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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2554

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา	2554	ระหว่างวันที่	23-28	พฤษภาคม	2554	โดยมี
กิจกรรมต่างๆ	อาทิ	นักศึกษาใหม่พบอธิการบดี	รองอธิการบดี	คณบดี	คณาจารย์ที่ตนเองสังกัด	กิจกรรมฐานวิชาการในมหาวิทยาลัย	และกิจกรรม	
WALK	RALLY	“ทอดน่อง	ท่องเมืองพริบพรี”	ส่วนวันที่	28	พฤษภาคม	2554	เป็นพิธีมอบเข็มและรับโอวาทจาก	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ความว่า
	 สวัสดีนักศึกษาท่ีรักทุกคน	ในนามของคณาจารย์	ศิษย์ปัจจุบัน	บุคลากร	เจ้าหน้าท่ี	ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนท่ีก้าวเข้ามาเป็นศิษย์ของสถาบัน
แห่งนี้	ในรั้วเขียว-เหลือง	ภายใต้เครื่องหมายตราพระราชลัญจกร	ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชทานให้แก่ชาวราชภัฏ
	 ขอให้นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซ่ึงเดิมทีเดียวเป็นวิทยาลัยครู	เป็นสถาบันราชภัฏ		และเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ	
	 ขอแสดงความยินดีและขอช่ืนชมกับนักศึกษาทุกคนท่ีเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และขอแจ้งกับนักศึกษาทุกคนว่า	ครูบาอาจารย์
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่	ภายใต้บริเวณที่เขียวขจี	ร่มรื่น	ร่มเย็น	นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก	เช่น	
ห้องสุมดที่ทันสมัย	ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ	ธนาคารทหารไทย	มินิมาร์ท	ที่พร้อมจะให้บริการแก่นักศึกษาทุกคน	ขอให้นักศึกษาทุกคน
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา
	 ต้องขอชื่นชมองค์การนักศึกษา		สโมสรนักศึกษา	ที่เสียสละและจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่	ในขณะเดียวกันก็ต้องชื่นชมนักศึกษาที่มี
ความอดทน	อดกล้ัน	ส่ิงเหล่าน้ีคือกระบวนการเรียนรู้ระบบการศึกษา	ระเบียบข้อบังคับ	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	ซ่ึงตามโครงสร้าง	70-80%	
จะเน้นในเร่ืองทักษะวิชาการ	อีก	30-20%	คือ	ทักษะชีวิต	ทักษะการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน	เรียนรู้วิชาการเพ่ือให้มีความรู้	สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
    

				ท้ายท่ีสุดน้ี	ขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเราเคารพนับถือ	จงดลบันดาลให้นักศึกษาทุกคน	มีกำลังกาย
มีกำลังใจ	มีกำลังสติปัญญา	วางตนให้เหมาะสม	แต่งกายสุภาพเรียบร้อย	เข้าเรียนตรงเวลา	และขอให้

	 	 	 	 										นักศึกษาทุกคนโชคดี		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 สวัสดี
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กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด
โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 ภารกิจหลักของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง	คือ	การบ่มเพาะธุรกิจของผู้ประกอบการ

รายใหม่	ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อรับการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาปัจจัยบางประการของธุรกิจ

ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการแข่งขันในวงการธุรกิจ	ตามข้อเสนอโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ	ปี	2554	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ	ได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจในส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	4	ราย	ได้แก่	1.	ผลิตภัณฑ์ขนมไทยและเบเกอรี่	คุณณปภา	หอมหวล	2.	ผลิตภัณฑ์	บำรุงผิวนมแพะ	(อาบทอง)	

คุณวาสนา	กุญชรรัตน์	3.	ผลิตภัณฑ์ละครชาตรีเมืองเพชร	คุณอภิเชษฐ์	เทพคีรี	4.	ผลิตภัณฑ์หญ้าหมัก	(อาลาฟัลหมักร่วมกับตาลโตนด,ข้าวโพด,

สับปะรด	และกระถิน)	นอกจากน้ียังได้เห็นชอบให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	ดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจเพ่ิมเติมจากข้อเสนออีก	2	ราย	(บ่มเพาะคู่ขนาน)

ได้แก่	1	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	(จันกะพ้อ)	คุณเสาวนีย์	โตสวัสดิ์			2.	ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของชำร่วย	(ผลิตจากกระดาษเยื่อเตยหอมและ

งานปั้นจิ๋ว)	คุณศจีมาศ	นันตสุคนธ์	รวมผู้ประกอบการที่ดำเนินการปี	2554	–	2555	จำนวน	6	ราย

	 จากท่ีกล่าวมาน้ัน	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	จักต้องทำการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในหลายปัจจัย	คือ	ด้านองค์ความรู้ทางธุรกิจ	ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย	ด้านการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ท่ีโดดเด่น	ด้านการพัฒนาตราสินค้า	ด้านการทดลองตลาด	และกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือความ

เข้มแข็งทางธุรกิจ	ในด้านการทดลองตลาด	ช่วงที่ผ่านมาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	ได้ขับเคลื่อนโดย

การประสาน	สนับสนุน	อำนวยความสะดวก	ให้แก่ผู้ประกอบการ	ได้ออกบูธจำหน่ายสินค้าแก่

กลุ่มเป้าหมาย	เพื่อทดลองตลาด	สร้างการรับรู้ในตราสินค้า	โดยการออกบูธ	ในปี	2554	เริ่มต้นที่

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร	ระหว่างวันท่ี	1-10	เมษายน	2554	ณ	บริเวณถนนหน้าเขาวัง	มีผู้ประกอบการ

ร่วมออกบูธ	3	ราย	งานท่ี	2	งานขอบลาน	อาร์ทมาเช่	คร้ังท่ี	2	ระหว่างวันท่ี	14–18	เมษายน	2554

ณ	โรงแรมรอยัลไดมอน	เพชรบุรี	มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธ	3	ราย	งานฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร	ประจำปี	2553–2554	ระหว่างวันที่	6–8	พฤษภาคม	2554	ณ	ถนน

หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มีผู้ประกอบการออกบูธ	และรวมถึงผู้ประกอบการ

ตามภารกิจสร้างความตระหนักสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่	7	ราย	และงานสัปดาห์วันเกษตรกร

แห่งชาติ	ประจำปี	2554	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันท่ี	11–16	พฤษภาคม	2554	ณ	สนามตรงข้าม

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี	มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธ	2	ราย

งานขอบลาน	อาร์ทมาเช่
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	 จากความมุ่งมั่น	และตั้งใจ	ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	คาดหวังว่าผู้ประกอบการใหม่	

จะสามารถนำเสนอสินค้าของธุรกิจแก่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง	สร้างความเติบโตในการ

ดำเนินธุรกิจ	อีกทั้งตราสินค้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น	นั่นคือภารกิจประการสำคัญ	และในระยะเวลา

ช่วง	6	เดือนนับแต่นี้ไป	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	จักต้องดำเนินการพัฒนาผลประกอบการ	พัฒนา

ธุรกิจของผู้ประกอบการในโครงการให้มีความคืบหน้า	เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลงานโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา	เครือข่ายภาคกลาง

ตอนล่าง	ซึ่งการพัฒนาธุรกิจนับเป็นความท้าทายแก่หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนา	

