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ผศ.ดร.กันทริน รักษ์สาคร รับรางวัลครูดีเด่น
ในโครงการวันครู ครั้งที่ 6  “คุรุราชา ครูของ
แผ่นดิน”

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 “คุรุราชา ครูของ

แผ่นดิน” ขึ้น ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลา

เมอรเ์มด โดยในงานนี ้ผศ.ดร.กนัทรนิ รกัษส์าคร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

ประจำาสาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล              

ครูดีเด่นประจำาปี 2559 ภายในงานด้วย

หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม นำานักศึกษาศึกษาดูงาน        
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม นำานักศึกษา  

ชั้นปีที่ 4 จำานวน 62 คน ไปศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ อำาเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ และอำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุร ีโดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพ

การเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลส่งเสริมให้ 

อาจารย์ และนักศกึษามวีสิยัทศันก์วา้งไกล สามารถจดัการ การเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง

กับความตอ้งการของตลาดแรงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และเพือ่ใหม้หาวทิยาลยัฯ สามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

โครงการ “Nutrition Counseling Techniques and                
Nutrition Therapy for Chronic Kidney Disease (CKD)” 

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. อาจารย์ภัชศิรีย์ เหล่าทอง 
ได้จัดโครงการ “Nutrition Counseling Techniques and Nutrition Therapy for Chronic 
Kidney Disease (CKD)” ณ ห้องเรียน 10101 อาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ 
คุณฐนิต วินิจจะกูล (นักกำาหนดอาหารวิชาชีพ, CDT) นักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยยูทาห์ (University of Utah) สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในทีมงานของเพจ 
She Academy และ Whatdidsheeat? มาร่วมบรรยายในหัวข้อ โภชนบำาบัดสำาหรับโรคไต
เรือ้รงั และจัดกจิกรรมเทคนคิการใหค้วามรูด้า้นโภชนาการ โดยใหน้กัศกึษาแบง่กลุม่ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการให้คำาปรึกษาด้านโภชนาการจากกรณีศึกษาตัวอย่าง 

ข่าวกิจกรรมคณะ

หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์จัดโครงการ “กิจกรรม
เสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”

วันที่ 11,20 และ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการ “กจิกรรมเสรมิทกัษะปฏิบตักิาร
ทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะ  
ศิลปศาสตร์ โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.ธัญวลัย            
รัศธนันกิจจ์ หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณาจารย์บุคลากรร่วม
อบรมให้ความรู้ แก่เด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรจ์ากแหลง่เรยีนรูจ้ริงเพือ่พฒันา
ทักษะเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียน   
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ข่าวกิจกรรมคณะ

บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ณ อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการสร้าง          

เครือข่ายเรียนรู้สู่ชมชน ร่วมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ไบโอแก๊ส ณ ชุมชนสนามชัย อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก บ้านป่าพงศ์ หมู่ที่ 6 ต.ตะโหมด 
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง สนับสนุนโดย สำานักปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำาเนินการโดยหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ ผ่านคลินิก
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาข้อสอบ 
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ศูนย์ภาษา  สาขาภาษาต่าง

ประเทศ  คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการอบรมบคุลากรเพือ่พฒันา
ข้อสอบ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่พฒันาแนวทางการสอบและจดัทำา
ขอ้สอบมาตรฐานวดัระดบัความรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุม 1 
อาคารสำานกังานคณบด ีคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คว้ารางวัล            
ในงาน “เรียงร้อยถ้อยภาษา... จากลูกถึงพ่อหลวง”

วันที่ 17 มกราคม 2560 หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ            
คณะศิลปศาสตร์ นำานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ในงาน ”เรียงร้อยถ้อยภาษา...จากลูก
ถึงพ่อหลวง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช โดย 1.นายปริญญา ชูสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ          
ในการประกวดพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ 2.น.ส.สุวิชาดา บุญสัตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน            
เขียนเรียงความสดเป็นภาษาอังกฤษ 3. น.ส.กชวรรณ พรหมสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันการ
แปลภาษาอังกฤษ-ไทย 4.น.ส. อรพรรณ ลีไพศาลสกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษา
อังกฤษ 5.น.ส.ณิชา หนูแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดสุนทรพจน์เป็นภาษาจีน

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล                      
คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคล                      
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้ส่ง 
นกัศกึษาเขา้รว่มโครงการพัฒนาทกัษะวิชาการคณะศลิปศาสตร์ 9 มทร. ระหวา่งวนัที ่22–26 มกราคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยสรุปผลรางวัล ดังนี้ 

1.นางสาวภิชชากร ศรีทวีป ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
2.นางสาวปิยธิดา เซี่ยงจ๊ง และนายธนพล ดิสระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน crossword
3.นายปริญญา ชูสุวรรณ นายอธิวัฒน์ ละอาด และนายธนทัต ธัญญพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
4.นางสาวนันทนัช อนุสาสน์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอ่านข่าวภาษาจีน
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ตอบ ไม่จริง เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ให้พลังงานสูง 1 เม็ดขนาดกลาง
ใหพ้ลังงาน 130 กโิลแคลอร ีแมจ้ะมกีารกลา่วอา้งวา่ใยอาหารและกำามะถนั
ในทเุรยีนไปลา้งสิง่สกปรกในลำาไส ้และทำาใหล้ดน้ำาหนักได้แตไ่มม่ข้ีอมลูทาง
วทิยาศาสตรท์ีศ่กึษามาสนบัสนนุขอ้อา้งนี ้ยกตวัอย่างหากกินทเุรียนคร้ังละ 
4 -6 เม็ด ให้พลังงาน 520 – 720 กิโลแคลอรี เทียบเท่าข้าวมันไก่ 2 จาน 

