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 ยินดีต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่  เข้าสู่หอพักนักศึกษา  สถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2             

ที่สรา้งความอบอุ่นและปลอดภัยใหแ้ก่นักศึกษา  สถานที่แห่งนี้  นอกจากจะให้บริการด้านที่พักแล้ว ยัง

เป็นสถานที่ที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  มีกิจกรรมมากมายและหลากหลาย  ให้นักศึกษาได้เลือกเข้า

ร่วมตามความสนใจและความถนัดตลอดปีการศึกษา  โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ วิชาชีวิต  ได้รับ

ประสบการณ์  การแบ่งปัน การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การปรับตัว ได้รู้จักและเรียนรู้กับเพื่อน

ต่างคณะ ต่างจังหวัดรวมถึงต่างวัฒนธรรม  ซึ่งสิ่งเหล่านี.้......จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรอบรู้อย่าง

รอบด้าน เกิดมติรภาพที่ยั่งยืน 

 

 งานบริการและสวัสดิการ  สํานักงานหอพักนักศึกษา  ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์  เพื่อ

เผยแพร่ใหลู้กช้างเชือกใหม่ ผูป้กครองนักศกึษา รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับทราบ  ภายใต้ชื่อ “กุญแจเด็กหอ

ในออนไลน์” กุญแจที่ไขหลากหลายข้อสงสัย  สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัว (เตรียม

ใจ)เพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษา แนวทางในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา รวมถึงคําแนะนําในการ

ดําเนนิชีวติเพื่อให้ได้มาซึ่งการประสบความสําเร็จ  หวังว่า  กุญแจดอกนี้  จะเป็นกุญแจที่สําคัญที่ทําให้

น้องใหม่  พักอาศัยในหอพักนักศึกษา  ด้วยความสุขกาย สบายใจ ปลอดภัย  รวมถึงการสร้างความ

ไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครองนักศึกษา 

 

 

       วริสรา  ไกรจติเมตต ์

      หัวหน้างานบรกิารและสวัสดิการ 

ส านักงานหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พระอธิป  อธิปัญโญ 
 

เมื่อเรามาสู่สถานที่ที่ยังไม่คุ้นเคยนัก  

เรามักได้ยินคํากล่าวว่า “ยินดีต้อนรับ” และนั่น

คือ  คําเชื้อเชิญที่เสมือนกุญแจดอกแรก  ให้เรา

รู้สึกอุ่นใจ  และสัมผัสถึงมิตรภาพที่ดีงาม  แม้

สถานที่พักพิงใหม่ของเรานี้ จะถูกเรียกชื่อสั้นๆ 

ว่า  “หอ”  แต่จริงๆ  แล้วมันแฝงความรู้สึกที่

เราจะต้องทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะ 

“หอ”   คํานี้ แทนค่าด้วยความรู้สึกพิเศษ  นั่น

คือ  “ห่วงใย”   ดังนั้น  ถ้าเราเรียกชื่อเต็มๆว่า 

“หอพัก” นั่นก็แสดงว่า มันหมายถึง  สถานที่

พักที่เป่ียมไปด้วยความห่วงใย  ซึ่งถ้า

สัมผัสตามนัยแห่งความหมายนี้  เราจะรู้สึก

อบอุ่นขึ้นมาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว.... เพราะ

เหตุผลนี้ เอง มันจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่อยู่  

เพื่อหลับนอนคืนหนึ่งๆ  ให้ผ่านๆ ไปเท่านั้น 

 ภายใต้ความห่วงใย  และความอบอุ่น

ใจในสถานที่นี้  เราอาจต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้  

เพื่อฝึกฝน  พัฒนาในการเป็นอยู่ร่วมกันของ

มิตรที่มาจากหลากหลายที่   หลากหลาย

อุปนิสัย  แต่ความแตกต่างหลากหลายนั้น ยัง

ไม่ใช่อุปสรรคสําคัญในการเป็นอยู่และการ

เรียนรู้  เพราะอันที่จริงอุปสรรคสําคัญที่สุด  

คือ  จิตใจที่ไม่เปิดกว้างพอที่จะเรียนรู้ในการ

เป็นอยู่ร่วมกันฉันมิตร 

 ดังนั้น  ก่อนอื่นขอให้เราจําไว้เถิดว่า  

ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในหอพักแห่งความห่วงใยนี ้ 

มีความมุ่งมั่น  ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน  นั่นคือ  

การได้รับความรู้จากการศึกษา  และคว้าใบ

ปริญญาอันทรงเกียรติมาครอบครอง  ด้วย

ความเพียรพยายามอันถูกต้องของตน  และ

ประการสําคัญอีกอย่าง  คือ  การเป็นอยู่อย่าง

ผาสุก  สงบ  อุ่นใจ  ไร้การเบียดเบียน  และ

ปัญหากังวลใจ  ดังนัน้  ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เดิน

เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ดว้ยความมุ่งมั่นตั้งใจ

จริง  เพื่อจะทําภารกิจให้สมดังมุ่งมั่นปรารถนา 

การรักษาวินัยในตนเอง จึงถือเป็นปัจจัยสําคัญ  

เพราะเส้นทางในการเดินย่อมไม่ถูกโรยด้วย

กลีบกุหลาบเป็นแน่  แม้ทีแรกจะมุ่งมั่นตรงตาม

ตั้งใจ  แต่เพราะปัจจัยแวดล้อมดึงดูด  เร้าใจ  

อีกทั้งขาดความมั่นคงทางจิตใจ  จุดหมายของ

ชีวิตที่ตั้งใจไว้จึงอาจเขวไปออกนอกทางได้  

เพราะเรามักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง

เลือกระหว่างสิ่งที่ถูกใจ  กับสิ่งที่ถูกต้องเสมอ  

และบ่อยครั้งที่เราเลือกที่กระโจนเข้าหาสิ่งที่

ถูกใจ  ซึ่งล่อใจอยู่ตรงหน้า  และพร้อมจะยอม

ทิ้งสิ่งที่ถูกต้อง  เพราะมันมักต้องอดทน  และ

รอเวลานานกว่าที่จะได้รับความพึงพอใจ

แทนความหว่งใย... ถงึวยัใฝฝ่นั 

1 จากหนังสือ  “วิธีที่ท าให้ชีวิตของคุณประสบความส าเร็จ  และความแตกต่างคนอื่น           

” Dot’t  Eat  The  Marshmallow  Yet!   : The Secret to Sweet  Success  in  Work  

and  Life.  เขียนโดย  ดร.โจอาคีม เดอ โพซาด้า และเอลเล็น  ซิงเกอร์  แปลโดย  เนือง

นันต์  ส ารวจผล.  

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&um=1&hl=en&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADSA_enTH378TH379&biw=1024&bih=446&tbm=isch&tbnid=NapoMRasxW2PWM:&imgrefurl=http://www.oldchiangmai.com/News/index.php?id=5&docid=Q-kjT_7wQQLeVM&imgurl=http://www.oldchiangmai.com/News/rwx/19-congratulations_1326190142.gif&w=300&h=300&ei=rG6WT6efNMTrrQfa4LzSDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=257&vpy=2&dur=546&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=112&sig=107383806095351140762&page=1&tbnh=111&tbnw=118&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2&um=1&hl=en&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADSA_enTH378TH379&biw=1024&bih=446&tbm=isch&tbnid=NapoMRasxW2PWM:&imgrefurl=http://www.oldchiangmai.com/News/index.php?id=5&docid=Q-kjT_7wQQLeVM&imgurl=http://www.oldchiangmai.com/News/rwx/19-congratulations_1326190142.gif&w=300&h=300&ei=rG6WT6efNMTrrQfa4LzSDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=257&vpy=2&dur=546&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=112&sig=107383806095351140762&page=1&tbnh=111&tbnw=118&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:0,i:68
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แน่นอน. . . . . .  สิ่ งที่ล่อใจ  ถูกใจมัก

ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ถูกต้องที่ควรปฏิบัติ  และ

ผลที่ เ กิ ดจาก เหตุที่ ต่ า งกั นย่อมส่ งผลไม่

เหมือนกัน  ครั้งหนึ่ งมีการวิจัยสําคัญของ

มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  ซึ่งมีชื่อเสียงใน

สหรัฐอเมริกา นักวิจัยได้ทดลองปล่อยให้เด็กๆ  

อยู่ในห้องตามลําพังและแจกขนมมาร์ชมาลโลว์

ให้เด็กคนละก้อนจากนั้นเสนอให้เด็กเลือกว่าจะ

กินมันเข้าไปทันทีหรือจะคอยอีกสิบห้านาที  ถ้า

เด็กคนไหนคอยได้พวกเขาก็สัญญาว่าจะให้มาร์

ชมาลโลว์แก่เด็กคนนั้นเพิ่มอีกก้อน  ซึ่งการ

ทดลองพบว่าเด็กบางคนกินขนมมาร์ชมาลโลว์

เข้าไปทันทีในขณะที่บางคนเลือกที่จะคอย  

จากนั้นความสําคัญที่แท้จริงของการศึกษานี ้ 

ได้แสดงผลในอีกหนึ่งทศวรรษต่อมาเมื่อนักวิจัย

ค้นพบว่าเด็กที่สามารถอดทนรอ  ได้เติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเด็กที่กิน

