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 จุลสารช่อดอกปีบฉบับนี้ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งด้านการ
พัฒนานักศึกษา และการบริการความรู้สู่ชุมชนใน
หลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้
เก่ียวกับการแปรรูปอาหารและศิลปะแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งกิจกรรมในรอบสี่เดือนท่ีผ่านมา ทางกอง
บรรณาธกิารพร้อมนอ้มรับขอ้ติชมจากผูอ้า่นทกุทา่น 
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่      
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ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา 

อาจารย์ยูโสบ  ดำาเต๊ะ

ดร.โกสินทร์  ทีปรักษพันธ์

อาจารย์นรินทร์ภพ  ช่วยการ

อาจารย์ศิริวัลย์  พฤฒิวิลัยรศ.พัชรินทร์  ฆังฆะ อาจารย์ศุภวรรณ  ตันติสุทธิกุล

ผศ.สมเกียรติ  อินทรักษ์

อาจารย์จินตนา  เจริญเนตรกุล

ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑาฎา  เทพวรรณ

อาจารย์นันทิพย์  หาสิน

อาจารย์พลชัย  ขาวนวล

อาจารย์กาญจนพัฐ  กลับทับลัง

อาจารย์ยูโสบ  ดำาเต๊ะ

อาจารย์บุญรัตน์  ดุกหลิ่ม

อาจารย์วีระชัย  ท่าดี

อาจารย์เศวตฉัตร  นาคะชาต

นางสาวศุภรดา  พูนแก้ว

ดร.สมพร  มณีโชติ

ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง

ผศ.รวิวรรณ  พวงสอน

อาจารย์เมธัส  พานิช อาจารย์จิรายุ  สงเคราะห์

อาจารย์จิราภรณ์  ตันติพงศ์อาภา

ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์  

ผศ.อดิศักดิ์  จิตภูษา

คณบดี

ผศ.อัฏฐชัย  ถาวรสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา

หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชา
สังคมศาสตร์

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชา
ภาษาไทย

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
การโรงแรม

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชา
พลศึกษา

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชา
คณิตศาสตร์

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
การท่องเที่ยว

หัวหน้าสำานักงานคณบดี

หัวหน้าศูนย์ภาษา

หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ทำาเนียบผู้บริหาร

ทำาเนียบหัวหน้าหลักสูตร
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Congratulations ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อนัดบัที ่2 บทความการจดัองค์ความรูด้้านการเรยีนการสอน ในการประชมุวชิาการการจดัการ
ความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์” ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ประจำาหลกัสตูรรายวิชาวทิยาศาสตร์ สาขาศึกษาทัว่ไป ได้รบัรางวลัเชดิชูเกยีรติ 
นักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ             
ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal Arts National 
Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2019)          
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย์ประจำาหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ได้รบั
รางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal 
Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development 
(LAC 2019) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.กิติศักดิ์  ชุมทอง 

ผศ.นพดล  โพชกำาเหนิด 

อาจารย์สุธรรม  มัควัลย์

ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ประจำาคณะศิลปศาสตร์ 4 ท่าน ได้แก่

อาจารย์ประจำาสาขาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำาสาขาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สำานักงานสาขาคหกรรมศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ 
ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประวัติการศึกษา : 
 พ.ศ. 2535 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พ.ศ. 2540 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 พ.ศ. 2558 Doctor of Philosophy (Public Management)
   UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
ความเชี่ยวชาญ :
 • การทำาวิจัย / การเขียนบทความวิจัย
 • บทความทางวิชาการ
 • การจัดทำาหลักสูตร
ประวัติการทำางาน :
พ.ศ. 2535-2540 พนักงานช่วยบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 
  สาขาสงขลา และสาขาปัตตานี
พ.ศ. 2540-2552 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และผู้ช่วยคณบดี
   คณะบริหารธุรกิจ
     • หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
   และรองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
   หาดใหญ่
พ.ศ. 2558-2562 อาจารย์ประจำา / ประธานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
  บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ประวัติการศึกษา : 
 พ.ศ. 2556 วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 พ.ศ. 2556 วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ความเชี่ยวชาญ :
 1. เคมีอาหาร
 2. ความปลอดภัยอาหาร

ดร.อรอุมา  สุพัฒนกุล นางสาวรุ่งทิพย์   รัตนพล

นางสาวสุพิชชา  แก้วกลม 

นางสาวยาบีล่า  สาหมุน 
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โครงการ Green Faculty

Exploring Thai Culture Camp

เมือ่วันที ่13 กมุภาพนัธ ์2562 คณะศลิปศาสตร์ จดัโครงการ 
Green Faculty ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการทำาความสะอาดและปรับ
ภูมิทัศน์ ภายในบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับ
ความรว่มมอืจากนกัศกึษาทกุชัน้ปี ในคณะศลิปศาสตรเ์ขา้รว่ม
โครงการดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ
ศลิปศาสตร ์พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากร คณะศิลปศาสตร์ 
ร่วมพิธีเปิดโครงการ Exploring Thai Culture Camp ระหว่างวันท่ี 17-21 
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวจีน จาก Chongqing University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม 1 สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด         
และร่วมต้อนรับนักศึกษาชาวจีนในครั้งนี้ด้วย

โครงการ “Tourism Quiz Challenge” และกิจกรรม “ประกวดแผนธุรกิจภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม”

การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว           
คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการ “Tourism Quiz Challenge” และกจิกรรม “ประกวดแผนธรุกจิภาคอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ : สร้างสรรค์อย่าง 4.0 ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม” ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคาร
ศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออก
ซึ่งความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเท่ียว สามารถนำาความรู้ ท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ         
ได้เสริมสร้างความสามัคคี และการทำางานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้และความสามารถ 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในคุณค่าในสาขาที่เรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก            
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาและ
คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จากภายนอกได้เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก

เมือ่วนัที ่15 กมุภาพันธ์ 2562 ดร.นชุล ีทพิยม์ณฑา คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาทั้ง 9 มทร. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการศิลปศาสตรร์าชมงคลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่4 ระหว่าง
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำาเภาทอง            
คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม 
รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งน้ีคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมร่วมรากอาเซียน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำาโดย
อาจารยวิ์ลาสนิ ีสขุกา อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร ์สาขาศกึษาทัว่ไป จัดโครงการนทิรรศการ
วัฒนธรรมร่วมรากอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาทางด้านอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เก็ตถวา 
บญุปราการ อาจารยป์ระจำาสาขาสงัคมศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษิณ สงขลา 
และ ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ร่วมเสวนา          
ในหัวข้อดังกล่าว และมีการจัดนิทรรศการอาเซียน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน์ รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม
ดอกปีบ ชั้น 3 อาคารสำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการ Tourist Guide Heroes : พัฒนาทักษะการดูแลความปลอดภัยเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ และบุคลากร หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์              
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ “กิจกรรมเสริม
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน 55 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์        
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
และอาจารย์ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร        
ในการให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

เมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2562 ผศ.อฏัฐชัย ถาวรสวุรรณ รองคณบดีฝา่ยพฒันานกัศกึษา คณะศลิปศาสตร ์
ให้เกียรติเปน็ประธานในพธิเีปดิโครงการ Tourist Guide Heroes : พฒันาทกัษะการดูแลความปลอดภัย
เพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการบริการ ณ ห้อง 62602 อาคารเรียนรวม 62 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั ซึง่กจิกรรมในชว่งเชา้ไดร้บัเกยีรตจิาก พนัจา่เอกชนะ เทพอาจ 
และคณะ จากฐานทัพเรือสงขลา ทำาเรือภาคที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติช่วยชีวิต
ขั้นพ้ืนฐานในงานบริการ” และหัวข้อ “การกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล” และกิจกรรม          
ในชว่งบา่ยเปน็การฝกึอบรมเชิงปฏิบตักิาร ณ สระว่ายน้ำาฐานทัพเรอืสงขลา ทา่เรอืภาคท่ี 2 โดยโครงการ
ดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหน้กัศกึษาได้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและเพิม่ทกัษะในการช่วยเหลอื
นกัทอ่งเทีย่วให้ปลอดภยัในขณะการปฏิบัตงิานอตุสาหกรรมการบรกิาร และตรียมความพรอ้มดา้นการ
ปฏิบัติงานนำาเที่ยวทางทะเลก่อนออกฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาต่อไป

การอบรมเพื่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง

เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ นำาโดย
อาจารย์รัชดา เพ็ชร์ชระ อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาตร์ มทร. ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การอบรมเพื่อ

การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง” ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าข้าม ตำาบลท่าข้าม อำาเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม การแปรรูปเห็ดแครง เป็นตำารับอาหารหรือเมนูอาหารที่นิยมของผู้บริโภค เช่น 
ห่อหมกเห็ดแครง เห็ดแครงผัดขี้เมา ลาบเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง น้ำาพริกเห็ดแครง คั่วกลิ้งเห็ดแครง และ          
กลว้ยแขกเหด็แครง ซึง่ทางชุมชนทา่ขา้มมกีารเพาะเหด็แครง และมผีลผลติเหด็แครงออกมาจำานวนมาก จำาเปน็ตอ้ง
มีการแปรรปูเห็ดแครง พฒันาเปน็ผลิตภณัฑช์นิดตา่ง ๆ  เพ่ือสง่เสรมิใหชุ้มชนมผีลติภณัฑแ์ปรรปูเหด็แครง ซึง่เปน็การ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้แก่นักศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ และแนะแนวทางปฏิบัติในระหว่างฝึกงานต่อไป

