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มรภ.สงขลา ยึดพระราโชบายสืบสานศิลปะท้องถิ่น

วัฒนธรรมสัมพันธ์’

จัดยิ่งใหญ่ ‘
มรภ.สงขลา สนองพระราโชบาย ร.๑๐ ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น จัดยิ่งใหญ่ 3 ทศวรรษงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ “มหกรรม
วัฒนธรรมพืน้ บ้านสูอ่ าเซียน” สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปะฯ
ระดับภูมิภาค-อาเซียน
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำาปี 2๕๖๑ “มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สู่อาเซียน” ท่ามกลางผู้เข้าชมงานกว่า 3,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า วัฒนธรรมไทยถือเป็นรากแก้วของแผ่นดินที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ และบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรื่องของชาติและ
ท้องถิ่น การที่ มรภ.สงขลา ให้ความสำาคัญกับบทบาททำานุบำารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2๕3๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีท่ี มรภ.
สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามภารกิจทำานุบำารุงศิลปะ ประการสำาคัญ เป็นการดำาเนินรอยตาม
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สมกับความเป็นราชภัฏที่แปลว่าคนของ
พระราชา
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส กล่าวว่า การจัดงานในครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
กิจกรรมและการแสดงที่หลากหลาย สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนภาคใต้ อาทิ ภูมิปัญญาแทงหยวก ตั๊กแตนสานจากใบตาล การแสดง
หนังตะลุง มโนราห์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมจรรโลง
ใจคนในชุมชนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน จะเป็นอีกหนึ่ง
พลังในการนำาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกัน
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้น้อมเกล้ากระหม่อมปฏิบัติตาม

สร้างเครือข่ายอาเซียน

พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ล ที่ ท รงมี พ ระราโชบายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พั ฒ นาพื้ น ที่
ท้องถิ่นในมิติวัฒนธรรม เอกลักษณ์ การรักษาชาติ และก่อให้เกิดการ
พัฒนาสู่รายได้ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดง
ทางวัฒนธรรมทางภาคใต้และภาคอื่นๆ รวมทั้งการแสดงจากประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย การแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ที่
จ.สงขลา การบวงสรวงและสั ก การะทวดช้ า งสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ระจำ า
มหาวิทยาลัย กิจกรรมลานวัฒนธรรมของนักศึกษาทุกคณะ การประชุม
สัมมนาวิชาการทางวัฒนธรรม การแข่งขันทางวัฒนธรรม การจำาหน่าย
สินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ขณะที่ นายโอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ กล่าวว่า
วัฒนธรรมเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์หรือตัวตน ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป จนกลายเป็นวิถีชุมชนที่สังคม
ของตนให้การยอมรับและปลูกฝังให้คนรุน่ หลังปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา ในบาง
ท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด จนวัฒนธรรมกลาย
เป็นประเพณีทไี่ ด้รบั การสืบทอดและแพร่หลายไปสูช่ มุ ชนต่างๆ ได้ปฏิบตั ิ
หรือยึดเป็นแบบอย่าง ทว่า สังคมปัจจุบนั มีความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ
และวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามา ส่งผลกระทบต่อวิถีวัฒนธรรมความเป็น
ไทย คนรุ่ น ใหม่ หั น ไปสนใจวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ ปล่ อ ยปละละเลย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบรรพชนอันมีคุณค่าและบ่งบอกถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ดังนั้น สำานักศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะ
หน่วยงานทีด่ แู ลด้านนีโ้ ดยตรง จึงประสานเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
มาร่ว มเผยแพร่ศิล ปะการแสดงประจำา ถิ่นในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์
ของ มรภ.สงขลา
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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สอน นร. ใช้ ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

สนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มรภ.สงขลา ดึงนักเรียน-ชุมชน ใช้สื่อดิจิตัลจัดเก็บข้อมูล
พันธุกรรมพืช ต.รำาแดง อ.สิงหนคร ห่วงพืชท้องถิ่นอย่างตาลโตนด
เสีย่ งสูญพันธุ์ เหตุถกู คุกคามหนัก เร่งสร้างความตระหนักร่วมอนุรกั ษ์
สนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผศ.ดร.ศศลั ก ษณ์ ทองขาว อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชท้องถิ่นโดยใช้สื่อดิจิทัล ให้
แก่นกั เรียนและประชาชนทัว่ ไปในตำาบลรำาแดง ณ ทีท่ าำ การองค์การบริหารส่วน
ตำาบลรำาแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำาบัญชี
ชนิดพันธุ์พืชบนต้นตาลโตนด ใน ต.รำาแดง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จัดทำาขึ้นในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ งในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชร่วมกัน เช่น กล้วยไม้ บัว เป็นต้น โดยมุง่ หวัง
ให้คนในพืน้ ทีต่ ระหนักถึงความสำาคัญของพืชท้องถิน่ และทราบถึงประเภทของ
พืชคุกคามที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสภาวะการสูญพันธุ์ของพืชเฉพาะในท้องถิ่น
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ กล่าวว่า การทำาบัญชีชนิดพันธุ์พืชถือเป็นฐาน
ข้อมูลที่สำาคัญ สามารถนำามาใช้ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรของชาติ
เพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนอนุรกั ษ์และขยายพันธุพ์ ชื โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ ต.รำาแดง ที่มีวิถีชีวิต “โหนด นา ไผ่ คน” ปัจจุบันพบว่าตาลโตนดซึ่ง
เป็นพืชท้องถิ่นถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงต่อสภาวะการสูญพันธุ์เป็น
อย่างมาก ปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการสูญพันธุ์คือมนุษย์ เนื่องจากมีการใช้
ประโยชน์จากพืชป่าหายากอย่างมากมาย แต่ขาดการดูแลและอนุรกั ษ์ ประกอบกับ
ประชาชนขาดความรู้ เ กี่ ย วกั บ พื ช ท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ จึ ง ทำ า ให้ เ กิ ด การทำ า ลาย
ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ ซึง่ หากไม่มกี ารดูแลหรือการอนุรกั ษ์กจ็ ะทำาให้เกิดการ
สูญพันธุ์ของพืชท้องถิ่นในไม่ช้า
“มรภ.สงขลา เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เห็นความสำาคัญของพืชประจำาถิ่น จึงได้ลงพื้นที่ให้ความรู้
นักเรียน ป.5-ป.6 และประชาชนที่สนใจ ฝึกใช้แอพพลิเคชันเกี่ยวกับพันธุ์พืช
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพืชในพื้นที่ ต.รำาแดง อย่างน้อย 5๐ ชนิด โดยจัดทำา
เป็ น ระบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ทำ า ให้ ส ามารถค้ น หาชื่ อ พรรณไม้ ประโยชน์ แ ละ
คุณลักษณะของพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น” อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กล่าวและว่า

4

ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2๕3๖
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความสำาคัญของพันธุกรรมพืช
ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำา
ผลประโยชน์มาถึงประชาชน ตลอดจนให้มกี ารจัดทำาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช
ให้แพร่หลาย สามารถสือ่ ถึงกันได้ทว่ั ประเทศ ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากสายพระเนตร
อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เมื่อ
ครัง้ ปี พ.ศ. 2๕๐3 ทีท่ รงมีพระราชดำาริให้อนุรกั ษ์ตน้ ยางนา และทรงให้รวบรวม
พืชพันธุ์ไม้ของภาคต่างๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริฯ จึงเป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ สนอง
แนวพระราชดำาริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ท่าน
โครงการดังกล่าวปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
กิ จ กรรมปกปั ก พั น ธุ ก รรมพื ช ในพื้ น ที่ ป่ า ธรรมชาติ การสำ า รวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อ ม การนำ า พั น ธุ์ พื ช ที่ ร วบรวมเพาะปลู ก และรั ก ษาในพื้ น ที่ ที่
เหมาะสมทางกายภาพ ปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบ
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดทำาระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว
3๐-๕๐ ปี และกิจกรรมการสร้างจิตสำานึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชแก่กลุม่
เป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน บุคคลทัว่ ไป ให้มคี วามเข้าใจ ตระหนักในความสำาคัญ
เกิดความปีติ และสำานึกทีจ่ ะร่วมมือร่วมใจกันอนุรกั ษ์พชื พรรณของไทยให้คงอยู่
เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำาชาติ
ส่วนใหญ่เป็นพันธุไ์ ม้ทมี่ ถี นิ่ กำาเนิดในประเทศไทย สามารถนำามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ อันเป็นพื้นฐานหลักในการดำารงชีวิตของ
มนุษย์ จึงนับได้วา่ พันธุไ์ ม้เหล่านีม้ คี วามผูกพันกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทย
มาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
ประโยชน์ทเี่ คยได้รบั จากพันธุพ์ ชื อาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค การสำารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลัก
วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถทำาให้คนไทย
ได้ ท ราบถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ข องพื ช พั น ธุ์ ห ลายชนิ ด ซึ่ ง บางชนิ ด เป็ น ที่ รู้ จั ก
แพร่หลาย มีการนำามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา จนปริมาณลดลง และ
เกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกำาเนิด พืชบางชนิดมีมาช้านานแต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึง
คุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูกทำาลายไปอย่างน่าเสียดาย

มรภ.สงขลา เพิ่มพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำาริ

สร้างมหา’ลัยสีเขียว ฉลองก้าวสู่ ๑๐๐ ปีการก่อตั้ง

มรภ.สงขลา ปลูกป่าผสมผสานตามแนวพระราชดำาริ
59๐ ต้น ปลุกสำานึกร่วมสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ฉลองวาระ
ก้าวสู่ ๑๐๐ ปีการก่อตั้ง พ.ศ.2562
นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำาริเพื่อ
มหาวิทยาลัยสีเขียว เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ว่า โครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม พระราชทานนาม “ราชภั ฏ ” และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยสืบสานพระราชดำาริด้านการฟื้นฟู
สภาพป่า รักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ดขี นึ้
อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังเป็นการฉลองในวาระที่ราชภัฏสงขลา
จะมีอายุครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู
สถาบัน สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ.2๕๖2 จึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำาคัญของ
การปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ และปลุกจิตสำานึกในการร่วมกันพัฒนาพืน้ ที่
ให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว (green university) โดยการปรับภูมทิ ศั น์และปลูก
ต้นไม้ภายใน มรภ.สงขลา จำานวน ๕๙๐ ต้น
นายอภิ ช าต พั น ชู ก ลาง อาจารย์ประจำาโปแกรมวิ ชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผูเ้ สนอโครงการ
กล่ า วว่ า ปั จ จุ บั น สภาพพื้ น ที่ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นา
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในสถาบัน
อุดมศึกษาไทย จึงมีการใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคารสมัยใหม่รองรับ
การเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ส่งผลให้พื้นที่ป่าตาม
ธรรมชาติลดลงอย่างมาก ทำาให้สภาพภูมิอากาศร้อนขึ้นอย่างเห็นได้
ชั ด เจน กอปรกั บ อาคารเรี ย นสมั ย ใหม่ นิ ย มจั ด ภู มิ ทั ศ น์ ต ามแนว