ขนมมาร์ชมาลโลว์ทันที  จากการที่ห้ามใจ

ตนเองไม่ได้ 

 ดร.โจอาคีม เดอ โพซาด้า เชื่อว่าความ

แตกต่างที่สําคัญของความสําเร็จและความ

ล้มเหลว มิ ได้อยู่ที่ การทํ างานหนักหรือมี

ส ติ ปั ญ ญ า ที่ เ ห นื อ ก ว่ า เ ท่ า นั้ น  แ ต่ อ ยู่ ที่

ความสามารถในการ “ห้ามใจตนเองให้ชะลอ

การทําอะไรตามความพอใจลงก่อน  หรือการ

รู้จักเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนสิ่งที่ถูกใจ”  นั่น

คือคนที่ “ห้ามใจไม่รีบกิน 'มาร์ชมาลโลว์ '            

จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่า” 1  

 

                                                           
 

 

งานวิจัยนี้อาจไม่ใช่บทสรุปของชีวิตทุก

คน  หรือเปรียบกับชีวิตจริงทั้งหมดไม่ได้  แต่

อย่างน้อยก็สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

กว่าถ้าเรารู้จักอดทนรอ  ไม่รีบด่วนทําอะไรไป

อย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่มีการยับยั้งช่ังใจ  

จนบางครั้งทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัว  

เหตุเพราะการเลือกทําแต่สิ่งที่พอใจชอบใจ

นั่นเอง 

 จุดเปลี่ยนของชีวิตเป็นเรื่องสําคัญ  

ใครๆ ก็มักเลือกที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้น .... 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ ก็เป็นทางเลือก

หนึ่ง   แต่จะมีสักกี่คนกันที่อดทน   ตั้งใจมั่นใน

การศกึษาเรียนรู้จนไปถึงจุดแหง่ความสําเร็จนั้น

ได้  ด้วยการยืนหยัดในการรักษาวินัยแห่งทาง

อันถูกต้องในชีวติ  การทําอะไรลงไปในชีวิตของ

เรามักจะเป็นภาพบันทึกที่ติดตัวเราไปเสมอ  

บางคนต้องเศร้าใจไปจนวันตาย  เพราะการ

กระทําที่ขาดการยั้งคิดในอดีตจนเป็นเสมือน

ภาพติดตาให้ใจเศร้าหมองทุกทีที่นึกถึง ถ้าเรา

เป็นผู้หนึ่ งที่ คิดจะประสบความสํา เร็จ ใน

การศึกษาครั้งนี้   และในชีวิตที่ เฝูาฝันไว้ใน

อนาคตสิ่งหนึ่งที่เราควรตั้งไว้ในใจ คือ อย่า

เลือกทางลัดที่ขาดซึ่ง  ศีลธรรม  และคุณธรรม  

แม้มันจะดูรวดเร็วจนน่าพออกพอใจ  แต่มันจะ

ส่งผลย้อนมาทําร้ายเราให้ทุกข์ทรมานใจเสมอ  

เพราะเหตุนี้ ฝันของหลายๆ  คนถึงไม่เป็นจริง

ขึ้นมาได้  และอาจกลายเป็นฝันร้ายไปทั้งชีวิต  

เหตุผลเดียวก็คือ  เขาไม่ได้สร้างเหตุให้ตรงกับ

ฝันที่ตอ้งการ 
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การมี ใจที่ ตั้ งมั่ น  อดทน มี วิ นั ย ใน

การศึกษา และการใช้ชีวิต จึงถือเป็นปัจจัย

สําคัญ เพราะระหว่างทางมักมีลมพายุแรงที่พัด

มาจนทําให้เราสั่นไหวเสมอ บางคนเลือกที่จะ

เลิกทําในสิ่งที่ถูกต้อง และท้อถอย  ไปในที่สุด  

บางคนเลิกทําสิ่งที่ถูกต้อง  เพราะไม่ได้ดั่งใจคิด  

และเลือกเส้นทางใหม่ที่ไวกว่าโดยไม่สนใจ  

ผลกระทบที่จะเกิดตามมา  ขอเพียงฉันได้อยู่

เสพสุขไปวัน ๆ ในชว่งวัยรุ่นก็เอาแล้ว 

 ชีวิตวัยใสของใครหลายคนอาจมืดดํา   

แทนที่จะสว่างไสวดังใจปรารถนาถ้าก้าวผิด   

เพื่อนอาจเป็นภัยร้ายใกล้ตัว ถ้าเลือกคบผิด  

หรือเพื่อนอาจเป็นแรงผลักดันในการเรียนจน

จบการศกึษาถ้าเลอืกคบเพื่อนเป็น  ซึ่งอาจมีให้

เลือกไม่มาก  และอาจไม่เป็นดังเช่นเพื่อนดีที่

เขาว่ากัน  เช่น ต้องชวนเที่ยวเล่น  สนุก เฮฮา  

กล้าแต่ง  กล้าโชว์  ทําอะไรท้าทาย  และต้อง

อินเทรนด์ตามกระแสโลกให้ทัน  เป็นต้น    

สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย มักเต็มไป

ด้วยสิ่งล่อใจ  เช่น ร้านเหล้า  แหล่งเที่ยว  

บันเทิง  ร้านเกมส์  การพนัน  ตลอดถึงเรื่องชู้

สาว    สิ่งเหล่านี้.... อาจเป็นหายนะหรือจุด

เปลี่ยนให้เราเข้าสู่มุมมืด  ที่แฝงเร้นเข้ามา

ในช่วงแห่งการศึกษา  อิสระที่ได้มาเมื่ออยู่ไกล

บ้าน อาจเป็นเครื่องมือดับฝันใครหลายคน ถ้า

ใช้อสิระอย่างขาดวินัยในตนเอง  

 ขอให้เราตระหนักไว้เสมอว่า  เราไม่ได้

มาสร้างฝันของเราเพียงผู้เดียว  เพราะที่จริง

แล้ว  เรากําลังสรา้งฝันให้กับแมแ่ละพ่อ  ตลอด

ถึงผู้มีพระคุณในชีวิตของ

เราที่บ้านด้วย  น้ําเงิน  

น้ํ า เ ห งื่ อ   ที่ ท่ า น ทุ่ ม

แรงกายแรงใจเลี้ยงเรา

มาจนถึงวันนี้  อย่าให้กลายเป็นของสูญเปล่า

เลย    ถ้าท่านรู้ว่าเงินที่หามาด้วยความเหนื่อย

ยาก  ลูกนํามาใช้ฆ่าตัวเอง  ด้วยสิ่งล่อใจต่าง ๆ 

ดังกล่าวมา  ท่านจะชํ้าใจเพียงใด  แต่ในทาง

กลับกัน... หากท่านรู้ว่าเงินที่ส่งให้ลูกเรียน  แม้

หามาด้วยความยากลําบาก  ถูกใช้สอยเพื่อ

การศึกษา  และเพื่อความสําเร็จในชีวิตของลูก 

ท่านจะปลื้มใจมากเพียงใด ความเหนื่อยล้าคง

หายไปเป็นปลิดทิ้ง  เพราะสิ่งดีๆ ที่ลูกได้ทํา  

เปรียบดังน้ําทิพย์หล่อเลี้ยงใจท่าน  และเชื่อ

เถอะว่าเราทําอะไรไว้ในวันนี้  มันจะเป็นภาพ

สะท้อนในวันข้างหน้า  ไม่ต่างอะไรกับการส่อง

กระจก เราทําเพื่อท่านแบบไหนในวันนี ้ วันหน้า

เมื่อเราต้องรับบทบาทนี้บ้าง  ก็จะมีทายาทแห่ง

กรรมมาทําเพื่อเราแบบนั้น 

 สุดท้ายแห่งสาส์นฉบับนี้  ต้องขอบอก

ตรง ๆ ว่า  “ไม่มีใครไม่เคยทําผิด  ทําพลาด...  

