


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผูเกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจําป ๒๕๖๑ เพื่อแสดงมุทิตาจิต

แดผูเกษียณอายุราชการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจําและพนักงาน

มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๕ ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยอภิญญา  มนูญศิลป 

ภาควิชาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ผูชวยศาสตราจารยบญัชา อนิทะกลู ภาควชิาเทคโนโลยแีละพฒันาการเกษตร คณะเทคโนโลยี

การเกษตร อาจารยธนมนต  ธนรตันพมิลกุล ภาควิชาเทคโนโลยแีละพฒันาการเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร อาจารยไกรสทิธิ ์ พริณุ 

หลักสูตรดนตรี ภาควิชาดนตรีศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี 

ภาควชิาการบัญชแีละการเงิน คณะวิทยาการจัดการ อาจารย ดร.จิติมา กตัญ ูภาควชิาสาธารณสขุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ  คาํปน ภาควชิาจิตวทิยา คณะครศุาสตร นายสณัหธนชั  ไชยลงัการ คณะครศุาสตร นายเจรญิ จนัทรบาล

งานยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี นายทรงศักดิ์  สุทธวาสน งานโสตทัศนศึกษา กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี 

นายประพัฒน ดวงแสง งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี นางวันเพ็ญ พิพัฒนพงษกมล 

สํานักทะเบียนและประมวลผล นายสมคิด อินขะ สํานักหอสมุด นางนงลักษณ  สุริยวัตร งานอนามัยและสิ่งแวดลอม กองอาคารสถานที่ 

สํานักงานอธิการบดี และนางอัมพวรรณ แสงอรุณประดิษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จากนั้นไดมี พิธีเปดนิทรรศการ

ผูเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

เปนประธานในพิธี ณ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อแสดงประวัติผลงานของผูเกษียณอายุ

ราชการใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษาเยี่ยมชม โดยจัดแสดงตั้งแตวันที่ ๒๖ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

  และวันเสารที ่๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม จดังานเล้ียงแสดงมทุติาจติแดผูเกษยีณอายรุาชการ ณ หอประชมุ

ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมีคณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษารวมงาน

ดวยบรรยากาศที่อบอุน 



P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม…    สารจาก รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธ�การบดีี

 สวสัดทีานผูอานพงิคราชภัฏทกุทาน เขาสูเดอืนกนัยายนเปนอกีวาระหนึง่ทีส่รางความใจหายใหแกคณาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

ดวยมีขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนครบวาระเกษียณอายุราชการ 

โดยในปพุทธศักราช ๒๕๖๑ มีผู เกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๕ ทาน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติ พิธีเปดนิทรรศการ 

ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม และกําหนดจัดงานเล้ียงแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ ในวันเสารที่

 ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 สําหรับพิงคราชภัฏฉบับน้ีขอเลาถึงความกาวหนาการกอสรางกลุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร 

ณ ศูนยแมฮองสอน อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีกําหนดใกลแลวเสร็จจึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อเขาใชงาน

กลุมอาคารดงักลาว เพ่ือศกึษา เตรียมการ และดําเนินการขบัเคล่ือน การใชงานกลุมอาคารในทกุมติ ิประกอบดวย อาคารฝกหดัคร ูอาคารปฏบิตักิารกลาง 

อาคารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย อาคารเรียนรวม ๑ และอาคารเรียนรวม ๒ ทั้งนี้ไดมีการประชุมติดตามงานเปนประจําทุกเดือนเพื่อรองรับการบริหาร

จัดการและการเตรียมการในดานตาง ๆ อันจะยังประโยชนดังวัตถุประสงคและภารกิจที่ไดกําหนดไวอยางเปนรูปธรรมตอไป

 ทายนีข้อแสดงความชืน่ชมยนิดกัีบนกัศกึษาสาขาวชิาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภยับนเวบ็ ภาควชิาคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี นางสาวสาลิกา สาครกุลชัย ท่ีไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดวยผลงานมรดกกรุงเกา และนายธรีพงศ  ปนนารกัษ ไดรบัรางวลัชมเชย ผลงานเขาวัดทาํบญุ ในโครงการประกวดภาพถายนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

ประจําป ๒๕๖๑ หัวขอเรื่อง “บานเมืองของเรา” ครั้งท่ี ๑๒ ภายใตแนวคิด “ความทรงจําที่อาจเลือนหาย บานเรือน วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

งานหัตถกรรม” ของมูลนิธิฌอง เอมีล การโรช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 นับเปนหนึ่งความภาคภูมิใจที่นักศึกษาประสบความสําเร็จสรางชื่อเสียงใหแกสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

คือการสรางชื่อเสียงใหแกตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากคณะตาง ๆ ที่ไดเขารวมกิจกรรมการประกวดอีกหลายรายการ 

