไดมีสวนรวมในความสําเร็จครั้งนี้มาถายทอดเปนความทรงจําอันลํ้าคาในเทศกาลยี่เปงประจําปนี้



 ปดทายที่ นายชนะชล ประสาร นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ ๒ สาขาวิชานาฏศิลป 
กลาววา “ไดเปนสวนหนึ่งของผูจัดทําขบวนกระทงใหญ และไดควบคุมดูแลนักแสดงและผูรวม                        
ขบวนกระทงใหญ รูสึกดีใจอยางมากที่มีโอกาสทําหนาที่นี้และไดมีสวนรวมในการดูแลใหรูป
ขบวนกระทงใหญของมหาวิทยาลัยใหมีความสวยงาม สําหรับประเพณียี่เปงเปนประเพณี
ของคนลานนา ท่ีสืบทอดกันมานาน ในฐานะคนรุนใหม การไดรวมกิจกรรมครั้งนี้นับเปนส่ิง
ที่นาภาคภูมิใจเพราะไดเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษวัฒนธรรม อยากใหจังหวัดเชียงใหม
จัดงานประเพณียี่เปง ที่มีกลิ่นอายของชาวลานนาดั้งเดิมใหยังคงอยูตอไป ทั้งขบวนรถกระทง 
การประดับโคม และการจดุผางประทปี สวนตวัคดิวาสิง่เหลานีเ้ปนจดุสาํคญัทีด่งึดดูนักทองเท่ียว
ใหมารวมงานประเพณีนี้และอยากจะใหระมัดระวังในการเลนประทัดหรือดอกไมไฟ ไมควร
เลนที่มีขนาดใหญเกินไปเพราะอาจเกิดอันตรายได และระมัดระวังเรื่องการปลอยโคมลอย
ควรปลอยในที่โลงแจง ทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีอยางเครงครัด ไมสรางความเดือดรอน
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ใหแกผูอื่นอยากใหคนเชียงใหมรวมกันสืบสานประเพณีนี้ใหคงอยูสืบไป เพราะวัฒนธรรมที่งดงามนี้ คือเอกลักษณของเมืองเหนือ อยากให
รักษาไวใหคนรุนหลังไดชื่นชมตอไป”

วัฒนธรรม คือมรดกอันลํ้าคา

หากคนรุนหลังไมรวมสืบสาน ไมนานประเพณีที่ดีงาม ก็คงสูญหายไป 

เชื่อวาความงดงามในคํ่าคืนเดือนยี่เปงจะยังคงปรากฏแกสายตา

คอยสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวตอไป 

สืบสานวัฒนธรรมใหคงอยู ควบคูกับการรวมใจรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาความสวยงามของบานเมือง

สําหรับทานผูอานที่ตองการชมความงดงามของกระทงใหญ 

“ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา ฮักษาภูมิผญาแหงบรรพชน”

สามารถชมภาพความประทับใจในงานประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหมไดทาง FACEBOOK FANPAGE : CMRU Channel

 ทางดาน นายบัญญพนต เที่ยงโชคชัย นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่  ๑ 
สาขาการประถมศึกษา เอยถึงการมีสวนรวมในประเพณียี่เปงปนี้วา “ผมไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่เปนผูถือปายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมครับ รูสึกดีใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของ
ขบวนกระทงใหญในปนี้ ไดเห็นความสวยงามของรถกระทงใหญ รูสึกประทับใจมากเพราะ 
องคประกอบทุกอยางถูกสรางขึ้นมาดวยความปราณีต คิดวาเสนหของงานยี่เปงเชียงใหมคือ
การนาํเสนอความเปนเอกลักษณของวฒันธรรมลานนา เปนงานทีแ่สดงความสงางามทางวฒันธรรม
อยางดีเยีย่ม ในแตละปผมเหน็วามนีกัทองเทีย่วมาชมความงามของกระทงใหญดวยความตืน่ตาตืน่ใจ 
แมกระทั่งคนเชียงใหมเอง ยังรู สึกถึงความสวยงามอลังการ แตละปมีรูปแบบท่ีตางกันไป
ในมมุกลบักนั ชาวตางชาตทิีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วในเทศกาลนี ้คงรูสกึตืน่ตาตืน่ใจและรูสกึประทับใจ
ไมแพนักทองเที่ยวชาวไทย และความรูสึกนี้ยิ่งทําใหภาคภูมิใจมาก ที่ครั้งหนึ่งผมชื่นชอบที่ได
มาทองเทีย่วและชมขบวนแตครัง้นีไ้ดมาอยูในขบวน เปนผูทีถ่ายทอดเรือ่งราว นาํเสนอความงดงาม