ตะวันตก ที่เน้นความสะอาด สวยงามเรียบร้อย ต้นไม้ขนาดใหญ่
จำานวนมากจึงถูกตัดทิ้ง ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสภาพ
แวดล้อมในการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงความร้อนที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ดังนั้น
มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
กว่า ๕๐๐ คน จึงร่วมกันปลูกป่าฯ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้แก่บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย
ด้าน นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์
พลังงาน มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะมีการปลูกป่า ทาง
คณะผู้จัดทำาโครงการได้เชิญวิทยากร นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส
หั ว หน้ า โครงการหมู่ บ้ า นรั ก ษ์ ป่ า ลุ่ ม น้ำ า ทะเลสาบสงขลา และ
นายจิรพงศ์ สุขจันทร์ ข้าราชการเกษียณของมหาวิทยาลัย มาให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การปลู ก ป่ า ผสมผสานตามแนวพระราชดำ า ริ ฯ
พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว จากนั้นจึง
ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณที่กำาหนด แบ่งออกเป็น ๙ โซน ได้แก่
๑. ลานด้านหลังสำานักวิทยบริการฯ สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร ๙ และ รอบสระสนานใจ 2. ริมถนนบ้านพักข้าราชการ
3. อาคารสมาคมศิษย์เก่า 4. ลานจอดรถหน้าหอประชุม ๑ ๕. ลาน
เบญจพรรณ ๖. ระหว่างด้านหลังอาคาร 3 และอาคาร ๕ ลานประดู่
หลังอาคาร 2 ๗. ลานหน้าอาคาร 3 และลานคณะวิทยาการจัดการ
(วจก.) ๘. ริมถนนตั้งแต่ประตู 4 ถึงพื้นที่สถานีสัตวบาล และ
๙. บริเวณด้านหลังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยขอรับการ
สนับสนุนพันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะชำากล้าไม้ สงขลา ส่วนเพาะชำา
กล้าไม้ สำานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ดังนี้ ไม้ตะเคียนทอง
ไม้ ตำ า เสา ไม้ พ ะยอม ไม้ ย างนา ไม้ ก ฤษณา ไม้ ท องอุ ไ ร
ไม้หางนกยูงฝรั่ง ไม้ทวายหิน (สะเดา) ไม้ขี้เหล็ก ไผ่รวก และ
ไม้สารภีทะเล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำา มรภ.สงขลา
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๕

“หม้อดินใบร้
า
ว”
ละครหุ่นเงาเพื่อเด็กพิเศษ
มรภ.สงขลา ทำาวิจัยสะท้อนการเห็นคุณค่าในตัวเอง

อ.ตถาตา สมพงศ์

“มองดูฉันให้ดีซิ ฉันนี้เป็นคนพิเศษ มองดูฉันให้ดีซิ ฉันนี้
เป็นคนพิเศษ ฉันช่วย.....ได้”
ส่วนหนึ่งของเนื้อร้องในบทเพลง “คนพิเศษ” ที่ อ.ตถาตา สมพงศ์
อาจารย์ โ ปรแกรมวิ ช านาฏศิ ล ป์ แ ละการแสดง คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบงานวิจัย
ละครสร้างสรรค์สาำ หรับเด็กพิเศษ กรณีศกึ ษานักเรียนในสถาบันการศึกษาพิเศษ
มรภ.สงขลา โดยส่วนช่องว่างในเนื้อเพลง ถูกออกแบบให้นักเรียนออทิสติก
แต่ละคนช่วยทำาในสิ่งที่ตนเองมีความถนัด เช่น ฉันช่วยเปิดไฟได้ ฉันช่วยเก็บ
ของได้ เป็นต้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กได้เห็นคุณค่าภายในตนเอง
นอกจากนั้น อ.ตถาตา ผู้วิจัย ได้นำาเพลงดังกล่าวมาใส่ในละครหุ่นเงา
เรื่อง “หม้อดินใบร้าว” เนื้อเรื่องกล่าวถึงหม้อสองใบ ที่ใบหนึ่งปกติแต่อีกใบมี
รอยร้าว ใบที่ร้าวก็มองว่าตัวเองด้อยค่า แต่หนุ่มที่หาบหม้อทั้งสองใบกลับเห็น
ว่าหม้อดินใบร้าวไมได้ด้อยค่าเลย เพราะริมทางเดินมีต้นหญ้า ดอกไม้บาน
เนื่องจากได้น้ำาที่รั่วจากหม้อใบร้าว ดังนั้น แม้หม้อใบร้าวจะมีรอยร้าวแต่ก็มี
คุณค่าในตัวเอง เช่นเดียวกับเด็กพิเศษที่มีคุณค่าภายในตนเองเช่นกัน
อ.ตถาตา เล่าว่า กระบวนการละครสามารถนำามาใช้พัฒนาผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ เนือ่ งจากนักเรียนออทิสติกมีความบกพร่องในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ด้านการเข้าสังคม คือ ไม่ชอบให้แตะต้องเนื้อตัว/ กลัวคนแปลกหน้า/ ไม่สบตา
ผู้อื่น/ ไม่สามารถแสดงความต้องการของตนเองได้ และไม่ตอบสนองต่อบุคคล
อืน่ ๆ เป็นต้น ละครไม่เพียงแต่เป็นสือ่ ในการเรียนการสอนทีท่ าำ ให้เกิดความสนุก
และมีความสุขระหว่างการเรียนรู้ แต่กระบวนการละครยังสามารถแก้ปัญหา
สภาวะทางจิ ต ใจของผู้ ค น เช่ น เดี ย วกั บ ปั ญ หาพั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรม หรือปัญหาด้านทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีทักษะในการใช้ชีวิตประจำาวัน
ร่วมกับผู้อื่น ก็จะสามารถช่วยเหลือตนเอง เรียนร่วมกับเด็กอื่นได้ อยู่ร่วมกับ
คนในครอบครัว ที่ทำางาน และสังคมได้อย่างไม่รู้สึกแปลกแยก จนสามารถ
ประกอบวิชาชีพเลี้ยงตนเองอย่างมีความสุขได้ในที่สุด
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ทั้งนี้ หลังจากนักเรียนออทิสติกในสถาบันการ
ศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรค์
พบว่ามีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ดีข้ึน
สามารถนั่งชมการแสดงละครหุ่นเงาที่มีความยาวประมาณ
๑๕-2๐ นาที ได้จนจบกระบวนการ มีอารมณ์ร่วมระหว่าง
การแสดงและสามารถทำาตามโจทย์ที่ผู้วิจัยออกแบบตาม
เนื้อร้องของเพลงได้ เช่น ช่วยปรบมือ ช่วยเปิดไฟและช่วย
เก็บของ เป็นต้น
กระบวนการดังกล่าวยังสามารถส่งเสริมทักษะด้าน
การใช้ชีวิตประจำาวันร่วมกับผู้อื่น โดยได้นำาการแสดงละคร
หุน่ เงาไปจัดแสดงทีบ่ า้ นสาธิต มรภ. สงขลา ซึง่ เป็นโรงเรียน
ปฐมวัยของนักเรียนปกติ ผลปรากฏว่านักเรียนออทิสติก
สามารถร่วมกิจกรรมกับเด็กปกติได้ เช่น การปรบมือร่วมกัน
การลุกขึน้ ไปเปิดไฟในห้องเรียนใหม่ทไ่ี ม่เคยไปมาก่อน โดย
ไม่กลัวสิ่งแปลกใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย และการช่วยกันเก็บของ
หลังจากจบการแสดง โดยนักเรียนออทิสติกสามารถทำาตาม
โจทย์ ท่ี ผู้ วิ จั ย ออกแบบเพื่ อ ใช้ ใ นการแสดงละครหุ่ น เงา
ได้อย่างครบถ้วนและมีความสุข
ทั้งนี้ ทางสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ได้
ต่อยอดการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนที่เป็นเด็ก
พิเศษจากสถาบันฯ กับนักเรียนปกติท่ีบ้านสาธิต มรภ.
สงขลา ด้วยการนำานักเรียนจากสถาบันการศึกษาพิเศษ
ไปร่วมกิจกรรมที่บ้านสาธิต อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง โดยให้เด็กๆ
ได้ ร่ ว มใช้ ชี วิ ต ผ่ า นการเล่ น ร่ ว มกั น ในสนามเด็ ก เล่ น ของ
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการใช้ชีวิตร่วมกัน
กับผู้อื่นในสังคม

“ประเทศไทยยั ง ขาดงานวิ จั ย ที่ นำ า กระบวนการละครมา
ประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ ให้ แ ก่ เ ด็ ก พิ เ ศษประเภท
ออทิสติก จึงเลือกใช้ละครมาผนวกกับสื่อต่างๆ และใช้ละครบำาบัดซึ่ง
เป็นสื่อในการพัฒนาจิตใจผู้คน การร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติเป็นคู่
ตรงข้าม หรือคู่กรณีในสถานการณ์ความขัดแย้ง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
หาทางออกร่วม ทำาให้บุคคลและกลุ่มได้รับฟัง มองเห็นปัญหาร่วมกัน
เข้าใจปัญหาของผู้อื่นมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงปัญหาของผู้อื่นกับของ
ตนเองได้ ทำาให้มองเห็นความทุกข์ของตนเองที่คล้ายคลึงกับของผู้อื่น
และทำาให้มองเห็นทางออกหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขึ้น”
ด้าน นางฉวีวรรณ เกตุอักษร ครูพี่เลี้ยงสถาบันการศึกษา
พิเศษ มรภ.สงขลา กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมละครสร้างสรรค์
นักเรียนออทิสติกมีภาวะทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีอารมณ์ที่คงที่ มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้นานขึ้น สามารถนั่งกับที่ได้นานตลอดระยะเวลาการทำากิจกรรม
สังเกตจากพฤติกรรมก่อนการนำากระบวนการละครเข้ามาใช้ นักเรียน
ออทิสติกมีอารมณ์ที่รุนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
เช่ น ร้ อ งไห้ ไ ม่ ห ยุ ด เมื่ อ มี ค วามต้ อ งการหรื อ เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ดั ง ความ
ต้องการนั้นๆ
แต่เมื่อนำากระบวนการละครมาใช้ ส่งผลให้นักเรียนอารมณ์
ดีขึ้น ใช้ความรุนแรงน้อยลง รู้จักรอคอยและมีความอดทนมากขึ้น มี
การเปลีย่ นแปลงทางด้านพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี น้ึ เช่น สามารถลอก
เลียนแบบพฤติกรรม ท่าทางของผูน้ าำ กิจกรรมหรือครูผสู้ อนได้ มีความ
สนใจในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น เช่น การเดินไป
เปิด-ปิด ไฟ และการเดินช่วยครูเก็บของ เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังสามารถเคลื่อนไหวตามเสียงและจังหวะดนตรีได้ดีขึ้น โดยไม่ต้อง
อาศัยการกระตุ้นจากครูเหมือนที่ผ่านมา

แม้ อ าการออทิ ส ซึ ม อาจไม่
หายขาด แต่ ด้ ว ยกระบวนการที่
ต่ อ เนื่ อ งสามารถช่ ว ยเหลื อ ให้
นั ก เ รี ย น ที่ มี อ า ก า ร เ ช่ น นี้ มี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ เมื่อเขาออก
จากโลกส่วนตัวได้แล้ว ก็จะสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข...
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สพฐ.-มรภ.สงขลา สนองนโยบายเร่งด่วน ก.ศึกษาฯ
เปิดค่ายพัฒนาทักษะ ปั้นครูใต้สื่อสารภาษาอังกฤษ

