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คนรุ่นใหม่
หัวใจ

ประชาธิปไตย

	 คำว่า	ประชาธิปไตย	ไม่ได้หมายความเพียงแค่เรื่องการปกครอง	การเลือกตั้ง	สส.หรือ	สว.	เท่านั้น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม	ในสิทธิ	เสรีภาพ	ความรับผิดชอบ	ความเสมอภาค
ของตนเองและของผู้อื่นอย่างสมดุล	ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ตระหนักถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนด้วยการสร้างปัญญาให้แก่สังคม	ร่วมสร้างจินตนาการใหม่เพ่ือปฏิรูปประเทศ	แม้ต้องใช้เวลานาน
แต่การปลุกกระแสให้ผู้คนตื่นตัวเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและบทบาทของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น
เรื่องสำคัญที่หวังจะให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย
	 ด้วยเหตุน้ีทำให้ครอบครัวข่าว	3	จัดทำโครงการ	“คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”	โดยให้ความสำคัญ
ในบทบาทของเยาวชนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย	นับเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวข่าว	3
จะเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนจากท่ัวทุกภาคของประเทศ	ผ่านโรงเรียน	สถาบันอุดมศึกษา	กลุ่มองค์กรเยาวชน
ต่างๆ	ทั้งในเมืองและชุมชน	ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนในระดับเมืองและระดับ
ภูมิภาคเพื่อปลุกพลังเยาวชนอายุระหว่าง	18-25	ปีในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า	10	ล้านเสียงทั่วประเทศและ
ผู้ที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกอีกเกือบล้านเสียงร่วมขับเคลื่อนประชาธิปไตยใสสะอาด	ดั่งประโยคที่ว่า	“สร้าง
ประชาธิปไตย เริ่มต้นใหม่ที่เยาวชน”
	 คาราวานคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย	ยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายกันอย่างต่อเนื่อง	และในวันนี้
(วันพฤหัสบดีท่ี	16	มิถุนายน	2554)	ทีมงานครอบครัวข่าว	3	อยู่กันท่ีจังหวัดเพชรบุรี	เพ่ือต้อนรับเครือข่ายใหม่
ของคนรุ่นใหม่	ที่จะเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยที่ใสสะอาด	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ซึ่งที่นี่มีพลังคน
รุ่นใหม่กว่า	10,000	คน
	 พิธีมอบธงโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยในวันนี้	มี	ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	เป็นประธานรับมอบธงจากครอบครัวข่าว	3	เพ่ือส่งมอบให้แก่นายณรงค์กล่ำทอง
นายกองค์การนักศึกษา	ก่อนส่งต่อให้กับน้องๆ	นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์
โรงเรียนวชิรธรรมโสภิต	โรงเรียนบางจานวิทยา	โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา	และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา	และ
อธิการบดีกล่าวว่า	“คนทุกคนท่ีเกิดมา มีอำนาจการปกครองในตัวเองทุกคน แต่ไม่สามารถใช้อำนาจปกครอง
พร้อมๆ กันได้ จึงมอบหน้าที่หรือมอบอำนาจในการปกครองของตนเองให้แก่ผู้แทน หรือที่เรียกว่าผู้แทน
ราษฏร เพื่อไปทำหน้าที่แทนเรา เลือกคนดีเข้าสภา เป็นตัวแทน ใช้อำนาจของเราแทนเราในสภา”
	 ต่อจากน้ัน	นายพินิจ	จันทร์ฉาย	หัวหน้างานการมีส่วนร่วม	จังหวัดเพชรบุรี	ยังบรรยายให้ความรู้เร่ือง
การเลือกตั้ง	ให้แก่น้องๆ	นักเรียน/นักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
	 ซ่ึงในวันน้ีนายกองค์การนักศึกษาและอธิการบดี	ได้ยืนยันว่า	3	กรกฎาคมน้ี	1	หม่ืนเสียงของนักศึกษา
ที่นี่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาพัฒนาประเทศ	
	 นอกจากน้ี	นายกองค์การนักศึกษา	และทีมงานจากสโมสรนักศึกษา	เดินรณรงค์แจกแผ่นพับ	พร้อม
เชิญชวนให้พ่อค้า	แม่ค้า	ประชาชนในตลาดนัด	ภายในมหาวิทยาลัย		อย่าลืมออกไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง	พร้อมช่วย
กันตรวจสอบการทุจริตซ้ือเสียง	โดยมีมาสคอท	น้องไข่หวาน	น้องน้ำตาลสด	และเจ้าวัวลาน	ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์
ประจำมหาวิทยาลัย	เรียกความสนใจจากผู้พบเห็นได้มากทีเดียว	ก่อนที่นักศึกษากลุ่มนี้	จะรวมกลุ่มกันไปไหว้
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	(รัชกาลที่	6)	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย	เพื่อขอพรให้จังหวัดเพชรบุรี
ได้	ส.ส.ที่เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์เข้ามาพัฒนาจังหวัด	
	 จังหวัดเพชรบุรี	เป็นพื้นที่อีกแห่งที่ต้องจับตามอง	มี	ส.ส.ได้	3	คน	จากผู้สมัครทั้งหมด	15	คน	จาก	7	
พรรคการเมือง	โดยเขต	2	และ	3	เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันรุนแรง	เดิมทั้ง	3	เขต	มี	ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
เป็นเจ้าของพื้นที่	สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร	จากพรรคเพื่อไทย	
และพรรคการเมืองใหม่	เข้าร่วมชิงพื้นที่	ซึ่งในส่วนของ	กกต.บอกว่า	
ประชาชนที่นี่ให้ความสนใจและมีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างมาก	
โดยเฉพาะการเลือกตั้งเมื่อปี	2550	มีคนออกมาใช้สิทธิ์ถึงร้อยละ	83	
ส่วนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้	กกต.ตั้งเป้าว่าชาวเพชรบุรีจะออกมา
ใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	80	ซึ่งพลังคนรุ่นใหม่ที่นี่	ก็เป็นอีกหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่	กกต.คาดว่าจะมาใช้สิทธิ์มากที่สุด



เครื่องบายศรี

นักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
บนเรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผูกด้ายรับขวัญ

ผูกสายด้ายขวัญ
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พิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่
โดย	อาจารย์แสนประเสริฐ		ปานเนียม

	 นับแต่โบราณ	ก่อนรับศาสนาจากชมพูทวีปผู้คนในอุษาคเนย์มีความเช่ือว่าตัวตนของ

มนุษย์ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน	คือ	กาย	และขวัญ	ขวัญเป็นสิ่งประจำตัวรักษามนุษย์

ทุกผู้คนโดยเกาะเก่ียวอยู่กับกาย	เม่ือใดท่ีขวัญยังอยู่ดีเม่ือน้ันเจ้าของขวัญก็เป็นสุข	เม่ือใดขวัญ

หลีกล้ีหนีไปเจ้าของขวัญก็เป็นทุกข์	เช่น	ไม่สบายใจ	หรือเจ็บไข้ได้ป่วย	ดังจะเห็นได้ว่ายามผู้ใด

ตกใจอย่างรุนแรงมักจะเรียกกันว่า	ขวัญหาย	หรือขวัญหนีดีฝ่อ	ต้องมีผู้ปลอบประโลมและเรียก

ขวัญกลับมา	นอกจากนี้แล้วยังเชื่อกันว่า	สัตว์	สิ่งของ	ธรรมชาติ	ก็มีขวัญเช่นกัน	ต่อมาเมื่อรับ

ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมาจากชมพูทวีปศาสนาท้ังสองให้ความสำคัญกับกายและจิต

มากกว่า	เร่ืองขวัญของชนพ้ืนเมืองจึงเป็นรองเร่ืองจิตไป	แต่หากจะเทียบกับศาสนาท้ังสอง	ขวัญ

ก็อาจเปรียบได้กับสติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน

	 ตามธรรมดาแล้วขวัญจะอยู่กับตัวเสมอ	ต่อเมื่อมนุษย์เกิดเจ็บป่วย	เกิดเหตุเภทภัย	

หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตมักเป็นเหตุให้ขวัญไม่อาจทรงอยู่กับตัวได้	โบราณจึงมีพิธีเรียก

ขวัญให้กลับมาดำรงม่ันในกายดังเดิม	พิธีน้ีเรียกว่า	สู่ขวัญบ้าง	ทำขวัญบ้าง	บายศรีสู่ขวัญบ้าง

ตามแต่ท้องถิ่นจะนิยมเรียกสืบๆ	กันมา	การทำขวัญในลักษณะนี้	เช่น	ทำขวัญเดือน	ทำขวัญ

โกนจุก	ทำขวัญนาค	ทำขวัญบ่าวสาว	ทำขวัญคนเจ็บ	ทำขวัญแก่คนที่จะเดินทางไกล	หรือคน

ที่กลับมาแต่เมืองไกล	ดังเช่นกรณีการสู่ขวัญผู้ที่จะต้องไปรับการเกณฑ์ทหารของชาวบ้านใน

