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อากาศในเดื อ นมิ ถุ น ายนป นี้ ร  อ นกว า ป ที่ ผ  า นมามากเลยนะคะ
ปที่ผานมายังพอมีฝนโปรยปรายมาพอที่จะใหเราและตนไม ใบหญา
ไดชุมชื่น เย็นฉํ่า กันบาง เพราะโลกเรามันรอนขึ้นๆ ทุกป ตองชวยกัน
คนละไม คนละมือ มาปลูกตนไมกนั ดีกวาคะ มาเขาเรือ่ งของเรากันเลยนะคะ
เรื่ อ งจากปกฉบั บ นี้ ผลิ ต ผลแห ง ความภาคภู มิ ใจของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ศิษยเกาคนเกง วาทินี นวฤทธิศวิน ศิษยเกาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ผูสื่อขาวและผูดําเนินรายการเปดปม ทางสถานีโทรทัศน
ไทยพีบเี อส จะมาบอกเลาเรือ่ งราวประทับใจเมือ่ ครัง้ ยังเปนนิสติ และเคล็ดลับ
ความสําเร็จ ตองติดตามคะ
สาระนารู คูฉบับ เพื่อสรางความสดชื่น สดใส ในวันทํางาน กับ
“10 ตนไมตั้งโตะทํางาน” มีอะไรบาง หามพลาดนะคะ รอบรั้วเหลืองเทา
ยังเปนคอลัมนประจําของเรา และหากศิษยเกา อยากบอกเลาเรื่องราว
หรือสงขาวถึงเพือ่ นใหรบั รู สามารถสงเขามาไดเลยนะคะ แลวพบกันใหมคะ
จุฑามาศ ภิญโญศรี
msualumni01@gmail.com
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เนือ่ งในโอกาสวันมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ครบ 70 ป 9 มิ ถุ น ายน 2559
ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอมใจกันสวมเสือ้ สีเหลือง นอมรําลึก
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ใ นกิ จ กรรม
“รวมใจรัก...ภักดีราชา 70 ป ครองราชย” เวลา 15.09 น. ทีบ่ ริเวณ
ลานด า นหน า อาคารบรมราชกุ ม ารี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ศาสตราจารย ดร.สั ม พั น ธ ฤทธิ เ ดช อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด กรวยถวายราชสั ก การะ
หน า พระบรมสาทิ ศ ลั ก ษณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ฯ
กลาวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญดวย
จตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสําราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
เฉลิมฉัตรเปนมิ่งขวัญ รมเกลาฯ ของพสกนิกรชาวไทย
จากนั้น ผูบริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมรองเพลง “ตนไมของพอ” เพลงสรรเสริญพระบารมี และ
สดุดมี หาราชา พรอมรวมติดหัวใจแหงความภักดี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ป
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วาทินี นวฤทธิศวิน (นัด)
ศิษยเกาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ปจจุบัน : ผูสื่อขาว และผูดําเนินรายการเปดปม
ฝายขาว สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(องคการกระจายเสียง และแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย)
“เปาหมาย มีไวพงุ ชน” ดิฉนั นัง่ ดูโฆษณานีท้ ไี รแลวรูส กึ เหมือนกับวา มันเหมือน
มีพลังกาย พลังใจเพิ่มเขามาในตัวเอง โดยที่แบบวาไมสามารถบรรยายได คือไมมี
คําวากลัวกับปญหาอะไรเลย สูๆ สารศิษยเการั้วเหลืองเทาฉบับนี้ จะนําทุกทานไป
รูจักกับศิษยเกาคนเกง วาทินี นวฤทธิศวิน (นัด) ศิษยเกาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ซึ่งปจจุบัน
เธอเป น ผู  สื่ อ ข า ว และผู  ดํ า เนิ น รายการ เป ด ปม ฝ า ยข า ว
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย) ผูซึ่งมีความมุงมั่น มีเปาหมายใหตัวเอง ซึ่งเธอประสบ
ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน โดยไดรับรางวัลขาวโทรทัศนดาน
สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists
Awards) ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 จะมาบอกเลาเรื่องราวความ
ประทับใจหลายๆ ดาน หลายๆ มุม ตามเรามาเลยคะ