โภชนาการกันมาไขข้อข้องใจ

ตอบ กินตอนไหนก็ได้ เลือกตาม
ความสะดวก คือ ควรกินผลไม้วันละ            
3 – 5 ส่วน ในที่นี้เพราะขนาดผลไม้          
แต่ละชนิดมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเอง 

ยกตัวอย่าง ผลไม้ 1 ส่วน ได้แก่ 
กล้วยน้ำาว้า 1 ลูก เงาะ 4 ผล ฝรั่ง ½ ลูก 
แตงโม หรือ มะละกอ 6 ช้ินพอคำา           
ส้มเขียวหวาน 1 ผล เป็นต้น ท้ังนี้ควร
ระวังเรื่องผลไม้ที่มีรสหวานมาก ๆ ด้วย
ครับ

น้ำ�มันหมู
ใชผ้ดัและทอดแตไ่มค่วรใชป้ระจำา หากใช้น้ำามนัหมปูรุง

อาหารควรลดการทานเน้ือสัตว์ติดมัน ควรใช้น้ำามันหมูสลับ
กบัน้ำามนัรำาขา้วและน้ำามนัถ่ัวเหลอืงเพือ่ให้ได้กรดไขมนัจำาเปน็
ครบถ้วน น้ำ�มันมะพร้�ว

น้ำามันมะพร้าวไม่มีกรดไขมันที่จำาเป็นต่อร่างกาย 
น้ำามนัมะพร้าวมไีขมนัอ่ิมตวัสูงถ้ากินมากเกินไปจะสง่ผลใน
ระยะยาวเส่ียงตอ่โรคหวัใจและหลอดเลือด ไม่ควรกนิน้ำามัน
มะพร้าวโดยตรง

สิ่งที่ควรรู้... น้ำ�มันหมู หรือ

ทุเรียน ลดน้ำ�หนักจริงหรือ ? 

(เท่ากับอาหาร 2 มื้อเลยนะ
ครับ) เพราะฉะน้ันหากอยาก
กิน กินได้แต่พอเหมาะ หรือ
ออกกำาลังกายเพื่อช่วยเผา
ผลาญพลังงานส่วนเกิน แตผู่้
ทีม่โีรคประจำาตวั เชน่โรคเบา
หวาน หัวใจ และความดัน
โลหิตสูงก็ควรเลี่ยงนะครับ 

ผลไม้ควรกินตอนไหน
ก่อน หรือ หลังอ�ห�รดี

คอลัมน์ปกิณกะ

น้ำ�มันมะพร้�วต่�งกันอย่�งไร

ที่มา : http://nutrition2.anamai.moph.go.th/
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พรปีใหม่ พรจากฟ้า

“ไปดูพรจากฟ้ามารึยัง”  ผู้เป็นแม่ถามเม่ือดิฉันก้าวขา     
เข้าบ้าน  “ยังเลยแม่ว่าจะไปดูอยู่เหมือนกัน” ดิฉันตอบตามความ      
สัตย์จริง “ไปดูซะนะหนังดี แม่ชอบ” แม่พูดและยิ้มให้อย่างมีความสุข
ก่อนหันกลับไปฮัมเพลง “ยามเย็น” ต่อ หลังจากวันนั้นแม่ก็เปิดเพลง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
อยู่เป็นอาทิตย์ ดิฉันรู้สึกได้ว่าแม่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้ฟังเพลง        
ในพระองค์ท่าน และเมื่อได้มีโอกาสดู “พรจากฟ้า” ดิฉันจึงเข้าใจ  
แล้วว่าทำาไมภาพยนตร์เรื่องน้ีควรค่าต่อจิตใจและความรู้สึก ทั้งความ
รู้สึกอิ่มหัวใจ ความสุขใจ รอยยิ้มและน้ำาตา 

“พรจากฟ้า” เป็นภาพยนตร์รักอันอบอุ่นของค่ายจีดีเอช   
รว่มกบั สงิห ์คอรป์อเรชัน่ โดยไดร้บัแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนพินธ ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามรอย          
พระราชปณิธานของพระองค์ ในการมอบความสุขให้เป็นของขวัญ             

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์

ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี

ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย

ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี

ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้

ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

ให้กับปวงชนชาวไทยด้วยบทเพลง โดยได้อัญเชิญ 3 บทเพลง คือ          
ยามเยน็ (Love at sundown), ในดวงใจนรินัดร ์(Still on my Mind) 
และ พรปีใหม่ ผ่านการเล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสามคู่               
กับการมอบของขวัญให้แก่กันและกันด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์              
ทั้ง 3 บทเพลง

ท่ามกลางบรรยากาศปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เพลง “พรปีใหม่” 
ดว้ยเนือ้รอ้งท่ีว่า “ขา้วงิวอนขอพรจากฟา้ ให้บรรดาปวงท่านสขุศรี โปรด
ประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย” ทำาให้ดิฉันรู้สึกว่า
ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับคำาอวยพรจากพระองค์ท่านผู้ซึ่งเปี่ยม   
ไปด้วยความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีแก่พสกนิกรชาวไทย
อยา่งตอ่เนือ่งตลอดมา ทำาใหค้นไทยมีความหวงั มกีำาลงัใจทีจ่ะสูต้อ่ไป 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่
เปรียบมิได้ 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ดนตรเีป็นสว่นหน่ึงของข้�พเจ�้ จะเป็นแจส๊หรอืไม่ใชแ่จส๊ก็ต�ม ดนตรี
ล้วนอยู่ในตัวทุกคนเป็นส่วนท่ีย่ิงใหญ่ในชีวิตคนเร� สำ�หรับข้�พเจ้�ดนตรี
คือสิ่งประณีตงดง�มและทุกคนควรนิยมในคุณค่�ของดนตรีทุกประเภท
เพร�ะว่�ดนตรีแต่ละประเภทต่�งก็มีคว�มเหม�ะสมต�มแต่โอก�สและ
อ�รมณ์ที่ต่�งๆ กันออกไป

