


2

ปรัชญา
“คุณธรรมนำความรู้ คํ้าชูสังคม ”

วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้

ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้
 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้น
 พัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว
 อาหาร และเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดำริ ส่งเสริมทำนุบำรุง
 ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
 ท้องถิ่น
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คอลัมน์ หน้า
สารจากอธิการบดี :
ต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กวางส ี............................. 4

Inside Stories :
องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี  2553 ........................................ 5
PR มาแล้วจ้า ......................................................................................................... 6
What’s going on? :
คุณธรรมสำหรับเยาวชน ..................................................................................... 9

People Focus : 
“เจ็ดเสมียน” แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะแนวใหม่ ที่ใครๆ ก็ศึกษาได้  ........................ 10

International Affairs News .............................................................................. 12
เจ๊าะแจ๊ะ ................................................................................................................... 13

รอบรู้วิชาการ :
เสียงจากรั้วมหาลัยสู่ปลายน้ำชุมชน  ( 1 ) ........................................................ 14

แผงหนังสือ .......................................................................................................... 16

เล่าขานสานต่อ ถักทอเรื่องราว :
เชิญไปชิม “ปลาอกกะแล้ .. ของดีที่เมืองเพชร”................................................... 17

Tourism Corner :
เทศการดูนกอินทรีของดีเมืองเพชรบุรี ............................................................... 18

Open stage :
มารู้จัก QR Code กัน ......................................................................................... 19

สารบัญ
C   O   N   T   E   N   T

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี 
คณะท่ีปรึกษา : ผศ.ศรชัย เย็นเปรม  ผศ.เชาวลิต คงแก้ว  ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม  รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ รองอธิการบดี
บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์  
บรรณาธิการ : รศ.ดร.นิตยา ประพฤติกิจ  ดร.สมสุข แขมคำ  ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคจั่น  ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์  ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์  ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  ผศ.อรพินทร์  เชียงปิ๋ว  อาจารย์ณัชชานุช  พิชิตธนารัตน์  นางอัญธิกา  ถาวรเวช
นายเสรี  ถาวรเวช  นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร์   ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน
ออกแบบและพิมพ์ที่ : เพชรบุรีออฟเซ็ท 39 ถ.รอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร.032-413192, 081-9815929 www.phetchaburioffset.com



3



4

ต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัย
อาชีวธุรกิจการค้าระหว่างประเทศกวางสี

ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร

วิทยาลัยบริหารธุรกิจระหว่างประเทศกวางสี  จำนวน 5 คน
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคารวิทยาภิรมย์

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	กล่าวในการต้อนรับคณะ

ผู้บริหารจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจระหว่างประเทศกวางสีที่มาเยือน

ทุกท่าน	ว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศกวางสี	มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	มีมิตรภาพร่วมกัน	ในความท่ี

เป็นเพื่อนเก่า	รู้สึกดีใจที่คณะผู้บริหารมาเยือน	จากการร่วมมือที่มีมา

ตั้งแต่ปี	2007	ทำให้เกิดมีมิตรภาพที่ดีสืบเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา

จนถึงปัจจุบัน	ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้

ขยายความร่วมมือและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันให้แน่นแฟ้นมาก

ยิ่งขึ้น		โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเสนอความร่วมมือ

ที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต

	 1.	การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโรงเรียนสาธิต

	 2.	การแลกเปลี่ยนอาจารย์

	 3.	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขา	 “ธุรกิจระหว่างประเทศ	

การค้าระหว่างประเทศ	ธุรกิจ	การท่องเที่ยวและด้านอาหาร”

	 4.	การแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยเช่น	พืช

	 5.	จะมีการต้ังการศึกษา	“แพทย์แผนไทยและแพทย์ตะวันออก”

	 6.	การแลกเปลี่ยน	Culture	performance

	 7.	การแลกเปลี่ยนแบบ	2+2

	 8.	การให้นักศึกษาร่วมงาน	Expo	หรืองานนิทรรศการต่างๆ	

ในหนานหนิง	(งานนิทรรศการจีน-อาเซียน)

	 9.	Culture	Seminar

	 Prof.li	Guohuai	ผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวธุรกิจการค้าฯ

กล่าวว่า	“ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง		เมื่อเดินทางมาถึงที่

เพชรบุรี		ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งจากอธิการบดีและผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		เหมือนได้กลับมาบ้านเกิดของตน

เองอีกครั้ง		จังหวัดเพชรบุรีมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

มาก		คนไทยใจดี		จากการต้อนรับและบรรยากาศทำให้รู้สึกดีใจและ

ขอบคุณ

	 ความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะยังคงมีต่อไปอย่าง

ต่อเน่ือง	เพราะเรามีมิตรภาพท่ีเหนียวแน่น	การมาคร้ังน้ี	เหมือนได้พบ

เพื่อนเก่าและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่		ขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีได้ให้การดูแลนักศึกษาจีน	ท้ังในเร่ืองของการเรียนและการใช้

ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข	ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”
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องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2553
	 ตามที่		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีพันธกิจสำคัญ		4		พันธกิจ		คือ		การผลิตบัณฑิต		

การบริการวิชาการ		การวิจัย		และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		

	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการ

ประสานงานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของชุมชน	โดย	รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง	รอง

อธิการบดีด้านยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	และผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จึงได้สำรวจความต้องการจำเป็นของชุมชน	วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนโดยใช้	SWOT	Analysis	และให้ชุมชนดำเนินการจัดทำแผนแม่บทชุมชน

บ้านโค้งตาบาง	หมู่	10		ตำบลท่าไม้รวก		อำเภอท่ายาง		จังหวัดเพชรบุรี	และดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ต้ังแต่ปี	2550-2552	ซ่ึงผลการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้หมู่บ้านโค้งตาบาง	เป็นหมู่บ้านต้นแบบรู้รักสามัคคีของจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นความ

สำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ของโครงการฯ	ประชาชนมีความรัก	ความสามัคคี	ร่วมกันแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม	รวมถึงการ

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐเป็นอย่างดี	จนทำให้ทำให้ชุมชนบ้านโค้งตาบาง		ตำบลท่าไม้รวก		อำเภอท่ายาง		จังหวัดเพชรบุรี

ได้รับรางวัลสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ	ประจำปี	2551	จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา		(สกศ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	รางวัลชุมชน

กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น	ผลงานที่ปรากฏดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเป็นองค์การที่มีกิจกรรม

ทางสังคมดีเด่น	เข้ารับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี		2553

	 ในการน้ี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จึงได้เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ	วันอาสาสมัครไทยประจำปี	2553

และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	คร้ังท่ี	19	เร่ืองสวัสดิการสังคม

ไทยในทศวรรษท่ีสองของศตวรรษท่ี	21	และรับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร

ดีเด่นองค์การท่ีมีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ	เน่ืองในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์

แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี	2553	จากฯพณฯ	อิสสระ	สมชัย	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	21	ตุลาคม	2553	ณ	ห้อง	Royal	Jubilee	Ballroom	ศูนย์แสดงสินค้าและ

การประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	อำเภอปากเกร็ด		จังหวัดนนทบุรี

