


	 ประเพณียี่เป็งของชาวล้านนามีรากฐานความเช่ือที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต	่
ช้านานเพื่อขอขมาพระแม่คงคา	 บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
ตามความเชือ่ของชาวล้านนา	 ด้วยการตกแต่งกระทงเป็นรปูคล้ายดอกบวับาน	 โดยปักธูปเทยีน	
และนิยมตัดเล็บ	 เส้นผม	 หรือเหรียญกษาปณ์	 ลงไปในกระทงแล้วจึงน�าไปลอยตามน�้า	
เพราะเชือ่ว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปกบักระทง	 ปัจจบุนัมกีารประดษิฐ์กระทงเป็นรูปแบบ
ต่างๆ	ทั้งกระทงเรือ	แพ	ฯลฯ	โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายอย่างใบตอง		
	 ประเพณีลอยกระทง	 ถือเป็นงานประจ�าปีที่ส�าคัญของทุกจังหวัดทั่วทุกภาค	
ในประเทศไทย	แม้ว่าจะมคีวามแตกต่างกันในรายละเอยีดด้านวฒันธรรมของแต่ละจงัหวดั	
แต่ก็ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน	 จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดงาน
ประเพณ	ี“ยีเ่ป็ง”	ทีย่ิง่ใหญ่ตระการตา	 ด้วยเพราะเป็นเมืองต้นก�าเนดิแห่งวฒันธรรมล้านนา	
จึงมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสวยงามโดดเด่นโดยในปี	๒๕๕๙	นี้	จังหวัดเชียงใหม่
ยังคงจัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเช่นเคยมีการลอยโคมและจัดประกวดขบวน	
แห่กระทงโดยเปิดโอกาสให้ทั่วทุกหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนมีส่วนร่วม	
ในกิจกรรม	ซึ่งในปีนี้เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	
ที่เหล่าพสกนิสกรชาวจังหวัดเชียงใหม่	 มีต่อในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 จึงจัดงานภายใต้ชื่อ	
“ประเพณียีเ่ป็ง ส�ำนกึใน พระมหำกรณุำธคิณุ”	ด้วยความน้อมส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ	
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 มหติลาธเิบศรรามาธิบดี	 จกัรนีฤบดนิทร	
สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตรท่ีได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเป็นเวลากว่า	 ๗	 ทศวรรษ	
ในการนีช้าวมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่จงึพร้อมใจกนัจัดแต่งรปูขบวนรถกระทงใหญ่อย่างปราณตี
ในรูปแบบของ	“มหำส�ำเภำ”	 ที่ล่องลอยในมหาธาราก่อเก้ือสรรพชีวิต	 โดยอิงจาก	
บทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก	 ผู้ทรงทุ่มเทก�าลังพระวรกายและพระสติปัญญา
น�าพาชาติและประชาชนไปสู่ความสุขสวัสดีด้วยหลักทศพิธราชธรรม	โดยประดับมณฑป
แบบจตรุมขุ	ประดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ์ทัง้สีด้่านและเครือ่งทองน้อยถวายราชสักการะ
ส่วนฐานมณฑปมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อันเป็นตราพระราชลัญจกร	
ประจ�าพระองค์	มีมณฑปเล็กประดับฉัตรเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ	โดยฉัตรทั้ง	๔	มุม	
เปรียบความหมายถึงพระบารมีอันปกเกล้าปกกระหม่อมพสกนิกรชาวไทยทั้ง	๔	ภาค	
ที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารตลอด	๗๐	ปี	แห่งการครองราชย์	มีพญานาคราช
เจ้าแห่งสายน�า้คอยบนัดาลฟ้าฝน	พระยาราชสห์ีคอยรกัษาธรรมชาตแิละสร้างประโยชน์ให้แผ่นดนิ	
	 และด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราชาวด�าเหลืองจึงส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวน
กระทงใหญ่	ประเภทสวยงาม	กลุ่มที่	๑	ในการนี้	รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม	่ได้เข้ารับถ้วยรางวัล
จากพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	โดยมีนายทัศนัย	บูรณุปกรณ์	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่	เป็นผู้มอบ	ถ้วยรางวัล
เมื่อวันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	เทศบาลนครเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 โดยคณะผู้บริหาร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	อาจารย์	 นักศึกษา	 บุคลากร	และประชาชนท่ัวไป	
จ�านวน	๕,๙๙๙	คน	ได้เข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เม่ือวันศุกร์ท่ี	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๙	
เวลา	๑๗.๓๙	น.	ท่ีผ่านมา	โดยได้ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลพิธีกรรมทางศาสนาน�าโดยพระราชรัชมุณี	เจ้าคณะอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	
เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงและประธานในพิธี	 ได้น�าจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	 จุดเคร่ืองทองน้อย	 และกราบถวายบังคม	
พระบรมฉายาลักษณ์	 จุดเทียนชัยถวายพระพร	 และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 เพื่อถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	สนามฟุตบอล	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นราชสักการะ	ดังนี้
	 ๑.	 พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	จ�านวน	๘๙	รูป	 ในวันพุธที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	 เวลา	๐๖.๓๙	น.	ณ	สนามฟุตบอล	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	 ๒.	 อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและตัวแทนนักศึกษาจักขอร่วม	
เป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	
ก�าหนดวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง	
	 ๓.	 อาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่	
๙๙๙	รูป	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	ทั่วประเทศ	
ในวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	
	 ทั้งนี้	เมื่อวันที่	๓๑	ตุลาคม	และ	๑	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง	 “กำรจัดท�ำกรอบระดับต�ำแหน่งท่ีสูงข้ึนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	(ก.พ.อ.)	ก�าหนด	
ซึ่งมีคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	จ�านวน	๒๐	คน	ณ	ศูนย์ฝึกอบรม	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	จ.เชียงใหม่
	 อนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมในงานประเพณียี ่เป็งเชียงใหม่เพื ่อร่วมส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเชิญชวนชาวราชภัฏเชียงใหม่ร่วมในประเพณี	
อันส�าคัญ	อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี	เรื่องการจัดกิจกรรมและการไว้ทุกข์โดยเคร่งครัด

