ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๖ เรื่องดี
ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”
พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าอาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดธาตุค�ำอัญเชิญ
มาจากศรีลังกา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี ที่ไม่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานให้คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาและประชาชนได้สักการะและสรงน�้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้ท�ำพิธีอัญเชิญลงมา
ประดิษฐาน ณ มณฑปบุษบก บริเวณด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชน
ในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้ร่วมสรงน�้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่เมือง
ส�ำหรับกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙” ซึ่งจัดโดยส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรม
๖ กิจกรรม ได้แก่ เรื่องดีที่ ๑ สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากิจกรรม การตัดตุง การจารใบลาน นิทรรศการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม // เรือ่ งดีที่ ๒ สืบสานพระราชด�ำรัส งานหัตถศิลป์ กิจกรรมการอบรม การเขียนลายขูดบนเครือ่ งเขิน การเขียนลาย
เพ้นท์บนเครื่องเขิน การบรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ “รัก” กับเครื่องเขิน เรื่องดีที่ ๓ สืบสานพระอัจฉริยภาพ งานศิลปะและ
การวาดภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนลายทองบนเครื่องเขิน การเขียนลายบนไม้ประกับธรรม เรื่องดีที่ ๔
สืบสานต�ำนาน “หลาบ ลัญจกร : ป้ายจารึกตราประทับ” กิจกรรมการบรรยายเรื่อง หลาบ ลัญจกร เรื่องดีที่ ๕ สืบสานป๋าเวณี
ปีใหม่เมืองเจียงใหม่ ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมในขบวนสรงน�้ำพระพุทธสิหิงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน�้ำ  และเรื่องดีที่ ๖ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสระเกล้าด�ำหัว แต่งหย้องคัวงามประเพณีรดน�้ำด� ำ หั ว
อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโสพร้อมประกวดลาบพื้นเมือง ส้มต�ำลีลา และขบวนแห่ล้านนา เพื่อร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป
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วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีท่านผู้อ่านพิงค์ราชภัฏทุกท่าน เริ่มต้นเรื่องส�าคัญที่ขอแจ้งให้ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ด้วยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด�าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ IRDP เป็นที่ปรึกษาในการส�ารวจข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ซึ่งได้มี
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น การรับรู้ และประสบการณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค�าถามตามแบบส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ าน กระบวนการ และพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน จากผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รบั คะแนน
อยู่ในระดับสูง ๗๗.๖๐ คะแนน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ โดยได้มี
การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๖ ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส
ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท�างานใน
หน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อยึดถือเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วม จึงขอความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกภาคส่วนยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฏ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ อันแสดงถึงความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในช่วงเดือนเมษายนนี้มหาวิทยาลัยก�าหนดจัดพิธีท�าบุญปีใหม่เมือง พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ามหาวิทยาลัย พิธีรดน�้าด�าหัว
อาจารย์อาวุโส และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น นับเป็นกิจกรรมที่แสดงถึง
ความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้มาร่วมกันแสดงความเคารพและความกตัญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และ
บุคลากรอาวุโสของมหาวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน อีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยในครั้งนี้จัดขึ้น
เป็นครั้งที่ ๓๓ แล้ว คือ การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน ๑๗ ปี
ต้านยาเสพติด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่แข็ง
แรงสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม
แข่งขันเป็นจ�านวนมาก
และด้วย ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ได้มีด�าริให้จัดท�า
โครงการ การประกวดดนตรีพื้นบ้านล้านนา เพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส�านึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยได้มอบหมายให้ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะท�างานหลัก ส�าหรับความคืบหน้าการด�าเนินโครงการจะได้
น�ามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในล�าดับต่อไป

ดร.ถนัด บุญชัย

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะผูจัดทํา
Marketing Fun Fair เวทีฝก ประสบการณ์วา่ ทีน่ กั การตลาด ๔

CMRU Photo Activities

๕
นักศึกษาภาคพิเศษรัว้ ด�าเหลืองผนึกก�าลังท�าดีเพือ่ สังคม ๖-๗
รวมพลจัดท�าแนวกัน้ ไฟป่า อ�าเภอเชียงดาว

หอจดหมายเหตุดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ ๘
รอบรั้วด�าเหลือง
๙
เปิดประตูสู่อาเซียน
๑๐
รอบรู้ มร.ชม. ๓๖๐ องศา
๑๑

จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,
อ.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อ�านวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แก้ววรรณ, พัชริดา เขียวขุนเนิน,
เสาวลักษณ์ สามแก้ว, วัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิมพที่
: สมพรการพิมพ์ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