ซึ่งเปนสิ่งดีและควรไดรับการสงเสริมเพราะนอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเปนส่ิงบงชี้ความสําเร็จไดอยางหนึ่งแลว การเปดโลกทัศน

แสดงศักยภาพและความสามารถใหเปนทีป่ระจักษตอสาธารณชน คือบนัไดกาวสําคัญทีจ่ะทาํใหกาวหนาขึน้ตามลําดบั ขอใหนกัศึกษามุงมัน่ใฝหาความรู 

เรือชนะคลื่น ประจําป ๒๕๖๑ ๔                                    

CMRU Photo Activities                          ๕    

งดงาม - ตื่นตา นาฏยนิพนธ ๖ – ๗

มร.ชม. รวมกับ จังหวัดแมฮองสอน  ๘     

พฒันาการศกึษาและการผลิตบณัฑติ ฯ     

รอบรั้วดําเหลืองเรื่องเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ        ๙

CMRU SHOW                                    ๑๐

รอบรู CMRU 360  ํ: เรือ่งนารู เพือ่ความสขุในวัยเกษยีณ  ๑๑  
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รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ  ธรรมไชย
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา  : รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี , 
  ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี , 
  คุณศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ,
  ค ุณภาคภูม ิ ทะนุด ี  ร ักษาการในตําแหนง
  ผูอํานวยการกองกลาง
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

มีความมานะ และขวนขวายความรู รอบตัวอยู เสมอ ขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะทางภาษา

ก็เปนเรื่องสําคัญอยางมากเพราะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการสื่อสารใหกาวทันการศึกษา

ในยุค Thailand ๔.๐ 



มร.ชม. รวมกับ กอ.รมน. จัดอบรมเสริมสรางความรู
สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยงใหม จัดการประชุมสมมนา
ระบบและกลไกการเขาศกษา ฯ ประจําป ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําคณะผูบริหารพรอมดวยนักศึกษา 

รวมใหการตอนรับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในโอกาสเปนประธานพิธีเปดกิจกรรมอบรมใหความรู เรื่องสถาบัน

พระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรม

อบรมใหความรูเรือ่งสถาบนัพระมหากษัตรยิกับประเทศไทย “หลกัสตูรหลกัประจาํ” รุนที ่๑/๖๑ “เปนเบา เปนแมพมิพ” โดยวทิยากรจติอาสา ๙๐๔ 

ซึง่จดัขึน้เพือ่เสรมิสรางความรูความเขาใจใหผูเขารบัการอบรมนาํความรูไปถายทอดและขยายผล สรางความเขาใจสูชมุชนอยางทัว่ถงึ โดยมขีาราชการ

และนักศึกษา เขารับการฝกอบรมจํานวนกวา ๕๐๐ คน 

 ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดีดวยหัวใจ” มีประชาชนสนใจสมัครเขารวมเปนจิตอาสาทุกจังหวัดท่ัวประเทศ

จํานวนมาก จึงจําเปนตองมีแนวทางบริหารจัดการและสรางความเขาใจแกจิตอาสาฯ เพื่อใหวางตัว วางตน และปฏิบัติภารกิจไดอยางถูกตอง

เปนไปตามวัตถุประสงคและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหหนวยงานทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค จัดเตรียมหลักสูตรฝกระยะเวลา ๖ สัปดาห ใน ๖ วิชาความรู เพ่ือใหผูเขารับการอบรม

นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกตัวเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงเปนเบา เปนแมพิมพ ของจิตอาสาฯ ทั่วประเทศ

 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหเกียรติ

เปนประธานพธิเีปดการประชมุสมัมนาระบบและกลไกการเขาศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๒ ณ หองสนัพระเนตร 

โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม ในการนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน หงษวิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย พรอมดวย ดร.พรีะพงศ ตรยิเจรญิ คณะกรรมการพฒันาระบบ TCAS ทีป่ระชมุอธกิารบดแีหงประเทศไทย เปนวทิยากรบรรยายพเิศษ

เรื่อง “ระบบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒” เพื่อใหความรูแกบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะผูบริหาร 

อาจารยฝายแนะแนว อาจารยฝายวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาเขารวมการประชุมและสัมมนากวา ๒๐๐ คน จาก ๑๖๗ โรงเรียน 

ดาน ผศ.เกษรา ปญญา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา สืบเนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ทีผ่านมาไดมกีารนาํระบบ T – CAS มาใชเปนครัง้แรกในการรบัเขานักศกึษา ทาํใหพบปญหาและอาจมบีางกระบวนการทีจ่ะตองพฒันาการดําเนนิงาน

ใหมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จงึไดจดัการประชุมและสมัมนาเพือ่แนะนาํใหบคุลากรทางการศึกษาซึง่มีความสาํคัญในการพัฒนาศกัยภาพดานการศกึษา