	 จาก		สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



รับสมัครสอบวิชาพื้นฐาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	แจ้งเรื่องการรับสมัครสอบวิชาพื้นฐาน	มีกำหนดการ	ดังนี้

	 รับสมัครสอบวิชาพื้นฐาน		ครั้งที่	3/2553		วันที่	22-26	พฤศจิกายน	2553

	 สอบพื้นฐานครั้งที่	3/2553		วันที่	15	ธันวาคม	2553

	 รับสมัครสอบพื้นฐานครั้งที่	4/2553		วันที่	10-14	มกราคม	2554

	 สอบพื้นฐานครั้งที่	4/2553		วันที่	2	กุมภาพันธ์	2554

	 รับสมัครอบรมวิชาพื้นฐาน		ครั้งที่	2/2553		วันที่	7-11	กุมภาพันธ์	2554

นิเทศศาสตร์” เจ๋ง! ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์โฆษณา
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		นำโดย		ผศ.อรุณรัตน์	ชินวรณ์		อาจารย์กฤษฎา	สุริยวงค์

พร้อมด้วยนักศึกษาช้ันปีท่ี	2	และ	3	จำนวน	70	คน	ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค	และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	เป็นคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์

โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค	ครั้งที่	10	(รอบแรก)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	2	ธันวาคม

2553		ณ	โรงแรมรอยัลไดมอน		จังหวัดเพชรบุรี
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หนุ่มสาว  สาธารณสุข  เขาทำอะไรกัน ?
	 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษาชมรมส่งเสริมสุขภาพ	

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	(ออกกำลังกาย)		เพื่อเป็นการฝึกและส่งเสริมภาวะ

การเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ	ทุกวันจันทร์	พุธ	และ

พฤหัสบดี		เวลา	16.00	–	17.00	น.	ที่หน้าลานต้นสน	อาคาร	4	ในแต่ละเดือน

จะพบกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 เดือนธันวาคม	2553	:	กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองแบบ

	 	 	 	 		ป้าบุญมี		เครือรัตน์

	 เดือนมกราคม	2554	:	กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยืด

	 เดือนกุมภาพันธ์	2554	:	กิจกรรมโยคะ

	 ขอเชิญนักศึกษา	และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ที่สนใจ

จะเข้าร่วมกิจกรรม	พบกันได้ตามวัน	เวลาและสถานที่ดังกล่าว

	 หมายเหตุ	:	ในแต่ละสัปดาห์อาจมีกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากกิจกรรม

หลักที่กำหนดไว้	คือ	มีวิทยากรนำเต้นแอโรบิค	จากหน่วยงานภายนอก	และ

ฮูล่าฮูป
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คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้นำชุมชน
	 คณะวิทยาการจัดการ	ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก	จัดการประชุมระดม

ความคิดผู้นำชุมชน(ตำบลกลัดหลวง		ตำบลเขากระปุก		ตำบลท่าไม้รวกและตำบลท่าแลง)

เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาพื้นที่	เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิง

เกษตรในโครงการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ	(คณะวิทยาการจัดการ	:	อำเภอท่ายาง)		เมื่อวันพุธ

ที่	 3	 พฤศจิกายน	 2553	 ณ	 ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไม้รวก	 โดยมี	 นายปราโมทย์		

สำเภาเงิน	นายอำเภอท่ายาง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและร่วมเสวนาใน

การประชุมระดมความคิดผู้นำชุมชนตำบลกลัดหลวง		ตำบลเขากระปุก		ตำบลท่าไม้รวก	

และตำบลท่าแลง		ในโครงการหน่ึงคณะหน่ึงอำเภอ	(คณะวิทยาการจัดการ	:	อำเภอท่ายาง)

เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่		4		ตำบล		ในเส้นทางโครงการชั่งหัวมัน			ตาม

พระราชดำริเป็นโครงการนำร่อง		แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(ท่ายางโมเดล)	โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ	อาทิ	ท้องถ่ินอำเภอท่ายาง		เกษตรอำเภอ

ท่ายาง	ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอท่ายาง	ผู้แทนจากพัฒนาการอำเภอท่ายาง		ผู้นำท้องถ่ิน

อาทิ	นายกเทศมนตรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน		ผู้นำกลุ่มอาชีพ

และผู้นำชุมชนจาก	4	ตำบล		เข้าประชุมจำนวน	78	คน

ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  ครั้งที่ 6
	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ได้ทำความ

ตกลงร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ในหน่วย

งาน	โครงการส่งเสริมการใช้	ICT	เพื่อการเรียนการสอน	รับเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์

วิทยาศาสตร์	ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	ครั้งที่	6		ระหว่างวันที่	22	-	23

พฤศจิกายน	2553	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคาร	14	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบุรี

	 ประวัติการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์น้ันเกิดจากหน่วยงาน	สสวท.	ร่วมมือ

กับสถาบันเกอเธ่	และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย	จัดเทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	เพ่ือการเรียนรู้	มาต้ังแต่	พ.ศ.2548		ต่อมาได้มีหน่วยงานหลัก

เพิ่มเติม	คือ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และ	

บริษัทไบเออร์ไทย	จำกัด	และหน่วยงานอ่ืนๆ	เข้าร่วมในการสนับสนุนการจัดเทศกาล

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทุกปี		โดยในปีนี้	จัดขึ้นเป็นครั้งที่	6		ระหว่างวันที่	16	-	30

พฤศจิกายน	2553	

	 โดยในการฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	รอบแรกในวันที่	22	พฤศจิกายน	2553	เวลา	09.00	น.	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ศรชัย

เย็นเปรม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานพร้อมด้วย		ผศ.ฤดี	ธีระเดชพงศ์	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์		

อาจารย์สุพิตา	พูลสมบัติ	อาจารย์สุธิดา	ทองคำ	อาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	และนักศึกษาสาขาชีววิทยาช้ันปีท่ี	3	เป็นผู้ประสานงาน

	 การจัดงานครั้งนี้		มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่	ครู	นักเรียน	นักศึกษา	และ

ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดเพชรบุรี	เกิดการเรียนรู้และคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์มากข้ึน	โดยผลการจัดงานมีโรงเรียนประถม	และมัธยม

เข้าร่วมกว่า	 19	 โรงเรียน	 (หนึ่งในนั้นประกอบด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)	 	 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมจำนวน		

2,097	คน
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รับสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายฟรี
	 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน	โดยการบันทึกรายรับ	–	รายจ่าย		ติดต่อรับ	สมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย	ฟรี	ที่สำนักงาน

คณะวิทยาการ	ชั้นที่	1	อาคาร	18	(ตึกใหม่ข้างโรงอาหาร	1)	ตั้งแต่บัดนี้	จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม	2553	(มีจำนวนจำกัด)

บริจาคโลหิต
	 กองพัฒนานักศึกษา		แจ้งว่า		ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้มารับบริจาค

โลหิต	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2553		ณ	หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี			ซึ่งมีคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา		ร่วมบริจาคทั้งสิ้น	