ราชภัฏ
๔ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

Special Report

สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นพิงค์ราชภัฏทุกท่านค่ะ พบกันครัง้ นีม้ เี รือ่ งราวกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาฝากทุกท่าน หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนภาควิชาการตลาดและภาควิชานิเทศศาสตร์
ได้ผนึกก�าลังบูรณาการทัง้ ศาสตร์และศิลป์ผสานจุดเด่นของนักศึกษาทัง้ สองภาควิชาภายใต้โครงการธุรกิจจ�าลอง Marketing Fun Fair
โดยเมื่อ วันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศเย็นฉ�่า รับฤดูร้อนด้วยการตกแต่งสถานที่ด้วยระบบไอน�้าและ
การดีไซน์งานออกมาในรูปแบบสไตล์วินเทจภายใต้การด�าเนินกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาการตลาดและการเผยแพร่ข่าวสาร
ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์
นายธีระวัฒน์ ดวงสวัสดิ์ ประธานโครงการธุรกิจจ�าลอง ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดได้ร่วมกันจัดโครงการ Marketing Fun Fair ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้น�าสมทบทุนองค์กรการกุศลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝกฝนทักษะประสบการณ์การ
ท�างานในสายงานวิชาชีพ ลงมือปฏิบัติจริงก่อนก้าวสู่การเป็นนักตลาดมืออาชีพในอนาคต ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพที่
มีอยูใ่ นตนเองอย่างสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะตลอดจนใช้กจิ กรรมนีใ้ นการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาการตลาด
ให้เป็นที่รู้จักเสริมฐานความน่าเชื่อถือในตลาดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภายในงานมีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบตลาดนัดสไตล์วินเทจ ทั้งยังมีการน�าเสนอด้านวิชาการ กว่า ๓๐ เรื่อง
ณ ลานจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมงานจ�านวนมาก
ด้านอาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง หัวหน้าภาควิชาการตลาด กล่าวถึงงานนีว้ า่ การจัดกิจกรรมครัง้ นี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้
การท�างานจริง ตั้งแต่การวางแผน การจัดท�าโครงการ การได้ลงมือปฏิบัติ คัดเลือกสินเคา วิเคราะห์ตลาด การทดลองจ�าหน่าย
สินค้าจริง และเรียนรู้ผลลัพธ์จากการได้ลงมือจริง ทั้งด้านการลงทุน ผลก�าไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนที่
สอนให้พวกเขารู้จักการวางแผนและน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดกับการประกอบธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕
ผูบ ริหาร มร.ชม. รวมงานวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลา
เจาอยูห วั รัชกาลที่ ๓ และวันขาราชการพลเรือน ประจําป ๒๕๖๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดงาน “ชื่นชอพวงคราม” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม พรอมคณะผูบริหารและบุคลากรเขารวมการ
ประกอบพิธี“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา (รัชกาลที่๓)”และวันขาราชการพลเรือน
ประจําป ๒๕๖๐ รวมกับหนวยงาน จากทั้งภาครัฐ สวนราชการ
และเอกชน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดจัดพิธีขึ้นเปนประจําทุกปเพื่อนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา
อยูหัว รัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทรที่ทรงมีตอราษฎรและ
แผนดินไทยใหอยูรมเย็นเปนสุขตลอดยุคสมัยของพระองคและ
เพื่ อ เป น การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละความกตั ญ ู ก ตเวที ต า
ธรรมต อ พระมหากษั ต ริ ย  ผู  ท รงพระคุ ณ อั น ประเสริ ฐ พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฏาราชเจา รัชกาลที่ ๓
แห ง พระบรมราชจั ก รวงศ เ ป น พระราชโอรสพระองค ใ หญ ใ น
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และเจาจอมมารดาเรียมซึ่งตอมา
ไดรับการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เ ป น สมเด็ จ พระศรี สุ ล าลั ย
พระราชสมภพ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ ณ พระราชวัง
เดิมกรุงธนบุรี และทรงสวรรคต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๓๙๔
รวมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๑๑ วัน เสด็จดํารงสิรริ าชสมบัติ ๒๕ ป
๗ เดือน ๒๓ วัน ภายหลังการเสร็จสิ้นการประกอบพิธีไดมีการ
ประกอบพิธีวันขาราชการพลเรือนประจําป ๒๕๖๐ ที่สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพุทธศักราช ๒๔๗๑
ซึ่งเปนการจัดระเบียบขาราชการฝายพลเรือนใหเปนมาตรฐาน
ผูบริหารและบุคลากร มร.ชม. รวมพิธีถวายสักการะ
พระราชอนุสาวรีย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมดวยคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย ง ใ ห ม  ร  ว ม พิ ธี ถ ว า ย สั ก ก า ร ะ พ ร ะ ร า ช อ นุ ส า ว รี ย 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกํ า กั บ การตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๓ อํ า เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานชือ่ “คายสมเด็จพระบรมราชชนนี” เปนชือ่ คายใหแก
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม และทรงมีพระบรมราชานุญาติ
ใหกรมตํารวจโดยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
เปนทีป่ ระดิษฐานพระราชานุสาวรีย “สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ” และในวโรกาสที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
ใหสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รั ช กาลที่ ๑๐ ซึ่ ง ในขณะนั้ น ทรงดํ า รงพระอิ ส ริ ย ยศเป น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองค ทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีและเปดคาย “สมเด็จพระบรมราชชนนี” แหงนี้ นับ
ตัง้ แตวนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนมา จนถึงปจจุบนั นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนหาที่สุดมิได และเปนเกียรติประวัติ
แกหนวยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในงาน “ชื่นชอพวงคราม” พรอม
มอบโลและเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติแกนกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
ทีส่ รางชือ่ เสียงใหกบั โรงเรียนทีม่ ผี ลงานเปนทีป่ ระจักษ จํานวน ๘ คน
มอบเกี ย รติ บั ต รแก นั ก เรี ย นที่ มี พั ฒ นาการดี เ ด น ของระดั บ ชั้ น
อนุ บ าล จํ า นวน ๑๔ คน มอบเกี ย รติ บั ต รแก นั ก เรี ย นที่ มี
ผลการเรี ย นดี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามประพฤติ ดี แ ละนั ก เรี ย นที่ มี
จิตสาธารณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับประถมศึกษา
จํานวน ๓๖ คน และมอบสัมฤทธิบตั รใหแกนกั เรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษา
ในระดับชัน้ อนุบาล ๓ และนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
จํานวน ๑๒๔ คน เมือ่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค
ดานหนาอาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พอเมืองเชียงใหม ใหเกียรติเปดนิทรรศการ
ออกแบบประยุกตศิลปนิพนธ
Grow up Applied Art Thesis Exhibition ๒๐๑๗

