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๐๖ร.ร.สาธิตฯ โชว์ผลงานวิชาการ

“คำาภีร์ อลังการ” 
ศิษย์เก่าศิลปกรรมฯ เบ้ืองหลังชุดประจำาชาติยอดเย่ียม

นักวิจัย มรภ.สงขลา ป๊ิงไอเดีย 
“พาราบาติก”
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“อาจารย์ชัยยุทธ มีงาม” คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำาปี 25๖1 สาขา
วศิวกรรมศาสตร ์รบัโลพ่ระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหา-
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม ท่ีผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา-        
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี      
มอบโล่รางวัลพระราชทานแก่นักวิจัยดีเด่น ประจำาปี 2561 ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5     
ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุร ีในการน้ี นายชัยยุทธ มงีาม อาจารย์
ประจำาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ โดยคดัเลือกจากนักวจิยัทีอุ่ทศิตนให้แก่การวจิยั
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ได้
จรงิ ก่อให้เกิดกระบวนการเรยีนรูแ้ละมปีระโยชน์ตอ่ชุมชนในด้านตา่งๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและสร้าง          
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง

อาจารย์ชัยยุทธ กล่าวว่า ผลงานวิจัยตลอดระยะเวลา 5 ปี 
ตนเน้นการทำางานที่สามารถตอบโจทย์จากการใช้ศาสตร์พระราชา     
มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานวจิยั   ซ่ึงผลงานวจิยัมทีัง้ทีต่พีมิพใ์น
ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ อิทธิพลของความเร็วรอบที่ส่งผลต่อ
สมบัติทางกลของการเชื่อมอะลูมิเนียมต่างชนิด ระหว่าง SSM7075 

กับ SSM356 ด้วยการเชื่อมเสียดทาน อิทธิพลของความเร็วรอบและ
ระยะกดอัดที่ส่งผลต่อการเช่ือมเสียดทานของอะลูมิเนียมหล่อกึ่ง
ของแข็ง SSM 6061 เทคนิคการเช่ือมซ่อมพอกผิวเพลาในเพลาขับ
ระบบส่งกำาลังในเครือ่งจกัรกล   ทีเ่หมาะสม ลดต้นทนุการซ่อม เป็นต้น 

อาจารย์ชัยยุทธ กล่าวอีกว่า งานวิจัยเรื่องน้ีมีที่มาจากการ
มองเห็นปัญหาการชำารดุของเพลาในอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้
มเีป็นจำานวนมาก โดยเป็นการสึกกรอ่นทีผิ่ว เพราะสภาพการกัดกรอ่น
จากกรดซัลฟิวริกอุตสาหกรรมยางพารา จึงส่งเพลาซ่อมด้วยการ       
พน่พอกผิว (Thermal Spay) ซึง่มคีา่ใช้จา่ยสูงและมคีวามล่าช้าในการ
ซ่อม ตนจึงศึกษาวิธีการซ่อมที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและได้
ผลการเช่ือมท่ีดีด้วย โดยการทำางานวจัิยเป็นการคดิคน้ควา้และทดลอง
ด้วยตรรกะทางความคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นลำาดับขั้นตอน สามารถ
นำาความคดิทีต่กผลึกไปแก้ปัญหาหรอืตอ่ยอดเป็นผลิตภณัฑไ์ด้ ดังน้ัน 
การทำาวิจัยจึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ องค์ความรู้หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยเป็นผลลัพธ์ที่จะพัฒนาคนและประเทศได้ 
ตอบสนองนโยบายของการพัฒนาประเทศไทยแบบ 4.0 ช่วยพัฒนา
ทั้งกำาลังคนและภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน 

“สำาหรับรางวัลที่ได้รับมาน้ันรู้สึกปลาบปล้ืมใจและซาบซึ้ง   
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถือเป็นกำาลังใจสำาคัญ    
ในการที่จะทำางานพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาต่อไป” นักวิจัย
ดีเด่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าว

“อ.ชัยยุทธ มีงาม” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา

 คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



สกู๊ป :  โดย สุนทรียา ลาสสวัสดิ์

ความรู้สึกภาคภูมิใจของ “คำาภีร์ อลังการ” หรือช่ือจริงว่า        
รพภัีทร สำาเร ศิษย์เกา่คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) ผู้ออกแบบชุดประจำาชาติให้กับสาวงามจากประเทศลาว       
ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศบนเวทีประกวด Miss Universe 2018      
มาครองได้สำาเร็จ และแทบทุกสื่อต่างกล่าวขวัญถึงความสามารถ           
ของคนไทยที่ฉายแสงโดดเด่นบนเวทีระดับโลก  

ศิษย์เก่า มรภ.สงขลา ผู้ออกแบบชุดประจำาชาติให้กับ น้องอร   
สาวงามประเทศลาว เล่าว่า  ตอนที่ประกาศผลได้ยินแต่เสียงโห่           
ขณะพยายามมองหาว่าน้องอรอยู่ตรงไหนบนเวทีแล้วเห็นเขาใส่ชุด    
ประจำาชาติออกมา เลยคิดว่าคงได้รางวัลแล้ว หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามา
แสดงความยินดีแทบทุกช่องทาง รู้สึกดีใจที่ได้เห็นผลงานตัวเองบนเวที
ระดับโลก คิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำาให้ได้รางวัลไม่ใช่แค่ชุดสวยเท่านั้น แต่ขึ้น
อยู่กบัตวัคนสวมใสแ่ละการนำาเสนอดว้ย โดยชุดนีไ้ด้แรงบนัดาลใจมาจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติเขื่อนเซเปียน-เซน้ำาน้อยแตก หลายประเทศหลั่งไหล
เขา้มาให้ความช่วยเหลอืพ่ีนอ้งชาวลาวทีป่ระสบภัย นีจ่งึเปน็โอกาสดีทีไ่ด้
แสดงออกถึงความขอบคุณผ่านชุดประจำาชาติ โดยฝากนางงามเป็น 
กระบอกเสียงแทนทุกคน 

คำาภีร์ อลังการ เล่าถึงรายละเอียดของชุดว่า ออกแบบในธีมชื่อ 
“Stream of Generosity” หรือธารสายน้ำาใจสู่ สปป.ลาว โดยหยิบยก
กินรีตัวละครในวรรณคดีมาผสมผสานกับแนวคิดหุ่นเต้นเปิดหมวก      
ตามสถานที่ต่างๆ ของลาว รวมกันกลายเป็นเรื่องราวของชุดประจำาชาติ
ชุดนี ้ซึง่ไดศึ้กษามาจากวรรณคดนีทิานพ้ืนบา้นของลาว โดยชุดมีน้ำาหนกั
ถึง 40 กก. ทำาจากยางพาราที่มีความยืดหยุ่นคงทน ทำาให้การขนส่ง
สะดวกและไมเ่กิดความเสยีหาย ใช้ทองคำาเปลวแทปิ้ดทบัทัง้ตัวหุ่น ลงราย
เอยีดด้วยเพชรเมด็เลก็ๆ และดึงลวดลายจากวฒันธรรมพ้ืนบา้นมาใส่ในชุด    
ซึ่งใช้เวลาทำาตั้งแต่ขั้นคิดงานจนชุดเสร็จเป็นเวลา 1 ปี อดหลับอดนอน
เกอืบ 2 เดือนเตม็ เพราะเปน็งานศิลปะทีต่นตอ้งการจะขายความคิดและ
โชว์ความละเอียด แต่ละขั้นตอนจึงผ่านมือตัวเองทั้งหมด ด้วยแรง           
ขับเคล่ือนจากศรัทธาในสิ่งที่ชอบมีความรักในสิ่งที่เราทำา จึงไม่ใช่แค่พา
ชุดไปถึงฝัน แต่สิ่งที่สำาคัญคือส่งต่อความสุขให้คนอื่นด้วย 

ศิษย์เก่าศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา 

สำาหรับเหตุผลที่เลือกทำาชุดประจำาชาติให้ประเทศลาว เนื่องจาก
ไดร้บัการตดิตอ่มาจากทางกองประกวด Miss Universe ของลาว ซึง่กอ่น
หน้านี้เคยได้รับโอกาสให้ออกแบบชุดประจำาชาติให้กับประเทศลาว       
จนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว ทั้ง Miss International Queen 2016 
และ Miss Supranational 2018 แต่ยังไม่เคยได้ทำาหน้าท่ีนี้ให้กับ
ประเทศไทยเลย ตนฝันอยากทำาชุดประจำาชาติให้กับไทยในเวที  Miss Universe 
จนถึงตอนน้ีก็ยงัอยากไดโ้อกาสนัน้อยู ่เพยีงแต่รอเวลาเก็บเก่ียวประสบการณ์
เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งหากได้รับโอกาสก็จะทำาอย่างเต็มที่  

“ผมมีความฝนัและอยากเดนิทางสายนีม้า
ตั้งแต่แรก จึงเลือกเรียนสาขาออกแบบ
ประยุกตศิ์ลป ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์มรภ.
สงขลา เพราะอยากทำาชุดประจำาชาติ   
อยากเหน็นางงามใสช่ดุท่ีออกแบบและทำาเอง
ตั้งแต่ตอนอายุ 1๙ ปี จึงตัดสินใจเรียนต่อ 
มหาวิทยาลัย ท่ี คิดว่ าจะสานฝันนี้ ได้         
โดยไม่ได้คำาถึงถึงว่าจะต้องมีช่ือเสียงโด่งดัง 
เพียงแค่มีความสะดวกใกล้บ้านและ
สอนเราได้ทุกอย่าง ซึ่งท่ีนี่สอน
งานศิลปท์กุประเภท เม่ือเรานำา
ความรู้จากศาสตร์ทุกแขนง
มาประยุกต์เข้าด้วยกัน จึง
ทำ า ใ ห้ ง าน มี ค ว าม เป็ น
เอกลักษณ์ และสามารถยืน
หนึ่งได้โดยไม่ซ้ำาแบบใคร” 

บทพิสูจน์หัวใจศรัทธา 

สู่รางวัลชุดประจำาชาติยอดเย่ียมเวทีระดับโลก

“คําภีร์ อลังการ”

“ดีใจมาก หายเหนื่อยเลย วันนี้ผมทำาสำาเร็จแล้ว จากการเก็บเกี่ยวความรู้
และประสบการณก์วา่ ๗ ป ีเพ่ือเวทน้ีี ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ทำาให้ผมเดินมาไกลขนาดนี้”

นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจที่ “คำาภีร์ อลังการ” ในฐานะ
คนไทยคนหนึ่ง สามารถก้าวขึ้นไปแสดงฝีมือบนเวทีระดับโลก 
จนได้รบัเสียงช่ืนชมลน้หลาม สร้างช่ือเสียงแก่ตัวเอง ตลอดจน 
มรภ.สงขลา และประเทศ เช่ือวา่ความสำาเร็จของเขาจะกลายเป็น
แรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ท่ีกำาลังมีความฝัน กล้าที่จะก้าว  
ออกมาสร้างสรรค์ผลงานที่แม้แต่โลกยังต้องจดจำา
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สกู๊ป :   โดย สุนทรียา ลาสสวัสดิ์ 

  

“น้ำาสำาคัญยิ่งใหญ่ คือน้ำาพระทัยสู่ปวงชน” คือการเปิดเข้าสู่
เรียงความเรื่อง พระบิดาแห่งการจัดการน้ำา ที่ เบญญาภา อินสัน 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา 
ถ่ายทอดความรู้สึกตื้นตันใจต่อพระมหากรุณาธิคุณในหลวง   
รัชกาลที่ 9 จนชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

 การประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง พระบิดาแห่งการจัดการน้ำา 
จดัทำาขึน้โดยกองพัฒนานกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ   
แห่งชาติ ปี 2561 โดยมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่             
ผู้ชนะเลิศ คือ เบญญาภา อินสัน ในระหว่างกิจกรรมเคารพธงชาติและ   
ร้องเพลงชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถงหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา 