…มุงสูบานหลังใหญ ภายในรั้วเหลืองเทา…

เปนครั้งแรกที่จากบาน (โคราช) มาเรียนตางจังหวัด
ทางภาคอี ส าน ต า งกั บ เพื่ อ นหลายคนในโรงเรี ย นเดี ย วกั น
ที่ไปเรียนตอในเมืองหลวง ..มหาสารคาม ในตอนนั้น ภาพในความคิด
คือเปนจังหวัดหนึ่งทางอีสานที่รอนแลง แรนแคน กันดาร และวันแรก
ที่มาถึง ม.ใหม (ขามเรียง) ป 2544 ซึ่งตองมาใชชีวิตอยูจริงๆ ในฐานะนิสิต
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ภาพแรกที่ไดเห็น
ไมตางจากภาพในความคิดมากนัก ..เวลาผานไปไมนาน มิตรภาพจากเพื่อนๆ
รุนพี่ อาจารย ความจริงใจและรอยยิ้มจากผูคนที่นี่ คือสิ่งที่ไดรับ กระทั่งกลายเปน
ภาพจําจนวันนี้ นอกจากนัน้ บรรยากาศดี รถไมตดิ การใชเวลาไปกับการทํากิจกรรม
ต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย ถิ่ น เหลื อ งเทาแห ง นี้ ทํ า ให เราได เรี ย นรู  การใช ชี วิ ต
ใหเปน “คนจริง” และเติบโตอยางมีคุณคา ไดไมนอยไปกวามหาวิทยาลัยชื่อดัง
ในเมืองหลวง ภาคภูมิใจที่ไดจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะ
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…สูเมืองอันกวางใหญ
กาวแรกที่เริ่มตนในการทํางาน…

เรี ย นจบ.. เสมื อ นเป น ก า วแรกการเดิ น สู  โ ลกกว า ง
ที่จะตองเจอกับสิ่งดี ราย และความจริงของชีวิต ชวงเวลา 4 ป
ในมหาวิทยาลัย เปนเพียงบันไดใหเรากาวไปสูชีวิตที่เราเลือก
เสนทาง เรา..เด็กจบใหม ออนดอยประสบการณ และโลก
การทํางานไมไดพรอมรับเราไดทุกๆ คน การทํางานจึงตางจาก
การเรียนในหองเรียนมากนัก แต..ความรูในหองเรียนจะเปน
พืน้ ฐาน และการใฝรรู ะหวางทางจะเปนองคประกอบ กิจกรรมตางๆ
ในมหาวิทยาลัย จะเปนครูชั้นดีที่สอนการเขาสังคม การพูดคุย
กับเพื่อนรวมงาน การบริหารคน การบริหารสภาวะอารมณและ
จิตใจใหพรอมรับมือกับทุกสถานการณ ..การเตรียมพรอมนี้
จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ตองเก็บเกี่ยว
ตอนเป น นิ สิต ก็คิดวาจบแลวคงสบายไมตองตื่ นเช า
มาเช็คชื่อ นั่งฟงอาจารยพรํ่าสอน อานชีต ทําการบาน สงงาน
แลกเกรด เพื่อใบปริญญา แตแทจริงแลวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
สบายกวาชีวิตวัยทํางานมากนัก เราตองตั้งใจ ตรวจสอบขอมูล
จะทําแบบสงๆ ไปใหพนตัวไมได ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
ตองมาเปนอันดับแรก การพบเจอคนหลากหลาย ตองรูจักวิธีพูด
โอภาปราศรัย แกปญหากับทุกสถานการณใหคลี่คลายไปใน
ทิศทางที่ดีที่สุด แต..โลกในชีวิตจริงนี้ก็มีมุมสวยงามและเสนห
อีกรูปแบบหนึง่ ทีเ่ ราจะไดพบเจอ เมือ่ มาถึงจุดๆ นัน้ ..มันนาคนหา
จะตายไป เคล็ดลับของการใชชีวิตตามความฝนก็คือ จงเริ่มตน
กับความฝนในวันนี้ อยารอโอกาสที่ยังมาไมถึงนะจะ