อย่างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	ฯ	การดำเนินการในบางช่วงเวลา	อาจไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม		แต่เมื่อ

ได้รับการพัฒนาครบกระบวนการ	ก็อาจเกิดผลเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ว่าสิ่งที่ทำมี

ประโยชน์และมูลค่าแก่ธุรกิจเพียงใด	ในส่วนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง	ๆ	จะนำมาแจ้ง

ในโอกาสต่อไป

งานฝึกซ้อมบัณฑิต
พระราชทานปริญญาบัตร

งานพระนครคีรี
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	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	29	พฤษภาคม	2554	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	จัดการทดสอบวัดพ้ืนฐาน
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ	(Placement	Test)	สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ	ชั้นปีที่	1	โดยมีนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ	(คบ.)	และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
(ศศ.บ.)	เข้าทดสอบ	จำนวน	200	คน	โดยมีวัตถุประสงค์ของการทดสอบในครั้งนี้	เพื่อวัด
ความรู้	ความสามารถของนักศึกษาใหม่ก่อนการเรียน	และเพื่อนำผลการทดสอบในครั้งนี้
ไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ	ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษต่อไป

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำโดย	รศ.พินันทร์
คงคาเพชร	คณบดี	ร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ร่วมให้การต้อนรับ	คณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ซ่ึงมาศึกษาดูงาน
ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานความก้าวหน้าและพัฒนางาน
สาธารณสุข	โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมพูนทักษะ
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานนอกสถานที่	เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข	เมื่อวันพุธที่	18	พฤษภาคม	2554	เวลา	13.00	น.	นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
หลักสูตรพร้อมทั้งนำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	และห้องปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	ร่วมกับ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์เขต	16	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เทคนิคการเป็นวิทยากรในรูปแบบผู้นำการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”	ให้แก่ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างท่ี	26-27
พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	 การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านให้เป็นวิทยากรที่มีทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดและการ
ดำเนินงานของสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป	ทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาบุคลากรระหว่างสหกรณ์ในพื้นที่ด้วย	โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	40	คน

	 ตามที่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้มอบหนังสือ	“พรรณพฤกษชาติในป่าโป่งสลอด	จังหวัดเพชรบุรี	 เล่ม	1”	ซึ่งเรียบเรียงโดย	
ผศ.นันท์นภัส	สุวรรณสินธ์ุ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	1	เล่ม	ให้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	ทาง
มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	และจะนำออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย	และผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลดังกล่าวต่อไป		จึงขอขอบคุณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	มา	ณ	โอกาสนี้

ทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

วจก.อบรมเทคนิคการเป็นวิทยากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอบคุณ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
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	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้การต้อนรับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยรัฐยู ่หลิน
จำนวน	14	คน	เมื่อวันจันทร์ที่	30	พฤษภาคม	2554	ซึ่งเดินทางมาศึกษาในสาขาวิชาภาษา
อังกฤษเป็นระยะเวลา	1	ปีการศึกษา	โดยมี	ผศ.ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ผศ.ดร.พิมพ์ระวี	โรจน์รุ่งสัตย์	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	และผศ.ดร.สุทัศน์	นาคจ่ัน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กล่าวต้อนรับ	นอกจากน้ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
อังกฤษยังจัดให้นักศึกษาในสาขาวิชาเป็นบัดดี้	คอยดูแล	ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาจีน	และ
แนะนำในเรื่องต่าง	ๆ	อีกด้วย

	 กองพัฒนานักศึกษา	แจ้งเรื่อง	มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง	มีความประสงค์จะมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จำนวน	2	ทุนๆ	ละ	25,000		บาท
	(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	โดยนักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
	 1.	เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี		
	 2.	ขาดแคลนทุนทรัพย์
	 3.	มีความประพฤติดี
	 4.	มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า	2.50
	 นักศึกษาท่ีสนใจสามารถขอรับและย่ืนใบสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี	24	มิถุนายน	2554	ณ	กองพัฒนานักศึกษา	ดำเนินการพิจารณา
คัดเลือกในวันอังคารที่	28	มิถุนายน	2554	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมองค์การนักศึกษา	และประกาศผลการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่	30
มิถุนายน	2554	พร้อมรายงานตัวในวันศุกร์ที่	1	กรกฎาคม	2554	ตั้งแต่เวลา	09.00	น.	ณ	กองพัฒนานักศึกษา	อาคารองค์การนักศึกษา	

ทุนการศึกษา “มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง”

ต้อนรับนักศึกษาจีน

ฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน

	 นางอัญธิกา	ถาวรเวช	นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับเชิญจาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดีเจ
ประชาธิปไตยชุมชน	เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแนวความคิด	อุดมการณ์	การมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้แก่ดีเจประชาธิปไตยชุมชน	เพื่อให้ดีเจที่จัดรายการในคลื่นวิทยุกระจายเสียง	เคเบิ้ลทีวี
ของจังหวัดเพชรบุรี	นำความรู้ที่ได้รับไปสอดแทรกในขณะจัดรายการ	ทำให้ประชาชนและ
เยาวชนเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครอง	และสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป	
	 การอบรมดังกล่าวจัดข้ึนท่ีห้องพริบพรี	ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเม่ือช่วงเช้าของวันท่ี	2	มิถุนายน	2554	โดยมีนายประดิษฐ์	เหลืองอร่าม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการทำงานของ	กกต.
จังหวัดที่จะมีขึ้น	กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในวันที่	3	กรกฏาคม	2554
	 นายพินิจ	จันทร์ฉาย	หัวหน้างานการมีส่วนร่วม	กล่าวว่า	การอบรมในครั้งนี้	นักจัดรายการทุกคนต่างได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ	อาทิ	
การเมืองที่แท้จริงคืออะไร	การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไร	กกต.คือใคร	มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างและสิ่งที่สำคัญคือนักจัด
รายการวิทยุ	ควรระมัดระวังในการจัดรายการ	ต้องไม่เอ่ยชื่อผู้สมัคร	ชื่อพรรคการเมือง	หรือการสัมภาษณ์ผู้สมัคร	ซึ่งอาจเป็นช่องทางการถูก
ร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นกลางทางการเมือง		ดีเจที่จัดรายการทุกแห่ง	ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	การพูดสอดแทรก	จึงเน้นรณรงค์ให้ประชาชน	
และเยาวชนคนรุ่นใหม่	ท่ีเพ่ิงมีสิทธิเลือกต้ังเป็นคร้ังแรก	ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเมืองการปกครอง	ด้วยการออกไปทำหน้าท่ี
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครั้งที่  6/2554
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9

อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	แจ้งผลการดำเนินงานในโครงการ

ต่าง	ๆ		ดังนี้

ผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 1.	โครงการจัดทำหนังสือ	50	ปีในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี	จัดพิธีมอบหนังสือ

อ่านประกอบชุด	“ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี”	เมื่อวันจันทร์ที่	23	พฤษภาคม	2554	

เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยมี

พลเอกสุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็น

ประธาน

	 2.	โครงการ	“ทอดน่องท่องเมืองพริบพรี	คร้ังท่ี	1”	เม่ือวันเสาร์ท่ี	28	พฤษภาคม	

2554	ณ	พระรามราชนิเวศน์	(วังบ้านปืน)	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.เฉลียว