เมื่ อ วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายปวิ ณ ชํ า นิ ป ระศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ
ออกแบบประยุกตศิลปนิพนธ “Grow up Applied Art Thesis
Exhibition ๒๐๑๗” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการคา
กาดสวนแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจัดโดยนักศึกษา
ชั้นปสุดทาย ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกตศิลป
เพือ่ เผยแพรผลงาน ตอสาธารณชน จํานวนทัง้ สิน้ กวา ๑๐๐ ผลงาน
ดวยการสรางสรรคงานใหมีประสิทธิภาพยกระดับผลิตภัณฑที่มี
ในทองถิ่นสงเสริมดานการประชาสัมพันธ อาทิ การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบดานสื่อมัลติมีเดีย
ดานภาพยนตรโฆษณา และการสรางสรรคออกแบบประยุกตศิลป
รูปแบบตาง ๆ สอดรับการเปนศูนยกลางทางศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงใหมในสวนภูมิภาคของประเทศและสอดคลองกับการ
แนวทางการพัฒนาประเทศทั้งนี้ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมได
กลาวชื่นชมผลงานของนักศึกษาและการมุงเนนการจัดการเรียน
การสอนของภาควิชาที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะการสงเสริมสินคาและผลิตภัณฑของทองถิ่น
ที่นําความรูดานศิลปกรรมมาใชใหเกิดประโยชนเปนรากฐานที่
สามารถตอยอดและพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยไดในอนาคตพรอมทั้ง
เยี่ยมชมและใหกําลังใจแกนักศึกษาในการสรางสรรคผลงานใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นตอไป โดยจัดแสดงผลงานระหวางวันที่ ๗ - ๑๑
เมษายน ๒๕๖๐ ได รับ ความสนใจจากผู  ที่มี ใจรั ก ในงานศิ ล ปะ
เขาเยี่ยมชมผลงานจํานวนมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดกิจกรรมรณรงค
ลดการกอมลพิษหมอกควันและปองกันดูแลสุขภาพ

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิก ารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานเปดกิจกรรมรณรงคลดการกอมลพิษหมอกควัน
และปองกันดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานดานหนา
กองพัฒนานักศึกษา อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนการปองกันปญหาและผลกระทบดานสุขภาพที่
จะเกิดขึ้นโดยมีการเผยแพรความรู สรางความเขาใจ ความตื่นตัวในการ
ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ และในการนี้ ยั ง ได ม อบหน า กากอนามั ย ซึ่ ง ได รั บ
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร จํานวนทั้งสิ้น
๒,๐๐๐ ชิ้น แกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพื่อใชปองกันปญหา
สุขภาพจากหมอกควันและปองกันการแพรลดความเสี่ยงตอการรับเชื้อ
โรคจากโรคระบบทางเดินหายใจภายในหนวยงาน

มร.ชม. มอบทุน แกนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุนภายใต
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ม.ชิกะ และ ม. เทนริ กอนเดินทางไปศึกษา ณ แดนซากุระ

ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม กลาวใหโอวาทและมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยชิก ะและมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุน
ในพิธปี ฐมนิเทศและมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลีย่ นประจําป ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องมอนไข ชั้น ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ดาน ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต ผูชวยอธิการบดี
เปดเผยวา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมนี กั ศึกษา
โครงการแลกเปลีย่ นทีจ่ ะเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญีป่ นุ ทัง้ หมด ๕ คน
ประกอบดวย นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเทนริ จํานวน
๒ คน ไดแก นางสาวกาญจนา จันทรแกว และนางสาวแพรวพิรุณ ไพร
ศรี นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยชิกะ จํานวน ๓ คน ไดแก
นายยศวริ ศ แสนยาเกี ย รติ คุ ณ นายเปรมอนั น ต จั น ทร ธิ ม า
และนางสาวอรพิมล สิทธิ์คงเดน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการศึกษา
ณ ประเทศญี่ปุน เปนเวลา ๑ ป ในการนี้ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม พร อ มด ว ย
ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และคณาจารยป ระจําภาควิชาภาษาตะวัน ออก หลักสูตรภาษาญี่ปุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยังไดกลาวใหโอวาทและใหคําแนะนํา
ในการศึกษาและการใชชีวิต ณ ประเทศญี่ปุน แกนักศึกษาทั้ง ๕ คน
วาที่แมพิมพรั้วดําเหลือง
เขารับใบประกอบวีชาชีพครู กวา ๙๐๐ คน

นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๕๕ และคางชั้น มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม เข า รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ ครู ด  ว ยบรรยากาศชื่ น มื่ น
ภายหลังคุรุสภาไดอนุมัติใบประกอบวิชาชีพครูแกนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไดแก สาขา
วิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิ ช าเคมี สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศิลป สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชานาฏศิลป
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขา
วิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขา
วิชาคอมพิวเตอรศึกษา รวมจํานวนทิ้งสิ้นกวา ๙๐๐ คน ติดตอเขารับ
ใบประกอบวิชาชีพครู ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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พิ ง ค์ ร าชภั ฏ ฉบั บ นี้ พบกั น ในเดื อ นเมษายนฤดู ก าลที่ แ สงแดดอั น เจิ ด จ้ า นั้ น ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ยจึ ง
ขอน�าท่านผู้อ่านไปพบกับกิจกรรมของคณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้ดา� เนินการจัดกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟป่า ณ ทีพ่ กั สงฆ์ดา� รงธรรม (ห้วยหลวง) ต�าบลแม่นะ อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาที่เกิดจากไฟป่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท�าลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว ท�าลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างมหาศาล โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะท�าลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ ในป่าท�าให้หมดโอกาสเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง
สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพเปลี่ยนเป็นพื้นที่โล่ง ท�าให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศ
ของโลกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดภัยแล้งตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟป่าไม่ได้ส่งผล
กระทบเพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้น หากเกิดการลุกลามไปยังชุมชนที่อยู่อาศัยจะก่อเกิดความเสียหายของทรัพย์สินหรือแม้กระทั่ง
เกิดการบาดเจ็บล้มตายได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวการท�าแนวกันไฟจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า
ลดปัญหามลพิษควบคุมหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อชุมชนจากเหตุการณ์
ไฟไหม้ป่าที่อาจลุกลามมายังชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการเกิดไฟไหม้ปา่ ลดปัญหามลพิษทีเ่ กิดจากเพลิงไหม้และอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน�้าตามธรรมชาติ ลดวิกฤตภัยแล้ง พิงค์ราชภัฏจึงได้ท�าการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษาภาคพิเศษที่มีโอกาสได้ท�าความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ถึงความรู้สึกและประสบการณ์อันล�้าค่าที่พวกเขาได้จากการ
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะไปใครกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
เริ่ ม ต้ น จาก ประธานโครงการและประธานด� า เนิ น งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ
กมล ศิริวัฒนากุลไพศาล นักศึกษาภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เล่าถึงทีม่ าของโครงการนีว้ า่ “จุดเริม่ ต้นของการเริม่ กิจกรรมนีม้ าจาก สิบเอกณัชพงษ์ธนัญ วงษ์สานิล
หนึ่งในคณะกรรมการด�าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษมีแนวคิดอยากท�าแนวกันไฟป่าให้กับ
ที่พักสงฆ์ด�ารงธรรม (ห้วยหลวง) อ�าเภอเชียงดาวซึ่งอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการเกิดไฟเพราะส�านักสงฆ์
อยู่บนดอยมีป่าไม้ล้อมรอบจึงน�าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นในการ
จัดท�าโครงการและเนื่องจากรู้จักคนในพื้นที่และผู้น�าชุมชนจึงรับหน้าที่ประสานงานและอ�านวย
ความสะดวกทั้งเรื่องรถและเรื่องอาหาร ท�าให้กิจกรรมโครงการท�าแนวกันไฟป่าส�าเร็จไปด้วยดี
อยากฝากถึงประชาชนในเรื่องของการงดการเผาเพราะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากผู้น�าชุมชนต้องให้ความ
รู้เกี่ยวกับข้อเสียของการเผาท�าลายป่าไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อปรับหน้าดินหรือเผาเผื่อหาของป่านั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
และมีบทก�าหนดโทษ ผูท้ ฝี่ า่ ฝนกฎหมายและสิง่ ทีส่ า� คัญกว่านัน้ คือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเป็นวงกว้าง
การก่อให้เกิดมลพิษซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เนื่องจากการสูดดมเอามลพิษเข้าสู่
ร่างกาย และปัญหาหมอกควันยังเป็นปัญหาในการสัญจรและการคมนาคม เช่น บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ฉะนั้นแล้วควร
ให้ชาวบ้านตระหนักถึงตรงนี้ด้วยทั้งนี้หากกลุ่มเยาวชนหรือนักศึกษามีความประสงค์ท�าแนวกันไฟควรส�ารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดไฟป่าและร่วมมือกับคนในชุมชนเพื่อด�าเนินการครับ
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ส่วน กมลเนตร ชุตวิ ทิ ยา นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เอ่ยถึงความรู้สึกเมื่อได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้ว่า“รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์
เพื่อคนอื่น กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน นอกจากภาคภูมิใจแล้วก็ยังมีความสุขที่
เห็นชาวบ้านที่นั่นมีความสุข แค่เห็นรอยยิ้มของเขา ก็ท�าให้เรายิ้มได้โดยการท�างานครั้งนี้สมาชิกใน
กลุ่ม แบ่ ง หน้ า ที่ กั น โดยคนที่มีมีดจะช่วยตัดกิ่งไม้ ดึ ง กิ่ ง ไม้ ที่ ข วางทางออก ส่ วนคนที่ มี คราด
จอบก็รว่ มกันโกยเศษใบไม้แห้งกิง่ ไม้แห้งออกทิง้ ข้างทางค่ะเป็นความรูส้ กึ ทีถ่ งึ จะเหนือ่ ยแต่กม็ คี วามสุข
มากอยากฝากผู้ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งบริเวณรอบบ้าน หรือบริเวณป่าที่มี
ต้นไม้ใบไม้แห้ง ลดการเผาเศษขยะ เศษใบไม้ในบริเวณที่แห้งสุ่มเสี่ยงต่อการลุกลามไหม้ของไฟและ
ที่ส�าคัญหากพบเห็นควันไฟควรใส่ใจตรวจตราเพื่อความปลอดภัยค่ะ”
ทางด้าน ระเบียบ นันทรักษ นักศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เล่าว่า “ตอนแรกที่ทราบว่าต้องร่วมโครงการก็แอบคิดว่ามันจะยั่งยืนหรือป้องกัน
ได้กี่มากน้อยกับแค่การกวาดใบไม้ออกข้างทางแล้วอีกเดี๋ยวมันก็ตกลงมาใหม่แต่ก็ลงมือท�าด้วย
ความเต็มใจค่อยๆลากใบไม้ ท่อนไม้ที่เรี่ยราดบนแนวทางเดิน ผลักลงไปข้างทางให้ได้มากที่สุด
ขุดตอไม้แห้ง ที่หลงเหลืออยู่บ้างตามแนวทางเดินออก โดยท�าลักษณะเดียวกันนี้ไปตามทางเป็น
ระยะทางยาวพอสมควร ขึ้นและลงเขาเอาการอยู่ เหนื่อยแต่สนุกค่ะ ซึ่งพอท�าจนเสร็จแล้วก็คิดค่ะ
ว่าอย่างน้อย สิ่งที่เราท�าตอนนี้ก็เป็นการหยุดเชื้อเพลิงเพราะหากกิ่งไม้ ใบไม้ยังขวางอยู่เมื่อมีไฟมา
ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีดังนั้นสิ่งที่เราท�าก็ช่วยลดปัญหาลงได้บ้างค่ะละรู้สึกดีมาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมอยากฝากถึ ง คนในชุ ม ชนต้ อ งเฝ้ า ระวั ง และคอยสอดส่ อ งให้ ม ากโดยเฉพาะในช่ ว งที่
อากาศร้อนแบบนี้ เห็นสายน�้าสีด�าตามทางนะค่ะ แต่อยู่ในสภาพทรุดโทรมแล้ว ไม่คิดว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้หาก
เกิดเหตุจริงอยากให้ผู้น�าชุมชนใจเรื่องนี้แกละแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ
เช่นเดียวกับ ญานี บุญตุโล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “รู้สึกดีใจและประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้มีส่วนร่วมไปท�า
ประโยชน์ทา� แนวป้องกันไฟป่า และเป็นโครงการแรกทีไ่ ด้มโี อกาสออกไปท�ากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย
ได้เรียนรู้การท�างานนอกห้องเรียนประทับใจเพื่อนร่วมกิจกรรมทุกคนที่มีความเป็นกันเองและ
ช่วยเหลือกันตั้งแต่เริ่มเดินทางจนจบโครงการอยากฝากถึงคนในชุมชนทุกแห่งในเรื่องของการ
ระมัดระวังการเกิดไฟป่า อยากให้ประชาชนในพืน้ ทีค่ อยติดตามสถานการณ์ สภาพอากาศอย่างใกล้ชดิ
หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องเผาหรือจุดไฟก็อยากให้มีการระวังและควบคุมไม่ให้ลุกลามออกไปนอกพื้นที่หรือหากพบเจอพื้นที่
ทีเ่ กิดไฟป่าให้รบี แจ้งเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องค่ะหรือ หากเป็นไปได้งดการเผาได้จะดีทสี่ ดุ ค่ะ เพราะเป็นการแก้ปญั หาทีต่ น้ เหตุ
อีกหนึ่งสาวจากภาควิชาภาษาไทย ฉัตรศิริ อินตุน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มีโครงการที่ดี
แบบนีแ้ ละได้ไปท�ากิจกรรมทีด่ ไี ด้ทา� ประโยชน์ให้สงั คมได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ถงึ มันจะล�าบาก ร้อน เหนือ่ ย
แต่ ก็ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ ท� า ประโยชน์ ใ ห้ กั บ คนอื่ น ค่ ะ ส� า หรั บ หน้ า ที่ ใ นครั้ ง นี้ ไ ด้ ช ่ ว ยกวาดใบไม้
ซึ่งเป็นการก�าจัดเชื้อเพลิงที่สามารถท�าให้ติดไฟได้ง่ายออกไป ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้ามาใน
พื้นที่ของส�านักสงฆ์ห้วยหลวงในอ�าเภอเชียงดาวมีการแบ่งกลุ่มแบ่งพื้นที่หรือเขตที่ต้องรับผิดชอบ
ในการท�างานซึ่งไฟป่าเป็นภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่น่ากลัวและควรให้ความส�าคัญกับการเฝ้าระวัง
ในภาคเหนือมักจะเกิดขึ้นทุกปีไม่ว่าจะมีสาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติหรือสาเหตุเกิดจากมนุษย์มันก็
ส่งผลกระทบตามมาเช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรตระหนักและเตรียมตัวรับมือกับปัญหานี้การท�าแนวกันไฟและการท�าประโยชน์
ให้ส่วนรวมให้ประโยชน์กับเราก็คือ ท�าให้รู้จักการเป็นผู้ให้ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ได้ท�าเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม ซึ่งท�าแล้วก็มี
ความสุขสิง่ ทีไ่ ด้จากการเจ้าร่วมโครงการ คือ ได้ทา� กิจกรรมทีด่ ี ได้รจู้ กั การเป็นผูใ้ ห้ รูจ้ กั อดทน เสียสละ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และได้มติ รภาพทีด่ ี
กลับมาเป็นความทรงจ�าที่ดีจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะ”