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำาหรับกลุ่มเยาวชน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย จัดกิจกรรมอนรุกัษ์และฟืน้ฟกูารละเลน่พืน้บา้นสำาหรับกลุม่
เยาวชน ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวิเชียรชม ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการ
ให้นักศึกษาได้ทำากิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งน้ียังได้รับเกียรติจาก 
ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ ผู้อำานวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาในการจัดโครงการ                 
ในครั้งนี้อีกด้วย

กอ่ใหเ้กดิรายไดแ้กช่มุชน และเปน็การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งชมุชนกบัมหาวทิยาลยั ทัง้นีย้งัได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ณิชา ประสงคจั์นทร ์ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยบรกิาร
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก นางสาวปาลิกา วงศ์วาสนา รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
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กิจกรรม “สัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางการท่องเที่ยว : พัฒนาทักษะวิถีเด็กท่องเที่ยว มุมมองประสบการณ์ใหม่”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขา         
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “สัมมนา          
สหกิจศึกษาและฝึกงานทางการท่องเที่ยว : พัฒนาทักษะวิถีเด็กท่องเท่ียว 
มมุมองประสบการณใ์หม”่ ใหกั้บนกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
ณ ห้องประชุมดอกปีบ (ห้อง 58303-58204) ชั้น 3 อาคาร 58 สำานักงาน
คณบดคีณะศลิปศาสตร ์โดยไดร้บัเกยีรติจากอาจารยศ์ภุวรรณ ตนัตสทุธกิลุ 
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรม
ในครั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติได้ ปฏิบัติดี บูรณาการความรู้สู่การ
ออกแบบโครงงานสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว” และหัวข้อ “แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สู่น้อง เตรียมความพร้อมฝึกงานทางการท่องเที่ยว” เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

เมือ่ระหว่างวนัที ่1-2 เมษายน 2562 คณะศลิปศาสตร์ จัดการประชมุวิชาการระดบัชาติ
ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4th Liberal Arts 
National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development 
(LAC2019) โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน          
ในพธิเีปิด และไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.สวุจัน ์ธญัรส รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 
สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายจาก Keynote Speaker 
2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ วงศ์ชูสุข ในหัวข้อ “Beyond Scientific Publication” และ
อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ ในหัวข้อ “4 ปีของการทำางาน จากนักวิจัยกลายเป็นผู้ประกอบ
การรายใหม ่ด้านออกแบบและผลติอปุกรณส์ิง่ของใช้ตกแตง่โดยใชผ้า้ทอเพ้ืนเมอืงภาคใต”้ 
อกีทัง้ยงัมผีูเ้ขา้รว่มนำาเสนอผลงานวิจยัจากภายในมหาวิทยาลยั และภายนอกมหาวทิยาลัย 
ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation เป็นจำานวนมาก

โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตภูมิ

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา English-Chinese แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิพระวิเชียรโมลี วัดขัยมงคลพระอารามหลวง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นำาโดย อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ 
อาจารย์ไพพรรณ มุ่งศิริ อาจารย์จินตนา เจริญเนตรกุล อาจารย์รุ่งทิพย์ รัตนพล และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นางสาววิภาวี แคล้วพันธ์ 
นางสาวกมลวรรณ หอมดี เป็นวิทยากรสอนการทำาขนมต้มใบเตย น้ำายาล้างจาน ยาสระผมมะกรูด ยาสระผมอัญชันให้แก่ชุมชนชาวสยาม บ้านตาเซะ ณ วัดพิกุลบุญ
ญาราม รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย

เม่ือระหว่างวันท่ี 13-27 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ         
ทางด้านภาษา English-Chinese แก่บุคลากร ณ Chongqing University of Posts and Telecommunications นครฉงชิ่ง 
สาธารณรัฐประชาจีน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ-จีน สร้างเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและ         
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด 13 คน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 : 
ศาสตร์บูรณางานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines 
and Research for  Sustainable Development (LAC 2019)
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ณ ตำ�บลท่�ข้�ม
อำ�เภอห�ดใหญ่
จังหวัดสงขล�

เห็ดแครง
ชมุชนทา่ข้าม ตำาบลทา่ขา้ม อำาเภอหาดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา เปน็ตำาบลเกา่แกอ่ายกุวา่ 300 ป ี    
เป็นชุมชนขนาดกลางมีการเปลี่ยนแปลงไป         
ในรูปแบบที่ตามยุคตามสมัย คือ เป็นชุมชน
กึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากการหลั่งไหลของ
วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน ทำาให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อการ
ดำารงอยู่ของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่  
ทำาสวนยาง สวนผลไม ้และทำานา ซึง่ทางองค์การบรหิารสว่นตำาบลทา่ขา้ม
ได้มีการน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติขององค์กร        
ดา้นตา่ง ๆ  โดยเฉพาะดา้นการพัฒนาชมุชนท้องถิน่ เพือ่การพฒันาสูค่วาม
ยั่งยืนของตำาบลท่าข้าม การเรียนรู้เร่ิมจากการปฏิบัติท่ีมีการดำาเนินการ       
ในลักษณะของกิจกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย 
และลดต้นทุนการผลิต เช่น การจัดตั้งกลุ่มผลิตของใช้ในครัวเรือน กลุ่ม   
การเลี้ยงปลา กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปลูกหญ้าเพื่อการปศุสัตว์ และ 
กลุม่การแปรรปูอาหาร เปน็ตน้ โดยมกีารนำาวัตถดุบิในท้องถิน่มาทำาใหเ้กดิ
เป็นมูลค่ามากยิง่ขึน้ ซึง่ความต้องการการแปรรปูเหด็แครงของชุมชนกเ็ปน็
อกีหนึง่กจิกรรมท่ีสามารถนำาผลผลติในชมุชนมาเพิม่มลูคา่และเพิม่รายได้

จากการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ในงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถิน่ กรณศีกึษา : เห็ดแครง จากผลการดำาเนินงานของโครงการ
ดงักลา่ว มผีลผลติเหด็แครงออกมาเปน็จำานวนมาก กลุม่แมบ้่านตำาบลทา่ขา้ม 
ได้ทำาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงตากแห้งนำาไปขาย และแสดงในงานนิทรรศการ
ตามสถานทีต่า่ง ๆ  แตท่างกลุม่แมบ่า้นตำาบลทา่ขา้มไมม่ผีลติภณัฑเ์หด็แครง 
คุณสินธพ อินทรักษ์ นายกองค์การบริหารตำาบลท่าข้าม เห็นความสำาคัญ
ในเรื่องน้ี จึงมีความต้องการโครงการบริการวิชาการ การอบรมเพื่อการ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์          

เห็ดแครงอบกรอบปรุงรส และขอความอนุเคราะห์ให้ทางหลักสูตรสาขา
วิชาการโรงแรมและหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าไปช่วยเหลือ 

การพฒันาการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากเหด็แครง ซึง่จากคณุสมบตัิ
ของเห็ดแครง สามารถพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตำารับอาหาร
หรือเมนูอาหาร เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เช่น ห่อหมกเห็ดแครง เห็ดแครง
แกงปลาย่าง เห็ดแครงผัดขี้เมา ไข่เจียวเห็ดแครง น้ำายาขนมจีนเห็ดแครง 
เห็ดแครงทอด แกงป่าเห็ดแครง ลาบเห็ดแครง ทอดมันเห็ดแครง น้ำาพริก
เห็ดแครง คั่วกล้ิงเห็ดแครง กล้วยแขกเห็ดแครง และเห็ดแครงอบกรอบ       
ปรุงรส ซ่ึงเป็นเมนูใหม่ ดังน้ันทางหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและ
หลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ จงึไดเ้สนอโครงการบรกิารวชิาการ 
การอบรมเพื่อการพัฒนาการแปรรูปผลิตภั ณฑ์จากเห็ดแครงและ                      
การแปรรปูผลติภณัฑเ์ห็ดแครงอบกรอบปรุงรส เพือ่เปน็การสง่เสรมิใหก้ลุม่
แม่บ้านตำาบลท่าข้ามมีอาชีพเสริม และมีรายได้ให้แก่ครอบครัว เป็นการ 
สง่เสรมิ สนับสนนุโครงการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชื ในพระราชดำารขิองสมเดจ็
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ในงานฐานทรัพยากร  
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เห็ดแครง ให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่ชุมชน
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ชื่อ-สกุล  : นางสาวสุวิชาดา  บุญสัตย์
สถานประกอบการ : บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำากัด
ตำาแหน่งงาน : แผนกจัดซื้อและแผนกสโตร์สินค้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ศศิธร  สุวรรณปัทมะ
หัวข้อโครงงานสหกิจ : การเพิม่ประสทิธภิาพการควบคมุคลงัสนิคา้
โดยการใช้ซอฟต์แวร์ (The Improvement of Inventory Management 
Efficiency)

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัณฑิรา  วังศิริวิวัฒน์
  นางสาวนิตยา  มั่นคงวัฒธนกุล
สถานประกอบการ : School of Economics and 
Management, Chongqing University of Posts and 
Telecommunications
ตำาแหน่งงาน : ผู้ช่วยอาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ และ อาจารย์เมธัส พานิช 
หัวข้อโครงงานสหกิจ : กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคู่มือประกอบการเรียนรู้
ในหัวข้อ Socialization (English Activity and Handbook for learning Socialization.)