…จากวันนั้นถึงวันนี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…

เพิ่งมีโอกาสไดกลับ มมส เมื่อตนปนี้เอง เพราะอาจารย
ที่สาขาวิชาชวนมาใหความรูกับเลาประสบการณการทํางานขาว
สืบสวนสอบสวนและการทํางานจริงเปนอยางไร ใหรนุ นอง MC ฟง
...มหาวิทยาลัย เปลี่ยนไปมากกกกๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
เฉพาะพื้นที่บริเวณอาคารเรียนตัวเอง ก็มีการขยาย พัฒนา
เพิม่ หลักสูตร รวมทัง้ อุปกรณการเรียนการสอนก็พรอมสรรพกวา
รุนพี่มากมาย (ป 2544) ดีใจแทนรุนนองที่มีอาจารยคอยฟูมฟก
อบรมสั่งสอน สรรหาสิ่งดีๆ กิจกรรมที่เปนประโยชนมาบมเพาะ
ลูกๆ หลายรอยชีวิต
บรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยก็คึกคัก (เกินกวาภาพ
ทีน่ กึ ไวเสียอีก) บางครัง้ ยังคิดวาสิง่ ยัว่ เยาและเทคโนโลยีเหลานัน้
จะเปนสิ่งถวงรั้งความตั้งใจเรียนหรือการใชชีวิตชวงวัยเรียน
ของนองๆ หรือไม แตอกี นัยหนึง่ ก็เปนเรือ่ งดี เสมือนเปนอุปสรรค
ขวากหนามใหนองๆ เรียนรูและหลบหลีกเอาตัวรอดได ขึ้นอยู
กับบุคคล
“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” สําหรับพี่ ไมเพียงแคเปน
สถานที่ใหใบปริญญา “เรียนจบ” เทานั้น แตที่นี่
คือสถานที่บมเพาะความรู ขัดเกลาจิตใจ
ฝกฝนการใชชีวิต ใหทักษะการเผชิญโลก
กอนที่เรา “เด็กจบใหม” จะกาวขึ้น
บันไดสูเสนทางชีวิตจริง อยากใหนองๆ
เก็ บ เกี่ ย วมิ ต รภาพและประสบการณ
วัยเรียน เพื่อเปนพื้นฐานใหกาวขึ้นบันได
อยางมั่นคงจา

…ขอคิดดีๆ
ที่ทําใหมีวันนี้…

สิง่ ทีน่ กึ ถึงและ
เป น ตั ว เองมากที่ สุ ด
คือ “รางวัลมักหลบ
ซอนอยูระหวางทาง
จงใชชวี ติ ใหเหมือนวา
พรุ  ง นี้ จ ะต อ งตาย
เรียนรูร าํ่ ไป เหมือนวา
จะตองอยูช วั่ กาลนาน”

…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.
และกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ โดยเนื้อหา
ในรายการ เปดปม ตอน ยกเครื่อง ตม. เริ่มจากผูบัญชาการ
ตํ า รวจแห ง ชาติ กล า วหาถึ ง พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต และความ
หละหลวมของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง วาเปนชองทาง
ใหผกู อ การรายเขาประเทศ จนเกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงค
รวมถึงความบกพรองในการทําหนาที่ และการหาประโยชนใน
ทางมิชอบหลายรูปแบบ จากบทบาทหนาที่ปกปองประตู
ประเทศชาติ การนําประเด็นพฤติกรรมทุจริต ซึ่งเปนสินบน
แปรรูป จับตองไดยาก มานําเสนอในรูปแบบขาวโทรทัศน
จึ ง ยากต อ การนํ า ภาพมาใช เ ล า เรื่ อ ง เป ด ปมทํ า การบ า น
หาขอมูล และแหลงขาวอยางรอบดาน เพือ่ ไมใหเปนการกลาว
หาโดยไมมมี ลู และทําหนาทีห่ าคําตอบสมมุตฐิ าน จนสิน้ สงสัย
ในหวงเวลานั้น
รางวัลนี้ จึงสรางกําลังใจที่ยิ่งใหญ และเปนอีกความ
ภูมิใจหนึ่งของทีมขาวรายการเปดปมทุกคน
หมายเหตุ : ชมยอนหลัง ผลงานขาวเรื่อง “เปดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.”
ไดที่ลิ๊งคนี้ https://www.youtube.com/watch?v=9orJ15-7tJk

…จากใจพี่ถึงนองๆ…

ฝากบอกรุนนอง ถึงการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
วาเปนชวงเวลาแหงการเรียนรู และเก็บเกีย่ วประสบการณ
ดวยการรับและให ..รับจากทุกคน ทั้งความรู บทเรียน
ความสุข ความทุกข ทุกสิ่งลวนเปนประสบการณที่มีอยู
รอบรายทาง ..ใหแรง ใหใจ ชวยเหลือทุกสิ่งที่เราสามารถ
ทําได พยายามฝกทักษะหลายๆ ดานใหทําได ทําเปน
สนใจกิ จ กรรมกลุ  ม ..ความสามารถ มิ ต รภาพและ
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู  ค น จะเป น จิ๊ ก ซอร ต  อ ทางเดิ น
ของชีวิตไดสมบูรณ และงายขึ้นคะ