ราชภัฏ
๘ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

พิงค์ราชภัฏ น�าเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญของวงการดนตรีล้านนาอันเป็นความภาคภูมิในของชาวราชภัฏเชียงใหม่มาถ่ายทอด
เพื่อให้ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ คนดนตรีตลอดจนคนไทยผู้มีเสียงเพลงในจิตใจได้ประจักษ์ถึงเรื่องราวที่ต้องจารึกไว้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญ
ของการศึกษาดนตรีล้านนา อันเป็นสมบัติล�้าค่าของชาวเชียงใหม่และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า นั่นคือการเกิดขึ้นของ หอจดหมายเหตุ
ดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การกลับมาของดนตรีพื้นเมืองแห่งล้านนาที่ครั้งหนึ่งได้ถูกบันทึกไว้โดยชาวต่างชาติ
ผู้มีหัวใจรักในเสียงเพลงล้านนามากว่า ๔๐ ปี นั่นคือ พ่อครูจริยะ หรือ เจอรัลด์ ไดค์ นักดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ชาวอเมริกัน ผู้ศึกษาดนตรีล้านนาช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๔๑๔ ซึ่งขณะนั้นเข้ามาศึกษาด้านดนตรีล้านนาพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียง มีกล้องถ่ายหนังซึ่งสมัยก่อนข้อมูลไม่ได้มีการบันทึก
เป็นวิชาการ ข้อมูลของเจอรัลด์จึงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาในประวัติศาสตร์ล้านนาและปัจจุบันข้อมูลเหล่านั้น ได้ถูกเผย
แพร่ยงั เว็บไซต์ www.music.cmru.ac.th/archive/ เพือ่ ให้บคุ คลทีส่ นใจได้ศกึ ษาและสัมผัสกับดนตรีลา้ นนาทีถ่ กู บันทึกไว้ในภายใต้ชอื่ หอจดหมายเหตุ
ดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย ส งกรานต สมจั น ทร อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าดนตรี แ ละศิ ล ปะการแสดง คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กล่าวถึงการจัดท�าหอจดหมายเหตุดนตรีลา้ นนาเจอรัลด์ ไดค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วา่ “ผมคิดว่าเป็นการพัฒนา
ก้าวแรกของวงการดนตรีล้านนาการซึ่งแนวโน้มหรือวิธีการที่เราจะใช้ในการท�าเป็นเว็บหรือฐานข้อมูลออนไลน์เป็นช่องทางที่ท�าให้ทุกคนเข้าถึง
ข้อมูลเข้าถึงดนตรีล้านนาเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นการจัดท�าหอจดหมายเหตุดนตรีล้านนาออนไลน์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อชาวล้านนาที่จะได้ศึกษา
ความเป็นมาของดนตรีล้านนาแล้ว ยังเป็นช่องทางที่สามารถเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกได้รู้จักดนตรีล้านนามากยิ่งขึ้นด้วย เหนือสิ่งอื่นใดนั้น
การจัดท�าเว็บไซต์นี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนศาสตร์ดนตรีล้านนาเพราะจากมุมมองของนักวิชาการ
ศึกษาได้ให้ความเห็นว่าฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ถือเป็นข้อมูลส�าคัญที่สามารถต่อยอดไปสู่การวิจัยด้านดนตรีศึกษา และใช้ฐานข้อมูล
เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านดนตรี ในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตจะมีการรวบรวมข้อมูลปราญ์ดนตรีล้านนาไว้ในฐาน
ข้อมูลนีด้ ว้ ย เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ และพัฒนาดนตรีลา้ นนาอย่างยัง่ ยืน ดนตรีพนื้ เมืองยุคนัน้ เป็นช่วงส�าคัญเพราะเป็นช่วงเปลีย่ นผ่าน เพราะเมือ่ ปี ๒๔๘๒
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายสิ้นไปหลังจากนั้นนักดนตรีในคุ้มก็ได้เจอกับนักดนตรีชาวบ้านมีโอกาสได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งข้อมูลนั้นเป็น
ข้อมูลที่นักดนตรีไทยไม่รู้จากการศึกษาของเจอรัลด์พบว่าดนตรีล้านนาไม่ได้ถูกใช้โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ดนตรีล้านนาเป็นดนตรีของประชาชน
ทั่วไป ไม่ว่าจะมีต�าแหน่งแห่งที่ในสังคมอย่างไร ชาวบ้าน พระ เจ้านาย ใช้่ดนตรีลักษณะเดียวกันซึ่งแตกต่างจากบางสังคมที่มีระดับของดนตรี”
อาจารย์สงกรานต์ สมจันทร์ กล่าวต่อไปว่า ได้เดินทางไปยังบ้านพักของเจอรัลด์ได้สนทนาเรือ่ งดนตรีและได้รบั มอบไฟล์ดนตรีทบี่ า้ นของท่าน
ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ต้นฉบับ เอกสารอ้างอิงที่ได้จากการศึกษาซึ่งทางภาควิชาได้น�ามาศึกษาจัดหมวดหมู่ เช่น จอย ซอ ค่าว จากนั้นได้ด�าเนินการ
จัดการสัมมนาเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้และท�าเป็น online database เป็นข้อมูลแท้ๆของเมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อนที่ไม่ถูกปรุงแต่ง
เป็นฐานข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้ เป็นแหล่งข้อมูลที่นักดนตรีสมัยใหม่จะได้ใช้ประโยชน์ ได้ศึกษาความหลัง
ของดนตรีพื้นเมืองและพัฒนาดนตรีล้านนาในอนาคต
นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากการพัฒนาด้านวิชาการสิ่งที่สถาบันแห่งนี้ให้ความส�าคัญและยึดมั่นปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือการร่วม
สืบสานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ดังนั้นหอจดหมายเหตุดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
จึงนับว่าเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญที่รวบรวมสมบัติอันล�้าค่าทางประวัติศาสตร์ล้านนา เป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลทางดนตรี
ที่ได้เดินทางกลับมาบ้านบทเพลงล้านนา กว่า ๑,๔๐๐ เพลง ถูกเก็บไว้ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ชาวล้านนาได้ศึกษาและ
พร้อมเป็นแหล่งศึกษาถ่ายทอดข้อมูลทางดนตรีแก่ชนรุ่นหลังต่อไป
ส�าหรับผู้สนใจสามารถร่วมรับฟังและศึกษาประวัติศาสตร์แห่งดนตรีล้านนาได้บนเว็บไซต์
หอจดหมายเหตุดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ www.music.cmru.ac.th/archive/