ภาค
โปสเตอร์

ภาค
บรรยาย

ภาค
บรรยาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
และรางวัลชมเชยสหกิจนานาชาติ
จากงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง

สิ่งที่ได้รับจากการออกฝึกสหกิจ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าที่ตัดสินใจ
ออกฝึกสหกิจศึกษาก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบ 
“ความท้าทาย” โดยที่เราเองก็ไม่รู้ได้เลยว่า        
การไปฝึกงานครั้งน้ีจะต้องเจออะไร แล้วสหกิจ      

นางสาวซานญีา่ ยะลา นกัศึกษาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ได้เขา้ฝกึปฏิบติั
สหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้รับโอกาสและความร่วมมือ              
จากสถานประกอบการเป็นอย่างดี ทำาให้รู้สึกว่าการฝึกสหกิจศึกษาเป็นเรื่องท่ีควรทำา           
เป็นอย่างยิ่ง 

การได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างผลงานให้แก่สถานการณ์
เป็นโอกาสท่ีดีในการแสดงศักยภาพของตนเอง ได้นำาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปใช้        
ในการปฏิบัติงานจริง ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ได้เห็นวิธี
การทำางาน การแก้ไขปัญหา การรับมือกับเหตุการณเ์ฉพาะหน้า ทำาให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ         

สหกิจศึกษานานาชาติ

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

จะยกโจทย์แบบไหนมาให้เราทำา ยิ่งทำาให้อยากลองค่ะ การได้ออกมาลองทำาสิ่งใหม่ ๆ          
ในความคิดของหนู มันเป็นการประเมินตัวเองอย่างหนึ่งค่ะ คือเราสามารถประเมินตัวเอง
ได้ว่า เราไปไกลได้แค่ไหน ทำาเต็มที่ได้แค่ไหน ซึ่งในแต่ละงานมันก็จะมีขีดจำากัดแตกต่าง
กนัออกไป ไม่วา่จะเปน็แรงกดดนัตา่ง ๆ  ทัง้จากสถานประกอบการ งานวจิยัทีศ่กึษา หรือแมแ้ต่

ตัวโครงงานสหกิจ มันทำาให้เราต้องดิ้นรน และกระตือรือร้นที่จะทำามันให้เสร็จทันเวลา และ
รู้ว่าควรจะจัดการกับเวลาที่มีอยู่ยังไง ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง ๆ ในชีวิตการทำางาน
อย่างแน่นอนค่ะ ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งของการออกฝึกสหกิจค่ะ

หนูได้ออกฝึกสหกิจท่ีบริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) ที่จังหวัดภูเก็ต ในแผนก        
จดัซือ้และสโตร์ค่ะ บริษทันีใ้ชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร เนือ่งจากเจา้ของเปน็ชาวมาเลเซยี 
ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงถูกกำาหนดให้เป็นภาษากลางในการสื่อสารค่ะ 

ในส่วนของการทำาโครงงาน         
สหกิจนั้นในช่วงแรก ๆ รู้สึกกดดันมาก
เพราะว่าเราเรียนสายภาษา แลว้มาฝึกงาน
ในบริษัทท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิต 
เครียดมากค่ะ ไม่รู้ว่าจะคิดค้นโครงงาน
อะไรมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท        
แต่ก็มีพี่ ๆ ในแผนก ช่วยคิดและเสนอ

สิ่งที่ได้รับจากการออกฝึกสหกิจ

การฝึกสหกิจครั้งนี้นอกจากจะได้
เรียนรู้ระบบการทำางานขององค์กรจริงแล้ว           
ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอีกด้วย              
ความตรงต่อเวลา ระบบการทำางานที่จริงจัง
แข่งขันกับเวลา เพราะสำาหรับคนจีนเวลา       
ทุกวินาทีมีค่ามาก สถานประกอบการนี้ทำาให้ดิฉัน         
มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลามากขึ้น รู้สึกดีใจ           
อย่างมากท่ีไดรั้บโอกาสด ีๆ  ในการฝึกสหกิจนานาชาต ิ
ณ เมืองฉงช่ิง ประเทศจีน และรู้เป็นเกียรติอย่างยิ่ง         
ที่ได้เป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะศิลปศาสตร์ท่ีออก
ฝึกสหกิจนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางแก่นักศึกษา      
รุ่นต่อไปที่สนใจ

และสดุทา้ยนีข้อขอบคณุอาจารยส์าขาภาษาตา่งประเทศ คณบดคีณะศลิปศาสตร์
และผู้เกี่ยวข้องที่ส่งนักศึกษาออกฝึกสหกิจนานาชาติ ขอบคุณสำาหรับโอกาสดี ๆ ที่คณะ
ได้มอบให้แก่นักศึกษาค่ะ

กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ทั้งนี้มาจากการที่
สถานประกอบการไดใ้หค้วามสำาคญัในเรือ่งสหกจิศกึษา และได้
ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ พร้อมรับฟัง
เสมือนเปน็ผูป้ฏบิตังิานคนหนึง่ทำาใหม้กีำาลงัใจ มีความพยายาม 
มีความภูมิใจในตวัเองมากข้ึน รวมไปถงึการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่
ได้ มีทักษะในการประสานงาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย และมีทักษะในการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 

สว่นการไดร้บัรางวลัชนะเลศิในการประกวดโครงงานสหกจิศกึษาภาคบรรยายของคณะฯ ถอืวา่
เป็นสิ่งที่มาไกลเกินฝันแล้วค่ะ ทุกอย่างล้วนเป็นรางวัลจากการที่ได้ทุ่มเทกับมันอย่างตั้งใจ  
และผลสำาเร็จในครั้งนี้ทำาให้หายเหนื่อยเลยค่ะ

สดุทา้ยขอขอบคณุอาจารย์และคณะศลิปศาสตร์ทีเ่ปดิโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝ้กึสหกจิ
ศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะ
และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำางานจริงในอนาคต

โปรเจคที่น่าสนใจให้เราลองทำา ซึ่งหนูก็ได้ศึกษาปัญหาที่พบในแผนกและหาวิธีแก้ไข ซ่ึง          
ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรค่ะ จนได้ลงเอยกับการสร้างโปรแกรมควบคุมคลังสินค้า 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ด้วยภาษา VBA ซึ่งหนูเองที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการเขียน
โปรแกรม อาศัยเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่เค้ามีความรู้ ความสามารถในด้านนี้ แนะนำา        
การเขียนโปรแกรมง่าย ๆ จนสามารถสร้างโปรแกรมเล็ก ๆ มาช่วยลดปัญหาให้กับบริษัท
ใหญ ่ๆ  ได ้และโปรเจคนีก้ไ็ดร้บัคดัเลอืกในการประกวดโครงงานสหกจิศกึษา โดยไดร้บัรางวัล
ชนะเลิศประเภทบรรยาย รู้สึกดีใจมากที่ความพยายามที่ได้ทุ่มเทลงไป ได้รับส่ิงดี ๆ          
กลับมาค่ะ
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SUMMER
ตรัง

TRANG

@TRANG

ละเมอ(ไป)

 อากาศที่ร้อนปรอทแตก  ในช่วงซัมเมอร์นี้คงทำาให้หลาย ๆ คน

อยากจะหาที่เที่ยวเพื่อคลายร้อนกัน บางคนอาจจะวาร์ปเดี่ยว จูงมือสวีทไป

เป็นคู่ หรือยกทีมไปท้ังครอบครัว คอลัมน์นี้จะขอนำาเสนอสถานที่ดับร้อน          

ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้ถ่ายรูป Chic&Cool ร้านอาหาร

แนวใหม่ รวมไปถึงร้าน Cafe ใหม่ๆ ที่มีความคิขุ รับรองว่าไปแล้วต้อง

หยิบมือถือมาแชะรูปแน่นอน

ช่วงเช้า...

พุงออก...

อากาศเย็นๆ ไร่แจ่มฟ้า @อ.ห้วยยอด 
ขอเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับทะเลหมอกสีขาว 

คละคลุ้งด้วยลมเย็นบนภูเขา 

จิบกาแฟสดอุ่นๆ พร้อมกับปิ่นโตอาหารเช้า 

หากยังรู้สึกเย็นไม่จุใจ บริเวณด้านข้างของไร่

ก็มีน้ำาตกให้ไปเล่นน้ำาเย็นๆ กัน

ลงจากเขาก็ขับรถเข้าไปในเมือง แวะไปกินติ่มซำา
ตามแบบฉบับคนตรัง @ร้านเลตรัง 2 

ร้านนี้มีติ่มซำา ให้เลือกกันจนตาลาย ไม่ว่าจะเป็นกุยช่าย 

ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด 3 ไส้ ฮ่อยจ๊อปู แฮกึ้นกุ้ง 

และที่พลาดไม่ได้คือ หมูย่างเมืองตรัง เรียกได้ว่า 

...หรอยจนพุงกางกันเลยทีเดียว

#1

#2

ไปเก็บหมอก     

เพราะติ่มซํา
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ตรงั

บอกรักใน...