พระร�ชดำ�รัสเกี่ยวกับดนตรีในร�ยก�รเสียงแห่งวิทยุอเมริก�
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุน�ยน พุทธศักร�ช ๒๕๐๓

“

“
๑. แนวดนตรีทีพ่ระองค์ทรงโปรดปรานมากทีสุ่ด คือ แจ๊ส โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง “Dixieland Jazz”  

๒. ทรงเครือ่งดนตรไีดห้ลายชนดิ แต่ท่ีทรงโปรดมากท่ีสดุคอื แคลรเินท, 

แซกโซโพนและทรัมเป็ต แต่ว่า ชิ้นแรกที่พระองค์ทรงหัดเล่น คือ

หีบเพลง (แอกคอร์เดียน) และเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่พระองค์ซื้อ 

คือ คลาริเนต เมื่อตอนมีพระชนมพรรษา ๑๐ พรรษา 

๓.  ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๓ พรรษา ขณะที่

ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาส (Alsace) 

ชื่อ นาย เวย์เบรชท์ (Weybrecht)

๔.  ทรงเร่ิมพระราชนพินธ์เพลงเมือ่มพีระชนมพรรษาได้ ๑๘ พรรษา 

เพลงพระราชนิพนธ์แรกคือ “แสงเทียน” จนถึงปัจจุบัน                    

พระราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด ๔๘ เพลง

พรปีใหม่ พรจากฟ้า
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และนีค่อื ๙ เร่ืองราวเก่ียวกบัพระอจัฉริยภาพทางดนตร ีของพระมหากษตัรยิ์

ผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน………

๙.	 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ประธานสถาบันการดนตรี

และศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

ประกาศนียบัตรและสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำาดับท่ี ๒๓ แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงเป็น

สมาชกิกติตมิศกัด์ิทีม่อีายนุอ้ยทีส่ดุและเป็นชาวเอเชียเพยีง

ผู้เดียวที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้

๘.  วงดนตรีของพระองค์มีสองวง ชื่อว่า อ.ส. วันศุกร์ โดย อ.ส. มาจาก พระที่นั่ง

อัมพรสถาน คือ สถานที่ทรงดนตรีที่นัดสมาชิกมาซ้อม และเล่นดนตรีกันทุก

วันศุกร์ และวงแตรวง ชื่อ “วงสหายพัฒนา” โดยมีพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปน็หัวหน้าวง ฝึกซอ้ม ณ ศาลาดสุติดาลัย สวนจติรลดา

๕. ทรงพระราชนิพนธ์เพลงได้ทุกแห่ง บางครั้งไม่จำาเป็นต้องใช้

เครื่องดนตรีช่วย อย่างคร้ังหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาลพระทัย 

ทรงฉวยซองจดหมายตีเส้น 5 เส้นแล้วเขียนโน้ตทำานองเพลง

ขึ้นเดี๋ยวนั้น กลายเป็นเพลง “เราสู้” 

๖.  หลายครั้ง ก็ต้องทรงพระราชนิพนธ์ใส่ทำานองลงไปทีหลัง 

เพราะมีคำาร้อง (เนื้อเพลง) อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งวิธีนี้ยากกว่าการ