89	ราย	ได้โลหิตจำนวน		40,050	ซีซี			ในการนี้		กองพัฒนานักศึกษา		ขอขอบพระคุณ

ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้		

แสดงความยินดี
	 สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน

การผสมเครื่องดื่มและการจัดโต๊ะอาหาร		ซึ่งนักศึกษาได้รับรางวัลในการแข่งขัน		ดังนี้

	 1.	นางสาวสโรชา		บุญมีสุข		รับรางวัลชนะเลิศ		จากการแข่งขันการจัดโต๊ะอาหาร		

ในการแข่งขันทักษะวิชาการ	พ.จ.น.ก.	โดยมีอาจารย์ลัคนา	ชูใจ	และอาจารย์มธุรส	ปราบไพรี

เป็นที่ปรึกษา

	 2.	นายสายเพชร	พนมเกียรติศักด์ิ	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขันผสมเคร่ือง

ดื่มประเภท	Fair	Bartender	(Cocktail)	ในการแข่งขันทักษะวิชาการ	พ.จ.น.ก.	โดยมี

อาจารย์ลัคนา	ชูใจ		และอาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง	เป็นที่ปรึกษา

	 3.	นางสาวอลิษา	จุ่นเจิม	และนายศตวรรษ	สื่อสวัสดิ์		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	2	จากการแข่งขันผสมเคร่ืองด่ืมประเภท	Classical	Mocktail	ในการแข่งขันทักษะ

วิชาการ	พ.จ.น.ก.	โดยมีอาจารย์ลัคนา	ชูใจ	และอาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง	เป็นท่ีปรึกษา

	 4.	บริษัทสิงห์	คอปอเรชั่น	จำกัด		จัดการแข่งขันผสมเครื่องดื่ม	Make	a	mix	

University	Challenge	2010	โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เข้าร่วมการ

แข่งขันผสมเคร่ืองด่ืมแบบ	Mocktail	รอบภาคกลางและกรุงเทพฯ	เม่ือวันท่ี	21	พฤศจิกายน

2553	ณ	เอสพลานาด	ซินิเพล็กซ์		กรุงเทพฯ	ผลการแข่งขันทีม	KBN	ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ผ่านเข้ารอบ	6	ทีม	(จากทั้งหมด	24	ทีม)	ได้แก่	นายศตวรรษ	สื่อสวัสดิ์		

นางสาวอลิษา	จุ่นเจิม	และนางสาวไพริน		ขุนยวง	โดยนักศึกษาจะเข้าแข่งขันในรอบชิง

ชนะเลิศระดับประเทศต่อไป		ในการนี้มีอาจารย์ลัคนา	ชูใจ	อาจารย์ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง

และ	ผศ.ดร.พิมพ์ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์	เป็นที่ปรึกษา

	 ขอแสดงความยินดี		แก่นักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัล	มา	ณ	โอกาสนี้
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	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ

ครั้งที่	4	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2553		โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์

องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นวิทยากร		บรรยายพิเศษ

เรื่อง	“คุณธรรมสำหรับเยาวชน”	ให้แก่คณาจารย์	นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	600	คน

	 การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก	คณาจารย์และนักศึกษาเข้า

ฟังจนท่ีน่ังไม่เพียงพอ	สาระการบรรยายเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์เพราะท่านบรรยายโดย

ใช้สื่อจาก		“เพลงความฝันอันสูงสุด”		พระราชกรณียกิจ	และพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และยกตัวอย่างจากประสบการณ์	ชีวิตท่ีต้องต่อสู้ด้วย

ความยากลำบาก		กว่าจะมาสู่ความสำเร็จที่งดงาม	ซึ่งคุณธรรมสำคัญที่ท่านฝากไว้	

คือ		การมีสติ	รู้ตัว	มีปัญญา	รู้คิด	ความพยายาม	การแบ่งเวลา	ความทุ่มเท	ความ

ต้ังใจ	และการปฏิบัติตัวอย่างไรให้คนอ่ืนเช่ือถือ	ไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับ	หลังจาก

น้ันเป็นการให้นักศึกษาซักถาม	ซ่ึงนักศึกษาสนใจท่ีถามปัญหาในเร่ืองการดำเนินงาน

และการสร้างความสำเร็จ	ซ่ึงท่านให้แนวคิดท่ีมีคุณค่าย่ิงคือ	การทำงานต้องทำให้ดี

ที่สุด	การสำรวจตนเองในด้านจุดเด่นจุดด้อย	และเริ่มถามตนเองว่ามีปัญหาอะไร

จะได้แก้ไข	ด้านปัญญา	การทำงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่อย่าท้อถอย	ต้องมีความ

มุ่งมั่นและความสำเร็จสูงสุดในชีวิตคือความพยายามเอาชนะใจตนเอง		นอกจากนี้		

การฟัง	จะไม่มีประโยชน์	ถ้าไม่นำไปสู่การปฏิบัติ

คุณธรรมสำหรับเยาวชน

	 สำหรับผู้ท่ีไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย	สามารถขอชมวีดิทัศน์ได้ท่ี	สำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ทักษะ	คร้ังท่ี	5	ซ่ึงเป็นการบรรยายพิเศษเร่ือง	“การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ในวันพุธท่ี	5	มกราคม

2554	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคาร	14	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
	 ขอเชิญคณาจารย์	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงาน

ราชการ	และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	ในวันที่	17	ธันวาคม	

2553	ณ	คูหาเลือกต้ังสำนักงานอธิการบดี
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“เจ็ดเสมียน”
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะแนวใหม่ที่ใครๆ ก็ศึกษาได ้

อาจารย์รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 เป็นเวลากว่าสองปีครึ่ง	 ที่ชุมชนเจ็ดเสมียน	 ได้เติบโตขึ้นในฐานะชุมชนที่มีศักยภาพโดดเด่น	 โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศิลป	

วัฒนธรรมกับวิถีชุมชน	 	 ดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นตามสื่อต่างๆ	 อาทิ	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 สื่อสิ่งพิมพ์	 และอินเตอร์เน็ต	

ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งการเติบโตดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่า	มิได้ปรากฏเฉพาะในระดับประเทศเท่านั้น		หากแต่ยังปรากฏในระดับสากลอีก	

ด้วย	 จากเหตุผลข้างต้นประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชน	 	 ตลอดจนศักยภาพในเชิงความคิด	 และแนวทางในการปฏิบัติ	 ทั้งในแง่ของการ

อนุรักษ์และการสร้างสรรค์ในงานศิลปะทุกแขนง	สวนศิลป์	บ้านดิน	ตลอดจนชาวบ้าน	ผู้ประกอบการ	และองค์กรต่างๆ	มีความเห็นตรงกัน	

ที่พร้อมจะยกระดับการสร้างาน	All	About	Arts	(สืบสานงานศิลป์	ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน)	สู่งาน	“Chet	Samian	Arts	Festival	2010	

(เทศกาลศิลปะและการแสดง	 เจ็ดเสมียน)”	 โดยคณะกรรมการชุมชน	 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงในรูป	

แบบต่างๆ	ที่กระจายอยู่ในชุมชนเจ็ดเสมียน	และชุมชนข้างเคียงในจังหวัดราชบุรี	ทั้งในรูปแบบการแสดงและดนตรีในเชิงอนุรักษ์	แบบพื้นถิ่น	

