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มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนสัมพันธ์

เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา
	 ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินในภูมิภาคต่างๆ	ของโลกมีความแตกต่างกันและมีความหลากหลาย	อันเน่ืองมาจากลักษณะภูมิประเทศ	ภูมิอากาศ

วิถีการดำรงชีวิต	ภาษา	และขนบธรรมเนียม	วัฒนธรรมประเพณีท่ีผิดแผกแตกต่างกัน	ทำให้งานศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ีของ

โลกมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น	ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์	นาฏศิลป์หรือศิลปะการแสดงต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน	และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

มาโดยตลอด	ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาและส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและร่วม

มือกันส่งเสริมสนับสนุนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ	จึงกำหนดจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	ในระหว่างวันท่ี	2-6	ธันวาคม	2554	ณ	วัดพระพุทธไสยาสน์

(วัดพระนอน)	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี

	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวว่า	“มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นคลังปัญญาบริการวิชาการ	และเชิดชู

ศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคส่วน	การจัดงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบ	85	ปี	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพราะมีการแสดงของทั้งไทยทุกภาค

และจากประเทศในกลุ่มอาเซียน	ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรี	และได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรีและนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	จึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าพลาดมาชมงานน้ี	เราพร้อมท่ีต้อนรับท่านและจะดีใจท่ีทุกท่านได้มาชม

งานของเรา”

	 การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีจะเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้ังไทยและต่างประเทศ	ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ		และกลุ่มประเทศอาเซียน	อาทิ	จีน	ลาว	กัมพูชา	พม่า	มาเลเซีย	การแสดงแหล่เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	โดย

บุญโทน	คนหนุ่ม	และคณะ	วันท่ี	3	ธันวาคม	พบกับรำวงย้อนยุค	วง	ส.หาดสวรรค์	และนางรำท่ีสวยท่ีสุดในจังหวัดเพชรบุรี	ชมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี	เลือกซื้อสินค้าและชมบูทการประกวดแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่อาเซียน	รอบชิงชนะเลิศ

จาก	6	ทีมทั่วประเทศ	นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ	ของจังหวัดเพชรบุรี	จำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย		
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	11-13	ตุลาคม	2554	เวลา	08.30-16.30	น.	ณ	หอประชุมภูมิแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	80	คน	การอบรมเริ่มในวันที่	11	ตุลาคม	2554	โดย	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม
อธิการบดี	เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและให้ข้อคิดว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ความสำคัญกับการอบรมในครั้งนี้มาก	เพราะครูคือหัวใจของ
คุณภาพการศึกษา	โดยเฉพาะอาจารย์ที่ต้องเป็นต้นแบบสำคัญกว่าคำสอน	เป็นแบบอย่างของการแต่งกาย	ควรให้ความสำคัญกับอาเซียน	โดยเฉพาะการ
ให้ความสำคัญกับการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ	ควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการทำผลงานทางวิชาการ	การเป็นอาจารย์
สอนอุดมศึกษาจะเป็นเรื่องยากเพราะต้องสอนให้นักศึกษาคิด	สร้างจินตนาการ	การเข้าถึงด้วยการปฏิบัติ	ฝึกให้หนักและทำให้มาก
	 ขณะนี้คุณภาพเป็นเรื่องที่จะทำให้มหาวิทยาลัยอยู่ได้	โดยเฉพาะคุณภาพ	3	ด้าน	คือคุณภาพของอาจารย์	คุณภาพของหลักสูตร	และคุณภาพ
ด้านบริหารจัดการ	ตามคำที่ว่า	The	Great	of	Teacher	The	Great	of	University	
	 หลังจากนั้น	เป็นการบรรยายจากรองอธิการบดีทุกท่าน	ในหัวข้อ	อาจารย์ระดับอุดมศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย	และเน้น
กิจกรรม	we	are	PBRU	โดย	ผศ.โสภาพร	กล่ำสกุล	และอาจารย์กฤตชน	วงศ์รัตน์	และมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ	คือ
	 1.	วัฒนธรรมของการเป็นอาจารย์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	โดย	รศ.วัชรี	กาญจน์กีรติ
	 2.	ครูดีในดวงใจ	โดย	อาจารย์พะนอม	แก้วกำเนิด
	 3.	ศาสตร์แห่งการสอน	โดย	ผศ.สุมาลี	งามสมบัติ	ผศ.ดร.ปัญญา	ทองนิล	และ	ดร.ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน
	 4.	บทบาทของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	โดย	รศ.ดร.กาญจนา	บุญส่ง
	 5.	การปฏิบัติการสอน	การวัดผลและการการประเมินผลการศึกษา	โดย	อาจารย์ยุพิน	โกณฑา
	 และพิธีปิดการอบรมโดย	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและวิชาการ	ผลของการอบรมครั้งนี้	จะทำให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้	 ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยและนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณธรรมต่อไป	 และจะเข้ารับการอบรม	
ระยะที่	2	ในภาคการศึกษาที่	2/2554	ต่อไป

มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษา



5

	 อาจารย์	ดร.ชนสิทธ์ิ	สิทธ์ิสูงเนิน	แจ้งว่า	ในภาคเรียนท่ี	1/2554	นักศึกษาปริญญาโท

สาขาหลักสูตรและการสอน	จัดทำวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	4	เร่ือง	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม	โดยนำหลักสูตรไปทดลองปฏิบัติ

จริงในการบริการวิชาการชุมชน	ดังนี้

	 1.	หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้าน	Web	site	ของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้	ให้แก่ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ	จังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	30	คน	วันที่	13

สิงหาคม	2554	

	 2.	หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมชั้นประถมศึกษา	อบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนหนองพลับและโรงเรียนบ้านดอน

ยี่กรอก	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี		จำนวน	36	คน	วันที่	5	กันยายน	2554	ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

	 3.	หลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการ	การผลิตสื่อการสอน	Multi	Media	ด้วย	Program	Adobe	Captivate	สำหรับบุคลากรครูของ

โรงเรียนนายสิบทหารบก	จำนวน	29	คน	วันที่	 14	กันยายน	2554	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 โรงเรียนนายสิบทหารบก	ค่ายธนะรัชต์		

อำเภอปราณบุรี		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 4.	หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	More	Than	Art2		และการสร้างเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในฝัน	ให้แก่ครูสอนศิลปะ		

จำนวน	35	คน	วันที่	22	กันยายน		2554		ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	โรงเรียนวัดจันทราวาส	(ศุขประสารราษฎร์)	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	

บูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและบริการวิชาการชุมชน

นักศึกษาวิทย์-เทคโนฯ	ศึกษาดูงาน	Thailand	Research	Expro	2011

โครงการรณรงค์การแต่งกายนักศึกษาเทคโนฯ

	 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป		นำโดย	อาจารย์สุนันทศักดิ์	ระวังวงศ์		อาจารย์	

ดร.นิรุธ	 ล้ำเลิศ	 	 อาจารย์ประชุม	 พันออด	 นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

ชั้นปีที่	4	จำนวน	15	คน	ศึกษาดูงาน	การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ	2554	“ทิศทางแห่งงานวิจัย		

ทิศทางใหม่แห่งอนาคต”	และร่วมชมนิทรรศการ		ฟังการนำเสนอผลงานวิจัย	ในวันศุกร์ที่	26	

สิงหาคม	 2554	 ณ	 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	 	 เซ็นทรัลเวิลด์	 	 ราชประสงค์		

กรุงเทพฯ		ครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างมาก	สามารถนำมาทำ

งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอนในวิชา/หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ			

	 สโมสรนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการรณรงค์การแต่งกาย

นักศึกษาเทคโนฯ	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2554	ณ	อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กิจกรรม

ภายในงานมีการจัดการประกวดออกแบบป้ายรณรงค์การแต่งกาย	และการแสดงละครสั้น

เก่ียวกับการรณรงค์การแต่งกาย	ซ่ึงมีนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ให้ความสนใจเข้าร่วมในการออกแบบ	จำนวน	6	ทีม	จาก	5	สาขาวิชา		ซึ่งรางวัลชนะเลิศ

การออกแบบป้าย	ได้แก่	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2,	3	ได้แก่	สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		สาขาวิศวสารสนเทศ

และการสื่อสาร		ตามลำดับ



 