สพฐ. จับมือ มรภ.สงขลา จัดค่ายสื่อสารภาษาอังกฤษ
สนองนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มศักยภาพครู 5 จังหวัดภาคใต้
ส่งต่อความรู้สู่ผู้เรียน
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธเี ปิดการอบรมค่ายภาษา
อังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ ๑3 ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม-2
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.
สงขลา ว่า การอบรมแต่ละรุ่นรับผู้สนใจเข้าอบรมรุ่นละ ๕๐ คน เป็น
ครูระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่
สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ พัทลุง โดยครูกลุ่มนี้จะเข้ารับ
การฝึกทักษะการสอนภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร อันเป็นการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึง่ มุง่ เน้นความสำาคัญของตัวผูเ้ รียนเป็นหลัก มี
การจัดลำาดับการเรียนรูเ้ ป็นขัน้ ตอน ตามกระบวนการใช้ความคิดของ
ผูเ้ รียน โดยเริม่ จากการฟังไปสูก่ ารพูด การอ่าน การจับใจความสำาคัญ
การทำาความเข้าใจ การจดจำา และนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ (Communicative Approach) พร้อมทั้งสามารถวางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้วธิ กี ารสอน
(Methodology) ได้อย่างเหมาะสม
ด้ า น นายสมพงษ์ สุ ว รรณชาตรี รองผู้ อำ า นวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ประธานใน
พิธีเปิด กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการ
สนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระดับประชาคมโลก
ขณะที่ ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำานวยการศูนย์ภาษา
มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำาเร็จของค่ายภาษาอังกฤษ
(Boot Camp) รุ่นที่ ๑3 ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้เข้าอบรมประทับใจ
ในการถ่ายทอดของวิทยากรอย่างมาก และมัน่ ใจว่าสามารถนำาไปใช้ได้
จริงกับเด็กในชัน้ เรียนของตนเอง สพฐ. จึงร่วมกับ มรภ.สงขลา ดำาเนิน
การจัดอบรมต่อเนื่อง รุ่นที่ ๑4-2๐ ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ
ในพื้นที่ จ.พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ระหว่าง
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วันที่ ๑2 ก.พ.-๑4 ก.ย. 2๕๖๑ จำานวน ๗ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑4 อบรม
๑2 ก.พ.-2 มี.ค. รุ่นที่ ๑๕ อบรม ๑2-3๐ มี.ค. รุ่นที่ ๑๖ อบรม
23 เม.ย.-๑๑ พ.ค. รุ่นที่ ๑๗ อบรม 2๑ พ.ค.-๘ มิ.ย. รุ่นที่ ๑๘
อบรม 2๕ มิ.ย.-3๑ ก.ค. รุ่นที่ ๑๙ อบรม 3๐ ก.ค.-๑๗ ส.ค. และ
รุ่นที่ 2๐ อบรม 2๗ ส.ค.-๑4 ก.ย. 2๕๖๑ ณ ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยเปิดรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 3๕ คน ได้แก่
ครูระดับประถมศึกษา ๕๐ คน (2 ห้อง) และ ครูระดับมัธยมศึกษา
2๕ คน (๑ ห้อง) เข้ารับความรูจ้ ากวิทยากร British Council ซึง่ ผูส้ นใจ
เข้ารับการอบรมสมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ cc.skru.ac.th/regis
ดร.สลิลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกจากสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ให้เป็นศูนย์พฒ
ั นาครูดา้ น
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp)
ภาคใต้ตอนล่าง จึงอยากขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด สพฐ. พื้นที่
จังหวัดภาคใต้ เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ซึง่ ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ตามทฤษฎี CLT
(Communicative Language Teaching) อันเป็นเทคนิควิธีการสอนภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสาร
ผ่านกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน และสือ่ ทีห่ ลากหลาย ช่วยให้ผเู้ รียนเรียนภาษา
อังกฤษได้ผลยิ่งขึ้น และใช้งานได้ตามสถานการณ์จริง
“เด็กไทยเรียนภาษาโดยเน้นแต่ไวยากรณ์ จึงพูดสื่อสารไม่ได้ ดังนั้น
การเรียนการสอนตามหลักสูตรที่จัดขึ้นของค่ายภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เด็ก
เข้าใจทั้งไวยากรณ์ ผ่านการใช้จริง ทำาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้
เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนก็ต้องอาศัยผู้สอนที่เข้าใจเทคนิควิธีการนี้จริงๆ
และนำาไปใช้กับนักเรียน” ผู้อำานวยการศูนย์ภาษา กล่าว

นศ. ‘หลักสูตรการออกแบบ’ มรภ.สงขลา คว้า ๕ รางวัลรวด
ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมฯ มรภ.
สงขลา กวาด 5 รางวัลรวด ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม โชว์ไอเดียสุดเจ๋งสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนอัตลักษณ์
วิถีชีวิตท้องถิ่น
นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วม
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำาปี 2๕๖๑ จัดโดยสำานักงานวัฒนธรรม จ.สงขลา
เพื่อส่งเสริมการนำาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่
บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เนื้อหาภูมิหลังทางวัฒนธรรมของ จ.สงขลา
ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยเปิ ด รั บ ผลงานจากนั ก ศึ ก ษาและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลปรากฏว่านักศึกษา
หลักสูตรการออกแบบ มรภ.สงขลา ภายใต้การดูแลและให้คำาแนะนำา
ปรึกษาของ ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี และ อ.อมรรัตน์ บุญสว่าง อาจารย์
หลักสูตรออกแบบ สามารถคว้ามาได้ถึง ๕ รางวัล ตั้งแต่ชนะเลิศจนถึง
ชมเชย โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ ๑3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
สำาหรับรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ นายปิยะราช ทองขวิด
จากผลงานชุดโต๊ะอาหารสำาหรับร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งมีเเรงบันดาลใจจาก
สถาปัตยกรรมเเละวิถชี วี ติ ย่านเมืองเก่าสงขลา นายอิทธิพทั ธ์ สุวรรณรัตน์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากผลงานที่ชื่อ ริมเล ออกแบบเครื่อง

แต่งกายภายใต้แนวคิดวิถีประมง โดยได้เเรงบันดาลใจจากเเสงอาทิตย์ยาม
ตกสะท้อนผิวน้ำาริมทะเลสาบเเละวิถีชีวิตชาวประมงสงขลา นายเปี่ยมศักดิ์
กิ้มเส้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานกล่องเก็บกุญเเจกรงนก
โดยมีเเรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเเข่งขันนกกรงหัวจุกใน อ.จะนะ
จ.สงขลา และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลจาก น.ส.ธาดารัตน์ วังจำานง
ผลงานชุดมัดย้อมลายลูกเเก้ว มีเเรงบันดาลใจจากลวดลายของผ้าทอเกาะยอ
เปลี่ยนเทคนิคสร้างสรรค์ผ่านการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ และ นายซูฟียัง
อภิบาลเเบ ผลงานชุดเรือล่องเล เเรงบันดาลใจจากวิถชี าวประมงเก้าเส้ง เเละ
เเหล่งจักสานกระจูดเทพา จ.สงขลา

นศ.นิเทศฯ ประยุกต์ตำานานมโนราห์กับความงามหาดเก้าเส้ง
คว้ารางวัลชนะเลิศ-ภาพสุดยอด ประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์ถิ่นใต้
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ไอเดียเจ๋ง ประยุกต์
ตำานานนางมโนราห์ผสมผสานความงามหาดเก้าเส้ง คว้ารางวัลชนะ
เลิศและภาพสุดยอด ประกวดภาพถ่ายสะท้อนมหัศจรรย์ถิ่นใต้
ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม wonderful ซึ่งประกอบด้วย นายปริญญาวุฒิ
มณีนวล น.ส.อากีมาร์ และสา นายธนพนธ์ ถมแก้ว ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ (ภาพชุด) และรางวัลภาพสุดยอด รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท
จากผลงานที่มีชื่อว่า “นวลปรางนางโนรากับพรานบุญผู้กล้า ณ ริมผาหาด
เก้าเส้ง” ในการแข่งขันถ่ายภาพและบรรยายพิเศษครัง้ ที่ ๖ ประจำาปี 2๕๖๑
ภายใต้แนวคิด “Go Local มหัศจรรย์ถิ่นใต้” จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำานวน
๑4 ทีม จาก ๗ มหาวิทยาลัยในภาคใต้
ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.
สงขลา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นำาเสนอแนวคิดการรำาโนรา ซึ่งเป็นศิลปะ
การแสดงพืน้ บ้านภาคใต้อนั ทรงคุณค่า ภาพชุดดังกล่าวมีทมี่ าเกีย่ วข้องกับ
ความเชื่อของคนใต้ในพิธีกรรมไหว้ครูโนรา จากการแสดงโนราชุดโนรา
คล้องหงส์ ซึง่ เป็นการรำาเพือ่ รำาลึกถึงนางนวลทองสำาลีผใู้ ห้กาำ เนิดท่ารำาโนรา
บอกเล่าเรื่องราวจากนิทานชาดกเรื่อง พระสุธน-มโนราห์ ตอน พรานบุญ
จั บ นางมโนราห์ ซึ่ ง ตรงกั น กั บ เรื่ อ งที่ พ ระยาสายฟ้ า ฟาดสั่ ง ให้ ท หาร
มาจับตัวนางนวลทองสำาลี ในประวัติและตำานานโนรา

ในภาพมีตัวละครสำาคัญคือ นางมโนราห์เล่นน้ำา (อยู่กับพี่ๆ กินรี
ทั้ง ๖) ณ ริมสระอโนดาต ในป่าหิมพานต์ โดยมีพรานบุญมาด้อมๆ มองๆ เพื่อ
ที่จะมาคล้องบ่วงบาศจับตัวนางมโนราห์ ดังนั้น เมื่อประยุกต์แนวคิดการแสดง
ชุดนี้ให้เข้ากับ “Go Local มหัศจรรย์ถิ่นใต้” ของสงขลาบ้านเรา ทำาให้ภาพของ
หาดเก้าเส้งที่มีภูมิประเทศเป็นชายทะเลติดกับริมผาสูงชัน จึงมีบรรยากาศ
บางส่วนสอดคล้องกับสระอโนดาต เขาพระสุเมรุ และป่าหิมพานต์ สามารถ
ดั ด แปลงเป็ น ฉากของการแสดงชุ ด นี้ ไ ด้ อ ย่ า งกลมกลื น และทำ า ให้ ภ าพชุ ด
“นวลปรางนางโนรากับพรานบุญผูก้ ล้า ณ ริมผาหาดเก้าเส้ง” จากการแสดงโนรา
คล้องหงส์ยิ่งมีความมหัศจรรย์ ผสมผสานกับความเป็นถิ่นใต้ได้อย่างลงตัว
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๙