แต่งตามปกติ มีทั้งหมด ๕ เพลง ได้แก่ ความฝันอันสูงสุด, 

เราสู้, เรา เหล่าราบที่ ๒๑, รัก และเมนูไข่

๗.  เพลงที่พระองค์พระราชนิพนธ์ทั้งทำานองและเนื้อร้องภาษา

อังกฤษด้วย ทั้งหมด ๕ เพลง ได้แก่ Still on My Mind,          

Old-Fashioned Melody, No Moon, Dream Island และ Echo 

โดยที่ Still on my mind ถือเป็นเพลงแรกที่พระองค์ท่านทรง

พระราชนิพนธ์เนื้อร้องเองด้วย

พรปีใหม่ พรจากฟ้า
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	 เมืองสงขลา	 บ่อยางในอดีตผู้คนได้อพยพย้ายเมือง
สงขลาจากบ้านแหลมสนฝั่งเขาเขียว	เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่ง
บ่อยาง	 (สงขลาปัจจุบัน)	 บริเวณถนนนครนอก	 ถนนนครใน	
ถนนนางงาม	(ถนนเกา้หอ้ง)	เมือ่ครัง้เสดจ็	สมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	 ๓	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ชาวเมืองสงขลา	
ดั้งเดิมที่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน	 ได้นำาภูมิปัญญาเรื่องการจัดการ
ทรพัยากรน้ำามาใชด้ว้ย	โดยการขดุบ่อน้ำาเพือ่ใชอุ้ปโภคภายใน
บ้านของตัวเอง	เพราะชาวจีนถือว่า	การสร้างบ้านจำาเป็นต้อง
มบีอ่น้ำาไวใ้ช้ภายในบา้น	เปน็เร่ืองทีข่าดไม่ได้	โดยยึดถือปฏิบัติ
กันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ	หรือ	อากง	อาม่า	ที่อพยพมาจาก
มณฑลฮกเกี้ยน	ประเทศจีน	โดยถือว่า	บ้านไหนที่มีบ่อน้ำาไว้ใช้
จะอุดมสมบูรณ์เหมือนมีขุมทรัพย์ไว้ในบ้าน	 ทำามาค้าขายดี											
มีแต่ความสุขความเจริญไม่ขัดสน	 โดยเฉพาะบริเวณถนน										
นครนอก	 นครใน	 และถนนนางงาม	 ทุกบ้านล้วนมีบ่อน้ำา										
กลางบ้านเป็นของตัวเอง	 แม้กระทั่งศาลหลักเมืองจังหวัด
สงขลา	 ซึ่งเป็นศาลเจ้าประจำาจังหวัดสงขลาก็มีบ่อน้ำาไว้											
อุปโภคบริโภค	 และวิถีเรื่องบ่อน้ำานี้ยังแผ่ขยายออกไปละแวก
ใกล้เคียง	 ไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธ	 ต่อมาชาวมุสลิมท่ีตั้งอยู่
บริเวณชุมชนบ้านบน	 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองสงขลา										
ก็หันมานิยมขุดบ่อน้ำากัน	อีกทั้งที่วัดยางทองยังมีบ่อน้ำาเก่าแก่
คู่วัดยางทอง	(ไม่มีปรากฏปีที่สร้าง)	ซึ่งเป็นบ่อน้ำาที่ใหญ่	และ
ยังมีบ่อน้ำาหน้าวัดที่อยู่ใต้ต้นยาง		

 ภาพเก่าบ่อน้ำาที่วัดยางทอง

1. บ่อน้ำาหน้าวัดยางทอง

2. บ่อน้ำาวัดยางทอง 

1.

2.
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							เมื่อเมืองสงขลาเริ่มเจริญเติบโต	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๓๐	เป็นต้นมา
บ่อน้ำากลางบ้านก็ลดบทบาทเป็นแค่น้ำาที่ตักใช้สอยภายในบ้าน									
เพราะปัญหาน้ำาเสียจากการขุดส้วมใช้ในครัวเรือน	 และยังรวมไปถึง															
การฉีดยากำาจัดปลวก	 หรือมลพิษต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 อีกทั้งน้ำาเสีย									
ท่ีปลอ่ยลงในทะเลสาบสงขลาไดห้นนุน้ำาใตด้นิ	ทำาใหบ้อ่น้ำาเร่ิมใชก้าร
ไม่ได้	รวมถึงการขยายตัวของประปาที่สะดวกสบายทำาให้คนภายใน
พื้นที่เปลี่ยนมาใช้น้ำาประปาแทนบ่อน้ำา	 ดังนั้น	 การขุดบ่อน้ำาบาดาล	
จึงเร่ิมน้อยลง	 และเริ่มปิดบ่อไปบางส่วนเพื่อขยายพื้นที่ภายในบ้าน	
และการขายบ้านให้กับเจ้าของรายใหม่เพ่ือปรับปรุงใช้เป็นร้านค้า									
ในย่านท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดสงขลา	 โดยสมัยก่อนการใช้น้ำา
ภายในพื้นที่ไม่มีปัญหา	 แต่ภายหลังบ้านเรือนเร่ิมเยอะขึ้น	 บ่อน้ำา										
ท่ีขุดใกล้ส้วมหรือใกล้แหล่งน้ำาทิ้งก็ใช้ดื่มกินไม่ได้	 ดังนั้นจึงนิยม											
ไปตกัน้ำาทีว่ดัยางทองมาดืม่กินกัน	โดยน้ำาภายในบา้นเป็นเพยีงแคน้่ำา
ไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น	และเมื่อถึงหน้าแล้งน้ำาแห้ง	แต่ที่วัดยางทอง
ยังมีน้ำามาก	 เนื่องจากเป็นบ่อน้ำาที่ใหญ่	 ชาวบ้านเลยใช้สอยน้ำาที่วัด	
ทั้งสำาหรับอาบน้ำาและใช้ดื่มกินกันมา

เรื่องเล่าจากสาขา

ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ำ ของชาวจีน
จังหวัดสงขลา

การเริ่มขุดบ่อจะมีพิธีการขุดบ่อให้อยู่ในพื้นที่กลางบ้านหรือ
ตามฮวงจุ้ยที่ซินแสกำาหนด	 ความลึกอยู่ประมาณ	๕	 เมตร	 โดยเริ่ม
วาดวงบ่อแล้วให้คนขุดลงไป	และใช้รอกขนดินสาวขึ้นมา	พอเจอน้ำา
ก็ต้องดูให้แน่ใจว่าน้ำาน้ันใสพอที่จะใช้ด่ืมกินได้	 จะปรับพื้นที่ให้เรียบ
และใช้หินเป็นก้อนที่สะอาดหรือหินแม่น้ำาก้อนที่ใส	 ๆ	 โยนลงไป									
พอประมาณเพื่อเป็นการกรองน้ำา	 แล้วเริ่มนำาอิฐโบราณท่ีใช้สำาหรับ
ก่อบ่อน้ำา	 ซึ่งเป็นลักษณะโค้งเรียงกันภายในบ่อเป็นวงกลมขึ้นมา									
เต็มพื้นที่ถึงขอบบ่อ

บ่อน้ำาที่ยังใช้อยู่บริวณถนนนางงาม

บ่อน้ำาที่ยังใช้อยู่ภายในบ้าน

บ่อน้ำาที่โรงสีแดง

บ่อน้ำาที่ศาลหลักเมือง
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ตำ แหน่งที่ตั้งของบ่อน้ำ ภายในบ้าน
๑.	 บ่อน้ำาที่อยู่กลางบ้าน	 ถือว่าเป็นบ่อน้ำาที่มีความสำาคัญมาก									