บุรีภักดี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธาน	มีนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	เข้า

ร่วมโครงการจำนวน	2,600	คน

	 3.	โครงการ	“รณรงค์สวมหมวกนิรภัย”	มหาวิทยาลัยมีการรณรงค์แก่นักศึกษา

และบุคลากร	โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	และจัดทำ

ประกาศเร่ืองรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	100%	ท้ังผู้ขับข่ีและผู้ซ้อนท้าย	โดยในสัปดาห์แรก

ของการเปิดภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2554	สภานักศึกษา	องค์การบริหารนักศึกษา	

และสโมสรนักศึกษาร่วมกันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยที่หน้ามหาวิทยาลัย

	 4.	โครงการ	“กองทุนรวมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”	จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ครั้งที่	4/2554	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2554	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบโครงการ	

“กองทุนรวมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี”	เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่อไป
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	 จัดโดย		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	และหน่วยงานเครือข่าย

	 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดย	ฝ่ายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	และหน่วย

งานเครือข่าย	จะจัดกิจกรรมสัมมนาระดับชาติด้านการท่องเที่ยว	หัวข้อ	Community

and	Consumer	:	The	New	paradigm	in	Tourism	ข้ึนในวันท่ี	14	กรกฎาคม	2554

ระหว่างเวลา	08.00	–	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1	อาคารวิทยาภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	วัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะ

ประสบการณ์	ด้านการจัดการท่องเท่ียว	การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน	และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	และประการสุดท้าย	คือ	การ

พัฒนาบุคลากร	และผู้สนใจด้านการท่องเที่ยว	โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ครั้งนี้จาก	คณาจารย์	นักวิจัย	นักวิชาการ	ด้านการท่องเที่ยว	จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	และมหาวิทยาลัยเอกชน	ทั่ว

ประเทศไทย	พร้อมด้วย	หน่วยงานราชการ	–	เอกชน	ด้านการท่องเที่ยวที่สนใจ	จำนวน

200	คน	จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติด้านการท่องเที่ยว

โดยแจ้งความประสงค์ได้ที ่	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(ฝ่ายประสานงาน)		โทรศัพท์/โทรสาร	032	–	405577	,	032	–	493300	ต่อ	1386	,

081	–	3532403	,	032	–	493313	และ	E-mail	:	ake_eit@hotmail.com	หรือ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 www.pbru.ac.th	 ภายในวันที่	 30	 มิถุนายน	 2554	 (ฟรี)	

ไม่เสียค่าใช้จ่าย	(ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก	ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด)	

การสัมมนาระดับชาติ
ด้านการท่องเที่ยว
หัวข้อ Community and Consumer :
The New paradigm in Tourism
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. 

โดย		Philip	L.	Pearce 

Professor	and	Head	of	Tourism	Program

School	of	Business

James	Cook	University	(Australia)



10

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร่วมมือกับ	สมาคมกีฬาเคร่ืองบินจำลองและวิทยุบังคับ	และสถานีโทรทัศน์
Thai	PBS	จัดการแข่งขันเคร่ืองบินจำลองและวิทยุบังคับ	“หนูน้อยจ้าวเวหา	Thai	PBS	ปี	3”	สนามท่ี	7	เม่ือ
วันที่	7-8	พฤษภาคม	2554	ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	โดยความรับผิดชอบของสาขาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีอาจารย์ประชุม	พันออด	เป็นผู้ประสานงานโครงการ
และดำเนินการจัดการแข่งขัน	ซ่ึงเป็นกิจกรรมในระยะท่ี	2	เพ่ือประเมินผลโครงการบริการวิชาการ	เป็นกิจกรรม
ท่ีพัฒนาต่อยอดจากโครงการ	“อบรมการสร้างเคร่ืองบินจำลองและวิทยุบังคับข้ันพ้ืนฐาน”	ซ่ึงอบรมให้ความรู้
ไปเม่ือวันท่ี	15-16	มีนาคม	2554	ณ	ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	1		มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	การจัดการแข่งขัน
ครั้งนี้	ก็เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคกลางและภาคใต้ตอนบน	เป็นตัวแทนเข้าชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในสนามสุดท้าย	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	โดยมีการชิงชัยกัน
6	ประเภท	โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ด้านฟิสิกส์	การประดิษฐ์	ซึ่งเป็น
การบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายแขนง	ผสมผสานกับศิลปะในการออกแบบ	เพ่ือเป็นส่ิงประดิษฐ์	และเป็น
ของเล่นวิทยาศาสตร์	โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	ด้านวิทยาศาสตร์อากาศพลศาสตร์	กับครู	นักเรียน	และเยาวชน
	 2.	เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการ	วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์	กับครู	นักเรียนและเยาวชน
	 3.	เพื่อนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์	และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 4.	เพื่อสร้างทัศนคติ	และปลูกฝังจิตสำนึก	การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กละเยาวชน
	 5.	เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน	ให้เกิดประโยชน์	และห่างไกลจากยาเสพติด
	 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ถ้าหากมีการส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศ	การกระตุ้น
ให้เด็กและเยาวชน	หันมาสนใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนนับว่าเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิง	เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ซ่ึงเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือนำมาใช้ในการ
ประดิษฐ์เทคโนโลยีอย่างง่าย	ๆ	และประหยัด	จึงนับว่าเป็นประโยชน์ในด้านของการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์อีกด้วย
	 เม่ือวันท่ี	7	พฤษภาคม	2554	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กล่ินงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี	กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช	ชุมพร	ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	นครนายก	สระบุรี	ปทุมธานี	นนทบุรี	
กรุงเทพมหานคร	และเพชรบุรี	จำนวน	118	ทีม	ๆ	ละ	4	คน	จำนวน	470	คน	ที่น่าประทับใจก็คือมีทีมจาก
ประเทศมาเลเซีย	เข้าร่วมแข่งขันด้วย	1	ทีม	จากน้ันจึงเร่ิมทำการแข่งขันรอบคัดเลือกท้ัง	6	ประเภท	โดยคัดเลือก
จากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด	5	อันดับแรก	ผ่านเข้ารอบต่อไป	ในการแข่งขันรอบน้ี	เป็นท่ีสนุกสนานและต่ืนเต้นเป็น
อย่างมาก	เนื่องจากมีทีมเข้าแข่งขันจำนวนมาก	ทั้งที่มีประสบการณ์แข่งขันมาแล้ว	และที่ยังเป็นมือใหม่หัดบิน
บ้าง	หรือมือใหม่ไม่เคยบินก็มี	