P I N G  R A J A B H A T
วันนี้ที่ราชภัฏเชียงใหม่...  สารจากอธิการบดี

	 ท้ายที่สุดขอแสดงความยินดีกับ	ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยำลัยพัฒนำเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์หญิง	อาเซียน	-	สหรัฐฯ	๒๐๑๖	ASEAN	-	U.S.	
Science	Prize	for	Women	ในที ่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เม่ือวันท่ี		๒๘		ตุลาคม		๒๕๕๙	ณ	เมืองเสียมราฐ	ประเทศกัมพูชา	นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัย	
ของเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องด้านพลังงานทดแทนอย่างเต็มศักยภาพทั้งการ
สอนการให้บริการวิชาการ	 ในนามวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ	 และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	 (adiCET)	
รวมถึงการบริหารจัดการ	Chiang	Mai	World	Green	City	จนมีผลงานปรากฏเด่นชัดในระดับนานาชาติ

	 รศ.ดร.ประพันธ์		ธรรมไชย
	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



ปวงข้าบาทราชภัฏเชียงใหม่ น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยรัชกาลที่ ๙

	 นับตั้งแต่วันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ตราบจนวันนี้ผืนแผ่นดินไทยยังมิได้คลายจากความโศกเศร้าต่อการสวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	 รชักาลท่ี	 ๙	 ในหลวงผูท้รงเป็น	 ท่ีรกัยิง่ของปวงชนชาวไทย	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	
ทุกภาคส่วนได้จัดพิธีเพื่อร่วมถวายอาลัยและแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	

	 โดยเมื่อวันที่ 	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๙	ผศ.ดร.ชำตรี มณีโกศล ผู ้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักทะเบียนและประมวลผล ผู ้ รักษำรำชกำรแทนผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม	่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	๙	ณ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	

	 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 จัดกิจกรรม	 “ปั่นจักรยำน 
น้อมศิระกรำน กรำบแทบพระยุคลบำท”	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
วนรอบเมืองเชียงใหม่	 รวมระยะทาง	 ๙	 กิโลเมตรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ	์
เชิญชวนประชาชนชาวเชยีงใหม่ร่วมถวายความอาลยัในพธิบี�าเพญ็กศุลแด่พระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยมี	 รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย 
อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกจิกรรม	 เมือ่วนัที	่ ๒๗	
ตุ ล า คม 	๒๕๕๙ 	ณ 	บ ริ เ วณล านด ้ า นหน ้ า ศ า ล าพ ร ะพุ ท ธ จตุ ร ทิ ศ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

	 เมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๙	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	น�าโดย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่	ยังได้ร ่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่๙	ณ	ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่	โดยม	ีนำยปวิณ ช�ำนปิระศำสน์ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นประธาน	 ในพิธีเปิด	 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมจัดนิทรรศการ	 “งานของพ่อต่อแผ่นดิน”	 ณ	 สนามหญ้า	
อาคารอ�านวยการ	ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่	ซึง่จัดร่วมกับหน่วยงานในจงัหวดัเชียงใหม่	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนทิรรศการ	
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๖๐	
		 นอกจากน้ีเมื่อวันที่	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร	
โดยมี	รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม	่เป็นประธานในพิธีน�าคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	
นกัศกึษา	และประชาชน	จ�านวนกว่า	๑๐,๐๐๐	คน	ร่วมพธิบี�าเพญ็กุศลด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุเบ้ืองหน้า	พระบรมฉายาลักษณ์	
อย่างสมพระเกียรต	ิ โดยในพิธอีธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ได้จุดธปูเทียน	 บูชาพระรตันตรัยและเคร่ืองทองน้อย	ถวายสักการะ	
และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกล่าวแสดงความอาลัย	ทั้งนี้	ในพิธีสงฆ์
ได้รับเมตตาจาก	พระราชรัชมุณี	 เจ้าคณะอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดสวนดอก	พระอารามหลวง	 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	
ประกอบพธิทีางศาสนาก่อนร่วมกนัจุดเทยีนร้องเพลงสรรเสรญิ	 พระบารมกีกึก้องท่ัวท้ังบรเิวณพธีิด้วยความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธคิณุ	
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทีท่รงมต่ีอชาวราชภฏั	 ด้วยทรงพระราชทานนาม	 “สถำบนัรำชภฏั”	 และโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานตราพระราชลญัจกรประจ�าพระองค์เพือ่เป็นตราสญัลกัษณ์ประจ�าสถาบัน	 อกีท้ังให้ยกสถานะเป็น	 “มหำวทิยำลยัรำชภฏั” 
ด้วยความไว้วางพระราชหฤทยัในการเป็น		ก�าลงัส�าคัญท�าหน้าท่ีสร้างคนของพระราชาให้เป็นทรพัยากรบุคคลท่ีมคีณุภาพแก่ชาติบ้านเมอืง	
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 พิจารณาจัดสรรทุน
การศึกษาประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๙	แก่นักศึกษา	ชั้นปีที่	๑	 -	๕	
จ�านวน	 ๒๐๓	 ทุน	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 ๒,๒๓๓,๐๐๐	 บาท	 โดยมี	
รศ.ดร.ประพนัธ์ ธรรมไชย อธิกำรบดมีหำวทิยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติเป็น
ตัวแทนมอบทุนการศึกษา	 เมื่อวันที่ 	 ๘	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	
ณ	 ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
โดยเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกจากนักศึกษาที่มี	ผลการเรียนดี	
แต่ยากจน	 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทัว่ถงึ	ทัง้นี	้ทนุดงักล่าวได้รบัการสนบัสนนุจากกองทุนช่วยเหลอื
นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	กองทนุคณะกรรมการส่งเสรมิ
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ทุนจากบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ในนามร้านคาเฟ่	อเมซอน	รวมถงึผลก�าไรจากกองทนุต่างๆ	
เพื่อการจัดสรรทุนการศึกษาของนักศึกษา	 อันได้แก่กองทุนรวม
เฉลมิพระเกยีรติ,	มลูนธิิ	๑๐๐	ปี	การฝึกหดัครูไทย	หลวงพ่อวดัปากน�า้,
มูลนิธินายมาแดง	 วิบูลสันติ,	 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์,	 ทุนจาก
อาจารย์ยพุยง	วจิติรศลิป์,	และทนุ	คณุพ่อบญุยนื	คณุแม่จนัทร	ชมุศลิป์	

