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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย	 เมื่อได้มีประกาศสำานักพระราชวัง	 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต	เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ยังความเศร้าโศก
เสียใจแก่ผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณ
อันประเสริฐของแผ่นดินไทย
	 จากวันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ	เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๔๙๘	จนกระทั่ง
วันท่ี	๙	มิถุนายน	๒๕๕๙	นับเป็น	๗๐	ปีท่ีพสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติด้วยความร่มเย็นเป็นสุข	ดังพระปฐมบรม
ราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงพระราชทานโครงการนานัปการ	 ท้ังการแพทย์สาธารณสุข	
การเกษตร	การชลประทาน	การพัฒนาที่ดิน	การพระศาสนา	การสังคมวัฒนธรรม	การคมนาคม	การเศรษฐกิจ	ตลอดจนการศึกษาเพื่อประโยชน์สุข
ของพสกนิกรชาวไทย	พระองค์ทรงตรากตรำาพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย	เสด็จฯ	ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ	แม้ในยามทรงพระประชวร	
ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำาริ	 ภาพพระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราทุกคนคุ้นตา	 ดังปรากฏเห็นเด่นชัดจาก
พระราชกรณียกิจนับแต่เสด็จ	เถลิงถวัลยราชย์ตราบจนเสด็จสวรรคต	
	 เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” กระทรวงศึกษาธิการได้นำาความกราบบังคมทูล	 พระกรุณาขอพระราชทาน
นามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครู	 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ	 ทำาให้ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๓๕	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามใหม่	แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” ทรงมีพระประสงค์ให้
สถาบันการศึกษาแห่งนี้	เป็น	“คนของพระราชา”	มีหน้าที่	ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
อีกทั ้งทรงพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์	เพื ่อเป็นตราสัญลักษณ์ประจำาสถาบัน	เมื ่อวันที ่	๖	มีนาคม	๒๕๓๘	จวบจน
วันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๔๗	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ลงพระปรมาภิไธย	ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.๒๕๔๗	มีผลให้สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่	และสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ	ได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ดังเช่นปัจจุบัน	ปวงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
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วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม่ สารจากอธิการบดี

	 ในห้วงระยะเวลาแห่งการไว้ทุกข์น้ี	เป็นห้วงเวลาท่ีปวงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนชาวไทย
ทุกคน	จะได้น้อมเกล้าฯ	รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร	 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์	 บุคลากรทุกท่านร่วมแต่งกายไว้
ทุกข์มีกำาหนด	๑	ปี	ต้ังแต่วันท่ี	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	และให้งดการจัดกิจกรรมร่ืนเริงทุกชนิดยกเว้น	
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน	พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด	
คอยติดตามประกาศหรือข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

																		ทั้งนี้ในวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๙	เวลา	๑๗.๓๙	น.	มหาวิทยาลัยได้กำาหนด
จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล	
																จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษา	บุคลากร	และประชาชนทั่วไป	
เข้าร่วมพิธี		ณ	สนามฟุตบอล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University หรือชื่อย่อ มร.ชม. - CMRU)
สถาบันแห่งความภูมิใจของเราชาวด�า-เหลือง มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เปน็วิทยาลัยครูแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้น
ในส่วนภูมิภาค เปน็สถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ และเปน็สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยเริ่มจาก
การเปน็โรงเรยีนฝึกหดัคร ูจดัต้ังข้ึนตามพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว อันเน่ืองจากทรงมพีระราโชบายที่
จะพัฒนาสยามประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ จึงสร้างคุณภาพของราษฎรไทยด้วยการส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอ�จ�รย์” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ 
 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเปน็ “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ�ามณฑลพายัพ” โดยเปิดสอนวิชาที่เน้นหนักในทางกสิกรรม
และเกษตรกรรม จากนัน้จงึเพ่ิมพัฒนาการผลติครูในสายสามญัมากขึน้โดยเปลีย่นช่ือเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมลูจังหวดัเชยีงใหม่” 
ซึ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๘ ได้มีการสานต่อพระราชปณิธานด้านการศึกษา จนท�าให้มีโรงเรียนฝึกหัดครู
ในส่วนภูมิภาคเกิดขึ้นทั่วประเทศ  

 ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลเชียงใหม่ได้เปลี่ยนชื่อ
อีกครั้งเป ็น “โรงเรียนฝ ึกหัดครู เชียงใหม่” โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๓
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่เป็น 
“วิทย�ลัยครูเชียงใหม่” และเร่ิมเปิดสอนระดับฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูงเปน็ปีแรก 
 ในฐานะของวิทยาลัยครู ขอบข่ายหน้าที่ในการจัดการศึกษาได้ขยาย
กว้างขึ้น โดยวิทยาลัยครูเชียงใหม่มีศักยภาพในการเปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ ซึ่งนับเปน็ก้าวส�าคัญของการผลิตบัณฑิตที่มี

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครูสาขาต่างๆ ให้แก่สังคมไทย นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มขยายการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขา
ต่าง ๆ  กว่า ๔ สาขา อันได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเปน็ที่ต้องการของท้องถิ่น
และประเทศชาติ
 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�นน�มใหม่
แก่วิทย�ลยัครทูกุแห่งว่� “สถ�บันร�ชภัฏ” เม่ือวนัท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยนาม “ร�ชภัฏ” หม�ยถึง คนของพระร�ช� 
หรือผู้ปฏิบัติง�นถว�ยแด่พระร�ช� เมื่อพิจารณาความหมายอย่างลึกซึ้งจะท�าให้เห็นถึงน�้าพระราชหฤทัยและพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อกลุ่มสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ทรงตระหนักว่าสถาบันราชภัฏเปน็สถาบัน
การศกึษาทีม่อียู่ท่ัวทกุภมูภิาคของประเทศ จดัต้ังขึน้เพ่ือพฒันาและให้โอกาสคนในท้องถ่ินได้มโีอกาสทางการศึกษามคุีณภาพชวิีต
ที่ดีขึ้นในทุกด้าน สถาบันราชภัฏจึงเปรียบเสมือนก�าลังส�าคัญของพระองค์ในการสร้างคนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง

4 วารสารพิงค์ราชภัฏ
                    PING RAJABHAT



	 ด้วยความไว้วางพระราชหฤทัยใน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ภมูพิลอดลุยเดช

ที่จะให้สถาบันราชภัฏ	 ทำาหน้าที่สร้างคนของ

พระราชาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

แก่ชาตบ้ิานเมอืง	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์

พระราชทานตราพระราชลัญจกร พระเมตตาปกเกล้าชาวราชภัฏเชียงใหม่

เพือ่เป็นตราสญัลกัษณ์ประจำาสถาบนั	เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘	

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ	ชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้	

	 ตราพระราชลัญจกร	 เป็นตราประจำาพระองค์พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่๙	เป็นรปูพระทีน่ัง่อฐัทศิอทุมุพรราชอาสน์

ประกอบด้วยวงจักร	กลางวงจักรมีอักขระ	อุ	หรือเลข	๙	รอบวงจักร

มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ	เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น	ตั้งอยู่บน

พระทีน่ัง่อฐัทศิ	แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานภุาพในแผ่นดนิ

เมื่ออัญเชิญมาเป็นตราประจำาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดสร้างตรา

สญัลกัษณ์โดยมลีกัษณะเป็นวงรสีองวงซ้อนกนั	วงรวีงนอกเป็นเส้นเดีย่ว

ส่วนวงรีวงในเป็นเส้นคู่	 ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร	

ประจำาพระองค์	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 ระหว่าง

วงรท้ัีงสองด้านบนเป็นอกัษรภาษาไทย	 ระบช่ืุอสถาบนัราชภฏัเชียงใหม่	

ข้อความด้านล่างระบชุือ่	สถาบนัราชภัฏเชยีงใหม่เป็นอกัษรภาษาองักฤษ

นอกจากนี้สีของตราสัญลักษณ์พระราชทานยังทรงความหมาย	ดังนี้

สีน�้าเงิน	 แทน	 สถาบันพระมหากษตัรย์ิผู้ให้กำาเนดิและพระราชทานนาม

	 	 “สถาบันราชภัฏ”

สีเขียว	 แทน	 แหล่งที่ตั้งสถาบันราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ

	 	 และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง	 แทน		ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม	 แทน		ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล	

	 	 ในสถาบันราชภัฏ

สีขาว	 แทน		ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาท

	 	 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อมูลจาก	หนังสือ	“๗	ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย	ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”