แต่เมื่อรู้ว่าผิดหรือพลาดไปแล้วอย่ากระทําซ้ํา”  

บนบทบาทในการก้าวเดิน  ระยะทางกว่าจะถึง

จุดหมายอาจดูห่างไกล แต่จงจําไว้เสมอว่า  

ระยะทางแม้ไกลเป็นพันลี้ ก็เริ่มจากใต้ฝุาเท้า

เล็กๆ ของเรานี่เอง... ร้อยลีย้่อมมกี้าวแรกเสมอ  

แต่ขอให้ก้าวที่กล้า มั่นคง ถูกต้อง และอดทน 

ปลายทางก็ไม่ไกลเกินเอื้อม  แม้จะมีอุปสรรค

บ้าง  มันก็เป็นเพียงแค่เครื่องพิสูจน์ความเป็น

ผู้ใช้ชีวิตแบบมืออาชีพเท่านั้น ทุกๆ อย่างมัก

ยากมาก่อนง่ายเสมอ  ผู้เขียนจึงขอเป็นกําลังใจ

ให้ทุกคน  ในเส้นทางแห่งรั้วมหาวิทยาลัยนี ้

หวังว่าอนาคตจะมีบัณฑิตใหม่ผู้ซึ่งได้โอกาส

แห่งการเรียนรู้อันเปิดกว้างทางปัญญา  และ

ได้รับทั้งปริญญาทางวิชาการ  และปริญญา

แ ห่ ง ชี วิ ต ไ ป พ ร้ อ ม  ๆ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ทางราชการได้จัดตั้งขึ้นใน

ส่วนภูมิภาคตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 ซึ่งมีนโยบายขยายการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาออกจากนครหลวง สถานที่จัดตั้ ง  ณ ดินแดนลานนา อันเป็นแหล่งสั่ งสม

ศิลปวัฒนธรรมอันล้ําค่ามานานนับพันปี ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคน (ในอดีต) ได้เรียน 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยที่นักศกึษาสมัครเรียนในคณะใดคณะหนึ่ง อีกหลักสูตรเป็นหลักสูตร

วิทยาลัย เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการดํารงชีวิตทั่วไป เน้นให้นักศึกษา มีความรอบรู้กว้างขวาง ช่วย

แนะนําอบรมบ่มนสิัยนักศกึษาให้เป็นคนดี 2  

ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา 

อธิการบดีท่านแรกของมหาวิทยาลัย ได้กล่าวเตือนใจในวันดังกล่าว ความวา่ “… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ตัง้ขึ้นในต่างจังหวัด และลักษณะของมหาวิทยาลัยนี้ก็มีผิดแผกกับมหาวิทยาลัย

อื่นบางประการ เช่น ในการตั้งวิทยาลัย หรืออีกนัยหนึ่งหอพักนักศึกษา ประกอบด้วยมีครูบาอาจารย์

อยู่เป็นประจําเพื่อดูแลอบรมนักศึกษา การกระทําเช่นนี้ เป็นการกระทําซึ่งเอาแบบอย่างมาจาก

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอรด์และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ความมุ่งหมายก็คือ ในระยะการศึกษาปีที่ 1 และ

ปีที่ 2 ต้องการให้นักศกึษารู้จักและคุ้นเคยกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ความจริงในการมาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยนั้น ไม่ใช่ตั้งหน้ามาศึกษาวิชาการแต่อย่างเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่มีความ

จําเป็นอย่างใดที่จะต้องมาศึกษาในมหาวิทยาลัย ความมุ่งหมายของการมาศึกษาในมหาวิทยาลัยยังมี

ต่อไปว่า ตอ้งการใหน้ักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันรู้จักกัน เห็นอกเห็นใจกัน แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและ

กัน และเมื่อได้อยู่กินด้วยกันเป็นเวลานานเข้า ก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น กับทั้งจะมีจิตใจรัก

และคิดถึงประโยชน์ของสถาบันที่นักศึกษาต่างๆ เป็นสมาชิก...” 3  

การจัดตั้ง “วิทยาลัย” หรือ “หอพักนักศึกษา” เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่             

ที่ตอ้งการใหน้ักศึกษาทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน โดยให้วิถีชีวิตในหอพักนักศึกษา เป็น

กลไกหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษา เกิดการพัฒนารอบด้าน เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สําเร็จการศึกษา ออกไป เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ดังปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า “บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย พึงฝักใฝุในการฝึกฝนตนเอง เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น 

ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจติสํานึกต่อสังคม”    

2 จากหนังสอื “ครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่”  
3 จากหนังสอื “ท่ีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนนิเปิดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่”  

หอพักนักศึกษา 
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นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะถูกเรียกว่า “เด็กหอใน”    

เด็กหอในร้อยละ 85 จะเป็นนักศึกษาช้ันปีที่  1 และร้อยละ 15 จะเป็นนักศึกษารุ่นพี่  ที่สร้าง

คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หอพัก

นักศึกษาจัดขึ้น รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆ ร้องขอ ทั้งนี้ หอพัก

นักศึกษา มคีณะกรรมการหอพักนักศึกษา ผู้ปกครองหอพักนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา 

ที่คอยสอดส่อง ดูแล แนะนําและให้คําปรึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา            

ในด้านต่างๆ โดยมีหอพักนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 17 อาคาร ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน

หอพักนักศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1. หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 1 

2. หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 3 

3. หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 4 

4. หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 5 

5. หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 6

6.  หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 7

 7.   หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 1 

8.   หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 2 

9.   หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 3 

10.  หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 4 

11.  หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 5 

12.  หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 6 

13.  หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 7 

14.  หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 8 

15.  หอพัก 40 ปี 

16.  หอพักสีชมพู 

17.  หอพักแมเ่หียะ 
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หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 3

สร้าง พ.ศ. 2512 จํานวนหอ้งพัก 150 หอ้ง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 300 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944733, 944713 

http://www.facebook.com/dormman3 

หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 4

 
สร้าง พ.ศ. 2513 จํานวนห้องพัก 150 ห้อง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 300 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944734, 944714 

http://www.facebook.com/dormman4 

หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 5

สร้าง พ.ศ. 2515 จํานวนห้องพัก 168 ห้อง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศึกษาได้ 504 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944735, 944715 

http://www.facebook.com/dormman5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 1

 

สร้าง พ.ศ. 2517 จํานวนหอ้งพัก 156 หอ้ง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศึกษาได้ 468 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944729, 944709 
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 หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 6

สร้าง พ.ศ. 2515 จํานวนห้องพัก 168 ห้อง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศึกษาได้ 504 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944736, 944716 

http://www.facebook.com/dormman6 

 

หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 1

สรา้ง พ.ศ. 2526 จํานวนห้องพัก 155 ห้อง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศึกษาได้ 465 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944721, 944701 

http://www.facebook.com/dormwoman1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 7

สร้าง พ.ศ. 2518 จํานวนห้องพัก 94 หอ้ง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศึกษาได้ 188 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944737, 944717 

http://www.facebook.com/dormman7 

หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 2

สรา้ง พ.ศ. 2508 จํานวนห้องพัก 150 หอ้ง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศึกษาได้ 450 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944722, 944702 

http://www.facebook.com/dormwoman2 
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หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 4

สรา้ง พ.ศ. 2510 จํานวนห้องพัก 150 หอ้ง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 300 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944724, 944704 

http://www.facebook.com/dormwoman4 

หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 5

สรา้ง พ.ศ. 2511 จํานวนห้องพัก 149 ห้อง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศึกษาได้ 447 คน

หมายเลขโทรศัพท์ 944725, 944705 

http://www.facebook.com/dormwoman5 

 

หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 6

สรา้ง พ.ศ. 2512 จํานวนหอ้งพัก 150 หอ้ง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 300 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944726, 944706 

http://www.facebook.com/dormwoman6 

หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 3

สรา้ง พ.ศ. 2509 จํานวนห้องพัก 159 หอ้ง 

พักหอ้งละ 3 คน รับนักศกึษาได้ 467 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944723, 944703 

http://www.facebook.com/dormwoman3 

 

http://www.facebook.com/dor
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หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 7

สร้าง พ.ศ. 2516 จํานวนห้องพัก 156 หอ้ง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 312 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944727, 944707 

http://www.facebook.com/dormwoman7 

 

หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 8

สร้าง พ.ศ. 2530 จํานวนห้องพัก 159 หอ้ง 

พักห้องละ 4 คน รับนักศึกษาได้ 636 คน  

หมายเลขโทรศัพท์ 944728, 944708 

http://www.facebook.com/dormwoman8 

หอพัก 40 ปี

 

สร้างปี พ.ศ. 2546 จํานวนหอ้งพัก 504 ห้อง  

 พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 1,008 คน 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-944777 

 

หอพักสีชมพู 

 

สร้างปี พ.ศ. 2538 จํานวนหอ้งพัก 166 หอ้ง  

 พักหอ้งละ 2 คน รับนักศกึษาได้ 344 คน 

พักหอ้งละ 4 คน รับนักศกึษาได้ 24 คน 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-944791-8 
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หอพักแม่เหยีะ

 

สร้างปี พ.ศ. 2543 จํานวนหอ้งพัก 160 หอ้ง 

พักหอ้งละ 2 คน รับนักศึกษาได้ 320 คน 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-948610 

 



14 

 

ก าหนดการการเข้าพักในหอพักนักศึกษา 

1. ส าหรับนักศึกษาท่ีสอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 สร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ใหม่และจองหอพัก ทางเว็ปไซต์  http://udo.oop.cmu.ac.th 
 

 วันที่  5  พฤษภาคม  2562 :  สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ผ่านระบบ ตั้งแตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 วันท่ี  7  พฤษภาคม  2562 :  สมัครหอพักผ่านระบบดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00 น.                                      

(ปิดระบบทันทเีมื่อมผีู้สมัครครบตามจ านวนที่จัดสรรไว้) 

 นักศึกษาที่สมัครหอพักได้        ให้ช าระเงินค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา  ระหว่างวันที่ 5 – 10  

มิถุนายน 2562   โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงนิทางเว็บไซต์  http://udo.oop.cmu.ac.th 
 

 2.  ส าหรับนักศึกษาที่สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรอบที่ 3,4  และ 5  สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่                     

และจองหอพัก ทางเว็ปไซต์  http://udo.oop.cmu.ac.th 
 

 วันที่  25   มิถุนายน   2562 :  สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ผ่านระบบ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 วันที่  27   มิถุนายน   2562 :  สมัครหอพักผ่านระบบดังกล่าว  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.                          

(ปิดระบบทันทเีมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวนที่จัดสรรไว้) 

 นักศึกษาที่สมัครหอพักได้         ใหช้ าระเงนิค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 5 

กรกฎาคม 2562  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินทางเว็บไซต์  http://udo.oop.cmu.ac.th  

  

 ทั้งน้ี  การจองหอพักจะใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา             

ในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ในการจองหอพัก  จะท าการเปิดระบบเวลา  09.00 น. เป็นต้นไป       

และจะปิดระบบเมื่อนักศกึษาสมัครครบตามจ านวนที่จัดสรรไว ้
 

2.  ค่าใช้จ่ายของหอพักนักศกึษา อาคารต่างๆ มีดังนี้ 
 

ก. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 5, 6, 7 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 1, 2, 3, 5, 8 
ช าระเงินจ านวน  2,400 บาทต่อภาคการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ค่าบ ารุงหอพัก 
1,200 บาท ค่าสาธารณูปโภค  1,000  บาท ค่าท าความสะอาดห้องพัก 100 บาท                  
และค่าประกันความเสียหาย 100 บาท 

 
 

 

http://udo.oop.cmu.ac.th/
http://udo.oop.cmu.ac.th/
http://udo.oop.cmu.ac.th/
Arttaniti
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ข. หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 3, 4 และหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 4, 6, 7          

ช าระเงินจ านวน  10,850 บาทต่อภาคการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ค่าบ ารุงหอพัก 
7,500 บาท  ค่าสาธารณูปโภค 1,250 บาท ค่าท าความสะอาดห้องพัก 100 บาท                          
และค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท 

 

ค. หอพักสีชมพู  ช าระเงินจ านวน  7,100  บาทต่อภาคการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ค่าบ ารุง
หอพัก 6,000 บาท  ค่าท าความสะอาดห้องพัก 100 บาท และค่าประกันความเสียหาย 
1,000 บาท  (ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท  ค่าน  าประปา เดือนละ 50 บาทต่อคน             
ช าระทุกวันที่ 1 – 5  ของเดือนถัดไป) 

 

หากพ้นก าหนดระยะเวลาการช าระเงินดังกล่าว  จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพัก
นักศึกษา และจะพิจารณาจัดสรรที่พักให้แก่นักศึกษารายอ่ืนต่อไป 

 

 

3.  แจ้งย้ายทะเบียนราษฎร : วันท่ี  11-25 ก.ค. 61  
 

 ให้นักศึกษาพร้อมกับผู้ปกครองของนักศึกษา แจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม                             

มายังทะเบียน ราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านเลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว 

ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ 

(ทร.6 ตอน 1-2) ให ้และนักศกึษาน ามายื่นพร้อมเอกสารประกอบ ในวันรายงานตัวเข้า

หอพักนักศกึษาด้วย ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันท่ีย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม  (นักศึกษา 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องย้ายทะเบียนราษฎร) ตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนราษฎร์ 

พ.ศ. 2534  หมวด 4 มาตรา 30 ข้อ 2  หากไม่แจ้งย้าย นอกจากจะเป็นการปฏิบัติที่ผิด

กฎหมายซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แล้วยังท าให้ผู้น้ันเสียสิทธิต่างๆ และรวมถึง

การไม่ได้รับบริการจากรัฐอีกด้วย 

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)                 

ให้ยื่นเอกสารการขอทุนทุกประเภทเรียบร้อยก่อน แล้วจึงด าเนินการแจ้งย้าย

ปลายทางภายหลัง ที่ส านักงานหอพักนักศึกษา (หอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 2) 

4.  รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา  

 รายงานตัวนักศกึษารุ่นน้อง วันท่ี 21 – 26 กรกฏาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.         

 รายงานตัวนักศกึษารุ่นพี่   วันท่ี  21 กรกฏาคม – 6 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น.  

 หากไม่มารายงานตัว ถอืว่าสละสิทธิ์ และจะได้จัดสรรที่พักให้กับนักศกึษาที่ยังไม่มีที่พักต่อไป 

 

 

 
 

Arttaniti
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 เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว 

o ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว  (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง

http://udo.oop.cmu.ac.th ) 

o รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว     จ านวน 2 ใบ 

o ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1-2) 

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนาม

รับรอง (ส าหรับหอพักสีชมพู) 

o หลักฐานการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก   

o ใบรับมอบสิ่งของ    จ านวน  2 ชุด  (สามารถดาวน์โหลดทาง

http://udo.oop.cmu.ac.th)   

5.  ปฐมนิเทศนักศกึษาในหอพัก   :  นักศกึษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วม “โครงการชาวหอ

รวมใจ ต้อนรับน้องใหม่เข้าบ้าน”   ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562  เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป 
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ก าหนดการรับสมัครนักศกึษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา 

ปกีารศึกษา 2562 
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คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม ่

1. เข้าเว็บไซต์ http://udo.oop.cmu.ac.th จะพบแถบข้อความ สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่                        

ทางขวามือของเว็บไซต์  จะพบกับหน้าตาของเว็บไซต์ดังภาพ 

 

 

2. ในแถบด้านขวามือ ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ตามภาพ 1  และใช้รหัสผ่านที่ได้

จากการสร้างบัญชีน้ี เข้าสู่ระบบจองหอพัก ในส่วนที่ 2 
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3. หลังจากที่ผู้สมัครคลิกแถบสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ตามภาพ 1 แล้วจะพบกับหน้าตา            

ดังภาพ และจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  หลังจากน้ันคลิกสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

ใหม่เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
 

4. หลังจากกรอกข้อมูลทุกช่องแล้ว  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องคลิกสร้างบัญชีผู้ใช้            

งานใหม ่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสร้างรหัสผ่านจองหอพัก 
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คู่มือการจองหอพักนักศกึษา 

1.  เข้าเว็บไซต์ http://udo.oop.cmu.ac.th  เลือกแถบจองหอพักนักศึกษา ทางขวามือของ

เว็บไซต์  จะพบกับหน้าตาของเว็บไซต์ดังภาพ 

 

 

2.  ในแถบด้านขวามือ ให้ผู้สมัครคลิกหมายเลข 2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบจอง และใช้รหัสผ่านที่ได้

จากการสร้างบัญชีน้ี เข้าสู่ระบบจองหอพักในข้อที่  2 
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3.  หลังจากที่ผู้สมัครคลิกแถบที่ 2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบจองหอพักแล้ว จะพบกับหน้าตาเว็บไซต์

ดังภาพ  หลังจากนั้นคลิก  “ล็อกอินเข้าสู่ระบบ” 

 

 

4.  หากผู้สมัครลืมรหัสผ่าน  สามารถคลิกในช่องลืมรหัสผ่านได้ ตามรูปภาพที่ปรากฎ            

แล้วกรอกข้อมูลลงไปครบทุกช่อง จากน้ันคลิกสร้างรหัสผ่านใหม่ แล้วใช้รหัสผ่านใหม่น้ี              

จองหอพักอีกคร้ัง 
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5.  เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบจองหอพัก จะพบหน้าต่างใหม่ให้ “คลิกตกลง/OK เพื่อเข้าสู่ระบบ”  

 

 6. คลิกเลือกหอพักที่ต้องการจองทางแถบซ้ายมือ  เมื่อคลิกเลือกหอพักแล้วจะมีข้อมูล       

เลขห้องและจ านวนรับตามภาพที่ปรากฏ   
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7. คลิก “จองห้องน้ี” แล้วจะมีข้อมูลขึ้นทางซ้ายมือในกรอบสีเหลืองหอพักที่จองได้ปรากฎ      

เมื่อจองหอพักได้แล้วให้ท าการออกจากระบบทันที เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์                 

ของบุคคลอื่น 

 
 

8.  หากต้องการยกเลิกการจองหอพัก ให้คลิกที่แถบ “ยกเลิกการจองหอพัก”  ตามรูปภาพ 
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 9.  หลังจากจองหอพักเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบรายชื่อจองหอพักอีกครั้งใน ข้อที่ 3 

“ตรวจสอบรายชื่อ”  ตามภาพที่ปรากฎ

 

 