เรื่องจากปก
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คนเกง MSU

ศิษยเกา มมส

ควารางวัลรองชนะเลิศ

Best Director Award 2016

จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016
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
รางวัล Best Director Award (PD) หรือ ผูอ าํ นวยการกองประกวด
ประจําจังหวัดยอดเยี่ยม ไดแก PD จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ ไดแก PD
จังหวัดรอยเอ็ด และ PD จังหวัดศรีสะเกษ จาก 77 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ ตัดสินจาก Provincial Director
(PD) หรือ ผูอํานวยการกองประกวดมิสแกรนด ทั้ง 77 คน ( 77 จังหวัด)
ซึง่ ในแตละจังหวัดจะมีผไู ดรบั คัดเลือกใหไดรบั ลิขสิทธิใ์ นการดํารงตําแหนง
PD แคจังหวัดละ 1 คน เทานั้น และ PD แตละจังหวัดตองไปบริหารงาน
จัดการประกวดมิสแกรนด ณ จังหวัดที่ตนเองไดลิขสิทธิ์ โดยจังหวัด
ศรีสะเกษ นายอํานาจ เสนคราม คือ ผูไดรับลิขสิทธิ์จาก Miss Grand
Thailand ใหเปนผูอํานวยการกองประกวดมิสแกรนดศรีสะเกษ และ
จาก 77 จังหวัด จังหวัดใดที่สามารถจัดการประกวดออกมาไดยอดเยี่ยม
ไดที่สุด เชน การประชาสัมพันธดีที่สุด รูปแบบโปรดักชั่นเวทีการประกวด
ดีที่สุด การมีภารกิจในจังหวัดใหกับสาวงามผูไดตําแหนงไดออกปฏิบัติ
ภารกิจ เปนตน

คนเกง MSU

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอรวมแสดงความยินดีกับ
นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผังเมืองและนฤมิตศิลป ไดรบั รางวัล Certiﬁcate Award จากการ
สงผลงานเขารวมการประกวดโครงการ BlueScope Design
Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest”
ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงานชื่อ “Rayong high speed rail”

9

การจัดการแขงขันครั้งนี้ ไดประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 3
มิถนุ ายน 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
รวมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด จัดการ
ประกวดแบบโครงการ “The Future of Steel Buildings
Design Contest” ซึง่ เปนการประกวดแบบอาคารทีใ่ ชวสั ดุผนัง
และหลังคาเหล็กสําหรับนิสิต นักศึกษา อาคารไมจํากัดรูปแบบ
การออกแบบ และพื้นที่ของอาคาร
โดยการประกวดแบบอาคารทีใ่ ชวสั ดุผนัง และหลังคาเหล็ก
BlueScope Design Award 2016 ภายใต ค อนเซ็ ป ต
“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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1

มมส ตอนรับ คณาจารย และนักศึกษา จาก University
of Minnesota,Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น
4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย
ดร. สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พรอมดวย
ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.ชลธี โพธิ์ ท อง ผู  ช  ว ยอธิ ก ารบดี ฝ  า ย
ประชาสัมพันธและกิจการตางประเทศ ศาสตราจารย ดร.วิเชียร
มากตุน คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณาจารย และนิสติ จากภาควิชาเคมี

2

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

นิสิต มมส รวมสรางสื่อ 5 ภาษา
ประชาสัมพันธภาพลักษณประเทศไทย

สํานักประชาสัมพันธเขต 1 ขอนแกน จัดโครงการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณประเทศไทย Isan Smile 2016 ผลิตสปอตวิทยุ “Trust
me, We’re Thai” 5 ภาษา เผยแพรคา นิยมทีพ่ งึ ประสงคของคนไทย
5 ประการ ไดแก สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย และกตัญู โดยมี
นิสิตแลกเปลี่ยนชาวตางชาติ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม
ดําเนินการ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

11 จังหวัด จะไดรับขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธเสริมสราง
ภาพลักษณประเทศไทยทางสื่อวิทยุกระจายสียง สื่อวิทยุโทรทัศน
สื่อสารสนเทศ และสื่ออื่นๆ ในสังกัด ไดถูกตอง รวดเร็ว สงผลตอ
การสรางภาพลักษณประเทศไทย ทําใหชาวตางประเทศมาทองเที่ยว
และพํานักในประเทศไทยมากขึ้น.

