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 อากาศในเดือนมิถุนายนปนี้ร อนกวาปที่ผานมามากเลยนะคะ

ปที่ผานมายังพอมีฝนโปรยปรายมาพอท่ีจะใหเราและตนไม ใบหญา

ไดชุมชื่น เย็นฉํ่า กันบาง เพราะโลกเรามันรอนขึ้นๆ ทุกป ตองชวยกัน

คนละไม คนละมอื มาปลกูตนไมกนัดกีวาคะ มาเขาเรือ่งของเรากันเลยนะคะ 

เรื่องจากปกฉบับนี้  ผลิตผลแหงความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ศิษยเกาคนเกง วาทินี นวฤทธิศวิน ศิษยเกาคณะวิทยาการ

สารสนเทศ ผูสื่อขาวและผูดําเนินรายการเปดปม ทางสถานีโทรทัศน

ไทยพบีเีอส จะมาบอกเลาเรือ่งราวประทบัใจเมือ่ครัง้ยงัเปนนสิติ และเคลด็ลบั

ความสําเร็จ ตองติดตามคะ 

 สาระนารู คูฉบับ เพื่อสรางความสดช่ืน สดใส ในวันทํางาน กับ

“10 ตนไมตั้งโตะทํางาน” มีอะไรบาง หามพลาดนะคะ รอบรั้วเหลืองเทา 

ยังเปนคอลัมนประจําของเรา และหากศิษยเกา อยากบอกเลาเรื่องราว

หรอืสงขาวถงึเพ่ือนใหรบัรู สามารถสงเขามาไดเลยนะคะ แลวพบกันใหมคะ
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 เนือ่งในโอกาสวนัมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559

ชาวมหาวทิยาลัยมหาสารคาม พรอมใจกนัสวมเสือ้สีเหลอืง นอมราํลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีในกิจกรรม 

“รวมใจรกั...ภกัดีราชา 70 ป ครองราชย” เวลา 15.09 น. ทีบ่รเิวณ

ลานดานหนาอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เปนประธานในพิธีเปดกรวยถวายราชสักการะ

หนาพระบรมสาทิศลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ

กลาวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญดวย

จตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสําราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

เฉลิมฉัตรเปนมิ่งขวัญ รมเกลาฯ ของพสกนิกรชาวไทย

 จากนั้น ผูบริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รวมรองเพลง  “ตนไมของพอ”  เพลงสรรเสริญพระบารมี และ

สดุดีมหาราชา พรอมรวมติดหวัใจแหงความภกัดี เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิง

ถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ป
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 “เปาหมาย มไีวพุงชน” ดฉินันัง่ดโูฆษณานีท้ไีรแลวรูสกึเหมอืนกบัวา มนัเหมอืน

มีพลังกาย พลังใจเพิ่มเขามาในตัวเอง โดยที่แบบวาไมสามารถบรรยายได คือไมมี

คําวากลัวกับปญหาอะไรเลย สูๆ สารศิษยเการั้วเหลืองเทาฉบับนี้ จะนําทุกทานไป

รูจักกับศิษยเกาคนเกง วาทินี นวฤทธิศวิน (นัด) ศิษยเกาคณะวิทยาการ

สารสนเทศ ซึ่งปจจุบัน 

 เธอเปนผู สื่อข าว และผู ดําเนินรายการ เป ดปม ฝายขาว

สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ

แหงประเทศไทย) ผูซึ่งมีความมุงมั่น มีเปาหมายใหตัวเอง ซึ่งเธอประสบ

ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน โดยไดรับรางวัลขาวโทรทัศนดาน

สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists 

Awards) ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 จะมาบอกเลาเรื่องราวความ

ประทับใจหลายๆ ดาน หลายๆ มุม ตามเรามาเลยคะ
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  (องคการกระจายเสียง และแพรภาพ

  สาธารณะแหงประเทศไทย)

…มุงสูบานหลังใหญ ภายในรั้วเหลืองเทา…
 เปนครั้งแรกที่จากบาน (โคราช) มาเรียนตางจังหวัด

ทางภาคอีสาน ตางกับเพื่อนหลายคนในโรงเรียนเดียวกัน

ที่ไปเรียนตอในเมืองหลวง ..มหาสารคาม ในตอนนั้น ภาพในความคิด 

คือเปนจังหวัดหนึ่งทางอีสานที่รอนแลง แรนแคน กันดาร และวันแรก

ที่มาถึง ม.ใหม (ขามเรียง) ป 2544 ซึ่งตองมาใชชีวิตอยูจริงๆ ในฐานะนิสิต

สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน (Mass Communication) ภาพแรกที่ไดเห็น