	 ภาควิชาศิลปกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่	เพื่อส่งเสริมนักศึกษา
บูรณาการการเรียนรู ้ในรายวิชาการออกแบบจัดนิทรรศการ
สูร่ปูแบบการจดัแสดงนทิรรศการจริงอย่างสร้างสรรค์	 โดยสอดแทรก	
เรื่องราวความรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความตระหนักในมรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	อีกทั้งยังช ่วยเผยแพร่ศิลปะล้านนา
ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู ้และร่วมกับ
สืบสานต ่อไป	 ทั้ งนี้ 	 การจัดนิทรรศการดังกล ่าวได ้จัดขึ้น	
ในวันที่	 ๑๐	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 ภายใต้ช่ือ	 “มิ่งสะหรี ศรีล้ำนนำ 
ต้องมนตรำ เชียงใหม่ตอนเหนือ”	 โดยเป็นการแสดงนิทรรศการ
ประวัติความเป ็นมาและศิลปวัฒนรรมของเมืองเชียงใหม ่
ตอนเหนือ	และ	“นพบุรศีรนีครพงิค์ อตัลกัษณ์งำมยิง่ ถิน่เวยีงใต้” 
โดยจัดแสดงประวัติความเป็นมาและศิลปวัฒนรรมของเมือง
เชยีงใหม่ตอนใต้ในวนัท่ี	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๙	ทัง้น้ี ผศ.ดร.อรพนิทร์ 
ศิริบุญมำ	 และ	 ผศ.สุกัญญำ ค�ำนวนสกุณี รองอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการ	ณ	อาคารส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
โดยกจิกรรมดงักล่าวได้รบัความสนใจจากผูพ้บเหน็เป็นจ�านวนมาก

	 เมื่อวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๙ ผศ.ดร.กัลทิมำ พิชัย 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชยีงใหม่	 ต้อนรับคณะศกึษาดงูานศูนย์การจดัการองค์การสขุภาวะ	
ภาคตะวันออก	 ในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะการจัดการ
และการท่องเที่ยว	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ร่วมกับสมาคมบริหารงาน
บุคคลภาคตะวันออก	 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้การด�าเนินงาน
โครงการองค์กรสุขภาวะร่วมกัน	ณ	ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่																								
โดยมีการบรรยายในหัวข ้อ “ภำพรวมองค ์กรสุขภำวะ”
ปัจจยัความส�าเรจ็	ปัญหา	อปุสรรคของการด�าเนนิการงาน	การบรรยาย
ข้อมูลโครงการจัดต้ังศูนย์การจัดการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือ	
และ	“กจิกรรมองค์กร สุขภำวะท่ีสร้ำงได้ด้วยมือเรำ”	โดยทัง้สองฝ่าย	
ได้ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ร่วมกัน
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้พัฒนาหน่วยงานของตนต่อไป

	 เมื่อวันที่	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๙	ภาควิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม	 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	 มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม่	จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว	 (ด้านธุรกิจน�าเท่ียวและมัคคุเทศก์)	 ในโอกาส	
ครบรอบ	๓๒	ป ี 	ภาควิชาการท ่องเที่ ยวและการโรงแรม
(พ.ศ.	๒๕๒๘	–	๒๕๖๐)	โดยเชิญตวัแทนศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ที่ประสบความส�าเร็จ	 ในสายอาชีพต่างๆ	
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่น้องๆ	
รั้วด�าเหลืองภายใต ้หัวข ้อ	“ควำมส�ำเร็จในชีวิตกำรงำน”
เพือ่เปิดโลกทศัน์	สร้างแนวคดิ	และเตรยีมความพร้อม	เพือ่ก้าวสูช่วีติ	
วัยท�างาน	 ในการนี้	 รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่	 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่
ศษิย์เก่าดเีด่น	รุน่ท่ี	๑	จ�านวน	๒๑	คน	พร้อมทัง้รบัมอบของทีร่ะลกึ	
จาก	 ผศ.รุทธ	 ประวัง	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ณ	ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง	อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 เมือ่วันที	่๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๙	รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธ	ี
น�าสภามหาวิทยาลัย	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 อาจารย์อาวุโส	
คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาร่วมพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร
ประจ�ามหาวิทยาลัย	ณ	ลานพระพิฆเนศวร	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ
เชียงใหม่	 เพื่อเสริมสิริมงคลในรอบปีการศึกษา	 ๒๕๕๙	 ทั้งนี้	
อำจำรย์วำรนิทร์ บวัวริตัน์เลศิ	 ให้เกยีรตเิป็นผูป้ระกอบพธิบีวงสรวง	
โดยมผีูบ้รหิาร	 คณาจารย์และบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	

	 หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยจัดพิธีมอบทุน
การศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ที่มีความ
สามารถด้านภาษาองักฤษประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๙	จ�านวน	๕	ทนุ	
ณ	 ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา	 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙																														
โ ด ยมี นั ก ศึ กษ า ไ ด ้ รั บ ก า รคั ด เ ลื อ ก เข ้ า รั บทุ น ใ นค รั้ ง นี	้
ได้แก่	 นำงสำววรำรักษ์ กุนเรือง จำกวิทยำลัยนำนำชำติ 
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระหว่างประเทศ, 
นำงสำวนพวรรณ อปุทะ คณะครศุาสตร์	 หลกัสตูรวิชาภาษาองักฤษ, 
นำงสำวนิสำกร ปิ ่นแก้ว	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
หลักสูตร วิชา เคมี , 	 นำงสำวอุดมภรณ ์  มำสขำว 	 และ	
นำงสำวจันทร ์ เพ็ญ จันทร ์ฉำน จากคณะครุศาสตร ์	
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 ทั้งนี้ 	 อำจำรย์ ดร.ปวีณำ โฆสิโต 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนวิเทศสัมพันธ	์และ	นำยสยำม กันหำลิลำ 
รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรกองพฒันำนกัศกึษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม	่ได้กล่าวให้โอวาท	แก่นักศึกษาทุนอีกด้วย				