ชุ่มฉ่Ó...

iRin เป็นคาเฟ่น้องใหม่สุดฮิป 

ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่โดนใจวัยรุ่น

ด้วยบรรยากาศของร้านในสไตล์มินิมอล

ร้านแรกในตรัง ในร้านมีทั้งโซนนั่งเล่น

และโซนถ่ายรูปให้เลือกนั่งกันตามใจชอบ

เติมพลังกันเต็มที่แล้วก็ได้เวลาแช่น้ำาดับร้อนกันที่

น้ำาตกลำาปลอก @อ.ปะเหลียน 
น้ำาตกลำาปลอกตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาบรรทัด โดยสามารถเดินทางไปตามทางโค้ง

ร้านตัวป่วน @อ.เมือง ขอรับรองว่า 

ใครได้มาลิ้มลองอาหารร้านนี้เป็นต้องติดใจกันทุกคน 

แค่เมนูเรียกน้ำาย่อยก็ทำาให้กลายเป็นคนหลายใจไปซะงั้น 

เพราะมีทั้งสเต็ก ก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดียว กับข้าว พิซซ่า โรตี 

อาหารทานเล่น บิงซู ปังเย็น ขนมปัง เค้ก และเมนูที่ควรดื่มด่ำา

คือ ชาชีส ที่ให้รสชาติกลมกล่อม หวานกำาลังดี 

นอกจากนี้พนักงานของทางร้านมีการต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง 

คอยแนะนำาโปรโมชั่นที่ฮอตฮิต รวมไปถึงความใส่ใจในบริการลูกค้า

เรียกได้ว่า ...มาร้านนี้ฟินแน่นอน

#4

#3

iRin Café and Bistro

ณ ลําปลอก

ถนนคด-ทุ่งยาว จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 30 จะพบทางแยกเข้าน้ำาตก 

ความพิเศษของน้ำาตกแห่งนี้คือ น้ำามีความใสสะอาดจนเห็นตัวปลา หากมอง

จากที่สูงจะเห็นสายน้ำาใสราวกับมีสีน้ำาเงิน นอกจากนี้ กระแสน้ำายังสามารถ

นำามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในเขตใกล้เคียงอีกด้วย 

กินแน่น...#5 ที่ตัวป่วน
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สงกรานต์มีความหมายว่า “การเคลื่อนที่หรือการย้ายที่” 
นั่นหมายความว่า พระอาทิตย์ย้ายจากราศีเก่าสู่ราศีใหม่ คือถึงวัน
ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์เป็นประเพณีต่อเนื่องมากจากประเพณีตรุษ 
เป็นพิธีแสดงความยินดีที่ได้มีชีวิตรอดพ้นจากความตาย ผ่าน
อปุสรรคและอันตรายมาย่างขึน้ปีใหม่ เรยีกว่า รบัปีใหม่ ซึง่ตรงกบั
วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายนของทุก ๆ ปี แต่วันสงกรานต์นั้น คือ 
วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่าวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายน 
เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศก

ตรุษสงกรานต์สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย 
เป็นราชธานีเพราะปรากฏตามนางนพมาศสนมเอกของพระร่วง   
ในอดีตประเพณีเกี่ยวกับสงกรานต์มีที่หมด ๕ กิจกรรม

๑. วันจ่ายสงกรานต์ คนไทยนิยมท�าขนมกวนกันแทบ 
ทุกบ้านโดยมากนิยมข้าวเหนียวแดง กะละแม ซ่ึงสามารถเก็บไว้  
ได้นาน สามารถรับประทานไว้ได้หลายวัน ส�าหรับไปท�าบุญ       
ถวายพระ และแจกเพือ่นบ้าน เป็นการแสดงไมตรจิีตในวนัขึน้ปีใหม่ 
นับเป็นอัธยาศัยอันดีงามของคนไทยโดยทั่วไป

๒. ท�าบุญตักบาตร โดยปกติสงกรานต์จัดแบ่งเป็น ๓ วัน 
คือ

 วนัที ่๑๓ เมษายน เป็นวนัมหาสงกรานต์ถอืเป็นวนัต้น
ของปีใหม่ ชาวบ้านจะน�าอาหารที่เตรียมไว้ไปท�าบุญตักบาตร    
เลี้ยงพระท่ีวัดประจ�าหมู่บ้านของตน ทางภาคเหนือจะเรียกวันนี้ 

“วันสังขารล่อง” ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่า หลังจากท�าบุญแล้วเขาจะ
ช่วยกันท�าความสะอาดบ้านเรือนก�าจัดความสกปรกซึ่งถือว่าเป็น
ความไม่ดีของปีเก่าที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไป เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วย
ความบริสุทธ์ิเป็นมงคล เป็นกุศโลบายทางความเช่ือที่ให้คนไทยมี
สุขภาวะอนามัยที่ดีภายในครัวเรือน

 วันที่ ๑๔ เมษายน ถือได้ว่าเป็น “วันเนา” หรือ    
“วันเน่า” ตามความเช่ือวันนี้คนทางภาคเหนือจะพักผ่อนอยู่กับ
บ้านไม่ออกไปไหนมาไหน มีแต่หุงต้มอาหารจัดส�ารับคาวหวาน 
เตรยีมเอาไปท�าบญุอทุศิให้แก่บรรพบุรษุผู้ล่วงลบัไปแล้วในวันรุง่ข้ึน 
ขณะเดยีวกนัต้องระวงัอย่าให้เกดิบาดแผลขึน้ได้ มฉิะนัน้แผลจะเน่า 
รักษาให้หายได้ยาก จึงเป็นที่มาของค�าว่า “วันเน่า” นั่นเอง

เข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนของทุก ๆ ปีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและแสงแดดเจิดจ้า
ชวนไม่ให้ออกไปไหนมาไหนในเวลากลางวันยิ่งนัก ท่านผู้อ่านหลายท่านคงมีวิธีการที่
หลากหลายในการดับกระหายคลายร้อน ทั้งรับประทานของเย็น อาบน�้าประแป้งเย็น 
เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ด้วยอุณหภูมิความร้อนของภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในช่วงยามน้ีท�าให้คนไทยในอดีตหรือบรรพบุรุษของเรารู้จักคิดวิธีการ 
คลายร้อนวิธีต่าง ๆ มากมายที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตกลายเป็นประเพณีทางวัฒนธรรม
ไทยที่ด�ารงสืบทอดจากอดีตมาจนปัจจุบัน นั่นคือ ประเพณีวันสงกรานต์

 วันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” เพราะ
เป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่แต่เป็นวันของทางภาคเหนือ ชาวบ้าน  
จะน�าภัตตาหารคือส�ารับคาวหวาน ผลไม้ และหมากเมี่ยงไปถวาย
พระทีวั่ด เรยีกว่า “วนพระยาวัน” “ทาขนัข้าว” หรอื “ท�าบญุขนัข้าว” 
เพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส�าหรับภาคกลางนั้นมีการ
ท�าบุญตักบาตรตลอด ๓ วัน 

๓. การบังสุกุลอัฐิหรือกระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
ประเพณีแต่เดิมนิยมฝังอัฐิของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไว้ใต้      
ต้นโพธิ์ภายในวัด โดยก�าหนดสถานท่ีเอาไว้ หากเป็นผู้ท่ีมีฐานะดี
มกัก่อเป็นพระเจดย์ีบรรจอุฐัแิล้วนมินต์พระไปบงัสกุลุใกล้บรเิวณนัน้ 
ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงเกรงว่าจะเป็นทีน่่ารงัเกียจ เกลยีดกลวัแก่ภกิษสุามเณร
และบุคคลท่ัวไป จงทรงมีพระราชก�าหนด จุลศักราช ๑๑๖๗       
(พ.ศ.๒๓๔๘) ให้สามารถน�าอัฐิเก็บมาไว้ที่บ้านได้จะนิมนต์พระมา
บงัสกุลุทีบ้่านหรอืจะน�าอฐัไิปท�าทีว่ดัพร้อม ๆ  กบัเพือ่นบ้านได้ตาม
สะดวก หากไม่มีอัฐิก็สามารถเขียนชื่อผู้ตายลงในแผ่นกระดาษ   
แล้วบังสุกุลได้เช่นเดียวกัน ในบางท้องถ่ินมีพิธีบวงสรวง ผีปู่ย่า     
ตายายประจ�าหมู่บ้าน เพ่ือขอให้คุ้มครองลูกหลานและให้อาศัย
อย่างอยู่เย็นเป็นสุขในวันปีใหม่ ลูกหลานจะท�าพิธีวันไหนแล้วแต่
จะนดัหมายตกลงกนันอกจากนีย้งัมกีารเซ่นผปีูย่่าตายาย ตลอดจน
สังเวยพระภูมิเจ้าที่ ซึ่งเป็นกิจเฉพาะของแต่ละครัวเรือน