“หนูน้อย จ้าวเวหา

Thai PBS  ปี 3”
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	 ส่วนวันที่	8	พฤษภาคม	2554	มีการแข่งขันรอบคัดเลือกต่อ	เนื่องจากทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนมาก	ทำให้บางประเภททำการแข่งขัน
ไม่เสร็จ	จากนั้นเวลา	10.00	น.	เป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โดยมีขบวนแห่นำถ้วยพระราชทานเข้าสู่สนามแข่งขัน
โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เป็นประธานและกล่าวเปิดการแข่งขัน	จากนั้นจึงเป็นการแสดงโชว์การบังคับเครื่องบินขั้นเชี่ยวชาญ
และชำนาญการ	ของชมรมเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดเพชรบุรี	ทำให้ผู้เข้าแข่งขัน	ผู้ควบคุมทีม	และผู้สนใจ	ได้รับชม	เป็นที่ชื่นชอบเพราะเป็น
การแสดงที่ตื่นเต้นและท้าทาย	ต่อสายตาผู้ชมเป็นอย่างมาก		
	 เวลา	14.00	น.	เริ่มมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์	Thai	PBS	และทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสนามที่	7	เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาค
กลางและภาคใต้ตอนบน	การแข่งขันเป็นที่สนุกสนานเพราะว่าเราคัดเอาสุดยอดฝีมือในการบังคับเครื่องบิน	ประเภทละ	5	ทีม	เพื่อคัดเลือกให้เหลือ
เพียง	3	ทีมเท่านั้น	และในการแข่งขันครั้งนี้ก็มีการทำลายสถิติของการแข่งขันทุกสนามทั้ง	2	ปีที่ผ่านมาถึง	2	ประเภทด้วยกัน	และผลการแข่งขันใน
สนามที่	7	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		มีดังนี้
 1.	ประเภทบินผาดโผน	(บินลอดบ่วง)	ทำลายสถิติ
	 ชนะเลิศ	 ชื่อทีม	 ประเทียบ	1	 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน	 จังหวัดสระบุรี				
							 รองชนะเลิศอันดับที่	1	 ชื่อทีม	 ไทรโยคใหญ่	1	 โรงเรียนไทรโยคใหญ	 จังหวัดกาญจนบุรี			
								 รองชนะเลิศอันดับที่	2	 ชื่อทีม	 ธีรศาสตร์	 โรงเรียนธีรศาสตร์	 จังหวัดราชบุรี		
	 2.	ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด
	 ชนะเลิศ																				ชื่อทีม	 เมืองสุพรรณ	 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี		 จังหวัดสุพรรณบุรี			
			 รองชนะเลิศอันดับที่	1	 ชื่อทีม	 ธีรศาสตร์	 โรงเรียนธีรศาสตร์		 จังหวัดราชบุรี		
	 รองชนะเลิศอันดับที่	2	 ชื่อทีม	 ประเทียบ	2	 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน	 จังหวัดสระบุรี	
	 3.	ประเภทบินนาน
	 ชนะเลิศ		 ชื่อทีม	 ประเทียบ	3	 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน	 จังหวัดสระบุรี				
	 รองชนะเลิศอันดับที่	1	 ชื่อทีม	 ละอ่อนทีม	 โรงเรียนวัดบ้านพริก	 จังหวัดนครนายก											
	 รองชนะเลิศอันดับที่	2	 ชื่อทีม	 คนหัวใจสิงห์	4	 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	 จังหวัดกรุงเทพฯ			
	 4.	ประเภทบินยุทธวิธี	(มัธยมปลาย)	ทำลายสถิติ
						 ชนะเลิศ	 ชื่อทีม	 เมืองสุพรรณ	 โรงเรียนสุพรรณบุรี		 จังหวัดสุพรรณบุรี				
				 รองชนะเลิศอันดับที่	1	 ชื่อทีม	 ศิษย์หลวงปู่เปลี่ยน	 โรงเรียนวิสุทธรังษี									 จังหวัดกาญจนบุรี				
	 รองชนะเลิศอันดับที่	2	 ชื่อทีม	 ลูกหลานนายแท่น	 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม			 จังหวัดอ่างทอง		
	 5.	ประเภทบินลำเลียง	(มัธยมปลาย)
	 ชนะเลิศ	 ชื่อทีม	 อบต.บ้านพริก	2	 อบต.บ้านพริก	 จังหวัดนครนายก			
	 รองชนะเลิศอันดับที่	1		 ชื่อทีม	 คนหัวใจสิงห์	6	 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	 จังหวัดกรุงเทพฯ			
	 รองชนะเลิศอันดับที่	2		 ชื่อทีม	 ลูกหลานนายอินทร์	 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม	 จังหวัดอ่างทอง				
	 6.	ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
	 ชนะเลิศ		 ชื่อทีม	 คนหัวใจสิงห์	3	 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	 จังหวัดกรุงเทพฯ							
	 รองชนะเลิศอันดับที่	1		 ชื่อทีม	 หลักสองทีม	3	 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา	 จังหวัดสมุทรสาคร							
	 รองชนะเลิศอันดับที่	2			ชื่อทีม	 จักรยานเหินเวหา	 โรงเรียนวัดบ้านพริก	 จังหวัดนครนายก						
	 พิเศษ		ประเภทวิศวกรน้อย		ชิงเงินรางวัล		10,000		บาท
	 ชนะเลิศ	 ผลงาน	 เทคโนโลยีร่วมสมัย	 ชื่อทีม	 ไทยรามัญ	 โรงเรียนวัดสโมสร	 จังหวัดนนทบุรี						
	 รองชนะเลิศอันดับ	1	 ผลงาน	 ทีมเวิร์ค	 ชื่อทีม	 ละอ่อนทีม	2	 โรงเรียนวัดบ้านพริก	 จังหวัดนครนายก						
	 รองชนะเลิศอันดับ	2	 ผลงาน	 หยิบมาผสม	 ชื่อทีม	 หยิบมา	 โรงเรียนวัดสโมสร	 จังหวัดนนทบุรี	
	 สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้	ขอขอบคุณ	ทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์	Thai	PBS	สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน	กองพันทหารราบท่ี	3	กรมทหารราบท่ี	11	รักษาพระองค์	(กองพันล่าง)	โรงเรียนเทศบาล	1	วัดแก่นเหล็ก	เอ้ือเฟ้ือ
และสนับสนุนมาโดยตลอด	ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจทุกท่าน	ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้	ซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับความรู้
กลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง	ต่อสังคมและประเทศชาติในลำดับต่อไป		



12

ความเป็นมา
	 	ในช่วงแรก	(พ.ศ.2453	ถึง	พ.ศ.2454)	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	5

ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเร่ิมการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ	ซ่ึงในปัจจุบันคือ	งานเกษตร

แห่งชาติ	วัตถุประสงค์ของการจัดงานถือหลักการเดิมของการจัดงานนิทรรศการ	ต่อมา	การจัดงาน

วันเกษตรแห่งชาติได้เร่ิมจัดข้ึนในวันท่ี	2	กุมภาพันธ์ของทุกปี	และได้เปล่ียนไปจากเดิม	คือ	เน้นทางด้าน

ธุรกิจ	ผู้ที่มาเที่ยวงานส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาและข้าราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นส่วนใหญ่	

และบุคคลภายนอกท่ีมาเดินเท่ียวชมงาน	ส่วนพวกเกษตรกรจะมีแต่พวกท่ีเป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าขนสินค้า

มาเพื่อขายเท่านั้นมิได้สนใจใฝ่รู้พัฒนาการใหม่	ๆ	ทางด้านการเกษตร	และบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ต่างเรียกชื่องานนี้ว่า	”งานเกษตรแฟร์”		

	 (ที่มา	:	http://www.sirikitdam.egat.com/days/02febuary/0302.html)

	 ในส่วนภูมิภาคสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเพชรบุรี	ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วันเกษตรกรแห่งชาติ	ประจำปี	2554	จังหวัดเพชรบุรี		