ข้อควรระวังในการใช้ระบบจองหอพัก 

- ไม่ควรเปิดเผย username และ password ให้กับบุคคลอ่ืนๆ เพื่อป้องกัน          

ผู้ไม่หวังดี 

- กรุณาสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ก่อนท าการจองในระบบ 

- หลังจากใช้งานระบบเสร็จให้ท าการออกจากระบบทุกครั้ง 
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Ask & Answer 
 

 ท าไมนักศึกษา ต้องอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบริการด้านที่พักอาศัย

ไว้สําหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าพักใน

หอพักนักศึกษา โดยหอพักนักศึกษา เป็นสถานที่ที่มี

คุณภ าพ  มี บ ริ ก า ร -ส วั ส ดิ ก า ร  บรรยา กา ศ 

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อและส่งเสรมิการศึกษา  การใช้ชีวิต

ในหอพักนักศึกษา เป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

ให้ได้ประสบการณ์

การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต มีทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม ปลูกฝังนักศึกษา ให้มี

จิตสํานึกในการแบง่ปัน ดูแลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สามารถใช้

ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข รวมถึง นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ชีวิต 

มีความเป็นอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น-ความรู้ซึ่งกันและ

กัน อันจะเป็นแนวทางนํามาซึ่งความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์

ฉันท์มิตร  หอพักนักศึกษา เป็นสถานที่ใน

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา โดยให้วิถี

ชีวิตในหอพัก เป็นกลไกในการเรียนรู้ 

เสริมสร้างนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ออกไป เป็นบัณฑิตที่ฝักใฝุในการฝึกตนเอง 

เป็นผู้รูจ้ริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครอง

ตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม แต่มหาวิทยาลัย ไม่ได้บังคับให้น้องๆ 

ทุกคน อยู่หอพักนะจ๊ะ 
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 หอพักมีบริการและสวัสดิการอะไรบ้าง 

บริการและสวัสดิการที่จัดให้ในห้องพัก

นักศกึษา 

               1. เตียงนอนพร้อมฟูก ขนาด 3 ฟุต x 6 ฟุต

  2. ตู้เสื้อผ้า                                         

  3. โต๊ะเขยีนหนังสอื                              

  4. ราวตากผ้า 

 

บริการและสวัสดิการทั่วไป 

1. บริการแนะแนวและให้คําปรึกษา  

2. บริการรับโทรศัพท์   

3. บริการเครื่องเรียกภายในหอพัก   

4. บริการให้ยืมกุญแจสํารอง 

5. บริการยาสามัญประจําบ้าน 

6. บริการหนังสอืพิมพ์ โทรทัศน์   

7. บริการรา้นอาหาร-ร้านสะดวกซือ้ 

8. บริการซัก-อบ–รีดเสื้อผ้า   

9. บริการร้านทําผม 

10. บริการหอ้งคาราโอเกะ 

11. บริการหอ้งคอมพิวเตอร์ 

12. บริการหอ้งพระ-หอ้งอ่านหนังสอื 

13. บริการเครื่องทําน้ําเย็น  

14. บริการสัญญาณ Internet ภายในหอ้งพัก 

15. จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลและอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา ตลอด 24 ช่ัวโมง 

16. จัดให้มเีจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและตรวจบัตรขึ้น-ลงหอพักนักศกึษา             

และระบบแสกนลายนิว้มอืนักศึกษา 

17. บริการจัดรถนําส่งโรงพยาบาล กรณีนักศกึษาเจ็บปุวยในตอนกลางคนื 

18. จัดให้มกีล้องวงจรปิด ภายในหอพัก 

19. จัดให้มบีอร์ดให้ความรูใ้นด้านต่างๆ 
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 นักศึกษาปี 1 ทุกคน จ าเป็นต้องอยู่หอพักนักศึกษามั้ย 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้กับมหาวิทยาลัย                   

ไม่จ าเป็นต้องอยู่หอพักก็ได้คะ  
 

 ค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพัก 

หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 5,6,7 และหอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 1,2,3,5,8 

ภาคเรยีนที่ 1  : 2,400 บาท 

 ค่าบํารุงหอพักนักศึกษา    1,200 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค              1,000 บาท 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก    100  บาท 

 ค่าประกันของเสียหาย       100  บาท  

ภาคเรยีนที่ 2  : 2,300 บาท 

 ค่าบํารุงหอพักนักศึกษา         1,200 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค                 1,000 บาท 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก      100  บาท 

ภาคเรยีนฤดูร้อน  :  1,200 บาท 

 ค่าบํารุงหอพักนักศึกษา        600 บาท 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก      100 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค                 400 บาท 

 ค่าประกันของเสียหาย    100  บาท 

      หอพักนักศกึษาชาย อาคาร 3,4 และหอพักนักศกึษาหญิง อาคาร 4,6,7 

ภาคเรยีนที่ 1  : 10,850 บาท 

 ค่าบํารุงหอพักนักศึกษา    7,500 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค              1,250 บาท 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก     100 บาท 

 ค่าประกันของเสียหาย     2,000 บาท  

ภาคเรยีนที่ 2  : 8,850 บาท 

 ค่าบํารุงหอพักนักศึกษา       7,500 บาท 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก     100 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค               1,250 บาท 
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    ภาคเรยีนฤดูร้อน  :  3,600 บาท 

 ค่าบํารุงหอพักนักศึกษา      3,000 บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค                 500  บาท 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก    100  บาท 

หอพัก 40 ปี (ส าหรับนักศึกษารุ่นพี่) 

     ค่าธรรมเนียมหอพักนักศกึษา 

 ค่าบํารุงหอพัก     1,450 บาท/คน/เดือน 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก    100  บาท 

 ค่าประกันของเสียหาย     2,000 บาท/คน   

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 ค่าไฟฟูาหนว่ยละ        6 บาท 

 ค่าน้ําประปาหนว่ยละ      10 บาท 

หอพักสีชมพู 

     ค่าธรรมเนียมหอพักนักศกึษา 

 ค่าบํารุงหอพัก     1,200 บาท/คน/เดือน 

 ค่าทําความสะอาดห้องพัก     100 บาท 

 ค่าประกันของเสียหาย     1,000 บาท/คน  

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 ค่าไฟฟูาหนว่ยละ             6 บาท 

 ค่าน้ําประปาหนว่ยละ      50 บาท/คน/เดือน 
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ตารางแสดงข้อมูลการเข้าพักในหอพักนักศึกษาแต่ละอาคาร ในภาคการศึกษาที่ 1 

และภาคการศกึษาที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

หอพัก 
นักศกึษา/ห้อง 

(คน) 

อัตราค่าใช้จ่าย(บาท) 

ค่าบ ารุง 

(ต่อภาคการศึกษา) 
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าประกัน 

ค่าท าความ

สะอาดห้อง 

ชาย อาคาร 3 2 7,500 1,250 บาท/ภาคการศึกษา 2,000 100 

ชาย อาคาร 4 2 7,500 1,250 บาท/ภาคการศึกษา 2,000 100 

ชาย อาคาร 5 3 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

ชาย อาคาร 6 3 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

ชาย อาคาร 7 2 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

หญิง อาคาร 1 3 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

หญิง อาคาร 2 3 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

หญิง อาคาร 3 3 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

หญิง อาคาร 4 2 7,500 1,250 บาท/ภาคการศึกษา 2,000 100 

หญิง อาคาร 5 3 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

หญิง อาคาร 6 2 7,500 1,250 บาท/ภาคการศึกษา 2,000 100 

หญิง อาคาร 8 4 1,200 1,000 บาท/ภาคการศึกษา 100 100 

40 ปี 2 7,250 10 บาท/หน่วย 6 บาท/หน่วย 2,000 100 

สีชมพู 
2 

6,000 50 บาท/เดือน 6 บาท/หน่วย 1,000 100 
4 

แม่เหียะ 2 9,000 50 บาท/เดือน 6 บาท/หน่วย 1,000 100 
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 จ าเป็นต้องย้ายทะเบียนราษฎร์หรือไม่ 

จําเป็นคะ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534  มาตรา 30 กําหนดว่า... ให้เจ้า

บ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ตอ่นายทะเบียนผู้รับแจง้ ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่  

ผูอ้ยู่ในบ้านย้ายออก 

(2) เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายเข้า

อยู่ในบ้าน 

 ดังนั้น เมื่อน้องๆ ได้ตัดสินใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมาอาศัยในหอพักนักศึกษา     

จึงจําเป็นต้องทําการย้ายออกจากทะเบียนราษฎร์เดิม และย้ายเข้าทะเบียนราษฎร์ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะจ๊ะ (เฉพาะนักศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต้องย้าย

ทะเบียนราษฎรน์ะจะ๊) 
 

 แล้วย้ายทะเบียนราษฎร์ ไปท่ีไหน 

ที่นี่... 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

 หอพักหอไหน ดีท่ีสุด 

ดีเหมอืนกันทุกหอจ้า 

 นักศึกษาปี 1 อยู่หอสชีมพูได้มั้ย 

อยู่ได้ค่ะ  

 ในหอพักมีผี จริงรึป่าว 

...... ไม่ .... ไม่เคยเจอคะ ..... 