ไมตางจากภาพในความคิดมากนัก ..เวลาผานไปไมนาน มิตรภาพจากเพ่ือนๆ

รุนพี่ อาจารย ความจริงใจและรอยยิ้มจากผูคนที่นี่ คือสิ่งที่ไดรับ กระทั่งกลายเปน

ภาพจาํจนวนันี ้นอกจากนัน้บรรยากาศด ีรถไมตดิ การใชเวลาไปกบัการทาํกิจกรรม

ตางๆ ในมหาวิทยาลัยถิ่นเหลืองเทาแหงนี้ ทําใหเราไดเรียนรู การใชชีวิต

ใหเปน “คนจริง” และเติบโตอยางมีคุณคา ไดไมนอยไปกวามหาวิทยาลัยชื่อดัง

ในเมืองหลวง ภาคภูมิใจที่ไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะ
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…จากวันนั้นถึงวันนี้

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…
 เพิ่งมีโอกาสไดกลับ มมส เมื่อตนปนี้เอง เพราะอาจารย
ที่สาขาวิชาชวนมาใหความรูกับเลาประสบการณการทํางานขาว
สบืสวนสอบสวนและการทํางานจรงิเปนอยางไร ใหรุนนอง MC ฟง 
...มหาวิทยาลัย เปลี่ยนไปมากกกกๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ 
เฉพาะพื้นที่บริเวณอาคารเรียนตัวเอง ก็มีการขยาย พัฒนา
เพิม่หลกัสตูร รวมทัง้อปุกรณการเรยีนการสอนกพ็รอมสรรพกวา
รุนพี่มากมาย (ป 2544) ดีใจแทนรุนนองที่มีอาจารยคอยฟูมฟก
อบรมสั่งสอน สรรหาสิ่งดีๆ กิจกรรมที่เปนประโยชนมาบมเพาะ
ลูกๆ หลายรอยชีวิต 
 บรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยก็คึกคัก (เกินกวาภาพ
ทีน่กึไวเสียอกี) บางคร้ังยงัคดิวาส่ิงยัว่เยาและเทคโนโลยเีหลานัน้ 
จะเปนสิ่งถวงรั้งความตั้งใจเรียนหรือการใชชีวิตชวงวัยเรียน
ของนองๆ หรอืไม แตอกีนยัหนึง่กเ็ปนเรือ่งด ีเสมอืนเปนอุปสรรค
ขวากหนามใหนองๆ เรียนรูและหลบหลีกเอาตัวรอดได ข้ึนอยู
กับบุคคล 
 “มหาวทิยาลัยมหาสารคาม” สาํหรบัพ่ี ไมเพยีงแคเปน
สถานที่ใหใบปริญญา “เรียนจบ” เทานั้น แตที่นี่ 
คือสถานที่บมเพาะความรู ขัดเกลาจิตใจ 
ฝกฝนการใชชีวิต ใหทักษะการเผชิญโลก 
กอนที่เรา “เด็กจบใหม” จะกาวขึ้น
บันไดสูเสนทางชีวิตจริง อยากใหนองๆ 
เก็บเก่ียวมิตรภาพและประสบการณ
วัยเรียน เพื่อเปนพื้นฐานใหกาวขึ้นบันได
อยางมั่นคงจา

…ขอคิดดีๆ

ที่ทําใหมีวันนี้…
 ส่ิงทีน่กึถึงและ
เปนตัวเองมากที่สุด 
คือ “รางวัลมักหลบ
ซอนอยูระหวางทาง 
จงใชชีวติใหเหมือนวา
พรุ งนี้จะต องตาย 
เรยีนรูรํา่ไป เหมอืนวา
จะตองอยูชัว่กาลนาน”

…สูเมืองอันกวางใหญ

กาวแรกที่เริ่มตนในการทํางาน…
 เรียนจบ.. เสมือนเปนกาวแรกการเดินสู โลกกวาง

ที่จะตองเจอกับสิ่งดี ราย และความจริงของชีวิต ชวงเวลา 4 ป 

ในมหาวิทยาลัย เปนเพียงบันไดใหเรากาวไปสูชีวิตท่ีเราเลือก

เสนทาง  เรา..เด็กจบใหม ออนดอยประสบการณ และโลก

การทํางานไมไดพรอมรับเราไดทุกๆ คน การทํางานจึงตางจาก

การเรียนในหองเรียนมากนัก แต..ความรูในหองเรียนจะเปน

พืน้ฐาน และการใฝรูระหวางทางจะเปนองคประกอบ กจิกรรมตางๆ 

ในมหาวิทยาลัย จะเปนครูชั้นดีท่ีสอนการเขาสังคม การพูดคุย

กับเพื่อนรวมงาน การบริหารคน การบริหารสภาวะอารมณและ

จิตใจใหพรอมรับมือกับทุกสถานการณ ..การเตรียมพรอมนี้

จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ตองเก็บเกี่ยว 

 ตอนเปนนิสิตก็คิดวาจบแลวคงสบายไมตองต่ืนเชา

มาเช็คชื่อ นั่งฟงอาจารยพรํ่าสอน อานชีต ทําการบาน สงงาน

แลกเกรด เพื่อใบปริญญา แตแทจริงแลวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

