วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม่ สารจากอธิการบดี
นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อได้มีประกาศสำ�นักพระราชวัง 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
วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ นับเป็น ๗๐ ปีทพ่ี สกนิกรชาวไทยได้อยูใ่ ต้รม่ พระบารมีแห่งการเถลิงถวัลย์สริ ริ าชสมบัตดิ ว้ ยความร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรม
ราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ทรงพระราชทานโครงการนานัปการ ทัง้ การแพทย์สาธารณสุข
การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การพระศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม การเศรษฐกิจ ตลอดจนการศึกษาเพื่อประโยชน์สุข
ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงตรากตรำ�พระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย เสด็จฯ ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ แม้ในยามทรงพระประชวร
ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำ�ริ ภาพพระเสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราทุกคนคุ้นตา ดังปรากฏเห็นเด่นชัดจาก
พระราชกรณียกิจนับแต่เสด็จ เถลิงถวัลยราชย์ตราบจนเสด็จสวรรคต
เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยมีสถานะเป็น “วิทยาลัยครูเชียงใหม่” กระทรวงศึกษาธิการได้นำ�ความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทาน
นามใหม่ให้แก่วิทยาลัยครู เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ทำ�ให้ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” ทรงมีพระประสงค์ให้
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็น “คนของพระราชา” มีหน้าที่ ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติ
อี ก ทั ้ ง ทรงพระราชทานตราพระราชลั ญ จกรประจำ � พระองค์ เพื ่ อ เป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจำ � สถาบั น เมื ่ อ วั น ที ่ ๖ มี น าคม ๒๕๓๘ จวบจน
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลให้สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม่ และสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ได้รับการยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ดังเช่นปัจจุบัน ปวงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในห้วงระยะเวลาแห่งการไว้ทกุ ข์น้ี เป็นห้วงเวลาทีป่ วงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนชาวไทย
ทุกคน จะได้นอ้ มเกล้าฯ รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทางมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากรทุกท่านร่วมแต่งกายไว้
ทุกข์มกี �ำ หนด ๑ ปี ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้งดการจัดกิจกรรมรืน่ เริงทุกชนิดยกเว้น
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
คอยติดตามประกาศหรือข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
                  ทั้งนี้ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๙ น. มหาวิทยาลัยได้กำ�หนด
จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล
                จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมพิธี  ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University หรือชื่อย่อ มร.ชม. - CMRU)
สถาบันแห่งความภูมิใจของเราชาวด�ำ-เหลือง มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้น
ในส่วนภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยเริ่มจาก
การเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อันเนือ่ งจากทรงมีพระราโชบายที่
จะพัฒนาสยามประเทศให้มีความเจริญทัดเที ยมนานาอารยประเทศ จึงสร้างคุณภาพของราษฎรไทยด้วยการส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ�ำมณฑลพายัพ” โดยเปิดสอนวิชาที่เน้นหนักในทางกสิกรรม
และเกษตรกรรม จากนัน้ จึงเพิม่ พัฒนาการผลิตครูในสายสามัญมากขึน้ โดยเปลีย่ นชือ่ เป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูมลู จังหวัดเชียงใหม่”
ซึ่งในรั ช สมั ย รั ช กาลที่ ๖ ถึง รัชกาลที่ ๘ ได้มีการสานต่ อ พระราชปณิ ธ านด้ า นการศึ ก ษา จนท� ำให้ มีโรงเรี ยนฝึกหัดครู
ในส่วนภูมิภาคเกิดขึ้นทั่วประเทศ
ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลเชียงใหม่ได้เปลี่ยนชื่อ
อี ก ครั้ ง เป็ น “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ ชี ย งใหม่ ” โดยในปี พ.ศ. ๒๕๐๓
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศยกฐานะโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ ชี ย งใหม่ เ ป็ น
“วิทยาลัยครูเชียงใหม่” และเริ่มเปิดสอนระดับฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นปีแรก
ในฐานะของวิทยาลัยครู ขอบข่ายหน้าที่ในการจัดการศึกษาได้ขยาย
กว้างขึ้น โดยวิทยาลัยครูเชียงใหม่มีศักยภาพในการเปิดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ ซึ่งนับเป็นก้าวส�ำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครูสาขาต่างๆ ให้แก่สังคมไทย นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มขยายการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขา
ต่าง ๆ กว่า ๔ สาขา อันได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
และประเทศชาติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่
แก่วทิ ยาลัยครูทกุ แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยนาม “ราชภัฏ” หมายถึง คนของพระราชา
หรือผู้ปฏิบัติงานถวายแด่พระราชา เมื่อพิจารณาความหมายอย่างลึกซึ้งจะท�ำให้เห็นถึงน�้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อกลุ่มสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ทรงตระหนักว่าสถาบันราชภัฏเป็นสถาบัน
การศึกษาทีม่ อี ยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ พัฒนาและให้โอกาสคนในท้องถิน่ ได้มโี อกาสทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้นในทุกด้าน สถาบันราชภัฏจึงเปรียบเสมือนก�ำลังส�ำคัญของพระองค์ในการสร้างคนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง
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ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
และสถาบั น ราชภั ฏ อี ก ๔๐ แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ได้ รั บ การยกสถานะเป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนับแต่นั้น
เป็นต้นมา “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน�ำของภาคเหนือที่มีศักยภาพการจัดการศึกษาในระดับ
อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายในการเป็น “สถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ” มีจดุ มุง่ หมายในการสร้างและพัฒนา “คนของพระราชา”
ให้เป็น “ปราชญ์ของพระราชา” ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ สนองพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุข
แก่มหาชนชาวสยามอย่างยัง่ ยืน
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชสมบัติ ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกรุ่น ทรงพระราชทานทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานแนวทางการด�ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้น้อมน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยมีนโยบายให้คณาจารย์
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่สอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น ในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเผยแพร่และน้อมน�ำพระราชด�ำรัสฯ
มาปรับใช้เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นภูมคิ มุ้ กันในการด�ำเนินชีวติ อย่างมีสติ ดังอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทวี่ า่
“คนดีสร้างชาติ ไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี”