 มีปัญหาในหอพัก ปรึกษาใคร  

น้องสามารถปรึกษากับพี่ๆ กรรมการหอพัก ซึ่งจะอยู่ทุกชั้น 

และทุกปีกของหอพักนักศกึษา หากยังคาใจ น้องๆ สามารถ

ไปขอรับคําปรึกษาจากผู้ปกครอง

หอพักนักศกึษา และอาจารย์ที่

ปรึกษา ประจําหอพักที่นอ้งๆ อยู่ได้ หรอืมีข้อสงสัย ปัญหาที่ไม่สามารถคุยกับ

ใคร...... คุยกับเราได้ที่ dormincmu@hotmail.com เราพรอ้มที่จะเป็นเพื่อน                    

เคียงข้างคุณ...เสมอ 

Add เลยhttp://www.facebook.com/dormincmu 

 

mailto:dormincmu@hotmail.com
http://www.facebook.com/dormincmu
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 อยากอยู่หอต่อในปีการศึกษาต่อไป จะท าอย่างไร 

ต้องทํากิจกรรมร่วมกับหอพักคะ เนื่องจากในปีการศึกษาต่อไป หอพักนักศึกษาจะรองรับ

นักศึกษารุ่นพี่ ร้อยละ 15 อีกร้อยละ 90 จะจัดสรรให้นักศึกษารุ่นน้อง ดังนั้น..... ถ้าน้องๆ 

อยากอยู่หอพักต่อในปีการศกึษาต่อไป มีกิจกรรมอะไรที่หอพักจัด เข้าร่วมเลยทันที เริ่มต้น

ตั้งแตว่ันรายงานตัวเข้าหอพักเลยนะจะ๊ เดี๋ยวเก็บคะแนนไม่ทันนะ 

 กิจกรรมในหอพัก มีอะไรบ้าง 

เยอะแยะ มากมายเลยจา้ เริ่มต้นที่ Freshy Night , ทําบุญหอพัก , ปั่นจักรยานตักบาตร , กีฬา 

ฮาเฮ , นิทานเพื่อน้องตาบอด , ประกวดคาราโอเกะ , พี่ติวน้อง , .............. และอื่นๆ อีก

มากมายเลยจา้ 

 ในหอพัก มีห้องคาราโอเกะ จริงเหรอ 

จริงคะ น้องๆ สามารถมาร้องเพลง ฝึกปรือลูกคอ ได้ที่ห้อง

คาราโอเกะ ติดต่อจองห้องได้ที่..... ห้องธุรการของทุก

หอพักได้เลยจ้า 

 พาเพื่อนหออื่น ขึ้นหอได้มั้ย 

ไม่ได้จ้า ผดิกฎระเบียบหอพัก 

 อยากเลี้ยงสัตว์ในหอพัก เลี้ยงได้มั้ย 

ไม่ได้จ้า ผดิกฎระเบียบหอพักเช่นกัน 

 กินเหล้า เล่นไพ่ในหอพัก ได้ไหม 

ไม่ได้จ้า ผดิกฎระเบียบหอพักเช่นกัน 
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 กฎ-ระเบียบ-ข้อห้ามของหอพัก มีอะไรบ้าง 

1. หา้มนํารถยนต์และรถจักรยานยนตม์าใช้ในบริเวณมหาวิทยาลัย 

2. หา้มลักทรัพย์หรอืจงใจทําลายทรัพย์สินของหอพักหรือของผูอ้ื่นในหอพัก 

3. หา้มเล่นการพนันทุกชนิดในหอพัก 

4. หา้มเสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรา ยาเสพติดให้โทษและของมนึเมาอื่น ๆ ในหอพัก 

5. หา้มเมาสุราอาละวาดในบริเวณหอพัก หรอืก่อการทะเลาะวิวาท 

6. ห้ามนําอาวุธ วัตถุระเบิด ก๊าซ เชื้อเพลิงหรือสารเคมี อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

อัคคีภัยมาไว้ในหอพัก  หรอืมีไว้ในครอบครองในบริเวณหอพัก 

7. หา้มถอดถอน ดัดแปลง โยกย้ายหรอืต่อเติมอุปกรณ์ทุกชนิด ใหเ้ปลี่ยนสภาพไปจากเดิมหรือ

กระทําการใด ๆ อันจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่อาคารและทรัพย์สินของหอพัก    

8. หา้มปีนหอพัก    

9. หา้มประพฤติเสื่อมเสียทางชู้สาวบริเวณหอพัก 

10. ห้ามค้างคนืนอกหอพักเกิน ๗ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

11. หา้มกระทําการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยบริเวณหอพัก 

12. ห้ามนํานักศึกษาหรอืบุคคลที่มไิด้พักอาศัยในหอพักขึน้ไปบนหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

13. ห้ามสุภาพบุรุษอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงและสุภาพสตรีอยู่ในบริเวณหอพัก

นักศึกษาชายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. 

14. ห้ามแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพและไม่เหมาะสมต่อคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

15. ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เชื่อฟังคําตักเตือนของกรรมการหอพัก ผู้ปกครองหอพัก/

ผูจ้ัดการหอพัก หรอือาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 

16. หา้มนําอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานหอพักนักศกึษามาใช้ในหอพัก 

17. หา้มประกอบอาหารในห้องพัก 

18. หา้มนําสัตว์มาเลี้ยงในห้องพัก 

19. หา้มจัดกิจกรรมใด ๆ ในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

20. ห้ามปิดประกาศเอกสารหรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพัก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

      จากสํานักงานหอพักนักศกึษา และต้องปิดประกาศในที่ซึ่งหอพักจัดไว้ให้ 

21. ห้ามประกอบการค้าส่วนตัวภายในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานหอพัก

      นักศึกษา 
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 ผ่าผนืแล้วจะได้รับโทษอย่างไร 

ตักเตอืน – ทัณฑบ์น – ตัดสิทธิ์อยู่หอพัก 

 หอพัก มีสถานที่ออกก าลังกายมั้ย 

มีคะ หอพัก มีบริการโต๊ะปิงปอง แปูน

บาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามตระกร้อ 

สนามฟุตบอล (เล็กๆ) สนามเปตอง และอุปกรณ์

กีฬา ยืมได้ที่ ห้องธุ รการของหอพัก  หอพัก 

ส่งเสริมให้น้องๆ ได้ออกกําลังกาย  เสริมสร้าง

สุขภาพ-อนามัยนะจ๊ะ ออกกําลังกายเยอะๆ ร่างกายแข็งแรง 

 อยากปั่นรถจักรยาน ยมืได้ที่ไหน 

มีจักรยานให้ยืมที่ห้องธุ รการหอพัก

นักศึกษาอาคารต่างๆ และจักรยาน MOBike 

ให้บริการตามจุดตา่งๆ ของมหาวิทยาลัยจ้า 

 ร้านอาหารหอไหน อร่อยสุด 

อร่อยทุกร้านคะ ไม่เชื่อ...ตอ้งลองไปชิม 

 

 นักศึกษาปี 1 น ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์มาใช้ได้มั้ย 

มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้นักศึกษา ใช้รถไฟฟูา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดบริการให้แทนการใช้รถ

ส่วนตัว เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี ้ยังชว่ยลดโลกร้อนอกีด้วย 

 

 ขึ้นรถไฟฟ้ายังไง 

น้องๆ สามารถขึ้นตามจุดจอดรถไฟฟูาขนส่ง

มวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ แต่ต้องเผื่อ

เวลาด้วยนะคะ เพราะในช่วงเวลาเร่งด่วน จะมี

เพื่อนๆ ใช้บริการเยอะมากกกก 

 

 จะไปเรียนที่ฝ่ังแม่เหยีะได้ยังไง 

มหาวิทยาลัย จัดรถ (รถตู้) ไว้บริการจา้ 

 



34 

 

 แล้วจะไปเรียนที่ฝ่ังสวนดอก ท ายังไง 

มหาวิทยาลัย จัดรถ (รถตู้) ไว้บริการเชน่กันจ้า 

 หอพักนักศึกษา เปิดตลอด 24 ชั่วโมงมั้ย 

ปุาวคะ หอพักชาย เปิดเวลา 06.00 – 24.00 น. ส่วนหอพักหญิง เปิดเวลา 06.00 - 22.00 น. ค่ะ 

 ถ้าไปเที่ยวกลับมาไม่ทันหอปิด ท ายังไง 

ที่หอพักแตล่ะอาคาร จะมีกริ่งอยู่หนา้หอพักค่ะ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ ที่ไม่สามารถเข้าหอพัก

ตามเวลาที่กําหนดได้ ก็กดกริ่ง เรียกคุณลุง-คุณปูาที่อยู่เวรนอนมาเปิดให้ แล้วน้องก็จะได้ลง

ชื่อ-สกุล-รหัสนักศึกษา-หอ้ง พร้อมบอกเหตุผลในการเข้าหอพักไม่ตรงตามกําหนดเวลา แค่นี้

...นอ้งๆ ก็สามารถเข้าหอพักอย่างสบายใจ 

หมายเหตุ : แต่พอรุ่งเช้า น้องอาจถูกเรียกมาสอบสวน เอ้ย...สอบถามสารทุกข์สุกดิบอีกครั้ง

หนึ่ง จากผู้ปกครองหอพัก และก็จะโทรศัพท์แจง้ให้ผู้ปกครองของน้องทราบด้วยนะจ๊ะ ฉะนั้น...