การแสดงวิถีชุมชน	ตลอดจนการแสดงและดนตรีร่วมสมัย	ในวันเสาร์-อาทิตย์	ตลอด	7	สัปดาห์	เริ่มวันที่	27	พฤศจิกายน	2553	เป็นต้นไป	

ใน	3	สถานที่หลัก	คือ	ศูนย์เรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	จ.ราชบุรี	 ,	 ตลาดเก่า	 119	 	ปีเจ็ดเสมียน	และสวนศิลป์	บ้านดิน	 โดย	

ได้รับความร่วมมือจากศิลปินต่างๆ	 ทั้งศิลปินในชุมชน	 ศิลปินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง	 สถาบันการศึกษา	 และศิลปินร่วมสมัยในสาขาต่างๆ		

นำทีมสร้างสรรค์โดย	ศิลปินรางวัลศิลปาธร	ประจำปี	พ.ศ.	2548		คุณมานพ		มีจำรัส		สาขาศิลปะการแสดง	
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	 อนึ่ง	 การรวมตัวของศิลปินและชุมชนในครั้งนี้	 มีเจตจำนงที่จะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่					

และยกระดับการรังสรรค์งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตด้วยจิตวิญญาณของคนรุ่นเก่า	 ผ่านมันสมองของคนรุ่นใหม่	

ที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของชุมชนเจ็ดเสมียน	 	 ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล	 ได้เข้าถึงศิลปะโดยไม่ถูกจำกัด	 ด้วย

หวังที่จะนำองค์ความรู้ด้านศิลปะในแขนงต่างๆ	 สู่ชุมชน	 และเยาวชนของชาติ	 ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต	

ส่งผลให้เกิดแนวทางชุมชนเข้มแข็ง	ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลสืบไป

	 ซึ่งเมื่อวันที่	 28	พฤศจิกายน	 	 2553	ทางสาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

ได้ร่วมเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	 และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีในรูปแบบศิลปะการแสดง	 2	 ชุด	 คือ	 “เต้นรำทำตาล 

และระบำลานโบน”	 ซึ่งการแสดงชุดเต้นรำทำตาลได้นำเสนออัตลักษณ์ของศิลปาชีพขั้นตอนการทำน้ำตาลโตนด	 และระบำลานโบนน														

เป็นศิลปะการแสดงของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง	 อำเภอหนองหญ้าปล้อง	 จังหวัดเพชรบุรี	 อำนวยการแสดงโดย	 ผศ.ดร.พิมพ์ระวี	 	 โรจน์รุ่งสัตย์		

รองอธิการบดี	 และ	ผศ.ดร.สุทัศน์	 	 นาคจั่น	 	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 เมื่อคณาจารย์และนักศึกษาได้ทำหน้าที่เผยแพร่				

ศิลปวัฒนธรรมเสร็จสิ้นจึงได้ศึกษาดูงานทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ		เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์		ทำให้ได้เห็นมิติใหม่ของงานศิลปะ	ที่มีความ

ทันสมัยโดยที่ไม่ทิ้งศิลปะดั้งเดิมทำให้ชวนติดตาม	 และที่สำคัญคือการได้สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อนำมาปรับใช้กับการเรียน

การสอนของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
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	 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ว่า	Israel	Agency	for	the	ineternational	Development	Cooperation	(MASHAV)	ร่วมกับ	Center	for	inter-
national	Agricultural	Development	Cooperation	(CINADCO)	และ	Agricultural	Research	Organization	
(ARO)	เสนอให้ทุนฝึกอบรมหลักสูตร	Research	&	Development:	Postharvest	Physiology,Pathology	&	Handling
of	Fresh	Commodities	ระหว่างวันที่	7	กุมภาพันธ์	–	3	มีนาคม	2554	ณ	ประเทศอิสราเอล
									ผู้สมัครรับทุนดังกล่าวจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีประการณ์การทำงาน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	3	ปี	โดยผู้สมัครที่ดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีหลังการเกี่ยวจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
									ท้ังน้ี	ทุนฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน	ค่าท่ีพัก	ค่าอาหาร	ค่าเดินทางภายในประเทศอิสราเอล	และ
ค่าประกันสุขภาพในประเทศอิสราเอล	โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
										ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครจำนวน	2	ชุดพร้อมผลการตรวจสุขภาพและแบบสอบถามไปที่
	 สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล	ทาง	E-mail:	dcm-sec@bangkok.mfa.gov.il		โทรสาร	02-204	9255
	 และส่งใบสมัครจำนวน	1	ชุด	พร้อมเอกสารประกอบไปที่	CINADCO	Tranining	Center	in	lsrael	ทาง
Email	:	sigalp@moag.gov.il	โทรสาร	+972	3	948	5771	ภายในวันท่ี	7	มกราคม	2554	ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
เว็บไซต์	http://zagreb.mfa.gov.il/mfm/Data/189187.pdf		และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์	http://mashav.
mfa.gov.il/mfm/Data/52920.pdf

	 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐออสเตรีย
และได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว	ได้แก่	การแลกเปล่ียนบุคลากร	การให้ทุนการศึกษา	ทุนวิจัย
และทุนฝึกอบรม	เป็นประจำทุกปี	นั้น
	 บัดนี้	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเวียนแจ้งทุน	Technology	Grants	ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระหว่างไทยกับออสเตรีย	ดังนี้
	 1.	ทุนปริญญาเอก	(Ph.D.	Scholarship)	สำหรับอาจารย์/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
	 2.	ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก	(Post	Doctoral	Research)	สำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐแลเอกชน
	 3.	ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก	(Sandwich	Program)
	 ในการน้ี	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอให้สถาบันของท่านเสนอช่ือผุ้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
สมัครรับทุนดังกล่าว	โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแนบใบสมัคร	หนังสือตอบรับจากสถาบันเจ้าภาพในออสเตรีย	
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
ทั้งนี้	จะพิจารณารับใบสมัครเฉพาะที่มีหนังสือนำจากสถาบันต้นสังกัดเท่านั้น	(ยกเว้นทุนปริญญาเอกสำหรับบุคคล
ทั่วไป)	และจะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางได้ประทับตราลงวนที่	14	มกราคม	2554	เป็นวันสุดท้ายของการ
รับสมัครทางไปรษณีย์	หรือส่งใบสมัครด้วยตนเอง	ณ	สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ	ชั้น	10	สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	ภายในวันที่	17	มกราคม	2554	หากพ้นกำหนดดังกล่าวใคร่ขอถือว่าสถาบันของท่าน
ไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว	
	 อนึ่ง	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งวันสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครรับทุนดังกล่าวใน
ภายหลังโดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นทราบต่อไป
	 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข	02	610	5395-6	หรือ	02	354	5614-5
หรือ	download	แบบฟอร์มใบสมัครหรือดูรายละเอียดทุนได้ที่
	 เว็บไซต์	http://www.inter.mua.go.th	ในหัวข้อ	“Announcements”

ทุนการศึกษา

ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรีย
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 กลับมาครั้งน้ีมีข่าวมา เจ๊าะแจ๊ะกัน สำหรับชาวหอพักที่จะมีงานใหญ่
สานสัมพันธ์วันชาวหอ งานน้ีมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

การแสดงบนเวที การประกวด Star of dormitory
ติดตามได้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2553

แล้วที่น่าอิจฉาที่สุดก็ทีมงานนายกชู (ชูเกียรติ เพริดพริ้ง) นายกองค์การบริหารนักศึกษา
พาลูกน้องไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แอบเห็นนายก 7 คณะ ชมรมหอพักนักศึกษา 
และสภานักศึกษาตามไปด้วย คงสนุกแน่ (...ได้ความรู้มากมายนะ)  

 
อืม ... ได้ข่าวมา แว่วว่า โรงอาหารของเราจะย้ายมาอยู่ที่หอประชุมแล้ว เพราะจะสร้าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานน้ีจะเริ่มสร้างเมื่อไหร่หนอ ...
 