และเจ้าของบ้านจะหวงบ่อน้ำานี้มาก	 จะไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว	
มาตักใช้อย่างเด็ดขาด	 เพราะในทางฮวงจุ้ยของจีนจะถือว่าเป็นบ่อน้ำาที่	
อดุมสมบรูณ์อยู่ดีกนิด	ีทำาใหม้คีวามเจริญรุ่งเรืองใหก้บัผูท้ีอ่ยู่อาศยัในบา้น
หลังนั้น	 ถ้าบ้านหลังนั้นมีการค้าขาย	 เชื่อว่าจะมีความเจริญ	 มีเงินมีทอง
ไหลมาเทมา

๒.	บ่อน้ำาที่อยู่หน้าบ้าน		ถือว่าเป็นบ่อน้ำาที่มีความสำาคัญรองลงมา	
โดยการใชน้้ำากส็ามารถใหผู้อ้ืน่มาตกัใชเ้พือ่อปุโภค	บรโิภคได	้ถอืเปน็การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	แบ่งปันต่อผู้ที่สัญจรไปมา

๓.	 บ่อน้ำาที่อยู่ท้ายบ้าน	 	 ถือว่าเป็นบ่อน้ำาใช้	 ไม่ว่าใครท่ีผ่านไป									
ผ่านมา	ก็สามารถมาตักน้ำาในบ่อไปใช้เพื่ออุปโภค	บริโภคได้ทุกคน

พิธีการปิดบ่อน้ำ�
เมื่อทำาการขุดบ่อเสร็จแล้ว	 ก็มีพิธีไหว้ขอขมา	

ตามความเชือ่ของคนจนี	เพือ่ขอใช้น้ำา	ตอ้งทำาการไหว้
ขอขมา	เพ่ือปดิบ่อและตักน้ำาไปคืนยงับอ่น้ำาทีศ่าลหลัก	
หรือบ่อน้ำาที่วัดยางทอง	 และต้องขอขมาว่าได้นำาน้ำา	
มาคืนแล้วถึงจะทำาการปิดบ่อได้

ในปจัจบัุนบอ่น้ำากลางบา้นในพืน้ทีถ่นนนางงาม 
ถนนนครนอก	 นครใน	 การใช้สอยเริ่มจะหายไป	 แต่											
ในบางพ้ืนที่บ้านโบราณที่มีการฟื้นฟูอนุรักษ์เอาไว้	
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา	
และเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า								
เมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา			    

บ่อน้ำาที่ยังใช้อยู่บริวณถนนนางงาม

บริเวณหน้าวัดยางทอง

  ภาพบ่อน้ำาที่บ้านนครนอกที่อนุรักษ์ไว้
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น�ยกมลวัทน์ เกิดปัญญ�

น�ยภูวฤทธิ์  ศรีพงค์โพธิ์ 

ตำ�แหน่ง เดือนคณะศิลปศ�ตร์

ตำ�แหน่ง ด�วเทียมคณะศิลปศ�ตร์

น้องเบนซ์

น้องพี /ลูกโซ่

เร่ืองเล่าจากเยาวชนศิลปศาสตร์ฉบับนี้	 มาทำา	

ความรู้จักกับน้องใหม่เฟรชชี่	 จากกองประกวด	 ดาว	

เดือน	และดาวเทียม	คณะศิลปศาสตร์	ประจำาปี	2559	

พร้อมกับความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ความ รู้สึกของน้ำ าหวานที่มีต่อ
กิจกรรมการประกวดดาว คณะศิลปศาสตร์ 
“ภมูใิจทีไ่ด้รับตำาแหนง่ ดาวคณะศลิปศาสตร์
มากค่ะ หลังจากท่ีได้รับตำาแหน่งแล้ว น้ำาหวาน 
กไ็ด้เปน็ตวัแทนเขา้ร่วมกจิกรรมตา่งๆ ไดร้บั
ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการทำางาน
ใหกั้บตวัน้ำาหวานเอง ทำาใหห้ลายๆ คนรูจ้กั
น้ำาหวานมากขึน้ เวทนีีอ้าจจะเปน็เวทเีลก็ๆ 
แต่การประกวดครั้งนี้ก็สร้างประสบการณ์  
ที่ดี มิตรภาพที่ดี ความมั่นใจ สามารถไป
ต่อยอด ในระดับเวทีใหญ่ๆ ได้ ขอขอบคุณ
คณาจารย์ กรรมการตัดสิน และเพื่อนๆ ที่
มอบตำาแหน่งอันทรงคุณค่าให้กับน้ำาหวาน 
เดือน และดาวเทียม พวกเราทุกคน คือ 
เลือดศิลปศาสตร์ราชมงคลศรีวิชัย พวกเรา
จะทำาหนา้ทีก่ารเป็นนกัศกึษาแหง่ราชมงคล
ให้ดีที่สุดค่ะ”

“ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆ 
ครับท่ีได้รับตำาแหน่งเดือนคณะ และได้
เปน็ตวัแทนของมหาวทิยาลัยไปประกวด
รอบ 9 ราชมงคล ยิง่รูสึ้กเปน็เกยีรตอิยา่ง
ย่ิงสำาหรับการเป็นตัวแทนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ 
และกำาลังใจจากทุกคน ที่ทำาให้ผมได้มา
ยืนนะจุดๆ นี้ ขอบคุณจริงๆ ครับ” “สำาหรับ พี หรือ น้องลูกโซ่ ตัวแทน