ภาคอีสาน	

	 สำหรับในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็นิยมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่

เช่นกัน	ด้วยถือว่านักศึกษาเหล่าน้ีได้เปล่ียนช่วงชีวิตจากการเป็นนักเรียนมาสู่การเป็นนักศึกษา

ย่อมต้องมีการปรับตัวในด้านต่างๆ	ท้ังทางสังคมและความรับผิดชอบส่วนตัว	ระหว่างการเปล่ียน

ผ่านช่วงชีวิตน้ีนักศึกษาอาจจะรวนเรทางด้านสติ	ความคิด	หรือจิตใจไปบ้าง	การทำขวัญนักศึกษา

ใหม่จึงเป็นการเรียกสติให้กลับมาสู่ตัวนักศึกษา	เพื่อความพร้อมในการศึกษาและการใช้ชีวิต

ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

	 ประเทศไทยในแต่ละท้องถ่ิน	ตลอดจนประเทศใกล้เคียง	ยังคงมีความเช่ือและประเพณี

เกี่ยวกับการทำขวัญกันอยู่มาก	หลักของการทำขวัญนั้น	คือการเชิญขวัญให้กลับเข้ามาสู่กาย

เจ้าของขวัญ	โดยมีผู้กล่าวคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเชื้อเชิญขวัญ	จัดอาหารอันประณีตเป็น

เคร่ืองเซ่นขวัญ	โดยอาหารเหล่าน้ีจะจัดใส่ภาชนะอันงดงาม	นิยมเย็บด้วยใบตองเป็นช้ันๆ	เรียกว่า

บายศรี	(บาย=ข้าว,ศรี=ขวัญ	หรือ	สิริมงคล)	อาหารนี้ใช้เลี้ยงดูเจ้าของขวัญนั่นเอง	นอกจากนี้

แล้ว	มักจะมีบุคคลต่างๆ	ที่เจ้าของขวัญนับถือมาร่วมผูกสายด้ายขวัญที่ข้อมือแก่เจ้าของขวัญ

เป็นลักษณะของการผูกขวัญไว้ให้อยู่กับตัวเจ้าของขวัญ	พร้อมท้ังอวยชัยให้พรแก่เจ้าของขวัญด้วย

	 สำหรับพิธีทำขวัญนักศึกษาใหม่ท่ีสาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิบัติกันมาน้ัน	ก็มีหลักการและวิธีปฏิบัติดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น	แต่อาจมีข้อปลีกย่อยต่างกันไป

บ้างเล็กน้อย	กล่าวคือ	เป็นพิธีตามอย่างการทำขวัญแบบภาคกลาง	ท่ีมีการเวียนเทียนฉลองขวัญด้วย	

 ขั้นตอนของการทำขวัญ มีดังนี้	จัดเตรียมเครื่องบายศรีประกอบด้วย	ต้นบายศรี

ข้าวสุก	ไข่ต้ม	ขนมต้มแดง	ขนมต้มขาว	ขนมต่างๆ	กล้วยน้ำว้า	มะพร้าวอ่อน	ผลไม้ต่างๆ	ต้ังไว้

กลางมณฑลพิธี	นักศึกษาใหม่น่ังเป็นวงรอบบายศรี	ต่อด้วยคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพ่ีน่ังล้อม



อธิการบดี คณาจารย์ ร่วมประพรมน้ำมนต์ 
เจิมหน้า และผูกสายด้ายขวัญ

เลี้ยงเจ้าของขวัญ

นักศึกษารุ่นพี่ร่วมผูกสายด้ายขวัญแก่น้องใหม่

เวียนเทียนฉลองขวัญ
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นักศึกษาใหม่อีกชั้นหนึ่ง	ผู้ประกอบพิธีหรือหมอขวัญกล่าวคำเชิญขวัญเป็นภาษาร่าย	จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมกันเวียนเทียนฉลอง

ขวัญนักศึกษาใหม่	หมอขวัญตักอาหารเลี้ยงนักศึกษาเจ้าของขวัญ	และประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล	จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษา

รุ่นพ่ีร่วมกันประพรมน้ำมนต์	เจิมหน้าผาก	และผูกสายด้ายขวัญแก่นักศึกษา	เพ่ือเป็นการรับขวัญและอวยพรนักศึกษาใหม่	ซ่ึงข้ันตอนของพิธีดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับการครอบครูมาจาก	ผศ.บัญญัติ	เรืองศรี	แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร	ซึ่งท่านรับครอบมาจาก	ศ.เรืองอุไร	กุศลาศัย	อีกทอดหนึ่ง

	 โดยท่ัวไปผู้ท่ีผ่านการฝึกจิตมาอย่างดีแล้วย่อมปฏิเสธพิธีกรรมอันเป็นเพียงเปลือกนอกของความสมบูรณ์แห่งดวงจิต	แต่สำหรับบุคคลท่ัวไป

พิธีกรรมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยน้อมนำดวงจิตไปสู่ความสมบูรณ์พร้อมที่จะประกอบกุศลกรรมได้	การบายศรีสู่ขวัญก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่คน

โบราณใช้เป็นเคร่ืองมือสำหรับการน้อมนำจิตใจของบุคคลต่างๆ	ท่ีเข้าร่วมพิธี	ให้ส่งความปรารถนาดีไปยังเจ้าของขวัญ	บททำขวัญ	เคร่ืองประกอบ

พิธี	ดนตรีพิธีกรรม	และขั้นตอนการปฏิบัติพิธี	ล้วนมีผลต่อความรู้สึกของผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น		

	 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษาใหม่โดยผ่านขั้นตอนทางพิธีกรรมย่อมมีผลในการแสดงความเป็นคน

กลุ่มเดียวกันสังคมเดียวกัน	เป็นการสลายความแตกต่างเข้ามาสู่จุดร่วมทางความคิดเดียวกัน	แสดงให้เห็นว่าขวัญ	สติ	ความคิด	จิตใจ	และความรู้สึก	

ของนักศึกษาใหม่ได้ก้าวผ่านความต่างมาเป็นจุดร่วมเดียวกันในองค์กรและพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตใหม่ในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิโดยมีครรลองปฏิบัติตาม

จารีตอันเป็นแบบแผนแห่งองค์กรสืบไป	

    ผูกสายด้ายขวัญ     รำวงฉลองงาน
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	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	4	และวันเสาร์ท่ี	11	มิถุนายน	2554	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	คณะเทคโนโลยี

การเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	นำนักศึกษา	จำนวน	15	คน	ออกให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย	 และยาถ่ายพยาธิแพะ	 ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะกลุ่มหุบกะพง	

อำเภอชะอำ	จำนวน	10	ฟาร์ม		แพะทั้งหมดประมาณ	600	ตัว		ทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา

มีการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในจังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งการทำวัคซีนจะสามารถป้องกันโรค

ดังกล่าวได้

	 เม่ือวันอังคารท่ี	7	มิถุนายน	พ.ศ.2554	เวลา	15.00	น.	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	คณะ

วิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดกิจกรรม	 “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

พิราบขาว’54”	ณ	Studio	(1871)	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	โดยมี	อ.กฤษฎา	สุริยวงค์	ประธาน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิด	และได้รับเกียรติจาก	ผศ.นรีนารถ	ศรีวรนารถ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	และ	อ.วัชระ	เวชประสิทธิ์	ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่	

	 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อ

คณาจารย์	รุ่นพี่	และรับฟังแนวทางการเรียน	ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์			กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	และพิธีบายศรี

สู่ขวัญจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ผศ.ดร.เพ็ญศรี	เปลี่ยนขำ	ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย/วิพากษ์ผลงาน	และคณะ

กรรมการ	 ประกวดนวัตกรรมจากโรงพยาบาลบ้านลาด	 ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม		

ในระหว่างวันที่	13-14	มิถุนายน	2554	ผลการประกวดมีดังนี้

	 รางวัลชนะเลิศ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน	เร่ืองภาคีเครือข่าย	ร่วมใจ

ลดโรคเรื้อรังด้วยวิถีชุมชน			

	 รางวัลท่ี	2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ	เร่ืองการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ด้วยชีววิถีบำบัด		

	 รางวัลที่	3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร	เรื่องการใช้วงล้อคัดกรอง

ความเสี่ยงเบาหวาน	ความดันโลหิต

คณะเกษตรบริการชุมชน

รับเชิญเป็นวิทยากร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พิราบขาว’	54
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	 เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2554	อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	เดินทางไป

ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง	ณ	โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา	อำเภอลำปลายมาศ	จังหวัด

บุรีรัมย์	โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานคร้ังน้ี	เพ่ือให้นักศึกษาในสาขาได้รับประสบการณ์

ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้รู้จักฝึกคิด		

ฝึกวิเคราะห์	สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานคร้ังน้ี	นักศึกษาได้เห็นกระบวนการจัดการเรียน

การสอน	และมีโอกาสได้แลกเปล่ียนแนวคิดด้านการพัฒนาโรงเรียนกับครูใหญ่วิเชียร	ไชยบัง

อีกด้วย	

	 อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	สาขาวิชาภาษาไทย	ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการ

จัดทำทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งชาติ	สำนักหอจดหมายกรุงศรีแห่งชาติ	ให้เป็นวิทยากร

นำเสนอเอกสารพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา	(หงสาสมุดหน่ึง)	ในการประชุมปฏิบัติการ

เรื่อง	“การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ”	 ในวันที่	13–14	มิถุนายน		

2554	ณ	ห้องบุษราคัม	โรงแรมรอยัลไดมอน	จังหวัดเพชรบุรี	

	 ในการประชุมเดียวกันนี้ยังเป็นวิทยากรร่วมกับ	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และ	อ.ปิยวรรณ	คุสินธ์	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี	ในการน้ีนำเสนอเอกสารนิฮาด์เขาลูกช้างด้วย	นอกจากน้ีแล้วสาขาวิชาภาษา

ไทยยังได้ส่งตัวแทนนักศึกษา	นายโกวิทย์	ทองมาก	และ	นายพีระ	สถานสถิต	เข้าร่วมประชุม

เพื่อรับความรู้ทางด้านวรรณกรรมอีกด้วย

	 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่	2,	3	และ	4	สาขาวิชาภาษาไทย	จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

แก่นักศึกษาชั้นปีที่	1	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	มิถุนายน	2554	เวลา	16.00	น.	ณ	เรือนไทย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		โดยได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	อธิการบดี	เป็นประธานในพิธี	นอกจากนี้รองอธิการบดีและคณาจารย์

ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างอบอุ่น	กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	พิธีทำขวัญ

ตามแบบโบราณ	การเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่และปิดท้ายด้วยรำวงย้อนยุคเป็นมหรสพ

ฉลองขวัญ

สาขาวิชาภาษาไทยจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่าง

นำเสนอเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ

	 การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่	สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์รุ่นพ่ี-รุ่นน้อง	รวมท้ัง

เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย	ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	ในโอกาสน้ี		สาขาวิชาภาษาไทย

ขอขอบคุณ	ผศ.พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในเร่ืองสถานท่ีจัดงาน	ขอขอบคุณ

วงดนตรีไทยโอฬารชำนาญศิลป์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปกร	ให้การอนุเคราะห์ดนตรีประกอบพิธี	ขอขอบคุณผู้ปกครองของ	นส.รัสรินทร์

ทรัพย์แสนล้าน	และผู้ปกครองของ	อ.พัชรินทร์	สุริยวงศ์	ให้การอนุเคราะห์เรื่องการประกอบอาหารที่แสนอร่อย	และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ

ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้
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ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ครุศาสตร์	2554

	 เม่ือวันท่ี	26	พฤษภาคม	2554	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จัดพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ณ	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	เพ่ือแนะนำแนวทาง

ในการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย	และการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการที่เป็น

นักศึกษาสายครู	ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ร่วม

ปฐมนิเทศและแนะนำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่	มีคณาจารย์เข้าร่วมในพิธี	ดังน้ี

ดร.สุมาลี	พงศ์ติยะไพบูลย์	รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ	อ.วัชรกัญจน์	หอทอง

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ผศ.วราภรณ์	แก้วแย้ม	ประธานสาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย	ผศ.ไกรรวี	ศรีสุคนธ์	อ.ชนาธิป	บุบผามาศ	อาจารย์ประจำสาขาการศึกษา

	 บริษัท	เออารไอที	จำกัด	ได้จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในด้านการใช้งาน

Microsoft	Office	ภายใต้ช่ือโครงการ	Microsoft	Office	Specialist	Olympic	2011	เพ่ือ

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	นั้น

ในการน้ีคณะวิทยาการจัดการ	ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน	Microsoft	Office	Specialist

Olympic	2011	รอบคัดเลือกภาคกลาง	ในวันที่	31	มีนาคม	2554	ณ	สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ	ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ	ชนะเลิศ

ระดับภูมิภาค		ดังนี้

	 1.	ประเภท		MS	Word		ได้แก่	 นายฉัฐวัสส์	 ตาทอง

	 	 	 นางสาวศิริวรรณ	 รูปทอง

	 	 	 นายสุรัตน์	 กันชิงแก้ว

	 2.	ประเภท		MS	Excel	ได้แก่	 นายวิษณุ		 คชรัตน์

	 	 	 นางสาวสินินธร	 ใจรื่น

	 	 	 นางสาวจอมใจ	 เพิ่มผล

	 3.	ประเภท	MS	Talent	ได้แก่	 นางสาวศศิวิมล	 กาหลง

	 	 	 นางสาวอาริษา	 ทองดี

	 	 	 นายสุรัตน์	 กันชิงแก้ว		

	 และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	ในวันท่ี	31	พฤษภาคม	2554	ณ	วิทยาลัยเทคนิค

สยาม	 ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ	 ชนะเลิศประเภท	MS	 Talent		

ระดับประเทศ		ดังนี้

	 1.	รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่	 นางสาวศศิวิมล	 กาหลง

	 	 	 นางสาวอาริษา	 ทองดี

	 2.	รางวัลชมเชยอันดับ	1	ได้แก่	 นายสุรัตน์	 กันชิงแก้ว		

ปฐมวัย	ดร.มณฑา	จำปาเหลือง	อาจารย์ประจำสาขาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพครู	อ.ธำรงค์	บุญพรหม	อ.คมชนัญ	โวหาร	อ.สกล	ขำเขียว	อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	และ	นายพีระ	พัชรพจนากรณ์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์	ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่าง

อบอุ่นและเป็นกันเอง		

นักศึกษาคณะวิทยาการชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ
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ปฏิทินวิชาการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2554

	 เวลา	15.00	น.	 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9	อาคารวิทยาภิรมย์

วันที่ 27 มิถุนายน 2554

	 เวลา	13.00	น.	 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา	โครงการเตรียมความพร้อมเป็นครู	ตชด.	ณ		ห้องประชุมวิทยาภิรมย์	2

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

	 เวลา	13.30	น.	 การประชุมสภาวิชาการ	ครั้งที่	7/2554	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ชั้น	9		อาคารวิทยาภิรมย์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

	 เวลา	13.30	น.	 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต	ครั้งที่	6/2554	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย		ชั้น	9	อาคารวิทยาภิรมย์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554

	 เวลา	10.00	น.	 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ	3/2554	ณ	ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอเชิญศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2554
วันที่  24  มิถุนายน  2554

เวลา  14.00  น.  

ณ  ห้องประชุมวิทยาภิรมย์  1

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและปัญหาวัยรุ่น
(Academic   and   addescent   Counseling   Center)

นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน วิชาการ และด้านอื่น ๆ 

ขอเชิญมารับคำปรึกษาได้ที่  ศูนย์ให้คำปรึกษาทางวิชาการและปัญหาวัยรุ่น  ที่ชั้น  1  

อาคารวิทยาภิรมย์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ช่วงเวลา  09.00 -16.30  น.)

กำหนดการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่		11-13		กรกฎาคม		2554

ณ		หอประชุมภูมิแผ่นดิน		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 หนังสือที่ทุกท่านจะได้รับในวันนี้เป็นหนังสือที่เกิดจากความพยายามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งมีพลเอกสุรินทร์		
พิกุลทอง	เป็นประธานกรรมการ	ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา	84	พรรษา	เราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์	จึงได้ข้อยุติว่า	จะ
จัดทำหนังสือท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี	มีท้ังหมด	5	เล่ม	เม่ือท่านได้รับแล้ว
น่าจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์		ในแต่ละเล่มจะแยกเรื่องแยกวาระต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก	เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเยาวชน		โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับประถมศึกษา	เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดี		ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์
	 ส่วนหน่ึงท่ีจะกล่าวในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		คงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		และจังหวัดเพชรบุรี
แต่ผมจะกล่าวในภาพรวม	บางส่วนจะเก่ียวพันกับตัวผม	ในฐานะท่ีเป็นองคมนตรี	อดีตนายกรัฐมนตรี	ว่า	ทรงพระราชทานบางส่ิงบางอย่างซ่ึงเป็นประโยชน์
ให้แก่ผมมาตราบเท่าทุกวันน้ี	ซ่ึงผมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างเหลือล้น	สำหรับคนอย่างผม	ท่ีเป็นลูกชาวบ้าน	แต่บังเอิญว่าบิดาของผมไปเป็นทหาร
นอกจากไปเป็นทหารแล้วยังไปเล่นการเมือง	และในท่ีสุดก็อยู่ในเมืองไทยไม่ได้	การท่ีผมเป็นลูกของผู้ท่ีมีความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันและต้องออกไปอยู่
นอกประเทศ	ได้ผ่านประสบการณ์ทั้งในส่วนของหน้าที่การงานแล้วยังได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้	หากว่าไม่เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณแล้ว	คิดว่า	คงไม่มี
โอกาส		ผมเคยพูดกับเพื่อนซึ่งเป็นคนต่างชาติ	อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา	ประจำประเทศไทย	ที่ชื่อ	นายราล์ฟ	แอล.	บอยซ์	(Ralph	L.	Boyce)	ที่
ได้ศึกษาเรื่องของผมแล้วจะกล่าวว่า	แม้แต่ในประเทศตะวันตก	คนที่จะได้รับโอกาสอย่างผมมีน้อยมากๆ	จึงขอยืนยันไว้ตรงนี้ว่า	เป็นเพราะด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณมากล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อผม	
	 พระราชกรณียกิจของพระองค์	ตั้งแต่ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	และมีพระปฐมบรมราชโองการ		ที่ว่า	“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
	 ตลอดระยะเวลา	64	ปีที่ทรงครองราชย์	จะเห็นว่า	พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขและความสุขของประชาชนชาวสยาม
มาโดยตลอด