และขับเคลื่อนกระบวนการรับเขานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เปนประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย
ยนูนานนอรมอล สาธารณรฐัประชาชนจีน ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๑ พรอมใหโอวาท
แกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
โอกาสนี้ไดใหการตอนรับ Ms.Fu Yunhui รองเลขาธิการพรรคคณะหัวเหวิน 
และคณาจารยจากมหาวิทยาลัยยูนนานนอรมอล พรอมกันนี้ไดรับเกียรติ
จาก Assoc. Prof. Shen Yi ผูอํานวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑
มีนักศึกษาเดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเปนระยะเวลา ๑ ปการศึกษา 
ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๑๔ คน 

 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ 
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมคณะผูบริหารและ
คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหการตอนรับ
คณะผูแทนจาก National Chin - Yi University of Technology 
ประเทศไตหวนั ในโอกาสพบปะเพือ่กระชบัความสมัพนัธ
และหารือความเปนไปไดในการขยายความรวมมือ
ดานวิชาการรวมกัน ณ หองรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 เมือ่วันที ่๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ประพนัธ 
ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม พรอมดวย นายสยาม กันหาลิลา ผูอํานวยการ
กองพัฒนานกัศกึษา รับมอบทนุสนบัสนนุการศกึษาในนาม
ผูเกษียณอายุราชการ จาก รศ.ดร.พิทยาภรณ มานะจุติ
และ ผศ.อภิญญา มนูญศิลป ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย
ณ หองรับรอง อาคารราชภฏัเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุการศกึษา
แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่เรียนดี
แตขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสทางการศึกษา  

 เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย นายสยาม กันหาลิลา ผูอํานวยการ
กองพฒันานกัศกึษา และบคุลากรกองพฒันานกัศึกษา เขารวมการประชมุเครอืขาย
ผูบรหิารงานดานกจิการนกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนอื ครัง้ที ่๒/๒๕๖๑
ณ โรงแรม ๔๒ ซีเดอะ ชิคโฮเตล็ จังหวดันครสวรรค โดยม ีผศ.ดร.บญัญตั ิชาํนาญกจิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ให เกียรติเป นประธานพิธี เป ด 
ทั้งนี้การประชุมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อรวมหารือการดําเนินงานดานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ทั้ง ๘ แหง และกําหนดแนวปฏิบัติรวมกัน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต 
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดการบรรยาย 
เรือ่ง “การปลูกและการบาํรงุรักษาตนลานและตนหมาก” และการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
“ปลูกลานปลูกหมากฝากไวกับแผนดิน” ซึ่งเปนการดําเนินงานในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ ลานองคพระมหาเจดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ศูนยแมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม ภายในงานมีกิจกรรมปลูกตนลาน จํานวน ๙ ตน 
โดยรอบองคพระมหาเจดีย ปลูกตนหมาก จํานวน ๑๐ ตน ณ วัดสิทธิทรงธรรม 
และปลูกตนลาน ตนหมาก จํานวน ๖ ตน ณ วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง 
เพื่อเปนการรวมสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานพิธีเปด
การแสดงนาฏยนพินธ ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๑ ของนกัศกึษาช้ันปที ่๔ หลกัสตูรนาฏศิลปไทย สาขาวชิาดนตรแีละศิลปะการแสดง 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีคณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ประธานหลักสูตร
นาฏศิลป คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชนท่ีช่ืนชอบศิลปะการแสดงรวมงาน 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ทั้งนี้ ภายในงานจัดใหมีการแสดงวัฒนธรรมเผากะเหรี่ยง ฟอนไหวสาเจติยาเจาเกตุเกลาจุฬามณี โคมบูชาหัตถศิลป
ถิ่นเมืองสาตรลายกากาหลง สําหรับการนําเสนอผลงานนาฏยนิพนธ ประจําป ๒๕๖๑ จัดขึ้นเพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดมีเวทีในการแสดงศักยภาพ และนําเสนอผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยผานกระบวนการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล
จากการลงพ้ืนที่ การวิเคราะหและสังเคราะห ตลอดจนถายทอดการศึกษาเครื่องแตงกาย ทาฟอนรํา และองคประกอบตาง ๆ
เพื่อนํามาสรางสรรคการแสดงนาฏศิลปแนวรวมสมัย อีกทั้งใหโอกาสนักศึกษาไดนําความรูที่ไดรับการบมเพาะตลอดหลักสูตร
มาประดิษฐทวงทาการรายรําที่งดงามและเปยมความหมายผานการแสดงตาง ๆ  เพ่ือรวมสืบสานอนุรักษศิลปะการแสดงไทย
ใหคงอยูสืบไปใหคงอยูสืบไป
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อาจารยเมธินี อองแสงคุณ หัวหนาภาควิชาดนตรีและการแสดง กลาววา “นาฏยนิพนธ
เปนโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดใชความรูที่ไดจากหองเรียนมาประยุกตใชและรังสรรค
เปนการแสดงทีส่วยงามทําใหเห็นถึงความตัง้ใจ ความมุงมัน่ ท่ีสาํคญัอยางยิง่คอื พลงัของความสามคัคี
ของนักศึกษาในการรวมมือรวมใจกันทํางาน การแสดงทั้งหมดเปนการแสดงรวมสมัยจากความคิด
สรางสรรคของนกัศกึษาทัง้ทวงทาในการรายราํ เครือ่งแตงกาย บทเพลงท่ีใชในการแสดง ส่ิงเหลานี้
คือบันไดอีกขั้นแหงประสบการณท่ีนักศึกษาจะไดเก็บเกี่ยว และนําบทเรียนที่ไดรับไปประยุกต
ใชในการศึกษาและการทํางานในอนาคต”