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ๒๕๕๙

ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม่ บูรณาการการเรียนรู้สู่สังคม

 มร.ชม. ต้อนรับ ม.บูรพา เยือนคณะวิทย์ฯ

ศึกษาดูงานโครงการองค์กรสุขภาวะ 

ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มร.ชม. จัดงานครบรอบ ๓๒ ปี เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ ๑

มร.ชม. จัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวรเสริมสิริมงคล
หอการค้าอเมริกันมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๙

แก่นักศึกษารั้วด�าเหลือง
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	 เริ่มต้นที่สาวน้อยผู้มีรอยยิ้มอันสดใส	 นำงสำวสุธีทิพย์  โพธิสถำน ตัวแทนจากสมาชิกชมรมพุทธศาสตร์	 ที่ร่วม

กิจกรรมกับทางชมรมมายาวนานกว่า	๔	ปี	ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้งชมรมว่า	เดิมทีชมรมพุทธศาสตร์ชื่อว่า “ชมรมสมำธิ

และศีลธรรม”	 จัดต้ังโดยกลุ่มนักศึกษากลุ่มหน่ึงที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสมาธิและศีลธรรมในอุปถัมภ์ของสมเด็จ	

พระมหารชัมงัคลาจารย์	ประกอบกับเล็งเห็นว่าสังคมเราต้องการ	คนเก่งควบคู่กับการมีคุณธรรม	จึงคิดก่อตั้งชมรมนี้ขึ้น

		 โดยหนึ่งในคณะกรรมการชมรมจากคณะครุศาสตร ์ นำยฉัตรมงคล 

ซำคุณ	 กล่าวถึงกิจกรรมในชมรมว่า	 “กิจกรรมของชมรมที่จัดขึ้นนั้นมีอย่าง

หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท�าบุญตักบาตรประจ�าสัปดาห์	 กิจกรรม

ปล่อยปลาประจ�าเดือน	รวมทั้งค่ายอาสา	ค่ายคุณธรรม	ค่ายพัฒนาศักยภาพ

ในการเป็นผู้น�า	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการ	 Supervisor	 โดยเป็นการ

จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านพุทธศาสนาแก่น้องนักเรียนระดับประถมและ

มัธยมศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมตาม

หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา	ซึ่งสิ่งที่สะท้อนกลับมาถึงสมาชิกชมรมและ

เพื่อน	 พี่	 น้อง	 ในมหาวิทยาลัย	 ก็คือ	 การได้ท�าความดี	 อิ่มเอมใจเกิดความ

เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผ่านการร่วมกิจกรรมดีๆ	นั่นเอง”

	 สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารพิงค์ราชภัฏทุกท่านค่ะ	 พบกันอีกครั้งกับเรื่องราวดี	 ๆ	 ที่ถ่ายทอดจากสมาชิกรั้วด�าเหลือง	

ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของผู้คนในสังคมปัจจุบัน	

มากยิ่งขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในสังคมเต็มไปด้วยความเร่งรีบและเหตุเหล่านี้เองที่ท�าให้คนในยุคสมัยนี้ห่างไกลจาก

วัดวาอาราม	 “ชมรมพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่”	 ถือเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าและความ

ส�าคัญของศาสนา	 และการบ�าเพ็ญสาธารณกุศลตลอดจนปลุกจิตส�านึกคิดให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจ	 การปฏิบัติศาสนกิจศึกษา

ธรรมะและน�าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันในคร้ังนี้มีเร่ืองราวของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่พุทธศาสนิกชนวัยใสซึ่งเป็น

ตวัแทน	จากชมรม	“พุทธศำสตร์”	ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆ	ที่เขาและเธอได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของชมรมนี้	จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันค่ะ

 นำงสำวสุธีทิพย์  โพธิสถำน

นำยฉัตรมงคล ซำคุณ
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	 ทางด้าน	นำงสำวปริญญำ  ดวงแก้ว	 อีกหนึ่งในสมาชิกชมรมจาก

คณะวิทยาการจัดการ	 กล่าวถึงกิจกรรมที่เธอได้สัมผัสจากการร่วมชมรมนี้ว่า	

เธอชื่นชอบและประทับใจที่ชมรมมีกิจกรรมนอกสถานที่และสอนให้เรียนรู้

ประสบการณ์ควบคู่ไปกับหลักค�าสอนของ	พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	สอนให้เรา

รู้จักรักษาศีลเจริญสมาธิและภาวนา	 เพ่ือความสุขในชีวิตของเรารวมทั้ง

สามารถน�าไปปรับใช ้กับการเรียนและในชีวิตประจ�าวันของเธอได ้		

เธอกล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มว่า	 “กิจกรรมชมรมพุทธศำสตร์

เป็นตัวเช่ือมโยงและสำนสำยสัมพันธ์ที่ดีให้กับพวกเรำเหล่ำสมำชิก 

ในชมรมได้เป็นอย่ำงดี  อย่ำงกิจกรรมค่ำยอำสำ ค่ำยคุณธรรม ท�ำให้เรำได้

รู้จักเพื่อนต่ำงมหำวิทยำลัย ได้เป็นกัลยำณมิตรและสร้ำงบุญสร้ำงกุศล 

ไปด้วยกัน”

	 และอีกหนึ่งสาวสวยคนสุดท้าย	นำงสำวอำรียำ  กองแสง จำกคณะครุศำสตร์ เล่าถึงประสบการณ์ก้าวแรกของการ

เข้ามาเป็นสมาชิกชมรมแห่งนี้ว่า	 เธอได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมท�ากิจกรรมท�าวัตรเย็นและกิจกรรม