๔. การสรงน�้า รดน�้า สาดน�้า ถือได้ว่าเป็นที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ก่อนหน้านี้ชาวบ้านนิยมประดิษฐานพระพุทธรูป
ทีวั่ดมากกว่าจะเอาไปบชูาในบ้านทีต่นอาศัยอยู ่เมือ่ถึงวันสงกรานต์
จงึพากนัน�าดอกไม้ธปูเทยีนไปบชูาประพรมพระพทุธรปูด้วยน�า้อบ 
เรียกว่า “ประเพณีสรงน�้าพระ” และอธิษฐานขอพรเพื่อความสุข
สวัสดีปีใหม่ จากน้ันก็มีการสรงน�้าพระสงฆ์ซึ่งโดยมากเป็นสมภาร
เจ้าวัดหรือพระท่ีมีลูกศิษย์นับหน้าถือตามากมาย พระสงฆ์จะขึ้น
ธรรมาสน์เทศน์อ�านวยพรปีใหม่แก่ผู้ที่ไปรดน�้าผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ
เพือ่ขอศลีขอพรจากท่านตามประเพณ ีการสรงน�า้พระรดน�า้ผูใ้หญ่
สมยัก่อนรดอาบให้ทเีดยีว อาบแล้วผูร้ดน�า้น�าผ้าใหม่มาให้ผูใ้หญ่ผลัด 
ลูกหลานมีผ้านุ่งผ้าห่มชุดหนึ่งพร้อมทั้งดอกไม้ธูปเทียน จึงเป็น
ประเพณีท่ีจะต้องจดัหาผ้านุง่ผ้าห่มไปในงานรดน�า้ผูใ้หญ่สบืต่อกนั

มาถงึปัจจบุนั ท�าการน�าน�า้อบน�า้หอมพรมรดทีม่อืแล้วรดน�า้ทีป่รงุด้วย
น�้าอบน�้าหอมกลีบดอกไม้ที่ตัวของผู้ใหญ่ และหลังจากเสร็จพิธี
รดน�า้ผูใ้หญ่ คนในวยัหนุม่สาวท�าการสาดน�า้กันเองเป็นการเล่นสนุก
ในวันสงกรานต์ของชาวชนบทสมยัก่อน ตามสภาพท้องถ่ินในแต่ละ
ภูมิภาคของสังคมไทย

๕. ก่อพระเจดีย์ทรายภายในวัด การก่อทรายก่อใน
บรเิวณวัดบรเิวณรมิทางเดนิ กลางลานวดั นอกจากเป็นกศุลได้บญุ
แรงแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถ่ินอีกด้วยเพราะ        
ชาวบ้านจะสามารถใช้ทรายท่ีมีการขนเข้าวัดนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ
สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างการท�าถนนในหมู่บ้าน ระหว่าง
วันงานสงกรานต์หนุ่มสาวสมัยก่อนจะได้รบัความสขุสนกุรืน่เรงิกนั
อย่างเต็มที่ เพราะจะแต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ ท�าบุญก่อพระเจดีย์
ทรายร่วมกัน สาดน�้ารดน�้ากัน แล้วตอนเย็น ๆ แดดร่มลมตกจะมี
การละเล่นต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ิน เช่น ขับร้อง
เพลงชาวไร่ มอญซ่อนผ้า โยนชิงช้า ฯลฯ 

ถงึแม้ความเข้าใจและกจิกรรมในวนัสงกรานต์อาจแปรเปลีย่น
ไปตามกาลเวลาแต่ถือได้ว่าประเพณีวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่
ส�าคัญของสังคมไทยก่อให้เกิดความรักใคร่ภายในครอบครัว     
ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและการท�าบุญตักบาตรสานต่อ
พุทธศาสนาของคนไทยผ่านประเพณีแนวทางปฎิบัติที่ดีงาม เป็น
สมบัติของชาติทางวัฒนธรรมที่ต้องสืบทอดด�ารงรักษาสู่ลูกหลาน
ต่อไป
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สงกรานต์มีความหมายว่า “การเคลื่อนที่หรือการย้ายที่” 
นั่นหมายความว่า พระอาทิตย์ย้ายจากราศีเก่าสู่ราศีใหม่ คือถึงวัน
ข้ึนปีใหม่ สงกรานต์เป็นประเพณีต่อเนื่องมากจากประเพณีตรุษ 
เป็นพิธีแสดงความยินดีที่ได้มีชีวิตรอดพ้นจากความตาย ผ่าน
อปุสรรคและอนัตรายมาย่างขึน้ปีใหม่ เรยีกว่า รบัปีใหม่ ซึง่ตรงกบั
วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายนของทุก ๆ ปี แต่วันสงกรานต์นั้น คือ 
วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่าวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายน 
เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันเถลิงศก

ตรุษสงกรานต์สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย 
เป็นราชธานีเพราะปรากฏตามนางนพมาศสนมเอกของพระร่วง   
ในอดีตประเพณีเกี่ยวกับสงกรานต์มีที่หมด ๕ กิจกรรม

๑. วันจ่ายสงกรานต์ คนไทยนิยมท�าขนมกวนกันแทบ 
ทุกบ้านโดยมากนิยมข้าวเหนียวแดง กะละแม ซ่ึงสามารถเก็บไว้  
ได้นาน สามารถรับประทานไว้ได้หลายวัน ส�าหรับไปท�าบุญ       
ถวายพระ และแจกเพือ่นบ้าน เป็นการแสดงไมตรจิีตในวนัขึน้ปีใหม่ 
นับเป็นอัธยาศัยอันดีงามของคนไทยโดยทั่วไป

๒. ท�าบุญตักบาตร โดยปกติสงกรานต์จัดแบ่งเป็น ๓ วัน 
คือ

 วนัที ่๑๓ เมษายน เป็นวนัมหาสงกรานต์ถอืเป็นวนัต้น
ของปีใหม่ ชาวบ้านจะน�าอาหารที่เตรียมไว้ไปท�าบุญตักบาตร    
เลี้ยงพระที่วัดประจ�าหมู่บ้านของตน ทางภาคเหนือจะเรียกวันนี้ 

“วันสังขารล่อง” ถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่า หลังจากท�าบุญแล้วเขาจะ
ช่วยกันท�าความสะอาดบ้านเรือนก�าจัดความสกปรกซึ่งถือว่าเป็น
ความไม่ดีของปีเก่าที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไป เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วย
ความบริสุทธิ์เป็นมงคล เป็นกุศโลบายทางความเชื่อที่ให้คนไทยมี
สุขภาวะอนามัยที่ดีภายในครัวเรือน

 วันที่ ๑๔ เมษายน ถือได้ว่าเป็น “วันเนา” หรือ    
“วันเน่า” ตามความเชื่อวันนี้คนทางภาคเหนือจะพักผ่อนอยู่กับ
บ้านไม่ออกไปไหนมาไหน มีแต่หุงต้มอาหารจัดส�ารับคาวหวาน 
เตรยีมเอาไปท�าบญุอทุศิให้แก่บรรพบุรษุผู้ล่วงลบัไปแล้วในวันรุง่ข้ึน 
ขณะเดยีวกนัต้องระวงัอย่าให้เกดิบาดแผลขึน้ได้ มิฉะนัน้แผลจะเน่า 
รักษาให้หายได้ยาก จึงเป็นที่มาของค�าว่า “วันเน่า” นั่นเอง

เข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนของทุก ๆ ปีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและแสงแดดเจิดจ้า
ชวนไม่ให้ออกไปไหนมาไหนในเวลากลางวันยิ่งนัก ท่านผู้อ่านหลายท่านคงมีวิธีการที่
หลากหลายในการดับกระหายคลายร้อน ทั้งรับประทานของเย็น อาบน�้าประแป้งเย็น 
เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ด้วยอุณหภูมิความร้อนของภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในช่วงยามน้ีท�าให้คนไทยในอดีตหรือบรรพบุรุษของเรารู้จักคิดวิธีการ 
คลายร้อนวิธีต่าง ๆ มากมายที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตกลายเป็นประเพณีทางวัฒนธรรม
ไทยที่ด�ารงสืบทอดจากอดีตมาจนปัจจุบัน นั่นคือ ประเพณีวันสงกรานต์

 วันที่ ๑๕ เมษายน เรียกว่า “วันเถลิงศก” เพราะ
เป็นวันเปล่ียนศักราชใหม่แต่เป็นวันของทางภาคเหนือ ชาวบ้าน  
จะน�าภัตตาหารคือส�ารับคาวหวาน ผลไม้ และหมากเมี่ยงไปถวาย
พระทีว่ดั เรยีกว่า “วนพระยาวนั” “ทาขนัข้าว” หรอื “ท�าบญุขนัข้าว” 
เพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส�าหรับภาคกลางนั้นมีการ
ท�าบุญตักบาตรตลอด ๓ วัน 

๓. การบังสุกุลอัฐิหรือกระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
ประเพณีแต่เดิมนิยมฝังอัฐิของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไว้ใต้      
ต้นโพธิ์ภายในวัด โดยก�าหนดสถานท่ีเอาไว้ หากเป็นผู้ท่ีมีฐานะดี
มกัก่อเป็นพระเจดย์ีบรรจอัุฐิแล้วนมินต์พระไปบงัสกุลุใกล้บรเิวณนัน้ 
ในสมัยรัชกาลท่ีหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชทรงเกรงว่าจะเป็นทีน่่ารงัเกียจ เกลยีดกลวัแก่ภกิษสุามเณร
และบุคคลท่ัวไป จงทรงมีพระราชก�าหนด จุลศักราช ๑๑๖๗       
(พ.ศ.๒๓๔๘) ให้สามารถน�าอัฐิเก็บมาไว้ที่บ้านได้จะนิมนต์พระมา
บงัสกุลุทีบ้่านหรอืจะน�าอฐัไิปท�าทีว่ดัพร้อม ๆ  กบัเพือ่นบ้านได้ตาม
สะดวก หากไม่มีอัฐิก็สามารถเขียนชื่อผู้ตายลงในแผ่นกระดาษ   
แล้วบังสุกุลได้เช่นเดียวกัน ในบางท้องถ่ินมีพิธีบวงสรวง ผีปู่ย่า     
ตายายประจ�าหมู่บ้าน เพื่อขอให้คุ้มครองลูกหลานและให้อาศัย
อย่างอยู่เย็นเป็นสุขในวันปีใหม่ ลูกหลานจะท�าพิธีวันไหนแล้วแต่
จะนดัหมายตกลงกนันอกจากน้ียงัมกีารเซ่นผปีูย่่าตายาย ตลอดจน
สังเวยพระภูมิเจ้าที่ ซึ่งเป็นกิจเฉพาะของแต่ละครัวเรือน

๔. การสรงน�้า รดน�้า สาดน�้า ถือได้ว่าเป็นท่ีนิยมกัน
อย่างแพร่หลาย ก่อนหน้านี้ชาวบ้านนิยมประดิษฐานพระพุทธรูป
ทีวั่ดมากกว่าจะเอาไปบชูาในบ้านทีต่นอาศัยอยู ่เมือ่ถึงวันสงกรานต์
จงึพากนัน�าดอกไม้ธปูเทยีนไปบชูาประพรมพระพทุธรปูด้วยน�า้อบ 
เรียกว่า “ประเพณีสรงน�้าพระ” และอธิษฐานขอพรเพื่อความสุข
สวัสดีปีใหม่ จากน้ันก็มีการสรงน�้าพระสงฆ์ซ่ึงโดยมากเป็นสมภาร
เจ้าวัดหรือพระท่ีมีลูกศิษย์นับหน้าถือตามากมาย พระสงฆ์จะขึ้น
ธรรมาสน์เทศน์อ�านวยพรปีใหม่แก่ผู้ที่ไปรดน�้าผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ
เพือ่ขอศลีขอพรจากท่านตามประเพณ ีการสรงน�า้พระรดน�า้ผูใ้หญ่
สมัยก่อนรดอาบให้ทเีดยีว อาบแล้วผูร้ดน�า้น�าผ้าใหม่มาให้ผูใ้หญ่ผลัด 
ลูกหลานมีผ้านุ่งผ้าห่มชุดหนึ่งพร้อมทั้งดอกไม้ธูปเทียน จึงเป็น
ประเพณีท่ีจะต้องจดัหาผ้านุง่ผ้าห่มไปในงานรดน�า้ผูใ้หญ่สบืต่อกนั

มาถงึปัจจบุนั ท�าการน�าน�า้อบน�า้หอมพรมรดทีม่อืแล้วรดน�า้ทีป่รงุด้วย
น�้าอบน�้าหอมกลีบดอกไม้ที่ตัวของผู้ใหญ่ และหลังจากเสร็จพิธี
รดน�า้ผูใ้หญ่ คนในวยัหนุ่มสาวท�าการสาดน�า้กันเองเป็นการเล่นสนกุ
ในวนัสงกรานต์ของชาวชนบทสมยัก่อน ตามสภาพท้องถิน่ในแต่ละ
ภูมิภาคของสังคมไทย

๕. ก่อพระเจดีย์ทรายภายในวัด การก่อทรายก่อใน
บรเิวณวดับรเิวณรมิทางเดนิ กลางลานวดั นอกจากเป็นกศุลได้บญุ
แรงแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วยเพราะ        
ชาวบ้านจะสามารถใช้ทรายท่ีมีการขนเข้าวัดนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ
สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างการท�าถนนในหมู่บ้าน ระหว่าง
วนังานสงกรานต์หนุม่สาวสมยัก่อนจะได้รบัความสขุสนุกรืน่เรงิกนั
อย่างเต็มที่ เพราะจะแต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ ท�าบุญก่อพระเจดีย์
ทรายร่วมกัน สาดน�้ารดน�้ากัน แล้วตอนเย็น ๆ แดดร่มลมตกจะมี
การละเล่นต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ิน เช่น ขับร้อง
เพลงชาวไร่ มอญซ่อนผ้า โยนชิงช้า ฯลฯ 

ถงึแม้ความเข้าใจและกจิกรรมในวันสงกรานต์อาจแปรเปลีย่น
ไปตามกาลเวลาแต่ถือได้ว่าประเพณีวันสงกรานต์เป็นประเพณีที่
ส�าคัญของสังคมไทยก่อให้เกิดความรักใคร่ภายในครอบครัว     
ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและการท�าบุญตักบาตรสานต่อ
พุทธศาสนาของคนไทยผ่านประเพณีแนวทางปฎิบัติที่ดีงาม เป็น
สมบัติของชาติทางวัฒนธรรมที่ต้องสืบทอดด�ารงรักษาสู่ลูกหลาน
ต่อไป
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“ซื่อบื้อ”
เจ้าของ: น้องดิว ลีลาวันต์

“สีนิล” เจ้าของ: ผศ.ภณิดา

“ไก่แจ้ ไก่ชน นกเขาใหญ่
นกกรงหัวจุก”
เจ้าของ: อาจารย์ไพจิต  พันธุ์ทอง สาวน้อยน่ารกั อายกุบัหน้าตา

สวนทางกนัเลยคนนี ้เจ้าสาวป้ายแดง 
“น้องดิว ลีลาวันต์” ผู้หลงรักน้อง
เหมยีวผูม้ชีือ่ว่า “ซือ่บือ้” แมวจรจัด

เพศผู ้ที่ เป ็นป ๊อบบูล ่าของคนในชุมชน     
แหลมทราย กลายเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวั
สุรชิตไปเลยก็ว่าได้ ด้วยนิสัยที่เฟรนด์ลี่ แถม

รักการผจญภัย เรียกว่าเป็นน้องชายของบ้านนี้ได้เลย (เพราะ
บ้านนี้เค้ามีลูกสาว 2 คน) ซื่อบื้อจึงกลายเป็นลูกชายของบ้าน
ไปโดยปรยิาย เมือ่ถามน้องดวิว่าความสขุของการเลีย้งแมวคือ
อะไร? น้องดิวเล่าว่า ‘ซ่ือบ้ือเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว สมาชิกในบ้านชอบเล่นกับแมวด้วยกัน เมาท์เรื่อง
แมวด้วยกนั ตอนดวิกบัน้องไปเรยีนกรงุเทพฯ แม่กบัพ่อก็มีแมว
อยูเ่ป็นเพือ่น ส่วนตวัดวิเองเวลาท�างานเครยีด ๆ  กลบับ้านมา
เจอแมว เล่นกับแมว ลูบขนแมว มันรู้สึกผ่อนคลายมาก’

สัมภาษณ์ไปคุยไป สาวน้อยเริ่มน�้าตาไหล น้องดิวเริ่ม
คดิถงึซือ้บือ้อกีแล้ว เพราะตอนนีซ้ือ่บือ้ไม่ได้อยูท่ีน่ี่แล้ว น่าจะ
เสียชีวติด้วยโรคทีน้่องเป็น นัน่คอื น้องเป็นไตอ่อน ๆ  และเป็น
เอดส์แมว ซื่อบื้อหนีไปตายตัวเดียว คงกลับไปที่เดิมที่น้องมา 
เพราะเค้าว่ากันว่า แมวมาจากไหนก็จะกลับไปตายที่เดิม       
ค�าพูดสุดท้ายก่อนจบการสัมภาษณ์ ‘รักหนูเสมอนะคะซื่อบ้ือ 
ถ้าหนมู ี9 ชวีติจรงิ ๆ  หนกูลบัมาหาพีอ่กีน้า’ ยงัไงทางคอลมัน์
ก็ขอให้ซื่อบื้อกลับมาหาน้องดิวนะคะ

เป็นไงบ้างค่ะอ่านแล้วเศร้าตามเลย แม้วันนี้ซื่อบื้อจะ
จากไป แต่ความทรงจ�าดี ๆ  กฝ็ากไว้กับเจ้าของเพยีบเลย นึกถงึ
เมื่อไหร่ ความสุขก็เกิดขึ้นและความคิดถึงก็ตามมาเลยนะคะ