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๙

รอบรัว้ ด�าเหลืองฉบับนีม้ เี รือ่ งราวข่าวสารในรัว้ ด�าเหลืองมาบอกเล่าเช่นเคย เริม่ ต้นฉบับนี้
ด้วยความดีที่น่ายกย่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากเหตุการณ์ที่ถึงกล่าวขวัญ
ถึ ง มากที่ สุ ด ในเดื อ นนี้ เ พราะความกล้ า หาญของนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ศิ ษ ย์ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ
นางสาวอาลิษา อาษาราษฏร นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ซึ่ ง ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ถ ่ า ยคลิ ป วี ดี โ อพร้ อ มไล่ ติ ด ตามรถยนต์ ข องผู ้ ก ระท� า ความผิ ด จาก
เหตุการณ์ชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกบริเวณแยกน�้าแพร่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แล้วหลบหนีไปจนกลายเป็นเบาะแสน�าจับผูก้ อ่ เหตุมาด�าเนินคดีได้ได้ในทีส่ ดุ ด้วยอุดมการณ์
ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “คนดีสรางชาติไทย ราชภัฏเชียงใหมสรางคนดี” การกระท�าครั้งนี้
นับเป็นความภาคภูมใิ จของชาวราชภัฏ ดังนัน้ เมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.ถนัด บุญชัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมกรรมการ
นางสาวอาลิษา อาษาราษฏร
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เรียนฟรี ๑ ปี
การศึกษา ให้แก่ผู้กล้า ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูในความดีความมี
น�้าใจช่วยเหลือ ผู้อื่นและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคมตลอดจนเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและน�าความชื่นชมยินดีมาสู่ประชาคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชน

ต่อเนือ่ งทีข่ า่ วสารด้านการกีฬาในเดือนเมษายน เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมชิงชัย ๖ ชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูรอ้ น
To Be Number One อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๓ ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเอื้องค�า ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ โดยมี ผู ้ จั ด การที ม ผู ้ ส อน นั ก กี ฬ า สื่ อ มวลชน และผู ้ มี เ กี ย รติ ร ่ ว มงานเป็ น จ� า นวนมาก ส� า หรั บ การแข่ ง ขั น กี ฬ ายุ ว ชนภาคฤดู ร ้ อ น
To Be Number One อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ มุง่ ส่งเสริมให้เยาวชนมีสขุ ภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมทีแ่ ข็งแรง
สมบูรณ์ พร้อมพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของเยาวชน และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการ
พัฒนาทักษะชีวติ ทัง้ นีจ้ ดั ให้มกี ารแข่งขัน ๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง และฟุตซอลชาย
ชิงรางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
๓,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับถ้วย
เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวยังได้จัดให้มีการประชุมผู้จัดการทีม และการจับฉลากแบ่งสาย
ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๖๗ ทีม แบ่งเป็น ฟุตบอล ๑๑ ทีม , บาสเกตบอลชาย ๑๓ ทีม , บาสเกตบอลหญิง
๙ ทีม , วอลเลย์บอลชาย ๑๑ ทีม , วอลเลย์บอลหญิง ๗ ทีม และฟุตซอล ๑๖ ทีม
นอกจากการเปิดโอกาสสร้างพัฒนาการด้านกีฬาแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
เมื่ อ วั น ที่ ๗ เมษายน ที่ ผ ่ า นมา ผศ.ดร.สมบั ติ สิ ง ฆราช รองอธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ พร้อมด้ว ยผู้บ ริห ารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนายังได้ร่วม
กั น รั บ มอบธงการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าทั ว ร์ น าเมนต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในจั ง หวั ด
เชียงใหม่การแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเมนต์ของ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ (USTCM 2017) ณ สนามอินทนิล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันกีฬา USTCM 2017 ในปีนี้ทีมนักกีฬาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถคว้าถ้วยรางวัล รองชนะเลิศจากการแข่งขัน
วอลเลย์ บ อลหญิ ง มาครอง มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชีย งใหม่ ขอแสดงความชื่น ชม
นักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทพลังกายพลังใจอย่างเต็มที่ค่ะ
รอบรั้วด�าเหลืองฉบับหน้า จะมีเรื่องราวใดในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มาฝากกันอีก ติดตามกันในพิงค์ราชภัฏฉบับหน้านะคะ