ที่สำคัญ ขอเชิญร่วมงาน “Thank Party ... ราตรี สีม่วง” ร่วมประกวด
ดาวเทียม PBRU 2010 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 19.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพดี สนใจสมัครได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษา
สมัครได้ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2553

 
สัปดาห์น้ีลากันไปก่อน คราวหน้าจะมาเจ๊าะแจ๊ะกันใหม่ อย่าลืมติดตามนะครับ

     สวัสดี.

โดย  คน...เบื้องหลัง

 กลับมาแว้ว (มาแล้ว) 
 มารายงานตัวกับคอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะ ที่หายไปหนึ่งฉบับ

ก็เลยขอฝากให้ PR. เขาบรรยาย ... อารัมบทแทน
... ที่หายไป ก็ไม่ได้หายไปไหน

(แอบพักผ่อนมา ... โดนงาน พ.จ.น.ก. ครั้งน้ีเข้าไป...เดี้ยงไปเลย)
... แต่ก็สู้นะ เพื่อเขียว-เหลือง ถึงตายก็ยอม

แต่ขอมีธงเขียว-เหลืองคลุมนะ (อิอิ) ...
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	 ...	กระแสของการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นแต่การเติบโต	ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

อย่างเดียว	จึงทำให้ขาดรากฐานของความมั่นคงที่เป็นรากเหง้าของสังคมไทยมาตั้งแต่

อดีต	ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปสู่ระบบอื่น	ๆ	เห็นได้อย่างชัดเจน	แม้กระทั่งระบบการ

ศึกษาของประเทศเองก็ไม่อาจจะละเว้น	ต้ังแต่ก่อนท่ีจะสอบเข้าอนุบาล	ประถม	มาต่อ

มัธยมไล่ไปถึงระดับอุดมศึกษาของไทย...	ล้วนแต่โดนครอบงำจากกระแสของการแข่งขัน

เอาเปรียบ	ยื้อแย่งชิงดีชิงเด่นกัน	...	นับว่ามีความรุนแรงขึ้นมาอย่างมากโดยหาจุดลง

เป็นไปได้อยาก	จากภาพสะท้อนในสังคมไทยอดีตมาถึงปัจจุบัน	ยังนับว่าเป็นบทเรียน

ทางระบบการศึกษาไทยต้องมาน่ังจับเข่าพูดคุยกันจิบกาแฟน้ำเต้าหู้ในเวทีโต๊ะกลม	เพ่ือ

หันมาทบทวนในส่ิงท่ีผ่าน	ๆ	มาว่า	...	เราควรจะผลิตบุคลากรท่ีจะจบออกไปสู่สังคมภายนอกท่ีต้องไปแข่งขันหรือเอารัดเอาเปรียบกับคนท่ีอ่อนแอ

ในสังคมอย่างน้ันต่อไป	...	หรือจัดเป็นสถานท่ีบ่มเพาะบุคลากรให้มีคุณค่า	สร้างคนกลุ่มน้ีให้เกิด	“ทุนชีวิต”	และเอาท้ังหมดมาเช่ือมโยงกันทำให้

การศึกษาไทยดำเนินไปได้อย่างมีดุลยภาพ	จึงจะมีความปกติสุขและความย่ังยืนต่อตัวเขา	และสามารถออกไปหาเล้ียงครอบครัวของเขาได้อย่าง

มีความสุข		เช่น

	 ...	การจะเป็นเสือน้ันไม่สำคัญ	สำคัญอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน	แบบพอมีพอกินน้ันหมายความว่า	อุ้มชูตัวเองได้	ให้มีพอเพียง

กับตนเอง	อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า	ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตนเอง	จะต้องทอผ้าใส่เอง	อย่างนั้นมัน

เกินไป	แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ	จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร	บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้		แต่ขายในที่

ไม่ห่างไกลเท่าไหร่	ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก....

	 ..	พระราชดำรัส	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 ...	ทำให้สังคมไทยต้องหันมาทบทวน	มองดูกลไกทางความคิดได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ	โดยพยายามที่จะต้องสื่อสารว่าแท้จริงแล้ว

ความสุขท่ีเป็นเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ทุกคนคือ	ความหฤหรรษา	หรือความสนุกสนานหรรษา	เสพสุขอยู่บนรูป	รส	กล่ิน	เสียงของวัตถุ	ซ่ึงสามารถ

ซื้อหาได้ด้วย	“เงิน”	ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องมีคติประจำใจว่า	“งานคือเงิน	เงินคืองาน	บันดาลสุข”	จึงพยายามที่เข้ามาศึกษาเพื่อให้ได้สิ่งนั้น

มา	ซึ่งโดยนัยยะนี้	ถ้าอยากมีความสุขจะต้องเงินก่อน	ถ้าไม่มีเงินก็จะไม่มีความสุข	และถ้ามีเงินมากก็จะมีความสุขมาก		ด้วยความคิดนี้มนุษย์

ทุกคนที่ยากจะประสบความสำเร็จจะต้องมีความสามารถในการแข่งขันแย่งชิงเพื่อครอบครองเงินให้มากๆและเร็วๆเพื่อจะไปถึงเป้าหมายแห่ง

ความหฤหรรษ์ที่เข้าใจว่าเป็นความสุขดังกล่าว	...		โดยไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือนร้อนแก่ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ในเมืองไทย		

	 ...	ซึ่งโดยเฉพาะระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันไปหยิบเอามาเป็นกระแสเพื่อสร้างเจ้าของลัทธิตนเองที่กล่าวว่า		“ความโลภเป็น

สิ่งดีเนื่องจากกระตุ้นการแข่งขัน”		และ	ตามหลักของการคัดเลือกสายพันธุ์		“ผู้อยู่รอดคือผู้ที่ชนะ”		นับว่าเป็นความเชื่อและแนวคิดกระแส

ตะวันตก	ที่พยายามสร้างและหยิบยื่นให้แก่บุคคลากรของตนในการแสวงหาสิ่งนั้นมา		...เพื่อสร้างชื่อเสียงของสถานศึกษาของตนมากกว่าผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมต่อไป