สบายกวาชีวิตวัยทํางานมากนัก เราตองตั้งใจ ตรวจสอบขอมูล

จะทําแบบสงๆ ไปใหพนตัวไมได ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา

ตองมาเปนอันดับแรก การพบเจอคนหลากหลาย ตองรูจักวิธีพูด

โอภาปราศรัย แกปญหากับทุกสถานการณใหคลี่คลายไปใน

ทิศทางท่ีดีที่สุด แต..โลกในชีวิตจริงนี้ก็มีมุมสวยงามและเสนห

อีกรูปแบบหนึง่ทีเ่ราจะไดพบเจอ เมือ่มาถงึจดุๆ นัน้ ..มนันาคนหา

จะตายไป เคล็ดลับของการใชชีวิตตามความฝนก็คือ จงเริ่มตน

กับความฝนในวันนี้ อยารอโอกาสที่ยังมาไมถึงนะจะ

สถานที่ใหใบปริญญา “เรียนจบ” เทานั้น แตที่นี่ 
คือสถานที่บมเพาะความรู ขัดเกลาจิตใจ 
ฝกฝนการใชชีวิต ใหทักษะการเผชิญโลก 

“เด็กจบใหม” จะกาวขึ้น
บันไดสูเสนทางชีวิตจริง อยากใหนองๆ 
เก็บเก่ียวมิตรภาพและประสบการณ
วัยเรียน เพื่อเปนพื้นฐานใหกาวขึ้นบันได
อยางมั่นคงจา

…ขอคิดดีๆ

ที่ทําใหมีวันนี้…
 ส่ิงทีน่กึถึงและ
เปนตัวเองมากที่สุด 

“รางวัลมักหลบ
ซอนอยูระหวางทาง 
จงใชชีวติใหเหมือนวา
พรุ งนี้จะต องตาย 
เรยีนรูรํา่ไป เหมอืนวา
จะตองอยูชัว่กาลนาน”
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 …จากใจพี่ถึงนองๆ…
 ฝากบอกรุนนอง ถึงการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

วาเปนชวงเวลาแหงการเรยีนรู และเก็บเกีย่วประสบการณ

ดวยการรับและให ..รับจากทุกคน ทั้งความรู บทเรียน 

ความสุข ความทุกข ทุกสิ่งลวนเปนประสบการณที่มีอยู

รอบรายทาง ..ใหแรง ใหใจ ชวยเหลือทุกสิ่งที่เราสามารถ

ทําได พยายามฝกทักษะหลายๆ ดานใหทําได ทําเปน 

สนใจกิจกรรมกลุ ม ..ความสามารถ มิตรภาพและ

ความสัมพันธท่ีดีกับผู คน จะเปนจ๊ิกซอรตอทางเดิน

ของชีวิตไดสมบูรณ และงายขึ้นคะ

…ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ไดรับ…
 รางวัลลาสุดที่ไดรับ เปนรางวัลขาวโทรทัศนดาน

สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists 

Awards) ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 ประเภททุจริตคอรัปชั่น

กลโกง รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานขาวเรื่อง “เปดปม ตอน

ยกเครื่อง ตม.” โดยสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

พรอมสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช.

และกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน 

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ โดยเนื้อหา

ในรายการ เปดปม ตอน ยกเครื่อง ตม. เริ่มจากผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ กลาวหาถึงพฤติกรรมทุจริต และความ

หละหลวมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง วาเปนชองทาง

ใหผูกอการรายเขาประเทศ จนเกดิเหตรุะเบดิแยกราชประสงค 

รวมถงึความบกพรองในการทาํหนาที ่และการหาประโยชนใน

ทางมิชอบหลายรูปแบบ จากบทบาทหนาที่ปกปองประตู

ประเทศชาติ การนําประเด็นพฤติกรรมทุจริต ซึ่งเปนสินบน

แปรรูป จับตองไดยาก มานําเสนอในรูปแบบขาวโทรทัศน

จึงยากตอการนําภาพมาใชเลาเรื่อง เปดปมทําการบาน

หาขอมลู และแหลงขาวอยางรอบดาน เพือ่ไมใหเปนการกลาว

หาโดยไมมีมูล และทาํหนาทีห่าคาํตอบสมมตุฐิาน จนสิน้สงสยั

ในหวงเวลานั้น

 รางวัลนี้ จึงสรางกําลังใจที่ยิ่งใหญ และเปนอีกความ

ภูมิใจหนึ่งของทีมขาวรายการเปดปมทุกคน
หมายเหตุ : ชมยอนหลัง ผลงานขาวเรื่อง “เปดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.” 

ไดที่ลิ๊งคนี้ https://www.youtube.com/watch?v=9orJ15-7tJk

จึงยากตอการนําภาพมาใชเลาเรื่อง เปดปมทําการบาน

หาขอมลู และแหลงขาวอยางรอบดาน เพือ่ไมใหเปนการกลาว

หาโดยไมมีมลู และทาํหนาทีห่าคาํตอบสมมตุฐิาน จนสิน้สงสยั

ในหวงเวลานั้น

 รางวัลนี้ จึงสรางกําลังใจที่ยิ่งใหญ และเปนอีกความ

ภูมิใจหนึ่งของทีมขาวรายการเปดปมทุกคน
หมายเหตุ : ชมยอนหลัง ผลงานขาวเรื่อง “เปดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.” 