ราชภัฏ
๑๐ วารสารพิPINGงคRAJABHAT

สวัสดีทานผูอานพิงคราชภัฏทุกทานพบกันเชนเคยกับเปดประตูสูอาเซียนหลังจากฉบับที่แลวไดนําเกร็ดนารูเกี่ยว
กับขอหามของประเทศอาเซียน ไดแก บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
มาเลเซียในครั้งนี้จึงกลับมาตามคําสัญญา กับขอมูลของอีก ๕ ประเทศคะ
เริ่มต้นที่ ประเทศเมียนมาร หรือพมา (Myanmar) ซึ่งเป็นประเทศที่ยังคงรักษาความงดงามทางวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม
ชาวเมียนมาร์โดยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาหากเข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้าและมีแนวปฏิบัติที่ยึดถือคือห้ามเหยียบเงา
พระสงฆ์โดยเด็ดขาด และไม่ควรสวมใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานที่สาธารณะและศาสนสถานนอกจากนี้หากอยู่ร่วมใน
วงสนทนาไม่ควรพูดเรือ่ งการเมืองกับคนไม่คนุ้ เคยเมือ่ ต้องให้นามบัตรต้องยืน่ ให้สองมือค่ะ ส�าหรับ ประเทศฟลปิ ปนส (Philippines)
การเท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย การเลิกคิ้ว หมายถึง ทักทาย นอกจากนี้ชาวฟิลิปปินส์ใช้ปากในการชี้สิ่งของ นอกจากนี้เมื่อใกล้
เข้าสู่เทศกาลคริสมาสต์ประชาชนนิยมตกแต่งบ้านเรือนล่วงหน้า ๒ เดือน เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์ในการเข้าสังคม
หากต้องร่วมรับประทานอาหารในบ้านเพื่อนสามารถห่อกลับได้แต่ควรมีของฝากให้เขาด้วย ส่วน ประเทศสิงคโปร (Singapore)
ถือว่าการหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมายหากผู้ใดกระท�าการดังกล่าวนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่าง
รุนแรงเช่นเดียวกับการลักลอบน�ายาเสพติดอาวุธปนและสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต
นอกจากนี้มีแนวปฏิบัติอื่น ๆ อาทิ ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ ทางด้าน
ประเทศเวียดนาม (Vietnam) หากมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวมีข้อปฏิบัติที่ควรทราบคือที่นั่นไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคาร
ที่ท�าการต่าง ๆ ของรัฐ และจะไม่นิยมถ่ายรูปหมู่ ๓ คนอย่างเด็ดขาด เพราะมีความเชื่อและถือกันว่าจะท�าให้เบื่อกันหรือมีเหตุให้
ต้องแยกกันอาจมีใครคนใดเสียชีวติ กฎหมายของเวียดนามคดียาเสพติด การฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวติ ในสถานศึกษา
ของทีน่ นั่ จะใช้เสียงตีกลองแทนเสียงออดเข้าเรียนชุดนักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่ายซึง่ เป็นชุดประจ�าชาตินนั่ เอง ในการรับประทานอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ชาวเวียดนามในภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่รบั ประทานน�า้ แข็งเมือ่ ถึงเวลาต้องรับประทานอาหาร ต้องเชิญผูใ้ หญ่กอ่ นเสมอค่ะ
ปิดท้ายที่ประเทศไทย (Thailand) ของเรา การเข้าไปภายในศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า
ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ การละเมิดใด ๆ ถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ
ทักทายกันด้วยการไหว้ ถือว่าเท้าเป็นของต�่า ไม่ควรพาดบนโตะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควร
น�ามากระท�าการใด ๆ ที่เป็นการเหยียดหยาม การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย
ได้เรียนรู้ ขอหาม - ขอปฏิบัติ ของ ๑๐ ประเทศอาเซียน กันแล้ว ฉบับหน้าพิงค์ราชภัฏจะมีเรื่องราวใดในอาเซียนมาฝาก
กันอีก มาติดตามได้ในฉบับหน้านะคะ
ขอขอบคุณขอมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต : http://teen.mthai.com/variety
http://www.environnet.in.th
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ราชภัฏ ๑๑

“ปี ๋ ใ หม่ เ มื อ ง เฮาก็ ม าถึ ง แห ม แล้ ว งามตึ ง ดอกแก้ ว งามตึ ง ดอกหางนกยู ง ชุ ด ผ้ า เมื อ ง เฮาก็ พ ากั น นุ ่ ง ก� า ขั น สะหลุ ง
น�า้ ส้มป่อยไปด�าหัว” เสียงเพลงทีค่ นุ้ เคย กับสายน�า้ ทีช่ มุ่ ฉ�า่ ในบรรยากาศของวันสงกรานต์เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครัง้ พิงค์ราชภัฏฉบับนี้
จึงขอน�าเรื่องราวของป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยมาเล่าขานกันอีกครั้งให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีชาวล้านนาค่ะ
ประเพณีปีใหม่เมือง เป็นประเพณีที่ปรากฏในเดือนเมษายน หรือเดือน ๗ เหนือ เป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่และเป็นโอกาสให้
สมาชิกในครอบครัวได้มาอยู่รวมกัน เพื่อท�าบุญตักบาตรสรงน�้าพระ ท�าพิธีสระเกล้าด�าหัว เล่นน�้า และขอพรจากผู้ใหญ่อีกด้วย