ดาวเทียมจากสาขาการโรงแรม ก็ดีใจที่ได้ 
ตำาแหน่งดาวเทียมของคณะศิลปศาสตร์ 
และซึ่งมันเป็นครั้งแรกของพีที่ได้ทำาอะไร
แบบนี ้มนัรูส้กึสนกุและทา้ทา้ยมากครบั ซึง่
พีสามารถคว้าตำาแหน่งไว้ได้ โดยมีรางวัล 
คือ มิตรภาพ ที่ได้พบปะกับกองประกวด 
ความสุข และรอยย้ิม ที่แม้หลังจากการ
ประกวดจบลง มติรภาพกย็งัคงอยูเ่หมอืนเดมิ 
และพีจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง 
เปน็นกัศึกษาท่ีดขีองสถาบนัตอ่ไป ทัง้นีก้ข็อ
ขอบคุณ เบื้องหลังความสำาเร็จ ก็คือรุ่นพี่ที่
ช่วยเหลือทุกเรื่องในด้านการประกวด ครู
อาจารย์ ที่ช่วยส่งกำาลังใจให้พีได้ยืนใน   
จุดๆ นี้ ขอบคุณครับ”

สำาหรบัเรือ่งเลา่ฉบบัหนา้จะเปน็เรือ่ง
หรอืกจิกรรมใด		ตดิตามได้ในคอลมัภ	์เรือ่ง
เล่าจากเยาวชนศิลปศาสตร์ในคราวต่อไป
นะคะ...	
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น�งส�วปุณย�พร  ร�ชฤทธิ์
ตำ�แหน่ง ด�วคณะศิลปศ�ตร์

น้องน้ำ�หว�น

เรื่องเล่าจากเยาวชนศิลปศาสตร์
โดย... Superbowl 13คณะศิลปศาสตร์



ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 14 กับวงน้ำาชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแสเหล่าคนดังของคณะ
ศิลปศาสตร์ ผ่านพ้นไปกับปี พ.ศ. 2559 มาฉบับนี้เบิกฤกษ์งามยามดีกับปีระกา มาดูกันสิว่า    
วงน้ำาชาจะมีอะไรมาเม้าส์มอยกันบ้าง

เบิกฤกษ์ปีใหม่ด้วยข่าวใหม่ ๆ เด่น ๆ ของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์กับสมาชิกตัวน้อย ๆ 
น่ารกัๆ  ในครอบครวัทีแ่สนอบอุน่กนัคะ่ เปน็ทีช่ืน่มืน่สำาหรบัคณุพอ่คุณแมม่อืใหม่ และคณุแม่
ลูกสองกันเลยทีเดียว กับ “ทายาทศิลปศาสตร์ตัวน้อย” ว่าแต่จะมีใครกันบ้างเรามาลุ้นพร้อม ๆ  
กันค่ะ

วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

น้องคะน้า

ว่าที่คุณพ่อรุ่นอาวุโส แอบลุ้นกันมานานกับทายาทตัวน้อย
ของคุณพ่อเลิศทิวัส ยอดล้ำา ดร.คนเก่งของหลักสูตรรายวิชา 
ภาษาไทย สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ปลายเดือนกันยา 
2559 วันที่คุณพ่อคุณแม่รอคอยก็มาถึง เด็กน้อยน่าเกลียดน่าชัง 
น้องมัดหมี่ เด็กหญิงมัฌชนันท์ ยอดล้ำา ค่ะ เห็นแบบนี้แล้ว                   
คณุพอ่เลศิ  คณุแมม่กุ คงยิม้ปลืม้ พรอ้มอา้แขนรบัทายาทตวันอ้ย
กันแบบสุด ๆ เลยนะคะ งานน้ีต้องขอบคุณเทคโนโลยีสมัยใหม่        
ที่ทำาให้หนูน้อยมาเจอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองค่ะ เห็นแบบนี้แล้ว
อยากจะหยิกแก้มเด็กตากลม ผมตั้ง คนนี้จริงๆ นะคะ แต่คุณพ่อ
คงหวงน่าดูเลย

เริ่มต้นด้วยคุณพ่อมือใหม่คนล่าสุดกันก่อนเลยนะคะ ไม่ใช่ใคร
ที่ไหน หนุ่มร่างใหญ่ อารมณ์ศิลปิน ดีกรี ดร.จากเมืองนอก แต่งปุ๊บ         
ป๊ัมทายาทตวันอ้ยปับ๊ ปลายเดือนตลุาคม 2559 อแุว้ๆ ๆๆ เดก็น้อยคะน้า 
ทายาทคุณพ่อคะนัง อุ๊ย! คุณพ่อโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ หรืออาจารย์
แจน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ประจำาหลักสูตร
รายวชิาวทิยาศาสตร ์สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์สาวนอ้ย หนา้ตา
น่าเกลียดน่าชัง ถอดแบบคุณพ่อแจนมาเป๊ะเลย เห็นรอยยิ้มและความ
ทะเล้นแล้วไม่ต้องถามว่าลูกใครนะคะ “คะน้าน้อย” ของพ่อแจนจ้า           
วงน้ำาชาดอกปีบขอให้หนูน้อยโตไวๆ สุขภาพแข็งแรง เป็นคนดีของ          
คุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะเด็กน้อย ยินดีด้วยอีกครั้งกับคุณพ่อมือใหม่นะคะ 
คะน้าน้อยคงอุ๊นอุ่นรับสัมผัสรักจากอ้อมกอดคุณพ่อแจนกันแบบเต็มๆ
เลยทีเดียว 

 เปน็ยังไงกนับา้งคะ่เหน็หนา้ตาเดก็นอ้ยคะน้าแล้ว คงอมย้ิมตาม
กันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าเรามาดูกันต่อเลยนะคะมีใครอีกบ้างที่เป็น       
คุณพ่อมือใหม่ของเรา