ไดที่ลิ๊งคนี้ https://www.youtube.com/watch?v=9orJ15-7tJk
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายอํานาจ 

เสนคราม ศิษยเกาสาขาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รับรางวัล รอง Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด สุดยอด

สาวงามของเมืองไทย Miss Grand Thailand 2016 ณ อินดอร สเตเดียม 

หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา

 รางวลั Best Director Award (PD) หรอื ผูอํานวยการกองประกวด

ประจําจังหวัดยอดเยี่ยม ไดแก PD จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ ไดแก PD 

จังหวัดรอยเอ็ด และ PD จังหวัดศรีสะเกษ จาก 77 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ภเูกต็ จงัหวดัรอยเอด็ และจังหวดัศรสีะเกษ ตดัสนิจาก Provincial Director 

(PD) หรือ ผูอํานวยการกองประกวดมิสแกรนด ทั้ง 77 คน ( 77 จังหวัด) 

ซ่ึงในแตละจังหวดัจะมผูีไดรับคดัเลือกใหไดรับลิขสิทธิใ์นการดํารงตาํแหนง 

PD แคจังหวัดละ 1 คน เทานั้น และ PD แตละจังหวัดตองไปบริหารงาน

จัดการประกวดมิสแกรนด ณ จังหวัดท่ีตนเองไดลิขสิทธิ์ โดยจังหวัด

ศรีสะเกษ นายอํานาจ เสนคราม คือ ผูไดรับลิขสิทธิ์จาก Miss Grand 

Thailand ใหเปนผูอํานวยการกองประกวดมิสแกรนดศรีสะเกษ และ

จาก 77 จังหวัด จังหวัดใดที่สามารถจัดการประกวดออกมาไดยอดเยี่ยม

ไดที่สุด เชน การประชาสัมพันธดีที่สุด รูปแบบโปรดักชั่นเวทีการประกวด

ดีที่สุด การมีภารกิจในจังหวัดใหกับสาวงามผูไดตําแหนงไดออกปฏิบัติ

ภารกิจ เปนตน

ศิษยเกา มมส 
ควารางวัลรองชนะเลิศ
Best Director Award 2016 
จากเวทกีารประกวด Miss Grand Thailand 2016
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอรวมแสดงความยินดีกับ 

นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผงัเมอืงและนฤมิตศิลป ไดรบัรางวลั Certificate Award จากการ

สงผลงานเขารวมการประกวดโครงการ BlueScope Design 

Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” 

ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงานชื่อ “Rayong high speed rail”

 การจัดการแขงขันครั้งนี้ ไดประกาศผลการตัดสิน เม่ือวันที่ 3 

มถินุายน 2559 โดยสมาคมสถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ 

รวมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด จัดการ

ประกวดแบบโครงการ “The Future of Steel Buildings 

Design Contest” ซึง่เปนการประกวดแบบอาคารทีใ่ชวสัดุผนงั

และหลังคาเหล็กสําหรับนิสิต นักศึกษา อาคารไมจํากัดรูปแบบ

การออกแบบ และพื้นที่ของอาคาร

 โดยการประกวดแบบอาคารทีใ่ชวสัดผุนงั และหลงัคาเหลก็ 

BlueScope Design Award 2016 ภายใต คอนเซ็ปต  

“The Future of Steel Buildings Design Contest” ซึ่ง

บลูสโคป ไดรวมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 

จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบ

อาคาร โดยใชผลิตภัณฑเหล็กในการตอบสนองการออกแบบ

และการใชงานที่เหมาะสม และสวยงาม เพื่อเปนการเปดโอกาส

ใหสถาปนิก นิสิต นักศึกษา ไดแสดงผลงานสูสาธารณชน
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  สํานกัประชาสัมพันธเขต 1 ขอนแกน จัดโครงการประชาสมัพนัธ
ภาพลักษณประเทศไทย Isan Smile 2016 ผลิตสปอตวิทยุ “Trust 
me, We’re Thai” 5 ภาษา เผยแพรคานยิมทีพ่งึประสงคของคนไทย 
5 ประการ ไดแก สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย และกตัญู โดยมี
นิสิตแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม
ดําเนินการ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

นิสิต มมส รวมสรางสื่อ 5 ภาษา

ประชาสัมพันธภาพลักษณประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 
4 อาคารบรมราชกมุาร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย 
ดร. สมัพนัธ ฤทธเิดช อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหาสารคาม พรอมดวย 
ผู ช วยศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู ช วยอธิการบดีฝ าย
ประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ ศาสตราจารย ดร.วิเชียร
มากตุน คณบดคีณะวทิยาศาสตร คณาจารย และนิสติ จากภาควชิาเคมี 