นศ. เทคโนโลยีการเกษตร

คว้า ๔ รางวัลแข่งทักษะวิชาชีพ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์ผลงานเยีย่ ม
พัฒนาผงหมักสเต็กรสจิ้มแจ่วจากเปลือกมะละกอ คว้ารางวัลชนะเลิศ
ประกวดนวัตกรรมอาหาร ควบชนะเลิศนวัตกรรมเทคนิคการเกษตร ใช้
ประโยชน์ปอเทืองทำาชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมกวาดรางวัลตอบ
คำาถามด้านพืชศาสตร์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ตนพร้อมด้วยคณาจารย์นาำ ตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่าย
เกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลปรากฏว่า
สามารถคว้ามาได้ 4 รางวัล ได้แก่ ๑. ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมอาหาร จากผลงาน
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักสเต็กสำาเร็จรูปรสจิม้ แจ่วจากเปลือกมะละกอ” จัดทำา
โดย น.ส.นินาดา กือมะ น.ส.นูรอาดีลา มะแซ และ น.ส.สุกาญดา สังข์สวัสดิ์
ควบคุมทีมโดย ดร.ธิติมา พานิชย์ 2. ชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเทคนิค
การเกษตร จากผลงาน “การใช้ประโยชน์จากปอเทืองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรปอเทืองเพื่อสุขภาพ” จัดทำาโดย น.ส.วันฟาดีล๊ะห์ แวดอเลาะ และ
น.ส.ฮาซียะห์ มณีหิยา ควบคุมดูแลโดย อ.ขนิษฐา หมวดเอียด 3. ชนะเลิศ
ตอบคำ า ถามทางวิ ช าการด้ า นพื ช ศาสตร์ น.ส.เวธนี พรหมจั น ทร์ และ
นายประยงค์ ปานแขวง โดยมี อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว เป็นผู้ควบคุมดูแล และ
4. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง น.ส.นภารัตน์ ทะสี ภายใต้
การควบคุมดูแลของ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร
ดร.มงคล กล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การเกษตร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศแก่นักศึกษาที่เรียนศาสตร์
แขนงนี้ ทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเวทีการแข่งขันระดับ

ภูมิภาคและระดับชาติ ในด้านเกษตรและอาหาร ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเครือข่าย
คณบดี ค ณะเกษตรและสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ
นำานักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าสู่การแข่งขันเชิงทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อ
ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งทางด้านการมุ่งสู่ความเป็นเลิศและบูรณาการการทำางาน
ผ่านความร่วมมือกัน ระหว่างคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทัง้ ๑4 แห่ง
ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำาเนินงานระหว่างกัน

นศ.ครุฯ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม-อันดับ ๓

นำ�เสนอง�นวิจัยเวทีประชุมวิช�ก�ร “นวัตกรรมวิช�ชีพครู”
นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลยอดเยี่ยม
นำาเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ควบอันดับ 3 นำาเสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการ “นวัตกรรมวิชาชีพครู”
เมื่อวันที่ 2๑ มกราคม ที่ผ่านมา ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ฝ่ายวิจัยการศึกษา
นำานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ มรภ.
สงขลา เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนำาเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรม
วิ ช าชี พ ครู ” เครื อ ข่ า ยสถาบั น ผลิ ต ครู ภ าคใต้ ต อนล่ า ง ครั้ ง ที่ ๑
ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผลปรากฏว่า น.ส.ฤทัยรัตน์ ศักดิรัตน์ นักศึกษาโปรแกรม
วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการนำาเสนอแบบ
บรรยาย จากผลงานวิ จั ย “การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์เรื่อง รากที่สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวคิด
การเสริมต่อการเรียนรู้ของไวกอตสกี” และ น.ส.จุฑาทิพย์ ปลื้มใจ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภท
การนำาเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนโดยใช้

๑๐ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

สื่ อ ป ร ะ ส ม สำ า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ โรงเรียนเทพพิทยา
ภาณุ ม าศ อำ า เภอเทพา
จังหวัดสงขลา”

นศ.พัฒนาชุมชน

คว้า ๒ รางวัล

บทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ

นักศึกษาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา
คว้ า 2 รางวั ล นำ า เสนอบทความวิ จั ย ระดั บ ดี เ ด่ น แบบบรรยายโปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และสังคมระดับชาติ
เมื่ อ วั น ที่ 2๘-3๑ มกราคม ที่ ผ่ า นมา นายณั ฏ ฐาพงศ์
อภิโชติเดชาสกุล ประธานโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย
คณาจารย์ในโปรแกรมฯ นำานักศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำาเสนอผลงาน
วิจยั ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และสังคมระดับชาติและ
นานาชาติ ประจำาปี 2๕๖๑ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ผลปรากฏว่านักศึกษาโปรแกรมวิชา
พัฒนาชุมชนของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลนำาเสนอบทความวิจัยระดับดี
เด่น (ชนะเลิศอันดับ ๑) จำานวน 2 รางวัล
สำาหรับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นที่ได้รับจากเวทีประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้ ได้แก่ ๑. การนำาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral
Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” โดย น.ส.ปวีณา สุวรรณรัตน์ นายพิเชฐณัฏ
มีรุ่งเรือง และ นายภากร ทองนุ่น 2. การนำาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation) จากบทความวิจัยเรื่อง “ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา” โดย น.ส.ศิริลักษณ์ ยิ่งดำานุ่น น.ส.มณฑิตา ตรีรานุรัตน์
น.ส.วันวิสาข์ จันทโร และ น.ส.อัญญิกา เรืองนะ

คว้า ๘ รางวัล

คณะวิทย์ฯ
นำ�เสนอผลง�นประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ
อาจารย์-นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ พาเหรดคว้า ๘ รางวัลนำาเสนอผลงาน
วิจัย เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
ผศ.ดร.อนุมตั ิ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ ๑๑-๑2 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา คณาจารย์และนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมและนำาเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ 3 เครือข่ายภาคใต้ เนือ่ งในวันราชภัฏวิชาการ
ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสามารถคว้ารางวัลจากการนำา
เสนอผลงานต่างๆ มาได้มากมาย รวม ๘ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ จาก
ผลงานเรื่อง “การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพาราโดยวิธีการ
กระตุ้นทางเคมี ด้วยกรดไนตริก” โดย น.ส.กมลทิพย์ อมรจิริยะชัย และ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ภาคบรรยาย จากผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพเว็บไซต์ SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA ในโครงสร้างเว็บแบ่งภาระสมดุลแบบกระจาย”
โดย นายธีรศักดิ์ ยนจำารูญ น.ส.โนรซาฮีระห์ กามะ อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส ผศ.สารภี
จุลแก้ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “ผลของการใช้กะทิธัญพืช
และซูคราโลสต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองพับจำาปาดะ” โดย อ.วิภาวรรณ
วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นาถชนิตร เอี่ยมสุวรรณ น.ส.กุลวดี เกสโร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “การประเมินค่าความ
เป็นอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี” โดย อ.มูรณี ดาโอะ อ.พิชญ์พิไล
ขุนพรรณาย นายประสงค์ เกษราธิคุณ ผลงานเรื่อง “Influence of sulphur crosslink type
on the strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natural rubbers by in situ
synchrotron WAXD” (ภาคบรรยาย) โดย อ.วัชรินทร์ สายน้ำาใส ผลงานเรื่อง “การพยากรณ์
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” (ภาคบรรยาย) โดย น.ส.กามารียะห์
สามะ น.ส.ฮัปเสาะ เจะลง อ.ธีระพงค์ คงเกื้อ และ ผลงานเรื่อง “ผลของการใช้เนื้อ

และเมล็ดจำาปาดะต่อการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของขนมทองพับ” (ภาคโปสเตอร์) โดย
อ.วิภาวรรณ วงศ์สดุ าลักษณ์ น.ส.นภาวรรณ
เสถียรจิตร์ น.ส.วรัญญา ปัณทุวงศ์ และ รางวัล
ชมเชย ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง “การพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมดอกจอกจากแป้ ง สาคู ” โดย
น . ส . ชุ ติ ม า รั ต น ภู มิ น า ย ศ า ส ต ร า
สุวรรณรัตน์ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๑๑

ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ดึ ง ผู้ เชี่ ย วชาญจาก
ม.วูลองกอง ออสเตรเลีย ถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจยั ปูทาง
สร้ า งความร่ ว มมื อ วิ ช าการระหว่ า ง 2 ประเทศ กระตุ้ น
อาจารย์-นักศึกษา ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3-๕
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดสัมมนาแลก
เปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นวิชาการและงานวิจยั โดยเชิญ Senior Professor
Stephen G. Pyne ศาสตราจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยวูลองกอง
(The University of Woollongong) ประเทศออสเตรเลีย มาให้ความรู้
และคำาแนะนำาในการทำาวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา รวม ๕๐ คน
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองด้านวิชาการและการวิจัย
ทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ไปทำาวิจยั ในต่างประเทศ เกิดเป็นงานวิจยั ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มรภ.สงขลา กับมหาวิทยาลัยวูลองกอง ซึ่งนอกจากผู้เข้าสัมมนาจะได้
รับความรูจ้ ากการบรรยายของวิทยากรในครัง้ นีแ้ ล้ว ยังได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่
หาโจทย์วิจัย ณ ชุมชนตำาบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา และอุทยาน
นกน้ำาทะเลน้อย จ.พัทลุง

๑2 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการถือเป็นภารกิจสำาคัญของอาจารย์ และเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัด
คุณภาพทีส่ าำ คัญของการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดา้ นวิชาการจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิง่
ต่อการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอีกด้วย ทว่า ปัจจุบัน
จำานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการต่อปี และจำานวน
ร้อยละของอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินโครงการวิจัยของ มรภ.
สงขลา ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำา ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยมีกองทุน
สนับสนุนด้านการวิจัยอยู่เป็นจำานวนมาก
ผูอ้ าำ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า สาเหตุมาจากอาจารย์
ส่วนใหญ่มีอายุงานน้อย ใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อปฏิบัติภารกิจหลักคือ
งานสอน อีกทั้งยังขาดประสบการณ์ด้านการวิจัย ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จึงมี
นโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ของ มรภ.สงขลา
ทำ า งานวิ จั ย และสามารถตี พิ ม พ์ ไ ด้ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ จ ากการเสวนา การเล่ า สู่ กั น ฟั ง การแลกเปลี่ ย น
และกระตุ้นให้คณาจารย์มีการตื่นตัวด้านผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการ นำาไปสู่การพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำาแหน่งทาง
วิ ช าการ การศึ ก ษาต่ อ และอื่ น ๆ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นระดั บ
มหาวิทยาลัยต่อไป