 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
และสถาบันราชภัฏอีก ๔๐ แห่งท่ัวประเทศ ได้รับการยกสถานะเป็น 
“มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ” ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนับแต่นั้น
เป็นต้นมา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน�าของภาคเหนือท่ีมีศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายในการเปน็ “สถาบันอุดมศึกษา 
เพือ่การพฒันาท้องถิน่” มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและพัฒนา “คนของพระราชา” 
ให้เป็น “ปราชญ์ของพระราชา” ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ สนองพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุข
แก่มหาชนชาวสยามอย่างยัง่ยนื
 ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชสมบัติ ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บณัฑิตจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกรุ่น ทรงพระราชทานทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานแนวทางการด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้น้อมน�ามาปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยมีนโยบายให้คณาจารย์
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังท�าหน้าที่เปน็ศูนย์บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น ในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปน็การเผยแพร่และน้อมน�าพระราชด�ารัสฯ 
มาปรบัใช้เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจและเป็นภมูคิุม้กนัในการด�าเนินชีวติอย่างมีสต ิดงัอุดมการณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ทีว่่า 

“คนดีสร้างชาติ ไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี”
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ปวงข้าพระบาทราชภัฏเชียงใหม่  น้อมถวายความอาลัยองค์ภูมิพล
 อธิการบดี มร.ชม. เชิญชวนร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ -	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	จัดสถานที่บริการประชาชน
ลงนามร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในพระบรมโกศ
ในสถานศกึษา	โดยม	ีรศ.ดร.ประพนัธ์	ธรรมไชย	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	
นำาคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมลงนามถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	
ทั้งนี้	 รศ.ดร.ประพันธ์	 ธรรมไชย	 ยังกล่าวเชิญชวน	 คณะผู้บริหาร	 อาจารย์อาวุโส	

คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	 ได้	 ณ	 จุดลงนามบริเวณ
ชัน้	๑	อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกียรต	ิมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	อำาเภอเมือง	
จงัหวัดเชยีงใหม่	ในเวลาราชการ	ตัง้แต่บดันีจ้นถึงวนัที	่๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

 คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศถวายเป็น 
พระราชกุศล 	 - 	 	ผศ .สุกัญญา	คำ านวนสกุณี 	 	รองอธิการบดี 	พร ้อมด ้ วย
ผศ.สารุ่ง	 ตันตระกูล	 รองอธิการบดี	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล	 (สัตตมวาร)	อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ร่วมกับข้าราชการและประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่	 โดยมี	 นายปวิณ	 ชำานิประศาสน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	
เป็นประธานในพิธี	 ในการนี	้ผศ.สกุญัญา	คำานวนสกณุ	ีรองอธกิารบด	ีได้ถวายจตปัุจจยั
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์	ในนามมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	เมือ่วนัที	่๑๙	ตลุาคม	๒๕๕๙	
ณ	วัดเจ็ดยอด	พระอารามหลวง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมลงนามถวายความอาลัย 
ณ ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม่ - เมือ่วันที	่๑๔	ตลุาคม	๒๕๕๙		
ผศ.สุกัญญา	คำานวนสกุณี	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 ร่วมลงนาม
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวในพระบรมโกศ	
ร่วมกับเหล่าข้าราชการ	 พนกังาน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
และเจ้าหน้าทีจ่ากหลากหลายหน่วยงานในจงัหวัด	ณ	 ห้องโถง	
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	ด ้วยความอาลัยและสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิลอดลุยเดช	โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

 ผู ้บริหาร มร.ชม. ร ่วมพิธีสรงน�้าพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หัวในพระบรมโกศ - 
จังหวัดเชียงใหม่	จัดพิธีถวายนำ้าสรงพระบรมศพ	และพิธี
บำาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	ณ	วิหารหลวง	
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	
ทั้งนี้ตัวแทน	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 นำาโดย	
รศ.น.สพ.ศุภชัย	ศรีธิวงค์	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในนามบุคลากร
และนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับหัวหน้า	
ส่วนราชการ	 ข้าราชการ	 ตุลาการ	 ทหาร	 ตำารวจ	 และ
ประชาชน	เมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคมที่ผ่านมา
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ชาวดำาเหลืองน้อมรำาลึกธสถิตในดวงใจนิจนิรันดร์