	 อาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล		อาจารย์สุนันทศักดิ์		ระวังวงศ์		และอาจารย์ในสาขาฯ		
นำนักศึกษาชั้นปีที่	2-4		สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		จำนวน	65	คน			ศึกษาดูงาน	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จำกัด		
เมื่อวันศุกร์ที่	29	กรกฎาคม	2554			
					 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จำกัด	ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่	20	มีนาคม	2543	ตั้งอยู่บนพื้นที	่
2,015	ไร่	เขตพื้นที่	3	อำเภอ	คือ	ตำบลพิกุลทอง	ตำบลสามเรือน	ในเขตอำเภอเมือง	/ตำบล
บ้านไร่	ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก	และตำบลบ้านสิงห์		ในเขตอำเภอโพธาราม		จังหวัดราชบุรี		
โรงไฟฟ้าราชบุรี	ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า	2	ประเภท	คือ
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	 ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรี	เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤตน้ำท่วม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	โดยมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงขึ้นเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระหว่างที่รอวันกลับบ้านหลังน้ำลด	โดยเฉพาะที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีผู้พักพิงจำนวน	500	กว่าคน	มีเด็กและเยาวชนจำนวนมาก	แต่ยังขาดกิจกรรมสร้างสรรค์
สำหรับเด็ก	ครอบครัว	ผู้ใหญ่	เพื่อฟื้นฟูจิตใจ	บรรเทาความเคร่งเครียด	รวมถึงให้ความหวัง
กำลังใจ	ระหว่างพักพิงที่ศูนย์	ซึ่งยังไม่รู้ระยะเวลาว่าจะยาวนานอีกเท่าไร
	 โครงการพื้นที่นี้...ดีจัง	กำลังสอง	ร่วมกับ	เครือข่ายเยาวชน	“เพชรบุรี..ดีจัง”	ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรมจาก	8	อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี	จัดกิจกรรม
“เพชรบุรี...ดีจัง	เติมพลังใจให้ผู้พักพิง”	เมื่อวันเสาร์ที่	19	พฤศจิกายน	2554	ตั้งแต่เวลา
16.00	–	20.00	น.	ณ	บริเวณหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์		(อาคารหอสมุด)		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
	 การจัดกิจกรรม	ประกอบไปด้วยซุ้มขนมหวาน	อาหารรสเด็ดเมืองเพชรบุรี	ซุ้มกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว	อาทิ
มหัศจรรย์พวงมโหตร	โดย	กลุ่มลูกหว้า,	ปูนป้ันหรรษา	จาก	กลุ่มเอเชียปูนป้ัน	อ.เมือง,	ผ้ามัดย้อมมัดได้เอาไปเลย	โดย	กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา,	ใบตาลสานรัก	จาก	กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่	ศาลาบ้านดอนข่อย	อ.บ้านลาด,	โคมไฟรีไซเคิล	จาก	กลุ่มบ้านชะอาน
อ.ชะอำ,ซุ้มน้ำพริกกะทิ	วัฒนธรรมอาหารกะเหรี่ยง	โดย	กลุ่มยุวธรรมทูต	อ.แก่งกระจาน,	พับใบเตย	จาก	กลุ่มลูกดี	การแสดงวัฒนธรรม
พื้นบ้าน	 เช่น	ละครชาตรีตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัตน์	 โดย	กลุ่มลูกระนาด	ต.บางแก้ว,	 โขนพระรามข้ามสมุทร	โดย	โขนเยาวชนบ้านแหลม	
คณะคุ้มครองศิลป์	 ประชันโขนเยาวชนโรงเรียนวัดกุฏิ	 (ชุ่มประชารังสรรค์)	 อ.เขาย้อย	 ตอนยกรบ,	 ละครหุ่นพี่สอนน้อง	 เรื่องหุ่นไล่กา	
อ.บ้านลาด,	 การแสดงวัฒนธรรมไทยทรงดำ	 โดยกลุ่มเยาวชนคนรักษ์หนองปรง	 อ.เขาย้อย	 พร้อมด้วยบทเพลงพาเพลิน	 ดนตรีเจริญใจ	
จากวงดนตรีจิตอาสาหลากหลายกลุ่ม
	 จากการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี	ทำให้ผู้พักพิงมีความประทับใจมาก	เป็นการร่วมกันเติมความหวังพลังใจสานสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองเพชร
กับผู้พักพิงต่างถิ่น	อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลงความรู้สึกดีๆ	ให้กลับมาเยือนเมืองเพชรอีกครั้งในโอกาสต่อไป

กิจกรรม	“เพชรบุรี...ดีจัง	เติมพลังใจให้ผู้พักพิง”

ศึกษาดูงานโรงผลิตไฟฟ้าราชบุรี

	 1.	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน	(Thermal	Power	Plant)	ขนาดกำลังผลิต	735	เมกะวัตต์จำนวน	2	เครื่อง		รวมกำลังการผลิต	1,470	
เมกะวัตต์	เชื้อเพลิงหลักที่ใช้	เป็นก๊าชธรรมชาติ	เชื้อเพลิงสำรอง	เป็นน้ำมันเตา	(กำมะถัน	2	%	โดยน้ำหนัก)
	 2.	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	(Compined-Cycle	powerplant)	ขนาดกำลังผลิตชุดละ	725	เมกะวัตต์	จำนวน	3	ชุด	รวมกำลัง
การผลิต	2,175	เมกะวัตต์	เชื้อเพลิงหลักที่ใช้เป็นก๊าชธรรมชาติ	เชื้อเพลิงสำรอง	เป็นน้ำมันดีเซล
			 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรี	จำกัด	มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งหมด		3,645	เมกะวัตต์		ซึ่งจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	เพียงรายเดียวที่แรงดันขนาด	230	กิโลวัตต์	และ	500	กิโลวัตต์		ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว	25	ปี
	 การศึกษาดูงานในคร้ังน้ี	นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับความรู้อย่างมาก	และจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียน	รายวิชาวิทยาศาสตร์พลังงาน
เบื้องต้น		ฟิสิกส์พื้นฐาน		ฟิสิกส์	1	,	2		และปฏิบัติการฟิสิกส์	1	,	2		โดยสามารถนำไปประกอบการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
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	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ช้ันปีท่ี	3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	จัดโครงการภาษาไทยเพื่อน้องๆ	ครั้งที่	1	ในวันศุกร์ที่	29	กรกฎาคม	2554
ณ	โรงเรียนวัดเขาตะเครา(ประสพประชาสรรค์)	เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี	เขต	1	หมู่	5		
ตำบลบางครก	อำเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	การจัดโครงการในคร้ังน้ี	ได้รับความสำเร็จ
ในเรื่องของการฝึกอบรมนักเรียน	ให้มีพัฒนาการด้านทักษะการพูดในด้านต่างๆ	สร้างความ
ประทับใจให้แก่คณาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมาก	ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ได้เล็ง
เห็นความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง	จึงได้จัดโครงการภาษา
ไทยเพื่อน้องๆ	 ครั้งที่	 2	 วันพฤหัสบดีที่	 22	 กันยายน	 2554	 ณ	 โรงเรียนวัดตาลกง		
(ธรรมศรียาทร)		หมู่		5		บ้านตาลกง		อำเภอเมือง		จังหวัดเพชรบุรี

โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง

สาขาฟิสิกส์ฯ	บริการวิชาการนักเรียนมัธยม	จ.ราชบุรี

	 สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	จัดบริการวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง	
จังหวัดราชบุรี	โดยมี	อาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	ประธานสาขาฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม
แก้วสวัสดิ์	และอาจารย์ในสาขาฯ	เป็นวิทยากรให้ความรู้	โดยมีนักศึกษาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นปีที่	2	เป็นผู้ช่วยวิทยากร
	 เริ่มจากในวันอาทิตย์ที่	9	กรกฎาคม	2554	เวลา	13.00	น.	เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง	พลังงาน	พลังงานกล	พลังงานศักย์	พลังงานศักย์ยืดหยุ่น	และพลังงานจลน์	โดยมี	อาจารย์วริษา	ปานเจริญ	เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่	1	และคณะครู	จำนวน	45	คน	ครั้งนี้นักเรียนได้เรียนทฤษฎี	และได้ลงมือปฏิบัติการทดลองต่างๆ	ด้วยตนเอง
และเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนเป็นอย่างมาก
	 วันเสาร์ที่	23	กรกฎาคม	2554	เวลา	08.30	น.	อาจารย์ศิริพรรณ	ศรัทธาผล	และผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม	แก้วสวัสดิ์	เป็นวิทยากร
ในการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่	 3	 และคณะครู	 จำนวน	 45	 คน	 เรื่อง	 ไฟฟ้า	 และอีเล็กทรอนิกส์	 เบื้องต้น	 ในช่วงเช้า
เป็นการให้ความรู้เริ่มจากการเกิดไฟฟ้าสถิต	 มีการสาธิต	 ตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดไฟฟ้าสถิตอย่างง่ายๆ	 ไปจนถึงการสร้างเครื่องมือที่ทำให้เกิด
ไฟฟ้าสถิตขนาดใหญ่	 อีกทั้งยังสาธิตการการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับให้ได้เห็นจริงๆ	 อีกด้วย	 ต่อจากนั้นจึงให้นักเรียนได้รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ	
และฝึกอ่านค่า	ตัวต้านทาน	(Resister)	ตัวเก็บประจุ	(Capacitor)	ไดโอด	(Diode)	และทรานซิสเตอร์	(Transister)	และมีการฝึกการใช้เครื่อง
มือวัดมัลติมิเตอร์	(Multimeter)	ในการวัดค่าต่าง	ๆ	ในแผงวงจร		ช่วงบ่าย	เริ่ม	13.00	น.	เป็นการให้นักเรียนได้ฝึกการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณ
ไฟฟ้า	โดยใช้เครื่องออสซิโลสโคป	(Oscilloscope)	ในการวัดสัญญาณต่างๆ	ในวงจรเพื่อได้เห็นสัญญาณที่เกิดขึ้นในวงจร	เป็นที่ตื่นเต้นสำหรับ
นักเรียนเป็นอย่างมาก
	 	 	 	 วันอาทิตย์ที่	 24	 กรกฎาคม	 2554	 เป็นการให้บริการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 จำนวน	 50	 คน	 โดยมี	 อาจารย์สุนันทศักดิ์	
ระวังวงศ์	 เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย	 เริ่มช่วงเช้า	 เวลา	 08.30	 น.	 เป็นการบรรยายในส่วนของแสงและการมองเห็น	 ให้นักเรียนทำ
การทดลองด้วยตนเองโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม	 จำนวน	 8	 กลุ่ม	 นักเรียนได้ทำการทดลองเกี่ยวกับทิศทางแสง	 	 การตกกระทบ	 การสะท้อน	
การหักเหของแสงในแท่งปริซึม		เลนส์เว้า		เลนส์นูน		ส่วนช่วงบ่ายเริ่ม	เวลา	13.00	น.	เป็นการทดลองเกี่ยวกับเสียง	ในเรื่องของการเกิดเสียง		
การหักเหของเสียง		ความดังของเสียง	และอันตรายจากเสียง		
	 จากกิจกรรมทั้ง	3	วัน	ในการให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง	จังหวัดราชบุรี	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่	1,	2	และ
3	ในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น	โดยสังเกตได้
จากแบบประเมิน	ครู	และนักเรียน		ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกต่อไป		เพราะทำให้ไม่เบื่อ		
มีความสนุกสนานในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมาก		สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเอง		ชุมชน		สังคม	และประเทศชาติต่อไป	
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กำหนดการ
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม

อาเซียนสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) 2-6 พฤศจิกายน 2554
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ขอเชิญชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	ระหว่างวันที่	2-6
	ธันวาคม	2554		ณ	วัดพระพุทธไสยาสน์		(วัดพระนอน)		อำเภอเมือง		จังหวัดเพชรบุรี		มีกำหนดการ		ดังนี้

วันที่ 2 ธันวาคม 2554
	 18.00-18.30	น.	 พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ประธานพิธีถวายราชสดุดี
	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กล่าวรายงาน	และประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
	 18.30-18.45	น.	 การแสดง	“ละครชาตรีเมืองเพชร...สู่...ละครชาตรี	กรมศิลปากร”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 18.45-19.30	น.	 การแหล่เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	โดย	บุญโทน		คนหนุ่มและคณะ
	 19.30-19.45	น.	 การแสดง	“ชนไก่	(เฮฮอมจลอมเบาะ)”	โดย	ราชอาณาจักรกัมพูชา
	 19.45-20.00	น.	 การแสดง	“ระบำ	8	ชาติพันธุ์	ราชบุรีสายสัมพันธ์”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	 20.00-20.15	น.	 การแสดง	“คีตะมวยไทย”	โดย	วิทยาลัยมวยไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	 20.15-20.30	น.	 การแสดง	“ระบำเทพนิมิตนวลทองสำลี”	และ	“ระบำโนรา”		โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
	 20.30-21.30	น.	 การแสดง	“กลองปูจาลำปางเทิดไท้องค์ราชัน	ฟ้อนอวยชัยไม้เมืองมงคล	การแสดงดนตรีพื้นเมือง	ฟ้อนพุทธบูชา
	 	 ไหว้เบิกฟ้าเวียงละกอน	ฟ้อนดาบและฟ้อนนกกิงกะหล่า	ร่ำเปิงลำปาง”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2554
	 17.45-19.00	น.	 การแสดง	“ระบำบายศรีสู่ขวัญ”	โดย	โรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก
	 	 การแสดง	“รำในน้ำมีปลา	ในนามีข้าว”	โดย	โรงเรียนเทศบาล	3	วัดจันทราวาส
	 	 การแสดง	“พธูกัญญาเทิดไท้องค์ราชัน”	โดย	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 	 การแสดง	“ระบำสวัสดิรักษา”	โดย	โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
	 	 การแสดง	“ระบำมีป้ง	(ตะเกียง)”	โดย	โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
	 	 การแสดง	“อเมซิ่งท่ายาง	4	ภาค”	โดย	โรงเรียนท่ายางวิทยา
	 19.00-19.15	น.	 การแสดง	“พริบพรี	ตรีลีลา”	โดย	โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
	 19.15-19.30	น.	 การแสดง	“เรือมอัปสรา	ภูษาไหม”	และ	“ระบำร่ม”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	 19.30-19.45	น.	 การแสดง	“ระบำบาติก”	และ	“ระบำชนไก่”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
	 19.45-20.45	น.	 การแสดง	“โชว์เปิดวงโปงลาง	นักแสดงนางไห	ขอลอ	กั๊บแก๊บ”	“ลีลานาคินทร์พญาศรีสุทโธนาคราชอำนวยพร”
	 	 “รำพื้นบ้านเทิดพระเกียรติ	12	สิงหาแม่ฟ้าราชินี”	“ฟ้อนภูไทกาฬสินธุ์”	“ฟ้อนแคน”	“ดึงครก	ดึงสาก”
	 	 “ลายลำแพน”	“เซิ้งเจ้าทุย”	“พายเรือ”	“เต้ยลา”		โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	 20.45-21.30	น.	 รำวงย้อนยุค	วง	ส.หาดสวรรค์

วันที่ 4 ธันวาคม 2554
	 17.45-19.00	น.	 การแสดง	“ธำรงเอกลักษณ์ไทย	เทิดไท้องค์ราชัน”	โดย	โรงเรียนมิตรภาพ	34
	 	 การแสดง	“ระบำครุฑ”	โดย	โรงเรียนบ้านหนองขานาง
	 	 การแสดง	“เทิดไท้องค์ราชา	ปวงประชาสุขใจ”	โดย	โรงเรียนเทศบาล	2	วัดพระทรง
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	 	 การแสดง	“พ่อหลวงปวงประชา”	โดย	โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

	 	 การแสดง	“ระบำนาฏยมวยไทย”	โดย	โรงเรียนราษฎร์วิทยา

	 		 	การแสดง	“รำซัดชาตรี”	โดย	โรงเรียนวัดจันทราวาส	(ศุขประสารราษฎร์)

	 	 	การแสดง	“ตะเกียงงอยร้อยพวงมงคล”	โดย	โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

	 19.00-19.15	น.	 การแสดง	“อาเซียนสัมพันธ์	เส้นทางสร้างสรรค์สู่ไมตรี”	โดย	โรงเรียนพรหมานุสรณ์

	 19.15-19.30	น.	 การแสดง	“รำโทน”	รองชนะเลิศภาคกลาง	โดย	ชมรมผู้สูงอายุ	โรงพยาบาลบ้านลาด

	 19.30-19.45	น.	 การแสดง	“โนราแม่บท”	โดย	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 	 การแสดง	“โนราตัวอ่อน”	โดย	ชุมชนพัทลุง

	 19.45-20.00	น.	 การแสดง	“สายฝนในเมืองเล็ก”	โดย	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 20.00-20.15	น.	 การแสดง	“ชุดสืบฮีต	สานฮอย	ฮอมปอย	ไหว้สา	บูชามหาภูมินทร์”