หนังสือ	50	ปี	ในหลวง
 ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ในจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในพิธีมอบหนังสืออ่านประกอบชุดในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ
เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 ผมได้มีโอกาสรับพระราชกระแสรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติ	ในช่วงที่ผมเป็นแม่ทัพภาคที่	2	อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	ไปพระราชทานเพลิงศพ	หลวงปู่เทสก์ที่จังหวัดหนองคาย	เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วเสด็จฯ	กลับมาที่ท่าอากาศยาน
ท่ีจังหวัดอุดรธานี	มีพระราชกระแสรับส่ังกับผมว่า	“น่ีท่านแม่ทัพ ไปดูซิว่าชาวบ้านแก่งนาง เขามีความเดือดร้อนอะไร แล้วก็หาทางแก้ไขให้เขา”	และ
พระองค์ท่านพระราชทานแนวทางว่า	“แก้ไขจากส่ิงท่ีเล็กๆ ไม่ยุ่งยากต่อจากน้ันจึงค่อยแก้ไขให้มากย่ิงข้ึน”	จากท่ีได้รับพระราชกระแสมาแล้ว	ข้าพเจ้าก็
รีบไปดำเนินการ	สำรวจว่า	บ้านแก่งนางอยู่ท่ีไหน	พบว่า	บ้านแก่งนางอยู่ท่ีห้วยบางทรายซ่ึงอยู่บนภูพาน	เม่ือทราบดังน้ันแล้วข้าพเจ้าจึงเข้าไปพบกับชาวบ้าน
แล้วถามว่า	มีปัญหาอะไร	ปัญหาของชาวบ้านก็คือปัญหาเรื่องน้ำ	เพราะว่าที่ห้วยบางทรายนั้น	อยู่บนที่สูง	เวลาฝนตกลงมาน้ำจะไหลลงตามห้วยลงไปสู่
จังหวัดมุกดาหาร	ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านจะเดือดร้อนมาก	แต่สิ่งที่ดีคือที่หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้	ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้ไปซื้อ
เคร่ืองสูบน้ำไฟฟ้า	(ไดรโว่)	มาใช้เป็นวิธีง่ายๆ	ท่ีจะสูบน้ำข้ึนมาใช้	จะได้ไม่ต้องลงไปตักในลำห้วย	เม่ือต้ังถังแล้วสูบน้ำข้ึนมาใส่ถัง	เพ่ือให้ชาวบ้านได้มาตักน้ำ
ในถังไปใช้	น่ันเป็นวิธีการท่ีแก้ปัญหาง่ายๆ	แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ได้ทรงทำอย่างน้ัน	พระองค์มีโครงการในการแก้ปัญหาของห้วยบางทราย
เป็นโครงการที่ใหญ่กว่าซึ่งในปัจจุบันได้สำเร็จแล้ว
	 สิ่งที่ได้พบเห็นในปัจจุบัน	บ้านแก่งนางซึ่งเดิมมีอยู่	2	หมู่บ้าน	ปัจจุบันเพิ่มเป็น	5	หมู่บ้าน	ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	เพราะมีน้ำกินน้ำใช้
และมีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรด้วย	นั่นคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้และผมได้ประสบด้วยตนเอง
	 พระราชปนิธานเบื้องต้นที่ว่า	“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	ก้องอยู่ในหัวใจของผม		
ซึ่งขณะนั้นผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก	เข้าไปกราบบังคมทูลเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนทางภาคเหนือ	พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางว่า	ทรงมีโครงการหลวงอยู่ที่บริเวณนั้น	ขอให้ใช้โครงการหลวงให้เป็นประโยชน์ในการที่จะแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยา
เสพติดข้ามชายแดนเข้ามา	นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พระราชทานว่า	ทหารไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังทั้งหมด	แต่ว่าขอให้นำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำไว้แล้วมา
ประยุกต์รวมกันเป็นเรื่องของประชาชนร่วมมือกับภาคราชการ	นั่นก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ต้องการนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบ
	 ในส่วนเบ้ืองต้น		คำว่า	“ปกครองแผ่นดินโดยธรรม” 	คือแนวทางท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติโดยยึดถือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ของพระองค์		
	 สิ่งที่ผมต้องการจะบอกในที่นี้คือการที่พระองค์ทรงปฏิบัติ	ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์	ภายใต้รัฐธรรมนูญ	คำว่าพระมหากษัตริย์ภายใต้
รัฐธรรมนูญนั้น	ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อยู่เหนือการเมือง	แต่พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง	ตรงนี้คือจุดที่ต้องการแนะ
นำและแสดงให้ทุกท่านเห็นว่า	ในหลาย	ๆ	เรื่อง	หลาย	ๆ	วาระที่ผมมีโอกาสรับฟังจากพระโอษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เป็นเรื่องที่แสดงถึง
แนวทางที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาโดยตลอด
	 ในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี	ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญได้ต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ	บทบาทของสถาบันของอังกฤษ
มีอยู่	3	ประการ	ซึ่งเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ	บทบาทแรกคือ	To	advise	(ให้คำแนะนำ)	บทบาทที่สอง	TO	Warn	(เตือนหรือตักเตือน)	บทบาทที่
สาม	To	Encourage	(ให้กำลังใจ)		มี	3	บทบาท	พระองค์ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก	คำเตือนของพระองค์	บางครั้ง
จะเป็นเรื่องระหว่างพระองค์กับนายกรัฐมนตรี	บางครั้งจะออกมาในลักษณะที่เป็นสาธารณะ	อย่างเมื่อวันที่	4	ธันวาคม	ของทุกปี	มีพระราชกระแสรับสั่ง
ที่เรียกกันว่าออกมหาสมาคม	ทรงมีรับสั่งในเรื่องต่างๆ	เรื่องของคุณทองแดงบ้าง	เรื่องของแหล่งน้ำบ้าง	เป็นเรื่องที่แล้วแต่พระองค์ท่านจะทรงมีพระบรม
ราชวินิจฉัยว่าจะรับสั่งเรื่องอะไรบ้างในวันนั้น	นั่นก็ถือว่าเป็นการแนะนำหรือการเตือนและเป็นการให้กำลังใจ	ถ้าเราปฏิบัติดีพระองค์ทรงให้กำลังใจ	หน้า
ที่ของพระองค์ตรงนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่า	พระองค์เป็นคลังสมอง เป็นคลังแห่งความรู้ที่มีคุณค่ามหาศาลกับชาติบ้านเมืองของเรา  
	 จากการท่ีพระองค์ทรงงานมาตลอดหกสิบกว่าปี	ทรงทราบถึงปัญหา	และแนวทางในการแก้ไข	ได้พระราชทานส่ิงเหล่าน้ันให้แก่ผู้ท่ีมีหน้าท่ี	ถ้ามี
โอกาสพระองค์ก็จะพระราชทานแนวทางให้	ในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติจะไปทำ	ซ่ึงถือว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาล	ถ้าไม่มีโอกาสท่ีจะได้ใช้คลังสมองให้เป็นประโยชน์
เป็นเร่ืองท่ีได้ทอดท้ิงส่ิงท่ีมีคุณค่าไปเป็นอย่างมาก	พระมหากรุณาธิคุณในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ียังไม่ค่อยมีใครได้กล่าวถึงมากนัก	นอกเหนือไปจากน้ัน	โครงการ
พระราชดำริต่างๆ	เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง	เป็นโครงการที่พระองค์ทรงทดลอง	แล้วนำผลการทดลองออกมาสู่ประชาชน	ให้
ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์		เป็นส่วนที่ถือว่า		นอกจากทรงเป็นคลังสมองแล้ว		ยังนำสิ่งเหล่านั้นไปสู่การวิจัย		การปฏิบัติ		และเผยแพร่ให้แก่ประชาชน		
เป็นสิ่งที่ต้องการจะเรียนต่อทุกท่านว่า		พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการมาโดยตลอด
	 ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสท่ีได้พระราชทาน	ในพระราชพิธีออกมหาสมาคมเม่ือวันท่ี	5	ธันวาคม	ท่ีผ่านมา	ซ่ึงถือว่าเป็นการให้กำลังใจ		เป็นคำ
แนะนำ	และเป็นการเตือนประชาชนคนไทยว่า	เราควรจะต้องทำอะไรบ้าง	เราควรจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน	ถ้าเรามีความสามัคคีกัน	บ้านเมืองของเราคงไม่
ต้องเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นล้ำหน้าไป	เมื่อขาดความสามัคคีทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ	ขึ้น	ความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา		ถือว่า
ทุกคนต้องมองเป้าหมายของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด	ทำความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง	ต้ังใจปฏิบัติให้ดี	ทำด้วยความไม่ประมาท	ทำด้วยความมีสติ	เพราะ
เมื่อขาดสติแล้วจะทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายในหน้าที่ของเรา	นี่ก็เป็นการเตือน	ผมต้องการให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษากระแสพระราช
ดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่	5	ธันวาคม	ที่ผ่านมา		จะเห็นว่าประกอบด้วยหลักการทั้ง	3	ประการ		คือ	มีทั้งคำแนะนำ		คำเตือน	และคำให้กำลังใจ
	 ท้ายท่ีสุดผมขอขอบคุณทุกๆ	ท่านท่ีได้จัดทำเอกสารในเร่ืองของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี
ขอให้ทุกท่านท่ีมาร่วมในพิธี	ประสบแต่ความสุข	ความสำเร็จ	และน้อมนำพระราชดำริเร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีความสำเร็จและมีความสุขสืบไป.