เบญญาภา เผยถึงแรงบันดาลใจสำาคัญในผลงานเขียนช้ินนี้ว่า    
เกิดจากความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่รงทุม่เทพระวรกาย
เพื่อราษฎรมาตลอด และด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน     
ภาคใต ้ซึง่ไดร้บัการขนานนามวา่เปน็พ้ืนทีส่แีดง แตก่มี็โครงการแกลง้ดนิ
ของพระองค์ทา่นมาช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ม่มีความรูม้ากอ่น เปน็ความรูส้กึ
ตืน้ตนัทีพ่ระองค์ไม่เคยทอดทิง้ให้ประชาชนอยู่อย่างโดดเดีย่ว และภูมิใจที่
ได้เกิดเป็นราษฎรของพระองค์

ดว้ยความสำานกึในพระมหากรณุาธิคณุอนัหาทีส่ดุมิไดน้ี ้เม่ือทราบวา่
กองพัฒนานักศึกษาจัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “พระบิดาแห่งการ
จัดการน้ำา” จึงเกิดความสนใจที่จะถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านการ
จดัการทรพัยากรน้ำา ประกอบกบัเคยเขา้รว่มโครงการปลารอ้งไห้ จงึทำาให้
คุ้นเคยและพอมีความรู้เรื่องโครงการพระดำาริ อาทิ โครงการฝนหลวง        
ทีมุ่่งแกไ้ขปญัหาน้ำาแลง้หรอืการขาดแคลนน้ำาในการเกษตร ช่วงท่ีเกดิภาวะ
ฝนแล้งหรือฝนทิง้ช่วงเป็นเวลานานในพื้นทีภ่าคอีสาน เมื่อพระองค์ทราบถึง
ปัญหาและทรงหาวิธีแก้ไข จนปัจจุบันชีวิตของราษฎรดีขึ้น

โครงการแกม้ลิง ทีมุ่่งบรหิารจดัการน้ำาในฤดนู้ำาหลาก เพ่ือป้องกนั
และบรรเทาปัญหาน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคกลาง นอกจากจะแก้ไข
ปัญหาน้ำาท่วมแล้ว ยังส่งผลดีในการพัฒนาอาชีพราษฎรที่มีอาชีพ             
ทำานาเกลือและนากุ้งอีกด้วย โครงการกังหันชัยพัฒนาบำาบัดน้ำาเสีย        
ตามพระราชดำาริ เกิดจากน้ำาพระทัยของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยราษฎร 
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เป็นผลมาจากน้ำาเน่าเสีย 
พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำาริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ
แบบประหยัดค่าใช้จ่าย นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำาให้ดีขึ้น

อีกหนึ่งโครงการที่มีบทบาทในการจัดการน้ำา คือ โครงการ         
ฝายชะลอความชุ่มช้ืน ทีมุ่่งฟืน้ฟปูา่ไม้ทีเ่ปน็แหลง่ตน้น้ำาลำาธารให้กลบัคืน
สู่สภาพเดิม พระองค์ทรงแนะนำาให้สร้างฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กตามลำาธาร
เพ่ือชะลอการไหลของน้ำา น้ำาของฟากฝั่งของลำาธารจะให้ความชุ่มชื้นแผ่   
ไปท่ัวจนทำาให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังเป็นแนวกันไฟ          
ที่เรียกว่า “ป่าเปียก” อีกด้วย

หากพูดถึงพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำา ทั้งน้ำาบนดินหรือ
แม้แต่น้ำาบนฟ้า พระองค์ทรงมุ่งม่ันศึกษาค้นคว้าหาวิธีจัดการน้ำา เพ่ือ
พระราชทานน้ำาบรรเทาทกุขใ์ห้แกร่าษฎรทัว่ทกุภาคมาโดยตลอด จงึไม่นา่
แปลกใจที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำามี
จำานวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับด้านๆ อ่ืน และย่ิงกว่านั้นพระองค์ทรงมี     
พระราชดำาริในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำาอย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน 

แม้วนันีพ้ระองค์จะเสดจ็สูส่วรรคาลยั แตพ่ระราชกรณยีกิจ
รวมท้ังศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ำา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้ำา การระบาย การควบคุม การทำาน้ำาเสียให้เป็นน้ำาดี 
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาน้ำาแลง้ น้ำาทว่มนัน้ ย่อมประจกัษช์ดัและ
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ
พระองค์นั้นหาเสมอเหมือนได้ยากยิ่ง และควรค่าที่จะได้รับการ
เทิดพระเกียรติพระราชสมญัญานามว่า “พระบิดาแหง่การจดัการน้ำา” 
โดยแท้จริง  

 

นศ.ครุฯ เขียนเรียงความ “พระบิดาแห่งการจัดการน้ํา”
ถ่ายทอดความต้ืนตันใจ รำาลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ 
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ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการแสดงผลงาน         
8 กลุม่สาระการเรยีนรู ้โชวศั์กยภาพเด็กปฐมวยั-ประถมศึกษา 
พร้อมถ่ายทอดศาสตร์พระราชา 9 แขนง เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ดร.พรรณี ผุดเกต ุผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจดันิทรรศการวชิาการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตฯ เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม ที่ผ่านมา  
โดยม ีนายพเิชษฐ์ จันทว ีรองอธกิารบดีฝ่ายยุทธศาสตรพ์ฒันาระบบ
การบริหารและพัฒนาหน่วยงาน เป็นประธานในพิธี เปิด ว่า             
ทางโรงเรียนฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถม
ศึกษา ครูผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านสาระ   
ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง          
คณุลักษณะอันพงึประสงค ์พฒันาทกัษะตา่งๆ อันเป็นสมรรถนะสำาคญั
ให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย จงึได้จัดนิทรรศการในครัง้น้ีขึน้ เพือ่เปิด
โอกาสให้นักเรยีนได้เรยีนรูด้้วยการปฏบัิตจิรงิ สามารถนำาความรูค้วาม
สามารถท่ีมีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดง 
ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันในด้านวิชาการ นำาไปสู่การ
เป็นผู้นำาทางด้านการศึกษาในอนาคต

ดร.พรรณี กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ถือเป็นกระบวนการ       
ท่ีสำาคัญในการนำาหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตั ิซ่ึงหลักสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกในการ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ มีความรูแ้ละทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเช่ือที่ว่า       
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ   

ด้าน อาจารย์รัศม์ิดาว สุขมาตย์ รองผู้อำานวยการ            
ฝ่ายปฐมวยัและบ้านสาธติ กล่าววา่ นอกเหนือจากการนำาเสนอผลงาน
ทางวิชาการของนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
ชุมชนแล้ว อีกหน่ึงหัวใจสำาคัญของงานในครั้งนี้ คือการจัดแสดง
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย         
พระราชสมัญญา พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ได้แก่ พระบิดา        
แห่งการจัดการน้ำา พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่ง     
ฝนหลวง พระบิดาแห่งนวตักรรมไทย พระบิดาแห่งการวจัิยและพฒันา
ขา้วไทย พระบิดาแห่งการอนุรกัษม์รดกไทย พระบิดาแห่งการวจิยัไทย
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 
นอกจากนั้น ยังมีการร้องเพลงชาติร่วมกันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ท่าน การบรรเลงเพลง                       
พระราชนิพนธ์  โดยวง SATIT STRING ENSAMBLE เป็นต้น  

ร.ร.สาธิตฯ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิชาการ 

ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ๙ แขนง 
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นิเทศฯ มรภ.สงขลา 
ผงาดเวทีสายฟ้าน้อย
กวาด ๔ รางวัลดีเด่น-ชมเชย 
ประกวดสารคดีเชิงข่าว

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ฟอร์มเวที
สายฟ้าน้อย คว้า 4 รางวัลดีเด่น ชมเชย ประกวดสารคดี        
เชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน-อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ครองรางวัลรวมสูงสุดต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
(มรภ.สงขลา) ในฐานะท่ีปรึกษาการผลติผลงานของนกัศึกษา เปดิเผยวา่ 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
ร่วมกับ บจม.ทรู คอร์ปอเรช่ัน จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย 
ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2561 โดยมีผลงานของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
โปรแกรมวชิานิเทศศาสตร ์มรภ.สงขลา ผ่านเขา้รอบสุดทา้ยเพือ่เขา้ไป
ชิงรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวม 6 เรื่อง ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับรางวัล
ดีเด่น สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน จากผลงานเรื่อง        
วิถีประมงเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง และ ประเภทอัตลักษณ์
วัฒนธรรม จากผลงานเรื่อง ลากพระทางน้ำา 

นอกจากน้ัน ยังได้รับรางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าววิทยุ       
เรื่อง เกม มหันตภัยใกล้ตัว และ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถี
ชุมชน จากผลงานเรื่อง วิถีแห่งการเก้ือกูลของมันนิและชาวบ้าน        
โหล๊ะหาร ส่วนอีก 2 ทีมท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้รับเกียรติบัตร          
จากผลงานเรื่อง สืบทอดทำาเทริดแบบโบราณเมืองสิงหนคร และ        
ผลงานเรื่อง ปลดล็อคกัญชาในทางการแพทย์ไทย ซ่ึงสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์เรื่อง วิถีประมงเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง ที่ได้รับรางวัล   
ดีเด่น ประเภทวิถีชุมชน จัดทำาโดยนักศึกษาทีมบา้นเลขท่ี 6 Production 
ประกอบด้วย  นายกฤษฎา ศรลำาแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม   
นายศุภกฤต มีชัย และ นายสิรวิชญ์ บริรักษ์ ส่วนสารคดีเชิงข่าว
โทรทัศน์เรื่อง ลากพระทางน้ำา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทอัตลักษณ์
วัฒนธรรม จัดทำาโดยนักศึกษาทีม หมันๆ Team ประกอบด้วย     

น.ส.นูรเดียนา หะ น.ส.เซาดะห์ เลาะมิง นายกฤษฏิ์ หนูยิ้มซ้าย 
นายธนวัฒน์  เพชรรักษ์ และ นายฮาฟีซัน ยีเฮ็ง  

 ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ในปีน้ีมีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้า
ประกวดทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง 
21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษา และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 80 เรื่อง 
จาก 24 สถาบันการศึกษา ได้แก่ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น 22 เรื่อง 

จาก 13 สถาบันการศึกษา ประเภทส่ิงแวดล้อมดีเด่น 15 เรื่อง         
จาก 10 สถาบันการศึกษา ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น 23 เรื่องจาก        
15 สถาบันการศกึษา และประเภทอัตลักษณว์ฒันธรรมดีเด่น 20 เรือ่ง 
จาก 12 สถาบันการศึกษา ซ่ึง มรภ.สงขลา ถือเป็นมหาวิทยาลัย         
ที่มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายมากที่สุดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน      
โดยสามารถคว้ามาได้ถึง 4 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และ
เงินรางวัลรวม 55,000 บาท 

“ตลอดระยะเวลา 3 ปทีีส่ง่ผลงานเข้าประกวด เพือ่มุ่งสู่เปา้หมาย 
100 ปี 100 รางวัล อันเป็นการเฉลิมฉลองในวาระสำาคัญของ
มหาวิทยาลัย ที่จะครบวาระ 100 ปีแห่งการก่อตั้งในปี 2562 ซึ่งขณะนี้
ได้มาประมาณ 87 รางวัลแล้ว คิดว่าจะสามารถดำาเนินการได้ครบ  
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยที่ผ่านมา
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา สนับสนุนให้นักศึกษา            
ส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพด้าน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างเต็มที่ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์หลังจาก
จบการศกึษา” อาจารยป์ระจำาโปรแกรมวิชานเิทศศาสตร์ มรภ.สงขลา กลา่ว
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สัมผัสบรรยากาศควันหลงเทศกาล
ลอยกระทง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจากต่างแดน 
ไปกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-
นิวซีแลนด์ : กระทงไทย Go อินเตอร์ ที่จัดขึ้นโดย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ภายใต้แนวคิดใช้
วัฒนธรรมเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธร์ะหว่างนักศึกษาสอง
ประเทศ ไดท้ั้งรอยย้ิมและภาพความสนกุจากความสุขของ
ทุกฝ่าย 

อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร ประธานโปรแกรมวิชาภาษา
องักฤษ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา (มรภ.สงขลา) เล่าว่า บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไป
ดว้ยความสนุกสนานครกึครืน้ โดยไดร้บัความรว่มมืออยา่งดจีาก
นักศึกษาในคณะฯ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ
นิวซีแลนด์ รวม 6 คน ที่เดินทางมาเยือน มรภ.สงขลา และ      
เข้าร่วมกิจกรรม “กระทงไทย Go อินเตอร์” ที่ทางคณะฯ จัดขึ้น        
ทุกคนให้ความสนใจและแสดงออกถึงความสุข ต้ังแต่การแลกเปล่ียน
ดา้นศลิปะการแสดงของทัง้สองประเทศ การหดัทำากระทงร่วมกนั 
และการชวนนักศึกษานิวซีแลนด์มาสวมใส่ชุดไทย

สำาหรบัการแสดงในชดุ “ภมิูใจใต”้ ทีนั่กศกึษา มรภ.สงขลา 
นำามาถ่ายทอดให้นักศึกษาต่างชาติได้รับชมในครั้งน้ี เป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมภาคใต้ที่มีความเป็น      
พหุวัฒนธรรม ค่อนข้างมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ

ประชากรท้ัง คนจีน ไทยพุทธ และมุสลิม              
แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข         

ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร์ฯ เน้นการเรียน         
การสอนด้ านความเป็นมนุษย์            

และการจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนภาษาและ
วัฒนธรรม จึงเป็น

กิจกรรมหน่ึงที่

ทำาให้อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ 

มีโอกาสเรยีนรู ้แลกเปลีย่นความคดิ
และวฒันธรรมของแต่ละชาต ิเสรมิสรา้ง

ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มี
ลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมและเป็นการเผยแพร่

วฒันธรรมอนัดงีามของไทยใหช้าวตา่งชาตไิดเ้รยีนรู ้
และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในคราวเดียวกันด้วย  

ดา้น อาจารยณั์บปราณ เตยีวสกลุ รองคณบดฝีา่ยพฒันา
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า 
กิจกรรมที่จัดข้ึนในครั้งน้ีมุ่งหวังให้นักศึกษาตระหนักและเห็น
คณุคา่ของวฒันธรรมประเพณไีทย ดว้ยการปฏบิตัใิหเ้หน็ ซ่ึงการ
เชิญชวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากนิวซีแลนด์ ที่ต้องการมาเปิด
ประสบการณ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ซ่ึงกันและกัน กิจกรรมวันลอยกระทงของไทยนอกจากมี
บรรยากาศสนุกสนานแล้ว ความละเมียดละไมอันเป็นเสน่ห์ของ
วัฒนธรรม ยังช่วยสร้างความอบอุ่นใจให้กับนักศึกษานิวซีแลนด์
ด้วย สิ่งสำาคัญคือ นักศึกษาของเราได้เห็นค่าของประเพณีที่มีอยู่
อย่างแท้จริง 

อาจารย์ณับปราณ กล่าวอีกว่า สังคมไทยยุคปัจจุบันมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากมีคนจาก             
หลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่อาศัย ประกอบธุรกิจ หรือศึกษาใน
ประเทศไทย นอกจากน้ัน ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส่งผลใหมี้การตดิตอ่ส่ือสารกนัอยา่ง
ไร้พรมแดน ปัจจัยเหล่าน้ีก่อให้เกิดการเผยแพร่และการแลกเปล่ียน
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกคือการ             
ผูกมิตรไมตรีและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนจากหลากหลาย
ประเทศ ด้านลบคือความไม่เข้าใจซ่ึงกันและกันในหลายมิติ                
อนัเน่ืองมาจากรากฐานทางวัฒนธรรมทีต่า่งกนั การทีจ่ะส่งเสริม
ด้านบวกและปรับทัศนคติที่เป็นเชิงลบระหว่างชาวไทยและ              
ชาวต่างชาติให้มีความเข้าใจซ่ึงกันและกันมากยิ่งข้ึน จึงจำาเป็น
ต้องหาหนทางนำาผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกัน
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิธีคิดและพฤติกรรมของกันและกัน

 อาจารย์วัจนี เปรมฤดีปรีชาชาญ ผู้ดูแลนักศึกษาจาก
นิวซีแลนด์ สังกัดหน่วงงาน Camp Students Link กล่าวบ้างว่า 
การแสดงของนักศกึษานิวซีแลนดท์ีน่ำามาแสดงในครัง้น้ี การแสดง

เปิดบ้าน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นิวซีแลนด์
มรภ.สงขลา ชวนสัมผัส ควันหลงลอยกระทง

Go อินเตอร์
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ของผู้ชายมีช่ือว่า Haka สมัยก่อนเป็นพิธีสำาหรับปลุกใจและข่มขวัญ
ศตัรขูองชนเผา่เมารใีนประเทศนิวซีแลนด ์แตป่จัจบัุนนำามาใชเ้พือ่
สร้างขวัญกำาลังใจและข่มคู่แข่งในการแข่งขันกีฬารักบ้ี ส่วน Pai 
Dance เป็นการเต้นรำาของผู้หญิงในเผ่าเมารี มีสำาหรับงานฉลอง
และการต้อนรับ ทั้งสองการแสดงเป็นเอกลักษณ์ที่สำาคัญของ
ประเทศนิวซีแลนด์ 

ขณะที่ Lata’ I Francisco To’a นักศึกษาสาวจากประเทศ
นิวซีแลนด์ กล่าวด้วยรอยย้ิมและสีหน้าเป่ียมความสุขว่า ก่อนหน้าน้ี
ไม่เคยรู้จักหรือได้ยินช่ือประเพณีลอยกระทงมาก่อนเลย แต่ด้วย
ความชอบในงานประดิดประดอย จึงมีความสุขและชอบมากที่ได้
ทำากระทง ตนเคยเห็นชุดไทยจากโทรทัศน์รู้สึกว่าสวยงาม ดังนั้น 
จงึดใีจมากทีมี่โอกาสใส่ชดุไทยที ่มรภ.สงขลา และดีใจทีไ่ดเ้ข้ารว่ม
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในครั้งน้ี จะนำาความน่าสนใจของ
ประเพณลีอยกระทงไปเลา่ใหเ้พือ่นๆ ทีนิ่วซีแลนด์ ฟัง ส่ิงทีป่ระทบั
ใจในเมืองไทยก็คือคนไทย เพราะคนไทยมักจะยิ้มทำาให้รู้สึกว่า
เขาต้อนรับเราและชอบเรา

ปิดท้ายด้วย ซาฟาวี อีซอ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา กล่าวว่า นอกเหนือจาก                

สกู๊ป :  โดย สุนทรียา ลาสสวัสด์ิ

ประเพณีลอยกระทงแล้ว ยังมีวัฒนธรรมและประเพณีไทยอีกหลายอย่าง
ท่ีอยากนำาเสนอให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก แต่เน่ืองจากช่วงน้ีเพ่ิงผ่านพ้น
บรรยากาศเทศกาลลอยกระทงมาไดไ้ม่นาน จงึถือเปน็เรือ่งดทีีไ่ด้
แลกเปลีย่นและเผยแพรว่ฒันธรรมระหวา่งกนั แม้ตนจะไม่เคยทำา
กระทงมาก่อน เน่ืองจากนับถือศาสนาอิสลาม แต่เห็นเพื่อนๆ  
จากนิวซีแลนด์ให้ความร่วมมือและบรรยากาศตอนทำาก็
สนุกสนานเปน็กนัเอง ทำาใหรู้สึ้กวา่เราสามารถใชว้ฒันธรรมสรา้ง
มิตรภาพให้เกิดขึ้นได้ 

มากกว่าการท่ีประเพณีลอยกระทงของไทยจะถูกนำาไป
เล่าต่อยังประเทศนิวซีแลนด์แล้ว ภาพหลังเสร็จกิจกรรม
เหล่านักศึกษาในคณะฯ เข้าไปล้อมวงพูดคุยกับนักศึกษา
นิวซีแลนด์ด้วยรอยยิ้มมิตรภาพอย่างไม่เคอะเขิน ทำาให้
เช่ือว่าวัฒนธรรมไม่ใช่ตัวแบ่งกั้นความเป็นเพื่อนมนุษย์ 
การร่วมมือแลกเปลี่ยนกันจะก่อเกิดความเข้าใจ อันเป็น  
พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุข 
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มรภ.สงขลา 
ยกหลากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โชว์เวทีประชุมวิชาการ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 
แทคทีมนำา 7 ผลงานวิจัยพัฒนาท้องถ่ิน โชว์เวทีประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม ที่ ผ่านมา อาจารย์คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เดินทางไปเขา้ร่วมนำาเสนอผลงานวจิยัในเวทปีระชุมวชิาการระดับชาต ิ
ประจำาปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ-                  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
ซ่ึงในการประชุมวิชาการครั้งน้ีมีคณาจารย์ของทางคณะฯ เข้าร่วม      
นำาเสนอผลงานวิจัย รวม 7 เรื่อง แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ 6 เรื่อง และ
ภาคบรรยาย 1 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยภาคบรรยายเป็นการศึกษาอิทธิพล
ของปรมิาณสารคูค่วบไซเลนตอ่การอ่อนตวัของความเคน้และพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่ผสมซิลิกาเป็นสารตัวเติม          
จัดทำาโดย ดร.วัชรินทร์ สายน้ำาใส นายสุไหลหมาน เบญฤทธิ์ 
นายกิตตินันท์ ช่วยดำา และ น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง จากหลักสูตร
ยางและพอลิเมอร์ 

สำาหรับผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ 
1. การแยกและคัดเลือกยิสต์ชอบแรงดันออสโมติกสูงจาก     

น้ำาผึ้งท้องถิ่นเพื่อผลิตเอทานอล โดย น.ส.วาสนา มู่สา น.ส.โซเดีย 
มาหะมะ และ น.ส.อัมนี มะงง หลักสูตรจุลชีววิทยาประยุกต์ 

2. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรตีเอส    
ทนร้อนในสภาวะด่างโดย Bacillus sp.PS53 จัดทำาโดย ผศ.เชาวนีพร 
ชีพประสพ หลักสูตรเคมีและเคมีประยุกต์ 

3. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอลฟ่าแมงโกสตินจากเปลือก
มงัคดุและแดปโนเรตนิจากรากพาหม ีโดย ผศ.ดร.ทวสิีน นาวารัตน์ 
และ น.ส.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ หลักสูตรเคมีและเคมีประยุกต์ 

4. ปรมิาณและองคป์ระกอบมลูฝอยในหาดชลาทศัน์ จ.สงขลา 
โดย ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ น.ส.มณิสรา เล่ือนนก และ 
น.ส.วรรษมล ฤทธิไพโรจน์ หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5. แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์สำาหรับโรคมือ เท้า ปาก บน
เครือข่าย โดย นายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง และ น.ส.ประพรรณพร 
รัตนะ หลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ 

6. การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำาดับข้ันในการ
เลือกทำาเลที่ตั้งของจุดรับซื้อปาล์มน้ำามันใน จ.นครศรีธรรมราช โดย 
ผศ.สารภี จุลแก้ว ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง และ ผศ.ธนะรัตน์ 
รัตนกูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

  นอกจากน้ัน ในโอกาสเดียวกันน้ียังมีอาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ในครั้งนี้ด้วย คือ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ อาจารย์จิรภา คงเขียว 
ผศ.ดร.จารวุรรณ คำาแกว้ อาจารยจ์ริาภรณ์ กวดขนั ดร.ภัทราวรรณ 

เพชรแก้ว และ อาจารย์ศรันยา เฮงสวัสดิ์ 

ระดับชาติ ม.แม่โจ้ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สอนนักศึกษาปลูกถ่ัวแระ
ญ่ีปุ่น ช้ีเป็นพืชส่งออกท่ีน่าจับตา ปลูกได้เกือบตลอดท้ังปี แถมมีความ
สามารถตรึงไนโตรเจน ช่วยเกษตรกรลดใช้สารเคมีได้อย่างดี