	 	 1)	ฟ้อนดาบ		2)	ฟ้อนรำนก	โต		3)	ฟ้อนผาง		โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

	 20.15-21.30	น.	 การแสดง	“มโนราห์ตัวอ่อน”	“รองเง็ง”	“โนราคล้องหงส์”	“ตารีลีเล็ง”	โดย	มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 5 ธันวาคม 2554

	 17.45-19.00	น.	 การแสดงดนตรี	เพลงพระราชนิพนธ์	และฉายวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจ	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 19.00-19.15	น.	 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล		ประธาน	โดย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 19.15-19.30	น.	 การมอบโล่	รางวัลพ่อดีเด่นด้านวัฒนธรรม

	 19.30-19.45	น.	 การแสดงจากประเทศมาเลเซีย

	 19.45-20.00	น.	 การแสดง	“ฮัวตั้น”	โดย	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 20.00-20.15	น.	 การแสดง	“การแสดงโนราแม่บท”	โดย	มหาวิทยาลัยทักษิณ		การแสดง	“โนราตัวอ่อน”	โดย	ชุมชนพัทลุง

	 20.15-21.30	น.	 การแสดง	“รำบายศรี”	“รำไทภูเขา”	“แพรวากาฬสินธุ์”	“เซิ้งแหย่ไข่มดแดง”	“เอ้ดอกคูน”	“เซิ้งกะลา”

	 	 โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 6 ธันวาคม 2554

	 17.45-19.00	น.	 การแสดง	“รำกลองยาว”	โดย	โรงเรียนเทศบาล	4	วัดไชยสุรินทร์

	 	 การแสดง	“เทิดไท้องค์ราชัน	พ่อหลวงแห่งแผ่นดิน”	โดย	โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

	 	 การแสดง	“นางฟ้าประทานพร”	โดย	โรงเรียนราษฎร์วิทยา

	 	 การแสดง	“ดิเกฮูลู”	โดย	โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

	 	 การแสดง	“รำขวัญข้าว”	โดย	โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

	 	 การแสดง	“นาฎยมวยไทย”	โดย	โรงเรียนคงคาราม

	 19.00-19.15	น.	 การแสดง	“ระบำพริบพรี”	โดย	โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

	 19.15-19.30	น.	 การแสดง	“ศิลปะการต่อสู้แบบโบราณ”	โดย	โรตารี่เพชรบุรี

	 19.30-19.45	น.	 การแสดงจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 19.45-20.10	น.	 การแสดง	“การเต้นลีลาลีลาศ”	โดย	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 20.10-20.30	น.	 การแสดง	“เพลงพื้นบ้าน	กาญจน์-สุพรรณ์”	โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

	 20.30-21.00	น.	 การแสดง	“ระบำทรงหว่านข้าว”		“โปงลางพระนคร”		โดย	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

	 21.00-21.30	น.	 การแสดง	“รำพัดใบตาล”		โดย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 	 พิธีปิดงาน

หมายเหตุ

	 2-6	ธันวาคม	2554	เวลา	10.00-21.00	น.	จัดนิทรรศการทางวิชาการของนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ		และสินค้าชุมชน
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กลยุทธ์เชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศต่างๆ

กลยุทธ์เชิงรุกความสัมพันธ์ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.อภิรัตน์	อุดมทรัพย์

ดอก Sampaguita Jasmine เป็นดอกไม้ประจำชาติ

ห้าง SM Mall Of Asiaห้างขนาดใหญ่ของฟิลิปปินส์

น้ำตกฟิลิปปินส์

...	ต่อจากฉบับที่แล้ว

	 ในฐานะที่ผมเป็นประธานกลุ่มประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับมอบหมายให้เขียนเรื่องนี้		ซึ่ง

ผมเองเคยสัมผัสประเทศนี้มาในช่วงเวลาสั้นๆ	แต่ก็ทำให้เข้าใจคนที่พูดไม่เหมือนเรา	กินไม่เหมือน

เรา	และใช้ชีวิตไม่เหมือนเรา	อยู่พอสมควร	จริงๆ	แล้วคนฟิลิปปินส์มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคน

ไทยมาก	ๆ	

	 คนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย	สะพายเป้ใบเดียวก็ไปได้ท่ัวโลก	ท้ังน้ีอาจ

เนื่องมาจากความได้เปรียบทางภาษา	ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์ตกเป็นเมืองขี้นของประเทศสเปนถึง

400	ปี	หลักฐานท่ีสำคัญก็คือ	มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส	(University	of	Santo	Tomas)	ก่อต้ังข้ึน

ตั้งแต่	ค.ศ.1611	และยังคงดำเนินการเรียนการสอนอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้รวมทั้งการเป็นเมืองขึ้น

ของประเทศอเมริกาอีกกว่า	100	ปี	ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ีผู้เขียนเคยไปเรียนน้ัน	(Central	Luzon	State

University)	ก่อตั้งโดยชาวอเมริกันเมื่อปี	ค.ศ.1907	อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนฟิลิปปินส์ท่องเที่ยวเดิน

ทางเก่งก็เพราะความอดทนอย่างมหาศาลของเขาน่ันเอง	การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปถึงอีกท่ีหน่ึงไม่ใช่

เรื่องง่ายเลยสำหรับประเทศนี้	เพราะมีเกาะแก่งมากมายถึง	7,107	เกาะรวมทั้ง	การตั้งอยู่อย่าง

โดดเดียวกลางมหาสมุทรทำให้ประเทศน้ีต้องประสบกับลมพายุ	ไต้ฝุ่น	และดีเปรสช่ัน	อยู่เป็นประจำ

ความที่บ้านเมืองมีดินแดนที่ไม่ติดกันทำให้การปกครองดูแลนั้นทำได้ยาก	ปัญหาชนกลุ่มน้อยจึง

เกิดขึ้นโดยเฉพาะหมู่เกาะทางตอนใต้	(คล้ายๆ	ปัญหาภาคใต้บ้านเรา)	ในประเทศนี้มีการใช้ภาษาที่

แตกต่างกันมากถึง	170	ภาษา	ผู้เขียนเคยฝึกพูดภาษาตากาล็อกแล้วนำไปพูดกับคนทางตอนเหนือ

ของประเทศปรากฏว่าเขาฟังไม่รู้เรื่อง	เพราะเขาพูดภาษาอิโลกาโน่	ซึ่งเพื่อนๆ	ของผู้เขียนมาจาก

เกาะทางตอนใต้ก็จะพูดภาษาเซบัวโน่	พวกที่เรียกว่าไฮโซก็จะพูดภาษาสเปน	ส่วนภาษาตากาล็อก

และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ	

	 ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีความสัมพันธ์กันมานานแล้ว	ประเทศฟิลิปปินส์

เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างมาก	มีแรงงานที่มีฝีมือรวมทั้งผู้บริหารมืออาชีพด้วย			

ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องทำให้ประเทศต่างๆ	สนใจเข้าไปลงทุนมาก	และฟิลิปปินส์เองก็สนใจการ

ส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอีกด้วย

	 ผู้เขียนเห็นว่า	การแลกเปลี่ยนทาง	ศิลปะ	วัฒนธรรม	รวมทั้งด้านภาษา	เป็นสิ่งที่คน

ฟิลิปปินส์สนใจมาก	ศิลปกรรมของประเทศไทยมีความละเอียดอ่อนช้อยและวิจิตรตระการตามาก

สะท้อนความเป็นคนไทยได้ดี	การรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น

ของใคร	ทำให้หลายๆ	ประเทศอยากศึกษาในความเป็นตัวตนของประเทศไทย	ทางด้านวัฒนธรรม

นั้นอยู่ในรูปของอาหารและดนตรี	ส่วนภาษาไทยเริ่มมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะการเข้ามาทำงาน

ในประเทศไทยจำเป็นต้องสอบเป็นภาษาไทย	ท่ีผ่านมาคนฟิลิปปินส์เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็น

จำนวนมากเพราะค่าเงินท่ีสูงกว่าและค่าครองชีพท่ีต่างกันไม่มาก	แต่วิศวกรรม	พยาบาล	สถาปัตยกรรม

การสำรวจ	แพทย์	ทันตแพทย์	และนักบัญชีต้องสอบเข้าทำงานเป็นภาษาไทยเท่านั้น	
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Halo Halo ฮาโร ฮาโร เป็นภาษาตากาล๊อก
แปลว่า Mix Mix หรือถ้าแปลภาษาไทยน่าจะ