 นักศึกษารั้วด�าเหลืองพร้อมใจติดโบว์สัญลักษณ์ร่วมถวายอาลัย ด้านหน่วยงานภายในรวมพลังจัดท�าโบว์สัญลักษณ์แจก

บุคลากรรอบรั้วมหาวิทยาลัย	–	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ในพระบรมโกศ	ด้วยการตดิรบิบิน้สญัลกัษณ์และแต่งกายสสีภุาพแสดงความสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุท่ีพระองค์ทรงมต่ีอพสกนิกรชาวไทย	

พร้อมกันน้ีหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	อาทิ	กองพัฒนานักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

คณะวิทยาการจัดการ	และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	ยังรวมกลุ่มจัดทำาริบบ้ินสีดำาสัญลักษณ์ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	เพื่อนำาแจกจ่ายให้กับบุคลากร	นักศึกษา	และประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยอันเป็นสัญลักษณ์

แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย	 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้	ณ	จุดแจกบริเวณกองพัฒนานักศึกษา	

สำานกังานคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	 สำานักงานคณะวทิยาการจดัการ	 และวทิยาลยัแม่ฮ่องสอน	 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ชมรมพุทธศาสตร์จัดพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็น

พระราชกุศล	 –	 เช้าวันพุธ	 ที่	 ๑๙	 ตุลาคม	 ชมรมพุทธศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 จัดพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์	

เพื่อถวายเป ็นพระราชกุศลน้อมรำาลึกแด ่พระบาทสมเด็จ	

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ณ	 บริเวณลานหน้าศาลา

พระพุทธจตุรทิศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 โดยมีคณาจารย์	

บุคลากร	 และนักศึกษาพร้อมใจกันนำาข้าวสาร	 อาหารแห้ง	

มาร่วมทำาบญุตกับาตรอย่างเนอืงแน่น	ด้วยบรรยากาศท่ีเงยีบสงบ

ภาพโดย	:	นางสาวสุกัญญา	ศักดิ์ชัยปัญญา

สาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	๔	

         นศ. มร.ชม. ภาวนาจิตถวายพระราชกศุลแด่องค์พ่อหลวง 

-	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 	 นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย	

หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑิต	 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่พร้อมใจกนั	

ภาวนาสวดมนต์สรภัญญะ	 ด้วยพลังแห่งความศรัทธา	 จนดังก้อง

กังวาน	 ไปทั่วบริเวณศาลาพระพุทธจตุรทิศ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย	โดยตั้งจิต

ภาวนาเพื่ อถวายเป ็นพระราช กุศลแด ่พระบาทสมเด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีจุดเทียน

ส่องธรรมและร่วมกนั	ร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมด้ีวยความสำานกึ	

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชจนดังกึกก้องทั่วบริเวณพิธี	 โดยกิจกรรมดังกล่าว

ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก
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เสียงเล็ก
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 นบัเป็นความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของปวงพสกนิกรชาวไทย เมือ่พ่อแห่งแผ่นดนิ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต น�้าตาแห่ง

ความอาลยัท่วมท้นจนเศร้าสะเทือนท้ังผนืแผ่นดิน ในกาลนีพิ้งค์ราชภฏั ขอน้อมเกล้า 

น้อมกระหม่อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคุิณหาท่ีสดุมิได้ โดยน�าตัวแทนรัว้ด�าเหลอืง 

ชาวราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ถ่ายทอดความรู้สึกจากดวงใจ

ด้วยความอาลัยยิ่ง

	 กว่า	๗๐	ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์	พระองค์ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชน
ของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี	 มีความสุขบนผืนแผ่นดินนี้	 ผืนแผ่นดินที่พระองค์ท่านได้ก้าวพระบาทยำ่าไปทั่วทุกพื้นที่	 เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	ให้แก่ราษฎรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	จนวันนี้	ประชาชนของพระองค์ได้อยู่อย่างผาสุขบนผืนแผ่นดินทองภายใต้
ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน	เราทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	จึงทำาให้เราทุกคนรักพระองค์