  อาจารย์ธัชวีร์ ขวัญแก้ว โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ในฐานะอาจารย์ประจำาสถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เปิดเผยว่า ในการเรียนวิชาพืชไร่
เศรษฐกิจ นักศึกษาของทางคณะฯ จะได้เรียนรู้เก่ียวกับการปลูกพืชชนิด
ต่างๆ หน่ึงในน้ันคือถั่วแระญี่ปุ่นหรือที่บางคนเรียกว่า “ถั่วเหลืองฝักสด” 
โดยทางคณะฯ นำาสายพันธุ์ KPS 292 มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกำาแพงแสน และเป็นสายพนัธ์ุเดียวกับทีจ่ำาหน่ายในรา้นสะดวกซือ้ 
เหตุที่เรียกว่าถั่วแระญี่ปุ่น เน่ืองจากผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศ
ดังกล่าว แม้ญี่ปุ่นจะปลูกอยู่แล้วแต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของตลาด ถ่ัวแระญีปุ่่นจึงถอืเป็นพชืทีน่่าสนใจ หากเกษตรกรหรอืประชาชน
รายใดสนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานและขอคำาแนะนำาจากแหล่งเรียนรู้
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ ในส่วนของนักศกึษาตอ้งดูแลทกุขัน้ตอน
ตั้งแต่แรก เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

  อาจารย์ธัชวีร์ กล่าวว่า ถั่วแระญี่ ปุ่นมีรสชาติหวานอร่อย                    
เนื้อละเอียด ที่สำาคัญ ปลูกง่ายมากแทบไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลย และ
สามารถปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม         
ที่มีฝนตกหนัก ชอบดินร่วน ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำาได้ดี ใช้ระยะเวลา
ต้ังแต่เร่ิมปลูกจนถึงเก็บเก่ียวประมาณ 70 วัน เป็นพืชท่ีมีการปลูกมานานแล้ว
โดยเฉพาะในภูมิภาคอื่นๆ แต่ในภาคใต้เริ่มนิยมเมื่อไม่นานมานี้ สำาหรับ
ระยะปลูก 30x20 เซนติเมตร 30 คือ ระยะระหว่างแถว ส่วน 20 คือ           
ระยะระหว่างต้น อัตราปลูก 3 เมล็ดต่อหลุม และมีโอกาสงอกสูงถึง                
80-90% ขึ้นอยู่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วย ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวแต่ละ 
1 ไร่อยู่ที่ปริมาณ 750-800 กิโลกรัม/ไร่ ผลตอบแทนราคาต่อกิโลกรัม
อยู่ที่ 40-60 บาท (ราคาฝักสดมาตรฐาน) นอกจากน้ัน เกษตรกรยัง
สามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวเ้พาะปลูกในรอบตอ่ไปได้ โดยคณุภาพยังดีเชน่เดิม 
ลักษณะทางพันธุกรรมไม่เปลี่ยนแปลง 

คณะเทคโนโลยีเกษตร
   ฝึก นศ. ปลูกถั่วแระญ่ีปุ่น

 อาจารย์ประจำาสถานีปฏิบัตกิารพชืไร ่กล่าวอีกวา่ พชืตระกูลถัว่มี
ข้อดีคือมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนเอาไว้ได้ จึงช่วยลดการใช้ปุ๋ย
หรือสารเคมีได้เป็นอย่างดี ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม อยาก
ให้เกษตรกรเพ่ิมความระมัดระวังเรื่องการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชแต่ละ
ชนิด สำาหรับพืชตระกูลถั่วควรหลีกเลี่ยงปุ๋ยเดี่ยวไนโตรเจน เช่น สูตร 46-
0-0 (ยูเรีย) หรือ 21-0-0 (แอมโมเนียมซัลเฟต) เนื่องจากเป็นการเพิ่ม
ปริมาณไนโตรเจนโดยไม่จำาเป็น แต่ควรเลือกใช้สูตร 15-15-15 หรือ 
18-24-24 เพราะมีอัตราส่วนปริมาณฟอสฟอรัสและโพเเทสเซียมสูง            
พอเหมาะ ซ่ึงพืชตระกูลถ่ัวไม่สามารถสร้างเองได้และจำาเป็นต้องได้รับจากดิน 

ด้าน น.ส.ศุภนิดา จันทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร์ และ น.ส.จินตนาภา ดำากลึง โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเกษตร 
แขนงวิชาการผลิตพืช กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกเรียนทางด้านเกษตรก็เพื่อนำา
ความรูไ้ปพฒันาและตอ่ยอดให้กบัตนเองและชมุชน ถอืเป็นความทา้ทายที่
หากเรียนด้านอ่ืนอาจไม่ได้ทำาในลักษณะน้ี เริ่มตั้งแต่ขุดดิน เตรียมแปลง 
ไปจนถึงออกจำาหน่ายผลิตผล ตนและเพื่อนๆ ได้เรียนรู้ในทุกกระบวนการ 
คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เรียนเกษตรซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถนำาไปใช้จริง 
โดยที่ผ่านมาคนในชุมชนเคยมาขอความรู้เร่ืองการเตรียมดิน ปลูกพืช            
ตนจึงอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาเรียนเกษตรกันให้มากขึ้น เพราะการเรียน
ในศาสตรแ์ขนงน้ีเมือ่จบออกไปแล้วไมใ่ชแ่คป่ลูกผัก เล้ียงปลา แตจ่รงิๆ แล้ว
ความรู้กว้างกว่าน้ันมาก เช่น เป็นนักวิชาการในโครงการหลวง เป็นต้น             
ซึ่งตนเคยไปฝึกงานที่นั่นและอยากกลับไปอีก
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ก่อนสายฝนจะหมดไป ท้ิงไว้แต่ความแห้งแล้งกับ
สีหน้าหว่ันวิตกของชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คนรุ่นใหม่ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ได้หอบหิ้วหัวใจ                
นักพัฒนาลงสำารวจพ้ืนท่ี จ.สตูล พร้อมลงแรงสร้างฝายชะลอน้ำา 
หลั่งสายธารน้ำาใจชุ่มฉ่ำาสู่ชุมชน     

อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม ประจำาโปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  ในฐานะ
ท่ีปรึกษาชมรมสิงห์อาสา เปิดเผยว่า ช่วงระหว่างวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
ท่ีผ่านมา นักศึกษาในชมรมฯ เดินทางไปทำาโครงการสิงห์อาสา
ร่วมใจพัฒนาฝาย ณ บริเวณเขตอุทยานน้ำาตกวังสายทอง                        
อ.ละงู จ.สตูล เน่ืองจากเล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใน
ปัจจุบันท่ีประสบปัญหาภัยแล้งและความเส่ือมโทรมอย่างมาก                 
ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการตัดไม้ทำาลายป่า ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
และแหล่งน้ำาตามธรรมชาติลดลง ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างมาก ดังน้ัน นักศึกษาชมรมสิงห์อาสา 
จึงร่วมกันสร้างฝายในพ้ืนท่ีดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งทาง
ธรรมชาติ และเพ่ือให้ประชาชนมีน้ำากินน้ำาใช้ในการประกอบอาชีพ 
อีกท้ังยังปลูกฝังให้นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ                  

“สิงห์อาสา” มรภ.สงขลา หอบหิ้วหัวใจนักพัฒนา
“ร่วมแรงสร้างฝายกั้นน้ำา หลั่งสายธารน้ำาใจสู่ชุมชน     

มีความผูกพันและมีใจรักธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น 
อาจารย์ศดานนท์ กล่าวว่า ส่ิงสำาคัญที่นักศึกษาได้รับจาก

โครงการนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะและชุมชน โดย
ทางชมรมได้ผสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่                   
กองอำานวยการรกัษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) จ.สตลู หน่วย
ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 
สถานีตำารวจภูธรเขาขาว อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อ.ละงู 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.น้ำาผุด อ.ละงู จ.สตูล 
นอกจากน้ัน ยังได้รับความอนุเคราะห์รถรับส่งทำาฝายโดยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 10 ร่วมทั้งคุณครูประทีป ปราชญ์ชาวบ้าน ที่คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การทำาฝาย 

ด้าน สิทธิพงศ์ คงส้ัน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน-
ศาสตรบณัฑิต ประธานชมรมสิงหอ์าสา กลา่วถงึความรูสึ้กในการ
เข้ารว่มโครงการวา่ ตอ้งขอขอบคุณเจา้หน้าทีแ่ละชาวบา้นท่ีใหก้าร
ช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำาฝายจนสำาเร็จ และขอขอบคุณ 
ลงุขลยุ และพีป่อ้ม พี่ๆ  ทีเ่ข้ามาชว่ยกนัทำาฝาย เพระลำาพงัพวกตน
คงไม่สามารถทำาสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงคไ์ด ้รูสึ้กประทบัใจในการ
ชว่ยเหลอืของชาวบา้นและสถานทีใ่นการทำาฝาย ทีส่ำาคญั ตอ้งขอ

สิทธิพงศ์  คงสั้น
ประธานชมรมสิงห์อาสา

กิตติศักดิ์ - ณัฐวุฒิ - เจตพัฒน์กนกวรรณ  แก้วเหมือน

ธนวรรณ  พรมคุ้ม
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ขอบคุณ อ.ศดานนท์ วัตตธรรม และ อ.ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่ได้ให้คำาปรึกษามาโดยตลอด รวมทั้ง 
มรภ.สงขลา ที่มอบโอกาสให้ทางชมรมสิงห์อาสาจัดกิจกรรมดีๆ 
ในครั้งนี้ขึ้นมา   

“เม่ือพวกผมทำาฝายเสรจ็แลว้ระดบัน้ำาประมาณ  1 เมตร 50 
เซนติเมตร สังเกตเห็นฝูงปลากลุ่มหน่ึงเข้ามาเล่นน้ำาบริเวณฝาย 
ทำาใหรู้สึ้กประทบัใจอยา่งมาก และมีความหวังว่าโครงการน้ีจะเปน็
ประโยชนแ์กช่าวบา้นทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณฝายอยา่งแทจ้รงิ” ประธาน
ชมรมสิงห์อาสา กล่าว

ณัฐวุฒิ ทองปาน เจตพัฒน์ แก้วกล้า และ กิติศักด์ิ แก้วมณี 

สามหนุ่มนักกิจกรรมจากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์              
ช่วยกันเล่าว่า พวกเขาอยากเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยอนุรักษ์
ธรรมชาติ ซ่ึงตอนแรกมีความตั้งใจจะซ่อมแซมฝายด้วย แต่ด้วย
ข้อจำากัดเร่ืองเวลาจึงทำาได้แค่ในส่วนของการสร้างฝายเพียงอย่างเดียว 
ซ่ึงฝายทีท่ำาจะกลายเปน็แหลง่เรยีนรูข้องคนในชมุชน ขณะเดยีวกนั
พวกตนก็ได้เรียนรู้การทำางานเป็นทีม ต้ังแต่ลงสำารวจและ               
ปรับพื้นที่การทำางาน ดูทิศทางการไหลของน้ำา หาพ้ืนท่ีเหมาะสมใน
การทำาฝาย เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำาที่ไหลมาได้ดี เน่ืองจาก              
ไม่อยากให้หน้าดินพัง โดยสมาชิกของชมรมฯ ราว 110 คน                 
ช่วยกันทำางานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งสร้างฝาย จัดหาอุปกรณ์ 
บรรจุทรายใส่กระสอบ เป็นต้น     

นอกจากฝายที่ชมรมสิงห์อาสาจัดสร้างข้ึนจะช่วยเก็บกักน้ำา
ไดด้ ีและรกัษาหน้าดนิเวลาน้ำาไหลมาเปน็จำานวนมากแลว้ ยงัเปน็
ที่อาศัยอนุบาลสัตว์น้ำาด้วย ที่สำาคัญ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน เน่ืองจากมีหน่วยงานต่างๆ 
ในพืน้ทีเ่ข้ามาใหค้วามรว่มมือชว่ยเหลอื รวมถงึประชาชนจิตอาสา
และคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทั้งสนับสนุนเรื่อง
อาหาร ช่วยจัดอุปกรณ์เคร่ืองด่ืมมาสมทบให้ในขณะท่ีกำาลังทำาฝายอยู่

“อยากขอบคุณหลายฝ่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ี 
และการสนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงจากกองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.สงขลา ทีท่ำาใหท้างชมรมฯ สามารถขับเคลือ่นและทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน แม้การทำางานมีอุปสรรคปัญหา           
เข้ามาขัดขวาง แต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำางานให้
สำาเร็จ” สามหนุ่มนักกิจกรรมจากโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
กล่าว

ด้าน ธนวรรณ พรมคุ้ม นักศึกษาปี 2 โปรแกรมวิชา
รฐัประศาสนศาสตร ์กล่าววา่ รูสึ้กประทบัใจในกจิกรรมครัง้น้ี และ
ดีใจมากๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เคยฝันเอาไว้ว่าหากมาเรียน