และมอบความสุขแกผูชมขบวน ทําใหยี่เปงในปนี้ของผม ยิ่งนาประทับใจครับ อยากฝากถึงพี่นองชาวเชียงใหม ประชาชน นักทองเที่ยว
ใหเที่ยวชมใหเหมาะสมตามกาลเทศะ ไมทําในสิ่งที่กอใหเกิดความเดือดรอนเเละเสียหายแกประเพณีอันดีงาม ประเพณีและวัฒนธรรมคือ
สิ่งที่ตองรวมใจกันรักษาใหสงางามและอยูเปนสมบัติคูบานเมืองตอไปครับ” 



 เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ

แตงต้ัง ดร.สวาง ภู พัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูอานพระบรมราชโองการ

พรอมเบกิตวันายกสภามหาวทิยาลัยเขารบัพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง เบ้ืองหนาพระบรมฉายาลกัษณพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

พรอมแถลงนโยบายทิศทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

 ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดกลาวความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีเนื้อความตอน

หนึง่วา “ขาพระพทุธเจา นอมสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลาเจาอยูหวัเปนลนพน และขอเทิดทูนไวเหนอืเกลา

เหนือกระหมอม เปนสรรพสิริมงคล แกขาพระพุทธเจาและวงศตระกูล ทั้งจักปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริต สรางความรวมมือ

ในองคกร สรางความเจริญรุงเรืองใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม” 

 ทั้งน้ี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ผูบริหารและบุคลากรรวมมอบของที่ระลึกและชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดี จากนั้นนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
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มร.ชม. จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



 สวนสโมสรนกัศึกษาคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม สบืสานศลิปะ
และวัฒนธรรมลานนาโดยไดจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กิจกรรมประเพณี
ยี่เปงลานนา เรียนรู สืบสาน ภูมิปญญา โคมยี่เปง โดยไดรับเกียรติจาก แมครูสมจิตร บุญหมื่น 
แมครูนัฐนิช บุญหม่ืน และ แมครูวันเพ็ญ ใจมา จากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 
เปนวิทยากรถายทอดความรูแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมในกิจกรรมดังกลาว 
และยังจัดใหมีการประกวดแขงขันประดิษฐกระทงและอบรมการทําโคมยี่เปง การจัดซุมประตู
ปาประเพณียี่เปง เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

 ปดทายดวยขาวสารดานวิชาการ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และ
นางเสารคํา เมืองแกว รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เขารวมพิธีเปด
การสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๔ 
ซึ่งจัดขึ้น เม่ือวันที่ ๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยงานรับเขาศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 
ไดเขารวมการจัดนิทรรศการพรอมนําหลักสูตรที่เปดสอนมากกวา ๘๐ สาขา ประชาสัมพันธ
ใหกบันกัเรยีนในระดับชัน้มธัยมศึกษาไดรบัขอมลูเพือ่การตดัสินใจในการเขาศึกษา โดยรอบที ่๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาสามารถสมัครและเลือกสาขาที่สนใจ ตั้งแตบัดนี้                                         

 ทางดานวิทยาลัยแมฮองสอน อ.ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา ผูอํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตแมฮองสอน พรอมดวย อ.พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน นําคณะ
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรเเละนักศึกษา รวมงานประเพณีลอยกระทงสิบสองมนลองผองไต 
ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้น โดยองคการบริหารสวนตําบล
ปางหมู อ.เมืองแมฮองสอน รวมกับสวนราชการและภาคประชาชน ณ เชิงสะพานขามแมนํ้า
ปายบานปางหมู เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงของชาวไทใหญใหคงอยูสืบไป
ภายในงานมีขบวนแหกระทงไทใหญ การประกวดนางหญิงไตหรือสาวไทใหญ การประกวด
รองเพลงลูกทุง กํานันผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรยากาศเปนไปอยางคึกคัก
มีนักทองเที่ยวและชาวบานรวมงานจํานวนมาก

 สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทาน พบกันในเดือน
พฤศจิกายน รอบรั้วดํา – เหลือง มีควันหลงจากประเพณียี่เปง
เริม่ตนจาก ชมรมรกัษภาษาศลิปวฒันธรรมรวมกบัสาํนกัศลิปะ
และวัฒนธรรม นํานักศึกษากวารอยคนรวมการประกวด

 จากขาวสารกิจกรรมในเดือนยี่เปง มาติดตามความคืบหนาการแขงขันกีฬาประเพณี
สโมสรอาจารยและบคุลากร มหาวทิยาลยัราชภัฏกลุมภาคเหนอื ๘ แหง ครัง้ที ่๓ “พงิคนครเกมส” 
ประจําป ๒๕๖๓ โดยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี 
เปนประธานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสํานักดิจิทัล
เพื่อการศึกษา โดยมีรองอธิการบดี นายกสโมสร คณะกรรมการสโมสร ตัวแทนอาจารย
และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมการประชุม สําหรับการแขงขันกีฬาประเพณีสโมสร
อาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ “พิงคนครเกมส” ประจําป ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับเกียรติให
เปนเจาภาพจัดการแขงขัน ในวันที่ ๘- ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม และโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ทั้งนี้เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ รวมถึงเสริมสรางสุขภาพจิตและพลานามัยที่สมบูรณ มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ดังคําขวัญท่ีวา 
“สานพลังสามัคคี เชื่อมไมตรีดวยกีฬา” ทั้งนี้จัดใหมีการแขงขัน ๑๕ ชนิดกีฬา ไดแก ฟุตบอล , ฟุตซอล , บาสเกตบอล , วอลเลยบอล , แชรบอล , 
เซปกตระกรอ , เปตอง , แบดมินตัน , เทเบิลเทนนิส , เทนนิส , สนุกเกอร , กรีฑา , จักรยาน , กอลฟ และหมากกระดาน คาดวาการแขงขันกีฬา
ประเพณีสโมสรอาจารยและบุคลากร ฯ ในครั้งนี้ จะมีคณาจารยและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ๘ แหง เขารวมการแขงขัน
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ คน

ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท  ๐๕๓ ๘๘๕ ๙๗๙ หรือ www.tcas.cmru.ac.th
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ขบวนโคมยี่เปงเชียงใหม ครั้งที่ ๒๕ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ในโครงการเทศกาลโคมยี่เปงเชียงใหม “ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง”                    
บริเวณถนนชางคลาน ยานไนทบารซาร จังหวัดเชียงใหม ดวยแนวคิดสืบสานประเพณีและ
ความศรัทธาทางศาสนาที่มีแตโบราณกาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ไดรับโลรางวัลจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล 
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท



 พิงคราชภัฏฉบับน้ี มีขาวสารความภาคภูมิใจจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงควารางวัลชมเชย
จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร วจิยัและนวตักรรม ประจาํป ๒๕๖๒ ในการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ RANC 2019 เครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓ ผลงานเรื่อง “แอปพลิเคชันสูงวัยสุขภาพ
ดีดวยวิถีแพทยแผนไทย” ภายใตหัวขอ “ขับเคลื่อนพลังเครือขายการวิจัยและนวัตกรรมอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ 
ใหยัง่ยนื” โดยมี ดร.ฆนธรส ไชยสตุ นักวจัิย สถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม หวัหนาโครงการวจิยั เขารบัมอบรางวลั 
จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว  จังหวัดเชียงใหม  
 จากการเล็งเห็นความสําคัญการสงเสริมสุขภาพตามวิถีแพทยแผนไทย ตามองคความรูวารางกายประกอบดวยธาตุดิน นํ้า ลม 
และไฟ เมือ่ธาตใุนรางกายไมสมดลุจะเจบ็ปวยดวยโรคทีเ่กดิจากจดุออนดานสขุภาพ ตามเรอืนธาต ุและสงัคมปจจบุนัมคีวามสนใจตอเทคโนโลยี 
ดังนั้น บริษัท ฟารมาไบโอติก จํากัด ซึ่งทําธุรกิจดานสุขภาพ และลูกคาเครือขายการแพทยแผนไทยจึงมีความตองการพัฒนาสื่อรวมกับ
นักวิจัยเพื่อชวยแนะนําการดูแลสุขภาพดวยตนเอง และทําการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยความรวมมือของนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดร.ฆนธรส ไชยสุต รวมกับ ผศ.ดร.ไชยวัฒน ไชยสุต คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.วนีารตัน แสวงกิจ  สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ นายปราชญา เทียมผาสุก  
บริษัท ฟารมาไบโอติก จํากัด เพื่อสังเคราะหองคความรูและพัฒนาแอปพลิเคชัน เร่ิมตนจากการวิจัยและพัฒนากลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูสูงวัยในเชียงใหม ผานเครื่องมือแบบบันทึกองคความรู แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ โดยวิเคราะหตามธาตุเจาเรือนกับวิถี
แพทยแผนไทย ไดแก ธาตุเจาเรือนกําเนิด หมายถึง ธาตุที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิดแตเปลี่ยนแปลงไดจากปจจัยที่มีอิทธิพล ไดแก อายุ ฤดูกาล 
กาลเวลา ถิ่นที่อยู และมูลเหตุการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม ดูจากเดือนเกิด และธาตุเจาเรือนปกติลักษณะ เปนธาตุที่แสดงออก
จากบุคลิกลักษณะของแตละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงจากอิทธิพล โดยไดนําไปพัฒนาเปนแบบประเมินธาตุเจาเรือนปกติลักษณะทาง
การแพทยแผนไทย จํานวน ๑๐ ขอ ไดแก ราง สีผิว ผิวพรรณ ผม ขน กลามเนื้อ เหงื่อกลิ่นตัว ระบบยอยอาหาร อุณหภูมิ นํ้าเสียง 
การตัดสินใจ การเรียนรู ความจํา จากน้ันนาํขอมลูมาพฒันาแบบประเมนิสขุภาพตามหลกั ๘ อ. ไดแก อริยิาบถ อาหาร อากาศ อโรคยา 
อาจิณ อุเบกขา อุดมปญญา และอาชีพ  จนกระทั่งออกแบบและพัฒนาแบบไฮบริแอปพลิเคชัน ดวย Ionic Framework ๔ สวน คือ 
๑) Native Platform ติดตอกับอุปกรณ Platform ๒) HTML, CSS, JS สวนกําหนดการทํางานของแอปพลิเคชัน ประกอบดวย MVC 
๓) Mobile Interface เปนสวนที่รับและแสดงขอมูลใหกับผูใชงาน ๔) โมดูลอินเตอรเน็ตไรสายทําหนาที่ในการสงคาขอมูลตางๆ 
ผานเครือขายอนิเตอรเน็ตไรสายไปประมวลผลบนเครือ่งแมขายบนเครอืขายอินเตอรเนต็ กระบวนการทาํงานภายใน ประกอบดวย ๔ เมนู
ไดแก วิเคราะหธาตุเจาเรือนจากเดือนเกิด วิเคราะหธาตุเจาเรือนปกติลักษณะ วิเคราะหสุขภาพตามธาตุเจาเรือนจากพฤติกรรมและ
การดูแลสุขภาพดวยวิถีแพทยแผนไทย 
 จากการพัฒนาแอพพลิเคชันดังกลาวคาดวามีการนําไปการประยุกตใชในในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนโรงเรียนผูสูงอายุ
ทั่วประเทศ ใชประโยชนดานวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยีตลอดจนแสดงผลงานระดับชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การยืน่จดลขิสทิธ์ิ แอปพลเิคชนั และตัวการตูนประกอบ และจะนาํข้ึน Play store เพือ่ใหประชาชนท่ีสนใจใชงานฟร ีผานระบบ Android 
เพื่อใหเกิดประโยชนเชิงสาธารณะชวยใหผูสูงวัยเขาใจปญหาสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองได เกิดสังคมผูสูงวัยที่ชวยดูแลสุขภาพกันเอง 
สงผลใหผูสูงวัยมีสุขภาพจิตที่ดี ลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของผูสูงวัยไดในอนาคต 

 ๑๐ วารสารพิงคราชภัฏ
 P I N G  R A J A B H A T



 ในชวงนีห้ลายหนวยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ตางใหความสาํคัญกบัการรบัมือปญหาหมอกควนั เนือ่งจากสงผลกระทบตอสขุภาพ
และระบบทางเดนิหายใจ พงิคราชภัฏ ขอนาํแนวปฏบิตัจิากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ลดปญหาจากฝุน ซึง่เปนสวนหนึง่
ของวิกฤตหมอกควนั ในชวงท่ีปรมิาณฝุนละอองขนาดเลก็ PM 2.5 เพิม่สงูขึน้ นอกจากประชาชนจะตองสวมหนากากปองกนัตนเอง
เม่ืออยูนอกอาคารและหลีกเลี่ยงหรืองดการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายกลางแจงแลว ควรใสใจทําความสะอาดบานท่ีอยูอาศัย
เพราะหากดูแลรักษาบานไมสะอาด มีส่ิงของเครื่องใชที่ไมจําเปนมากเกินไป หรือไมมีการดูแล ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใช
เชน หนากาก เครือ่งปรบัอากาศ พดัลม มุงลวด ผามาน สิง่เหลานีจ้ะเปนแหลงสะสมฝุนละอองไดดงันัน้ประชาชนควรทาํความสะอาด
และจัดขาวของในบานใหเปนระเบียบ ดวยวิธี “๓ ส ๑ ล” ดังนี้ 

๑) ส.สะสาง

๓) ส.สร�าง 

๒) ส.สะอาด 

คัดแยกสิ่งของที่ไมจําเปนหรือไมใชแลวออกไปเพราะจะเปนแหลงสะสมฝุน 

ขอขอบคุณขอมูลจาก : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประชาชนควรสรางสขุนสิยั ในการดแูลและทาํความสะอาดบานอยางสมํา่เสมอ 

ใชผาชุบนํา้เชด็ทาํความสะอาดเฟอรนเิจอรภายในบาน เช็ดถทูาํความสะอาดพ้ืน

และสาํหรบั ๑ ล คือ  ลดหรือเล่ียง กิจกรรมท่ีกอใหเกดิฝุนละอองเพิม่ เชน การจดุธูป - เทยีน 
การเผาขยะ การจุดเตาถาน และการสูบบุหรี่ รวมท้ังการตรวจเช็คสภาพรถยนตใหอยูในสภาพดี
ไมกอใหเกิดควนัดํา เปนตน ท้ังนี ้ขณะทําความสะอาดควรสวมถุงมอื หนากากปดจมกูและปากทกุคร้ัง
จะชวยปองกันการสูดฝุนละอองเขาสูรางกายได นอกจากนี้ ประชาชนตองหมั่นรักษาความสะอาด
และดแูลความเปนระเบียบเรยีบรอยท้ังพืน้ท่ีในบานและรอบบรเิวณบานอยางสมํา่เสมอ เพือ่ลดการสะสม
ของฝุนและเชื้อโรคตาง ๆ มารวมดวยชวยกันเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี คืนอากาศบริสุทธิ์สูสังคม 

เชน อุปกรณที่ชํารุดใชงานไมได หนังสือพิมพเกา นิตยสาร วารสาร เปนตน โดยเฉพาะหองที่อยูเปน
ประจําควรมีเฟอรนิเจอรและสิ่งของใหนอยชิ้นที่สุด เพื่อจะไดทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง 

โดยเฉพาะในชวงที่มีฝุนละอองสูง อาจจะตองเพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดบานมากขึ้น รวมถึง
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี รอบบริเวณบาน โดยปลูกตนไมที่มีลักษณะ ใบหนา หยาบ มีขน เพื่อชวยดักฝุน
ไวรอบบาน เชน ทองอไุร ตะขบฝร่ัง จามจุรี เปนตน หรอืการทําละอองนํา้ฝอย เพือ่ลดฝุนท่ีลอยจากพืน้ 

และตามซอกมุมตางๆ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน รวมทั้งลางอุปกรณเครื่องใช เชน พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ แผนกรองอากาศและมุงลวด ใหสะอาดอยูเสมอและยังชวยยืดอายุการใชงาน
ของอุปกรณเครื่องใชดังกลาว สําหรับเครื่องนอน ควรซักทําความสะอาดผาปูที่นอน ปลอกหมอน
เปนประจํา รวมทั้งควรซักทําความสะอาดผามานดวย 