มรภ.สงขลา สืบทอด

ภูมิปัญญาทำาว่าวควาย
อัตลักษณ์สตูล
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา ดึงเด็ก
รุ่ น ใหม่ ฝึ ก ทำ า ว่ า วควาย สื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จ.สตู ล
หลั ง พบผู้ เชี่ ย วชาญลดจำา นวน ส่ง ผลต่อ การถ่า ยทอดสู่ ช น
รุ่นหลัง ห่วงอาจสูญหายในที่สุด
ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเทคนิค
ทำ า ว่ า วควาย ภายใต้ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เพื่ อ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี จ.สตู ล ระหว่ างวั น ที่ 24-2๕
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญในการทำา
ว่าวควาย ซึง่ เป็นว่าวประจำาภาคใต้และมีตน้ กำาเนิดที่ จ.สตูล เป็นทีแ่ รก
มีจำานวนลดน้อยลง ทั้งยังกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้
ภูมิปญ
ั ญาทำาว่าวควายขาดการถ่ายทอดสู่ชนรุน่ หลัง และอาจสูญหาย
ไปในทีส่ ดุ ดังนัน้ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา จึงจัดอบรมเทคนิค
การทำาว่าวควาย เพือ่ อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสร้างความรูค้ วาม
เข้ า ใจแก่ ชาวบ้ า นและเยาวชน เกี่ยวกับอัตลักษณ์และคุณ ค่ า ของ
ภูมิปัญญาการทำาว่าวควาย ในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น อันจะส่งผลให้เกิดความหวงแหน
และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ดร.ทวีสินธุ์ กล่าวว่า ว่าวควายถือเป็นสัญลักษณ์ของประเพณี
แข่งขันว่าวนานาชาติ ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวความเป็นมาของคน
สตูลได้เป็นอย่างดี โดยทุกปีทางจังหวัดร่วมกับ อบจ.สตูล จัดการ
แข่งขันดังกล่าวขึน้ และได้รบั ความสนใจจากนานาประเทศเข้าร่วมงาน
โดยส่วนใหญ่รจู้ กั จ.สตูล ผ่านสัญลักษณ์วา่ วควาย ซึง่ เป็นว่าวทีม่ คี วาม
สวยงามและมีลักษณะเด่นแตกต่างจากว่าวชนิดอื่น ตนจึงมีแนวคิดที่
จะให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้และฝึกทำาว่าวควาย ผ่านทางหลักสูตรการ
อบรมดังนี้ ๑. ภูมิปัญญากับการพัฒนาท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.๐
2. อัตลักษณ์และคุณค่าภูมิปัญญาการทำาว่าวควาย เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน 3. อิทธิพลแรงลมต่อ
การก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีพนื้ ที่ จ.สตูล 4. เทคนิคการเตรียมไม้ไผ่
สำาหรับการทำาโครงว่าวควาย ๕. เทคนิคการผูกเชือกโครงว่าวควาย
๖. เทคนิคติดกระดาษบนว่าวควาย ๗. ศิลปะลวดลายบนตัวว่าวควาย
๘. เทคนิคการสร้างลวดลายบนว่าวควาย และ ๙. การละเล่นว่าวควาย
ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะเป็นต้นแบบสำาคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การละเล่นว่าวควาย

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา
กล่าวอีกว่า ภายในงานยังมีการเสวนาเรือ่ ง การมีสว่ นร่วมมหกรรม
ประเพณี ก ารแข่ ง ขั น ว่ า วนานาชาติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์ ดำาเนินรายการโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ และมีผู้
เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายเวียง ตัง้ รุน่ ปราชญ์ทางด้านว่าว
ควาย นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ ผูอ้ าำ นวยการกลุม่ ส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม สำานักงานวัฒนธรรม จ.สตูล นางวิไลลักษณ์
ทองช่วย อดีตครูโรงเรียนสตูลวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสตูล น.ส.ภัชกุล ตรีพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว สำานักงานท่องเทีย่ วและกีฬา จ.สตูล นายอมาตย์ สุปราณี
ผู้อำานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สตูล
พร้อมทัง้ สาธิตและฝึกปฏิบตั กิ ารขึน้ โครงว่าวควาย โดย นายเวียง
ตั้งรุ่น และ ด.ต.อุทัย บุญช่วย
“อย่างน้อยโครงการบริการครัง้ นีท้ าำ ให้เข้าใจบริบทความเป็น
สตูลในเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณการสนับสนุนงบ
ประมาณจากมหาวิทยาลัย ทีส่ ง่ เสริมให้พวกเราชาวนวัตกรรมและ
การจัดการ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านบริการวิชาการดีๆ ในพื้นที่
จ.สตูล อีกหนึ่งโครงการ และขอขอบคุณ ร.ร.สตูลวิทยา ที่ทำาให้
เรามี ค วามรั ก และผู ก พั น กั บ มรดกล้ำ า ค่ า ที่ เรี ย กว่ า ว่ า วควาย”
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าว
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คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดอบรมผลิตสื่อ
ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน สอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์
มือถือ โชว์ของดีประจำาถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ เชื่อช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจ
ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า โปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์จดั อบรมผลิตสือ่ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในชุมชน (คลิป
วิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์) ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลเกาะแต้ว
(ทต.เกาะแต้ว) ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว และชาวบ้านทีเ่ กีย่ วข้องกับท่องเทีย่ ว
ชุมชน รวม 3๕ คน เมื่อวันที่ ๑๙-2๐ มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน โดย
การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ วจก. บริการวิชาการ
สร้ า งความยั่ ง ยื น สู่ ชุ ม ชน ต.เกาะแต้ ว ซึ่ ง มรภ.สงขลา นำ า โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะต่างๆ ร่วมกันหารือและกำาหนด
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการบริการวิชาการทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชน
รวมทั้ ง เข้ า สำ า รวจเบื้ อ งต้ น เพื่ อ หาความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง โดย
มหาวิทยาลัยกำาหนดให้พนื้ ที่ ทต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เป็นพืน้ ที่
เป้าหมายในการดำาเนินงาน
ผศ.นิตยา กล่าวว่า จากการสำารวจเบือ้ งต้นทำาให้ทราบสภาพ
ปัญหาในพืน้ ทีว่ า่ ควรนำาความรูท้ างวิชาการมาให้บริการในส่วนใดบ้าง
คณะวิทยาการจัดการจึงวางแผนงานให้สอดคล้องกับโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีโปรแกรมวิชาต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้
ด้วย นำามาสู่โครงการ วจก. บริการวิชาการ สร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน
ต.เกาะแต้ว ซึง่ จะช่วยให้เทศบาลฯ และผูป้ ระกอบการมีศกั ยภาพเพิม่ ขึน้
ได้รับการพัฒนาในเชิงวิชาการให้สามารถดำาเนินงานและประกอบ
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ธุรกิจได้ดีข้ึน ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่นๆ ได้
ซึ่งทางคณะฯ ดำาเนินงานบริการวิชาการโดยร่วมมือกับ ทต.เกาะแต้ว
ตั้งแต่ลงพื้นที่ระดมสมอง ศึกษาความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น
จากนั้นสรุปเพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน จนสามารถกลายเป็น
ชุมชนต้นแบบได้
ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรนิ ทร์ อาจารย์ประจำาโปรแกรม
วิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา วิทยากรอบรมผลิตสื่อฯ กล่าวว่า ผู้เข้า
อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย
โทรศัพท์มือถือโดยใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
ผลิตสื่อคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเกาะแต้ว นำามาเผยแพร่
ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตาม
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการกับองค์กรภายนอก
“ถ้าในยุค ๔.๐ เราได้เห็นชาวบ้านหยิบเอาโทรศัพท์มือถือ
มาสร้างสรรค์เรื่องราวในบ้านตัวเองนำาเสนอผ่านสื่อออนไลน์และใช้
กระบวนการตัดต่อแบบง่ายๆ ผมยังเชือ่ ว่ายังมีเรือ่ งราวดีๆ อีกมากมาย
ที่เรายังไม่รู้ในโลกใบนี้ การอบรมผลิตคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ
ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในครั้งนี้ เราได้เห็นภาพน่ารักๆ ของ
ชาวบ้านที่ตั้งใจเรียนรู้ พยายามสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ
ออกมา นีแ่ หละคือพลังของเทคโนโลยีในยุค ๔.๐ ของจริง ทีบ่ อกว่าทุก
สิ่งทุกอย่างจะถูกสร้างสรรค์จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว”
ดร.ศุภฤกษ์ กล่าว

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายศิลปะฯ-ค่าย
ดนตรีไทย สร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้ เปิดโอกาสชุมชนเข้าถึง
องค์ความรู้ พร้อมสร้างทัศนคติการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผศ.ไชยวุ ธ โกศล คณบดี ค ณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงค่ายดนตรีไทยสู่
ชุมชน สร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนนาทวี
วิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3๐ มกราคม และ วันที่ ๕-๗
กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ว่า เป็นการนำาองค์ความรูแ้ ขนงต่างๆ ทางดนตรีไทย
ถ่ายทอดให้แก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชน จ.สงขลา 4 อำาเภอ (จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย
และ เทพา) รวม ๕๐ คน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาดนตรีไทย และ นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง ประจำาปี พ.ศ. 2๕๕3 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รบั การพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยทัง้ 4 แขนง คือ ปีพ่ าทย์
เครื่ อ งสายไทย ขั บ ร้ อ งเพลงไทย และดนตรี พื้ น บ้ า นภาคใต้
(โนรา-หนังตะลุง) ซึ่งถือเป็นความรู้ที่สำาคัญในด้านการศึกษาของ
สาระการเรียนรู้ศิลปะทุกช่วงชั้น
ด้าน อ.สุณิสา ศิริรักษ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีไทย
ผู้เสนอโครงการค่ายดนตรีไทยสู่ชุมชนฯ กล่าวว่า กิจกรรมนี้มุ่งเน้น
การนำาองค์ความรูด้ า้ นดนตรีไทยไปถ่ายทอดให้กบั เยาวชนในชุมชนที่
มีใจรักได้เรียนรู้หลักวิธีการแสดง และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไป
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง นำาไปสู่การโชว์ศักยภาพได้ทุกเวที ทั้งยังสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้ชม และถือเป็นความสามารถพิเศษที่จะติดตัวเยาวชน
ต่อไปอีกด้วย นอกจากนั้น ครูและนักเรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการในการเรียนการสอน และประยุกต์เพื่อการแข่งขันทักษะ
ด้านศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านดนตรีไทย ได้ทบทวนความรู้เดิมและรับความรู้ใหม่ของชุดการ
แสดงแต่ละแขนง สำาหรับนำาไปถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชน
อ.ศศิ ธ ร วิ ศ พั น ธุ์ ประธานโปรแกรมวิ ช าศิ ล ปกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวถึงค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านศิลปกรรม ซึง่ จัดให้กบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนใน จ.สงขลา (4 อำาเภอ) จำานวน ๘๐ คน ณ โรงเรียน
นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ที่ผ่านมาว่า
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้
ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 โดยมุ่งเน้นการนำาเอาองค์ความรู้
ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบไปสู่นักเรียน อาจารย์ เยาวชนและ
ชุมชน เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจองค์ความรู้ทางศิลปะ ซึ่งเป็นการ
ศึกษาที่สำาคัญของมนุษย์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ทางด้านศิลปะ โดยมุ่งหวังให้เกิดทัศนคติและแนวคิดในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
“ศาสตร์ด้านศิลปะเป็นองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนา
มนุษย์ที่สำาคัญ โดยเฉพาะในระดับเด็กและเยาวชน องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะมีส่วนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดทักษะ ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้สำาคัญของการศึกษา และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
การเรียนการสอน ดังนั้น ค่ายศิลปะที่จัดขึ้นจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้ครู
และนักเรียนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนาทักษะฝีมอื ด้านทัศนศิลป์
และการออกแบบเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนในสาระการเรียนรู้ด้านศิลปะ ให้ได้รับการพัฒนาจนนำามาสู่
รางวัลจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับภาค” อ.ศศิธร กล่าว
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๑๕