พระราชทานตราพระราชลัญจกร พระเมตตาปกเกล้าชาวราชภัฏเชียงใหม่
ด้วยความไว้วางพระราชหฤทัยใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่จะให้สถาบันราชภัฏ ท�ำหน้าที่สร้างคนของ
พระราชาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
แก่ชาติบา้ นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์
เพือ่ เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำสถาบัน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ ชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้
ตราพระราชลัญ จกร เป็น ตราประจ�ำพระองค์พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระ อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร
มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ตั้งอยู่บน
พระทีน่ งั่ อัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
เมื่ออัญเชิญมาเป็นตราประจ�ำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดสร้างตรา
สัญลักษณ์โดยมีลกั ษณะเป็นวงรีสองวงซ้อนกัน วงรีวงนอกเป็นเส้นเดีย่ ว

ส่วนวงรีวงในเป็นเส้นคู่ ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร
ประจ�ำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ระหว่าง
วงรีทงั้ สองด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย ระบุชอื่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ข้อความด้านล่างระบุชอื่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เป็นอักษรภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้สีของตราสัญลักษณ์พระราชทานยังทรงความหมาย ดังนี้
สีน�้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริยผ์ ใู้ ห้ก�ำเนิดและพระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งสถาบันราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ
และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
ในสถาบันราชภัฏ
สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลจาก หนังสือ “๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน”
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ภารกิจ Special