แปลว่า รวมมิตร(หวานเย็น)

adobo carabao mango

	 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง	รวมทั้งการทำประมง	ประเทศไทยมีการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างได้ผล	รวมทั้งมาตรการที่เอาจริง

เอาจังกับเร่ืองมลพิษต่างๆ	การทำวิจัยด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม	และการกำหนดนโยบายด้านน้ีเป็นรูปธรรมและเป็นท่ียอมรับของท่ัวโลก	ฟิลิปปินส์

เป็นประเทศท่ีเปิดรับนักท่องเท่ียว	มีโรงแรมมากมายต้ังอยู่บริเวณริมหาด	โรงงานมากมายท่ีต้ังอยู่ริมแม่น้ำปาซิก	ก่อนท่ีจะไหลลงทะเล	ผู้เขียนเห็นว่า

เป็นการดีท่ีจะได้สร้างความสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน	ด้านการทำประมงน้ันเป็นท่ีทราบกันดีในภูมิภาคน้ีว่าประเทศไทยมีเรือประมง

ท่ีทันสมัย	สามารถออกจับปลาได้แม้ว่าจะมีระยะทางไกลหรือสภาพเป็นเกาะแก่งก็ตาม	อีกด้านหน่ึงคือการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ	การวิจัยเก่ียวกับสัตว์น้ำ

ซึ่งนำไปสู่การสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน	ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น	เป็นที่น่าสนใจหากประเทศเผยแพร่ความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี

เหล่านี้ออกไป

	 ด้านการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจ	ปรับปรุงเรื่องรสชาติ	หรือกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น	ตอนที่ผู้เขียนได้

พำนักอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ลองชิม	Carabao	mango	เป็นมะม่วงพันธุ์หนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์รับประทานเมื่อผลสุก	ผลมีขนาดใหญ่มากๆ

ใหญ่กว่ามะม่วงในประเทศไทยหลายเท่า	แต่รสชาติหวานน้อยกว่าของประเทศไทย	ผู้เขียนมีโอกาสได้รับเชิญไปทานข้าวบ้านคนฟิลิปปินส์อยู่บ่อยๆ

ในฐานะที่เป็นแขกมาเยือน	คนฟิลิปปินส์ก็จะเอาของอย่างดีมาบริการ	ยกตัวอย่างเช่น	ข้าวเป็นข้าวอย่างดีของประเทศเขาเรียกว่า	hybrid	rice	นุ่มลิ้น	

รสชาติอร่อยดี	ราคาแพงมาก	แต่ไม่หอมเหมือนข้าวหอมมะลิของประเทศไทย	เรื่องเหล่านี้ก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้

	 ด้านท่ีผู้เขียนเห็นว่าสำคัญท่ีสุดก็คือความรู้ความเข้าใจเก่ียวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คนฟิลิปปินส์หาเหตุผลมาตลอดว่าทำไมประเทศ

ที่เคยเจริญที่สุดในภูมิภาคนี้อย่างเขา	จึงไม่ก้าวล้ำนำหน้าเหมือนเดิม	เหตุผลหนึ่งที่เขาเองก็ต้องยอมรับความเป็นจริงคือการคอร์รัปชั่นซึ่งเกิดขึ้นทุก

หัวระแหงต้ังแต่ระดับเล็กๆ	ไปจนถึงใหญ่ๆ	ต้ังแต่คนตัวเล็กๆ	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	ตามลำดับ	ทำให้ประเทศน้ีพยายามแก้ท่ีระบบ	

แต่การที่ระบบจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยคนแต่ละคนในชาติร่วมมือสามัคคีกัน	ผู้เขียนคิดว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่คนไทยนั้นได้ผล	ซึ่งไม่ว่าประเทศใดจะนำไปใช้ก็จะทำให้ประเทศนั้น	สมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	ด้านสุดท้ายนี้จะทำให้คน

ฟิลิปปินส์เองได้รู้จักคนไทย	และนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นต่อไปในอนาคต	



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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สายบัวต้มกะทิปลาทูนึ่ง
	 วันนี้มีอาหารเด็ดชนิดหนึ่งมาบอกเล่าให้อยากลองทำรับประทานกันอีกแล้ว	.....	คืออาหารแบบบ้านๆ	ปรุงแบบบ้านๆ	กินแบบบ้านๆ		

แต่รสชาติ		......	ขั้นอาหารเทวดาเลยทีเดียว	...	ขอบอก		...

 ต้มกะทิสายบัว ... อย่างไรเล่าพี่น้องเอ๋ย ...

 เอาก้าน หอมๆ อ่อนๆ ของดอกไม้น้ำมาปรุงเป็นอาหาร ....โห ... สุดแสนจะโรแมนติก

 ปู่ย่าตายาย ภูมิปัญญาไทยของเรา ท่านคิดได้อย่างไรกันหนอ ...

 ด้วยเพชรบุรีน้ีเป็นเมืองชายทะเล	อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากท้องทะเลอันโอชะ	เน้ือปลาทูมัน	อร่อย	และมีให้รับประทานตลอดปี

ทั้งปลาทูสดและปลาทูนึ่ง	ปลาทูนึ่งนำมาต้มกะทิสายบัว	เข้ากันได้ดีมาก	น้ำต้มกะทิที่ปรุงรสเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมแล้วนั้น 

 จะเข้าไปชุ่มฉ่ำอยู่ในสายบัวแต่ละชิ้น แต่ละท่อน รับประทานแล้วถึงรสชาติ อร่อยชื่นใจ

 ค่อยๆ เคี้ยวสายบัวนุ่มๆ ลิ้น ตาก็เหลือบแลแก้มนวลที่มาเคียงอยู่ใกล้ๆ ยังไงๆ อย่าเพิ่งเผลอไผลไปคิดถึงกลิ่นดอกบัวบนปราง

นางเสียก่อนล่ะ  

                             รสชาติของสายบัวต้มกะทิถ้วยนี้ .. จะจืดไป ... อิอิ ......

                                         เอ้า....  ลองปรุงกันดูนาจ๊า  .......

 เครื่องปรุง

	 1.	สายบัว		เลือกที่สายอ่อน	ๆ	ลอกเปลือกเยื่อออก		หักเป็นท่อนเล็ก	ๆ	สัก	1	ถ้วย

	 2.	ปลาทูนึ่ง	2	เข่ง	(ประมาณ	6	ตัว)	แกะเนื้อปลาออกเป็นชิ้น	ๆ	เอาก้างทิ้ง

	 3.	กะทิ	½	กิโลกรัม		แยกหัวแยกหางไว้

	 4.	หัวหอม	7	หัว

	 5.	พริกไทยเม็ด	20	เม็ด

	 6.	ส้มมะขามเปียก		น้ำตาลปึก		กะปิ

 วิธีปรุง

 โขลกหอมแดง	พริกไทย	กะปิให้เข้ากัน	ละลายในหางกะทิ	ยกขึ้นต้มพอเดือด	ใส่น้ำปลา	น้ำตาล	ส้มมะขามและสายบัวที่หักท่อนไว้

ลงไป		ชิมรสดูให้เข้มข้น	พอเดือดอีกครั้งใส่ปลาทูนึ่งที่แกะไว้แล้วโรยหัวกะทิตามลงไป

หมายเหตุ	สายบัวเมื่อหักเป็นท่อน	ๆ	แล้ว		ควรลวกน้ำร้อนสักครั้งเพื่อไม่ให้ดำ
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ทุนการศึกษา

ทุนปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเกาหลี												
	 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี	(Korea	International	Cooperation	Agency	หรือ	KOICA)	เป็นตัวแทนรัฐบาล

สาธารณรัฐเกาหลี	เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์จากประเทศกำลังพัฒนา	รวมทั้งประเทศไทย	สมัครขอรับทุน

การศึกษาระดับปริญญาโท	ณ	มหาวิทยาลัยเกาหลี	(Korea	University)

	 มหาวิทยาลัยเกาหลีเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้	จัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับท็อปของประเทศ	วิทยาเขตใหญ่

อยู่ในเขต	Anam-Dong	ใกล้กับประตูตะวันออก	(East	Gate)	ซ่ึงเป็นอนุสรณ์สถานและแหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือของกรุงโซล	เมืองหลวงของเกาหลีใต้

สำหรับเกณฑ์การสมัครเรียนปริญญาโทโดยทั่วไป 

	 -	ต้องสำเร็จการปริญญาตรีหรือเทียบเท่า		หรือกำลังเรียนภาคเรียนสุดท้าย	มีผลการศึกษาระดับดีเยี่ยม		ต้องมีผลงานสารนิพนธ์ฉบับ