 ทางดาน อาจารยวาที่รอยตรีสรายุทธ  อองแสงคุณ อาจารยประจําภาควิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง กลาววา “รูสึกภาคภูมิใจเพราะเปนอีกครั้งที่เรือจางลํานอยกําลังจะสงผูโดยสาร
ใหถึงฝง การแสดงในครัง้นีท้าํใหเหน็วา นกัศกึษาหลักสตูรนาฏศิลปไทยไดฝาคลืน่ลมผานเรือ่งราวตาง ๆ
ตลอดระยะเวลา ๔ ป และระยะเวลาที่ผานมาผูโดยสารตางใชชีวิตบนเรือจางลํานี้เก็บเกี่ยวความรู
ประสบการณ ซึง่ไมใชเพยีงแคความรูท่ีไดในหองเรียนแตเปนประสบการณชวีติท่ีไดจากการลงมอืทาํ
ในสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จ ไดเรียนรู คน เรียนรู งาน และกาวผานอุปสรรคตาง ๆ อีกขั้นที่ชีวิต
จะแข็งแกรงขึ้นและเมื่อกาวขึ้นฝงไปแลว นักศึกษาทุกคนจะสามารถนําความรูและประสบการณ
จากการเรียนและจากเวทีแหงนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในฐานะครูนาฏศิลป”

 การแสดงทกุชุดนบัวาเปนผลงานทีง่ดงาม ออนชอย ผสานหลอมรวมความทันสมยัและเอกลกัษณลานนาเขาไวดวยกนั
อยางลงตัว เปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดสงเสริมใหคนรุนใหมวาที่แมพิมพของชาติ
ไดเรียนรูวัฒนธรรมศิลปะการแสดงซึ่งเปนมรดกอันลํ้าคาของประเทศไมใหสูญหายและสรางสรรคความงดงาม
รูปแบบใหม เพื่อถายทอดไปสูคนรุนหลังใหสมบัติที่งดงามนี้ไมสูญหายไปตามกาลเวลาและคงอยูสืบไป

อาจารยประจําภาควิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง กลาววา “รูสึกภาคภูมิใจเพราะเปนอีกครั้งที่เรือจางลํานอยกําลังจะสงผูโดยสาร
ใหถึงฝง การแสดงในครัง้นีท้าํใหเหน็วา นกัศกึษาหลกัสตูรนาฏศลิปไทยไดฝาคลืน่ลมผานเรือ่งราวตาง ๆ
ศิลปะการแสดง กลาววา “รูสึกภาคภูมิใจเพราะเปนอีกครั้งที่เรือจางลํานอยกําลังจะสงผูโดยสาร
ใหถึงฝง การแสดงในครัง้นีท้าํใหเหน็วา นกัศกึษาหลกัสตูรนาฏศลิปไทยไดฝาคลืน่ลมผานเรือ่งราวตาง ๆ
ศิลปะการแสดง กลาววา “รูสึกภาคภูมิใจเพราะเปนอีกครั้งที่เรือจางลํานอยกําลังจะสงผูโดยสาร

ตลอดระยะเวลา ๔ ป และระยะเวลาที่ผานมาผูโดยสารตางใชชีวิตบนเรือจางลํานี้เก็บเกี่ยวความรู
ใหถึงฝง การแสดงในครัง้นีท้าํใหเหน็วา นกัศกึษาหลกัสตูรนาฏศลิปไทยไดฝาคลืน่ลมผานเรือ่งราวตาง ๆ
ตลอดระยะเวลา ๔ ป และระยะเวลาที่ผานมาผูโดยสารตางใชชีวิตบนเรือจางลํานี้เก็บเกี่ยวความรู
ใหถึงฝง การแสดงในครัง้นีท้าํใหเหน็วา นกัศกึษาหลกัสตูรนาฏศลิปไทยไดฝาคลืน่ลมผานเรือ่งราวตาง ๆ