กรุณากลับหอให้ตรงเวลาดว้ยนะ (หากเหตุผลไม่สมควร จะถูกตักเตอืนและคาดโทษนะจะ๊) 

 ถ้าน้ าไม่ไหล ไฟดับ แจ้งท่ีใคร 

แจ้งที่เจา้หนา้ที่ประจําห้องธุรการ ทั้งนี้ แต่ละหอพัก จะมีไฟฉุกเฉินและถังเก็บน้ําสํารอง น้องๆ 

สามารถนําถังมาเติมน้ําขึน้ไปใช้แก้ไขเหตุการณเ์ฉพาะหน้าได้เลยจ้า 

 ถ้าไม่สบายในหอพัก ท าอย่างไร 

ที่หอพัก จะมียาสามัญประจําบ้านอยู่ที่ห้องธุรการและห้องพี่ๆ กรรมการทุกห้องจ้า น้องๆ 

สามารถไปขอยาทานได้เลย แต่ถ้าน้องอาการหนัก....ต้องการพบแพทย์ ในตอนกลางวัน น้อง

สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยชียงใหม่ (ข้างหอหญิง 1) ส่วนตอนกลาง

คืน ให้แจ้งพี่กรรมการหรือแจ้งเจ้าหน้าที่นอนเวรประจําหอพัก เพื่อเรียกรถมารับไป

โรงพยาบาลคะ 

 จะให้ท่ีบ้าน ส่งพัสดุทางไปรษณีย์ มาให้ ต้องจ่าหน้าซองถงึ 

หอพักนักศึกษาชาย/หญิง อาคาร................ ห้อง................239 ถนนห้วยแก้ว ตําบล       

สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

 ถ้าที่บ้านส่งพัสดุทางไปรษณีย์ แล้วลืมระบุหอพักนักศึกษาจะติดต่อรับพัสดุได้

ที่ไหน 

เค้าจะเก็บรวมกันที่ไปรษณีย์จ้า ถ้าพัสดุธรรมดา+ลงทะเบียน รับที่ไปรษณีย์ มช.                

ถ้า EMS รับที่ไปรษณีย์พระสงิห์ โทรถามก่อนก็ได้ 053-814061 
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 เล่นอินเตอร์เน็ตในหอพักได้รึป่าว 

ได้คะ . . . .  หอพักมีบริการห้องคอมพิว เตอร์ ให้น้องๆ ได้ ใ ช้ งาน ตั้ งแต่ เวลา                     

09.00 – 22.00 น. และหากน้องๆ คนไหนที่ม ีLabtop สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้เสริฟให้ถึงห้อง

เลยจา้ 
 

 น าตู้เย็น มาใช้ในห้องได้มั้ย 

ไม่ได้คะ  
 

 อยากย้ายหอไปอยู่กับเพื่อน ท าไงดี 

เขียนคํารอ้ง แจ้งความประสงค์ พร้อมเหตุผลที่ผู้ปกครองหอพักนักศกึษาคะ 

 อยากสละสิทธิ์การอยู่หอพักในภาคเรียนที่ 2 ท าไงดี 

เขียนคําร้อง พร้อมเหตุผลที่ผู้ปกครองหอพักนักศึกษา หรือสามารถยื่นคําร้องได้ด้วย

ตัวเองที่ http://udo.oop.cmu.ac.th ประมาณเดือนตุลาคม เพราะถ้าน้องๆ ไม่อยู่หอพัก                

ในภาคเรยีนที่ 2 และไม่สละสิทธิ์ น้องๆ ก็จะต้องจ่ายค่าหอพักนะจ๊ะ 

 หวิข้าวตอนกลางคนื ท าไงดี 

ตุนอาหารสําเร็จรูปไว้ที่ห้อง หากไม่มีและทนไม่ได้จริงๆ โทรเรียกเพื่อนชาย (ก่อน 

24.00 น. นะ) ให้มาส่งเสบียง แต่ถ้าดึกกว่านั้น ก็เอาน้ําลูบท้อง ??? ทานดึกไม่ดี เดี๋ยวอ้วนนะ

จ๊ะ 

 ถ้ามีคนฝากจะของให้ ต้องฝากไว้ท่ีไหน 

หอ้งธุรการคะ พร้อมเขียนช่ือ-หอ้งดว้ยนะจะ๊  

 กุญแจห้องหาย ท ายังไง 

ยืมได้ที่ห้องธุรการ ยืมแล้วคืนภายใน 1 วันนะจ๊ะ.....ไม่งั้นจะ

มีคา่ปรับ วันละ 10 บาท จ้า  

 บัตรขึ้นลงหอพัก ส าคัญยังไง 

บัตรขึ้นลงหอพัก เสมือนใบเบิกทาง ทําให้น้องๆ สามารถขึ้น-ลงหอพักได้ ถ้าไม่มี.... ก็

ขึ้นไม่ได้ โดยหอพัก จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจเช็คความถูกต้องระหว่าง

เจ้าของบัตรกับบัตร อีกครั้งหนึ่งจา้ ดังนั้น แอบขึ้นหอพักอื่น..... ยากส์ ถ้าแอบขึ้น แล้วถูกจับได้ 

จะถูกลงโทษทางหอพักนะจะ๊ เพราะฉะนั้น อย่าคิด...แม้แต่จะลอง  

 

 

http://udo.oop.cmu.ac.th/
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 ของหาย...ท ายังไง  

ค้นหาอีกรอบ ว่าหายจริงรึปุาว หรือวางไว้แล้วลืมที่ หากหายจริง แจ้งพี่กรรมการ

หอพักหรือผู้ปกครองหอพัก หรอืเจ้าหนา้ที่ ที่ห้องธุรการก็ได้ แตท่ี่สําคัญ.... ขอเตือนจากใจจริง 

เข้า-ออกห้องทุกครั้ง ต้องล็อกประตูห้องทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของน้องๆ 

นะจะ๊ 

 

 

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี 

ส านักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เตรยีมตัวอย่างไร...เมื่อเกิดภัยพิบัติ 

  แผ่นดนิไหว  

แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทอืนหรือการเขย่าของพืน้ผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะ

สมดุล ซึ่งแผ่นดินไหว สามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วน

สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนัน้ ส่วนใหญ่เกดิจากธรรมชาติ บางลักษณะเกดิจากการกระทําของมนุษย์ แต่มี

ความรุนแรงน้อยกวา่การเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ หากเกดิแผ่นดินไหวขึน้ ควรปฏิบัติตนดังนี้ 

ขณะเกิดแผ่นดินไหว 

1. อย่าตื่นตกใจ พยายามควบคุมสต ิอยู่อยา่งสงบสุข  

2. ถา้อยู่ในบ้านใหย้ืนหรอืหมอบอยู่ในส่วนของบา้นที่มโีครงสรา้งแข็งแรง  

3.  หากอยู่ในอาคารสูง ควรตัง้สตใิห้มัน่ และรบีออกจากอาคารโดยเร็ว หนใีหห้่างจากสิ่งที่จะล้มทับได้ 

4.  ถา้อยู่ในที่โล่งแจง้ ให้อยู่หา่งจากเสาไฟฟาูและสิง่หอ้ยแขวนต่าง  ๆที่ปลอดภยัภายนอก คอื ที่โลง่แจ้ง 

5.  อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรอืสิ่งที่ทาํให้เกดิเปลวหรอืประกายไฟ เพราะอาจมีแกส๊รั่วอยู่บริเวณนั้น 

6.  ถา้ท่านกําลงัขับรถให้หยุดรถและอยู่ภายในรถ จนกระทัง่การสั่นสะเทอืนจะหยุด 

7.  ห้ามใช้ลิฟทโ์ดยเดด็ขาดขณะเกิดแผ่นดนิไหว 

8.  หากอยู่ชายหาดใหอ้ยูห่่างจากชายฝั่ง เพราะอาจเกิดคลืน่ขนาดใหญ่ซดัเข้าหาฝั่ง 

หลังเกิดแผ่นดนิไหว 

1. ควรตรวจตัวเองและคนข้างเคียงว่าได้รับบาดเจ็บหรอืไม่ ให้ทําการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน 

2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกดิแผ่นดินไหวตามมาอาคารอาจพังทลายได้ 

3. ใส่รองเทา้หุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว้ หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพังแทง 

4. ตรวจสายไฟ ท่อน้ํา ท่อแก๊ส ถ้าแก๊สรั่วให้ปิดวาล์วถังแก๊ส ยกสะพานไฟ อย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟ

จนกวา่จะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว 

5. ตรวจสอบว่าแกส๊รั่ว ด้วยการดมกลิ่นเทา่นั้น ถา้ได้กลิ่นให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบาน 