อื่นๆของชมรม	 ซึ่งท�าให้เธอรู้สึกชื่นชอบเพราะท�าให้ให้เธอมีจิตใจที่สงบ	 มากขึ้นและมีสมาธิในการท่องจ�าบทเรียนได้ดีขึ้นจาก

การนั่งสมาธิ	 เธอได้ร่วมท�าค่ายจากกิจกรรมของชมรม	 ซึ่งท�าให้เธอได้รู้จักท�างานอย่างเป็นระบบมากขึ้น	 และรู้จักการท�างาน

ร่วมกับผู้อื่น	เธอทิ้งท้ายฝากถึงเพื่อนพี่น้องในรั้วด�า	-	เหลืองทุกคนพร้อมกับรอยยิ้มว่า “อยำกขอเชิญชวนพี่ น้อง และเพื่อนๆ 

ร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในสมำชิกของชมรมพุทธศำสตร์ แล้วคุณจะได้อะไรดีๆจำกชมรมนี้อย่ำงแน่นอนค่ะ” 

	 ศาสนาพุทธมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสอนคนให้เป็นผู้ประพฤติดี	 มีคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข	

เรียนรู ้หลักการมีมนุษยสัมพันธ์มีความสามัคคี	ความเอื้อเฟื ้อเผ่ือแผ่	การเคารพนับถือและให้ความไว้วางใจต่อกัน	

เพราะสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทุกคนล้วนหวังที่จะได้รับจากผู้อื่นดังนั้นเมื่อทุกคนต่างหยิบยื่นให้กันจึงเป็นเหตุจูงใจที่กระตุ้นให้เกิด	

ความรัก	 ความศรัทธากันค�าสอนของพุทธศาสนาจึงถือเป็นรากฐานของมนุษยสัมพันธ์เพราะมีหลักค�าสอนที่ขัดเกลาจิตใจของ

มนุษย์จากระดับต�่าสุดไปถึงระดับสูงสุด	คือ	ตั้งแต่เข้าใจตนเองไปถึงเข้าใจผู้อ่ืน	หากบุคคลใดปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้ว	

ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีได้น�าหลักพุทธศาสนาไปประยุกต์เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์เน่ืองจากหลักธรรมของพุทธศาสนา	

หลายประการ	 ที่เป็นการสร้างความรักความศรัทธาให้กับคนอื่นและแน่นอนว่าเมื่อใครก็ตามท่ีน�าหลักธรรมของพุทธศาสนา	

ไปปฏิบัติย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง	 ได้แก่ประโยชน์ขั้นต�่า	 คือ	 สามารถตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้	 ประโยชน์ขั้นกลาง	 คือ	

สามารถตั้งตัวอยู่ในหลักศีลธรรมได้และประโยชน์ขั้นสูงสุด	คือ	สามารถดับกิเลสพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั่นเอง

นำงสำวอำรียำ  กองแสง

นำงสำวปริญญำ  ดวงแก้ว
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	 นักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บรรจงวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	
บนผนังอาคารเรียนศิลปะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ	
พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยน้อมน�าพระบรมราโชวาท		ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ	
ครั้งที่	๒๑	เมื่อวันที่	๘	กันยายน	พ.ศ.๒๕๑๕	ความว่า “การสร้างงานศิลปะทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ
ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจ�าต้องมีความจริงใจและมีความบริสุทธิ์ใจในงานที่ท�าด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่า 
ควรแก่การยอมรับนบัถอื”	เขียนลงใต้พระบรมสาทสิลกัษณ์	เพือ่น้อมน�ามาเป็นแนวทางในการสรรค์สร้างงานด้านศลิปะของนกัศึกษาภาควชิาศลิปกรรม	

 อำจำรย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้ำภำควิชำศิลปกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม	่ เผยถึงแนวคิดในการวาดภาพ	 พระบรมสาทิสลักษณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นการร่วมแรง
ร่วมใจของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรมด้วยความอาลัยและความส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่	 ๙	 จึงเกิดเป็นแนวคิดที่อยากให้ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระองค์ปรากฏอยู่	 ณ	 สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย	 เพื่อน้อมน�าค�าสอน	 ของพระองค์มาเป็น
เครื่องเตือนใจในการท�างานและการเรียนการสอน	
	 ด้านอำจำรย์สมศักดิ์ พรมจักร อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำศิลปกรรม	กล่าวถึงผลงาน

ที่นักศึกษา	 ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ว่า	 “ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์นี้เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีท่ีมีต่อ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เหตุการณ์ครั้งน้ีนับเป็นความสูญเสีย	 ครั้งยิ่งใหญ่ที่ท�าให้หัวใจคนไทยทั้งชาติแหลกสลาย	
การสร้างผลงานชิน้นีเ้ป็นการหล่อหลอมพลงัความสามคัคีจากกลุม่นกัศกึษากลุม่เลก็ๆ	 ทีพ่วกเขาอยากสร้างผลงานเพือ่เป็นการร�าลึกถงึรชักาลที	่ ๙	
ผูท้รงเป็นศนูย์รวมจติใจคนไทย	จงึสร้างผลงานช้ินนีข้ึน้มาในรปูแบบภาพวาดเสมือนจรงิ”	ส�าหรับ	อำจำรย์ณฐัวฒัน์ โสมด ีอำจำรย์ประจ�ำภำควชิำ 
ศลิปกรรม	อกีหนึง่ผูค้วบคมุการสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีเ้อ่ยแสดงความรูสึ้กว่า	“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรชักาลที	่๙	ทรงมพีระมหากรุณาธคิณุ
เป็นล้นพ้น	พระองค์ทรงงานเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศมากว่า	๗๐	ปี	สิ่งดีๆ	ที่พระองค์ทรงท�าเพื่อพวกเราชาวไทยจะตอบแทนสักกี่ชาติ
กไ็ม่หมด	การสร้างผลงานช้ินนีจ้งึนบัเป็นการแสดงออกถงึความจงรกัภกัด	ีและความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพวกเราชาวราชภัฏเชยีงใหม่ครบั”		
 กว่ำจะปรำกฏเป็นผลงำนอันทรงคณุค่ำ ต้องใช้ควำมพยำยำม ควำมทุม่เท ทัง้แรงกำยแรงใจ เป็นกำรทุม่เททีไ่ม่ได้สร้ำงควำมเหนด็เหนือ่ย 
แต่กำรวำดภำพครั้งนี้กลับท�ำให้เกิดพลังแห่งควำมสำมัคคี แม้จะเต็มไปด้วยควำมอำลัย แต่ทุกขั้นตอนของกำรวำดพระบรมสำทิสลักษณ์นี้
สัมผัสได้ถึงพลังควำมรัก และควำมจงรักภักดีที่ทุกคนมีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินไทย

 นำยกฤษฎำ นนัปัญญำ	ตวัแทนนกัศกึษา	ภาควชิาศลิปกรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	กล่าวอย่างตืน้ตนัว่า	
“พอทราบว่าทางภาควิชา	 จะจัดกิจกรรมน้ีผมจึงรีบสมัครอย่างไม่ลังเลใจ	 เพราะอยากเป็นส่วนหน่ึงของผลงานนี้และ	
ได้ร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	 แม้การวาดภาพครั้งน้ีจะยากกว่าทุกครั้งเพราะเป็นครั้งแรกส�าหรับ	
การวาดภาพบนผนังอาคาร	ไม่ใช่การวาดบนแนวระนาบอย่างที่เคยท�า	ทั้งยังมีขนาดใหญ่และต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก	
สิง่ทีผ่มได้เห็นจากการท�างานครัง้นีค้อืการได้เห็นทกุคนร่วมมอืร่วมใจกนั	 สามคัคีกนั	 ซึง่ผมคดิว่าภาพเหล่านีคื้อสิง่ทีใ่นหลวง	
อยากให้คนไทยเป็นครับ	

	 ส่วน นำยวิริยะ ชนะจิตต์ อีกหนึ่งก�าลังส�าคัญที่ได้ร่วมสร้างผลงานช้ินน้ีเอ่ยว่า	“ผมได้แรงบันดาลใจจากการ	
ทีไ่ด้เหน็คนไทยทัง้ประเทศทีท่�าความดเีพือ่ในหลวง	ผ่านทางสือ่ออนไลน์ต่างๆ	เลยจุดประกายให้รูสึ้กว่าอยากท�าอะไรสักอย่าง
เพื่อพระองค์ท่าน	 จึงตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้การท�างานเป็นทีม	 และผมเองในฐานะที่เป็น
นักศึกษาศิลปะจะขอน้อมน�าพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ทรงมีต่องานศิลปะไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการสร้าง
ผลงานศิลปะในวิชาชีพของผมในอนาคตครับ”

 และนีค่อือกีหนึง่ภำพของควำมจงรกัภกัดีทีป่วงข้ำบำทรำชภฏัเชยีงใหม่ ได้น้อมเกล้ำฯ แสดงควำมอำลยัแด่พระเจ้ำอยูหั่วรชักำลท่ี ๙ 
ผู้ทรงสถิตในหัวใจคนไทยตรำบนิจนิรันดร์ 

ศิลปกรรม รั้วด�าเหลือง บรรจงวาดพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ ๙                                        
น้อมน�าพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางสร้างสรรค์งานศิลป์
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นักศึกษาครุศาสตร์ มร.ชม. ปลื้มปิติ ได้รับคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากทั่วประเทศ
ร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ รุ่นที่ ๔