มรภ.สงขลา มอบรางวัล ‘ปิตาภรณ์แผ่นดิน’
เชิดชูเกียรติ ๖ ผู้ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
นายโชติ ไกรศิริ

นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์

นายสมพร คณะนา

นายสวน หมุดหละ

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

อ.นครินทร์ ชาทอง

มรภ.สงขลา มอบรางวั ล ปิ ต าภรณ์ แ ผ่ น ดิ น
เชิ ด ชู เ กี ย รติ 6 อาจารย์ เ กษี ย ณและศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ ทำ า คุ ณ
ประโยชน์ดา้ นทำานุบาำ รุงศิลปวัฒนธรรม ยกเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม
นายโอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า
สำานักศิลปะฯ มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติสำาหรับผู้ประกอบ
คุณความดีในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรกั ษ์ พัฒนา และเผยแพร่
งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ดำาเนินต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้าง
ขวัญกำาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็น
แกนนำาในการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำานักศิลปะฯ จึงได้คดั เลือกผูท้ าำ คุณประโยชน์
ด้านทำานุบาำ รุงศิลปวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดินจาก
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดี มรภ.สงขลา เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาจารย์เกษียณและศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
นายโอภาส กล่าวว่า สำาหรับรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลปิตาภรณ์
แผ่นดิน มีทั้งหมด ๖ คน ดังนี้ ๑. นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ หรือ
“ครูฑูรย์” ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา ผันตัวเองเก็บเกี่ยวความรู้
เปิ ด บ้ า นเป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญา “ชาวบก” หรื อ ชาว
คาบสมุทรสทิงพระ แนะการทำาเกษตรแบบพอเพียงอย่างถูกวิธี
รวมทัง้ ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยูข่ องคนในพืน้ ที่ 2. นายโชติ ไกรศิริ ศิษย์เก่า
วิทยาลัยครูสงขลา จบการศึกษาครุศาสตร์บณ
ั ฑิต (บริหารการศึกษา)
๑๖ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

ปัจจุบนั ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นครูผสู้ อนวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล
มีประสบการณ์การสอนเป็นระยะเวลา 3๘ ปี ครูโชติเป็นผูม้ คี วาม
ศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นครูดว้ ยจิตวิญญาณ สอนเด็กให้รจู้ กั การ
ฝึกฝนและพึ่งพาตนเองให้ได้ ตั้งแต่การสอนให้อ่านหนังสือ
การใช้ภาษาไทย เล่นดนตรี และการแสดงพืน้ บ้าน 3. นายสวน
หนุดหละ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้ถวายงานแทงหยวกประดับ
พระจิตกาธานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และเป็นผู้พัฒนารูปแบบใหม่ให้กับงานแทงหยวก
ด้วยการคิดลวดลายผสมผสานขึ้นมา ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับ
ลูกหลาน และรับเป็นวิทยากรให้กบั สถาบันการศึกษาต่างๆ เพือ่
อนุรกั ษ์งานแทงหยวกมิให้สญ
ู หายไป 4. นายนครินทร์ ชาทอง
สำาเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยครูสงขลา
เมื่อ พ.ศ. 2๕2๗ รับราชการครู สนใจการแสดงหนังตะลุงมา
ตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ ทำาการแสดงเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักในนาม
หนั ง นคริ น ทร์ ชาทอง ปั จ จุ บั น เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขา
ศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า น-หนั ง ตะลุ ง ประจำ า ปี พ.ศ.2๕4๐
5. นายสมพร คณะนา ศิษย์เก่าปริญญาตรี ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏสงขลา คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและตกแต่ง
ภายใน ปัจจุบนั เป็นครูสอนประจำาแผนกช่างเครือ่ งเรือนและการ
ตกแต่ ง ภายใน วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หาดใหญ่ จ.สงขลา และ
6. ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อดีตอาจารย์สถาบันราชภัฏสงขลา
ได้รับการฝึกฝนการรำาโนราและครอบมือจากขุนอุปถัมภ์นรากร
(พุ่ม เทวา) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางโนรา อ.ธรรมนิตย์ จึงฝึกเรียน
ท่ารำาต่างๆ ที่เป็นแบบฉบับโนราโบราณ มีผลงานการแสดง
มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำาเอกสาร
เกี่ยวกับการฝึกรำาโนราสำาหรับเผยแพร่ด้วย

มรภ.สงขลา อบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปี ๒
ปลื้มฟีดแบคดี-ชุมชนขออุปกรณ์ราคาถูก ประยุกต์ใช้งานภาคเกษตร

เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มรภ.สงขลา อบรมใช้งาน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีที่ 2 ปลืม้ ชุมชน
เข้ า อบรมคั บ คั่ ง พร้ อ มฝากให้ ช่ ว ยออกแบบอุ ป กรณ์
ราคาถูกลง เน้นประยุกต์ใช้งานภาคเกษตร
ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานวิจยั คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๑-2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาว่า
พลังงานแสงอาทิตย์ถอื เป็นแนวทางทีไ่ ด้รบั ความสนใจ และตอบโจทย์
ด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยทีม่ แี สงแดดตลอดปี สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทัง้ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และภาคเกษตร เพือ่
ต่อยอดสู่การทำาระบบประหยัดพลังงานในฟาร์มและพัฒนาสู่
Smart farm ได้ ดังนั้น ทางคณะฯ จึงได้จัดอบรมการใช้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อันจะ
เป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการนำาพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีการจัดการพลังงานมาใช้ ซึง่ เป็นแนวทางหนึง่
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ทั้งยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ดร.กันตภณ กล่าวว่า ในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเดิม
ตั้งไว้ 2๐ คนนั้น มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมอย่างล้นหลาม
จนต้องเพิม่ เป็น 4๘ คน ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการอบรม
ทางคณะทำ า งานได้ ส รุ ป ผลความสำ า เร็ จ ของการบู ร ณาการ
การบริการวิชาการแก่สงั คม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมสามารถเข้าใจเนือ้ หา

ได้ดมี รี ะดับความรูค้ วามใจสูงขึน้ และต้องการให้จดั โครงการโดย
เน้นประยุกต์ใช้งานในภาคการเกษตร การใช้แอปพลิเคชันและ
โซล่ารูฟทอป และอยากให้เพิม่ ระยะเวลาการอบรมให้มากขึน้ ด้วย
“ผู้เข้าอบรมให้ข้อเสนอแนะว่าอยากให้จัดโครงการ
แบบนีอ้ กี เพราะได้ลงมือฝึกปฏิบตั แิ ละสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ทีส่ าำ คัญ อยากให้ มรภ.สงขลา ดำาเนินโครงการนีใ้ นระดับ
ชุมชนเพิม่ ขึน้ และส่งเสริมอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงอยากให้ออกแบบ
อุปกรณ์ให้มีราคาถูกลง เพื่อให้ชุมชนสามารถนำาไปใช้ได้ทั่วถึง
ซึ่งหลังจากนี้ ๓ เดือนทางคณะฯ มีแผนที่จะติดตามพฤติกรรม
การใช้พลังงานและการนำาระบบพลังงานทดแทนไปใช้ โดยนำาผล
การติ ด ตามมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ซึ่ ง หาก
พฤติกรรมของผู้เข้าอบรมไม่เปลี่ยนไปก็จะแนะนำาเป็นกรณีไป”
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าวและว่า
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่จำาเป็นของประชาชน และมี
ความสำาคัญต่อภาคการผลิต ธุรกิจ อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
แต่ เ นื่ อ งจากประเทศไทยไม่ ไ ด้ มี แ หล่ ง ผลิ ต พลั ง งานภายใน
ประเทศมากเพียงพอกับความต้องการทำาให้ต้องพึ่งพาพลังงาน
จากต่ า งประเทศเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยจากข้ อ มู ล ของกระทรวง
พลังงานพบว่าประเทศไทยยังมีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.2 ต่อปี รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้นำา
มาตรการต่างๆ ทัง้ ในเชิงนโยบาย การสนับสนุนค้นคว้าวิจยั และ
การรณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และจัดการ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๑๗

มรภ.สงขลา จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
สร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานประจำาพุทธมณฑลฯ
มรภ.สงขลา ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.สงขลา คณะสงฆ์ไทย
ในมาเลเซีย สิงคโปร์ จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง สมทบทุน
สร้างพระพุทธรูปองค์พระประธานประจำาพุทธมณฑลฯ
อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดงานบุญบำาเพ็ญมหากุศลเทศน์มหาชาติ
ทรงเครื่อง เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาปัจจัยสมทบ
การสร้างพระพุทธรูปเป็นองค์พระประธาน ประจำาพุทธมณฑล จ.สงขลา
ซึ่งเป็นพุทธมณฑลที่จัดสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้
จังหวัดที่มีศักยภาพจัดสร้างพุทธมณฑลประจำาจังหวัด เป็นศูนย์กลาง
ในการดำ า เนิ น กิ จ กรรมทางพุ ท ธศาสนา โดยได้ รั บ อนุ มั ติ ส ถานที่
ก่อสร้างพุทธมณฑล ประจำาจังหวัดสงขลาที่ทุ่งป่าเสม็ดงาม หมู่ที่ ๖
ต.น้ำาน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่

อ.จิรภา กล่าวว่า ปัจจุบนั คณะสงฆ์ จ.สงขลา กำาลังดำาเนินการจัด
สร้ า งพระพุ ท ธรู ป สำ า หรั บ ประดิ ษ ฐานเป็ น องค์ ป ระธาน ประจำ า
พุทธมณฑล ขนาดกว้าง ๗.๕ เมตร สูง ๙ เมตร เนื้อสัมฤทธิ์ ใช้งบ
ประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 2๕ ล้านบาทเศษ โดยคณะสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนระดมปัจจัยได้แล้วจำานวน ๑๘ ล้านบาทเศษ ดังนั้น
มรภ.สงขลา ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ประการหนึ่ ง ในการทำ า นุ บำ า รุ ง และ
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จึงร่วมกับคณะสงฆ์ จ.สงขลา คณะสงฆ์ไทย
ในประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ทรงเครื่องขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับพุทธศาสนิกชนทั้งใน
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในการอนุรกั ษ์สง่ เสริม และเผยแพร่
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย
อนึง่ การจัดเทศน์มหาชาติทรงเครือ่ งในครัง้ นี้ ได้รบั เงิน
บุญทั้งหมด ๑,43๘,๐4๐ บาท และได้นำาเงินบุญทั้งหมดถวาย
ให้ กั บ พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด สงขลา เพื่ อ สร้ า งพระพุ ท ธรู ป
องค์ พ ระประธานประจำ า พุ ท ธมณฑล ขอทุ ก ท่ า นจงได้ รั บ
อนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้