รศ.สุนันท์  นีลพงษ์
ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักเมืองเพชร
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ข้าวแช่ชาววัง..
ดังเล่ามา..

 เมื่อครั้งที่แล้วผู้เขียนได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ข้าวแช่ชาววัง	และข้าวแช่เมืองเพชรมีรอยเชื่อมต่อกันได้อย่างไร	ตรงไหน	หรือไม่

	 และเพื่อความกระจ่างชัด	 ผู้เขียนได้กราบเรียนขอสัมภาษณ์ไปยังท่าน ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์	 ซึ่งกำเนิดในวัง	 กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์	

บิดาเป็นหลานเสด็จในกรม	

	 ชื่อ	ม.ร.ว.อั้น นิลรัตน์	มารดาของท่านคือ  นางเผือก นิลรัตน์		เป็นข้าหลวงพระชายาของเสด็จในกรมหม่อมหลวงเนื่อง	นิลรัตน์	อยู่ใน

รั้วในวังมาแต่เด็กกับท่านย่า	คือ	หม่อมเจ้าหญิงสะบาย นิลรัตน์

หม่อมเจ้าหญิงสะบาย นิลรัตน์	เป็นนายห้องเครื่องของ	

พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระพุทธเจ้าหลวง

	 จากการที่ได้กราบเรียนขอสัมภาษณ์ท่าน	เพื่อหาจุดเชื่อมโยงประเด็นข้อข้องใจเหล่านี้	เมื่อวันพุธที่	1	กันยายน	2547	หม่อมหลวงเนื่อง

นิลรัตน์ ท่านได้กรุณาตอบว่าจากการท่ีท่านอยู่กับท่านย่าของท่าน	ซ่ึงเป็นนายต้นเคร่ืองของตำหนักพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์	น้ัน

ท่านทราบมาว่า	

 “ข้าวแช่ชาววังนั้น		แต่เดิมมา	ได้นำมาจากเมืองเพชร	ข้าวแช่เป็นของพื้นบ้านเมืองเพชร	มีมานานนักหนาแล้ว	ชาววังนำมาปรับปรุง

หลายยุคสมัย																

 ครั้ง สมเด็จพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ในรัชกาลที่ 5 	ก็ทรงนำมาปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบของข้าวแช่

ชาววัง	โดยเพิ่มเติมกับข้าวอีกหลายอย่าง	เช่น	พริกหยวกสอดไส้	ปลากุเลาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็ก	ๆ	ชุบไข่ทอด	และอีกมากมายหลายอย่าง	

เป็นข้าวแช่ชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ”

ข้าวแช่เมืองเพชรนั้นมีกับข้าวแค่ 3 อย่างเท่านั้น คือ ปลาหวาน ลูกกะปิทอด และ ผัดไชโป๊หวาน

	 จึงนับเป็นคำตอบที่มากด้วยคุณค่า	กระจ่างชัดด้วยความเกี่ยวพันมาระหว่างข้าวแช่เมืองเพชร	และข้าวแช่ชาววัง	อันส่งเสริม	เชิดชูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของคนเมืองเพชรให้จำรัสเรือง										
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ผู้เขียนขอกราบคารวะท่านหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์

มา ณ ที่นี้  ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง

	 ท่านเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ในด้านอาหารชาววังทุกชนิด	ท่านเป็นนักเขียนนามกระฉ่อนมิเพียงมากด้วยเสน่ห์ปลายจวักเท่านั้น	แต่ท่านได้

ใส่เสน่ห์ไว้ที่ปลายปากกาของท่านในทุกบทความ								

จึงมีผู้อ่านติดกันงอมแงม  ในนิตยสารพลอยแกมเพชร

ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำฉบับหนึ่งของเมืองไทย

 แม้ว่าบัดน้ีท่านจะลาจากโลกน้ีไปแล้วก็ตาม  แต่คุณค่าของท่าน ความรู้ในด้านอาหารชาววังของท่าน ก็จะยังคงอยู่คู่กับบ้านเมืองไทย

ของเราตลอดไปชั่วกาลนาน          

	 ความจริงแล้ว	แต่คร้ังอดีตมาก็คงมีตำรับข้าวแช่ชาววังอีกหลายตำรับทีเดียว	เพราะเมืองเพชรบุรี	เป็นเมืองท่ีมีพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

แทบทุกพระองค์	 โปรดปรานที่จะเสด็จมาประทับครั้งละนานๆ	แม้แต่ครั้งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	หรือสมัยรัชกาลที่	4	ที่โปรดสร้างพระ

ราชวังพระนครคีรี															

และในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 สาวงามลูกเจ้าขุนมูลนายเมืองเพชร

ก็ได้เข้ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท	สนองราชการเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามหลายคน

เช่น	เจ้าจอมก๊ก	ออ	เป็นต้น

ข้าวแช่เมืองเพชรก็คงจะได้มีโอกาสแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นข้าวแช่ชาววังมาหลายยุคหลายสมัย

และยังสืบทอดต่อเนื่องมาดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน  อย่างนี้แล้ว … ทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมายังเมืองเพชรบุรี

	 จะไม่แวะเข้าไปชิม	“ข้าวแช่เมืองเพชร”	ของว่างโบราณ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเมืองเพชรสักถ้วยหนึ่งหรือที่เมืองเพชรมีข้าวแช่

ขายทุกวัน	ทุกฤดูกาล	หลายเจ้าด้วยกัน	และอร่อยๆ	ทั้งนั้น														

งั้น..คราวหน้า จะแนะนำร้านข้าวแช่เมืองเพชรให้สักสองสามร้านก็แล้วกัน..

เวลามาเมืองเพชรจะได้ทราบว่า  จะไปหารับประทานได้ที่ไหน  แต่ไม่ว่าจะเป็นร้านใด..ก็ขอการันตีว่า

อร่อยทุกร้านเลยทีเดียวเจียว..ขอบอก  ขอบอก
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	 ในยุคปฏิรูปการศึกษา	เร่ืองประกันคุณภาพการศึกษานับว่าเป็นเร่ืองท่ีมีการกล่าวถึงมากในบุคคลทุกระดับ	การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยเร่ิมจากการท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดี	และได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน	รวมถึงให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา	(สมศ.)เพ่ือทำหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์	วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก	และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา	สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีนั้นได้กำหนดให้สาขาวิชา	และคณะ/สำนัก/สถาบัน	จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	และมีการ

ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	มีการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบภายใน	ประเมินคุณภาพภายใน		และการประเมินคุณภาพภาย

นอก	ถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยจะผ่านการตรวจประเมินไปแล้ว	แต่ก็ยังมีคำถามอยู่มากมายเก่ียวกับเร่ืองประกันคุณภาพว่า	“ประเมิน

ไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร จุดเด่นก็ไม่ได้ดีขึ้น อะไรที่บกพร่องก็ยังคงบกพร่องอยู่ มีการประเมินผลแต่ก็ไม่ได้เอาผลการประเมินมาใช้ในการปรับ