 อาจารย์ ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ คณบดีคณะวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย	 ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านว่า	 “รักพระองค์ท่าน	 เพราะพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ประชาชนคนไทย	และพยายามทรงงานอย่างหนักเพ่ือช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ให้กับประชาชน
	 ในฐานะของลูก	เราจึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระ	และช่วยแก้ปัญหาในประเทศชาติและชุมชน	
	 ด้วยการสร้างคนดมีคีณุภาพ	เพราะดฉัินเชือ่ว่าหากประเทศชาตขิองเราเตม็ไปด้วยคนด	ีมีคุณธรรม
	 มีไมตรีจิตเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วย่อมนำาพาความผาสุขมาให้แก่ประเทศชาติ
	 ได้อย่างแน่นอน”

 นางสาวรุสมานี  เจะนุ ตัวแทนนักศึกษาชาวมุสลิม ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร ์ได้กล่าวถึง
ความซาบซึง้ทีเ่ธอมต่ีอพระองค์ท่านว่า	“รักพระองค์ท่าน	เพราะพระองค์ทรงเป่ียมไปด้วยพระเมตตา	
แม้กระทั่งชาวมุสลิม	เคยได้ยินว่าครั้งหนึ่ง	ชาวมุสลิมในชุมชนหนึ่งต้องการสร้างมัสยิดเพื่อปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา	โดยการระดมทุนบริจาคจากคนในชุมชน	แต่เมื่อพระองค์ท่านทราบข่าว	
พระองค์จึงช่วยบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้าง	ทำาให้พวกเราชาวมุสลิมซาบซ้ึงใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง”

						นบัเป็นความสญูเสยีครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีวนันีพ่้อหลวงของเราไม่ได้อยูเ่ป็นร่มโพธิข์องพวกเราลูกทกุคนแล้ว	
แต่ความดีและคำาสอนของพ่อยังอยู่และตราตรึงอยู่ในใจเราทุกคน	อ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอ่ยถึงความรู ้สึกต่อเหตุการณ์สะเทือนใจชาวไทยครั้งนี้ว่า	
“ความรูส้กึเมือ่ได้ทราบข่าวการสวรรคต	รูส้กึว่าจติใจลอยหายออกไปจากร่างกาย	มคีวามรูส้กึว้าเหว่ขาดทีพ่ึง่							
				และรู้สึกเศร้าเสียใจรุนแรงที่สุด	ไม่มีเรี่ยวแรงทำาอะไรเลย	จนต้องลงมือทำาสมาธิกำาหนดลมหายใจ
				และนกึถงึหลกัการทรงงานของในหลวงได้ว่า	ให้ทำาการงานอย่างเข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	ดังนัน้	แม้นในใจ
				ต้องร้องไห้อาลัยในหลวงมากมายแค่ไหนก็ตาม	แต่ต้องลุกข้ึนมาทำาบทบาทหน้าท่ีของตนให้ดีที่สุด									
			ดงัคำากล่าวทีว่่า	“ท�าดเีพือ่พ่อ”	นีค่อืส่ิงเตือนใจให้ดำารงชวีติอยูไ่ด้ในทุกวนันีอ้ย่างเข้มแข็ง	พระองค์รกั
ประชาชนและอยากให้คนไทยรกักนั	 เอือ้เฟ้ือแก่กนั	 เหน็อกเหน็ใจกัน	 เมตตากนั	 ปรองดองกนั	 ให้อภัยกัน									
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเพื่อพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง”	

เสียงเล็ก
จากหัวใจดวงน้อยชาวดำาเหลือง
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	 ทางด้าน คุณศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส  ผู้อ�านวยการกองกลาง รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
ส�านกังานอธกิารบด	ีกล่าวด้วยความเศร้าว่า	“รูส้กึเสยีใจอย่างสดุซึง้กับความสญูเสยีครัง้ย่ิงใหญ่ทีพ่่อหลวง
				ของปวงชนไทยสิ้นพระชนม์จากพวกเราชาวไทยไปแล้ว	แต่เราทุกคนยังต้องทำาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
					ดังนั้นอยากให้คนไทยทุกคนมีสติและดำาเนินชีวิตตามหลักคำาสอนของพระองค์เพื่อให้บ้านเมืองของเรา
					ก้าวเดินไปข้างหน้า”	