ระหว่างวันที่	11	–	16	พฤษภาคม	2554	ณ	บริเวณสนามตรงข้ามโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด

เพชรบุรี	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	วัตถุประสงค์	เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงบริการของรัฐ	บูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการ	เชิดชูเกียรติ

สร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร	ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มี

คุณภาพแก่ผู้บริโภค

กิจกรรมภายในงาน
 •	จัดนิทรรศการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

 •	พิธีสงฆ์	ทำบุญเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันเกษตรกรแห่งชาติเพชรบุรี

 •	การประกวดพืช	ได้แก่	สับปะรด	มะนาว	ชมพู่เพชรสายรุ้ง	กล้วยหอมทอง	กล้วยน้ำว้า

 •	จัดนิทรรศการทางการเกษตร/สัมมนาวิชาการมาตรฐานฟาร์มปลา

 •	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	/การสัมมนาวิชาการ	เรื่อง	การผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพ

 •	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การประชุมสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตพืชผักปลอดภัย

งานสัปดาห์วันเกษตรกรแห่งชาติ
ประจำปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี
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 •	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การสัมมนาวิชาการ	

เรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

 •	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สัมมนาวิชาการ	เรื่อง	

การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชจากเชื้อรา

 •	จำหน่ายสินค้าธงฟ้า	จำหน่ายสินค้า	OTOP

 •	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร

และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน

 •	จำหน่ายสินค้าเกษตร	พืชผัก	ผลไม้	เนื้อสัตว์

 •	จำหน่ายไข่ไก่ปลอดภัย

 •	จำหน่ายพันธุ์ไม้คุณภาพดี

 •	การแข่งขันการประกอบอาหารจากตาลโตนด	(แกงหัวตาล)

 •	การแข่งขันเฉาะตาลโตนด

 •	การแข่งขันการประกอบอาหาร	(น้ำพริกปลาผักจิ้มพื้นบ้าน)

 •	การแสดงบนเวที

 •	กิจกรรมอื่น	ๆ	เช่น	นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก	อาชีพเสริมเพิ่ม

รายได้นิทรรศการการเกษตร	การสาธิตองค์ความรู้ด้านการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้าน	การสาธิต

และอบรมอาชีพเพื่อสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาการเกษตร	สถานีความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว	การให้บริการประชาชน	การเจรจา

ธุรกิจเกษตร	การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน	การเชิดชูเกียรติ

เกษตรกร	ฯลฯ

	 ในส่วนการเชิดชูเกียรติเกษตรกร	นั้น	คุณบรรเทิง	นวมภักดี	นักศึกษาระดับปริญญาโท	

สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการพัฒนา	ผู้ประกอบการใหม่สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มวลชนนิวส์	และรองประธานสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดเพชรบุรี	ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากจังหวัดเพชรบุรี	ให้เป็นเกษตรกรดีเด่นด้าน

ปศุสัตว์	(การเลี้ยงโคและปลูกหญ้าอินทรีย์)	เนื่องในโอกาส	“งานสัปดาห์วันเกษตรกรแห่งชาติ	

ประจำปี	2554	จังหวัดเพชรบุรี”	อีกทั้งได้นำสินค้าของธุรกิจมาหญ้าฟาร์มมาออกบูธจัดแสดง

นิทรรศการ	สาธิต	และจำหน่ายภายในงานอีกด้วย	เช่น	หญ้าอาลาฟัลสด	และอาหารสัตว์ประเภท

หญ้าหมัก	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ในนามโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ

ในสถาบันอุดมศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ขอแสดงความยินดีกับเกียรติยศที่ได้

รับในครั้งนี้	

	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

	 สนับสนุนการบ่มเพาะต้นกล้าธุรกิจด้วยปัญญา	เพิ่มมูลค่า	สู่ความยั่งยืน

	 โทรศัพท์	032	–	493300	ต่อ	1386	และ	081	–	3532403



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงาน

กลุ่มคนรักเมืองเพชร
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คุณได้ลิ้มลอง
ข้าวแช่เมืองเพชรหรือยัง...

ได้เล่าขานเรื่องข้าวแช่เมืองเพชรมา	2	ตอนแล้ว	มีผู้ไต่ถามว่า	แล้วข้าวแช่เมืองเพชร	เหมือนกับข้าวแช่ชาววังหรือไม่
และมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่	อย่างไร	ผู้เขียนก็จะตอบเท่าที่ได้ค้นคว้า	ศึกษามา	ส่วนจะถูกต้องทั้งหมดหรือไม่

ท่านผู้รู้	ก็โปรดกรุณาชี้แนะเพิ่มเติมด้วย	จะเป็นพระคุณอย่างสูง
เรื่องข้าวแช่เมืองเพชร	และ	ข้าวแช่ชาววัง	นั้น

เป็นที่แน่นอนว่า	สำรับข้าวแช่ของชาววัง	จะต้องวิจิตรบรรจง	ด้วยกับข้าวแช่และเครื่องเคียงมากมาย	เช่น
หัวหอมยัดไส้	ลูกกะปิทอด	หัวไชโป๊ผัดหวาน	พริกหยวกสอดไส้เน้ือเค็ม	ฉีกฝอย	หมูหวาน	ปลากุเลาเค็มห่ันส่ีเหล่ียม
ลูกเต๋าเล็ก	ๆ	ชุบไข่ทอด	ปลาหวาน	รวมทั้งเครื่องเคียงที่สลักเสลาจาก	ผัก	ผลไม้	พริก	อย่างงดงาม	ดังในรำพัน
พิลาปของท่านสุนทรภู่ที่ได้เคยพรรณาไว้ว่า																											

“	ฤดูร้อนก่อนเก่าทำข้าวแช่		น่าชมแต่เครื่องกับสำรับฉัน
ช่างทำเป็นเช่นดอกจอกเป็นดอกจันทน์

งามจนชั้นกระชายทำเหมือนจำปา
มะม่วงดิบหยิบดูจึงรู้จัก		ทำน่ารักรูปสัตว์เหมือนมัจฉา

จะแลลับกลับกลายสุดสายตา
เคยไปมามิได้เห็นจะเว้นวาย	”

ส่วนข้าวแช่เมืองเพชร	จะมีกับ	แค่	3	อย่างเท่านั้น	คือ	ลูกกะปิทอด	ปลาหวาน	หัวไชโป๊ผัดหวาน	      
ท่านผู้เฒ่าผู้แก่	ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเมืองเพชร	ต่างเล่าสืบสานกันต่อ	ๆ	มาอย่างปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตราธิราชเจ้าของไทยในอดีตมาว่า	เมื่อสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่	4	รัชกาลที่	5	ทรงเสด็จแปรพระราชฐาน
มาประทับ	ณ	พระราชวังพระนครคีรี	และพระรามราชนิเวศน์	เพชรบุรีนั้น

จะทรงโปรดให้เจ้าเมืองเมืองเพชร	นำ	ข้าวแช่เมืองเพชร	และขนมขี้หนูเมืองเพชร	ไปขึ้นโต๊ะเสวยเสมอทุกครั้ง																																																										
เป็นความภาคภูมิใจ	ปลาบปลื้มติดตรึงในหัวใจของพสกนิกรชาวเมืองเพชรเป็นยิ่งนัก																																																									