มรภ.สงขลา เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคี
ราชภัฏภาคใต้ รวม 7 คณะ ยกศาสตร์ทุกแขนงเป็นตัวเลือก
ผู้สนใจเข้าเรียน
ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผูอ้ าำ นวยการสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)
เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษากลุม่
ภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2๕๖๑
โดยในส่วนของ มรภ.สงขลา มีคณะและโปรแกรมวิชาที่เปิดรับ ดังนี้
คณะครุศาสตร์ ๑. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ 3. สังคมศึกษา
4. คณิตศาสตร์ ๕. วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป ๖. การศึกษาปฐมวัย ๗. พลศึกษา
๘.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. ภาษาไทย 2. ภาษาอังกฤษ 3. ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจบริการ
4. การพั ฒ นาชุ ม ชน ๕. สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ๖. ภู มิ ส ารสนเทศ
๗. รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑. ฟิสกิ ส์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ ๕. ชีววิทยา ๖. คหกรรมศาสตร์ ๗. จุลชีววิทยาประยุกต์
๘. คณิตศาสตร์ ๙. เคมี ๑๐. การจัดการสิง่ แวดล้อม ๑๑. สาธารณสุขชุมชน

คณะวิ ท ยาการจั ด การ โปรแกรมวิ ชาที่เ ปิด รับ ได้แ ก่
๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. การตลาด
4. การจัดการ ๕. การจัดการท่องเทีย่ ว ๖. นิเทศศาสตร์ ๗. เศรษฐศาสตร์
๘. การบั ญ ชี คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ๑. เกษตรศาสตร์
2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) ๕. เทคโนโลยีการเกษตร
(การผลิ ต สั ต ว์ ) ๖. การผลิ ต และการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑. ดนตรีไทย 2. นาฏยรังสรรค์ 3. ทัศนศิลป์
4. การออกแบบ ๕. ดุรยิ างคศาสตร์ (ดนตรีคลาสสิก) ๖. ดุรยิ างคศาสตร์
(ดนตรีแจ๊ส)
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม โปรแกรมวิชาทีเ่ ปิดรับ ได้แก่
๑. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ต่อเนื่อง
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
ต่อเนื่อง 3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
๕. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) ๖. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) และ ๗. วิศวกรรมโลจิสติกส์

เปิดจำ�หน่�ยเอกส�รแนะนำ�ก�รสมัครตั้งแต่บัดนี้-๑๘ พฤษภ�คม ๒๕๖๑ และเปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและตรวจสอบหลักฐ�น ระหว่�งวันที่ ๑๕-๑๘ พฤษภ�คม
สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มได้ที่ ง�นรับเข้�นักศึกษ� สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน มรภ.สงขล� โทร. ๐๘๘-๓๙๘-๙๙๙๑

๑๘ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ส่งมอบห้องสมุดของเล่น
สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ ปี ๒

ชาวภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ มรภ.สงขลา
เดินหน้าโครงการห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์พลังพัฒนาการ
ปีที่ 2 เชื่อของเล่นคือหัวใจสำาคัญของการเรียนรู้ เป็นสื่อกลาง
สร้างทักษะต่างๆ ของชีวิต
เมื่อวันที่ 2๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย
ผศ.นาถนเรศ อาคาสุ ว รรณ คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย เดินทางไปยัง ร.ร.วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว
อ.เมือง จ.สงขลา ทำาพิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดของเล่น สร้างสรรค์
พลั ง พั ฒ นาการ ปี ที่ 2 โดยโครงการห้ อ งสมุ ด ของเล่ น ต้ น แบบ
สร้างสรรค์พลังพัฒนาการของเล่น เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการเล่นของเด็ก
ซึง่ เป็นหัวใจสำาคัญของการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการ ทัง้ ยังเป็น
สื่อกลางในการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทักษะต่างๆ ของชีวิต
ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า ของเล่นที่เหมาะสมจะส่งเสริมความ
สามารถและทักษะทางการเคลือ่ นไหวทีด่ ี ดังนัน้ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจบริการวิชาการ จึงจัดกิจกรรม
ห้องสมุดของเล่นต้นแบบฯ ให้กับ ร.ร.วัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง
จ.สงขลา เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของการพัฒนาแหล่งสารสนเทศ
ท้องถิ่น ในมิติที่เกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
มรภ.สงขลา เพือ่ สนับสนุนการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะ
รวมทัง้ ผลิต บริการ และเผยแพร่สอื่ ของเล่นเพือ่ การศึกษาทีห่ ลากหลาย
รูปแบบแก่ท้องถิ่น
ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการห้องสมุดของเล่น
กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางคณะฯ ได้จัดอบรม “การจัดห้องสมุดของเล่น
และสร้างสรรค์วรรณกรรมสำาหรับเด็ก” ให้แก่นกั ศึกษาและคณะครูของ
โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารวิ ช าการ จ.สงขลา โดยเชิ ญ วิ ท ยากร
มากประสบการณ์ มาให้ความรู้ ก่อนลงพื้นที่สร้างห้องสมุดของเล่น

ต้นแบบให้กับ ร.ร.วัดสามกอง เพื่อเสริมร้างความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรมในหัวข้อจัดเสวนาการจัดห้องสมุดของเล่น
และฝึกปฏิบตั กิ ารจัดห้องสมุดของเล่น โดย คุณประทุมรัตน์ รัตน์นอ้ ย
และ คุณอมรพรรณ พัทโร เป็นวิทยากร นอกจากนั้น ยังมีการ
บรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์สร้างสรรค์วรรณกรรมสำาหรับเด็ก และ
วิธกี ารเล่านิทานสำาหรับเด็ก โดยมี อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำา
สาขาวิชาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร
ดร.มุจลินทร์ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมเป็นสิง่ สำาคัญทีจ่ ะช่วย
กระตุ้นให้เห็นภาพรวมของกระบวนการดำาเนินงาน โดยวิทยากรได้
ร่ ว มแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ จ ริ ง ที่ ไ ด้ จ ากการทำ า งาน เพื่ อ ให้ ก ารจั ด
โครงการในครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด ประการสำาคัญ ผู้เข้าอบรม
สามารถนำาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานของตนได้อกี ด้วย ซึง่ หลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรม และ
ต้องการให้จัดกิจกรรมกลยุทธ์สร้างสรรค์วรรณกรรมสำาหรับเด็ก และ
วิธีการเล่านิทานสำาหรับเด็กอีกครั้ง โดยอยากให้ขยายเวลาและขยาย
พื้นที่ให้ทุกโรงเรียนทั่ว จ.สงขลา ได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งในขณะนี้ได้รับการ
อนุมัติจาก อ.กีรกิต จิตสมบูรณ์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ให้จัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และเชิญ อ. อัจฉรา อีกครั้งในเร็วๆ นี้
ด้าน อ.ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
วรรณกรรมสำ า หรั บ เด็ ก กล่ า วบ้ า งว่ า ตนนำ า นั ก ศึ ก ษาในรายวิช า
วรรณกรรมสำาหรับเด็ก มาเข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อให้นักศึกษานำา
ความรู้และเทคนิคดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปสร้างสรรค์ผลงาน
นิทานสำาหรับเด็กแบ่งปันแก่น้องๆ ร.ร.วัดสามกอง ในโครงการห้อง
สมุดของเล่นต้นแบบฯ
ขณะที่ น.ส.สุรยิ านี มะอุเซ็ง นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนได้รับจากการ
เข้าร่วมฝึกอบรมในครัง้ นี้ สามารถนำาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการเรียน
วิชาวรรณกรรมสำาหรับเด็กได้เป็นอย่างดี และทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่จะนำาไปใช้กับน้องๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะให้แก่พวกเขา
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๑๙

อธิการฯ มรภ.สงขลา พบปะครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
อธิ ก ารบดี ล งพื้ น ที่ จ ะนะ พบปะคณะครู - บุ ค ลากร
ทางการศึกษา ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ศาสนาอิสลาม เผย มรภ.สงขลา สนองพระราโชบาย ร.๑๐
ให้โอกาสคนในท้องถิ่นเข้ารับความรู้
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างร่วมพบปะคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ณ
โรงเรียนรุง่ โรจน์วทิ ยา อ.จะนะ จ.สงขลา เมือ่ วันที่ ๑๖ มกราคม ทีผ่ า่ นมา
จั ด โดยสมาคมโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม จ.สงขลา ว่ า
พระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ให้ราชภัฏดูแลคนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสพัฒนาตนเอง ซึ่ง มรภ.สงขลา หรือ ว.ค. จะครบ ๑๐๐ ปีในปี
2๕๖2 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ให้โอกาสคนในท้องถิ่นได้ฝึกความ
เป็ น ครู และได้ ส ร้ า งครูคุณภาพออกไปอบรมสั่ง สอนศิษ ย์ ม าแล้ ว
มากมาย
“ณ วันนี้ มรภ.สงขลา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนสาขา
วิชาต่างๆ อย่างทั่วถึง เรามีความพร้อมทั้งทางกายภาพและภูมิรู้ของ
ผู้สอน ผมเชื่อว่าต้นแบบสำาคัญกว่าคำาสอน การกระทำาที่ดีของครูคือ
ตัวอย่างที่ดีที่สุด จินตนาการสำาคัญกว่าความรู้ สิ่งที่สำาคัญกว่าความรู้
คือปัญญา เหนือกว่านั้นคือวิสัยทัศน์และสำานึกที่ดี ซึ่ง มรภ.สงขลา ให้
ความสำาคัญกับการสอนให้นกั ศึกษารูจ้ กั อยู่ รูจ้ กั ใช้ และใฝ่ดี สมกับเป็น
คนของพระราชา”

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การ
พัฒนาตนเองครบ 2๐ ชั่วโมง/ปี ตามเกณฑ์ของคุรุสภา และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดขวัญ
กำาลังใจทีด่ ใี นการทำางาน ประการสำาคัญ เป็นการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในอาชีพครู และมีจิต
วิญญาณแห่งความเป็นครู

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ลงนามความร่วมมือ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตลาดนัดวัฒนธรรม UBI
เมือ่ วันที่ 2๐ กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผูจ้ ดั การศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ (UBI)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมอำาเภอเมืองสงขลา โดยมี นายอนุสร
ตันโชติกุล นายอำาเภอเมืองสงขลา เป็นตัวแทนในการทำาข้อตกลง เพื่อเป็นการลด/ขจัดการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดนัดวัฒนธรรม UBI
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ระบุว่า ๑. ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ จะไม่มีการ
จำาหน่ายหรือปล่อยปละละเลยให้มีการจำาหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในร้านหรือพื้นที่ของ
ตนเป็นอันขาด หากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่พบการกระทำาความผิด ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่
จะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และยินดีให้ดาำ เนินคดีจนถึงทีส่ ดุ 2. ผูป้ ระกอบการ/เจ้าของสถานทีย่ นิ ดีให้ความ
ร่วมมือเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย และตรวจภายในร้าน/พืน้ ทีข่ อง
ตนตามความเหมาะสมและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย 3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่ยินดีให้ความ
ร่วมมือเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าทีใ่ นการประชาสัมพันธ์การป้องกันละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และหาก
พบเบาะแสการกระทำาผิดด้านการป้องกันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ทันที 4. เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีการกลั่นแกล้ง
ผู้ประกอบการ รวมทั้งยินดีให้คำาปรึกษาข้อกฎหมายในด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2๐ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