ปรุงอย่างจริงจัง” ซึ่งภาพเหล่านี้อาจบ่งบอกได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษายังลงไปไม่ถึงบุคลากรทุกระดับหรือไม่	หรือระบบและกลไกของ

การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่ดีพอ

	 การประกันคุณภาพคือ	“หน้าท่ี”	ท่ีบุคลากรทุกคนทุกหน่วยงานต้องกระทำ	เพราะมีท้ังกฎหมายและนโยบายของรัฐกำหนดไว้	ท่ีผ่านมา

ดูเหมือนว่า	หน้าท่ีน้ีจะกลับกลายเป็น	“ภาระ” ท้ังน้ีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของการทำงานประกันคุณภาพจะทำเฉพาะช่วงก่อนท่ีจะมีการตรวจประเมิน

เท่าน้ัน	เพ่ือให้มีเอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบ	จะมีคนกลุ่มหน่ึงท่ีหัวหมุนกับการจัดเตรียมเอกสาร	ผลท่ีได้จากการตรวจสอบหรือการประเมิน

จะมีบางส่วนเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้เพื่อจัดทำแผน	หากต้องการเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็ลองนำผลการประเมินภายในในแต่ละปีมาพิจารณาดู	จะพบว่า

ปัญหาท่ีตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาท่ียังคงอยู่	ยังไม่ได้รับการแก้ไขและก็เหมือนกับในปีแรกๆ	และปีต่อๆ	มา	ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	การตรวจประเมิน

ภายในซึ่งเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยงานนั้นๆ	ปรับปรุงคุณภาพโดยการสะท้อนให้เห็นจุดเด่น	และโอกาสพัฒนาหรือจุดด้อย	ในทาง

ตรงกันข้าม	ถ้าทุกคนเห็นว่าการประกันคุณภาพคือ	“หน้าที่”	ที่ต้องทำจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้จาก

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง	ก็อาจไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ	เฉพาะหน้า	เพื่อการตรวจสอบอีกต่อไป	ซึ่งน่าจะทำให้ความคิดที่ว่า	“การประกันคุณภาพ

เป็นภาระ”	หมดไป

 หัวใจ	ของการประกันคุณภาพ	คือ	การนำเป้าหมายที่ตั้งไว้มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมและเป็นไปได้	หลังจากนั้นจึงลง

มือปฏิบัติตามแผน		ซึ่งในระหว่างปฏิบัติงานจำเป็นที่ต้องมีการประเมินการทำงานอยู่ตลอดเวลา		คงไม่ใช่เป็นการประเมินเฉพาะเมื่อทำงานเสร็จ

แล้วเท่านั้น		และจะต้องมีการนำเอาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานหรือการวางแผนการทำงานครั้งต่อไป		นั่นคือ	จะต้องนำ	PDCA	

(Plan	Do	Check	Act)	มาใช้ให้ครบทุกขั้นตอนในการทำงาน

 สรุป การประกันคุณภาพควรเริ่มต้นที่ตนเองก่อน	โดยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต	เราสามารถนำวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง	(PDCA)

มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน	การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการทำงานได้	การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน	นับ

เป็นกระบวนการที่สำคัญซึ่งเป็นเสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพการทำงานของเรา		แต่ก็คงไม่ดีเท่ากับการพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

อ้างอิง	 	:		สุชาติ		วัฒนชัย		วารสารประกันคุณภาพ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปีที่	5	ฉบับที่	1

	 ส่วนวิจัยและพัฒนา		สำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา		ทบวงมหาวิทยาลัย.หลักและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา.วารสาร

ประกันคุณภาพ.2554;2(1):1-3

การประกันคุณภาพการศึกษา
เริ่มต้นที่ใคร??????

โดย	คุณลุง	QA
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 Au Pair	คือ	โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีอนุมัติรับรอง

โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	เปิดโอกาสให้เยาวชนนานาประเทศอายุ

ระหว่าง	18-26	ปี	ท่ีต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง	เรียน	ทำงาน	และ

ท่องเท่ียวในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้

พักอาศัยและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวอเมริกันเป็น

ระยะเวลา	1-2	ปี	โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กพร้อมทุนการศึกษา

ร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวชาวอเมริกัน	โดยจะ

ต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา	และได้รับค่าตอบแทนเป็นราย

สัปดาห์จากการดูแลเด็กให้กับครอบครัว	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ออแพร์จะได้รับวีซ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือวีซ่า	 J-1	 (Cultural	

Exchange	Visitor)

	 Cultural	Care	Au	Pair	(www.colturalcare.com)	เปิด

ดำเนินการมานานกว่า	20	ปีแล้ว	มีเครือข่ายท่ัวโลกกว่า	40	ประเทศ

ได้ส่งผู้สมัครออแพร์ไปยังสหรัฐอเมริกามาแล้วมากกว่า	80,000	คน

ปัจจุบันเป็นองค์กรออแพร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก		และเป็นบริษัทในเครือ

ของ	EF	Education	First	(www.lef.com)	ซึ่งเป็นองค์กรศึกษาต่อ

ต่างประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงเปิดดำเนินการมานานกว่า	40	ปี	เรา

มีความยินดีที่จะเรียนแจ้งให้สถาบันการศึกษาได้ทราบว่าเราเป็น

องค์กรเดียวในประเทศไทยที่เป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

โดยไม่ผ่านเอเย่นต์ใดๆ	ซึ่งเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาดูแลออแพร์

ตั้งแต่เริ่มแรกกับการเตรียมตัวทำใบสมัคร	ประสานงานดูแลข้อมูล

ข่าวสารทุกอย่าง	ทุกรายละเอียด	ทั้งก่อนบินไปอเมริกาและขณะที่

อยู่ในอเมริกาจนกระทั้งจบโครงการ

	 หากมีข้อสงสัยประการใด	 สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล์	

aupair.th@colturalcare.com

	 หรือติดต่อคุณนริศรา	ไคเซอร์	081-7332256

 โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท	มอบทุน	“โครงการ
1 หมู่บ้าน 1 ทุนการศึกษา”	จบแค่ม.6	เรียนเพียง	1	ปี	จบแล้วมีงาน
พนักงานผู้ช่วยพยาบาลทำทันที	รายได้ดี	มีเกียรติ	
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา		จากคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 -	สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่		6		
	 -	มีฐานะยากจน
	 -	ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
	 -	ต้องการศึกษาต่อ		แต่ไม่มีทุนทรัพย์
	 -	มีความประพฤติดี	
ระยะเวลาเรียน		1	ปี	(12	เดือน)
ความสำเร็จที่ได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร
	 1.	เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร	ไปประกอบอาชีพได้ทั้ง
ในโรงพยาบาล,		คลินิก,	Nursery,	รร.อนุบาล,	ดูแลเด็ก,	ผู้สูงอายุ,	และ
ผู้ป่วยตามบ้านทั้งในและนอกประเทศ
	 2.	ได้รับการอนุมัติหลักสูตร	1	ปี	จากกระทรวงศึกษาธิการ
	 3.	มีแหล่งฝึกงานเป็นของตัวเอง
	 4.	เรียนจบแล้ว		ทางโรงเรียนหางานให้ทำ
	 5.	เป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท	ที่มีชื่อเสียงมา
กว่า	39	ปี
	 6.	มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งแพทย์-พยาบาล	และอาจารย์ที่
มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
	 1.	ชาย/หญิง	อายุ	17-35	ปี
	 2.	ทุกสถานภาพ	(หญิงต้องไม่ตั้งครรภ์ขณะกำลังศึกษา)
	 3.	สำเร็จการศึกษาชั้น	ม.6	ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
	 4.	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	 			ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
	 5.	มีความประพฤติดี	รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
	 6.	น้ำหนักไม่น้อยกว่า	40	กิโลกรัม
	 				ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า	150	เซนติเมตร
หลักฐานการสมัครเรียน
	 1.	สำเนาวุฒิการศึกษา	3	ฉบับ
	 2.	สำเนาบัตรประชาชน	3	ฉบับ
	 3.	สำเนาทะเบียนบ้าน	3	ฉบับ
	 4.	รูปถ่ายปัจจุบันขนาด	1	นิ้ว		3	ใบ	(ชุดสุภาพ)
	 5.	หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ	–	สกุล	(ถ้ามี)	3	ฉบับ
	 6.	ทะเบียนสมรส		(ถ้ามี)	1	ฉบับ
ขั้นตอนการคัดเลือก			1.	สัมภาษณ์	 2.	ตรวจร่างกาย
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี	โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาล
กล้วยน้ำไท	 โทร.02-7692000	 ต่อ	 7301-7304	 จันทร์–ศุกร์	 08.00–	
18.00	 น.	 ผู้ประสานงาน	 นางสาวปทุมพร	 บุตรหลง	 ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่เว็บไซต์	 www.kluaynamthai.com/education/training-
school.php	Email:	wattana@kluaynamthai.com	