 การแสดงทกุชุดนบัวาเปนผลงานทีง่ดงาม ออนชอย ผสานหลอมรวมความทันสมยัและเอกลกัษณลานนาเขาไวดวยกนั
อยางลงตัว เปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดสงเสริมใหคนรุนใหมวาที่แมพิมพของชาติ
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 รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผูวาราชการ

จังหวัดแมฮองสอน รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางจังหวัดแมฮองสอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีหัวหนา

ส วนราชการจังหวัดแม ฮ องสอนและคณะผู บริหารมหาวิทยาลัย                          

ราชภัฏเชียงใหม   เข  าร วมพิธี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วิทยาเขตแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

โดยการลงนามบันทึกข อตกลงความร วมมือทางวิชาการระหว าง 

จังหวัดแมฮองสอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือให
หนวยงานทั้งสองปฏิบัติงานรวมกันในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน เพื่อใหสวนราชการในจังหวัดแมฮองสอนไดมีความรวมมือ

เพือ่ปฏบัิตงิานรวมกับมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม แลกเปลีย่นองคความรูและสรางความเขมแข็งของเครอืขายดานการสนบัสนนุการปฏิบตังิาน

รวมกันรวมทั้งกระตุนใหเกิดความรวมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางทั้งสองหนวยงาน

 ทั้งนี้ในเบื้องตนจังหวัดแมฮองสอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะไดรวมกันยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น 

ในพ้ืนทีเ่ปาหมาย ประกอบดวย พืน้ทีต่าํบลปางหม ู(ปางหมโูมเดล) พืน้ท่ีหมูบานดอยแสง (ดอยแสงโมเดล) พืน้ท่ีหมูบานแมทะล ุ(แมทะลุโมเดล) 

รวมถึงพื้นที่เปาหมายอื่นท่ีเหมาะสมซ่ึงจะไดกําหนดรวมกันภายหลัง อีกท้ังจะไดรวมกันพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑทองถ่ินของจังหวัด

แมฮองสอน ในดานตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ไกแมฮองสอน กลวยไม เกษตรอินทรีย และผลิตภัณฑอื่น ๆ นับเปนกาวสําคัญในการบูรณาการ

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

๘ วารสารพิงคราชภัฏ
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 สวัสดีทานผู อ านพิงคราชภัฏทุกทาน เริ่มตนขาวสาร รอบรั้ว ดํา – เหลือง 

ดวย สาํนกัศลิปะและวฒันธรรม กาํหนดจดัการอบรมและสอบธรรมศกึษาในโครงการธรรมศกึษา

ประจําป ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูที่สนใจ เขาอบรมและ

สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โดยมีกําหนดการอบรมวันเสารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองเอ้ืองสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับสมัครจํานวน ๓๐๐ คน และกําหนดสอบธรรมศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองเอื้องสามปอยหลวง 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ผูสนใจติดตอสอบถามและ

สมัครไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

โทรศัพท ๐๕๓ – ๘๘๕๘๙๙ , ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๐ และ  ๐๕๓ – ๘๘๕๘๘๓ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 ขาวตอมาขอแสดงความชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดย อาจารยพลศรัณย ศันยทิพย 

อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตร เปดเผยวาคณะวิทยาการจัดการไดสงตัวแทนนักศึกษา 

ไดแก นางสาวนศิารตัน ยองสวุรรณ เขารวมการประกวดขับรองเพลงไทยลกูทุง ระดบัอดุมศกึษา

แหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่ ๒๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

ผลปรากฏว าได รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สร างชื่อเสียงให กับมหาวิทยาลัย

ตองขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

 อีกขาวที่นาชื่นชมยินดีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชยีงใหม ซึง่เปนอกีครัง้ทีค่วาชยัมาใหประชาคมชาวราชภฏั

เชียงใหมไดชื่นใจ ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ ผู อํานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา ตามท่ี

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ไดสงนกัเรยีนเขาแขงขนั 

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI 

 และอีกหน่ึงโครงการที่ตองชื่นชม ผลงานของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร                       

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ไดแก นายเศคารยิาห ฤทธิน์รกานต ,

นายพงศกร กรรณิการ , นายณัฐพล พรหมเทศ ซึ่งมีอาจารยพลศรัณย ศันยทิพย 

อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตรเปนที่ปรึกษาที่ไดสงเขารวมการประกวดคลิปวีดิโอ 

ในหัวขอ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใตโครงการอบรมการจัดทําและประกวด

สื่อปลอดภัยและสรางสรรคสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ซึง่จัดโดยสํานกังานวัฒนธรรมจงัหวดัเชยีงใหม กระทรวงวฒันธรรม ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ

อนัดบั ๑ โดยมกํีาหนดเขารบัโลรางวลัจากผูวาราชการจงัหวดัเชยีงใหม ในวันที ่๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

 อีกขาวที่นาชื่นชมยินดีจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภฏัเชยีงใหม ซึง่เปนอกีครัง้ทีค่วาชยัมาใหประชาคมชาวราชภฏั

เชียงใหมไดชื่นใจ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปดเผยวา ตามท่ี

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ไดสงนกัเรยีนเขาแขงขนั 

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI 

CHAMPOINSHIP 2019 ณ อุทยานการคากาดสวนแกว รอบคัดเลือก ระดับจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ที่ผานมา โดยมี นายธนังกร 

ธญัญากรพสิษิฐ , นายสุรเชษฐ  จนัทรอวน , นายเจษฎา ไชยวงศ , นายณฐัพล สมบรูณทวสีขุ เปนครผููฝกสอน นายจกัรกฤษณ แสนใจ และ นางวรารตัน หมอดู 

เปนครูผูควบคุม ผลการแขงขันทีมนักเตนตัวนอยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับรางวัลชนะเลิศ รุน Junior (อายุ ๖ - ๙ ปบริบูรณ)

และรางวัลชนะเลิศ รุน Pre - teenage (อายุ ๑๐ - ๑๔ ปบริบูรณ) เปนตัวแทนจังหวัดเชียงใหม เขาแขงขันรอบชิงแชมปภาคเหนือตอไป
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 การกําจัดขยะของพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนปญหาที่เรื้อรังมาเปนเวลานาน ไมวาจะเปนการกําจัดขยะไมถูกวิธี ปญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ

ในแตละป ประกอบกับปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไมสามารถนําขยะมูลฝอยเขาไปกําจัดได เนื่องจากมีปญหาดานมวลชนในพื้นท่ี อีกท้ัง

ตองแบกรบัภาระคาใชจายในการจัดการขยะทีส่งูมากในแตละป มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม โดยนกัวิจยัจากสถาบนัวจิยัและพฒันา อาจารยเพยีงตะวัน พลอาจ

และ ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ จึงไดรวมมือกับเทศบาลตําบลริมเหนือ กําหนดใหปญหาขยะเปนปญหาที่ตองแกไขอยางเรงดวน ซึ่งจากการเขารวม

วิเคราะหปญหารวมกับชุมชนจนไดขอสรุปรวมกันในแนวทางการแกปญหาคือการสรางจิตสํานึก ในความรับผิดชอบรวมกันรักษาความสะอาดท้ังในบาน

และสถานที่สาธารณะ ตั้งแตการแยกขยะ การนําขยะมาใชซ้ํา การนําไปใชประโยชนทางการเกษตร และการสรางรายไดจากการจัดการขยะ 

 โดยกระบวนการจัดการขยะอยางมสีวนรวมของคนในชมุชนเร่ิมจากการจดัเวทรีะดมความคดิเหน็ เพ่ือรบัฟงแนวคดิและความตองการของคนในชุมชน

และเจาหนาที่สวนทองถิ่น จากน้ันเขาสูกระบวนการเสริมสรางองคความรูในการจัดการขยะไดอยางเหมาะสม ท้ังการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะ

การทําแผนประชาสัมพันธโครงการคัดแยกขยะ ภายใตชื่อโครงการ “ไรคาแตพอเพียง” โดยใหผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน ทําการประชาสัมพันธ

ผานเสียงตามสายในชวงเชาและเย็น เชิญชวนใหคนในชุมชนรวมมือคัดแยกขยะกอนทิ้ง รวมถึงใชกระบวนการสรางความมีสวนรวมของคนในชุมชน

โดยการประชุมระดมความคิดเห็นจัดโครงสรางการทํางานเปนเครือขาย ผานการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในแตละหมูบาน ทั้งหมด ๕ หมูบาน 

และที่ขาดไมไดคือ ความรวมมือจากเทศบาลตําบลริมเหนือ ในการรวมจัดระบบการจัดเก็บรวบรวมขยะ ประสานใหบริษัทรับซื้อขยะเขามารับซื้อขยะในชุมชน

รวมทั้งการอํานวยความสะดวก การจัดเตรียมอุปกรณในการคัดแยกขยะ เชน ถังใสขยะอันตราย การใหความรู ในการจัดการขยะยอยสลายเพ่ือผลิตปุยหมัก

และปุยนํ้าชีวภาพนําไปใชในการเกษตรและใชในครัวเรือน นอกจากนี้องคกรเอกชนที่มีความตระหนักถึงปญหาของชุมชนอยางบริษัทโตโยตาลานนา 

ก็ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงศูนยคัดแยกและรับซื้อขยะของแตละชุมชนอีกดวย

 การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการวจิยัและพัฒนาในครัง้นี ้พบวา สามารถลดปรมิาณขยะทีต่องกาํจดัไดถงึรอยละ ๕๐ ของขยะทีต่องกาํจดัทัง้หมด 

โดยขยะทั่วไป เชน พลาสติก ยังสามารถนํามาขายไดผานโครงการไรคาแตพอเพียง นอกจากนี้ขยะทั่วไปทีต่องกาํจดัเฉลีย่ตอเดอืนลดลงจาก ๑๓,๙๒๘ กโิลกรมั 

เหลือประมาณ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งลดลงตามลําดับ และยังสามารถสรางรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิล เชน ขวดแกว ขวดพลาสติก กระดาษ โลหะ ฯลฯ

ทีค่ดัแยกออกมาขายไดผานทางธนาคารขยะรไีซเคลิบานทองฝาย ไดเฉลีย่เดอืนละ ๗๒๐ กโิลกรมั สงผลใหชมุชนมรีายไดจากการขายขยะรไีซเคลิมากถงึ ๒,๔๔๑ บาท

และผลกําไรรอยละ ๓๐ จากการดาํเนนิการธนาคารขยะรไีซเคิล ยงันาํไปจดัสรรใหเปนสวัสดกิารชมุชน เชน คาเยีย่มไข สงเคราะหแรกเกดิ หรือจดังานศพ เปนตน

 นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี 

และที่สําคัญคือการลดคาใชจายในการบริโภคของคนในชุมชน นําไปสูการตอยอดเปนแหลงเรียนรูชุมชนเพ่ือใหบริการความรูดานการจัดการขยะ

ซึ่งมีศูนยการเรียนรูการจัดการขยะ ๕ จุดเรียนรู ไดแก จุดเรียนรูที่ ๑ การจัดการขยะครบวงจร จุดเรียนรูที่ ๒ การจัดการขยะอินทรีย (การทาํปุยนํา้ชวีภาพ) 

จุดเรียนรูที่ ๓ การจัดการขยะอินทรีย (การทําปุยหมักเพื่อลดการเผาในชุมชน) จุดเรียนรูที่ ๔ การแปรรูปขยะรีไซเคิล และจุดเรียนรูที่ ๕ เศรษฐกิจพอเพียง 

สงผลใหชุมชนตําบลริมเหนือไดรับรางวัลจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโครงการ “ชุมชนปลอดขยะ 

(Zero Waste) ประจําป ๒๕๖๐” สรางความภาคภูมิใจแกคนในชุมชนตําบลริมเหนือและยังเปนเครื่องยืนยันความสามารถในการจัดการขยะที่ยั่งยืนในชุมชน 

ไดเปนอยางดี

 นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี  นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งการคัดแยกขยะและผลิตปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ ยังทําใหคนในชุมชนเกิดความรวมมือกัน นําไปสูความสามัคคี 
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 เมื่อเดือนกันยายนเวียนมาถึงอีกครั้ง เปนสัญญาณครบวาระวันเกษียณของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ใชชีวิตการทํางาน

จนเดนิทางมาถงึกโิลเมตรที ่๖๐ วัยทีชี่วิตมาถึงจดุของการเปลีย่นแปลง คาํวา “เกษยีณ” ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน

มีความหมายวา “สิ้นไป” ซึ่งใชเกี่ยวกับการกําหนดอายุ เชน เกษียณอายุราชการ หมายถึงการสิ้นกําหนดเวลารับราชการ

หรอืการทาํงาน โดยสวนใหญแลวประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชยี รวมถงึประเทศไทยมกักาํหนดใหบคุคลทีม่อีาย ุ๖๐ ปบรบูิรณ

ตองเกษียณอายุพนจากสภาพการทํางานเพื่อใหรางกายไดพักผอนจากการทํามาหาเล้ียงชีพตลอดชวงชีวิตที่ผานมา 

เมือ่ตองกาวสูวยัแหงการเกษยีณสาํหรบัแตละคนยอมมคีวามแตกตางกนัไป ข้ึนอยูกับทศันคติและความพรอมของแตละบุคคล

ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยและแนวโนมการใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ ทําใหอายุขัยเฉล่ียของมนุษย

มรีะยะเวลายาวนานขึน้และทาํให “การเกษยีณ” เปนเรือ่งของการกาํหนดเวลาเพือ่พนจากการทาํงานเทานัน้ ไมไดหมายความวา

คนอายุ ๖๐ ป จะตองเปลี่ยนสถานภาพไปเปน “ผูสูงอายุ” เสมอไป ดังนั้นเพื่อใหการดํารงชีวิตภายหลังเกษียณเปนไป