3
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11

มมส ประชุมเครือขายศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ครั้งที่ 2/2559

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

4

ประชุมเครือขายของมหาวิทยาลัยในเครือขาย 16 มหาวิทยาลัย เพื่อ
สรางเครือขายการวิจยั พัฒนาองคความรู และนวัตกรรมจากฐานความ
หลากหลายทางชีภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในการสราง
ผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนองคความรู และประสบการณจาก
การดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู และนวัตกรรม ตลอดจน
เพื่อรวมมือในการถายทอดองคความรูสูผูใชประโยชนทุกระดับ ณ
หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
มมส รวมปลูกตนไมในโครงการ CCEPT-1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณาจารย และนิสิต จากภาควิชา
เคมี คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม พร อ มด ว ย
คณาจารย และนักศึกษา จาก University of Minnesota.Morris
Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมกิจกรรมสัมพันธ : Plant
some trees right where you are ! (มาปลูกตนไมกันเถอะ!) เพื่อให
นิสิต และบุคลากรผูเขารวมโครงการทั้งชาวไทย และชาวตางชาติได
ปลูกตนไมรวมกัน ซึ่งจะเปนการสรางจิตสํานึกในการปลูกปา รักษา
ตนไม ดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอม และสรางพื้นที่สีเขียวในเขต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทัง้ นี้ ไดรบั ความอนุเคราะหพนั ธุไ มจากศูนย

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 ประเทศบรูไน
นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอรแลนด อาจารย มมส สัญชาติ
ออสเตรีย อาจารย มมส สัญชาติอเมริกัน นิสิต และบุคลากร มมส
จากหลากหลายคณะ รวมกวา 100 คน
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5

สํานักวิทยบริการ มมส
สงมอบระบบหองสมุดโรงเรียนบานสังขทอง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนประธานในพิธีเปด และ
สงมอบหองสมุดโรงเรียนบานสังขทอง อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม โดยมีผอู าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 ผูอ าํ นวยการโรงเรียนบานสังขทอง ผูบ ริหาร บุคลากรสํานักวิทยบริการ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบานสังขทอง รวมในพิธเี ปด และ
เยี่ยมชมภายในหองสมุดโรงเรียนบานสังขทอง ทั้งนี้ สํานักวิทยบริการไดมอบระบบหองสมุดอัตโนมัติ ULIBM เพื่อใชในการจัดเก็บ และคนคืน
สารสนเทศของหองสมุด มีการฝกอบรมใหกับคณะครู และนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมใหบริการ พรอมกันนี้ ทางสํานักวิทยบริการ
ไดพรอมใจกันสมทบทุนมอบเงินบริจาคจํานวนหนึ่งเพื่อใหโรงเรียนใชจัดซื้อหนังสือที่ยังขาดแคลนใหกับนักเรียนตอไป

บริการวิชาการแกสังคม
6 มมส
สงเสริมการผลิตปุยหมักชีวภาพมูลไสเดือน

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมี นายสุบนั ชุม อภัย กํานันตําบลทาขอนยาง เปนประธานในพิธี
เปดเผยวา โครงการบริการวิชาการแกสังคม “สนับสนุนสงเสริม
การผลิตปุยหมักชีวภาพมูลไสเดือน” จัดขึ้นเพื่อสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนในการคัดแยกขยะ และสามารถนําขยะ
กลับมาใชประโยชนได ซึ่งการถายทอดความรูดานการผลิตปุยหมัก
ชีวภาพมูลไสเดือน คือรูปแบบหนึ่งในการดําเนินงาน เพื่อสงเสริม
การคั ด แยกขยะโดยนํ า เศษเหลื อ ทิ้ ง เช น เศษอาหาร เศษผั ก
เศษผลไม มาผลิตเปนปุย หมักชีวภาพมูลไสเดือน และสามารถนําปุย
ที่ไดไปใชในการปรับปรุงคุณภาพดินตอไป ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการ และแกไขปญหาขยะ และสนับสนุนสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริม
ใหชุมชน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการใชประโยชนจากขยะ
โดยมี ผูนําชุมชน กลุมเกษตรกร ชุมชนทาขอนยาง ชุมชนดอนยม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ชุมชนขามเรียง บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจเขารวม
โครงการบริการวิชาการแกสังคม “สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การผลิ ต โครงการกวา 100 คน ณ อาคารเอนกประสงค เทศบาลตําบล
ปุยหมักชีวภาพมูลไสเดือน” อาจารยอารีรัตน รักษาศิลป อาจารย ทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