ปวงข้าพระบาทราชภัฏเชียงใหม่ น้อมถวายความอาลัยองค์ภูมิพล

อธิการบดี มร.ชม. เชิญชวนร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสถานที่บริการประชาชน
ลงนามร่ ว มถวายความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ในพระบรมโกศ
ในสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น�ำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมลงนามถวายอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ทั้งนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ยังกล่าวเชิญชวน คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ ณ จุดลงนามบริเวณ
ชัน้ ๑ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาราชการ ตัง้ แต่บดั นีจ้ นถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู ้ บริ ห าร มร.ชม. ร่ว มลงนามถวายความอาลั ย
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ - เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ผศ.สุกัญญา ค�ำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ร่วมกับเหล่าข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเจ้าหน้าทีจ่ ากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัด ณ ห้องโถง
ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ด้ ว ยความอาลั ย และส�ำนึ ก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ผู ้ บ ริ ห าร มร.ชม. ร่ ว มพิ ธี ส รงน�้ ำ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ในพระบรมโกศ จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ จั ด พิ ธีถ วายน�้ ำ สรงพระบรมศพ และพิ ธี
บ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ล ณ วิ หารหลวง
วั ด พระสิ ง ห์ วรมหาวิ ห าร อ�ำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ทั้งนี้ตัวแทน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น�ำโดย
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีในนามบุคลากร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับหัวหน้า
ส่ วนราชการ ข้ า ราชการ ตุ ล าการ ทหาร ต�ำรวจ และ
ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคมที่ผ่านมา

คณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศถวายเป็น
พระราชกุ ศ ล -  ผศ.สุ กั ญ ญา ค�ำนวนสกุ ณี    รองอธิ ก ารบดี พร้ อ มด้ ว ย
ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศล (สัตตมวาร) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับข้าราชการและประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.สุกญั ญา ค�ำนวนสกุณี รองอธิการบดี ได้ถวายจตุปจั จัย
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

CMRU Activities
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ชาวดำ�เหลืองน้อมรำ�ลึก

สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์

นักศึกษารั้วด�ำเหลืองพร้อมใจติดโบว์สัญลักษณ์ร่วมถวายอาลัย ด้านหน่วยงานภายในรวมพลังจัดท�ำโบว์สัญลักษณ์แจก
บุคลากรรอบรั้วมหาวิทยาลัย – นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศ ด้วยการติดริบบิน้ สัญลักษณ์และแต่งกายสีสภุ าพแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทรงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทย
พร้อมกันนี้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ กองพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ยังรวมกลุ่มจัดท�ำริบบิ้นสีด�ำสัญลักษณ์ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อน�ำแจกจ่ายให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยอันเป็นสัญลักษณ์
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ ณ จุดแจกบริเวณกองพัฒนานักศึกษา
ส�ำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส�ำนักงานคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพโดย : นางสาวสุกัญญา ศักดิ์ชัยปัญญา
สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔

ชมรมพุ ท ธศาสตร์ จั ด พิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรถวายเป็ น
พระราชกุศล – เช้าวันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ชมรมพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลน้ อ มร�ำลึ ก แด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานหน้าศาลา
พระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์
บุ คลากร และนั กศึ กษาพร้อมใจกันน�ำข้าวสาร อาหารแห้ง
มาร่วมท�ำบุญตักบาตรอย่างเนืองแน่น ด้วยบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ

นศ. มร.ชม. ภาวนาจิตถวายพระราชกุศลแด่องค์พอ่ หลวง
- เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙   นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมใจกัน
ภาวนาสวดมนต์สรภัญญะ ด้วยพลังแห่งความศรัทธา จนดังก้อง
กังวาน ไปทั่วบริเวณศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย โดยตั้งจิต
ภาวนาเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีจุดเทียน
ส่องธรรมและร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดว้ ยความส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชจนดังกึกก้องทั่วบริเวณพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าว
ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
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Interview คิดถึงพ่อหลวง

เสี
ย
งเล็
ก
จากหัวใจดวงน้อยชาวดำ�เหลือง
นับเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของปวงพสกนิกรชาวไทย เมือ่ พ่อแห่งแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต น�้ำตาแห่ง
ความอาลัยท่วมท้นจนเศร้าสะเทือนทัง้ ผืนแผ่นดิน ในกาลนีพ้ งิ ค์ราชภัฏ ขอน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ โดยน�ำตัวแทนรัว้ ด�ำเหลือง
ชาวราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ถ่ายทอดความรู้สึกจากดวงใจ
ด้วยความอาลัยยิ่ง