โครงการออแพร์

โครงการ	1	หมู่บ้าน	1	ทุนการศึกษา	
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ชื่อเรื่อง	:	บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ	
ผู้แต่ง	:	เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดีครั้งที่	5	
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	สารคดี				
ปีที่พิมพ์	:	2553
	 บางสิ่งที่ไม่เคยหวนกลับ	รางวัลชมเชย	หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น	อายุ	12-18	ปี	(สารคดี)

ในการประกวดหนังสือดีเด่น	ประจำปี	พ.ศ.2554	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็น

การรวบรวมผลงานของนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่ที่โดดเด่นมีพรสวรรค์	แต่ละเรื่องล้วนมีลักษณะเฉพาะตัว

ที่ชัดเจนชวนติดตาม	ผลงานทุกเรื่องนำเสนอผ่านมุมมองที่หลากหลาย	มีสำนวนการเขียนที่ลื่นไหล

ผสมผสานความบันเทิงและสาระได้อย่างลงตัว

ชื่อเรื่อง	:	สร้างระบบ	e-Learning	ด้วย	moodle	ฉบับสมบูรณ์		
ผู้แต่ง	:	อาณัติ	รัตนถิรกุล		

สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	ซีเอ็ดยูเคชั่น					
ปีที่พิมพ์	:	2553

	 หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบ	e-Learning	ในองค์กรด้วยโปรแกรม

Moodle	โดยผู้เขียนเขียนแยกเป็น	4	ภาคด้วยกัน	คือภาคท่ี	1	ภาพรวมระบบ	e-Learning,	LMS	และ

Moodle	ภาคที่	2	การใช้งาน	Moodle	สำหรับผู้ดูแลระบบ	(Admin)	ภาคที่	3	การใช้งาน	Moodle	

สำหรับผู้สอน	(Teacher)	และภาคที่	4	การใช้งาน	Moodle	สำหรับผู้เรียน	(Student)	โดยที่ผู้เขียน

ได้ทำการแบ่งแยกเนื้อหาไว้เป็นบท	ๆ	เพื่อแยกในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน	

ชื่อเรื่อง	:	ต้นกำเนิดเกิดตำนาน	สิ่งแรกแห่งสยาม
ผู้แต่ง	:	ธีระวุฒิ	ปัญญา
สำนักพิมพ์	:	กรุงเทพฯ	:	แฮปปี้บุ๊ค		
ปีที่พิมพ์	:	2554
	 หนังสือเล่มน้ีได้รวบรวมท้ังส่ิงท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรก	บุคคลแรกในประวัติศาสตร์	และสถานท่ีแรก

ต้ังแต่อดีตมาของสยามไว้เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีน่าสนใจ	และทำให้เราได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยอย่าง

ทุกวันน้ีได้เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ	อะไรมาบ้าง	เราควรท่ีจะรู้ไว้เพ่ือให้เข้าใจถึงความเป็นมาของส่ิงเหล่า

นั้น	ตั้งแต่เรื่องของพระมหากษัตริย์	การเมืองการปกครอง	สถานที่สำคัญ	บุคคลสำคัญ	และอื่นๆ

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

 ขอต้อนรับท่านผู้อ่านคอลัมน์เจ๊าะแจ๊ะทุกท่าน ย้อนหลังควันหลงหยิบบทกลอนที่
นักศึกษาแต่งได้ไพเราะกินใจ น้ำตาของเจ๊าะแจ๊ะแทบไหล ท่ีพี่ๆ  นักศึกษาของเรามีความสามารถ  
โชว์ผลงานการแต่งกลอนเข้าประกวด “ครูดี ในดวงใจ” เลยนำมาฝากให้ผู้อ่านเป็นกำลังใจพี่เขา
ด้วย ขอช่ืนชม และแสดงความยินดกัีบครูดี ในดวงใจทัง้ 7 คณะ ท่ี ได้รบัโล่รางวัลครูดี ในดวงใจ
โดยนักศึกษาได้แสดงพลังคัดเลือกครูท่ีอบรมส่ังสอนศิษย์ได้เป็นอย่างด ีขอให้รักษาคุณงามความดี
ไว้แบบน้ีตลอดไป...
 เม่ือวันพฤหัสบดท่ีี 23 มิถุนายน 2554 จดัพิธีไหว้ครูท่ีย่ิงใหญ่และสมเกียรติ มีคณาจารย์
และผู้บรหิารมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ในปีน้ีถึงแม้ว่าสถานท่ีจะคับแคบ แต่ความกตัญญูกตเวที
ไม่คับแคบเหมือนสถานท่ี นักศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีสำนึกในพระคุณครูท่ีอบรม
ส่ังสอนเจ๊าะแจ๊ะขอเป็นกำลังให้คุณครูท่ีเสียสละ อดทน เพ่ือลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็เปรยีบเสมือนลูก
คนหนึ่งที่เราต้องช่วยกันดูแล หากครูไม่ดูแล แล้วใครจะเป็นส่วนเติมเต็มชีวิตของศิษย์ สู้นะ.. 
คุณครูที่รัก... 

 ย้อนกลับมาถึงพิธีมอบเกียรติบัตรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน.. งานน้ี
เจ๊าะแจ๊ะแอบเห็น..ป้านวล.. และป้าพร นั่งแพ็คกล่องอาหารว่างจนหลังขดหลังแข็ง ตั้งแต่เย็น
จนถึงกลางวัน.. หัวหน้าลงมือเองแบบน้ี ลูกน้องไปแอบอยู่ท่ี ไหนจ๊ะ... เดินมาอีกนิดเห็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สวมยูนิฟอร์มมาเหมือนกัน นึกว่า หนุ่ม-สาว ธนาคารออมสินมา
ปล่อยกู้.. จนทำให้เจ้หมู ประชาสัมพันธ์ และ เฮียป๋าแห่งกองพัฒฯ ดี ใจกันใหญ่นึกว่าได้วงเงิน
เพ่ิม.. 5555+... สว่นดเีจเสียงหวาน คุณอัญธิกา ถาวรเวช (เจ้แจ๊ด) ไปไหน..ไม่มารบัเกียรติบัตร
เจ๊าะแจ๊ะก็แอบไปดูมา..งานน้ีเจ้เสียสละไม่เข้ารับ ก็เพราะว่ามีงานด่วนเข้ามา แหม!!!!! ขยันและ
เสียสละแบบน้ี 2 ขั้นครึ่งคงไม่หนีหายไปไหน... แต่ที่สำคัญสุดๆๆ เจ๊าะแจ๊ะขอเม้าท์อีกหน่อย  
หญิงฝน แห่งงานประกันคุณภาพ ใส่เสื้อสีน้ีมา 2 วัน รวด (ซักแห้งหรือผึ่งพัดลมหล่ะ..)....

 ผา่นไปแล้วกับการทำสัญญา MOU ระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีกับ วทิยาลัย
สร้างครู หลวงพระบาง เม่ือวันพธุท่ี 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ช้ัน 9
อาคารวทิยาภิรมย์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบด ีและนายบุญสุวรรณ รตันา ลงนาม
ร่วมกัน
 นอกจากทีมงานบริหารนักศึกษาร่วมกันรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน๊อก) 
ทุกเช้าแล้ว ยังมีคุณตำรวจจากสถานีย่อยมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีมาชว่ยกันอีกแรง เข้มแข็ง
เข้มแข็ง จริงๆ ทีมงานเจ๊าะแจ๊ะ ฝากขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีด้วย
 อีกขา่ว ทีมงานพิราบขาวของเจ๊าะแจ๊ะรายงานขา่วมาอีกว่า เห็นนักศึกษาวิง่หนีอะไรกัน
ไม่เข้าชั้นเรียน ก็จะอะไรซะอีกล่ะ ทีมงานระเบียบวินัย เขามาตรวจเครื่องแต่งกายกัน นักศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ (แพนกิ้งโพล) สำรวจมาว่า ขึ้นอันดับ 1 เลย ก็อย่างที่ท่านคณบดีบอกว่า  
จะได้เป็นสีสันบ้าง.....อืมม .. ก็น่าจะดีล่ะมั้ง (อิอิอิ) ... 

 ฉบับน้ี ขอตัวเดินทางไปเข้าวัด
เข้าวาทำบุญถวายสังฆทานชุดใหญ่ ...ไม่รู้
ช่วงน้ีเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะอยู่ . . 
จะไปสลัดในวัดก่อน บุญบารมจีะได้ส่ง
ผลให้โดง่ดงับา้ง.. แตท่ีส่ำคญั (ฟา้มตีา..
แน่นอน คอนเฟิร์มแอนด์ฟันธง)

สวัสดี.