 ผศ.สุกญัญา ค�านวณสกุณ ีรองอธกิารบดี	กล่าวว่า	“ในฐานะทีด่ฉินัเป็นข้าราชการคร	ูได้นำาแนว		
พระราชดำาริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่งได้กล่าวถึงหน้าที่
ของครูไว้ว่า
	 “....	ส�ำหรับครูนั้น	ก็จะต้องท�ำตัวให้เป็นที่รัก	เป็นที่เคำรพ	เป็นที่เชื่อใจของนักเรียนเหมือนกัน	
					ข้อแรก	ต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉำนและแม่นย�ำช�ำนำญ	ทั้งในวิชำควำมรู้และวิธีสอน	เพื่อสำมำรถ
				สอนวิชำทั้งปวงได้โดยถูกต้อง	กระจ่ำงชัด	และครบถ้วนสมบูรณ์	อีกข้อหนึ่งต้องท�ำตัวให้ดี	คือต้องมี

	 ไม่ต่างจาก จารุณี อินต๊ะสอน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ	ที่เล่าความรู้สึกว่า	
“พดูไม่ออก	จกุอก	นำา้ตาไหลแบบไม่รู้ตวั	เศร้าใจเป็นอย่างมาก	นอนไม่หลบั	ไม่คิดว่าเราจะต้องมาสูญเสยี
บคุคลสำาคัญในชวิีตไปในช่วงขณะน้ีแต่กค็ดิว่าพสกนกิรทัง้ประเทศคงมคีวามรู้สึกเหมอืนเรา	แต่คนเราทุกคน	
ยังไงก็หนีสัจธรรมข้อนี้ไปไม่ได้	 ก็ต้องทำาใจยอมรับและดำาเนินชีวิตอยู่ตามแนวทางที่พ่อเคยสอนให้ลูกๆ	
ทัง้ประเทศ	 ทำาตามบทบาทหน้าทีข่องตนเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาตติามทีพ่่อสอน	 นัน่คือ	
พอดี พอเพียง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น	เพราะพ่อไม่ได้จากพวกเราไปไหน	พ่อยังคงสถิตอยู่ในใจ
ทุกคนตลอดไปค่ะ”

และต้องแสดงควำมเมตตำกรุณำ	ควำมซื่อสัตย์	สุจริต	ควำมสุภำพ	ควำมเข้มแข็ง	และอดทนให้ปรำกฏชัดเจนเคยชินเป็นปรกติ
นิสัย	เด็กๆ	จะได้เห็นได้เข้ำใจในคุณค่ำของควำมรู้	ในควำมดีและในตัวครูเองอย่ำงซำบซึ้ง	และยึดถือเอำเป็นแบบอย่ำง	ภำรกิจ
ของครูคือกำรให้กำรศึกษำ	ก็จะได้บรรลุตำมที่มุ่งหวัง	....”
	 จากพระราชดำาริของพระองค์จึงทำาให้ดิฉันมุ่งมั่นจะเป็นครูที่ดี	 ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆ	 เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ	และน้อมนำาแนวพระราชดำาริมาปฏิบัติตลอดระยะเวลาตั้งแต่รับราชการครูจนถึงปัจจุบัน”	

	 “ผมทำางานด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ	 โดยยดึถอืความต้องชอบธรรมเป็นหลกั	 รวมถงึมจีติอาสา	
จติสาธารณะ	คำานงึถึงประโยชน์ส่วนรวมเหนอืประโยชน์ส่วนตน”	ผูช่้วยศาสตราจารย์สญัญา สะสอง  
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กล่าวอย่างมุ่งมั่นเมื่อเอ่ยถึงหลักคำาสอนของพ่อแห่งแผ่นดิน	
ที่ยึดถือในการดำาเนินชีวิต	แววตาท่ีแม้เศร้าแต่ก็ยังเปี่ยมล้นด้วยความหวังฝากถึงคนไทยทุกคน
ในยามโศกเศร้าน้ีว่า	“เราทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเสียใจและระทมทุกข์
ที่สูญเสียพ่อของแผ่นดินในครั้งนี้	อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนต้ังสติ	คอยเตือนตนเองไม่ให้
หลงใหลไปกับสิ่งไม่ดีท้ังหลาย	และมุ่งมั่นตั้งใจทำาความดี	ร่วมกันรักษาประเทศชาติ
ไว้ให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยในอนาคตตลอดไปตามคำาพ่อหลวงที่ทรงสั่งสอนไว้”	