กว่า ๗๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชน
ของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี มีความสุขบนผืนแผ่นดินนี้ ผืนแผ่นดินที่พระองค์ท่านได้ก้าวพระบาทย�่ำไปทั่วทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้แก่ราษฎรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จนวันนี้ ประชาชนของพระองค์ได้อยู่อย่างผาสุขบนผืนแผ่นดินทองภายใต้
ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน เราทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงท�ำให้เราทุกคนรักพระองค์
อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีคณะวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านว่า “รักพระองค์ท่าน เพราะพระองค์ทรงเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของ
ประชาชนคนไทย และพยายามทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชน
ในฐานะของลูก เราจึงอยากช่วยแบ่งเบาภาระ และช่วยแก้ปัญหาในประเทศชาติและชุมชน
ด้วยการสร้างคนดีมคี ณ
ุ ภาพ เพราะดิฉนั เชือ่ ว่าหากประเทศชาติของเราเต็มไปด้วยคนดี มีคณ
ุ ธรรม
มีไมตรีจิตเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วย่อมน�ำพาความผาสุขมาให้แก่ประเทศชาติ
ได้อย่างแน่นอน”
นางสาวรุสมานี เจะนุ ตัวแทนนักศึกษาชาวมุสลิม ชั้นปีที่ ๑ คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวถึง
ความซาบซึง้ ทีเ่ ธอมีตอ่ พระองค์ทา่ นว่า “รักพระองค์ทา่ น เพราะพระองค์ทรงเปีย่ มไปด้วยพระเมตตา
แม้กระทั่งชาวมุสลิม เคยได้ยินว่าครั้งหนึ่ง ชาวมุสลิมในชุมชนหนึ่งต้องการสร้างมัสยิดเพื่อปฏิบัติ
พิธีกรรมทางศาสนา โดยการระดมทุนบริจาคจากคนในชุมชน แต่เมื่อพระองค์ท่านทราบข่าว
พระองค์จึงช่วยบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้าง ท�ำให้พวกเราชาวมุสลิมซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง”
      นับเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ทวี่ นั นีพ้ อ่ หลวงของเราไม่ได้อยูเ่ ป็นร่มโพธิข์ องพวกเราลูกทุกคนแล้ว
แต่ความดีและค�ำสอนของพ่อยังอยู่และตราตรึงอยู่ในใจเราทุกคน อ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอ่ยถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์สะเทือนใจชาวไทยครั้งนี้ว่า
“ความรูส้ กึ เมือ่ ได้ทราบข่าวการสวรรคต รูส้ กึ ว่าจิตใจลอยหายออกไปจากร่างกาย มีความรูส้ กึ ว้าเหว่ขาดทีพ่ งึ่        
    และรู้สึกเศร้าเสียใจรุนแรงที่สุด ไม่มีเรี่ยวแรงท�ำอะไรเลย จนต้องลงมือท�ำสมาธิก�ำหนดลมหายใจ
    และนึกถึงหลักการทรงงานของในหลวงได้วา่ ให้ท�ำการงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ดังนัน้ แม้นในใจ
    ต้องร้องไห้อาลัยในหลวงมากมายแค่ไหนก็ตาม แต่ต้องลุกขึ้นมาท�ำบทบาทหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด         
   ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “ท�ำดีเพือ่ พ่อ” นีค่ อื สิง่ เตือนใจให้ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ในทุกวันนีอ้ ย่างเข้มแข็ง พระองค์รกั
ประชาชนและอยากให้คนไทยรักกัน เอือ้ เฟือ้ แก่กนั เห็นอกเห็นใจกัน เมตตากัน ปรองดองกัน ให้อภัยกัน         
อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเพื่อพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง”
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ทางด้าน คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อ�ำนวยการกองกลาง รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานอธิการบดี กล่าวด้วยความเศร้าว่า “รูส้ กึ เสียใจอย่างสุดซึง้ กับความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ทพี่ อ่ หลวง