และก็เป็นเรื่องน่าคิดต่อไปอีกว่า
ข้าวแช่ชาววัง	และข้าวแช่เมืองเพชรมีรอยเชื่อมต่อกันได้อย่างไร	ตรงไหน	หรือไม่

เพื่อข้อกระจ่างชัด	ผู้เขียนได้กราบเรียนขอสัมภาษณ์ไปยังท่าน	ม.ล.เนื่อง	นิลรัตน์	ซึ่งกำเนิดในวัง	กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
บิดาเป็นหลานเสด็จในกรม	ชื่อ	ม.ร.ว.อั้น	นิลรัตน์	มารดาของท่านคือ	นางเผือก	นิลรัตน์	เป็นข้าหลวงพระชายาของเสด็จในกรม								

                           หม่อมหลวงเนื่อง	นิลรัตน์	อยู่ในรั้วในวังมาตั้งแต่เด็กกับท่านย่า	คือ	หม่อมเจ้าหญิงสะบาย	นิลรัตน์                                                                       
หม่อมเจ้าหญิงสะบาย	นิลรัตน์	เป็นนายห้องเครื่องของ

พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์	กรมพระสุทธาสินีนาฏ	ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	5	พระพุทธเจ้าหลวง
จากการที่ได้กราบเรียนขอสัมภาษณ์ท่าน	เพื่อหาจุดเชื่อมโยงประเด็นข้อข้องใจเหล่านี้	เมื่อวันพุธที่	1	กันยายน	2547	โดยถามท่านว่า

จากประสบการณ์ท่ีท่านคลุกคลีอยู่ในร้ัวในวัง	โดยเฉพาะในห้องเคร่ืองน้ัน	ท่านมีความคิดอย่างไรระหว่างข้าวแช่เมืองเพชร	และข้าวแช่ชาววัง
จุดกำเนิดจริง	ๆ	น่าจะเป็นอย่างไร	มีความเกี่ยวพันกันหรือไม่

แหม...	สัมภาษณ์แล้ว	ได้ความว่าอย่างไรคงต้องเอาไว้เล่าต่อในคราวหน้าเสียแล้ว
เพราะเนื้อที่คอลัมน์	มีเท่านี้จริง	ๆ	...	ถ้าสนใจ	...	ต้องติดตามกันหน่อยนะเจ้าคะ

ว่าแต่ว่า	...		อากาศร้อน	ๆ	อย่างนี้	คุณได้	แวะมาลิ้มลองข้าวแช่เมืองเพชรกันบ้างหรือยังเอ่ย		....
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	 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน	(ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น	จำนวน	2	ประเภท	
ดังต่อไปนี้
	 ประเภทท่ี	1	ทุน	Fulbright	Thai	Visiting	Scholar	Program	จำนวน	3	ทุน	(สำหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย	2	ทุนและผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทำการวิจัยข้ันสูง	1	ทุน)	เพ่ือทำการวิจัย	บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา	3-6	เดือน	ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 คุณสมบัติของผู้สมัคร	ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือนักวิจัย	มีสัญชาติไทย	จบการศึกษาระดับปริญญาเอก	มีความรู้
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	มีประสบการณ์ทางการสอนหรือวิจัยอย่างน้อย	10	ปีข้ึนไปในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า	(ไม่รวมระยะเวลาศึกษาต่อ)
และสามารถสอนหรือวิจัย	หรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ	ณ	ประเทศสหรัฐฯ	ตามระยะเวลาท่ีกำหนดโดยได้รับจดหมาย
ตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ	แล้ว
	 ประเภทที่	2	ทุน	Fulbright	–Junior	Research	Scholarship	Program	จำนวน	7	ทุน	(สำหรับนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์
จำนวน	2	ทุนและสำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน	5	ทุน)
เพื่อวิจัยเป็นระยะเวลา	6	เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
 คุณสมบัติของผู้สมัคร	ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย	เป็นอาจารย์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่สองขึ้นไปในมหาวิทยาลัยภายใน
ประเทศ	(เฉพาะผู้สมัครภายใต้โครงการฟุลไบรท์เท่านั้น	สำหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	ต้องกำลังศึกษาในชั้นปีที่สองขึ้นไป)
มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี	และมีผลคะแนน	TOEFL	อย่างน้อย	525	(PBT)	หรือ	195	(CBT)	หรือ	71	(IBT)	ผลคะแนน	IELTS	ไม่ต่ำกว่า	6.5
สามารถนำมายื่นสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น	และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยได้รับ
จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ	แล้ว
 สำหรับทุนทั้ง	2	ประเภท	สาขาที่รับสมัคร	หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การเมือง	เศรษฐกิจ	การค้า	กฎหมาย	วัฒนธรรม
หรือการศึกษา	ส่วนการบรรยายนั้น	หัวข้อควรเกี่ยวกับสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ	เช่น	ศิลปะสมัยใหม่	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐ
อเมริกา	หรือบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาคแถบนี้	ทั้งนี้	ทุกหัวข้อที่เสนอควรจะเป็นการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ	ด้วย
	 จุดเด่น
	 -	ผู้สมัครสามารถเสนอโครงการขอรับทุนเพื่อไปทำการวิจัยในด้านต่างๆ	สำหรับงานวิจัยที่ตนสนใจ	มีความเชี่ยวชาญหรือตามสายงาน
และไปในสถาบันที่ตนเห็นเหมาะสม
	 -	ผู้รับทุนได้รับสถานะนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ	โดยเฉพาะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
	 -	ผู้รับทุนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จัดโดยมูลนิธิฯ	เพื่อการศึกษาและการวิจัยในสหรัฐฯ	อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด	เช่น	Predeparture	Orientation	Program	และกิจกรรมนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุนและนักวิจัยภายใต้โครงการฟุลไบรท์ระหว่าง
อยู่ในสหรัฐฯ	เช่น	Occasional	Lecturer	Program,	Enrichment	Program	รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าฟุลไบรท์ชาวอเมริกันในรัฐ
ต่างๆ	ที่ทำการวิจัย
	 -	การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า	การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ	และการประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ	ตลอดระยะเวลา
ที่ทำการวิจัยในสหรัฐฯ	โดยองค์กรมาตรฐานนานาชาติ
	 -	การสร้างและขยายเครือข่ายทางวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพและยั่งยืนกับสถาบันชั้นนำและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ	ซึ่งจะนำ
มาสานต่อในสถาบัน/องค์กรได้
	 -	การเพิ่มบุคลากรที่จะมีมุมมองที่เห็นสากลทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
	 ผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถทำสำเนาระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์	www.fulbrightthai.org	ตั้งแต่บัดนี้	ทั้งนี้
ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฯ	ภายในวันที่	16	กันยายน	ศกนี้	หากมีข้อสงสัย
ประการใด	กรุณาติดต่อ	คุณชีวรัตน์	แก้วแสงขวัญ	ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข	02-285-0581-2	ต่อ	107 

ทุนการศึกษา ไทย-อเมริกัน
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ชื่อเรื่อง : ผ่ามิติจินตนาการ
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ คุประตกุล
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : พาบุญมา  
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 500 ช432ผ หนังสือทั่วไป ชั้น 4
	 ผ่ามิติจินตนาการ	เป็นหนังสือท่ีให้ท้ังสาระความรู้	พร้อมกับช่วยเปิดมุมมองและจินตนาการ