น้องมัดหมี่
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วงน้ำ ชาดอกปบี (นามปากกา หวัหอม)

หากท่านผู้อ่านอยากจะรู้ว่าคุณพ่อมือใหม่ เค้ามีกลเม็ดเคล็บลับในการเลี้ยงลูกยังไง ลองหาเวลาไป
เยี่ยมเยียนสายแบ๋วทั้งสองกันดูนะคะ ทั้งน้องคะน้าและน้องมัดหมี่  ของคุณพ่อ ดร.แจน และ ดร.เลิศ ค่ะ 

มาต่อกันด้วยคุณแม่อีกคน แต่ไม่ใช่มือใหม่นะคะ           
เป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังสวยมาก ๆ ขอแสดงความยินดีกับ 
อาจารย์เลิศศิริ พวงแก้ว หรืออาจารย์อ้อน อาจารย์ประจำา
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์             
วันก่อนยังเดินท้องโย้ วันนี้มี น้องแอมแปร์ เด็กชายธิษณิน 
พวงแกว้ ทายาทคนทีส่องของตระกลูพวงแก้ว  สองหนุม่แลว้
นะคะแม่อ้อน ไว้ปีหน้าคอลัมน์น้ำาชาดอกปีบขอลุ้นลูกสาว          
สกัคนนะคะ ออิ ิเกง่ท้ังดา้นการสอน การทำาอาหาร ท่านผูอ้า่น
อยากทานเมนูไหนออเดอร์ได้เลยนะคะ ขนมอร่อยๆ ก็มีค่ะ 
ฝากร้านกันแล้ว ก็ขอให้เด็กๆ ทั้งสอง และคุณแม่คนเก่ง           
มีสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้านะคะ

น้องแอมแปร์

น้องเจ้านาวา

เป็นยังไงกันบ้างคะ เห็นเด็ก ๆ หน้าตาน่าเกลียดน่าชังแบบนี้ ท่านผู้อ่านคงอยากมีโมเม้นต์           
“อยากมีเจ้าตัวน้อย” กันบ้างใช่ไหมละคะ หนูน้อยคะน้า สายแบ๊ว แก้มย้วย หนูน้อยมัดหมี่ ตาโต ผมตั้ง 
หนูน้อยนาวา  รูปร่างหน้าฟัด  หนูน้อยแอมแปร์  ย้ิมเก่งเริงร่า อยากมีโมเม้นต์แบบไหน จัดไปค่ะ เอาเป็นว่า
วงน้ำาชาฉบับนี้ขอล่ำาลาท่านผู้อ่านด้วยความน่ารัก ทะเล้นของเด็ก ๆ ทายาทตัวน้อยของคณาจารย์          
คณะศลิปศาสตรน์ะคะ เจอกันอกีครัง้ฉบับหน้า อยา่ลมืตดิตามคอลมันว์งน้ำาชาดอกปบีนะคะวา่จะมขีา่วสาร
อะไรมาอัพเดทกันบ้าง ..... บ๊ายบายค่ะ

มาดูกันต่อเลยนะคะเปลี่ยนโหมดจากคุณพ่อ มาเป็น
คณุแม่กนับา้ง จะมใีครบา้งนา๊เรามาตดิตามกันเลยคะ่  ขอเริม่
ดว้ยคุณแมม่อืใหม ่อาจารยห์งส์ จิรภัทร ภู่ขวัญทอง อาจารย์
ประจำาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะ
ศิลปศาสตร์ ยินดีต้อนรับ น้องนาวา เด็กน้อยคนเก่ง                    
ของแม่หงส์ ปุ๊บปั๊บก็จะครบปีแล้วน๊า เผลอแป๊บเดียวตัวโต 
แล้วนะหนูน้อย ทางคอลัมน์วงน้ำาชาดอกปีบก็ขอแสดง         
ความยินดีกับแม่หงส์ด้วยนะคะ แต่ข่าวน่ายินดีของแม่หงส์         
ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะ วงน้ำาชาดอกปีบขออัพเดท
ข่าวล่าสุดกันเลย ขอแสดงความยินดีกับตำาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารยด้์วยนะคะ หากทา่นผูอ้า่นยงัจำากันได้ ฉบบัที ่12 
เรายังแซวคุณแม่หงส์กันอยู่เลยว่ากำาลังจะเป็นว่าที่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์มาวนันีแ้ฮปปีก้นัถว้นหน้า มน้ีองนาวานอ้ยดว้ย 
มีตำาแหน่งทางวิชาการด้วย ยินดีด้วยอีกครั้งนะคะแม่หงส์  
อย่างนี้จะเรียกว่านาวานำาโชคก็คงไม่ผิดนะคะ อิอิ

15คณะศิลปศาสตร์



การศึกษา	:	 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

การทำางานปัจจุบัน	:	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด เรืองศรี ทราเวล แอนด์ ทัวร์ 
 อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 (ตำาแหนง่ มคัคเุทศก ์ภาษาอังกฤษและภาษาจนี) 

การทำากิจกรรมมีประโยชน์อย่างไรต่อตนเอง

กิจกรรมที่ได้ทำาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ทำาให้ผมมีจิตอาสาและ
ใจรักบริการ ทำาให้ง่ายต่อการทำางาน มีความกล้าแสดงออกในการ
ทำางาน ส่งเสริมการเป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี และรู้หน้าที่ของตนเอง 
นอกจากนัน้ เรยีนรูก้ารทำางานท่ีมแีบบแผนและมรีะบบ ผมคดิเสมอวา่ 
“ความรู้ทำาให้คนมีงานทำา แต่กิจกรรมทำาให้คนทำางานเป็น” 