	 ...	การลืมคิดถึงรากเหง้าของสังคมตะวันออก	ท่ีมีมาช้านาน	เช่น	“ทุนชีวิต”	คือ	ตัวคนหรือทุนมนุษย์	ทุนทางส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ	ทุนทางสังคม	หรือ	การอยู่ร่วมกัน	ทุนทางวัฒนธรรม	และทุนทางศาสนธรรม	ในตัวของบุคคลที่มีคุณภาพ	ที่มีความพร้อมมนุษย์ที่

สมบูรณ์	นำไปสู่การปฏิบัติออกไปสู่สังคมที่ดีได้	

	 ...	นับว่าเป็นประเด็นของระบบการศึกษาอุดมศึกษาในภูมิภาค	อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ได้มีการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแนวคิด

และกระบวนทัศน์เพื่อให้ค้นพบในการทำงานชุมชน	และพัฒนาสังคมได้ยิ่งขึ้น

โดย อ.พนัส ชัยรัมย์

เสียงจากรั้วมหาลัยสู่ปลายน้ำชุมชน (1)
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	 1.	ข้าราชการสายเลือดใหม่

	 “ลดความเป็นผู้รู้ดี	ลงมาร่วมเรียนรู้กับผู้ยากลำบาก	ทำให้เกิดข้าราชการสายเลือดใหม่ขึ้น	คนแล้วคนเล่าจนเป็นพลังขับเคลื่อนของ

สังคม”

	 2.	ชาวบ้าน	กล้าคิด	กล้าทำ

	 “สร้างบุคลากรที่สามารถเข้าไปช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านและชุมชน	ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับและเชื่อฟังผู้นำ	แต่ชุมชนจะต้องดำเนินงาน

โดยใช้หลัก	5	ร่วม	คือ	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมทำ	ร่วมตรวจสอบและร่วมรับผลประโยชน์	ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเช่ือม่ันในศักยภาพของมนุษย์

และกระบวนการทำงานแบบพหุภาคี”		

	 3.	เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

	 “เงินเหมือนกระดาษ	เมื่อมาพัฒนาคนแล้วก็ฉีกทิ้งได้”	การที่ชาวบ้านเองก็มีปรัชญาว่า	เงินก็เหมือนกระดาษ	เมื่อคนนำมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์หรือนำมาพัฒนาเสร็จแล้วก็ฉีกทิ้งไป	ให้คนอยู่ได้ด้วยตนเอง

	 4.	ผู้ด้อยโอกาสกับคุณค่าของความเป็นคน

	 “	การสร้างความเชื่อ	ที่มองคนที่จนจริงและคนที่อยากจน	ลดน้อยลง	และที่สำคัญ	คือการล้มเลิกความคิดที่จะพึ่งพิงผู้อื่นอยู่ร่ำไป		

จำเป็นต้องสร้างให้ชุมชนมีทุนชุมชน	มีความเอื้ออาทร	การแบ่งปัน	เพื่อลดการพึ่งพาภายนอกลง	ในการเริ่มชุมชนมิติใหม่ได้”

	 5.	ขยายศักยภาพเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

	 “	การได้เช่ือมโยงชุมชนหรือเครือข่าย	ทำให้ชาวบ้านได้แลกเปล่ียนข้อมูลได้ส่ือสารกัน	ก็คือเปิดช่องทางให้ทุนทางสังคมได้ใช้ศักยภาพ

เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนได้”

	 6.	สร้างทุนทางการเงิน	:	ฐานสำคัญของชุมชน

	 “ชุมชนจะเข้มแข็งได้	จำเป็นท่ีจะต้องมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจด้วย”	ประโยชน์ของการสร้างระบบทุนหมุนเวียนในชุมชน	สามารถ

เป็นฐานทางการเงินที่ดีของชุมชนได้	เพราะสามารถช่วยเหลือภายในชุมชนกันเองในด้านต่างๆ	เช่น		การประกอบอาชีพ	สวัสดิการ	ฌาปนกิจ	

เป็นต้น

	 7.	ความยั่งยืน

	 “จะต้องทำให้ชาวบ้านรู้สึกเป็นเจ้าของ	ผู้นำชุมชนต้องทำให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด”	จุดเริ่มต้นตั้งแต่	การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการคิด	และกระบวนการทำทุกขั้นตอน	ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าได้มาฟรี	ๆ	หรือได้มาง่ายๆ	แล้วไม่เห็นคุณค่า		ถ้าหากทำได้อย่างนี้แล้ว

แน่นอนว่าความยั่งยืนย่อมจะเกิดขึ้น

	 8.	จัดทัพ	ตอกย้ำ	ขยายผล

	 		“เวลาที่เหลือของการสร้างให้ทุนชุมชน	จะต้องเร่งจัดทัพ	ตอกย้ำ	ขยายผล	และผลักดันเป็นนโยบาย		โดยใช้รูปธรรมเป็นตัวแสดง

ให้รัฐบาลเกิดความม่ันใจต่อการทำงาน”	การท่ีจะสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเห็นเป็นมโนภาพได้ดีกว่าคำอธิบาย	นอกจากน้ีการจัด

ให้คนที่ทำกิจกรรมคล้ายกันมาคุยกันได้		นับว่าเป็นผลดียิ่ง

 ... นับว่าเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรและเพื่อพัฒนาสังคม โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้

คำนึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงเน้นให้นักศึกษาได้เกิดแนวคิด “การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกษตรตาม

แนวทางทฤษฎีใหม่โดยยึดหลัก  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   เพื่อนำแนวทางไปสู่ชุมชนและสังคมภายนอกต่อไป.
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ชื่อเรื่อง : คำพ่อสอน :ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระดาบส

ปีที่พิมพ์ : 2552
เลขเรียกหนังสือ : 895.915 ภ671คศ 2552 หนังสือทั่วไป ชั้น 5

หนังสือ	คำพ่อสอน	:ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	ที่พระราชทานไว้ใน

โอกาสต่างๆ	มานำเสนอ	เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง	อันประกอบด้วยมโนทัศน์ต่างๆ	เช่น	ความ

พอเพียง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	การมีภูมิคุ้มกัน	รวมทั้งคุณธรรมและความรู้	ที่สำคัญคือ	ความสามัคคี	ซึ่งหากชาวไทยได้

น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งแล้ว	จะทำให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

ชื่อเรื่อง : สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์
ผู้แต่ง :   คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 
ปีที่พิมพ์ : 2551

เลขเรียกหนังสือ : อ 923.1593 สพ678  หนังสืออ้างอิง ชั้น 4
สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในรอบ	60	ปี	แห่งการครองราชย์	ใช้

ค้นคว้าได้ง่ายคำนึงถึงความครอบคลุมในพระราชกรณียกิจทุกด้าน	เน้นพระราชกรณียกิจที่ปรากฏ

ผลต่อประชาชน	และเป็นคำที่ผู้คนทั่วไปสนใจใคร่รู้และต้องการศึกษาค้นคว้า	คำหลักของหนังสือ

เล่มนี้กำหนดจากหลักคิดและหลักปฏิบัติในการทรงงาน	แนวพระราชดำริ	ที่พระราชทานแล้วมีผู้นำไปปฏิบัติ	พระบรมราชวินิจฉัย	

แนวคิดทฤษฎี	หมวดพระราชกรณียกิจ	พระอัจฉริยภาพ	พระราชสถานะพระมหากษัตริย์	ที่ทรงเป็นจอมทัพไทย	อัครศาสนูปถัมภก	

พระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์	พระราชพิธีและพิธีต่าง	ๆ	ในรัชกาล	ทั้งพระราชพิธีประจำ

ชื่อเรื่อง : พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน
ผู้แต่ง :     -
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปีที่พิมพ์ : 2551
เลขเรียกหนังสือ : อ 923.1593 พ326  หนังสืออ้างอิง ชั้น 4
	 “พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน”	เป็นหนังสือที่สะท้อนภาพพระราชกรณียกิจ	โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ	การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกจังหวัด

ท่ัวประเทศ	ท้ังท่ีเป็นพิธีการและเป็นการส่วนพระองค์	ตลอดจนการท่ีราษฎรในแต่ละจังหวัดได้น้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆ	ไปปรับ

ใช้ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม	รวมท้ังการขยายผลด้านอ่ืน	ๆ	ในรูปของบทความพร้อมภาพประกอบอันแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตร

พระราชวิสัยทัศน์	พระปรีชาสามารถ	พระอัจฉริยภาพ	พระวิริยอุตสาหะ	และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์

อย่างแท้จริง
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เช้านี้ได้เดินไปเที่ยวในตลาดเช้าเมืองเพชร	สมมติตัวเป็นพระยาน้อยชมตลาด

แสนชื่นใจที่เมืองเพชรยังมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์	ผู้คนคึกคักขวักไขว่เดินซื้อหากันน่าสนุกสุขใจ

ทุกใบหน้ายิ้มย่องผ่องใส

อดนึกถึงคำ ... ไพร่ฟ้าหน้าใส ... ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไม่ได้

ที่เมืองเพชรเรานี้ยังมีสภาพ .. ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าวอยู่เสมอ ...

ถ้าใครยังขยันทำกินรับรองไม่อดตายเป็นแน่

ไหน	ๆ	เดินตลาดทั้งที		อดแลหา	“ของโปรด”	ที่เป็นของประจำเมืองไม่ได้		

คือ	ปลาอกกะแล	นั่นเอง!

ไปชิม “ปลาอกกะแล้ เมืองเพชร..กันดุ๊ ! ”

รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร

	 เพราะถ้าใครมาเมืองเพชรแล้วไม่รู้จัก	“ปลาอกกะแล”	หรือ	“ปลาอกกะแล้”	นับได้ว่าแสนเชยอย่างยิ่งเพราะปลาอกกะแล้เป็นปลา

ท้องถิ่น	อยู่คู่กับท้องถิ่นและให้กลิ่นอายของความเป็น	“ชาวบ้าน”	ได้อย่างเต็มขั้น	ด้วยปลาอกกะแล	จะเป็นปลาของชนชั้นรากหญ้า	สามารถ

หาซื้อมารับประทานได้อย่างถ้วนทั่วทุกตัวคน	

ชาวบ้านแต่ก่อนร่อนชะไรเรียกว่า ปลาไม้

	 ตัวเล็ก	ๆ	ขาว	ๆ	เกล็ดบาง	ๆ	เสียบไม้เป็นตับ	ๆ	สนนราคาก็แสนถูก	แต่ก่อนส่ีตับเพียง	1	บาทเท่าน้ัน	เอามาทอดให้เกรียม	ๆ	หอม	ๆ

รับประทานได้ทั้งตัว	กัดปลาคำนึง	เปิบข้าวคำนึง	รับรองว่าปลากุเลา	ปลาอินทรีย์	ชิดซ้ายไปเลยเหมือนกัน	ที่ว่าเป็นปลาของชนชั้นรากหญ้า

เพราะเมื่อก่อนคนมีกะตังค์เขาจะกินปลาทู	ส่วนปลาอกกะแลนั้น	ชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีกะตังค์เขากินกัน

	 เดี๋ยวนี้ในเมืองเพชรยังมีปลาอกกะแลขายอยู่ทุกที่	ราคาก็เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ	แต่ก็ยังถูกอยู่ดี 

	 ปลาอกกะแลจะมีชนิดตัวหนาและตัวบาง	เวลาทอดควรใช้ไฟแรงหน่อยจะได้ไม่อมน้ำมัน	กลิ่นจะหอมหวนเหมือนปลาเค็มนั่นแหละ		

ใช้เป็นกับข้าวรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิหรือแกงเผ็ด	ชูรสได้ทุกมื้อไป  

	 นอกจากนั้นเรายังสามารถ	นำปลาอกกะแลสดๆ	ไปปรุงเป็น	“พล่าปลาอกกะแล”	รับประทานเล่น	โดยใส่ใบมะกรูดหั่นฝอย	ตะไคร้

หอมแดง	แล้วปรุงน้ำยำ	มีเกลือ	น้ำปลา	มะนาว	พริกขี้หนูสด	พริกกะเหรี่ยงได้ยิ่งดี	น้ำตาลเมืองเพชรนิดหน่อย	ผสมไว้

	 นำปลาอกกะแล้	มาขอดเกล็ดโดยลอกหนังที่ติดเกล็ดออก	แล่เนื้อล้างน้ำสะอาด	ราดน้ำยำและเคล้าด้วยเครื่องปรุงที่เตรียมไว้	โรย

ใบสะระแหน่นิดหน่อย

	 เท่านี้..	ปลาดิบญี่ปุ่นจิ้มวาซาบิก็สู้ได้ไม่เลย..!!

	 เอ้า	แถมให้อีกอย่าง	ปลาอกกะแล้สดสับนก	เลียนแบบแกงสับนกจากนกจริง	ๆ	น่ะแหละ	ใช้น้ำพริกแกงป่าเผ็ด	ๆ	ประโคมลงไป		

สับปลาให้ละเอียด	...	ผัดคั่วให้หอม	..	วุ้ย..!น้ำลายไหล...		

	 ที่เห็น	ๆ	ปลาอกกะแลทอด	หรือย่าง	จะเป็นอาหารฮิตติดอันดับคู่สำรับกับข้าวของ

คนเมืองเพชรเสมอมามิได้ขาด		และเดี๋ยวนี้	...