10 รอบรั้ว…เหลืองเทา

มมส ตอนรับ คณาจารย และนักศึกษา จาก University

of Minnesota,Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมตอนรับ คณาจารย
และนักศึกษา จํานวน 9 คน จาก University of Minnesota.Morris 
Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเขารวมกิจกรรม 
Chemistry and Cultural Exchange Program in Thailand 
ครั้งท่ี 1 (CCEPT-1) จัดข้ึนระหวางวันท่ี 1-22 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11 จังหวัด จะไดรับขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธเสริมสราง
ภาพลักษณประเทศไทยทางสื่อวิทยุกระจายสียง สื่อวิทยุโทรทัศน 
สื่อสารสนเทศ และสื่ออื่นๆ ในสังกัด ไดถูกตอง รวดเร็ว สงผลตอ
การสรางภาพลักษณประเทศไทย ทําใหชาวตางประเทศมาทองเที่ยว 
และพํานักในประเทศไทยมากขึ้น.
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 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กองสงเสริมการวิจัย และบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนเจาภาพจัดประชุมเครือขาย
ศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ระหวางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลาวตอนรับผูเขารวมการ

มมส ประชุมเครือขายศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ครั้งที่ 2/2559

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณาจารย และนิสิต จากภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอมดวย 
คณาจารย และนักศึกษา จาก University of Minnesota.Morris 
Campus (UMM) ประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมกจิกรรมสมัพันธ : Plant 
some trees right where you are ! (มาปลูกตนไมกันเถอะ!) เพื่อให
นิสิต และบุคลากรผูเขารวมโครงการทั้งชาวไทย และชาวตางชาติได
ปลูกตนไมรวมกัน ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึกในการปลูกปา รักษา
ตนไม ดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม และสรางพื้นที่สีเขียวในเขต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ท้ังนี ้ไดรับความอนเุคราะหพนัธุไมจากศนูย

รอบรั้ว…เหลืองเทารอบรั้ว…เหลืองเทา 11

เพาะชํากลาไมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนํามาปลูกในโครงการไดแก
ตนยางนา ประดู และพยุง จํานวน 100 ตน โดยมีผูเขารวมโครงการ
ประกอบดวย นิสิต ระดับปริญญาตรี และอาจารย จาก University 
of Moinnesota , นิสิต ระดับปริญญาตรี จาก Faculty of Integrated 
Technology (FIT) , Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรไูน 
นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอรแลนด อาจารย มมส สัญชาติ
ออสเตรีย อาจารย มมส สัญชาติอเมริกัน นิสิต และบุคลากร มมส 
จากหลากหลายคณะ รวมกวา 100 คน

นิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

มมส รวมปลูกตนไมในโครงการ CCEPT-1

ประชุมเครือขายของมหาวิทยาลัยในเครือขาย 16 มหาวิทยาลัย เพื่อ
สรางเครอืขายการวจิยัพฒันาองคความรู และนวตักรรมจากฐานความ
หลากหลายทางชีภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในการสราง
ผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนองคความรู และประสบการณจาก
การดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และนวัตกรรม ตลอดจน
เพื่อรวมมือในการถายทอดองคความรูสูผูใชประโยชนทุกระดับ ณ 
หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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มมส บริการวิชาการแกสังคม 

สงเสริมการผลิตปุยหมักชีวภาพมูลไสเดือน

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานในพิธีเปด และ
สงมอบหองสมดุโรงเรียนบานสงัขทอง อ.โกสมุพสิยั จ.มหาสารคาม โดยมผูีอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม 
เขต 3 ผูอาํนวยการโรงเรยีนบานสงัขทอง ผูบรหิาร บุคลากรสาํนกัวทิยบรกิาร และคณะคร ูนกัเรยีนโรงเรยีนบานสงัขทอง รวมในพธิเีปด และ
เยี่ยมชมภายในหองสมุดโรงเรียนบานสังขทอง ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการไดมอบระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULIBM เพื่อใชในการจัดเก็บ และคนคืน
สารสนเทศของหองสมุด มีการฝกอบรมใหกับคณะครู และนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมใหบริการ พรอมกันนี้ ทางสํานักวิทยบริการ
ไดพรอมใจกันสมทบทุนมอบเงินบริจาคจํานวนหนึ่งเพื่อใหโรงเรียนใชจัดซื้อหนังสือที่ยังขาดแคลนใหกับนักเรียนตอไป