มหาวิทยาลัยอยากเข้าร่วมโครงการในลักษณะน้ี เม่ือได้มาทำา
จริงๆ แม้จะเหนื่อยแต่ก็สนุก และเป็นค่ายที่สอนให้เราได้ข้อคิด
ต่างๆ เช่นความรับผิดชอบ ความสามัคคี การวางแผน และยัง
เปน็การสรา้งสัมพนัธภาพทีด่ใีหเ้กดิข้ึนกบัรุน่พีรุ่น่น้อง ตลอดจน
ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย อยากให้มีค่ายแบบนี้อีกในปีต่อๆ ไป 

ปิดท้ายด้วย กนกวรรณ เเก้วเหมือน นักศึกษาปี 1 
โปรแกรมวิชาสวัสดิการสังคม กล่าวบ้างว่า ดีใจมากท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของการทำากจิกรรมจติอาสาสรา้งฝายชะลอน้ำา ซ่ึงจะชว่ยใหค้นใน
ชุมชนมีน้ำาใช้ตลอดทั้งปี ตนรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเป็น
จิตอาสา ที่สำาคัญ ในการออกค่ายต้องมีความสามัคคีร่วมมือกัน
ในทกุๆดา้น เพือ่ใหผ้ลทีอ่อกมาสำาเรจ็ไปไดด้ว้ยด ีตอ้งขอขอบคณุ
พี่ๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือตลอดการทำากิจกรรมในค่าย หากมี
โอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมเช่นนี้อีก

การลงพื้นท่ีสร้างฝายชะลอน้ำาให้กับชาวบ้านครั้งนี้ 
นอกจากสานสัมพันธ์กับชุมชน ขยายเครือข่ายการทำางาน
ร่วมกับหลายหน่วยงานแล้ว ยังช่วยบ่มเพาะเหล่า                    
“สิงห์อาสา” มรภ.สงขลา กลุม่คนผูมี้ใจรกังานจิตอาสาเพือ่
การพัฒนา จากเมล็ดพันธุ์สู่ต้นกล้าแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะ
เติบโตงอกงาม เป็นกำาลังสำาคัญให้สังคมในภายภาคหน้า
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คณะครุศาสตร์

เพ่ิงผ่านพ้นไปกับกิจกรรมเฟ้นหาดาวเดือนของ มรภ.สงขลา 
หลังประกาศช่ือผู้ชนะ “ชัชพล มุสิกวงศ์” หมายเลข M 1                    
กองเชียร์ฝ่ังคณะครุศาสตร์ก็เฮล่ันหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
โดยเฉพาะเสียงจากรุ่นพ่ีและเพ่ือนๆ ท่ีโห่ร้องด้วยความยินดี
กับรางวัลเดือนมหาวิทยาลัยปีแรกของเอกภาษาไทย

 ชัชพล มุสิกวงศ์ หรือ “ชัช” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) หรือเดือนมหาวิทยาลัยผู้ไม่เคยคิดฝันถึง
ตำาแหน่งน้ีมากอ่น หลังไดร้บัคดัเลอืกจากรุน่พีแ่ละเพือ่นๆ ในเอก
ให้เป็นตัวแทนเข้าประกวด เพราะบุคลิกท่วงท่าการเดินบวกกับ

ไกลกว่าหวังที่ตั้งไว้ของ

“ชัชพล มุสิกวงศ์”
เดือน มรภ.สงขลา

จัดเต็มทุกความสามารถท่ีมี 
กําลังใจหลังเวทีคือ “ครอบครัว”

POP
ULA

R

ความเฉียบคมในการตอบคำาถาม ทำาให้กลายเป็นผู้เข้า
ประกวดคนหน่ึงที่โดดเด่นท่ามกลางดาวเดือนคนอื่นๆ             
บนเวที ส่งสู่ตำาแหน่งเดือนคณะครุศาสตร์ และเดือน
มหาวิทยาลัยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 

  แม้ระหว่างทางจะล้มลุกคลุกคลาน ขาดความ
ม่ันใจไปบ้าง แต่ก็ชนะความกลัวในหัวใจตัวเองได้            
ทุกครั้ง ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ทุกกิจกรรม  
เพยีงอยากเหน็รอยยิม้ของพีแ่ละเพือ่นๆ ในเอก ทีส่ำาคญั
คอืไม่ท้ิงการเรยีน สามารถคว้าเกรดเฉล่ีย 3.41 ไปฝาก

ที่บ้านได้ และอีกส่ิงหน่ึงที่น่าชื่นชมคือ การนำาความรู้            
ในฐานะนักศกึษาโปรแกรมวชิาภาษาไทย ไปใชใ้นกจิกรรม

จติอาสา สรา้งส่ือความรูภ้าษาไทยในรปูแบบหนังสือนทิาน
ให้กับน้องๆ ในโรงเรียน 

ชัชพล เล่าว่า ตำาแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยไม่ใช่ได้มาจาก
หน้าตาและบุคลิกเพียงอย่างเดียว ส่ิงสำาคัญคือทัศนคติมุมมอง
ความคิด และการนำาส่ิงที่มีมาประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะการนำาความรู้ภาษาไทยที่มีและเป็นส่ิงที่ถนัดมาปรับ
เชื่อมโยงกับโจทย์ที่ได้รับมา อย่างกิจกรรมจิตอาสาตนทำาส่ือให้
ความรูเ้กีย่วกบัหลักภาษาไทยในรปูแบบของหนังสือนิทาน นำาไป
มอบให้น้องๆ ระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียน เพราะมี
ความรู้สึกว่าการศึกษาในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปมาก                 
เราต้องตามให้ทันยุคสมัยและนำาเด็กออกห่างเทคโนโลยีบ้าง             
จึงคิดถึงการปลูกฝังเรื่องการอ่าน เน่ืองจากการอ่านหนังสือ
สามารถช่วยพัฒนาต่อยอดความคิดได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ 

“เด็กหลายคนคงเบ่ือวิชาภาษาไทย เพราะมีเน้ือหาที่ต้อง
อาศยัหลกัการจำา ผมจงึนำาความรูท้างวชิาการไปปรบัเปน็รปูแบบ
ที่ทำาให้เข้าใจง่ายและสนุกไปพร้อมกัน ซึ่งทำาให้เด็กๆ ซึมซับและ
จดจำาได้มากกว่า เพราะผ่านการคิดวิเคราะห์และฝึกฝนหลายขั้น 
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สกู๊ป :  โดย สุนทรียา ลาสสวัสดิ์POP
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ตั้งแต่การฝึกสะกดคำาที่ต้องแปลสัญลักษณ์จากตัวอักษรให้              
กลายเป็นภาพ การฝึกจินตนาการตามเรื่องราวในนิทาน               
น่ีถือเปน็การฝกึพฒันาการสมองอยา่งเหมาะสมกบัชว่งวัยของเขา” 

นอกจากทำาส่ือนิทานแล้ว เขายังนำาเอาความสามารถ              
ด้านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของผู้ที่เรียนทาง
ภาษาไทย โดยเฉพาะตอนตอบคำาถามบนเวทีจำาได้ว่าตอนแรก
รู้สึกตื่นเต้นและสับสนมาก แต่เม่ือตั้งสติได้ก็เริ่มทบทวนจับ
ประเด็นที่กรรมการอยากรู้ และนำาความสามารถด้านการ
วิเคราะห์มาใช้ในการตีโจทย์ ก่อนตอบไปอย่างม่ันใจ ส่วนการ
แสดงบนเวทีเขาเลือกใช้ความสามารถด้านการเป่าขลุ่ย ซ่ึงมี               
พืน้ฐานเปน็ทนุเดมิอยูแ่ล้ว แตรู่สึ้กกดดนันิดหน่อยทีต่อ้งร้องเพลง
ประกอบด้วย ยอมรับว่าเหน่ือยและหนักมากในเรื่องน้ีเพราะ              
ไม่เคยหัดร้องเพลงมาก่อน ด้วยความตั้งใจและได้รับกำาลังใจดีๆ           
จากคนรอบข้าง และส่วนสำาคัญคือพลังใจจากครอบครัว                            
ที่ทำาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี      

ด้าน วันดี มุสิกวงศ ์หรือ “แม่ดี” คุณแม่ของ ชัชพล เดือน 
มรภ.สงขลา กล่าวด้วยความรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายว่า ชัชเป็น             
พี่ชายคนโต มีน้องชายอีก 3 คน ที่บ้านเลี้ยงดูมาแบบเข้มงวดแต่
ใส่ใจ และให้เขารับผิดชอบตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะแม่มีภาระ
ตอ้งเลีย้งน้องดว้ย เรือ่งการเรยีนชชัเปน็คนขยนัตัง้ใจมาตัง้แตส่มัย
เรยีนประถม และไม่เคยเกเรออกนอกลูน่อกทางเลย เม่ือเข้าเรยีน
ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งพ่อและแม่ก็ตั้งใจให้เรียนครูภาษาไทย
ตามทีล่กูชอบ และอยากใหจ้บออกมาเปน็ครทูีด่ ีจึงผลกัดนัใหเ้ขา
เต็มที่กับทุกอย่างทั้งเรื่องเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม ตอนที่
ทราบว่าชชัจะประกวดเดอืนแม่ก็สนับสนุน เพราะอยากใหใ้ช้ความ
สามารถและเปน็คนกล้าแสดงออก ในชว่งระหวา่งทำากจิกรรมกอง
ประกวดก็คอยพูดคุยให้กำาลังใจตลอด เมื่อผลประกาศออกมาว่า
ลูกได้เป็นเดือนประจำามหาวิทยาลัยจึงรู้สึกดีใจมาก เพราะน่ีคือ
กา้วหน่ึงของเขาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความมุ่งม่ันและความรบัผดิชอบ 
ซึ่งสำาคัญมากกว่าผลแพ้ชนะที่ได้มา 

คุณแม่ยังฝากข้อคิดดีๆว่า ความรักความใส่ในกันภายใน
ครอบครวั จะเปน็ส่ิงทีค่อยหลอ่หลอมใหล้กูเตบิโตข้ึนมากลายเป็น
คนตามที่ผู้ใหญ่ปั้นไว้ ที่บ้านของเราแม่จะคอยหากิจกรรมต่างๆ 
ที่ทำาให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันเรียกว่ารวมพลไปไหนไปด้วยท้ังบ้าน 
และให้ความสำาคัญกับทุกวันของเขา ซ่ึงชัชเข้าใจถึงความรักและ
ความห่วงใยจากพ่อแม่ จึงไม่เคยทำาตัวให้ต้องผิดหวังและเป็นลูก
ที่สร้างแต่ความภาคภูมิใจแก่ครอบครัวมาตลอด

คุณสมบัติของเดือนประจำา มรภ.สงขลา นอกจาก
บุคลิกหน้าตาดีแล้ว ทัศนคติรวมถึงความสามารถต้องชัด
ด้วย ชัชพล มุกสิกวงศ์ จึงคว้าตำาแหน่งน้ีไปโดยไม่ค้าน
สายตากองเชียร์ อีกท้ังยังได้ใจแม่ยกไปเต็มร้อย ซึ่งอีก            
ไม่นานเราคงได้เห็นเขาในบทบาทครูภาษาไทยที่ดี ตามที่            
ตัวเขาและครอบครัวตั้งเป้าไว้ 
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ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  5 และ 6 โรงเรียนนราธิวาส จำานวน 57 คน         
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่  1-3 พฤศจิกายน  
ที่ผ่านมาว่า เป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้มคีวามเป็นเลิศและผลสมัฤทธ์ิทีดี่ในการเรยีนวิชาดังกล่าว โดยการเขา้รบั 

ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติทดลองใช้เคร่ืองมือต่างๆ  
นอกเหนือจากที่ เคยพบเจอในห้อง เรี ยน นอกจาก น้ัน ยัง เ ป็น 

การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำาหรับบริการวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน 