	 ปลาอกกะแล้ได้ยกระดับเป็น	“อาหารยอดนิยมของทุกชนชั้น”	ไม่ว่าไพร่	ผู้ดี	มีหรือจน

 ไปเสียแล้วละเน้อ ... พี่น้องเอ๊ยยย...!!!
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เทศการดูนกอินทรีของดีเมืองเพชรบุรี
นกอินทรี	เป็นสัตว์เลือดอุ่นประเภท	สัตว์ปีก	ที่มีขนาดใหญ่	มีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรง	

ประกอบด้วย	โครงกระดูก	กล้ามเนื้อ	ส่วนต่าง	ๆ	ขน	และกรงเล็บ	เป็นหลัก

เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง	จัดอยู่ในประเภทนกที่ล่าเหยื่อเป็นอาหาร	มีขนาด	ปีก

และหาง	ที่กว้าง	ลักษณะปลายปีกแหลมหรือปีกแตก	จะงอยปากงองุ้มเป็นตะขอ

อินทรีเป็นนกที่มีลักษณะสวยงาม	แข็งแรง	สายตาคม	บินเร็ว	โจมตีแม่นยำ	

มองเห็นเป้าหมายได้จากระยะไกล	มีเพดานบินตั้งแต่พื้นราบจนถึงความสูง	2,100	เมตร	

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีเข้มและสร้าง	รัง	บน	หน้าผา	ที่สูงชัน

อินทรี	เป็นนกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงทำให้ได้ชื่อว่าเป็น	ราชาแห่งการล่าเหยื่อ

ซึ่งได้แก่	ปลา	งู	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	ขนาดเล็ก	เช่น	หนู	เป็นนกนักล่าซึ่งล่านก

และไข่นกที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร	เป็นต้น

ปัจจุบันอินทรีเริ่มสูญพันธุ์ไปจากโลก	เพราะมนุษย์	เริ่มที่จะล่านกชนิดนี้มากยิ่งขึ้น

ทำให้อินทรีทอง	อินทรีทะเลสเตลเลอร์	อินทรีหัวล้าน	จัดอยู่ในประเภทของสัตว์สงวน

อินทรีอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่เขตต่าง	ๆ	ทั่วทุกแห่งในโลก	ยกเว้นพื้นที่ในเขต	

ทวีปแอนตาร์กติก	ที่มีอากาศหนาวเย็น

นกอินทรีมีหลายชนิด	ดังนี้

1.	อินทรีทะเลสเตลเลอร์	

2.	อินทรีหัวล้าน	หรือ	อินทรีหัวขาว	(Bald	Eagle)	

3.	อินทรีฮาพี	

4.	อินทรีปีกลาย	

5.	อินทรีสีทอง	(Golden	Eagle)

“ชมรมดูนกมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ขอเชิญชวนนักศึกษาชมรมดูนก และผู้ที่สนใจกิจกรรมดูนก

ร่วมกิจกรรมเทศการดูนกอินทรีของดีเมืองเพชรบุรี
ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554
ณ ทุ่งนาบ้านหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น.
จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว”
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มารู้จัก QR Code กัน
(รหัสภาพ สองมิติ/2D

ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจในยุคดิจิตอล)
เขียนโดย : อัตภาพ มณีเติม

QR	Codehttp://www.pbru.ac.th

	 QR	Code	คือ	รหัสชนิดหนึ่ง	ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้	หรือบางคนก็เรียกว่า	two-dimensional	bar	code	หากใครจะเรียกว่า	2D

bar	code	ก็ได้	โดยคำว่า	QR	มาจากคำว่า	Quick	Response	แปลตรง	ๆ	ว่า	การตอบสนองอย่างรวดเร็ว	QR	Code	นี้สามารถเก็บข้อมูล

URL	Text	Phone	Number	SMS	ทำให้สะดวกสบายไม่ต้องมานั่งพิมพ์	เมื่อเราเจอ	QR	Code	ที่ไหนเราสามารถใช้มือถือ	สแกนเอาข้อมูล

ไปใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์	ให้เสียเวลา

	 การใช้งานของ	QR	Code	น้ี	ปกติเราจะเห็น	QR	Code	น้ีอยู่ใน	นิตยสาร	แม็กกาซีน	ป้ายโฆษณาต่าง	ๆ	หรือท่ีต่างประเทศจะมีติด

QR	Code	ตามอาคาร	ตามป้ายโฆษณาใหญ่	ๆ	ในหนังสือนิตยสารหรือท่ีตัวสินค้าช่วยเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าบริการในกลุ่มผู้ใช้

Smart	phone	เพื่อการตอบสนองข้อมูลสินค้าบนอินเตอร์เน็ตยุดดิจิตอล

	 วิธีการใช้งานของ	QR	Code	แค่นำมือถือเราท่ีมีโปรแกรม

สแกน	QR	Code	แล้วก็ถ่ายรูปของ	QR	Code	เข้าไปเราก็จะได้	

ข้อมูล	URL	Text	PhoneNumber	SMS	มาแล้ว	ไม่ต้องน่ังพิมพ์	

จากนั้นโปรแกรมในมือถือก็จะแปลงกลับ	เป็นอักษรที่อ่านออกให้

อย่างง่ายดาย

	 วิธีสร้าง	QR	Codeไม่ยากเลยและก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่

อย่างใด	เพียงแค่ไป	http://qrcode.kaywa.com/สร้าง	QR	Code

จากนั้นก็กรอกข้อมูลลงไป	ว่าจะให้เก็บข้อมูลอะไร		URL	Text			

Phone	Number			SMS	แล้วกรอกรายละเอียดลงไป	และเลือก	

Size	ก็มีขนาด	S	(115×115	pix)		ขนาด	L	(184×184pix		และ

ขนาด	XL	(276×276pix)		ให้เลือกไปใช้	กด		Generate		code.

ให้เป็นรูปสองมิติ		เซฟภาพเก็บไว้แค่นี้เราก็มี	QR	Code	แล้ว

	 แต่มือถือที่รองรับ		QR		Code		จะใช่ว่าจะใช้ได้ทุกรุ่น

ฉะนั้นเราต้องดูฟังก์ชั่นของมือถือที่ใช้อยู่ด้วยว่าสามารถอ่านและแปลงรูป	QR	Code	ได้หรือไม่		มือถือที่รองรับมีอยู่หลายรุ่นไปดูเพิ่มเติมที	่

http://reader.kaywa.com/getit	ส่วนผู้ที่อยากทดลองใช้	สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้	ได้ที่	http://www.mobile-barcodes.com/

qr-code-software/	หรือที่	http://reader.kaywa.com/

	 เห็นไหมท่านผู้อ่านถ้าเรามี	QR	Code	เราก็เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	URL	หมายเลขโทรศัพท์	หรือข้อความ	SMS	เชื่อมโยง

เว็บไซต์ข้อมูลสินค้าบริการ	การติดต่อของบริษัทเราผ่านทางกลุ่มผู้ใช้มือถือได้อีกช่องทางหนึ่งได้ดูเก๋	และเท่	สร้างความเป็นสากลอีกต่างหาก

ที่มา	:	http://www.sadung.com/?p=5247

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	ท่านเคยเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ขาวดำ	ลายจุด	ๆ	และสงสัยหรือไม่

ว่ารูปอะไรมองไม่เห็นรู้เรื่องเลย	บังเอิญผมได้ดูสกู๊ปรายการไอทีในทีวีก็รู้ขึ้นมาบ้าง	บวกกับหาข้อมูล

เพิ่มเติม	ตอนนี้รู้แล้วว่าเจ้ารูปแบบนี้	เขาเรียกวันว่า	QRCode	แล้วเจ้านี่มันคืออะไร?	มาจากไหน?

ทำหน้าที่อะไร?	มีประโยชน์อะไร?	และเราจะใช้มันในทางธุรกิจได้อย่างไร?

	 ท่ีมาของ	QR	Code	มาจากประเทศญ่ีปุ่น	QR	Code	เกิดมาได้ประมาณสิบปีมาแล้ว	โดย

บริษัท	Denso-Wave	ประเทศญี่ปุ่น	แต่ในบ้านเราเพิ่งกำลังเป็นที่นิยมประมาณปีสองปีนี้เอง