    ของปวงชนไทยสิ้นพระชนม์จากพวกเราชาวไทยไปแล้ว แต่เราทุกคนยังต้องท�ำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
     ดังนั้นอยากให้คนไทยทุกคนมีสติและด�ำเนินชีวิตตามหลักค�ำสอนของพระองค์เพื่อให้บ้านเมืองของเรา
     ก้าวเดินไปข้างหน้า”
ไม่ต่างจาก จารุณี อินต๊ะสอน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ที่เล่าความรู้สึกว่า
“พูดไม่ออก จุกอก น�ำ้ ตาไหลแบบไม่รตู้ วั เศร้าใจเป็นอย่างมาก นอนไม่หลับ ไม่คดิ ว่าเราจะต้องมาสูญเสีย
บุคคลส�ำคัญในชีวติ ไปในช่วงขณะนีแ้ ต่กค็ ดิ ว่าพสกนิกรทัง้ ประเทศคงมีความรูส้ กึ เหมือนเรา แต่คนเราทุกคน
ยังไงก็หนีสัจธรรมข้อนี้ไปไม่ได้ ก็ต้องท�ำใจยอมรับและด�ำเนินชีวิตอยู่ตามแนวทางที่พ่อเคยสอนให้ลูกๆ
ทัง้ ประเทศ ท�ำตามบทบาทหน้าทีข่ องตนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติตามทีพ่ อ่ สอน นัน่ คือ
พอดี พอเพียง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะพ่อไม่ได้จากพวกเราไปไหน พ่อยังคงสถิตอยู่ในใจ
ทุกคนตลอดไปค่ะ”
ผศ.สุกญ
ั ญา ค�ำนวณสกุณี รองอธิการบดี กล่าวว่า “ในฐานะทีด่ ฉิ นั เป็นข้าราชการครู ได้น�ำแนว  
พระราชด�ำริด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้กล่าวถึงหน้าที่
ของครูไว้ว่า
“.... ส�ำหรับครูนั้น ก็จะต้องท�ำตัวให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่เชื่อใจของนักเรียนเหมือนกัน
     ข้อแรก ต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย�ำช�ำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถ
    สอนวิชาทั้งปวงได้โดยถูกต้อง กระจ่างชัด และครบถ้วนสมบูรณ์ อีกข้อหนึ่งต้องท�ำตัวให้ดี คือต้องมี
และต้องแสดงความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความสุภาพ ความเข้มแข็ง และอดทนให้ปรากฏชัดเจนเคยชินเป็นปรกติ
นิสัย เด็กๆ จะได้เห็นได้เข้าใจในคุณค่าของความรู้ ในความดีและในตัวครูเองอย่างซาบซึ้ง และยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง ภารกิจ
ของครูคือการให้การศึกษา ก็จะได้บรรลุตามที่มุ่งหวัง ....”
จากพระราชด�ำริของพระองค์จึงท�ำให้ดิฉันมุ่งมั่นจะเป็นครูที่ดี ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆ เพื่อพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ และน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติตลอดระยะเวลาตั้งแต่รับราชการครูจนถึงปัจจุบัน”
“ผมท�ำงานด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยยึดถือความต้องชอบธรรมเป็นหลัก รวมถึงมีจติ อาสา
จิตสาธารณะ ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเหนือประโยชน์สว่ นตน” ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สญ
ั ญา สะสอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวอย่างมุ่งมั่นเมื่อเอ่ยถึงหลักค�ำสอนของพ่อแห่งแผ่นดิน
ที่ยึดถือในการด�ำเนินชีวิต แววตาที่แม้เศร้าแต่ก็ยังเปี่ยมล้นด้วยความหวังฝากถึงคนไทยทุกคน
ในยามโศกเศร้านี้ว่า “เราทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเสียใจและระทมทุกข์
ที่สูญเสียพ่อของแผ่นดินในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนตั้งสติ คอยเตือนตนเองไม่ให้
หลงใหลไปกับสิ่งไม่ดีทั้งหลาย และมุ่งมั่นตั้งใจท�ำความดี ร่วมกันรักษาประเทศชาติ
ไว้ให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยในอนาคตตลอดไปตามค�ำพ่อหลวงที่ทรงสั่งสอนไว้”
แม้ความเศร้าจะยังปกคลุมจิตใจปวงชนชาวไทยจนมืดมน แต่คำ� สอนของพระองค์จะเป็นแสงสว่างน�ำทางคนไทย
ทั้งชาติให้สามารถก้าวต่อไปด้วยความปกติสุข เจริญรุ่งเรืองและรักษาบ้านรูปขวานทองของพระองค์ให้ร่มเย็นเป็นสุข
ด้วยความรักสามัคคี...
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กับพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่

ตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึง้ ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชด�ำริหลายโครงการจึงเกิดขึน้ ด้วยความห่วงใยที่
พระองค์ทรงมีตอ่ ปวงชนชาวไทยรวมทัง้ ชาวจังหวัดเชียงใหม่
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ ส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิน่ สถานีวจิ ยั แห่งแรกของโครงการหลวง อยูบ่ นเทือกเขาแดนลาว ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบประมาณ ๒๖.๕๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๖,๕๗๗ ไร่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ตามแนวพระ
ราชด�ำริในพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีว่ า่ “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลีย่ นพืน้ ทีจ่ ากไร่ฝน่ิ มาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวทีส่ ร้าง
รายได้ดกี ว่าเก่าก่อน
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ย้อนกลับไปเมือ่ ครัง้ ทีด่ อยอ่างขางยังเต็มไปด้วยดอกฝิน่ และไม่มปี า่ ไม้ดงั เช่นทุกวันนี้ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด�ำเนิน เยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านผักไผ่ อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขางทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอซึ่งในสมัยนั้นยังไว้แกละถักเปียยาว
แต่งกายสีดำ� สะพายดาบ ท�ำการปลูกฝิน่ แต่ยงั ยากจน ทัง้ ยังท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน�ำ้ ล�ำธารทีเ่ ป็นแหล่งส�ำคัญต่อระบบนิเวศ
ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้จึงมีพระราชด�ำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก
ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อ
พื้ น เมื อ งและทรงทราบว่ า ที่ ส ถานี ท ดลองไม้ ผ ลเมื อ งหนาว
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับ
ท้อฝรั่งจึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวน
๑,๕๐๐ บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง
ตัง้ โครงการหลวงขึน้ เป็นโครงการส่วนพระองค์ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒
โดยทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรม
ราชโองการ ในต�ำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็น
สถานีวจิ ยั และทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น
ไม้ผล ผัก ไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาว
เขาในการน� ำ พื ช เหล่ า นี้ มาเพาะปลู ก เป็ น อาชี พ ซึ่ ง ต่ อ มา
พระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุลยเดช ได้พ ระราชทานนามว่ า
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” โดยมีหมู่บ้านชาวเขาที่สถานีฯ
ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวม ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง
บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคาและ บ้านขอบด้ง
ซึ่งประกอบไปด้วยประชากร ๔ เผ่าได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอด�ำ
ปะหล่อง และจีนฮ่อ ด�ำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่การ
เป็นสถานีดำ� เนินงานวิจยั หลักของโครงการวิจยั ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
งานวิจัยไม้ผลเขตหนาวและงานวิจัยป่าไม้ และงานเกษตรที่สูง
เป็นสถานที่ ฝึกอบรม และเผยแพร่ผลงานแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร และด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ชาวเขาในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ เราทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ทางตอนเหนือของประเทศไทยจากการปลูกฝิ่นให้กลับกลายเป็นอาชีพที่ยั่งยืนผ่านโครงการในพระราชด�ำริฯ ทุกโครงการ
พระอัจฉริยภาพของพระองค์สง่ ผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนไทยและชนเผ่าต่าง ๆ ในพืน้ ทีส่ งู ดีขน้ึ และเกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสืบไป
ขอขอบคุณข้อมูล : www.angkhangstation.com
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : www.facebook.com/angkhangstation