ใหม่	ๆ	นำเสนอให้เห็นถึงมุมมองและแนวคิดที่หลักแหลมของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญๆ	ของโลก

ต้ังแต่ก่อนคริสตกาล	อย่างอริสโตเติล	ไปจนถึงสุดยอดอัจฉริยะนักฟิสิกส์อย่างไอน์สไตน์	พร้อมช้ีให้เห็น

ถึงทิศทาง	แนวโน้ม	และความเป็นไปของสุดยอดเทคโนโลยีโลกตกตะลึง	ที่กำลังจะเกิดในยุคหน้า

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์สร้าง “คนคุณภาพ” ของสุดยอดซีอีโอและองค์กรระดับโลก
ผู้แต่ง : ทศ คณนาพร 

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค
ปีที่พิมพ์ : 2553

เลขเรียกหนังสือ : 658.3 ท234ก  หนังสือทั่วไป ชั้น 4
	 หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอโดยเน้นไปที่เรื่องของ	“การสร้างคนคุณภาพ”	การบริหารจัดการ

คนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	จากรูปแบบและแนวความคิดที่มาจากซีอีโอระดับโลกและของ

เมืองไทย	รวมถึงกลยุทธ์	เคล็ดลับเฉพาะตัวของเหล่าองค์กรต่าง	ๆ	ที่ได้สรรหาวิธีการสร้างคนคุณภาพ

ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง	รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างคนขององค์กรชั้นนำทั้งหลาย	

ชื่อเรื่อง : กินเป็น เรียนเก่ง
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค  
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 613.2 ว712ก หนังสือทั่วไป ชั้น 4
	 การกินอาหารสำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกคน	และสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้น

อยู่กับสิ่งที่คุณกินเข้าไปเป็นสำคัญ	การกินอย่างไรจึงจะถือว่าถูกวิธีและให้ผลดีต่อสุขภาพของเรามาก

ที่สุด	โดยเฉพาะเด็กไทยทุกคนจะได้ทราบว่า	การเรียนเก่งหรือการเป็นอัจฉริยะนั้นสามารถสร้างได้

และอาหารนั้นมีส่วนสำคัญมากในการเสริมสร้างเรื่องนี้	ซึ่งเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะมองข้าม

หรือไม่ทราบถึงพลังมหัศจรรย์ของอาหาร

แ ผ ง ห นั ง สื อ
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โดย  คน...เบื้องหลัง

																															ค่าของคน

ค่าของคนอยู่ท่ีไหนใครบ้างคิด	 ถามสักนิดรู้บ้างไหมใครเฉลย

อยู่ท่ีผลของงานหรือเปล่าเอย	 สหายเอ๋ยหากรู้ด้วยช่วยบอกที

ในสังคมปัจจุบันน้ันเห็นอยู่	 พอนึกดูให้อนาถน่าบัดสี

ค่าของคนปัจจุบันทุกวันน้ี	 เขาวัดท่ีคนน้ันเป็นเส้นของใคร

ผลของงานความขยันน้ันใช่ผล	 บ่งบอกค่าค่าของคนคนน้ันได้

ส่ิงท่ีเห็นและเป็นอยู่รู้แก่ใจ	 คนของใครน้ันเขาถือคือ		ค่าของคน

	 	 	 ณ	นิรนาม

 สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะ ซึ่งวันนี้ขออนุญาตหยิบคำคมที่มีชื่อว่า “ค่าของคน” มาฝากท่านผู้อ่าน เผื่อว่าจะได้มีกำลังใจและสู้ต่อไป หากพวกเราเป็นคนท่ีกินแต่เกาเหลาอย่างเดยีว พลิกความท้อแท้ ส้ินหวังมาเป็นกำลังใจ เดินหน้าต่อไป เพื่ออนาคตของเรา ( ใครจักใคร่ ค้า..ค้า) ในทางไหนก็จะสง่ผลในทางน้ัน (จะดหีรอืช่ัว อยู่ท่ีตัวทำ ... จะสูงหรอืต่ำ อยู่ท่ีทำตัว เราประพฤติตัวของเราด ีก็ย่อมอยู่เป็นสุข แต่คนท่ีประพฤติตัวไม่ดก็ีอยู่เป็นสุขเชน่กัน (สุกๆดิบๆ).... .ว้าว  พร่ำเพ้อไปซะยาว เดี๋ยวจะโดนแบน  พูดความจริงไม่ได้โดนแน่ ๆ หรือคนในสังคมชอบคำเยินยอก็ไม่รู้  ทั้ง ๆ ที่เขาไม่มีความจริงใจเลย .. อุ้ย!!!! หยุดได้แล้ว เจ๊าะแจ๊ะจะพูดมากไปแล้วแหละ... เริ่มไปค้นข่าว คุ้ยข่าว กันดีกว่า   ตอนน้ีทีมงานทางหลวงของเจ๊าะแจ๊ะ ไปแอบดูปฏิบัติการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ท่ีองค์กรกิจกรรมของนักศึกษาได้ร่วมมือกันรณรงค์ ให้ทุกคนสวมหมวกนิรภัยเข้ามาในมหาวิทยาลัย ขยันขันแข็งกันแบบนี้ เดี๋ยวจะโดนหลายๆ คน ตีตราว่าบ้ากิจกรรม .. เบา ๆๆ หน่อยนะนักกิจกรรม ทำดีเกินไปเดี๋ยวจะโดนติติง ...(แต่อย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะจะบอกให้) ....

 มาเขย่าอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกัน  เปิดเรียนมา สายข่าวก็รายงานมาอีกว่า

ท่านรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ภาวนา อังก
ินันทน์ ปฏิบัติการตรวจ

เครือ่งแต่งกายนักศึกษาในคณะอย่างเข้มข้น!!!! ขอช่ืนชมอย่างสุดซ้ึง แ
ละเป็นกำลังใจ

สำหรับการปฏิบัติการในคร้ังน้ี นักศึกษาของเราจะได้แต่งกายให้ถูก
ระเบยีบ มีบุคลิกภาพ

ที่ดี อาจารย์ดีดีแบบน้ีควรยกย่อง เทิดทูน อาจารย์ท่านอื่นที่ช่วยตรวจตราอยู่แล้ว  

อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ เดี๋ยว 2 ขั้น จะได้รับในเร็วพลัน.. สาธุ !!!!!!..

 อีกขา่วหน่ึงท่ีได้ยินเสียงกระซิบกระซาบแบบเบา ๆ มาว่า อาจารย์รัฐศาสตร์

จะนำนักศึกษาบินข้ามประเทศไปสวีเดน เพื่อไปแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม แหมไฮโซ

จรงิๆๆๆ ได้ข้ึนเครือ่งด้วย ท่ีสำคัญอย่าลืมของฝากมาให้ทีมงานเจ๊าะแจ๊ะกันบ้างนะจ๊ะ

.. จะรอ 

 ฉบับน้ี ลากันไปก่อนนะ เจ๊าะแจ๊ะ มีงานท่ีจะต้องรบีไปเคลียร์ก่อน ฉบับหน้า

กลับมาพบกันใหม่  ....