อยางราบรื่นและมีความสุข จึงมีสิ่งที่ควรใสใจมากที่สุด ทั้ง ๓ ดาน คือ

“สุขภาพ”
 D หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงและอาการซึ่งเปนสัญญาณเตือนตาง ๆ เชน อาการปวดหัวเปนประจํา นอนไมหลับ นํ้าหนักเพิ่มหรือลดผิดปกติ 

เพื่อจะไดรีบปรึกษาแพทย

 D บริโภคอาหารใหเหมาะสมกับวัย เชน เลือกอาหารที่มีไขมันแตพอควร หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รับประทานผักและผลไมใหมากขึ้น

 D ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอยางสมํ่าเสมอและใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละคน

 D ทําจิตใจใหแจมใสใหความสําคัญกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวใหมากขึ้น

“การเงิน”
   นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพ อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนั่นคือ การวางแผนดานการเงิน เพราะประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอการดําเนินชีวิตหลังเกษียณวาจะเปนไป 

อยางมีความสุข ราบรื่น เลี้ยงดูตนเองได หรือตองเปนภาระใหกับครอบครัวและลูกหลาน ขึ้นอยูกับ ๓ กิจกรรมสาํคัญคือ

 D การออม ควรวางแผนและเก็บออมไวต้ังแตยังทํางานอยูและควรมีระยะเวลาการออมที่ยาวนาน เมื่อถึงวันที่ตองเกษียณจะมีความพรอมและไมกังวล

วาจะอยูตอไปอยางไร จะพึ่งพาลูกหลานไดแคไหน เจ็บปวยขึ้นมาจะใชเงินที่ไหนรักษาตัว เพราะเงินออมเพื่อการเกษียณกอนนั้นจะทําหนาที่ตามวัตถุประสงค

ของการออมนั่นเอง

 D การหาเงินเพิ่ม เพราะ “อัตราเงินเฟอ” คือ ศัตรูตัวฉกาจตอการดํารงชีวิตและการออม จึงไมควรที่จะประมาท ถึงแมวาจะมีเงินออมอยูแลวก็ตาม 

การหาเงินเพิ่มทําไดโดยตรงดวยการทํางานอดิเรก ทํางานพิเศษที่สรางรายได และอยูในวสัิยทีส่ภาพรางกายยงัเอือ้อาํนวย หรอืการทาํธรุกิจสวนตัวเปนอาชพีใหม

ซึง่เหมาะสมกบัวยัและความถนดัของตนเอง นอกจากนีย้งัมวีธิเีพิม่มลูคาเงนิออมดวยการลงทนุ ซึง่มอียูมากมายหลายชองทางและรปูแบบใหเลือกลงทนุตามความเหมาะสม

กับชวงอายุ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และเปาหมายของการลงทุน

 D การบริหารคาใชจายในชีวิตประจําวัน คนวัยเกษียณควรคํานึงถึงความมั่นคงทางการเงินเปนเรื่องสําคัญ เพราะหากวันขางหนาจะตองเกิดคาใชจาย 

ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได อยางนอยที่สุดก็คือ คารักษาพยาบาล ดังนั้น การใชจายในชีวิตประจําวัน จึงควรเปนไปอยางเขมงวด มีวินัย และประหยัดมากที่สุดเทาที่จะทําได 

เมื่อถึงคราวจําเปนตองใชเงินจะไดไมลําบาก

“ความสุขและคุณคาของชีวิต”
แนวทางสรางความสุขหลังชีวิตการเกษียณเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก เคล็ดลับสรางสุขใหชีวิตในบั้นปลายมีดังนี้

 D อยูไดดวยตนเอง และพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด

 D อยาใหชีวิตไรคุณคา เปนที่พึ่งทางปญญาใหกับลูกหลาน และทําตนเปนประโยชนตอสังคม

 D พึงตระหนักในสัจธรรมที่วา ชีวิตยอมมีการเปลี่ยนแปลง อยายึดติด และจงมีชีวิตอยูกับปจจุบัน

 D ศึกษาธรรมะ และหลักคําสอนของศาสนา เพื่อจิตใจที่สุขสงบ

 เพราะเหรยีญยอมม ี๒ ดาน เชนเดยีวกับ “การเกษยีณ” ทีบ่างคนอาจมองวาเปนความสญูเสยีบางสิง่บางอยางไปจากชวีติและไมอาจยอมรบัได แตในทางตรงกนัขาม

หากมีความพรอมและลองมองโลกในแงดี จะพบวาวันเกษียณคือการสงสัญญาณวาถึงเวลาแลวที่ชีวิตจะไดพักผอนและแสวงหาความสุขไดอยางเต็มที่ 

ขอขอบคุณขอมูล: http://www.ku.ac.th

ขอขอบคุณภาพประกอบ : www.cimbthai.com , matichon.co.th , wealthcare.krungthai-axa.co.th , technical.ly
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