เรียนรู้ประสบการณ์ล�้าค่า โครงการเยาวชนปลูกต้นกล้า สร้างผืนป่าเพื่อแผ่นดิน

	 รอบร้ัวด�าเหลอืงฉบบันี	้ มเีรือ่งราวของนกัศกึษาคนเก่งทีม่โีอกาสได้ร่วมโครงการอนัเป็นประสบการณ์ล�า้ค่า	 โดย ผศ.สกุญัญำ ค�ำนวนสกณุี 
รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า	ตามที่ส�านักราชเลขาธิการ	ได้จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู ้
ตามแนวพระราชด�าริ	รุ่นที	่๔	ในระหว่างวนัที	่๔	–	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัสกลนคร	
และพื้นที่ใกล้เคียง	เป็นเวลา	๒๖	วัน	มีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศโดยเป็นเยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ	รวมจ�านวน	๕๐	คน	โดยแบ่งเป็น	เยาวชนไทยที่ศึกษาในประเทศไทย	จ�านวน	๔๐	คน	และเยาวชนไทยที่ศึกษา
ในต่างประเทศ	 หรือ	 เยาวชนที่ศึกษาวิชาไทยศึกษา	 (Thai	 Studies)	 และสามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยได้	 จ�านวน	 ๑๐	 คน	 โดยม ี
นำยณัฐวุฒิ มะลิซ้อน หรือ น้องกิจ นักศึกษำคณะครุศำสตร์ ภำควิชำสังคมและวัฒนธรรมศึกษำ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการนับเป็นความภาคภูมิใจของ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีตัวแทนนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง	
ในโครงการดังกล่าว	
	 โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริ	เป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง
ตามแนว	พระราชด�าริให้กบัเยาวชน		ผ่านการลงมอืท�า		เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จริง		สร้างพลงัจติอาสาสูก่ารพัฒนาสงัคมและสร้างเครอืข่ายเยาวชน	
ที่มีความรู้และท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริสู่สาธารณชน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 ซ่ึงเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 จะได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด�าริผ่านการลงมือท�า	
ท�าให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทยใต้ร่มพระบารมีเข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวมและเป็นการ
เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนท่ีมีความรู้เก่ียวกับจิตอาสาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางและมีบทบาทส�าคัญใน
การเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและชุมชนไทยในต่างประเทศ
		 นอกจากน้ีน้องกจิยังได้เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่เข้าร่วมโครงการ	 “เยาวชน	 ปลกูต้นกล้า	 สร้างผนืป่าเพือ่แผ่นดนิ”	
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	
อนัเน่ืองมาจาก	พระราชด�าร	ิอ�าเภอพนมสารคาม	จงัหวัดฉะเชงิเทราและโครงการป่าวงัจนัทร์	อ�าเภอวงัจนัทร์	จงัหวดัระยอง	ระหว่างวนัที	่๙	–	๑๑	
กันยายน	๒๕๕๙	อีกด้วย	นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการร่วมเรียนรู้และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาฯ	จากท่านอนุวัชร		โพธินาม	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา			ซึ่งประกอบด้วย	การบรรยายเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่	พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิต	การบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับหญ้าแฝก	 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ศูนย์เรียนรู้งานขยายผลกลุ่มส่งเสริมอาชีพชมการสาธิต	 การแปรรูปสมุนไพรผลิตภัณฑ์สบู	่
เยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง	ชมสาธิตการท�าปุ๋ยอินทรีย์	ฟังการบรรยาย	การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในการท�าเกษตร	ชมสาธิต	
การท�าถ่านชีวภาพ	(ไบโอชาโคล)	จากผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือจากการใช้ประโยชน์	ศึกษาโครงการป่าวังจันทร์	เรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมป่าวังจันทร์	เรียนรู้เรื่องดิน	น�้า	ป่า	และสัตว์ป่า	นับเป็นประสบการณ์ล�้าค่าที่ตัวแทนรั้วด�าเหลืองได้รับ	และจะสามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	ต่อครอบครัว	ต่อสังคม	และต่อประเทศชาติได้ในอนาคต
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 เปิดประตูสู่อำเซียนฉบับนี้เดินทำงมำถึงประเทศที่ ๙ 
ดินแดนที่มี “เฝอ” เป็นอำหำรขึ้นชื่อจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 
ที่คนไทยเรำคุ ้นเคยกันดี จะเป ็นที่ ใดไปไม ่ได ้นอกจำก 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ศิลปวัฒนธรรมของที่นั่นเป็น
อย่ำงไร มำติดตำมกันค่ะ 
	 ศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพล
จากจีนและฝรั่งเศสและมีเทศกาลส�าคัญได้แก่	เทศกาลเต็ด	หรือ	
ตรุษญวน	 เป ็นเทศกาลทางศาสนาที่ส�าคัญมี ช่ือเต็มว ่า	
“เตด็เหวยีนดำน”	 หมายความว่า	 เทศกาลแห่งรุง่อรณุแรกของปี	
มีขึ้นระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์	เป็นการ
เฉลิมฉลองความเชื่อในเทพเจ้าลัทธิเต๋า	 ขงจื๊อและศาสนาพุทธ
และเป็นการเคารพบรรพบุรุษ	นอกจากนี้ยังมี	 เทศกาลกลางฤดู
ใบไม้ร่วง	 ตรงกับวันขึ้น	 ๑๕	 ค�่า	 เดือน	 ๘	 ของทุกปี	 ชาวบ้าน
ประกวดท�าขนมเปี๊ยะโก๋ญวน	 (บันตรังทู)	 พร้อมทั้งจัดขบวนแห่
เชิดมังกรเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อดวงจันทร์	
	 ส่วนศิลปะการแสดง	การละเล่น	 เวียดนามมีละครที่
นิยมเล่นในแทบทุกภาคของเวียดนามนั่นคือ	 “ฮัตบอย”	 หรือ	
อปุรากรจนีในแบบฉบบัของเวยีดนาม	ซึง่	“ฮตั”	แปลว่า	ร้องเพลง	
ส่วน	“บอย”	แปลว่า	แสดงท่าทาง	ฮตับอย	จงึหมายถงึการแสดง	
ที่มีการขับร้องและลีลาท่าทางที่เป็นแบบแผนมาแต่ครั้งโบราณ	
ซ่ึงชาวเวียดนามได้พัฒนาการแสดงนี้ให้เป็นรูปแบบของชาว
เวียดนามด้วยการแปลค�าร้องเป็นภาษาเวียดนาม	 ท�านองเพลง
ประพันธ์ข้ึนใหม่	 แต่งเน้ือเร่ืองใหม่โดยน�าประวัติศาสตร์
เวียดนามมาแสดงแต่ยังคงรูปแบบเครื่องแต่งกาย	 การแต่งหน้า	
การจัดฉาก	การใช้อุปกรณ์แบบจีน	
	 	 	 	 	 	 ศิลปะการแสดงของเวียดนามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ									
ฉบบัหน้าพงิค์ราชภฏัจะพาท่านผูอ่้านไปรูจั้กกบั	 ฮตัโช	 และการแสดง	
หุ่นกระบอกน�้า	ติดตามได้ในเปิดประตูสู่อาเซียนครั้งหน้าค่ะ	

ขอขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบจำก 
วำรสำรวัฒนธรรม ปีที่ ๕๒ ฉบับพิเศษประชำคมอำเซียน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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ออมเงินอย่างไรในวัยท�างาน