ภาษาอังกฤษ	หรือมีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก	มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย	4	ปี

หลักสูตร Master’s Degree Program in International Development  จำนวนทุน  20 ทุน

	 -	ผู้ได้ทุนต้องเรียนและพักอาศัยในประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลา	12	เดือน	โดยลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	47	หน่วยกิตและเขียนวิทยา

นิพนธ์เสร็จสิ้น	(3	หน่วยกิต)

	 ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด	อย่างไรก็ดี	การไปเรียนต่อประเทศเกาหลี		แม้จะมีหลักสูตรสอนเป็นภาษา

อังกฤษให้เลือกเรียน	แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐาน	อย่างน้อยก็ต้องอ่านออก	เขียนได้	รู้หลักไวยากรณ์	ใช้สนทนากันในชีวิตประจำวันได้	

เพื่อที่จะได้สื่อสารกันรู้เรื่อง	และเกิดปัญหาน้อยที่สุด

ระยะเวลารับทุน	:		16	กุมภาพันธ์	2012		ถึง	28	กุมภาพันธ์	2013

ช่วงเวลาการรับสมัคร	:		ภายในวันที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2554

คุณสมบัติผู้สมัคร

	 -	เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือนักวิจัยที่มีงานทำในประเทศบ้านเกิด	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	อายุไม่เกิน	40	ปี	ผู้สมัครขอรับ

ทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน

	 -	มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ	ไม่เคยได้รับทุนฝึกอบรมในสาขาเดียวกันจาก	KOICA	ในระยะ	

3	ปีที่ผ่านมา

กำหนดสัมภาษณ์	(ทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ)

	 วันที่	14-15	ธันวาคม	ประกาศผลวันที่	27	ธันวาคม

เอกสารการสมัคร

	 -	ใบสมัคร	ดาวน์โหลดได้ที่	http://gsis.korea.ac.kr/students/admissions.html

	 -	เอกสารแนะนำตัวเอง	และแผนการเรียน

	 -	รูปถ่ายขนาด	1.5	นิ้ว	หรือ	3	x	4	ซม.	จำนวน	2ใบ

	 -	เอกสารแสดงผลการเรียนและใบรับรองการจบการศึกษา	(ปริญญาบัตร)	หรือคาดว่าจะจบการศึกษา	ในระดับปริญญาตรี

	 		(ฉบับภาษาอังกฤษ)

	 -	สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร

	 -	จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา	จำนวน	2	ฉบับ

	 -	ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ	(TOEFL,	TOEIC,	IELTS)

	 -	หนังสือรับรองการทำงาน	(ถ้ามี)

 

สถานที่พัก:	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	(International	Cooperation	Center	หรือ	ICC)	และหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกาหลี
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	 สวัสดี	ผู้อ่านทุกท่านครับ	ช่วงนี้ประเทศไทยเกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่	หลายๆ	ฝ่าย		ทั้งรัฐบาล		เอกชน		บุคคลทั่วไป	ต่างช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน	เป็นที่น่าปิติยิ่ง	แต่ในแง่มุมในเรื่องการศึกษาก็ต้องเดินหน้าต่อไป	ซึ่งขณะนี้หลายๆ	มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อทั้งใน

ระดับปริญญาตรี	โท	และเอก	แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเช่นกัน	ในฉบับนี้ขอนำเสนอ	“วิธีการเลือก

มหาวิทยาลัยกับกระบวนการตัดสินใจ”

	 คุณลุง	QA	ได้อ่านบทความของ	โซเวลล์	ซึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่า	การเลือกมหาวิทยาลัย	เป็นการตัดสินใจที่สำคัญเป็นอันดับสองในชีวิต	รองจาก

การเลือกคู่ครอง	เหตุผลก็เพราะว่า	พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ	หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า	เรานั้นทำงานอะไร	แล้วทำอะไรมาบ้าง	แต่รู้แค่ว่าเราจบจากที่ไหน	ก็ไม่ใช่

เรื่องแปลกใช่ไหมครับ	ถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยดีๆ	ดังๆ	คุณเองก็ต้องการที่จะโม้มันออกมา	(ใช่ครับ	โม้มันออกมา)	ในเมื่อมหาวิทยาลัยที่คุณจบนั้น	บ่ง

บอกถึงความสาหัสสากรรจ์ในการเรียน	แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางโปรแกรมของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เรียนง่ายแสนง่าย	แต่ก็จะมีคนในวงการเท่านั้น

ท่ีรู้	และเพราะความแตกต่างของมหาวิทยาลัยน้ันทำให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน	แต่มหาวิทยาลัยน้ันมีมิติมากกว่าช่ือเสียงครับ	เพราะมันยัง

มีมิติถึงคุณภาพชีวิตของนักศึกษาอีกด้วย	ก็ในเม่ือเราคงไม่อยากให้ลูกหลานของเราเรียนแล้วน่ังเครียด	แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เรียนแบบสบายๆ	มีเวลา

ว่างไปน่ังกินเหล้ายาปลาป้ิงกับเพ่ือนฝูง	ดังน้ัน	การเลือกมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีสุดอย่างหน่ึง	และแน่นอนครับ	ในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย

นั้น	จำเป็นที่จะต้องมีการตัดสินใจที่ดี	แล้วการตัดสินใจที่ดีหมายถึงอะไร	ตามหลักแล้ว	กระบวนการการตัดสินใจ	(Decision	making	process)	ที่ดีนั้น	

ประกอบด้วยวิธีการง่ายๆ	ห้าประการครับ

	 1.	รู้ว่าปัญหาของเรานั้น	แท้ที่จริงแล้วคืออะไร	พูดง่าย	ๆ	ก็คือ		รู้ว่าอะไรคือตัวปัญหานั่นแหละครับ

	 2.	พอรู้จักตัวปัญหาแล้ว	ก็มาดูว่า	แล้วอะไรมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราบ้าง	

	 3.	จากนั้นเราก็ไปศึกษาหาข้อมูล	แล้วก็มาดูว่าการตัดสินใจของเรานั้นมี	options	หรือมีทางเลือกอะไรบ้าง

	 			(ไม่ทำอะไรเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งครับ)

	 4.	เมื่อหาข้อมูลได้แล้ว	เราก็ต้องมาสร้าง	trade-off	หรือมาวิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียของแต่ละ	options	หรือตัวเลือก	

	 5.		สร้าง	objective	function	ขึ้นมา	แล้วก็เลือกเอาตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ	

	 ฟังดูก็ไม่ยากใช่ไหมครับ	ในเมื่อเราๆ	ท่านๆ	ก็ตัดสินใจกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว	แล้วมันจะยากตรงไหน	เอาล่ะ	เรามาลองดูกันนะครับว่า	จะมาใช้

กระบวนการการตัดสินใจ	ตามหลักง่ายๆ	ห้าข้อนี้ยังไงบ้าง		อย่างแรกครับ	เราก็ต้องรู้ก่อนว่า	ปัญหาของเราคืออะไร	ซึ่งก็คือเราต้องการเลือกมหาวิทยาลัย	

แล้วอะไรที่มีปัจจัยต่อการตัดสินใจของเราบ้าง	ของแต่ละคนก็อาจจะมีปัจจัยในการเลือกแตกต่างกันไปใช่ไหมครับ	เช่น	

	 1.	ความชอบและความถนัด	(อันนี้ต้องอันดับหนึ่งครับ	เราต้องรู้จักตัวเองก่อน	ก่อนที่เราจะไปรู้จักมหาวิทยาลัย	และคณะที่เราต้องการเลือก)		

	 2.	ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	

	 3.	ชื่อเสียงของคณาจารย์ผู้สอน	

	 4.	หลักสูตรที่เราเรียน	

	 5.	ความเป็นที่ยอมรับในวงการ	ต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เราเรียน	

	 6.	ขนาดของมหาวิทยาลัยและห้องเรียน

	 7.	เพื่อน	

	 8.	คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย	

	 9.	ความคาดหวังว่าพอจบจากมหาวิทยาลัยแล้ว	เราจะได้อะไร	(ซึ่งส่วนมากเราอาจจะไม่ได้สนใจกันมากนักในตอนเลือก)	