แก่สถาบันการศกึษาตา่งๆ และชมุชน เน่ืองจากวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เ ป็นพื้นฐานสำาคัญและจำาเ ป็นต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น  
ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ของประเทศที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
เป็นพลังขับเคลื่อนศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การจัดการศึกษาทุกระดับมีรายวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษา มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด ประกอบกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ยึดหลัก
วา่ผู้เรยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้เรยีน
มคีวามสำาคญัทีสุ่ด โดยในกระบวนการจัดการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหส้ามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แนวทางการจัดการเรียน    
การสอนของโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
กระบวนการคดิและการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยใชร้ปูแบบกิจกรรมตา่ง ๆ  เชน่ 
ฝึกอบรมทักษะหรือเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามรถนำากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ

ด้าน ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตรล์ดความเหล่ือมล้ำาทางการศกึษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน (เด็กทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความต้องการจำาเป็น
พิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความพร้อมสูง และเด็ก    
เป้าหมายพิเศษ) อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์      
เพือ่ให้ผู้เรยีนทุกกลุ่ม ทกุพืน้ท่ีและทกุระดับการศกึษา เขา้ถงึการศกึษา
ทีม่คีณุภาพในรปูแบบทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ผู้เรยีนทกุคนได้รบัการศกึษา
ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และเพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการสร้างโอกาส คุณภาพ และความเป็นธรรม
ในสังคม โดยใช้ 4 กลยุทธ์ คือ 1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการศึกษา
ทีม่คีณุภาพ เสมอภาค และยุตธิรรม 2. พฒันาคณุภาพผู้เรยีนทกุระดับ 
ทุกกลุ่ม และทุกประเภท 3. พัฒนาระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ 4. พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

มรภ.สงขลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เปิดประสบการณ์
นักเรยีน 3 จังหวดัชายแดนใต้ ฝึกใช้เครือ่งมือหอ้งปฏิบัตกิาร พรอ้ม
เสริมความรู้โดยผู้เช่ียวชาญ หวังช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

มรภ.สงขลา จัด
ค่ายวิทยาศาสตร ์ นร.ชายแดนใต้
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ
พัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ 
พร้อมทำา MOU พัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อ 
การท่องเที่ยวสตูล

เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเวที
สรปุผลการวจัิย แผนงานวจัิย “การบรหิารจัดการและพฒันาศกัยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเกาะยอยั่งยืน” พร้อมด้วยพิธี
ลงนามความร่วมมือ (MOU) นำาโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี             
มรภ.สงขลา ร่วมกับ นายคำารพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลเกาะยอ พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี            
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์โดยได้รบัความรว่มมือและความสนใจ
จากแกนนำาชุมชนด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะยอ เข้าร่วมรับฟังและ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและชุมชน 

 

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU                       
พฒันาทอ่งเทีย่วเกาะยอ-สตลู

นอกจากน้ัน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์           
และสั งคมศาสตร์  มรภ .สงขลา  เดิ นทาง ไป จัด กิ จกรรมสรุ ปผล 

การดำ า เ นินงาน วิ จัย  แผนงานวิ จั ย  “การพัฒนาตลาดนัดชุมชน 

เชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตำาบลเขาขาว อำาเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมทั้ง
พิธีลงนาม MOU นำาโดย ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล รองอธิการบดี  
มรภ.สงขลา ร่วมกับ นายนพดล นงเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
เขาขาว พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา 

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสถาบันขงจื่อ
ต้ังศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

มรภ.สงขลา ผนึก 4 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงกับสถาบันขงจ่ือ ตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 
ในอาเซียน เผยเป็นก้าวแรกคณะมนุษยศาสตร์ฯ กับความร่วมมือ
ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลก  

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อ 

วันท่ี 17 ธันวาคม ท่ีผ่านมา ตนทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทน ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม 
อธิการบดี มรภ.สงขลา ทำาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ  
ยกระดับสมรรถนะการศึกษาและกำาลังแรงงานในพื้นที่ให้เป็นเลิศ                         
ด้านภาษาจีน ระหว่าง มรภ.สงขลา และอีก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่  
มรภ.ราชนครินทร์ มรภ.เชียงราย มรภ.ลำาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน โดยลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาทางไกล 

สถาบันขงจ่ือ (ประเทศจีน) และศนูย์สอบวดัระดับความรูภ้าษาจีนในอาเซยีน 
โ ด ย มี  ศาสตราจาร ย์คลิ นิก  นายแพทย์  อุดม คชินทร                         

ร ั ฐมนตร ี ช ่ วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงนาม        
ณ ห้องประชุมราชวัลลภอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ                                
ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา         
กับความร่วมมือร่วมกับประเทศยักษ์ใหญ่ของโลก 
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นักวิจัย มรภ.สงขลา ปิ๊งไอเดีย “พาราบาติก”
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นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงาน
นาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 จัดเต็ม 4 ชุดการแสดง ชมฟรีโนรา
ทำาบทฉลอง 100 ปีราชภฏั ระบำาลัน่กลองทำานองเท่งตงุ ระบำาอามิส
บูชาแห่ผา้ข้ึนเขากุฏิ ราชินีไม้ประดบั สะทอ้นเอกลกัษณ์ วฒันธรรม
พื้นบ้านภาคใต้ 

ผศ.ดร.ไชยวธุ โกศล คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  เปิดเผยถึงการนำาเสนอผลงานของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง ในโครงการนาฏยรังสรรค์
สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ หับ โห้ ห้ิน           
(โรงสีแดง) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ชมฟรี) ว่า ในปีนี้นักศึกษา
นำาการแสดงต่างๆ รวม 4 ชุด ได้แก่ 1. ระบำาล่ันกลองทำานองเท่งตุง            
2. ระบำาอามิสบูชาแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิ 3. Queen Of Ornamental plant                   
(ราชินีไม้ประดับ) และ 4. การแสดงโนราทำาบทราชภัฏสงขลา เผยแพร่             
สูส่ายตาสาธารณชน ซ่ึงการแสดงนาฏยรงัสรรคถ์อืเป็นผลงานการสรา้งสรรค์
การแสดงใหม่ๆ ของทางโปรแกรมฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แสดงถึง
ศักยภาพของบัณฑิตนาฏยรังสรรค์ได้เป็นอย่างดี สร้างช่ือเสียงให้แก่ทางคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยตลอดมา 

ด้าน ผศ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์
และการแสดง กล่าวว่า การแสดงแต่ละชุดมีความโดดเด่นและน่าสนใจ           
เริม่จากโนราทำาบทราชภฏัสงขลาทีมี่แนวคดิว่าในปี พ.ศ.2562 มรภ.สงขลา 
จะมีอายุครบ 1 ศตวรรษ นักศึกษาจึงสร้างสรรค์การแสดงโนราชุดนี้ขึ้นมา 
เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของมหาลัยวิทยาลัย รูปแบบของการแสดงช่วงที่ 1 
เป็นการรำาประสมทา่หรอืการรำาเพลงโค ซ่ึงนำาทา่รำามาจากขนุอุปถมัภน์รากร 
มาจากบทครูสอน บทสอนรำาและบทปฐม มาผสมผสานกันจนทำาให้เกิดท่า
รำาใหม่ ช่วงที่ 2 การรำาทำาบท 100 ปีราชภัฏสงขลา กล่าวถึงประวัติของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และ ช่วงที่ 3 การรำาท่าครู ส่วนการ

แสดงชุดระบำาล่ันกลองทำานองเท่งตุง เป็นระบำาพื้นบ้านภาคใต้ที่มีแนวคิด
ในการนำากลองตุ๊ก ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำาคัญต่อการแสดงตั้งแต่
สมยัโบราณ ได้รบัอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย มาเป็นองคป์ระกอบในการ
แสดง ใช้จังหวะท่ีสนุกสนานเร้าใจ ผสมผสานกับท่าทางการร่ายรำาโนราซ่ึงเป็น
ระบำาพ้ืนบ้านภาคใต้

ผศ.ทัศนียา กลา่วอกีว่า สำาหรบัการแสดงชดุระบำาอามสิบูชาแหผ้่า
ข้ึนเขากุฏิ มีแนวคิดจากการนำาข้ันตอนประเพณีแห่ผ้าข้ึนเขากุฏิมาสร้างสรรค์
เป็นชุดการแสดง โดยในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จเจ้าเกาะยอ
เดินธุดงค์จากกรุงศรีอยุธยามายังเมืองสงขลา เมื่อเดินทางมาถึง ต.เกาะยอ 
อำาเภอเมืองสงขลา ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวบ้าน ทำาให้ชาวบ้าน
เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงสร้างกุฏิให้สมเด็จเจ้าเกาะยอ ตั้งอยู่บนยอดเขา
สูงสุดของเกาะยอ (ปัจจุบันเรียกว่าเขากุฏิ) ภายหลังสมเด็จเจ้าเกาะยอมรณภาพ
ชาวบ้านจึงสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิของสมเด็จเจ้าเกาะยอ และสร้าง
เทวดาตามมุมองค์พระเจดีย์ไว้ทั้ง 4 ทิศ คือ เทพพนม และท้าวจตุโลกบาล 
เสมือนเป็นการปกปักษ์รักษาสมเด็จเจ้าเกาะยอ องค์พระเจดีย์น้ีเป็นอนุสรณ์สถาน
ไว้ให้กับชาวเกาะยอเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ และถือกำาเนิดประเพณีแห่ผ้า              
ในเวลาต่อมา 

ในส่วนของการแสดงชุด Queen Of Ornamental plant (ราชินี
ไมป้ระดบั) มแีนวคดิจากการนำาดอกเฟือ่งฟา้ซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจำา จ.สงขลา 
มานำาเสนอถึงความสวยงามเบ่งบานสะพรั่ง ดอกเฟื่องฟ้ามีคุณประโยชน์
มากมาย อดทนต่อทุกสภาพอากาศ คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าเป็น         
ไม้มงคล เม่ือดอกเฟ่ืองฟ้าบานจึงแสดงถึงความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรือง
แห่งชีวิต นักศึกษานาฏยรังสรรค์จึงต้องการนำาเสนอเอกลักษณ์ของดอกเฟ่ืองฟ้า
ที่ผลิดอกเป็นกลุ่มช่อ และทนต่อแดด ลม ฝน วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ         
แต่ก็สามารถผ่านช่วงวิกฤตการณ์เหล่าน้ันมาได้ เช่นเดียวกับการดำารงชีวิต
ของคนเราที่ต้องเจออุปสรรค แต่ท้ายที่สุดสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
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คิดค้นสีเพ้นท์ผ้าจากนํ้ายางธรรมชาติ สร้างรายได้ชุมชน

มรภ.สงขลา จัดเต็ม 50 ผลงานอาจารย์-นักศึกษา 
โชว์งานแสดงศิลปะศิลปินนานาชาติ “South fest Thailand 
2019” พบกับ คำาภีร์ อลังการ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมฯ             
ผู้อยู่เบื้องหลังรางวัลชุดประจำาชาติยอดเยี่ยม ร่วมแสดงชุด
ประจำาชาติลาว

อาจารยชั์ยวฒันภทัร เลาสัตย ์หลกัสูตรออกแบบ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)             
เปิดเผยถึงงานแสดงศิลปะของศิลปินนานาชาติ South fest Thailand 
2019 ระหว่างวันท่ี 11-13 มกราคม 2562 ณ โรงสีแดง ถนนครนอก 
และ ย่านเมืองเก่าสงขลา ว่า ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดง
ผลงานทางศิลปะ ดนตรี การแสดงของศิลปินชาวต่างประเทศแล้ว 
ยังมคีณาจารย์และนกัศกึษาสาขาทัศนศลิป์ ออกแบบ นาฏยรังสรรค ์
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานต่างๆ รวมกว่า 
50 ผลงาน ถือเป็นการแสดงศกัยภาพของทางคณะฯ และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ international artists 
รวมถึงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกันด้วย นอกจากนั้น ยังได้
เชิญ คำาภีร์ อลังการ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา          
ผู้ออกแบบชุดประจำาชาติให้กับสาวงามจากประเทศลาว และได้รับ
รางวัลชุดประจำาชาติยอดเย่ียมบนเวทีประกวด Miss Universe 
2018 มาจัดแสดงชุดประจำาชาติลาวในงานครั้งนี้ด้วย