	 •	 หากพบว่าเมื่อมีรายได้เข้ามามักไม่สามารถจ่ายบิลค่าใช้จ่ายได้ท้ังหมดหรือจ่ายได้แค่เพียงข้ันต�่าสัญญาณนี้เตือนว่า	
คุณไม่มีเงินส�ารองเพียงพอที่จะจัดการรายจ่ายของตัวเองให้ลงตัวได้เมื่อพบปัญหาดังกล่าวควรเร่ิมแก้ไขด้วยการตัดรายจ่าย
ฟุ่มเฟือยออกไป	แล้วหารายได้เสริมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้
	 •	 หยุดความคิดว่ารอให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วค่อยเริ่มเก็บเงินหลายคนเจอปัญหารายได้เพิ่มขึ้นแต่เงินเก็บกลับไม่เพิ่ม
ตามนั่นเพราะยังไม่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินนั่นเองมีมากจ่ายมากกว่าจะรู้ตัวเงินเก็บที่คิดว่าต้องมีเยอะกว่าเดิม		
ก็กลบัไม่เป็นไปตามทีคิ่ดเพราะยงัใช้เงนิตามอ�าเภอใจในแต่ละเดือนนัน่เองหากรูตั้วว่าเป็นคนใช้เงนิเก่งควรตัดใจหกัเงนิส่วนหนึง่	
เอาไว้ออมทุกเดือน	หลังหักแล้วส่วนที่เหลือจากการออมจึงมาบริหารจัดการไว้ใช้จ่ายในภายหลัง
	 •	 ปัญหาใหญ่อีกประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการออมคือการไม่ได้ค�านึงถึงชีวิตวัยเกษียณเมื่อตอนที่เราอายุยังน้อย
เรี่ยวแรงมีมากเรามักประมาทคิดแค่ว่ายังมีเวลาหาเงินได้อีกหลายปีผัดวันประกันพรุ่ง	 ต่อการออม	 แต่กลับใช้จ่ายหมดเงินไป
กับความสุข	 ณ	 ปัจจุบัน	 จนลืมวางแผนเพื่ออนาคตหากพบปัญหานี้ควรเริ่มจากการออมเงินส่วนที่คิดว่าอยากส�ารองไว้ใช้	
เมือ่อายมุากขึน้อย่างน้อยร้อยละ	๑๐	จากรายได้	รูอ้ย่างนีแ้ล้วเร่ิมกนัเลยนะคะ	เร่ิมไวเท่าใดจ�านวนเงินเกบ็กย็ิง่มากข้ึนเท่านัน้ค่ะ	
	 •	 ปัญหาอีกประการที่ต้องก�าจัดคือการไม่เตรียมพร้อมกับรายจ่ายก้อนใหญ่	สืบเนื่องมาจากการไม่มีเงินเก็บมักพบว่า
เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหตใุห้ต้องใช้เงนิจ�านวนมาก	 อาท	ิ กรณีเจบ็ป่วยต้องรกัษาพยาบาล	 การจัดงานแต่งงาน	 การเล้ียงดบุูตร	
และอกีหลายสาเหตทุีม่กัท�าให้เราต้องหนัรหัีนขวางหาเงนิก้อนใหญ่มาใช้จ่าย	 สิง่นีเ้องคอืต้นเหตขุองการสร้างภาระหนีสิ้นตามมา	
ดังน้ันอย่ารอให้เกิดเหตุให้ต้องจ่ายแล้วจึงคิดหามีเงินเก็บไว้จะอย่างไรก็อุ่นใจมากกว่าหรือออมเงินพร้อมท�าหลักประกันชีวิต
ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ	
	 •	 นอกจากค่าใช้จ่ายในการครองชีพท่ีสูงการจ่ายเงินไปกับค่าที่พักอาศัยก็เป็นอีกสาเหตุที่ท�าให้เงินเก็บของคุณ	
ไม่งอกเงยเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเตือนแล้วว่าถ้าคุณมีรายจ่ายค่าบ้าน	ค่าคอนโด	หรือหอพักเกินร้อยละ	๔๐	ของรายได้	
ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเหลือเงินเก็บน้อย	 ดังนั้นควรเลือกที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง	 รายจ่ายลดลงโอกาส
เก็บเงินก็มีเพิ่มขึ้นค่ะ	
	 •	 สุดท้ายนี้พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดและเร่งเคลียร์หนี้สินจากบัตรเครดิตให้หมดโดยเร็วท่ีสุดหักห้ามใจงดการใช้
บตัรเครดติทียั่งมยีอดหน้ีค้างไว้อยู่เพือ่ลดการสร้างหนีส้นินะคะ
 ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมกำรใช้เงนิในวนัน้ี เพือ่อนำคตทำงกำรเงนิ ที่ดีนะคะ               

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : www.money.kapook.com

 สวสัดท่ีำนผู้อ่ำนพิงค์รำชภฏัทุกท่ำนค่ะ พบกนัเป็นประจ�ำกบั รอบรู้ มร.ชม. ๓๖๐ องศำ กบัเรือ่งน่ำรูท่ี้มำฝำกกันทกุฉบับ 
หลำยท่ำนคงเคยได้ยินค�ำพูดที่ว่ำ “สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ” ปัญหำใหญ่ที่เกิดจำกสถำนะทำงกำรเงินอันไม่พึงประสงค์ของ
กลุม่คนวยัท�ำงำน คงไม่มใีครอยำกเจอภำวะแบบนี ้ในครัง้นีพ้งิค์รำชภฏัจงึมเีคลด็ลบัดีๆ  เกีย่วกบักำรออมเงนิเพือ่คนท�ำงำน
โดยเฉพำะเริม่ต้นจำกส�ำรวจรอยร่ัวทำงกำรเงนิของคณุก่อน หำกพบสญัญำณเหล่ำนีจ้งรบีก�ำจดัเพือ่อนำคตทำงกำรเงนิทีด่ค่ีะ 
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	 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กว่า	 ๕,๐๐๐	 คน	 ผนึกก�าลังแสดงความสามัคคีร่วมกันแปรอักษรสัญลักษณ์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความอาลัยยิ่ง	โดยแปรอักษรปรากฏรูปหัวใจบนเลข	๙	พร้อมอักษรย่อ	CMRU	

แทนความหมายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 รชักาลที	่ ๙	 ทรงเป็นศนูย์รวมจติใจของชาวมหาวทิยาลยัราชภฏั	

เชียงใหม่และพสกนกิรชาวไทยทัง้ประเทศ	เมือ่วนัที	่๒๘	ตลุาคม	๒๕๕๙	ทีผ่่านมา	ณ	บรเิวณสนามฟตุบอล	มหาวิทยาลยัราชภัฏ	

เชียงใหม่	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	

	 ด้านวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่	 จัดกิจกรรมแปลอักษรเลข	 ๙	

ภายใต้ชื่อ	 “ร้อยดวงใจ	 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียง ใหม ่ 	 ร� า ลึกใน

พระมหากรุณาธคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช”	 พร้อมแสดงความอาลัย

เจริญจิตภาวนาแผ ่ กุศลเป ็นเวลา	 ๙	 นาที	

เพื่อร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หั วรัชกาลท่ี 	 ๙	 ที่มีต ่อ	

ชาวราชภฏัเชียงใหม่	 และชาวราชภฏัท่ัวประเทศ	

ณ	 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	