	 10.	ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย	และบริเวณแถวนั้น	

	 11.	บางคนอาจจะรวมไปถึง	อยากไปอยู่ต่างจังหวัด	หรืออยากเข้ามากรุงเทพฯ	ก็ได้

	 12.	ค่าเล่าเรียน

เลือกเรียนอะไร	ในมหาวิทยาลัย		
ถึงจะไม่ผิดหวัง

โดย	คุณลุง	QA



15

	 13.	และอ่ืนๆ	อีกมากมาย	เช่น	อัตราส่วนสาวสวยและหนุ่ม

หล่ออาหารอร่อยไหม	มีอาคารเรียนน่าเรียนหรือเปล่า	โอ้ยสารพัด

จะเลือกได้

	 พอเรารู้แล้ว	เราก็ต้องมาศึกษาหาข้อมูลเพ่ือท่ีจะใช้ประกอบ

การตัดสินใจ	การหาข้อมูลก็มีหลายช่องทาง	เช่น	แนะแนว	ศิษย์เก่า

อินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	เพื่อไปศึกษาว่า	มันเป็นอย่างไร	(ซึ่งตอนนี้หาดูได้

ไม่ยากเลย)	 ลองเข้าไปดูที่เว็ปไซต์	 http://www.mua.go.th/users/

bhes/index.htm		(รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน	)

	 เพ่ิมอีกนิดหน่ึงนะครับ	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และภายนอกของมหาวิทยาลัย	ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกเรียนใน

มหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน		

อ้างอิง	:	 http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/

Go%20U/index.html	,

	 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/152480

	 ศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังประจวบคีรีขันธ์			

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		จัดอบรมเรื่อง	“การพัฒนาบุคลิก

ภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ”		ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี		

และปริญญาโท	จำนวน		200	คน		เมื่อวันเสาร์ที่	12		พฤศจิกายน	

2554	โดยมี	คุณบุ๋ม	(ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี)	ดารานักแสดง	และเจ้า

ของธุรกิจเครื่องสำอาง		เป็นวิทยากรในการอบรม

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ
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โดย  คน...เบื้องหลัง

การพูดตรงเป็นสิ่งที่ดี   
แต่ถ้าไม่ตรงคน  

ไม่ตรงเรื่อง  
ไม่ตรงกาลเทศะ

พูดเมื่อไหร่  ก็จะหายนะเมื่อนั้น
(ว.วชิรเมธี)

 อีกหนึ่งฉบับที่เจ๊าแจ๊ะขอต้อนรับผู้ที่ติดตามให้กำลังใจคอลัมน์ของเจ๊าะแจ๊ะกันมาโดยตลอด .. หยิกนิด หยอกหน่อย เขย่านิด ขยับหน่อย
ก็ไม่ว่ากันล่ะ เรื่องที่นำมาถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ให้ผู้ที่อ่านได้ติดตามล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจริง... ที่นำมาตีแผ่ เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น  
อ่านกันสนุกๆๆ ขำขำ เท่านั้นเอง มิได้มีเจตนายั่วยุ สร้างความแตกแยกอย่างไรเลย... (ฟันธง)
 มาเริม่เลยดกีว่า กับขา่วแรกท่ีอยากนำเสนอ กับคนด.ี. มีจติอาสา ท่ีมาชว่ยเหลือกัน ในยามท่ีพี่น้องคนไทยเรากำลังมีความทุกข์ คนไทย ไม่ท้ิงกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่น่าทำมากที่สุด ก็จะเห็นได้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นมา ได้เห็นหลาย
ฝ่าย หลายหน่วยงาน เข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่ คนละเล็กคนละน้อย ช่วยกันไปก่อให้เกิดพลังที่ส่งผ่านเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัย ได้มีขวัญและกำลังใจ....
สู้ๆๆๆ กันต่อไปนะ เจ๊าะแจ๊ะร่วมเป็นกำลังใจให้ 
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. นำผู้พ ักพิงไปดูงานสวนตาลกำนันถนอม โดยมี อบต.ถ้ำรงค์ อำนวยความสะดวก และ
นำไปเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เวลา 14.00-16.00 น. จัดฝึกอาชีพการทำอาหารเมืองเพชร โดย อาจารย์อารี น้อยสำราญ 
ท่ีอาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีและเวลา 17.00-18.00 น. เต้นแอโรบกิส์ประจำวัน นำทีมโดย คุณอิทธิกร ชำนาญอักษร ผู้จดัการ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตอนน้ีรู้สึกว่าจะมีรูปร่างที่เพอเฟคมากเลยทีเดียวนะจะบอกให้  
 แต่ถ้าหันมามองกระจกอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง ได้เรียนรู้นิสัย ได้เรียนรู้พฤติกรรมที่กำลังแสดงออก ประมาณว่า (ผู้ ใหญ่
ไม่อยู่..หนูก็ไม่ไป) น่ีแหละท่ีหลายคนชอบ ไม่ยอมรบัความจรงิของชวีติ เม่ือเด็กๆ เขาเห็นผู้ ใหญ่ทำแบบน้ี เขาคงสับสนว่าพฤติกรรมแบบไหนควรทำหรอืไม่
ควรทำ เด็กบางคนอาจนำไปปฏิบัติตามจนเสียผู้เสียคน เหยียบคนอื่นขึ้นไปมีหน้ามีตา โดยไม่สนใจว่าคนๆ นั้นเขาจะรู้สึกอย่างไร เพียงแค่ ให้มีคนสรรเสริญ  
ชมเชย นับหน้าถือตาก็พอ ...
 มาต่อกันอีกข่าว แว่วๆๆ มาจากทีมงานโยธาของเราว่า อาคารอเนกประสงค์ที่สร้างมาหลายสิบปี อุ้ยยยย.. มานานหลายปี น่าจะได้ฤกษ์เบิกฟ้า
ได้ ใช้กันแล้วกระมัง แต่ที่น่าเปรียบเทียบให้เห็นกันเด่นชัด อาคารเทศบาลเมืองเพชรบุรีสร้างทีหลัง แต่พนักงานได้เข้าไปนั่งอย่างสบายใจกันแล้ว แต่ของ
เราสิ หลังคารั่ว ฝ้าหลุด ปูนแตกแล้วมั้ง  อดใจรอกันอีกหน่อย  วันที่ 9  เดือน 9  ปีไหนไม่รู้  เราคงได้เข้าไปชม...(Oops!!!!)  
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 นำเสนอเรื่องจริงประเด็นร้อนมาตีแผ่... ก้นเจ๊าะแจ๊ะร้อน ๆ ยังงัยก็ไม่รู้... มาข่าวนี้ ข่าวดี และน่าสรรเสริญ ยกย่องชมเชย ผู้ที่ทำความดี..
ก็ย่อมได้รับผลดี ทีมงานของเจ๊าะแจ๊ะทุกทีมงาน ขอแสดงความยินดีผ ่านคอลัมน์น้ี ชมเชยพวกพี่ๆ องค์กรกิจกรรม ที่นำเงินทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย” ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่
18 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 100,000 บาท และเข้ารับพระราชทานเข็มมูลนิธิฯ จากพระองค์ฯ ด้วย แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า “ความดีไม่มีขาย 
ถ้าอยากได้ต้องทำเอง” และขอชมเชยอีกหนึ่งทีมงาน คือ ทีมงานแม่ครัว แห่งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเพชรบุรี ไม่ได้หยุดหย่อน 
ตื่นแต่เช้ามืดทุกวัน  ได้กลับบ้านอีกทีก็เกือบสองทุ่ม  นำทีมโดย คุณบุญล้น  อรุณแย้ม  หัวหน้าแม่ครัวใหญ่  แอบมองว่าซูบ ๆ  ไป  สงสัยนายใช้ไม่หยุดหย่อน 
สู้ ๆ กันทุกคน .... อยากบอกว่างานน้ี ไม่มโีอที  เขาให้คิดดี ๆ ว่าเป็นจิตอาสานะจ๊ะ.... 
 ผ่านกันไปสดๆ ร้อนๆ กับงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2554 สำหรับผลการประกวดนางนพมาศ ได้แก่ นางสาวปิยธิดา เฉียบแหลม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศุภรนันท์ จันทร์โชติวิเชียร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนันทพร วิบูลรังสรรค์ รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวกันติชา คุ้มเมือง ส่วนผลการประกวดกระทง ชนะเลิศ 
ได้แก่ ทีมคณะวิทยาการจัดการ  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมคณะครุศาสตร์  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Applied food science service  
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รางวัลชมเชย  ได้แก่ ทีมอนุรักษ์ศิลปไทย และ ทีม Applied food science service
 เห็นสาวๆ จากงานการเงิน  งานธุรการ เป็นแม่ค้ากันเต็มตัวก็งานน้ี ขายทั้งน้ำตาลสด สตรอเบอรี่ปั่น ลูกชิ้นปิ้ง ขายดีมากมาย เพราะว่างาน
ลอยกระทงปีน้ีมีทั้งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชุมชนในแถบน้ี และที่สำคัญเรายังมีแขกพิเศษคือผู้พ ักพิงที่มจีำนวนถึง 542 คน เข้าร่วมในงานด้วย
ทำให้มีบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษกว่าปีที่ผ ่าน ๆ มา
 มาปิดคอลัมน์กับข่าวนี้ AMAZING !!!! จริงๆ กับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพ ันธ์ เป็นงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด
ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย–อาเซียน และเชิดชูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2554  
ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  นับเป็นงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆ มีการแสดงของชาวอาเซียน  
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ  ที่นำมาแสดงในงานน้ี ดูแล้ว Oops!!!  AMAZING!!!!  จริง ๆ  ต้องขอชื่นชมแม่ทัพอย่างท่าน 
รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 ฉบับน้ี บ๊าย บาย ขอให้มีความสุขกับเดือนใหม่ เดือนที่มีวันหยุดมากมายจ้า.
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ชื่อเรื่อง	:	มหัศจรรย์แห่งรัก
ผู้แต่ง	:	ว.วชิรเมธี
ครั้งที่พิมพ์	:	25
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	เทน้ำเทท่า
ปีที่พิมพ์	:	2553
เลขเรียกหนังสือ	294.3444	ว111ม	หนังสือทั่วไป	ชั้น	3
	 มหัศจรรย์แห่งรัก	หนังสืออันทรงคุณค่าที่จะนำท่านผู้อ่านไปสัมผัสยังโลกของสุนทรียรสแห่ง	
“รักแท้”	และสัมผัสได้จริงใน	“14	มิติ”	มิติแห่งรักที่คุณยังไม่เคยสัมผัสได้จากที่ไหน	มิติแห่งรักที่หลาย
ท่านอาจยังไม่เคยรับรู้	ไม่เคยเข้าใจและไม่เคยเขาถึง	มิติแห่งรักที่พร้อมช่วยเติมเต็มในทุกส่วนสิ่งที่ยังขาด
หาย	ถ่ายทอดโดย	“ว.วชิรเมธี”	ปรัชญาเมธีวิถีพุทธ	เพชรน้ำงามแห่งปัจจุบันกาล	ผู้ถ่องแท้ใน	“ความรัก”
ทั้งทางธรรมและทางโลก	หลายหลากรสรักในเล่มจะช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาความรัก	กำลังมีความรัก	และ
เคยมีความรัก	กระท่ังเคยหันหลังให้แก่ความรัก	ได้มีมุมมอง	ความรู้	ความเข้าใจ	ตลอดจนความปฏิสัมพันธ์
ต่อความรักในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น	(หนังสือมี	เล่ม	1,		2)