เรือ่งราวของคนรกัสตัว์คนต่อมา ขอเปลีย่นจากน้องแมว
เป็นน้องหมากนับ้างนะคะ ต้องบอกเลยว่าคนนี ้“โดนกดักีค่รัง้
ก็ยังรักเหมือนเดิม” วลีนี้ต้องยกให้ ผศ.ภณิดา หรือ ป้านิด     
ของเราจ้า ขอแนะน�าให้รูจ้กักบั น้องสนิีล หมาน้อยนสิยัดี ร่าเริง
ขี้เล่น แถมเป็นยามเฝ้าหน้าบ้านชั้นดีด้วยจ้า อาจารย์นิดดูแล
น้องสนีลิอย่างด ีต้องทานอาหารเมด็ผสมหมเูส้นหมหูยองหรอื
อาหารกระป๋องเท่านั้นนะคะ ว้าว! นึกภาพตามแล้ว
หวิเบย ของน้องหมาน่าจะอร่อยกว่าของคนนะคะเนีย่ 
อาจารย์นดิบอกว่าเลือกเลีย้งเจ้าสนีลิเพราะซ่ือสตัย์ 
จริงใจ รักเจ้าของ ไม่เสแสร้ง เป็นเพื่อนเล่นแก้เหงา 
แม้จะโดนกัดถึง 7 ครั้งก็รักนะคะ จุ๊บ ๆ 

ถึงข้ันร้องว้าวเลยนะคะ กัด 7 คร้ังก็ยังรัก 
ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความน่ารักของเจ้าสีนิลเลย
นะคะเนี่ย สร้างทั้งความสุขและรอยแผลให้เจ้าของแบบ
ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว

ข้ามผ่านสัตว์บกกันเลยดีกว่านะคะ มาพูดคุยถึงคนรัก
สัตว์ปีกกนับ้าง จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก อาจารย์ไพจติ พันธุท์อง 
อาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนและการเล้ียงสัตว์  
จากการสัมภาษณ์อาจารย์เล่าให้เราฟังว่า อาจารย์เลี้ยงตั้งแต่
ไก่แจ้สายพันธุ์ประกวด ไก่ชน นกเขาใหญ่ นกกรงหัวจุก แต่   
ณ ปัจจุบันท่านเลี้ยงนกเขาใหญ่กับนกรงหัวจุกเท่านั้น เพราะ
ท่านบอกว่าการเลี้ยงไก่ชนเมื่อเลี้ยงไปนาน ๆ มันสอนและ
ท�าให้ท่านได้แง่คิดหลายอย่าง ท่านจึงเลิกเลี้ยง เลยถามไปว่า
สอนหรือให้แง่คิดอย่างไร ค�าตอบนะคะ

ข้อแรกเลย สอนการใช้ชวีติรูเ้ท่าทนัสังคม ไก่จะชนต้อง
รู้จักคู่ต่อสู้ คนจะอยู่ในสังคมได้ก็ต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยเช่นกัน   
ข้อต่อมา วิถีไก่ชนเปรียบเหมือนกับชีวิตคนเราคือการต่อสู้ 
ไก่ชนเพื่อเอาชนะคู่แข่ง คนเราก็ต้องสู้กับปัญหาและอุปสรรค
ในชีวิต เฉกเช่นเดียวกัน และข้อสุดท้าย นะคะ การเลี้ยงไก่ชน
ท�าให้เราเข้าใจการพัฒนาสายพันธุ์ หากน�ามาใช้ในชีวิต ก็คือ
การเลือกคู่และการสืบทอดของมนุษย์นั่นเอง 

ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 21 กับวงน�้าชาดอกปีบ คอลัมน์ท่ีเกาะกระแสเรื่องราวชาวศิลปศาสตร์     
ช่วงนีอ้ากาศร้อนมาก ชาวศลิปศาสตร์เค้าคลายร้อนด้วยการท�าอะไรกนันะ ท�าสวน เลีย้งสตัว์ หรอื
ไปกระโดดน�า้ตกกนัน้า ท่านผูอ่้านคงอยากรูแ้ล้วใช่ไหมคะ มาจ้า วงน�า้ชาฉบบันี ้เราขอเสนอคอลมัน์
ทีว่่า “ความสขุของคนเลีย้งสตัว์” นีไ่งคะวธิคีลายร้อนของชาวศิลปศาสตร์ “เลีย้งสตัว์ ลดความเครียด 
คลายความร้อน แถมชีวิตโคตร Happy มาดูกันค่ะว่าจะมีใครให้เราเม้ามอยส์กันบ้าง

เป็นยังไงกันบ้างคะความสุขของคนเลี้ยงสัตว์  
คงไม่ใช่แค่คลายเครียดอย่างเดียว แต่มันคือความสุข
และข้อคิดที่ดีเลยนะคะเนี่ย
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วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

“ซื่อบื้อ”
เจ้าของ: น้องดิว ลีลาวันต์

“สีนิล” เจ้าของ: ผศ.ภณิดา

“ไก่แจ้ ไก่ชน นกเขาใหญ่
นกกรงหัวจุก”
เจ้าของ: อาจารย์ไพจิต  พันธุ์ทอง สาวน้อยน่ารกั อายกุบัหน้าตา

สวนทางกนัเลยคนนี ้เจ้าสาวป้ายแดง 
“น้องดิว ลีลาวันต์” ผู้หลงรักน้อง
เหมยีวผูม้ชีือ่ว่า “ซือ่บือ้” แมวจรจดั

เพศผู ้ที่ เป ็นป ๊อบบูล ่าของคนในชุมชน     
แหลมทราย กลายเป็นส่วนหนึง่ของครอบครัว
สุรชิตไปเลยก็ว่าได้ ด้วยนิสัยที่เฟรนด์ลี่ แถม

รักการผจญภัย เรียกว่าเป็นน้องชายของบ้านนี้ได้เลย (เพราะ
บ้านนี้เค้ามีลูกสาว 2 คน) ซื่อบื้อจึงกลายเป็นลูกชายของบ้าน
ไปโดยปรยิาย เมือ่ถามน้องดวิว่าความสขุของการเลีย้งแมวคือ
อะไร? น้องดิวเล่าว่า ‘ซื่อบ้ือเป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว สมาชิกในบ้านชอบเล่นกับแมวด้วยกัน เมาท์เรื่อง
แมวด้วยกนั ตอนดวิกบัน้องไปเรยีนกรงุเทพฯ แม่กบัพ่อก็มีแมว
อยูเ่ป็นเพือ่น ส่วนตวัดวิเองเวลาท�างานเครยีด ๆ  กลบับ้านมา
เจอแมว เล่นกับแมว ลูบขนแมว มันรู้สึกผ่อนคลายมาก’

สัมภาษณ์ไปคุยไป สาวน้อยเริ่มน�้าตาไหล น้องดิวเริ่ม
คดิถงึซือ้บือ้อกีแล้ว เพราะตอนนีซ้ือ่บือ้ไม่ได้อยูท่ีน่ีแ่ล้ว น่าจะ
เสียชีวติด้วยโรคทีน้่องเป็น นัน่คอื น้องเป็นไตอ่อน ๆ  และเป็น
เอดส์แมว ซื่อบื้อหนีไปตายตัวเดียว คงกลับไปที่เดิมที่น้องมา 
เพราะเค้าว่ากันว่า แมวมาจากไหนก็จะกลับไปตายที่เดิม       
ค�าพูดสุดท้ายก่อนจบการสัมภาษณ์ ‘รักหนูเสมอนะคะซื่อบ้ือ 
ถ้าหนมู ี9 ชวีติจรงิ ๆ  หนกูลบัมาหาพีอ่กีน้า’ ยงัไงทางคอลมัน์
ก็ขอให้ซื่อบื้อกลับมาหาน้องดิวนะคะ

เป็นไงบ้างค่ะอ่านแล้วเศร้าตามเลย แม้วันนี้ซื่อบื้อจะ
จากไป แต่ความทรงจ�าดี ๆ  กฝ็ากไว้กับเจ้าของเพยีบเลย นกึถึง
เมื่อไหร่ ความสุขก็เกิดขึ้นและความคิดถึงก็ตามมาเลยนะคะ

เรือ่งราวของคนรกัสตัว์คนต่อมา ขอเปลีย่นจากน้องแมว
เป็นน้องหมากนับ้างนะคะ ต้องบอกเลยว่าคนนี ้“โดนกดักีค่รัง้
ก็ยังรักเหมือนเดิม” วลีนี้ต้องยกให้ ผศ.ภณิดา หรือ ป้านิด     
ของเราจ้า ขอแนะน�าให้รูจ้กักบั น้องสนิีล หมาน้อยนสิยัดี ร่าเริง
ขี้เล่น แถมเป็นยามเฝ้าหน้าบ้านชั้นดีด้วยจ้า อาจารย์นิดดูแล
น้องสนิีลอย่างด ีต้องทานอาหารเมด็ผสมหมเูส้นหมหูยองหรอื
อาหารกระป๋องเท่านั้นนะคะ ว้าว! นึกภาพตามแล้ว
หวิเบย ของน้องหมาน่าจะอร่อยกว่าของคนนะคะเนีย่ 
อาจารย์นดิบอกว่าเลือกเลีย้งเจ้าสนีลิเพราะซือ่สตัย์ 
จริงใจ รักเจ้าของ ไม่เสแสร้ง เป็นเพื่อนเล่นแก้เหงา 
แม้จะโดนกัดถึง 7 ครั้งก็รักนะคะ จุ๊บ ๆ 