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27-28 
ธันวาคม ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเวิร์คชอป (Workshop)           
เรียนรู้ประสบการณ์และกระบวนการทำางานกับศิลปินชาวต่างชาติ 
ในโครงการ South fest Thailand 2019 ณ ห้องประชุม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา และห้องจัดกิจกรรม ร้าน Songkhla 
Station โดย Mr.Steve Elliott ศิลปินชาวอังกฤษ ซ่ึงทำางาน
ประติมากรรมหน้ากาก โดยมีแนวคิดการใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือ     

ในการสรา้งความสุขใหก้บัผู้คน นอกจากนัน้ Mr.Michio Worigardt 
ศิลปินนักดนตรีชาวเยอรมันและ Maura Morales ศิลปินนักเต้น
ร่วมสมัยจากประเทศคิวบา สนใจที่จะศึกษาการแสดงมโนราห์และ
ศิลปะการแสดงอื่นๆ ของทางภาคใต้ เพื่อนำาแนวคิดมาผสมผสาน
กับการแสดงของเธอ และยังสนใจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
การแสดงกับนักศึกษาในพื้นที่อีกด้วย

“ก่อนหน้าน้ี Maura Morales ได้มาเรียนรู้ศิลปะดนตรีไทย
ร่วมกับ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(ดนตรีพ้ืนบ้าน) ประจำาปี พ.ศ. 2553 อาจารย์สกลพัฒน์  โคตรตันติ 
และนักศึกษาเอกดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา 
พร้อมท้ังเวิร์คชอปการแสดงระบำาพ้ืนถ่ินภาคใต้ ร่วมกับ ผศ.ทัศนียา 
คัญทะชา และนกัศกึษาเอกนาฏศลิป์และการแสดง เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน โดย Mr.Steve Elliott กล่าวไว้ว่า
ศิลปะเป็นส่ิงที่ทุกคนทำาได้และเป็นเครื่องมือสำาคัญในการลดความ
แตกต่างและความขัดแย้งในสังคม ขณะท่ี Mr.Miguel Moreno 
Mateos ศิลปินชาวสเปนที่ทำางานด้าน environmental art และมี
แนวความคิดน่าสนใจในการอนุรักษ์ชายหาดที่สวยงามของสงขลา 
จึงนับเป็นโอกาสท่ีดีย่ิงของนักศึกษาเอกทัศนศิลป์ และเอกการ
ออกแบบ มรภ.สงขลา และนักศึกษาเอกศิลปศึกษา ม.ทักษิณ ที่ได้
เรียนรู้กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้” อาจารย์ประจำาหลักสูตรออกแบบ      
มรภ.สงขลา กล่าวและว่า

นอกจากนี้ Mr.Ryan Anderson หนึ่งในคณะผู้จัดงาน 
South fest 2019 ยังได้นำาคณะศิลปินชาวต่างชาติในโครงการฯ 
เข้าพบ ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
ประชุมร่วมกับกลุ่มศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา และคณาจารย์ทาง
ศิลปะจาก มรภ.สงขลา และ ม.ทักษิณ เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการ
ดำาเนินงาน และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต
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สำานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมคริสต์มาสลุ้นโชค ชวน
นักศึกษา-ผู้ใช้บริการห้องสมุด แอดไลน์ ARIT-SKRU รับของรางวัลสุดน่ารัก 
พร้อมอัดแน่นหลากแคมเปญเอาใจนักอ่านรุ่นใหม่

ผศ.ดร.อำานาจ ทองขาว ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม
คริสต์มาสลุ้นโชค ณ ชั้น 1 สำานักงานวิทยบริการฯ ระหว่างเวลา 11.00-13.00 น. 
ตลอดช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมาว่า วันคริสต์มาสถือเป็นเทศกาลสำาคัญของโลก          
เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักงานวิทยบริการฯ จึงจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลดังกล่าวขึ้นเป็น
ประจำาทกุปี โดยในปีน้ีมกีารมอบโชคเป็นของขวญัน่ารกัๆ ใหกั้บนักศกึษาและผู้ใช้บรกิาร
ที่แอดไลน์ @ARIT-SKRU เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานให้แก่ผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุด นอกจากกิจกรรมคริสต์มาสลุ้นโชคแล้ว ที่ผ่านมายังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย อาทิ กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม บริการยืมหนังสือไม่อั้น
วัน Birthday รางวัลยอดนักยืมประจำาเดือน เป็นต้น ทั้งน้ีก็เพื่อสร้างความสนใจ              
ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริหารห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

ด้าน น.ส.สมศรี หวันชิตนาย บรรณารักษ์ประจำาสำานักวิทยบริการฯ                 
มรภ.สงขลา กล่าวว่าวิธีเข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาส ลุ้นโชค มีข้ันตอนง่ายๆ เพียงแค่แอดไลน์ 
@ARIT-SKRU เมื่อเพิ่มเพื่อนจากขั้นตอนแรกแล้วก็สามารถจับฉลากบนต้นคริสต์มาส 
เพือ่ลุ้นรบัของรางวลัได้เลย ซ่ึงการแอดไลน์ @ARIT-SKRU จะทำาให้ผู้ทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก่อนใคร โดยสำานักวิทยบริการฯ จะแจ้งข้อมูล            
ที่น่าสนใจผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์นี้อัตโนมัติ 

มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำาแผนบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน ยกเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายองค์กร ช้ีต้องวางแผนและควบคุมให้อยู่ในระดับ
ยอมรับได้ หรือเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด  

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรมเร่ือง การเสริมสร้าง
ทักษะจัดทำาแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมช้ัน 7 
สำานักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม ท่ีผ่านมาว่า 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทำาแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยเชิญ         
นางวัลนา ภู่สำาลี ข้าราชการบำานาญของกรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้ใน
เร่ืองดังกล่าว เน่ืองจากความเส่ียงถือเป็นสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือ
เกิดข้ึนและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดความเสียหาย ผิดพลาด 
ฉ้อโกง สูญเปล่า หรือทำาให้วัตถุประสงค์ขององค์กรเบ่ียงเบนไป อีกท้ังยังมี
โอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่อเงิน ทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ขององค์กร ขวัญและ
กำาลังใจของบุคลากร ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ

 นางวริษฐา ตันติพงศ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.
สงขลา กล่าวว่า เม่ือพิจารณาถึงความเส่ียงในองค์กร แบ่งตามประเภท
ความเส่ียง ได้แก่ ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารเสนเทศ อาคารสถานท่ี) ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน           
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน เช่น           
การบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร ซ่ึงส่วนการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีจะทำาให้หน่วยงานของ
รัฐบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้าน            
การดำาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

“การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ เป็นส่ิงท่ีต้องกระทำาอย่างเป็นข้ันตอนและต่อเน่ือง ไม่ใช่เป็น      
ผลสุดท้ายของการกระทำา เกิดข้ึนได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ           
โดยผู้กำากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มี
บทบาทสำาคัญในการทำาให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึน โดยสามารถให้
ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด         
หากมีการกำาหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของ             
หน่วยงานของรัฐ” นางวริษฐา กล่าว

มรภ.สงขลา เสริมทักษะจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงฯ

ห้องสมุด มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมเอาใจนักอ่าน
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มรภ.สงขลา เสริมทักษะจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงฯ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา คิดค้น 
“Jelly Boost” เยลล่ีเวย์โปรตีนผสมแก่นตะวันเสริมสาหร่ายสไป
รูลิน่า ชูไอเดียพกพาสะดวก ทานง่าย เป่ียมคุณค่าทางโภชนาการ 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
อาหาร พร้อมเป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันระดับประเทศ

 ดร.ธิติมา พานิชย์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม ท่ีผ่านมา นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food science)           
ทีม SKRU Gangster ซ่ึงประกอบด้วย น.ส.อาอีฉ๊ะห์ แล๊ะขาว               
น.ส.นาฟีละห์ สะอิ น.ส.ซารีนา อาแซ น.ส.นิตยาวดี สุขกาย           
น.ส.มาลิณี มะประสิทธ์ิ และ น.ส.ไอลดา สาดีน ภายใต้การควบคุม
ดูแลของตนและ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง อ.ขนิษฐา หมวดเอียด ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร : นวัตกรรม
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ืออุตสาหกรรม ในงาน PSU-FoSTAT Food 
Innovation Contest South Region 2019 จากผลงานคิดค้นผลิตภัณฑ์
เยลล่ี Jelly Boost เวย์โปรตีนผสมแก่นตะวันเสริมสาหร่ายสไปรรูลิน่า           
รับเงินรางวัล 5,000 บาท และเป็น 1 ใน 2 ทีมท่ีได้รับคัดเลือกให้ไป
แข่งขันในระดับประเทศ โดยมีทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ในพ้ืนท่ีภาคใต้รวม 21 ทีม  

 ดร.ธิติมา กล่าวว่า นักศึกษามีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
เวย์โปรตีนให้มีความหลากหลายย่ิงข้ึน โดยปรับเปล่ียนลักษณะของเวย์โปรตีน
จากรูปแบบชงด่ืม ให้อยู่ในรูปของเยลล่ีสำาหรับรับประทานก่อนหรือหลัง
ออกกำาลังกาย ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการพกพาและรับประทานง่ายข้ึน 
นอกจากน้ัน ยังได้นำาสาหร่ายสไปรูลิน่าซ่ึงเป็นแหล่งของโปรตีนท่ีมี        

นศ.เกษตร คว้ารองชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอาหาร
คิดค้นเยลลี่เวย์โปรตีนผสมแก่นตะวันเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า

กรดอะมิโนท่ีจำาเป็นต่อการเสริมสร้างกล้ามเน้ือมาเติมในเยลล่ี เตรียมให้
อยู่ในรูปของเจลเม็ดบีดส์โดยใช้เทคโนโลยี Spheriication ซ่ึงนิยมนำามา
ใช้ในการกักเก็บสารสำาคัญในอาหารและท่ีอยู่ในสาหร่ายสไปรูลิน่า 
เน่ืองจากผู้เล่นเวทเทรนน่ิงจำาเป็นจะต้องบริโภคเฉพาะอาหารท่ีมีปริมาณ
โปรตีนสูง ไขมันต่ำา น้ำาตาลต่ำา และมีปริมาณเส้นใยอาหารสูง จึงทำาให้มี
ข้อจำากัดในการบริโภคผักและผลไม้บางชนิดท่ีมีปริมาณน้ำาตาลสูง จึงอาจ
ทำาให้ได้รับปริมาณใยอาหารไม่เพียงพอ และทำาเกิดปัญหาเก่ียวกับระบบ
ขับถ่ายได้ 

ด้าน น.ส.อาอีฉ๊ะห์ แล๊ะขาว นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มรภ.สงขลา หน่ึงในสมาชิกทีม 
SKRU Gangster กล่าวว่า ตนและเพ่ือนๆ ต้องการเพ่ิมปริมาณใยอาหาร
ให้กับผลิตภัณฑ์เยลล่ีเวย์โปรตีน โดยการเติมแก่นตะวันซ่ึงเป็นแหล่ง            
ของอินนูลินและฟรุคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ท่ีมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก     
ให้แก่เช้ือจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารลงไปในผลิตภัณฑ์เยลล่ีด้วย ซ่ึง
หากได้วางจำาหน่ายในท้องตลาดจะช่วยเพ่ิมความหลากหลายให้กับ          
ผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เล่นเวทเทรนน่ิงหรือผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีใส่ใจ           
ต่อสุขภาพ หรือต้องการปริมาณโปรตีนให้แก่ร่างกาย เช่น เด็ก เป็นต้น 
ซ่ึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลล่ีเวย์โปรตีนท่ีได้จะสามารถใช้เป็นพ้ืนฐาน         
ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เยลล่ีเวย์โปรตีนท่ีมีการเติมเม็ดบีดส์ชนิดอ่ืนๆ 
หรือเติมแต่งกล่ินหรือรสชาติท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึนได้ในอนาคต             
โดยจะนำาคำาแนะนำาท่ีได้จากคณะกรรมการในรอบตัวแทนภาคใต้           
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับ
การแข่งขันรอบระดับประเทศ ท่ีจะมีข้ึนในปี 2562
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 อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา คิดค้น
งานวิจัยเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ ปิ๊งไอเดียสีเพ้นท์ผ้าบาติก
จากน้ำายาง สร้างรายได้ชุมชน เผยจุดเด่นนักท่องเท่ียว            
วาดลวดลายเองได้ เหมาะเป็นของที่ระลึกแทนใจ 