12 รอบรั้ว…เหลืองเทา

สํานักวิทยบริการ มมส 

สงมอบระบบหองสมุดโรงเรียนบานสังขทอง

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยม ีนายสบุนั ชุมอภยั กาํนนัตาํบลทาขอนยาง เปนประธานในพิธี 
เปดเผยวา โครงการบริการวิชาการแกสังคม “สนับสนุนสงเสริม
การผลิตปุ ยหมักชีวภาพมูลไสเดือน” จัดขึ้นเพื่อสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนในการคัดแยกขยะ และสามารถนําขยะ
กลับมาใชประโยชนได ซึ่งการถายทอดความรูดานการผลิตปุยหมัก
ชีวภาพมูลไสเดือน คือรูปแบบหนึ่งในการดําเนินงาน เพื่อสงเสริม
การคัดแยกขยะโดยนําเศษเหลือท้ิง เชน เศษอาหาร เศษผัก 
เศษผลไม มาผลติเปนปุยหมกัชวีภาพมลูไสเดอืน และสามารถนาํปุย
ท่ีไดไปใชในการปรับปรุงคุณภาพดินตอไป ท้ังนี้ เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการ และแกไขปญหาขยะ และสนับสนุนสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริม
ใหชุมชน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการใชประโยชนจากขยะ 
 โดยมี ผูนําชุมชน กลุมเกษตรกร ชุมชนทาขอนยาง ชุมชนดอนยม 
ชุมชนขามเรียง บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจเขารวม
โครงการกวา 100 คน ณ อาคารเอนกประสงค เทศบาลตําบล
ทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด
โครงการบริการวิชาการแกสังคม “สนับสนุนสงเสริมการผลิต
ปุยหมักชีวภาพมูลไสเดือน” อาจารยอารีรัตน รักษาศิลป อาจารย
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มมส ตอนรับ นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัไฮฟอง

ประเทศเวียดนาม

7

คณะเภสัชศาสตร และกลุมงานกิจการตางประเทศ

มมส รวมประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 4th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Dean Forums

มหาสารคาม พรอมดวยคณาจารยจาก ภาควิชาภาษาตะวันตก
และภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตอนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศ
เวยีดนาม จาํนวน 8 คน ทีเ่ขารวมโครงการฯ ระหวางวันที ่19 มถินุายน 
-19 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษา
ภาษาอังกฤษ เรียนรูวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งไดฝกประสบการณ
ดานการโรงแรม ตลอดจนศึกษาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดใกลเคียง สําหรับโครงการฯ นี้จัดขึ้นเปนปที่ 2 
ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม รวมกบั มหาวทิยาลยัไฮฟอง 
ประเทศเวียดนาม

13รอบรั้ว…เหลืองเทา

 เมือ่วนัที ่24 - 26 มถินุายน 2559 ผศ.ดร.
ภญ.จันทร ทิพย   กาญจนศิลป   คณบดี
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พรอมดวย ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท 
ผู  ช  วยคณบดีฝ ายวิ เทศสัมพันธ   คณะ
เภสัชศาสตร และบุคลากรกลุมงานกิจการ
ต างประเทศ เข าร วมประชุมวิชาการ
นานาชาติ “The 4th Asian Association 
of Schools of Pharmacy (AASP) Dean 

Forums” ณ Hai Phong University of 
Medicine and Pharmacy, Haiphong 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการเขา
รวมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไดรวมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น นอกจากนี้ 
ผศ.ดร.ภญ.จันทรทิพย กาญจนศิลป ยังได
เจรจาความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนิสิต

และบุคลากร กับ Dr. Nguyen Van Hung 
รองอธิการบดี Haiphong University of 
Medicine and Pharmacy เพื่อรองรับการ
ทํา MOU ระหว างคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Haiphong 
University of Medicine and Pharmacy 
รวมไปถึงศูนย ประสานงานการศึกษา
เภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
ของ 19 สถาบัน เปนลําดับตอไป

 เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เวลา 
13.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 พิพิธภัณฑ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย 
ดร.สมัพันธ ฤทธเิดช อธกิารบดมีหาวิทยาลัย



14 สาระนารู…คูฉบับ

 ...มาเอาใจชาวออฟฟศกันดวย ตนไมประดับโตะทํางาน ท่ีจะชวยกําจัด
ความเครียดจากการทํางานหนักในแตละวันใหหายไป และชวยสรางความสดชื่น
สดใสใหคุณดูมีชีวิตชีวาพรอมลุยงานตอไป แมวาคุณจะเปนมือใหมหัดเลี้ยงตนไมก็
ไมตองกังวลคะ เพราะตนไมเหลานี้จัดวาเปนตนไมที่ทนทาน เลี้ยงงาย โตไว และ
บางชนดิยงัมคีวามท่ีเปนมงคลอกีดวย เอาเปนวามาดูกันคะวา มตีนไมต้ังโตะทํางาน 
ตนไหนเลีย้งงาย ตัง้ไวนานๆ ไมไดรดนํา้หรอืใสปุยนานๆ ก็ไมตายบาง มาติดตาม
รายละเอียดกันคะ วามีตนอะไรบาง...