อาจารย์โปรแกรมนาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา
ทำาวิจยั พลิกฟืน้ โนราตัวอ่อน ร.ร.บ้านกะทิง ออกแบบนวัตกรรม
การถ่ายทอด แก้ปญ
ั หาขาดแคลนครูผสู้ อน ใช้เฟสบุค๊ เป็นสือ่ กลาง
การสอนและเผยแพร่ผลงาน พร้อมดึงชุมชนร่วมสร้างความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
อ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และ
การแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยถ่ายทอดโนราตัวอ่อนโรงเรียนบ้านกะทิง
ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและ
ออกแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดโนราตัวอ่อน ซึง่ ประกอบด้วย ๖ ขัน้ ตอน
คือ ๑. การยืดหยุ่นร่างกาย 2. การดัดร่างกายด้วยท่ารำาโนราตัวอ่อน
3. การวางโครงสร้างมือสำาหรับการรำาโนรา 4. การวางโครงสร้างเท้า
สำาหรับการรำาโนรา ๕. การถ่ายทอดทำารำาโนราตัวอ่อน และ ๖. การใช้
โซเชียลมีเดีย (Facebook) เป็นสือ่ กลางระหว่างผูเ้ รียนกับครูโนราเพือ่
สัง่ การบ้านท่ารำา ตรวจการบ้าน นัดหมายเวลาฝึกซ้อม ประชาสัมพันธ์
ผลงานการเผยแพร่ โดยมีการก่อตัง้ กลุม่ โนราโรงเรียนบ้านกะทิง ชุมชน
บ้านเกาะงุน - กะทิง ซึ่งการรับงานแสดงแต่ละครั้งนักเรียนมีรายได้
แต่ละคนมีบัญชีเงินฝากสหกรณ์หมู่บ้าน และรายได้ส่วนหนึ่งหักเข้า
กลุ่มโนราเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับการรำาโนรา
อ.ทัศนียา กล่าวว่า การออกแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดโนรา
ตัวอ่อน ออกแบบขึน้ เพือ่ ต้องการแก้ปญ
ั หาการขาดครูโนราในโรงเรียน
บ้านกะทิง โดยเริม่ กระบวนการออกแบบจากการศึกษาวิธกี ารถ่ายทอด
โนราตัวอ่อนจากครูโนรา 2 ท่าน คือ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ
นางอรทัย ราชรังรองนุชติ นำามาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม
การถ่ายทอดโนราตัวอ่อน จากนั้นนำาไปใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านกะทิง ๘ คน สามารถทำาให้นักเรียนรำาโนราตัวอ่อนได้

ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งการถ่ายทอดโนราตัวอ่อนที่พัฒนา
ขึ้นใหม่โดยนำา Facebook เข้ามาใช้ด้วย ทำาให้นักเรียนสามารถฝึก
ท่ารำาได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีครูอยู่ในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการ
อนุรักษ์การรำาโนราตัวอ่อน ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ สนใจการแสดง
พื้นบ้านโนรามากขึ้น
ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าวอีกว่า
ผลจากการใช้นวัตกรรมถ่ายทอดโนราตัวอ่อน ทำาให้โรงเรียนบ้านกะทิง
กลับมามีชื่อเสียงทางด้านโนราอีกครั้ง และการกลับมาครั้งนี้ได้มีการ
ก่อตั้งกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิงขึ้น ซึ่งเป็นการดูแลร่วมกันระหว่าง
โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ทำ า ให้ ก ลายเป็ น ชุ ม ชนที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิงได้เผยแพร่โนรา
ตัวอ่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2๕๕๗ เช่น รำางานพิธีเปิดกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำาบลทับช้าง รำาโนราพิธเี ปิดงานรับปริญญาหนูนอ้ ย
รำาโนราในงานรดน้ำาดำาหัวคนเฒ่าคนแก่ รำาโนราในงานเกษียณอายุ
ราชการ Mr.Marzuki ผูอ้ าำ นวยการโรงเรียน Kebangsaan รัฐเคดาห์
ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
“ปัจจุบันกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิง ได้รับสนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดซือ้ เครือ่ งดนตรี 1 ชุด และชุดโนรา 15 ชุดจากผูใ้ หญ่บา้ น
จักรพร วิศพันธุ์ ผู้นำาชุมชนบ้านเกาะงุน-กะทิง และ นายโสมนัส
นวลแก้ว สมาชิกองค์บริหารส่วนตำาบลทับช้างจัดซื้อเพิ่มอีก 15 ชุด
ส่วนการบริหารจัดการของกลุ่มชาวบ้านมีการแบ่งฝ่ายรับผิดชอบ
ออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายฝึกซ้อม 2. ฝ่ายแต่งหน้า ๓. ฝ่ายยานพาหนะ
๔. ฝ่ายนักแสดงโนรา 5. ฝ่ายนักดนตรี และ 6. ฝ่ายการเงิน นอกจากนัน้
นักเรียนทุกคนที่รำาโนราและนักดนตรีมีรายได้จากการแสดงโนรา
ครั้ ง ละ 1๐๐ บาท เป็ น รายได้ เ สริ ม ระหว่ า งเรี ย นอี ก ด้ ว ย”
ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าว
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

2๑

‘ศ.ดร.จรั ส สุ ว รรณมาลา’ นายกสภา มรภ.สงขลา
บรรยายพิเศษวิจยั ยุค 4.๐ ชีต้ อ้ งตอบโจทย์ ใช้ประโยชน์ได้จริง
ก้าวจากพื้นฐานสู่การวิจัยประยุกต์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.จรัส
สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)
บรรยายพิเศษเรือ่ ง “วิจยั ยุค 4.๐” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร มรภ.
สงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า
วิจัยยุค 4.๐ เป็นการวิจัยเพื่อสร้างสังคมแห่งความรู้ ฟื้นเศรษฐกิจด้วย
ฐานเศรษฐกิจใหม่ และ จัดระเบียบเศรษฐกิจสังคมใหม่ ซึ่งแตกต่าง
จากการวิจัยในอดีตที่วิจัยเพื่อเข้าใจธรรมชาติ ค้นหากฎธรรมชาติจาก
ปรากฏการณ์ ร อบตั ว นำ า มาสรุ ป เป็ น ทฤษฎี พื้ น ฐาน ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ค้นหากฎธรรมชาติที่เป็นเส้นตรงชัดเจน
แต่ปรากฏการณ์ธรรมชาติส่วนใหญ่ซับซ้อน สับสน มักไม่เป็นเส้นตรง
ก็มักจะไม่ถูกนับเป็นกฎ กฎจึงมีจาำ นวนจำากัด มีแต่กฎพื้นๆ ตายตัว
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนัก
ผลการวิจัยที่ได้อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ แต่ประยุกต์ใช้
อย่างจริงจังไม่ได้ หรือใช้ได้นอ้ ยเพราะเป็นความรูขน้ั พืน้ ฐานมากเกินไป
หรือเป็นการวิจัยตามความสนใจของผู้วิจัย ตอบโจทย์ของผู้วิจัย ไม่ได้
คิ ด วางแผนที่ จ ะให้ ใ ครเอาไปใช้ ป ระโยชน์ ม าตั้ ง แต่ ต้ น (ทำ า นอง
สร้างบ้านโชว์ ไม่ได้คิดจะให้ใครอยู่หรือซื้อไปใช้) หรือเป็นงานวิจัยที่
เฉพาะเจาะจงมากเกินไป (เช่น มี object นัน้ อยูเ่ พียงหน่วยเดียว ณ เวลาเดียว)
ผลงานวิจยั จึงใช้กบั เรือ่ งทัว่ ไปไม่ได้ สรุปสัน้ ๆ ว่า ทีผ่ า่ นมาเรามักได้ยนิ
คำาวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
“การวิจยั เป็นเรือ่ งสิน้ เปลือง เปล่าประโยชน์ และอาจถึงกับเป็น
เรื่องไร้สาระ ยกเว้นก็แต่นักวิจัยด้วยกันเอง”
การทำาวิจยั ในอนาคต นักวิจยั ต้องเปลีย่ นทิฐขิ องตนเอง โดยทำา
วิจัยเพื่อตอบโจทย์ของคนอื่น ไม่ใช่วิจัยตามใจชอบของตัวเองหรือวิจัย
เพือ่ โชว์ และไม่ใช่วจิ ยั เพือ่ การตีพมิ พ์เอาผลงานหรือแค่ได้ KPI แต่ตอ้ ง
วิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนั้น ต้องก้าวจากพื้นฐาน
สูก่ ารวิจยั ประยุกต์ และต้องมี partners เมือ่ ก่อนนักวิจยั เท่านัน้ ทีส่ าำ คัญทีส่ ดุ
แต่การวิจยั ในยุคใหม่นกั วิจยั ต้องมี partners ซึง่ มีความสำาคัญ ไม่นอ้ ยกว่า
ตัวจริง หรืออาจสำาคัญมากกว่านักวิจยั เสียอีก partners ทีว่ า่ นีห้ มายถึง
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ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งเป็น
เจ้าของโจทย์วิจัย หรือผู้ที่จะร่วม
ลงทุนหรือให้กู้แก่ partners ที่ ๑
หรื อ ผู้ ใ ห้ ทุ น ทำ า วิ จั ย ซึ่ ง อาจเป็ น
องค์กรภาครัฐก็ได้
ยังมีเรือ่ งทีต่ อ้ งทำาวิจยั อีกมากมาย
เช่ น พั ฒ นา application ตลาด
ผลิตภัณฑ์ : วิจัย Technology เพื่อ
พัฒนา applications พัฒนาระบบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ : วิจัย
เรือ่ งมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ความปลอดภัย
เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด รั บ รองคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ มลภาวะและคุณภาพสิง่ แวดล้อม
สำารวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ออกแบบผลิตภัณฑ์ แบบแผนการผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ : วิจยั ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต โครงสร้างปัจจัยการผลิตเมือง
ความต้องการของผู้บริโภค (ตลาด) เป็นต้น
ประการสำ า คั ญ คื อ ฟื้ น การวิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วคื อ
มหาวิทยาลัยต้องจัดการ “งานวิจัย” ใหม่
มหาวิทยาลัยในอนาคตต้องสร้าง “ตลาดความรู”้ ทีผ่ ลิตขึน้ มาเอง
ตลาดความรู้ที่ว่านี้หมายถึง แหล่งที่ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ให้ทุนมาพบกัน
ออกแบบงานวิจัยร่วมกัน เพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
จริง และมหาวิทยาลัยควรจัดเวที/พื้นที่ (plate form) ให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ
ผู้ร่วมลงทุน/ให้ทุน มาพบกัน โดยจัดการ cluster หลายๆ ครั้ง
สรุป ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงด้วยงานวิจัยยุคใหม่ ต้องสร้าง
สังคมแห่งความรู้จริงๆ ก้าวผ่านสังคมขาดเหตุผล พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่ง
ผู้มีบารมี พึ่งนักการเมือง ไปสู่สังคมที่มีเหตุผล พึ่งตัวเองดีที่สุด ต้อง
ฟืน้ เศรษฐกิจ ไม่ตดิ อยูก่ บั ระบบรับจ้างผลิต ด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
ต้องจัดระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ ด้วยตลาดแบบใหม่ เมืองสมัยใหม่
การศึกษาและการสร้างพลเมืองยุคใหม่ และการเมืองแบบประชาธิปไตย
จริงๆ
หวังว่าเราจะเปลี่ยนกันจริงๆ เสียที
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