 แม้ความเศร้าจะยงัปกคลมุจติใจปวงชนชาวไทยจนมดืมน แต่ค�าสอนของพระองค์จะเป็นแสงสว่างน�าทางคนไทย 
ทั้งชาติให้สามารถก้าวต่อไปด้วยความปกติสุข เจริญรุ่งเรืองและรักษาบ้านรูปขวานทองของพระองค์ให้ร่มเย็นเป็นสุข
ด้วยความรักสามัคคี... 
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 ตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึง้ใน
พระมหากรณุาธิคณุ ด้วยพระอจัฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชด�าริหลายโครงการจึงเกิดขึน้ด้วยความห่วงใยที่
พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยรวมท้ังชาวจงัหวดัเชยีงใหม่ 
 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช เพือ่ส่งเสรมิ
อาชพีเกษตรกรรมทดแทนการปลกูฝ่ินสถานวีจิยัแห่งแรกของโครงการหลวง อยูบ่นเทอืกเขาแดนลาว ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ พ้ืนท่ีรบัผดิชอบประมาณ ๒๖.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๕๗๗ ไร่ จัดตัง้ขึน้ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ตามแนวพระ
ราชด�ารใินพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ท่ีว่า “ให้เขาช่วยตวัเอง” เปลีย่นพ้ืนทีจ่ากไร่ฝ่ินมาเป็นแปลงเกษตรเมอืงหนาวท่ีสร้าง
รายได้ดกีว่าเก่าก่อน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กับพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่
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 ย้อนกลับไปเมือ่ครัง้ท่ีดอยอ่างขางยงัเตม็ไปด้วยดอกฝ่ินและไม่มป่ีาไม้ดงัเช่นทกุวนันี ้ พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรท่ีหมู ่บ้านผักไผ่ อ�าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขางทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว
แต่งกายสดี�าสะพายดาบ ท�าการปลกูฝ่ินแต่ยงัยากจน ทัง้ยงัท�าลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน�า้ล�าธารทีเ่ป็นแหล่งส�าคญัต่อระบบนเิวศ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้จึงมีพระราชด�าริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก
ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อ
พื้นเมืองและทรงทราบว่าท่ีสถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาว 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับ
ท้อฝรั่งจึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน 
๑,๕๐๐ บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง
ตัง้โครงการหลวงขึน้เป็นโครงการส่วนพระองค์ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
โดยทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เปน็ผู้สนองพระบรม
ราชโองการ ในต�าแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เปน็
สถานีวจิยัและทดลองปลกูพืชเมืองหนาวชนดิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเปน็ตัวอย่างแก่เกษตรกรชาว
เขาในการน�าพืชเหล่านี้ มาเพาะปลูก เป็นอาชีพ ซึ่งต ่อมา 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามว่า 
“สถ�นีเกษตรหลวงอ่�งข�ง” โดยมีหมู่บ้านชาวเขาที่สถานีฯ 
ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวม ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง 
บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคาและ บ้านขอบด้ง 
ซึ่งประกอบไปด้วยประชากร ๔ เผ่าได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอด�า 
ปะหล่อง และจีนฮ่อ ด�าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่การ
เป็นสถานดี�าเนนิงานวจัิยหลกัของโครงการวจิยัต่าง ๆ โดยเฉพาะ 
งานวิจัยไม้ผลเขตหนาวและงานวิจัยป่าไม้ และงานเกษตรที่สูง 
เปน็สถานที่ ฝึกอบรม และเผยแพร่ผลงานแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร และด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ชาวเขาในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ

 นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ เราทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ทางตอนเหนือของประเทศไทยจากการปลูกฝิ่นให้กลับกลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนผ่านโครงการในพระราชด�าริฯ ทุกโครงการ 
พระอัจฉรยิภาพของพระองค์ส่งผลให้คณุภาพชวีติของคนไทยและชนเผ่าต่าง ๆ ในพืน้ทีส่งูดขีึน้และเกิดการพฒันาอย่างย่ังยนืสบืไป 

 ขอขอบคุณข้อมูล : www.angkhangstation.com
 ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : www.facebook.com/angkhangstation

วารสารพิงค์ราชภัฏ
                    PING RAJABHAT
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