ดร.สุวิมล ศิริวงศ์ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงาน
วิจัยสีเพ้นท์เสื้อและผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ ว่า มีที่มาจาก
แนวคิดในการเพ่ิมมูลค่าน้ำายางธรรมชาติให้กับคนในชุมชน 
เนื่องจากน้ำายางเพ้นท์เสื้อที่มีขายในปัจจุบันมักประสบปัญหา         
ไมส่ามารถเพ้นท์บนเส้ือสีเข้มได้ เช่น สีดำา สีน้ำาตาล สีน้ำาเงิน สีแดง ฯลฯ 
กล่าวคือ เม่ือน้ำายางธรรมชาติแห้งลงยางจะมีความใสข้ึนทำาให้มองเห็น
เส้นยางไม่ชัดและสีไม่สดใสนัก ดังน้ัน ตนจึงคิดค้นสูตรน้ำายางเพ้นท์เส้ือ
ที่สามารถเพ้นท์ลงบนเสื้อสีเข้มได้ ซ่ึงชุมชนสามารถทำาเองได้จาก
วัตถุดิบน้ำายางธรรมชาติที่มีอยู่ นอกจากการเพ้นท์เสื้อแล้วยังมีการ
ทำาผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสินค้างานฝีมือท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก นับเป็นการช่วยสร้างรายได้
ให้กับชุมชนไปพร้อมกับการเพ่ิมมูลค่ายางธรรมชาติ ตามปรัชญา
ของ มรภ.สงขลา ที่ว่า สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.สุวิมล กล่าวว่า การพัฒนาน้ำายางเพ้นท์เสื้อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการทำาเสือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 
ที่แต่เดิมมักจะใช้วิธีการสกรีนโดยใช้บล็อกเป็นรูปแบบตายตัว              
แต่หากนกัทอ่งเทีย่วสามารถลงมอืทำาและวาดลวดลายทีต้่องการหรอื
ลงลายเซ็นบนเสื้อได้ด้วยตัวเอง จะเป็นการเพ่ิมตัวเลือกและเป็น       

จุดดึงดูดให้นกัทอ่งเทีย่วเลอืกซ้ือเสือ้เพ่ือเป็นของทีร่ะลกึเพ่ิมมากขึน้ 
สำาหรับขั้นตอนการผลิตเริ่มจากนำาน้ำายางธรรมชาติมาทำาให้สะอาด 
จากนัน้นำามาแยกช้ันใสส่ารเพ่ิมความหนดื ทำาให้เกิดการแยกช้ันให้
ยางเบากว่าน้ำา นำาส่วนท่ีเป็นน้ำาออกไปบางส่วนให้น้ำายางมีความเข้มข้น
ย่ิงขึ้น จากเดิมน้ำายางจะอยู่ที่ 25% แต่เมื่อทำาให้เข้มข้นขึ้นแล้ว        
น้ำายางจะอยู่ที่ 60% หลังจากนั้นนำาน้ำายาง 60% ที่ได้ไปผสมกับ
สารเคมีเพ่ิมความหนืด เพ่ือให้น้ำายางจับเป็นเส้นและน้ำายางไม่           
จางลง ช่วยให้คงความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น   

“ยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย 
โดยทั่วไปจะถูกขายในรูปวัตถุดิบ เช่น น้ำายาง ยางแผ่น ยางแท่ง          
ยางก้อนถ้วย ฯลฯ ซึ่งเมื่อเทียบราคาต่อหน่วยกิโลกรัมแล้ว มีมูลค่า
นอ้ยกว่าการแปรรปูเป็นผลติภัณฑม์าก ดังนัน้ หากสง่เสรมิให้มกีาร
แปรรปูยางธรรมชาติให้เป็นผลติภัณฑย์างท่ีนา่สนใจ จะเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กับยางธรรมชาติอย่างมหาศาล” อาจารย์วิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวและว่า

ท้ังน้ี มรภ.สงขลา ได้นำาผลงานวิจัยสีเพ้นท์เส้ือและผ้าบาติก
จากน้ำายางธรรมชาติ ไปร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซ่ึงนอกจากการสาธิตเพ้นท์เส้ือแล้ว ยังมีการเพ้นท์กระเป๋าผ้า 
การทำาผ้าบาติก และหมวกจากน้ำายางธรรมชาติอีกด้วย โดยได้รับ
ความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป               
เข้ามาทดลองเพ้นท์ผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติเป็นจำานวนมาก

นักวิจัย มรภ.สงขลา ปิ๊งไอเดีย “พาราบาติก”
คิดค้นสีเพ้นท์ผ้าจากนํ้ายางธรรมชาติ สร้างรายได้ชุมชน

22 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



นักวิจัย มรภ.สงขลา ปิ๊งไอเดีย “พาราบาติก”
คิดค้นสีเพ้นท์ผ้าจากนํ้ายางธรรมชาติ สร้างรายได้ชุมชน

    ข่าวสด  

        19  61352728 1 พ.ย. 2561
ข่าวสด  

19 613620449 พ.ย. 2561

ข่าวสด 
     24   61357257  5  พ.ย. 2561

มรภ.สงขลาฝกนักศึกษา

ข่าวสด 
     19    61366027  13  พ.ย. 2561              ข่าวสด 

     14 พ.ย. 2561         19      61367205

             ข่าวสด 

    19 ธ.ค. 2561           19    61403244

ข่าวสด 
      19  61364949  12  พ.ย. 2561

ข่าวสด  
19 6136972616 พ.ย. 2561

ข่าวสด  
19 6136972316 พ.ย. 2561

อธิการบดี‘มรภ.สงขลา’ปลื้มผลงาน

ข่าวสด 
      19   61373513  20  พ.ย. 2561

             ข่าวสด 
     22 พ.ย. 2561           19  61375731

             ข่าวสด 

     29 พ.ย. 2561           19   61382972

ข่าวสด  
19 6137956926 พ.ย. 2561

‘มรภ.สงขลา’ฝกนศ.ปลูกถั่วแระญี่ปุน’ฝกนศ.ปลูกถั่วแระญี่ปุน

ข่าวสด 
      19    61395915  12  ธ.ค.  2561

             ข่าวสด 

     5 ธ.ค. 2561           19  61389018

ตั้งเปานํามหาวิทยาลัยเครือขาย

             ข่าวสด 

    19 ธ.ค. 2561           19    61403244

             มติชน 
     1 พ.ย. 2561        20 61352787

ข่าวสด 
      19   61401092  17  ธ.ค.  2561

ข่าวสด  
19 6141359228 ธ.ค. 2561

มติชน  
      21  7  พ.ย.  2561   61359851

•

•

•

มติชน  
      21  7  พ.ย.  2561   61359851

•

•

•

มติชน  
      21  2  พ.ย.  2561   61354415

มติชน  
      21  2  พ.ย.  2561   61354415

⦁

มติชน  
      21  12  พ.ย.  2561   61365214

มติชน  
      21  12  พ.ย.  2561   61365214

⦁

⦁

มติชน  
      21  19  พ.ย.  2561   61372662

มติชน  
      21  19  พ.ย.  2561   61372662

⦁

⦁

ข่าวสด  
19 6140588721 ธ.ค. 2561

‘มรภ.สงขลา’ติวเขมบริหารความเส่ียง

ประจำ�วันที่ 1 - 15  มกร�คม  พ.ศ. 25626

นักวิจัย มรภ.สงขลา ปิ๊งไอเดีย “พาราบาติก”
คิดค้นสีเพนต์ผ้าจากน้ำายางธรรมชาติ สร้างรายได้ชุมชน

 อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา คิดค้นงานวิจัยเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ ปิ๊งไอเดียสีเพ้นท์ผ้าบาติก
จากน้ำายาง สร้างรายได้ชุมชน เผยจุดเด่นนักท่องเท่ียววาดลวดลายเองได้ เหมาะเป็นของท่ีระลึกแทนใจ
 ดร.สุวิมล ศิริวงศ์ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา            
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยสีเพ้นท์เสื้อและผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ	ว่า	มีที่มาจากแนวคิดในการ
เพิม่มลูค่าน้ำายางธรรมชาติให้กับคนในชุมชน	เน่ืองจากน้ำายางเพน้ท์เสือ้ท่ีมขีายในปัจจุบันมกัประสบปัญหาไม่
สามารถเพ้นท์บนเสื้อสีเข้ม	เช่น	สีดำา	สีน้ำาตาล	สีน้ำาเงิน	สีแดง	ฯลฯ	ได้	กล่าวคือ	เมื่อน้ำายางธรรมชาติแห้ง
ลงยางจะมีความใสขึ้นทำาให้มองเห็นเส้นยางไม่ชัดและสีไม่สดใสนัก	ดังนั้น	ตนจึงคิดค้นสูตรน้ำายางเพ้นท์เสื้อ
ท่ีสามารถเพน้ท์ลงบนเสือ้สเีข้มได้	ซึง่ชมุชนสามารถทำาเองได้จากวตัถุดิบน้ำายางธรรมชาติทีม่อียู่	นอกจากการ
เพน้ท์เสือ้แลว้ยังมกีารทำาผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ	ซึง่เปน็สนิค้างานฝมีอืท่ีนกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกซือ้
เป็นของฝากของท่ีระลกึ	นบัเปน็การช่วยสร้างรายได้ใหกั้บชุมชนไปพร้อมกับการเพิม่มลูคา่ยางธรรมชาติ	ตาม
ปรัชญาของ	มรภ.สงขลา	ที่ว่า	สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ดร.สุวิมล	กล่าวว่า	 การพัฒนาน้ำายางเพ้นท์เสื้อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนในการทำา
เสื้อของฝากของที่ระลึก	ที่แต่เดิมมักจะใช้วิธีการสกรีนโดยใช้บล็อกเป็นรูปแบบตายตัว	แต่หากนักท่องเที่ยว
สามารถลงมอืทำาและวาดลวดลายท่ีต้องการหรือลงลายเซน็บนเสือ้ได้ด้วยตัวเอง	จะเป็นการเพิม่ตัวเลอืกและ
เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือเสื้อเพื่อเป็นของท่ีระลึกเพิ่มมากข้ึน	 สำาหรับข้ันตอนการผลิตเร่ิมจากนำา
น้ำายางธรรมชาติมาทำาให้สะอาด	จากนั้นนำามาแยกชั้นใส่สารเพิ่มความหนืด	ทำาให้เกิดการแยกชั้นให้ยางเบา
กว่าน้ำา	นำาส่วนที่เป็นน้ำาออกไปบางส่วนให้น้ำายางมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น	จากเดิมน้ำายางจะอยู่ที่	25%	แต่เมื่อ
ทำาให้เข้มข้นขึ้นแล้วน้ำายางจะอยู่ที่	60%	หลังจากนั้นนำาน้ำายาง	60%	ที่ได้ไปผสมกับสารเคมีเพิ่มความหนืด	
เพื่อให้น้ำายางจับเป็นเส้นและน้ำายางไม่จางลง	ช่วยให้คงความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น			
	 	 “ยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย	 โดยทั่วไปจะถูกขายในรูปวัตถุดิบ	 เช่น	
น้ำายาง	ยางแผ่น	ยางแท่ง	ยางก้อนถ้วย	ฯลฯ	ซึ่งเมื่อเทียบราคาต่อหน่วยกิโลกรัมแล้ว	มีมูลค่าน้อยกว่าการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มาก	 ดังนั้น	 หากส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่น่าสนใจ	
จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติอย่างมหาศาล”	 อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	 มรภ.
สงขลา	กล่าวและว่า
	 ทั้งนี้	มรภ.สงขลา	ได้นำาผลงานวิจัยสีเพ้นท์เสื้อและผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ	ไปร่วมจัดแสดงใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	“ราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	5”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่ง
นอกจากการสาธิตเพ้นท์เสื้อแล้ว	ยังมีการเพ้นท์กระเป๋าผ้า	การทำาผ้าบาติก	และหมวกจากน้ำายางธรรมชาติ
อีกด้วย	โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน	นักศึกษา	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	เข้ามาทดลองเพ้นท์ผ้าบาติก
จากน้ำายางธรรมชาติเป็นจำานวนมาก