 แคตตัส 
 สําหรับมือใหมที่อยากไดมุมสดชื่นบนโตะทํางาน ขอแนะนํา

ใหหันไปที่โซนกระบองเพชรเลยคะ เพราะมือใหมหัดเลี้ยงตนไมอยาง

เรา ยังไมชํานาญเรื่องการดูแลพืชพรรณมากพอ บวกกับวากระบอง

เพชรเปนพืชที่แข็งแกรง เลี้ยงงาย และโตไว ไมตองใหนํ้าทุกวันก็อยูได 

จงึเหมาะท่ีจะเลือกมาวางไวบนโตะทาํงานมากทีส่ดุ แถมยังมสีายพันธุ

มากถึง 1,500 สายพันธุ วิธีการดูแล รดนํ้าเพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง และ

นําออกมาตั้งใหโดนแดดบางก็พอ 

1

 ตนไมอากาศ
 แคชือ่ก็ฟงดมูหัศจรรยแลวใชไหมคะ แตรปูราง และการตาํรง

ชวิีตของมนัน้ันกลบัมหัศจรรยย่ิงกวา เพราะเปนพืชท่ีเจรญิเติบโตไดโดย

ไมตองลงดิน ใบของมันมีลักษณะอวบกลม และเรียวยาวเลยทําใหดู

คลายแมงมุม และยังทําหนาที่ในการยึดเกาะตามพื้นดินแหงๆ กับรับ

สารอาหารแทนรากดวย อีกทั้งยังมีสายพันธุมากกวา 650 สายพันธุ

ใหเลือกนํามาเลี้ยง วิธีการดูแลก็ไมยุงยากเลยคะ ใหพนนํ้าเพียง 1-2 

ครัง้ตอวนั แตละสัปดาหใหนําพืชไปแชในนํา้ประมาณ 40 นาท ีแลวนํา

มาวางไวบนผาหนาๆ  ผ่ึงใหแหง แลวนาํออกไปตัง้รบัแสงแดดบางบาง

2

วัน

 ตนไมสวรรค หรือตนใบเงิน
 ตนไมสวรรค ตนใบเงิน หรือตนคลาสซูลา ตนไมท่ีมีใบ

อวบกลม ออกใบซอนกัน และมขีนาดเลก็ สวนลาํตนตัง้ตรง และเปนทรงพุม 

ออกดอกสีขาว และสีชมพู เปนไมที่ชอบดินแหง ทนรอน และแลงได

ในระดบัปานกลาง มสีายพันธุมากกวา 300 สายพันธุ วธีิการดแูล รดนํา้

ในตอนเชาวันละ 1 ครั้ง ถาสังเกตเห็นดินแหงผิดปกตคิอยรดนํ้าก็ไดคะ 

นําออกไปตากแสงแดดออนๆ  ยามเชา อยาใหโดนแดดแรงท้ังวัน 

มิเชนนั้น อาจจะเฉาตายได 

3

 เศรษฐีเรือนใน
 เปนไมประดบัท่ีมคีณุสมบตัติิดหนึง่ในบรรดาตนไมดดูซบัสาร

พิษ เหมาะกับการนํามาปลูกประดับไวที่บานหรือแมกระท่ังบนโตะ

ทํางาน เราคงจะคุนเคยกับชื่อไทยๆ  ของไมชนิดนี้เปนอยางดี โดยมีชื่อ

สากลคือ Spider Plant หรือ Air Plane Plant เนื่องจากมีลักษณะใบ

เรยีวยาว แบน พลิว้ไหว และเปนทรงพุม คลายขาแมงมมุหรอืปกเครือ่ง

บินนั่นเอง สวนเหตุผลที่มีชื่อไทยวา เศรษฐีเรือนใน เพราะตรงกลางใบ

มีเสนสีขาวยาวตลอดทั้งใบ แตถาเสนสีขาวอยูขอบดานนอกทั้ง 2 ขาง

จะเรียกวา เศรษฐีเรือนนอก วิธีการดูแลคือปลูกในกระถางที่มีดินรวน

ซุย รดนํ้าสัปดาหละ 1 ครั้ง นําออกไปรับแสงแดดออนๆ  บางเชนกันคะ 

4
 แคชือ่ก็ฟงดมูหัศจรรยแลวใชไหมคะ แตรปูราง และการตาํรง
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ขอขอบคุณขอมูลจาก housebeautiful, wisewifeliving, scienceforkidsclub, gardeningknowhow, succulentsandsunshine และ blogging และ http://home.kapook.com/

 วานหางจระเข
 จัดเปนไมลมลุก ลําตนขอปลอง ลักษณะใบอวบหนา และ

มหีนาม แถมภายในยังมวุีนใสๆ ทีส่ามารถนาํมาใชประโยชนไดสารพัด 

นอกจากนี้ยังมีสายพันธุมากกวา 300 สายพันธุ แตละพันธุก็มีลักษณะ

สวยงามแตกตางกันออกไป ทั้งยังจัดเปนพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาปลูก

ประดบัไวในบาน แตถาหากจะนํามาประดบัโตะทํางาน แนะนําใหเลือก

สายพันธุขนาดเล็กมาเลี้ยง วิธีการดูแลรดนํ้าปานกลาง หรือสังเกตดู

ความชุมชืน่ของดนิ ถาดนิแหงเกินไปก็ใหน้ําใหมไดเลย นําไปตัง้ใหโดน

แดดบาง

5

 ลิ้นมังกร
 เปนตนไมอีกหนึ่งชนิดที่มีคุณสมบัติอยูในกลุมของตนไม

ดูดซับสารพิษ เหมาะนํามาปลูกไวในอาคาร และเหมาะที่จะนํามาวาง

ไวบนโตะทาํงาน เพ่ือสรางความสดชืน่ และยังมคีวามหมายมงคลทีช่วย

ปกปองคุมครองเราจากส่ิงชัว่รายไดดวย อกีทัง้ยังเปนไมประดับท่ีเลีย้ง

งาย ไมตองดแูลใหมากมายก็ดาํรงชวิีตอยูไดนาน ลกัษณะเปนใบเลีย้ง

เดี่ยว ใบเรียวยาว และหนา มีมากมายกวา 70 สายพันธุ วิธีการดูแล 

ใหน้ําเพียงวันละ 1 ครัง้ ทีโ่คนตน ชอบแสงนอย แมไมมเีวลานําเอาออก

ไปตากแดดก็อยูได

6

 ไมอวบนํ้า
 ไมอวบน้ํา (Succulents) เริม่เปนท่ีรูจกั และนิยมกันในหมูของ

ผูท่ีชื่นชอบไมประดับมากขึ้น ดวยลักษณะท่ีมีใบอวบอิ่มนํ้า และแลดู

สดชื่นตลอดเวลานั่นเอง ใบของมันกักเก็บน้ําเอามาไวเลยไมจําเปนท่ี

จะตองรดนํ้ามาก สามารถอยูไดแมในอากาศรอน และแลง มีมากมาย

หลากหลายสายพันธุ แตสายพันธุยอดนิยมนั้นไดแก Echeveria,

Sedum และ Graptopetalum สวนมากจะมขีนาดเลก็ เหมาะกับการนํา

มาวางประดบัไวบนโตะทาํงาน วิธีการดูแลรดน้ําเพียงสปัดาหละ 1 ครัง้ 

นาํเอาออกมาตัง้ใหโดนแดดบาง และอยารดน้ําในตอนท่ีอากาศชืน้เดด็

ขาด มิเชนนั้นตนจะเนา และตายได

7

 ไผ
  ไมยืนตนที่ขึ้นเปนกอ ลักษณะลําตนเปนขอปลอง มีใบเดี่ยว 

และเรยีวยาว สายพนัธุทีนิ่ยมนาํมาปลกูเพ่ือประดับโตะทาํงาน นัน่ก็คอื 

ไผกวนอมิ เนือ่งจากมขีนาดเลก็ ดแูลงาย และเปนตนไมมงคลท่ีนาํโชค

เรื่องเงินทองดวย วิธีการดูแล ดูแลรดนํ้าปานกลาง แมแสงนอยก็อยูได 

หากจะใหปุยก็ควรใหเดือนละ 1 ครั้งก็พอคะ

8

 ไทร
  แนนอนคะวา ตนไทร ที่จะนํามาประดับโตะทํางานไดก็ตอง

เปนตนไทรขนาดเล็ก หรือที่เรียกวาไทรแคระนั่นเอง ไทรจัดวาเปนไม

พุมผลดัใบ ลกัษณะใบเปนใบเลีย้งเดีย่ว สวนลกัษณะของใบมหีลากรปู

แบบจะแตกตางกันออกไปตามแตละสายพันธุ ท้ังใบเรียวรูปไข และ

ใบกลมมน ทนตอทุกสภาวะอากาศ แมบริเวณนั้นมีแสงสาดสองทั้งวัน

ก็ตาม วิธีการดูแล เปนตนไมที่ตองการนํ้านอย ชอบดินแหง และชอบ

แดด ตอใหลืมดูแล ก็ยังอยูไดคะ

9

 ตีนตุกแกฝรั่ง
  แมชือ่แบบสาํเนยีงไทยๆ จะฟงดูสะดดุหูไปหนอย แตชือ่สากล

ที่วา English Ivy ก็ฟงดูอินเตอรไมเบา ดวยรูปรางขนาดเล็กที่ดูนารัก 

มใีบแฉก 3-5 ใบ เปนไมเลือ้ยทีส่ามารถปลกูในกระถางก็ได มคีณุสมบตัิ

ที่ชวยดูดซับสารพิษไดเปนอยางดี เหมาะกับการนํามาปลูกประดับไว

บนโตะทํางาน วธีิการดแูลก็ไมยุงยากอยางท่ีคดิเพราะเปนพืชทีป่รบัตวั

ไดด ีแมจะชอบแดดมาก แตก็สามารถอยูในท่ีแสงราํไรได ชอบอากาศ

เย็น และตองการน้ํามาก หากดินแหงหรือสภาพอากาศแหงแลง 

ก็พนนํ้าเล็กนอยใหดินชุม ๆ

10

  ไมยืนตนที่ขึ้นเปนกอ ลักษณะลําตนเปนขอปลอง มีใบเดี่ยว 

ตีนตุกแกฝรั่ง
  แมชือ่แบบสาํเนยีงไทยๆ จะฟงดูสะดดุหูไปหนอย แตชือ่สากล  แมชือ่แบบสาํเนยีงไทยๆ จะฟงดูสะดดุหูไปหนอย แตชือ่สากล

ลิ้นมังกร
 เปนตนไมอีกหนึ่งชนิดที่มีคุณสมบัติอยูในกลุมของตนไม
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