วันสังขานต์ลอ่ ง ปัจจุบนั ถือเอาวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันสังขานต์ลอ่ ง วันแรกของประเพณีปใี หม่เมือง หลังเทีย่ งคืนวันที่
๑๓ เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปน เพือ่ ส่งสังขารหรือไล่สงั ขาร (จะถือเอาตามเวลาสังขานต์ลอ่ งตามทีบ่ อกในปฏิทนิ ปีใ๋ หม่เมืองในปีนนั้
เช่นบอกว่าสังขานต์จะล่องเมื่อ ๐๓ นาฬิกา ๓๐ นาที ๒๖ วินาที ชาวบ้านก็จะจุดประทัดเวลานั้นถือว่าไล่สังขานต์) สมาชิกในครอบครัวจะ
ท�าความสะอาดบ้านเรือน ทัง้ บนเรือนและใต้ถนุ บ้าน ท�าความสะอาดเจ้าที่ ศาลพระภูมิ บางท้องถิน่ จะท�าคานหามใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ต้นดอก
ต้นเทียน เรียกกันว่า “ต้นสังขานต์” แล้วพากันแห่ขบวนเอาคานหามไปลอยน�้าเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ แต่ในบางพื้นที่จะเตรียม
เสื้อผ้าเป็นตัวแทนแต่ละคนในครอบครัวไปท�าพิธีในวัดโดยพับเสื้อผ้าให้เรียบร้อยใส่ในสลุงหรือตะกร้าแล้วน�าสตวงวางทับอีกครั้งเพื่อไป
ท�าพิธีในวัดเมื่อเสร็จพิธีจะน�าผ้าไปสะบัดที่แม่น�้าเชื่อว่าเป็นการสะบัดเคราะห์
วันเน่าหรือวันเนาว์ วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่สองของประเพณีปีใหม่เมืองตามประเพณีแล้ววันนี้เป็น “วันดา” คือ
วันที่ต้อง เตรียมสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ท�าบุญในวันรุ่งขึ้น และตลอดทั้งวัน เด็กๆ บ่าว สาว ผู้เฒ่าผู้แก่ จะพากันไปขนทรายที่แม่น�้าเข้าวัด
เพื่อก่อเป็นเจดีย์ทราย คนล้านนามีความเชื่อเรื่องวันเน่าว่าหากผู้ประสงค์จะปลูกเรือนไม้ ให้รีบตัดไม้ภายในวันนี้เพราะเชื่อว่าไม้จะไม่เน่า
และไม่มีมอดหรือปลวกมากินไม้ดังกล่าวความเชื่อบางประการเกี่ยวกับวันเน่า คือไม่ควรด่าทอสาปแช่งหรือกล่าวค�าร้ายต่อกัน ปากจะเน่า
จะเหม็น เป็นอัปมงคลไปทั้งปี เชื่อว่าถ้าดุด่าลูกหลานเรื่องใด เด็กจะนิสัยแบบนั้นไปตลอดทั้งปี เลี่ยงสิ่งที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บตัว และใน
วันนี้จะเป็นวันเตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเพณี เช่นของด�าหัว เครื่องท�าขึ้นต้าวตังสี่เป็นต้น
วันพญาวัน วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี วันที่สามของประเพณีปีใหม่เมือง ถือเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ วันนี้มี
การท�าบุญทางศาสนาแต่เช้าตรู่ และอุทิศกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับ หรือเรียกว่า “ตานขันข้าว” หลังจากนั้นน�าตุงปักลงบนกองเจดีย์ทราย
และคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่ร่วมพิธีเวนทานเจดีย์ทราย ถวายช่อตุงปีใหม่ และฟังเทศนาธรรมอานิสงส์ปีใหม่ช่วงบ่ายเป็นการรดน�้าด�าหัว เพื่อ
ขอขมาคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไปสรงน�้าพระพุทธรูปเจดีย์ วันนี้คนล้านนาจะทัดดอกไม้นามปี เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต
นอกจากนี้ ยังนิยมเริ่มต้นเรียนศาสตร์ศิลป์ต่างๆ เป็นต้นว่า มนต์คาถา สักยันต์ หรือท�าพิธีสืบชะตา ขึ้นบ้านใหม่ ไหว้ครู และในหลายพื้นที่
ยังมีกิจกรรมแห่ไม้ค�้าศรี หรือไม้ค�้าโพธิ์ เพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา และค�้าชูอุดหนุนให้แก่ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
วันปากปี วันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี วันที่สี่ของประเพณีปีใหม่ จัดว่าเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งในเทศกาลปีใหม่เมือง ถือเป็นวัน
แรกของปี วันนี้คนล้านนาจะมารวมตัวกันเพื่อท�าบุญเสาใจบ้าน หรือส่งเคราะห์บ้าน บางแห่งอาจจะต่อด้วยพิธีสืบชะตาหมู่บ้าน และพา
กันไปขอขมา ด�าหัว พระเถระผู้ใหญ่ตามวัดต่างๆ ด�าหัวผู้อาวุโส ผู้น�าชุมชน ในตอนค�่าของวันนี้จะมีการบูชาเทียน สืบชะตา ลดเคราะห์ รับ
โชค เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ครอบครัวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อบางประการเกี่ยวกับวันปากปี ชาวล้านนาจะกิน “แกงขนุน” เพราะ
เชื่อว่าจะหนุนชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เหตุผลของการทานแกงขนุนดังกล่าว อาจจะมาจากชื่อขนุน ที่มีความหมายถึงการเกื้อหนุน
ค�้าจุน ครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองหรือตลอดปีนั่นเอง
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