7
มมส ตอนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟอง

รอบรั้ว…เหลืองเทา
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ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา
13.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 2 พิพิธภัณฑ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย
ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พรอมดวยคณาจารยจาก ภาควิชาภาษาตะวันตก
และภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตอนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไฮฟอง ประเทศ
เวียดนาม จํานวน 8 คน ทีเ่ ขารวมโครงการฯ ระหวางวันที่ 19 มิถนุ ายน
-19 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษา
ภาษาอังกฤษ เรียนรูวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งไดฝกประสบการณ
ดานการโรงแรม ตลอดจนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดใกลเคียง สําหรับโครงการฯ นี้จัดขึ้นเปนปที่ 2
ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมกับ มหาวิทยาลัยไฮฟอง
ประเทศเวียดนาม

8 มมส รวมประชุมวิชาการนานาชาติ
คณะเภสัชศาสตร และกลุมงานกิจการตางประเทศ

The 4th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Dean Forums
เมือ่ วันที่ 24 - 26 มิถนุ ายน 2559 ผศ.ดร. Forums” ณ Hai Phong University of
ภญ.จั น ทร ทิ พ ย กาญจนศิ ล ป คณบดี Medicine and Pharmacy, Haiphong
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการเขา
พรอมดวย ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท รวมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู  ช  ว ยคณบดี ฝ  า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ คณะ ได ร  ว มจั ด นิ ท รรศการเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
เภสัชศาสตร และบุคลากรกลุมงานกิจการ หลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
ต า งประเทศ เข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น นอกจากนี้
นานาชาติ “The 4th Asian Association ผศ.ดร.ภญ.จันทรทิพย กาญจนศิลป ยังได
of Schools of Pharmacy (AASP) Dean เจรจาความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนิสิต

และบุคลากร กับ Dr. Nguyen Van Hung
รองอธิการบดี Haiphong University of
Medicine and Pharmacy เพื่อรองรับการ
ทํ า MOU ระหว า งคณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Haiphong
University of Medicine and Pharmacy
รวมไปถึ ง ศู น ย ป ระสานงานการศึ ก ษา
เภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
ของ 19 สถาบัน เปนลําดับตอไป
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...มาเอาใจชาวออฟฟศกันดวย ตนไมประดับโตะทํางาน ที่จะชวยกําจัด
ความเครียดจากการทํางานหนักในแตละวันใหหายไป และชวยสรางความสดชื่น
สดใสใหคุณดูมีชีวิตชีวาพรอมลุยงานตอไป แมวาคุณจะเปนมือใหมหัดเลี้ยงตนไมก็
ไมตองกังวลคะ เพราะตนไมเหลานี้จัดวาเปนตนไมที่ทนทาน เลี้ยงงาย โตไว และ
บางชนิดยังมีความทีเ่ ปนมงคลอีกดวย เอาเปนวามาดูกนั คะวา มีตน ไมตงั้ โตะทํางาน
ตนไหนเลีย้ งงาย ตัง้ ไวนานๆ ไมไดรดนํา้ หรือใสปยุ นานๆ ก็ไมตายบาง มาติดตาม
รายละเอียดกันคะ วามีตนอะไรบาง...

1 แคตตัส

สําหรับมือใหมที่อยากไดมุมสดชื่นบนโตะทํางาน ขอแนะนํา
ใหหันไปที่โซนกระบองเพชรเลยคะ เพราะมือใหมหัดเลี้ยงตนไมอยาง
เรา ยังไมชํานาญเรื่องการดูแลพืชพรรณมากพอ บวกกับวากระบอง
เพชรเปนพืชที่แข็งแกรง เลี้ยงงาย และโตไว ไมตองใหนํ้าทุกวันก็อยูได
จึงเหมาะทีจ่ ะเลือกมาวางไวบนโตะทํางานมากทีส่ ดุ แถมยังมีสายพันธุ
มากถึง 1,500 สายพันธุ วิธีการดูแล รดนํ้าเพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง และ
นําออกมาตั้งใหโดนแดดบางก็พอ

2 ตนไมอากาศ

แคชอื่ ก็ฟง ดูมหัศจรรยแลวใชไหมคะ แตรปู ราง และการตํารง
ชีวติ ของมันนัน้ กลับมหัศจรรยยงิ่ กวา เพราะเปนพืชทีเ่ จริญเติบโตไดโดย
ไมตองลงดิน ใบของมันมีลักษณะอวบกลม และเรียวยาวเลยทําใหดู
คลายแมงมุม และยังทําหนาที่ในการยึดเกาะตามพื้นดินแหงๆ กับรับ
สารอาหารแทนรากดวย อีกทั้งยังมีสายพันธุมากกวา 650 สายพันธุ
ใหเลือกนํามาเลี้ยง วิธีการดูแลก็ไมยุงยากเลยคะ ใหพนนํ้าเพียง 1-2
ครัง้ ตอวัน แตละสัปดาหใหนาํ พืชไปแชในนํา้ ประมาณ 40 นาที แลวนํา
มาวางไวบนผาหนาๆ ผึง่ ใหแหง แลวนําออกไปตัง้ รับแสงแดดบางบาง