ชื่อเรื่อง	:	ธรรมชาติในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
ผู้แต่ง	:	กอบกาญจน์	ภิญโญมารค

ครั้งที่พิมพ์	:	1
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	อินทนิล

ปีที่พิมพ์	:	2554
เลขเรียกหนังสือ	:	895.911009	ก357ธ	หนังสือทั่วไป	ชั้น	5	

 ธรรมชาติในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย	นอกจากจะเป็นงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เรียบเรียงอย่างมีเอกภาพ	และอ้างอิงครบถ้วนแล้ว	ยังมีคุณค่าในแง่ของการเชิดชูให้เห็นคุณค่าของกวีนิพนธ์
ไทยร่วมสมัย	เป็นความพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงพันธกิจของกวีในสังคมไทย	ในฐานะ	“ผู้นำทางปัญญา”	ของ
สังคม	พันธกิจน้ีได้ดำรงอยู่มาอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน	จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	อันอาจนับได้ว่าเป็นคุณสมบัติ
อันโดดเด่นของวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย		คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ	จึงมีมติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง
นี้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี	2552	รางวัลระดับดีเด่น		สาขาปรัชญา		จุดเด่นของหนังสือ		เป็นงานวิจัย
เพื่อสร้างจิตสำนึกต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิทยานิพนธ์ดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

ชื่อเรื่อง	:	สูตรเด็ดอาหารสมุนไพรขายแล้วรวย
ผู้แต่ง	:	กรวีย์	ชูธรรมธัช
สถานที่พิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์	:	2553
เลขเรียกหนังสือ	:	641.563	ก182ส	หนังสือทั่วไป	ชั้น	4
	 สูตรเด็ดอาหารสมุนไพรขายแล้วรวย	หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นสูตรอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	ใน
ลักษณะเป็นอาหารจานเดียวโดยเฉพาะ	นับว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เหมาะแก่ผู้ที่ให้ความสนใจทั่วไป
ได้ใช้เป็นคู่มือในการประกอบอาหารสำหรับรับประทานในครัวเรือน	 หรือส่งเสริมอาชีพโดยนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สำหรับเปิดกิจการร้านอาหาร	 เนื้อหาภายในเล่มได้รวมสูตรและวิธีทำอาหารสมุนไพร	 มากกว่า	
65	 สูตร	 ที่ผู้อ่านสามารถทดลองทำทานได้อย่างง่ายดาย	 อาทิ	 สูตรอาหารจากข้าวสมุนไพร	 จำนวน	 16	
สูตร		สูตรอาหารจากข้าวโพด	28	สูตร	และสูตรอาหารจากหน่อไม้ฝรั่ง	21	สูตร	เป็นต้น	ภายในเล่มมีภาพ
ประกอบสี่สีสวยงาม		เพื่อให้เกิดความชัดเจนและช่วยให้อาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดงานลอยกระทง	สืบสานประเพณีไทย	ประจำปี	2554	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	10	พฤศจิกายน	2554	ณ	หน้า

อาคารวิทยาภิรมย์		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา	17.30	น.	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

เป็นประธานในพิธีเปิด	“รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ	ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยขึ้นมา		

นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยแล้ว		ยังเป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะชุมชนที่

อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย	หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุน	เป็นการแสดงถึงพลังของความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย

	 การจัดงานลอยกระทงซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแล้ว	ยังสืบสานวัฒนธรรมประเพณี	อาทิ	รำวงย้อนยุค	หนังตะลุง	และ

ละครชาตรีซ่ึงหาชมได้ยาก	นอกจากน้ียังเป็นเวทีท่ีให้นักศึกษาและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง	ซ่ึงเป็นทักษะในการสร้างประสบการณ์

อันจะนำไปใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านไว้	ณ	โอกาสนี้		และขอฝากทุกท่านไว้ว่า	น้ำคือชีวิต	ชีวิตคือน้ำ	สวัสดี”

ลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย

	 นายณรงค์	กล่ำทอง	นายกองค์การนักศึกษา		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กล่าวว่า	การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประจำปี	2554	มีวัตถุประสงค์ในการจัด

งาน	ดังนี้

	 1.	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

	 2.	เพ่ือเป็นการเสริมสร้างชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 3.	เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของแหล่งน้ำ

	 โดยในการจัดงานมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

การประกวดนางนพมาศ	ชิงเงินรางวัลกว่า	37,000	บาท	พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก	ฯพณฯ

พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	พร้อมสาย

สะพาย	มีการแสดงของนักศึกษา	การแสดงดนตรี	พร้อมชมลานวัฒนธรรม	อาทิ	หนังตะลุง	

ละครชาตรี	รำวงย้อนยุค	นอกจากนี้ยังมีสินค้าต่างๆ	จำหน่ายอีกมากมาย

	 สำหรับผลการประกวดนางนพมาศ	ได้แก่	นางสาวปิยธิดา	เฉียบแหลม	รองชนะเลิศ

อันดับ	1	ได้แก่	นางสาวศุภรนันท์	จันทร์โชติวิเชียร	รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	นางสาว

นันทพร	วิบูลรังสรรค์	รางวัลขวัญใจมหาชน	ได้แก่	นางสาวกันติชา	คุ้มเมือง	ส่วนผลการ

ประกวดกระทง	 ชนะเลิศ	 ได้แก่	 ทีมคณะวิทยาการจัดการ	 รองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 ได้แก่	

ทีมคณะครุศาสตร์	 รองชนะเลิศ	 อันดับ	 2	 ได้แก่	 ทีม	 Applied	 food	 science	 service		

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รางวัลชมเชย	 ได้แก่	 ทีมอนุรักษ์ศิลปไทย	 และ	 ทีม	

Applied	food	science	service



ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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