นายแทนไท  วัตตะสิงห ์ (พี่ตรัย)
การศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

การทำางานปัจจุบัน	: บริษัทเมเจอร์ ซาฟารี ทัวร์ จำากัด
 อำาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 (ตำาแหนง่มคัคเุทศก ์ภาษาองักฤษและภาษาจนี)

ปัจจัยที่ผมเรียนจบมีด้วยกันอยู่	3	ปัจจัย

1)			ครอบครวั	ทีค่อยสนบัสนนุผมในการเรยีนและคอยอยูข่า้ง
ผมเสมอไม่ว่าผมจะก่อเรื่องวุ่นวายสักกี่เรื่อง

2)			อาจารย์ ย้อนกลับไปในวันแรกที่ผมได้เดินเข้าสู่รั้วมหาลัย 
ผมได้จบมาจากโรงเรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซึ่ง         
ทกุคนกร็ูว้า่การจบมาจากท่ีนีค่อืคนท่ีเหลวไหล ไมต่ัง้ใจเรยีน โดนไลอ่อก
จากโรงเรียน ผมเป็นหนึ่งในนั้น และผมได้เข้ามาสู่บ้านท่องเที่ยว ที่ผม
ไม่เคยรู้ธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่รู้กฎระเบียบ ผมก็ทำาตัวไม่สนใจใคร         
แต่งกายไม่เรียบร้อย สูบบุหร่ี แกล้งอาจารย์ แกล้งเพ่ือนหรือแม้แต่         
ชกต่อย และไม่เคยฟังใครแม้แต่อาจารย์หรือว่าครอบครัว ตอนนั้น       

เพื่อนเรียกผมว่าเด็กหลังห้องครับ

ผมสนุกกับการทำ�กิจกรรมครับ

ผมได้เข้าห้องพักอาจารย์ทุกวันจนผมเริ่มชิน แต่มีอยู่วันหนึ่ง วันนั้น
อาจารย์ได้เรียกผมเข้าห้องพักอาจารย์แล้วบอกกับผมว่า ผมมีเกณฑ์ 
ที่จะไม่ผ่าน เพราะผมไม่มีคะแนนเก็บสักคะแนน ผมถึงกับร้องไห้        
แล้วเทอมนั้นผมก็ตกวิชานั้นจริง ๆ 

ผมเหน็คะแนนพรอ้มน้ำาตาไหล และอาจารย์ท่านน้ันไดเ้รยีกผม
เขา้ไปอกีครัง้แลว้บอกกบัผมวา่ “แทนไทเหน็เพ่ือนมัย้ เพือ่นทำาได้ ทำาไม
แทนไทจะทำาไม่ได้ แล้วเรียกผมไปดูฟ้า ตอนแรกก็งงว่าพามาดูทำาไม 
อาจารย์ก็บอกว่าทุกอย่างไม่มีที่ส้ินสุด ตัวเราเองก็อย่าสิ้นหวัง วันน้ี   
เราล้ม วันหน้าเราต้องลุกขึ้นเพื่อสู้ต่อ” หลังจากนั้นผมก็เริ่มที่จะ        
ตัง้ใจเรยีน ไมเ่กเร เพราะผมไมอ่ยากใหค้รอบครวัผดิหวังอกี ผมไม่เคย
คิดว่าผมจะมีวันนี้ วันที่ผมเรียนจบ วันที่ผมมีงานทำา วันที่ผมหาเงินได้
ด้วยสองมือตัวเอง ถ้าวันนั้นผมคิดจะถอย วันนี้คงไม่มีมัคคุเทศก์           
ที่ชื่อว่า แทนไท 

3)			เพือ่นทีด่	ีผมเปน็คนทีรั่กเพือ่นผมมาก พร้อมปกปอ้งเพ่ือน
แม้ว่าตัวเองเสียเปรียบ แต่ผมคิดเสมอว่าวันนี้เราช่วยเพื่อน วันหน้า
เพื่อนก็ช่วยเรา เราต้องรู้จักให้ก่อนที่หวังจะรับจากคนอื่น ดังนั้นเพื่อน

ความรู้สึกในขณะเรียนในรั้ว	มทร.ศรีวิชัย

คอลัมน์ เชิดชูศิษย์เก่า

ผมก็ช่วยผมทั้งการเรียน ทั้งเป็น            
ที่ปรึกษาและไม่เคยทิ้งผม จนผม
เรียนจบ

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ เก้าเอี้ยน  (นิว)

มทร.ศรวีชิยั ทำาใหผ้มไดพ้บเจอกบั
เพื่อนร่วมเรียน คณะครูอาจารย์ที่ดี คอย
ชีแ้นะแนวทางใหก้บัผมเสมอมา จงึทำาใหม้คีวามภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นศิษย์
ของมหาวทิยาลยัแหง่นี ้และมคีวามสขุทีไ่ดศ้กึษาจนประสบความสำาเรจ็

หลักที่ยึดมั่นปฏิบัติตนในการทำางานในปัจจุบัน

คตปิระจำาใจทีย่ดึมัน่เวลาทำางานเสมอมาคอื “ไมม่อีะไรยากเกนิ
ความสามารถของมนุษย์ ถ้าหากมีความพยายาม” และต้องดูแล         
ใหล้กูคา้ปลอดภยัเปน็อนัดบัหนึง่  สิง่สำาคญัไมใ่ชป่ลายทาง แตอ่ปุสรรค
ระหว่างทางจะคอยพิสูจน์เราให้พยายามทำาให้สำาเร็จ 