6. ให้ออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถงึ 

7. เปิดวิทยุฟังคําแนะนําฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ นอกจากจําเป็นจรงิ ๆ 

8. สํารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ําทิ้งกอ่นใช้ 

9. อย่าเป็นไทยมุงหรือเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง 

10. อย่าแพรข่่าวลือ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก... http://www.panyathai.or.th 

 

รูไ้ว.้..ใชว่า่ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.panyathai.or.th/
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 เพลงิไหม้ 

รู้หรือไม่ว่า ควันไฟจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้น สามารถคร่าชิวิตผู้คนได้ เพราะภายในเวลา 1 วินาที 

ควันไฟสามารถลอยสูงขึ้นไปได้ถึง 3 เมตร และภายใน 1 นาที ควันไฟสามารถลอยขึ้นไปได้สูงเท่ากับตึก 60 

ช้ัน ดังนั้น ทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ ควันไฟจะปกคลุมรอบๆ บรเิวณอย่างรวดเร็ว สาเหตุการเสียชีวิต ส่วนใหญ่มา

จากการสําลักควันไฟตายกอ่นที่เปลวเพลิงจะคบืคลานมาถงึตัว  ถา้หากเกดิเพลิงไหม้ ควรทําอย่าไร 

          1. ต้องควบคุมสติให้ได้ อย่าตื่นกลัวจนทําอะไรไม่ถูก แล้วเปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้(ถ้ามี) และ

หากได้ยินสัญญาณเตือนไฟไหม้ ให้รีบออกจากตัวอาคารทันที อย่าเสียเวลาตรวจสอบว่าเพลิงไหม้ที่ใด  

          2. หากเพลิงมีขนาดเล็ก พอที่จะดับเองได้ ให้ใช้ถังดับเพลิง เพื่อดับไฟ หากไม่มีอุปกรณ์ หรือไม่

สามารถดับเพลิงเองได ้ให้รีบแจ้งตํารวจดับเพลิง โทร. 199  จากนั้นรีบออกจากตัวอาคารทันที และปิดประตู-

หน้าต่างห้องที่เกดิเพลิงไหม้ให้สนิทที่สุดทันที (ถ้าทําได้) เพื่อให้เกดิภาวะอับอากาศ วิธีนีจ้ะช่วยให้เพลิงไหม้ช้า

ลง ทําให้ง่ายต่อการดับเพลิง แต่ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครติดอยู่ขา้งใน แล้วรีบวิ่งหนีออกมา 

          3. หากอยู่ในอาคารที่มีเพลิงไหม้ กอ่นจะเปิดประตูต้องแตะลูกบิดก่อน โดยนั่งชันเข่าให้มั่นคงหลัง

ประตู แล้วใช้หลังมือแตะที่ลูกบิดประตู ถ้ามีความร้อนสูงแสดงว่ามีเพลิงไหม้อยู่ในห้อง หรือบริเวณใกล้ๆ 

ดังนั้น อย่าเปิดประตูโดยเด็ดขาด  แต่หากลูกบิดไม่ร้อน ให้ค่อยๆ บิดออกช้าๆ โดยใช้ไหล่คอยหนุนประตูไว้  

หากทําได้ควรหาผ้าชุบน้ําปิดจมูก หรือผ้าห่มชุบน้ําชุม่ๆ ไว้ด้วย 

          4. หากต้องเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม ให้ใช้วิธีคลานต่ําๆ และหนีไปยังทางออกฉุกเฉิน เพราะ

อากาศที่พอหายใจได้จะอยู่ด้านล่างเหนือพื้นห้องไม่เกนิ 1 ฟุต เนื่องจากผูเ้สียชีวติและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้

ประมาณร้อยละ 90 เป็นผลมาจากสําลักควันไฟ เพราะมีทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไอร้อน ทําให้ขาด

ออกซิเจน ควรเตรียมหน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) ไว้จะปลอดภัยกว่า หรืออาจใช้

ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ตักอากาศ แล้วคลุมศีรษะหนีฝาุควันออกมา เพราะการคลานต่ําจะไม่สามารถทําได้

จากช้ันบนลงช้ันล่างที่มีควัน 

          5. อย่าใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนขณะเกิดเพลิงไหม้ เพราะอุปกรณเ์หล่านีจ้ะหยุดการทํางานเนื่องจาก

ไม่มีกระแสไฟฟูา ให้ใชบ้ันไดหนีไฟเท่านั้น 

6. หากติดอยู่ในวงล้อมของไฟ ให้โทรศัพท์แจง้หน่วยดับเพลิงว่าท่านอยู่ที่ตําแหน่งใดของเพลิงไหม้ 

แล้วหาทางช่วยเหลือตัวเองโดยปิดประตูให้สนิท หาผ้าหนาๆ ชุบน้ําอุดตามช่องที่ควันเข้าได้ เช่น ใต้ประตูหรือ

ช่องลมต่างๆ ปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศ แล้วเปิดหน้าต่างสง่สญัญาณดว้ยการใชไ้ฟฉายหรือผ้าโบก และ

ตะโกนขอความช่วยเหลือ ทั้งนี ้เพื่อให้คนนอกอาคารรู้ตําแหน่งที่แน่นอน 

          7. หากมีไฟลามติดตัว อย่าเพิ่งวิ่ง เพราะยิ่งวิ่ง... ไฟจะยิ่งลุกลาม ให้หยุดนิ่ง และล้มตัวลงนอนกับ

พืน้ทันที หลังจากนั้นให้ใช้มือปิดหน้า กลิ้งตัวทับเสือ้ผ้าที่ติดไฟจนดับ 

          8.ถา้หนีออกมาได้แล้ว ไม่ควรกลับเข้าไปในอาคารอีก หากยังมีคนอื่นติดอยู่ภายในอาคาร ให้แจ้ง

เจา้หน้าที่ดับเพลิงทราบ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ 

 

     ขอขอบคุณข้อมูลจาก... http://hilight.kapook.com 

 

http://hilight.kapook.com/
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ถุงยังชีพประจ าบ้าน (12 สิ่งของจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อเอาชีวิตรอด) 
 

เตรียมพร้อมขั้นพื้นฐาน ทุกบ้านควรจัดถุงยังชีพประจําบ้านให้เสมือนเป็นตู้ยาสามัญประจํา

บ้าน เพื่อใช้ดํารงชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้ซัก  3-7 วันเพื่อรอหน่อยงานกู้ภัยเข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือและอพยพออกจากพื้นที่ภัยพิบัติ จะบรรจุอะไรลงไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละ

ครอบครัว แตอ่ย่าลืมว่า...ตอ้งคล่องตัวไม่ใช่ใส่ของมากจนแบกไม่ไหวนะ  
 

12 สิ่งของจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อเอาชีวิตรอด มีดังนี้  

1. อาหารกระป๋องที่สามารถเปิดฝารับประทานได้เลยกรณีที่ไม่มีไฟและแก๊ส 

2. ยารักษาโรค อุปกรณ์ทําแผลเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้หากบาดเจ็บ 

3. น้ําสะอาดสําหรับดื่มที่เพียงพอสําหรับสมาชิกในครอบครัว 

4. ไม้ขีดหรอืไฟแช็คสําหรับจุดไฟ 

5. นกหวีดใช้เปุาขอความช่วยเหลือ หากเราบาดเจ็บและติดอยู่ในพืน้ที่อันตราย 

6. เสื้อชูชีพ เผื่อไว้ใช้ในกรณีที่น้ําท่วมสูง บางพื้นที่อาจใช้เรือยางในการอพยพด้วยคงต้องดูตาม

ความเหมาะสม 

7. เชอืกสําหรับผูก มัดสิ่งต่างๆ หรอืใช้สําหรับคล้องตัวเพื่อปูองกันน้ําพัดพา  

8. ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉายเพื่อใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคนื และแบตเตอรี่อื่นๆ 

9. มดีพับอเนกประสงค์ สําหรับตัดเชือกหรอืกิ่งไม้เล็กๆ 

10. วิทยุ เพื่อใชฟ้ังการรายงานข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัติตา่งๆ 

11. กระจก 1 บาน สําหรับใช้สะท้อนแสงแดด เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือระยะไกล  

12. เข็มทิศ เพื่อดูทิศทางระหว่างการอพยพ หากกรณีน้ําท่วม น้ําปุาไหลหลาก เส้นทาง

สัญจรเดิมถูกทําลาย ทําให้สับสนเรื่องทิศทางได้  

 

เมื่อเตรียมครบแล้วต้องมีแจ้งให้ทุกคนในบ้านรู้จุดที่วางถุงยังชีพไว้ด้วยหากเกิดภัยพิบัติจะได้

หยิบฉวยได้ง่าย และควรตรวจสอบ อาหาร ยา และอุปกรณ์ต่างๆ สม่ําเสมอเพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ

ยามใชจ้รงิๆ 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก…  คู่มือ คนไทยเตรยีมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดย บางจาก 

 

 

 