18

	 จังหวัดเพชรบุรี	เป็นจังหวัดในภาคกลางท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเลอ่าวไทย	อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ	123	กิโลเมตร
เป็นเมืองเก่าท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน	โดยมีช่ือปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักท่ีหน่ึงสมัยสุโขทัยและมีหลักฐาน
ทางโบราณคดี	ซ่ึงมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี	ท้ังยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญช้ันเมืองลูกหลวง
ในสมัยอยุธยา
	 จังหวัดเพชรบุรี		แบ่งการปกครองออกเป็น	8	อำเภอ		คือ	อำเภอเมือง	อำเภอเขาย้อย	อำเภอ
หนองหญ้าปล้อง	อำเภอบ้านแหลม	อำเภอบ้านลาด	อำเภอท่ายาง	อำเภอแก่งกระจาน	และอำเภอชะอำ
	 เป็นจังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวครบถ้วน	ต้ังแต่	ภูเขา	ทะเล	น้ำตก	วัด	และวัง	สำหรับ	ท่าย์น้ำข้ามภพ
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งที่ท่านผู้อ่านหลาย	ๆ	ท่านยังไม่เคยไปสัมผัส	เพราะเมื่อได้ยินชื่อแล้ว	
อาจจะงง	ๆ	ว่า	หมายถึงอะไรกันแน่		
 คุณประกิจ	สุดเดือน	หัวหน้าชุมชนศาลเจ้าท่ายาง	เล่าให้ฟังว่า	“สำหรับช่ือท่าย์น้ำข้ามภพน้ันจะแยก
ออกเป็น	ท่าย์	หมายถึงอำเภอท่ายาง	ข้ามภพ	ก็หมายถึงการข้ามฟากหรือข้ามฝั่ง	จากฝั่งท่ายางที่เจริญแล้วไป
ยังฝั่งตำบลท่าแลงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงความเป็นดั้งเดิมอยู่
	 วัตถุประสงค์ในการสร้างท่าย์น้ำข้ามภพ	เนื่องจากในอำเภอท่ายางไม่มีพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจสำหรับชาวอำเภอท่ายาง	ในฐานะที่ผมเป็นประธานชุมชนจึงปรึกษากับกรรมการชุมชนว่าเราจะหาที่
ตรงไหนดี	เราจะทำอะไรให้ท่ายางดีขึ้น	เมื่อมองดูแล้วไม่มีตรงไหนเหมาะสม	นอกจากตรงนี้	ซึ่งแต่เดิมเป็นที่
รกร้างเป็นท่ีท้ิงขยะ	มีเน้ือท่ีประมาณสองไร่	เราจึงเร่ิมปรับพ้ืนท่ีกันมาเร่ือย	ๆ	เพ่ือจะได้ใช้ท่ีตรงน้ีให้เป็นท่ีพักผ่อน
เป็นที่ออกกำลังกายสำหรับชาวอำเภอท่ายาง
	 การปรับพ้ืนท่ีเร่ิมทำกันมาประมาณสามปีแล้ว	โดยได้รับงบประมาณจากกรรมการชุมชนและประชาชน
ชาวอำเภอท่ายาง	และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลอำเภอท่ายางอีกด้วย	สำหรับการจัดทำให้
เป็นตลาดขึ้นมานั้นก็เพิ่งจะเปิดตลาดครั้งแรกเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่	14	และ	15	พฤษภาคม	2554	และทุกเสาร์-
อาทิตย์แรกของเดือนต่อไป	ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่ม	ณ	สวนริมน้ำ	“ฅนรักษ์ท่าย์”	สุดซอยเทศบาล	10
หรือซอย	1	เดิมและฝ่ังยางหย่องตรงข้ามสวนริมน้ำ	ตำบลท่ายาง	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	เป็นท่ีน่ายินดีว่า
มีผลตอบรับในการจัดงานดีมาก		เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจ		ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพมหานคร		ประจวบคีรีขันธ์		
หรือแม้แต่ชาวจังหวัดเพชรบุรีเองก็มาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
	 ในบริเวณท่าย์น้ำข้ามภพ	ท่านจะได้พบกับบรรยากาศอันสวยงามผสมผสานกันระหว่างความทันสมัย
และธรรมชาติของแม่น้ำเพชรบุรีท่ีท่านไม่คาดคิดมาก่อน	การแสดงศิลปะ	หัตถกรรม	วัฒนธรรมและการบันเทิง		
อาหารคาวหวานข้ึนช่ือของท้องถ่ินแสนอร่อย	ขนมโบราณท่ีหาชิมท่ีอ่ืนแทบจะไม่มีแล้ว	แต่ยังคงมีอยู่ท่ีน่ีน่ันคือ
ขนมกระลอจี๋	และขนมอีบั๊ว	นอกจากนี้ยังมีของฝาก	ของที่ระลึก	สินค้าท้องถิ่น	สินค้าการเกษตรในราคาถูกให้
เลือกซื้อ	ฟังเพลงและร่วมร้องเพลงกับนักร้องเสียงดี	นวดแผนไทย	สวนสนุกสำหรับเด็ก	แล้วพาลูกหลานย้อน
อดีตคนน้ำเพชรด้วยการลงเล่นน้ำ	น่ังเรือชมทิวทัศน์	ข่ีจักรยานชมธรรมชาติและอ่ืน	ๆ	อีกมากมาย	รายได้ท้ังหมด
จะนำกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน
	 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน	ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ท่าย์น้ำข้ามภพ	โดยสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่	คุณประกิจ	 081-5710835	 หรือสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่	ททท.สำนักงานเพชรบุรี	 032-
471005-6			ตั้งแต่เวลา	08.30-16.30	ทุกวัน	

ท่าย์น้ำข้ามภพ

“เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”
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โครงการคลายเครียดเพื่อสุขภาพการกุศล
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 ภายในงานจะพบกับความสนุกสนานต่ืนเต้นกับกิจกรรมการแสดงเปล่ียนหน้ากากจีน (แบล็คดราก้อนมายากล) 
การแสดงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คนเชิดโขน โดยหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย เรื่องรามเกียรติ์ 
ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ปะทะ การแสดงเพลงฉ่อยจำอวดหน้าม่าน จากรายการคุณพระช่วยทางช่อง 9
อสมท. โดยนักแสดงชั้นนำของเมืองไทย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง เชิญยิ้ม ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา
18.00-21.00น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

	 คุณบุญสม	 นุชนิยม	 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	 กล่าวว่า	 สภาอุตสาหกรรม	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีความยินดี	 ขอเชิญชม	

“โครงการคลายเครียด	เพื่อสุขภาพการกุศล”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 1.	สนับสนุนกิจกรรมของกาชาดจังหวัดเพชรบุรี	

	 2.	เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ในจังหวัดเพชรบุรี	

	 3.	เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่	เจ้าหน้าท่ีตัวแทน

ฝ่ายจำหน่ายบัตร	โดยทำการออกจำหน่ายบัตรในเขตจังหวัด

เพชรบุรี	และจังหวัดใกล้เคียง	บัตรราคา	1,000	บาท		

(มีอาหารว่างบริการตลอดงาน)	

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	032-414128	

โทรศัพท์มือถือ	081-7856119

“ รับประกันความฮาและได้กุศล 
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ”

หมายเหตุ	:	สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย

ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พร้อมด้วย	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ฝ่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
ที่ ศธ.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521
ปณ.เพชรบุรี