ถึงข้ันร้องว้าวเลยนะคะ กัด 7 ครั้งก็ยังรัก 
ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความน่ารักของเจ้าสีนิลเลย
นะคะเนี่ย สร้างทั้งความสุขและรอยแผลให้เจ้าของแบบ
ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว

ข้ามผ่านสัตว์บกกันเลยดีกว่านะคะ มาพูดคุยถึงคนรัก
สตัว์ปีกกนับ้าง จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก อาจารย์ไพจติ พันธุท์อง 
อาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์การสอนและการเล้ียงสัตว์  
จากการสัมภาษณ์อาจารย์เล่าให้เราฟังว่า อาจารย์เลี้ยงตั้งแต่
ไก่แจ้สายพันธุ์ประกวด ไก่ชน นกเขาใหญ่ นกกรงหัวจุก แต่   
ณ ปัจจุบันท่านเลี้ยงนกเขาใหญ่กับนกรงหัวจุกเท่านั้น เพราะ
ท่านบอกว่าการเล้ียงไก่ชนเม่ือเล้ียงไปนาน ๆ มันสอนและ
ท�าให้ท่านได้แง่คิดหลายอย่าง ท่านจึงเลิกเลี้ยง เลยถามไปว่า
สอนหรือให้แง่คิดอย่างไร ค�าตอบนะคะ

ข้อแรกเลย สอนการใช้ชวีติรูเ้ท่าทนัสังคม ไก่จะชนต้อง
รู้จักคู่ต่อสู้ คนจะอยู่ในสังคมได้ก็ต้องรู้จักเรียนรู้ด้วยเช่นกัน   
ข้อต่อมา วิถีไก่ชนเปรียบเหมือนกับชีวิตคนเราคือการต่อสู้ 
ไก่ชนเพื่อเอาชนะคู่แข่ง คนเราก็ต้องสู้กับปัญหาและอุปสรรค
ในชีวิต เฉกเช่นเดียวกัน และข้อสุดท้าย นะคะ การเลี้ยงไก่ชน
ท�าให้เราเข้าใจการพัฒนาสายพันธุ์ หากน�ามาใช้ในชีวิต ก็คือ
การเลือกคู่และการสืบทอดของมนุษย์นั่นเอง 

ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 21 กับวงน�้าชาดอกปีบ คอลัมน์ท่ีเกาะกระแสเรื่องราวชาวศิลปศาสตร์     
ช่วงนีอ้ากาศร้อนมาก ชาวศลิปศาสตร์เค้าคลายร้อนด้วยการท�าอะไรกนันะ ท�าสวน เลีย้งสตัว์ หรอื
ไปกระโดดน�า้ตกกนัน้า ท่านผูอ่้านคงอยากรูแ้ล้วใช่ไหมคะ มาจ้า วงน�า้ชาฉบบันี ้เราขอเสนอคอลัมน์
ทีว่่า “ความสขุของคนเลีย้งสตัว์” นีไ่งคะวธิคีลายร้อนของชาวศิลปศาสตร์ “เลีย้งสตัว์ ลดความเครียด 
คลายความร้อน แถมชีวิตโคตร Happy มาดูกันค่ะว่าจะมีใครให้เราเม้ามอยส์กันบ้าง

เป็นยังไงกันบ้างคะความสุขของคนเลี้ยงสัตว์  
คงไม่ใช่แค่คลายเครียดอย่างเดียว แต่มันคือความสุข
และข้อคิดที่ดีเลยนะคะเนี่ย

ส�าหรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษา ณ Universiti Sains Malaysia 

(USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในครั้งนี้ พวกเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาตัวเอง และอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์เนือ่งจากเป็นช่วงปิดเทอม การเข้าร่วมโครงการน้ีเป็นโอกาสดทีีส่�าหรบัพวกเราทีจ่ะฝึกใช้ภาษาองักฤษ

ในสถานทีจ่รงิเพือ่เป็นการเตรยีมตวัเข้ารบัการฝึกงานในสายงานทีส่นใจในอนาคต นอกจากนีพ้วกเราสามารถ

เห็นถึงศักยภาพของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใด และน�าข้อบกพร่องของตนเองมาแก้ไข อีกทั้งพวกเรา         

ได้เพิ่มความรู้ใหม่ ๆ  ให้กับตนเอง ทั้งทักษะทางภาษาและทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้ที่จะกล้าตัดสินใจด้วยตัวเอง 

และเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ส�าหรับพี่ ๆ หรือน้อง ๆ ที่สนใจ พวกเราแนะน�าว่าต้องห้ามพลาดโครงการดี ๆ 

แบบนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจากช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ของทางคณะศิลปศาสตร์ พวกเราต้อง   

ขอขอบคุณทางคณะศิลปศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสดี ๆ แก่พวกเราทุกคน

	 สี่เมษาคราวันดีที่พี่มอบ	 พี่สอนสอบมอบงานผ่านสมัย	

เปิดพิธีโดยท่านรองฯอัฏฐชัย	 มอบโอวาทน�ไปใช้การท�งาน	

	 ก�หนดจัดโครงการหนานสวรรค์	 ที่ผูกพันฉันพี่น้องสนุกสนาน	

พี่คอยมอบสอบความรู้เรื่องโครงการ	 การเบิกจ่ายแนบหลักฐานทางการเงิน	

	 เรื่องหลายหลากมากมายที่ถ่ายทอด		 พี่กับน้องสวมกอดพลางมิห่างเหิน	

หลักการแก้ปัญหาต้องเผชิญ	 ให้ด�เนินกิจกรรมน�สุขใจ	

	 กิจกรรมสานสัมพันธ์ที่สรรค์สร้าง	 ปูเป็นทางงานเป็นทีมให้สดใส	

ต้องช่วยเหลือต้องเกื้อกูลก้าวเดินไป	 สู้งานใหญ่เลื่องลือร่วมมือกัน		

	 ช่อดอกปีบยังยืนยั่งสะพรั่งช่อ	 เริ่มผลิดอกออกหน่อรอรับขวัญ	

ดอกปีบน้อยสีขาวนวลรัญจวนครัน	 มาเป็นขวัญศิลปศาสตร์พิลาสงาม

       ประพันธ์โดย อาจารย์บุญรัตน์  ดุกหลิ่ม

15คณะศิลปศาสตร์ เรื่องเล่าจากเยาวชน



จุลสารช่อดอกปีบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ

ตวัแทนนกัศกึษาคณะศลิปศาสตรท์ีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ

จากการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ศลิปศาสตรร์าชมงคลแหง่ประเทศไทย  ครัง้ที ่4 ระหวา่ง

วนัที ่ 14 – 15 กมุภาพนัธ ์2562 ซึง่ทางคณะศลิปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพ

จัดโครงการ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะการเขียนเหมาะความงามภาษา 
นางสาวณัฐธิดา อักษรนิตย์ 
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารสากล 
สาขาภาษาต่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย คือ

•	 นายวุฒิชัย		ลิ่มเกิดสุขวงศ์

	 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์	สาขาคหกรรมศาสตร์

•	 นางสาวอิสราพร		ภิรมย์ชม

	 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

“ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะการเขียนความ
เหมาะความงามด้านภาษาไทยในปีนี้ ซึ่งเป็นความ
ต้ังใจและใฝ่ฝันของดิฉันที่จะทำาให้ได้ตามเป้าหมาย         
ดังกล่าว ความสำาเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากจะทำาชื่อเสียง
ให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ก็สามารถทำาช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย ขอขอบคุณ
อาจารย์ทุกท่านที่ให้คำาปรึกษา แนะนำาแนวทางในการฝึกฝนเสมอมา ขอบคุณกำาลังใจจาก
ครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือและคอยสนับสนุน ขอบคุณทุกๆ ท่านค่ะ” ณัฐธิดา 
อักษรนิตย์

“สิง่ทีผ่มประทบัใจมากทีส่ดุในการทีไ่ดเ้ปน็ตวัแทนในการประกวดมารยาทไทยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้ นั่นก็คือรางวัลที่ผมได้รับมา เพราะว่า
น่ีคือรางวัลชิ้นแรกของผมที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียง

ให้กับทางคณะศิลปศาสตร์และตัวผมเอง สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การประกวดครั้งนี้เป็นการต่อยอดฐานความรู้เดิมในด้านมารยาท
ไทยที่ผมมีอยู่แล้ว และได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอันงดงามนี้ เอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป” วุฒิชัย  ลิ่มเกิดสุขวงศ์

“ ร า ง วั ลค รั้ ง นี้ ถื อ เป็ น ร า ง วั ล แรก ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยเลย การประกวดครั้งนี้ถือเป็นโอกาส          
และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ได้เรียนรู้มารยาทไทย          
ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้          
ในชีวิตประจำาวันหรืองานในพิธีการสำาคัญต่างๆ ได้      
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยดูแล แนะแนวทาง
และใหค้ำาปรกึษา ขอบคุณเพือ่นคูซ่อ้มทีช่ว่ยกนัฝกึฝน 
แนะนำา และอดทนกับการซ้อมด้วยกันตลอดมา”          
อิสราพร  ภิรมย์ชม
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