3

วัน

ตนไมสวรรค หรือตนใบเงิน

ตนไมสวรรค ตนใบเงิน หรือตนคลาสซูลา ตนไมที่มีใบ
อวบกลม ออกใบซอนกัน และมีขนาดเล็ก สวนลําตนตัง้ ตรง และเปนทรงพุม
ออกดอกสีขาว และสีชมพู เปนไมที่ชอบดินแหง ทนรอน และแลงได
ในระดับปานกลาง มีสายพันธุม ากกวา 300 สายพันธุ วิธกี ารดูแล รดนํา้
ในตอนเชาวันละ 1 ครั้ง ถาสังเกตเห็นดินแหงผิดปกติคอยรดนํ้าก็ไดคะ
นําออกไปตากแสงแดดออนๆ ยามเชา อยาใหโดนแดดแรงทั้งวัน
มิเชนนั้น อาจจะเฉาตายได

4 เศรษฐีเรือนใน

เปนไมประดับทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ดิ หนึง่ ในบรรดาตนไมดดู ซับสาร
พิษ เหมาะกับการนํามาปลูกประดับไวที่บานหรือแมกระทั่งบนโตะ
ทํางาน เราคงจะคุนเคยกับชื่อไทยๆ ของไมชนิดนี้เปนอยางดี โดยมีชื่อ
สากลคือ Spider Plant หรือ Air Plane Plant เนื่องจากมีลักษณะใบ
เรียวยาว แบน พลิว้ ไหว และเปนทรงพุม คลายขาแมงมุมหรือปกเครือ่ ง
บินนั่นเอง สวนเหตุผลที่มีชื่อไทยวา เศรษฐีเรือนใน เพราะตรงกลางใบ
มีเสนสีขาวยาวตลอดทั้งใบ แตถาเสนสีขาวอยูขอบดานนอกทั้ง 2 ขาง
จะเรียกวา เศรษฐีเรือนนอก วิธีการดูแลคือปลูกในกระถางที่มีดินรวน
ซุย รดนํ้าสัปดาหละ 1 ครั้ง นําออกไปรับแสงแดดออนๆ บางเชนกันคะ

สาระนารู…คูฉบับ
5 วานหางจระเข

จัดเปนไมลมลุก ลําตนขอปลอง ลักษณะใบอวบหนา และ
มีหนาม แถมภายในยังมีวนุ ใสๆ ทีส่ ามารถนํามาใชประโยชนไดสารพัด
นอกจากนี้ยังมีสายพันธุมากกวา 300 สายพันธุ แตละพันธุก็มีลักษณะ
สวยงามแตกตางกันออกไป ทั้งยังจัดเปนพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาปลูก
ประดับไวในบาน แตถา หากจะนํามาประดับโตะทํางาน แนะนําใหเลือก
สายพันธุขนาดเล็กมาเลี้ยง วิธีการดูแลรดนํ้าปานกลาง หรือสังเกตดู
ความชุม ชืน่ ของดิน ถาดินแหงเกินไปก็ใหนาํ้ ใหมไดเลย นําไปตัง้ ใหโดน
แดดบาง
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8 ไผ

ไมยืนตนที่ขึ้นเปนกอ ลักษณะลําตนเปนขอปลอง มีใบเดี่ยว
และเรียวยาว สายพันธุท นี่ ยิ มนํามาปลูกเพือ่ ประดับโตะทํางาน นัน่ ก็คอื
ไผกวนอิม เนือ่ งจากมีขนาดเล็ก ดูแลงาย และเปนตนไมมงคลทีน่ าํ โชค
เรื่องเงินทองดวย วิธีการดูแล ดูแลรดนํ้าปานกลาง แมแสงนอยก็อยูได
หากจะใหปุยก็ควรใหเดือนละ 1 ครั้งก็พอคะ

9 ไทร

6 ลิ้นมังกร

เปนตนไมอีกหนึ่งชนิดที่มีคุณสมบัติอยูในกลุมของตนไม
ดูดซับสารพิษ เหมาะนํามาปลูกไวในอาคาร และเหมาะที่จะนํามาวาง
ไวบนโตะทํางาน เพือ่ สรางความสดชืน่ และยังมีความหมายมงคลทีช่ ว ย
ปกปองคุม ครองเราจากสิง่ ชัว่ รายไดดว ย อีกทัง้ ยังเปนไมประดับทีเ่ ลีย้ ง
งาย ไมตอ งดูแลใหมากมายก็ดาํ รงชีวติ อยูไ ดนาน ลักษณะเปนใบเลีย้ ง
เดี่ยว ใบเรียวยาว และหนา มีมากมายกวา 70 สายพันธุ วิธีการดูแล
ใหนา้ํ เพียงวันละ 1 ครัง้ ทีโ่ คนตน ชอบแสงนอย แมไมมเี วลานําเอาออก
ไปตากแดดก็อยูได

7 ไมอวบนํ้า

ไมอวบนํา้ (Succulents) เริม่ เปนทีร่ จู กั และนิยมกันในหมูข อง
ผูที่ชื่นชอบไมประดับมากขึ้น ดวยลักษณะที่มีใบอวบอิ่มนํ้า และแลดู
สดชื่นตลอดเวลานั่นเอง ใบของมันกักเก็บนํ้าเอามาไวเลยไมจําเปนที่
จะตองรดนํ้ามาก สามารถอยูไดแมในอากาศรอน และแลง มีมากมาย
หลากหลายสายพันธุ แตสายพันธุยอดนิยมนั้นไดแก Echeveria,
Sedum และ Graptopetalum สวนมากจะมีขนาดเล็ก เหมาะกับการนํา
มาวางประดับไวบนโตะทํางาน วิธกี ารดูแลรดนํา้ เพียงสัปดาหละ 1 ครัง้
นําเอาออกมาตัง้ ใหโดนแดดบาง และอยารดนํา้ ในตอนทีอ่ ากาศชืน้ เด็ด
ขาด มิเชนนั้นตนจะเนา และตายได

แนนอนคะวา ตนไทร ที่จะนํามาประดับโตะทํางานไดก็ตอง
เปนตนไทรขนาดเล็ก หรือที่เรียกวาไทรแคระนั่นเอง ไทรจัดวาเปนไม
พุม ผลัดใบ ลักษณะใบเปนใบเลีย้ งเดีย่ ว สวนลักษณะของใบมีหลากรูป
แบบจะแตกตางกันออกไปตามแตละสายพันธุ ทั้งใบเรียวรูปไข และ
ใบกลมมน ทนตอทุกสภาวะอากาศ แมบริเวณนั้นมีแสงสาดสองทั้งวัน
ก็ตาม วิธีการดูแล เปนตนไมที่ตองการนํ้านอย ชอบดินแหง และชอบ
แดด ตอใหลืมดูแล ก็ยังอยูไดคะ

10 ตีนตุกแกฝรั่ง

แมชอื่ แบบสําเนียงไทยๆ จะฟงดูสะดุดหูไปหนอย แตชอื่ สากล
ที่วา English Ivy ก็ฟงดูอินเตอรไมเบา ดวยรูปรางขนาดเล็กที่ดูนารัก
มีใบแฉก 3-5 ใบ เปนไมเลือ้ ยทีส่ ามารถปลูกในกระถางก็ได มีคณ
ุ สมบัติ
ที่ชวยดูดซับสารพิษไดเปนอยางดี เหมาะกับการนํามาปลูกประดับไว
บนโตะทํางาน วิธกี ารดูแลก็ไมยงุ ยากอยางทีค่ ดิ เพราะเปนพืชทีป่ รับตัว
ไดดี แมจะชอบแดดมาก แตกส็ ามารถอยูใ นทีแ่ สงรําไรได ชอบอากาศ
เย็น และตองการนํ้ามาก หากดินแหงหรือสภาพอากาศแหงแลง
ก็พนนํ้าเล็กนอยใหดินชุม ๆ

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

ขั้นตอนงายๆ ดังนี้
อยากใหเธอกด “like”
…อยากใหเธอกดรัก อยากใหเธอมาทัก…

จะไดรูจัก ม.มหาสารคาม

1. เขาที่เว็ปไซต www.facebook.com
2. ล็อกอินดวยบัญชี Facebook ของคุณ
3. คนหาคําวา Mahasarakham University
แลวเลือก Mahasarakham University, thailand
จากรายการที่แสดง
4. กดปุม like ที่ปรากฏดานขาง