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
ขอเรียงร้อยถ้อยวาจามามอบให้ แด่ครูดี ในดวงใจไทยทั่วหล้า
เป็นแสงเทียนนำชัยให้ปัญญา  มอบวิชานำศิษย์เห็นเป็นเส้นชัย
ครูเป็นดั่งลมหายใจไทยทั่วถิ่น เสกปั้นดินให้เป็นดาวสกาวใส
คอยปลูกฝังให้ศิษย์มีวินัย  ศิษย์ซึ้งใจร้อยมาลาบูชาครู

นางสาวสาธิตา  แป้นทอง
สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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	 หาดเจ้าสำราญ	ต้ังอยู่ท่ีหมู่	2	ตำบลหาดเจ้าสำราญ	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	อยู่ห่างจากตลาดเมือง

เพชรบุรี	ประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ	มาแต่สมัยโบราณ	มีประวัติเล่า

กันมาว่า	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เคยเสด็จมาที่นี่	พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ	ทรงพอพระราชหฤทัย

ในความงามของหาดน้ีมาก	ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน	จนชาวบ้าน	เรียกหาดน้ีว่า	หาดเจ้าสำราญ	มาจนปัจจุบัน

นี้

	 ในฉบับน้ีขอแนะนำ	สถานท่ีพักผ่อนดีๆ	สำหรับครอบครัวท่ีต้องการความสงบ	และอยู่ใกล้ชิดติดบรรยากาศ

ทะเล	ชนิดท่ีไม่ต้องเสียค่าเช่าเก้าอ้ีผ้าใบตัวละ	50	บาท	แถมไม่แออัดยัดเยียดอยู่ใต้เต๊นท์ท่ีเรียงกันเป็นแพอีกด้วย

	 ชายหาดแบบนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง	นั่นก็คือ	“สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. (หาดเจ้าสำราญ)”

ของทาง	ทบ.	เปิดให้บริการกับกำลังพล	และบุคคลท่ัวไป	ท่ีต้องการความสงบ	และความปลอดภัยในการพักผ่อน

กับบรรยากาศริมทะเล	ซ่ึงเราก็พบว่า	ชายหาดแห่งน้ีสงบสมคำร่ำลือจริงๆ	คนท่ีแวะมาพักผ่อนก็มักจะมากันเป็น

ครอบครัว	(ท้ังเล็กและใหญ่)	ซ่ึงในสถานท่ีแห่งน้ีก็มีครัวอาหารทะเลอร่อยๆ	คอยให้บริการ	ซ่ึงหากมาตอนกลางวัน

ก็จะพบว่า	โต๊ะอาหารมักจะคลาคล่ำไปด้วยลูกค้ามากมายหลายโต๊ะทีเดียว	ส่วนอาหารก็เลือกส่ังได้ตามชอบ	สดๆ

ทั้งนั้นเลย

สถานพักฟื้นและพักผ่อน
กองทัพบก	หาดเจ้าสำราญ

	 หากใครเคยไปต้ังแต่หลายปีก่อน	จนมาถึงปัจจุบัน	ก็คงจะพบได้ว่า	เด๋ียวน้ี	อาหาร

ที่ให้บริการก็มีเพิ่มขึ้นหลากหลายทีเดียว	ทั้งประเภทส้มตำ	-	ขนมหวานเพิ่มเติม	ส่วนจะ

เลือกน่ังทานตรงไหนก็ระบุได้เลย	เพราะสามารถเลือกน่ังในจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดไว้ให้	หรือจะ

ไปนั่งทานริมชายหาดบนเก้าอี้ผ้าใบกับคนรู้ใจก็ได้เหมือนกัน	ช่วงบ่ายๆ	ที่ชายหาดจึงมัก

เป็นช่วงแห่งการน่ังคุย	-	ทานอาหารว่างของหลายครอบครัว	นอนเล่นบ้าง	แต่สำหรับเด็กๆ

คนไหนท่ีอยากลงเล่นน้ำทะเล	ก็อาจต้องรอให้บ่ายเสียหน่อย	เพราะเห็นเด็กท่ีถอดเส้ือลงเล่น

น้ำทะเลต้ังแต่ตอนบ่ายๆ	สักพักใหญ่	เดินข้ึนมาอีกที	ตัวเข้มเป็นเหน่ียงเลยทีเดียว	สู้มาเล่น

ตอนบ่าย	3	-	บ่าย	4	ไม่ได้	เพราะตอนนั้นชายหาดจะครึกครื้นมากกว่า

	 ถ้าบอกว่ามีแต่ความสงบเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ใช่	เพราะบางสิ่งที่เปลี่ยนไปของ

ชายหาดแห่งนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้หลายคนต้องยอมรับว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนแปลง	นั่นก็

คือกองหินขนาดใหญ่ที่ทำเอาไว้เป็นระยะๆ	เพื่อกั้นคลื่น	หากใครที่เคยมาเที่ยวชายหาด

แห่งนี้ในอดีต	และมองทะเลได้สุดลูกหูลูกตา	มาตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว

	 ส่วนใครที่ต้องการห้องพัก	ทางสถานพักฟื้นฯ	ก็มีห้องพักให้บริการด้วยเช่นกัน

โดยมีท้ังบังกาโลปรับอากาศ	-	บังกาโลธรรมดา	-	ห้องพักปรับอากาศ		(ห้ามนำสัตว์เล้ียงทุก

ชนิดเข้าที่พัก)	สามารถสำรองห้องพักได้ที่	032-478-171	และ	032-478-200	ควรสำรอง

ห้องพักล่วงหน้า	ก่อนเดินทางกลับหากใครติดใจขนมหวานเมืองเพชรจะซ้ือกลับไปฝากคน

ทางบ้าน	หรือเพื่อนร่วมงานด้วยก็ยิ่งดี	รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ขนมที่อื่นเลย
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: ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้าง

	 ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า		ปัญหาที่สั่งสมมาจากการพัฒนาที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

ความขัดแย้งในสังคม	การทุจริตคอร์รัปช่ัน	และความแตกแยกทางการเมือง	ผมจึงต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ท่ีจะเข้ามาบริหารประเทศ	เปิดช่องทาง

ในการรับฟังปัญหา	และระดมความคิดเห็นจากทุก	ๆ	ส่วนของสังคม	ทั้งในระดับประชาชนทั่วไป	ชุมชน	ภาคธุรกิจเอกชน	ข้าราชการ	บุคคลากร

ภาครัฐ	รวมไปถึงหน่วยงาน	องค์กรอิสระต่าง	ๆ	เพ่ือนำความคิดเห็นท้ังหมดท่ีได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาของการบริหารงานภาครัฐท้ังระบบ	และ

นำไปสู่การออกแบบระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียม	และเป็นธรรมในสังคมต่อไป

: ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้านใดมากที่สุด (เศรษฐกิจ/สังคม)

				 สิ่งที่ผมอยากให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหาเร่งด่วน	คือการเยียวยาและประสานใจคนไทยทั้งประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุด

ผมในฐานะนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังจากพ่อแม่	ครูอาจารย์ให้รักประเทศไทยให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว	ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ขึ้นอีก	เพราะมันมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้น	ไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นเลย	วอนขอทุกท่านที่กำลังปลุกระดมก่อม๊อบต่างๆ	ผมว่าควรเจรจาพูดคุยกันดีกว่า

ว่าต้องการอะไร	แบบไหน	โดยใช้เหตุผลและหลักความเป็นจริง	หยุด!	ทำร้ายประเทศไทย	หยุดทำลายบ้านตัวเองเถิด	ผมสงสารพ่อ	พ่อเหนื่อยมา

มากแล้ว	ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสบายใจบ้างเถิดนะครับ	ประการท่ีสองคือยาเสพติดและการค้าประเวณี	ปัจจุบันมันเพ่ิมข้ึนๆ	ทุกวัน	และเร่ิมเข้ามา

ถึงตัวของเยาวชนไทย	อยากให้มีมาตรการเด็ดขาดกับพวกที่กระทำอย่างนี้	และประการที่สามคือการเผยแพร่และเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นสิ่งที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ	นำไปเป็นนโยบายในการบริหารประเทศ	ผมขอหยิบยกพระราชดำรัส	ตอนหนึ่งว่า

“ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน	มีความสงบและทำงาน	ตั้งอธิษฐาน	ตั้งปณิธาน	ในทางนี้	ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบ

พออยู่พอกิน	ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด	แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน	มีความสงบ	เปรียบเทียบ

กับประเทศอื่น	ๆ	ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้	เราก็จะยอดยิ่งยวดได้	ฉะนั้น	ถ้าท่าน	

ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิด	และมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่น	ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน	

ช่วยกันรักษาส่วนรวม	ให้อยู่ดีกินดีพอสมควร	ขอย้ำพอควร	พออยู่พอกิน	มีความสงบ

ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้	ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่า

อยู่ตลอดกาล”	พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	ศาลาดุสิตาลัย	4	ธันวาคม	

2538		ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียง		สามารถนำพาคนไทยให้พ้นจากวิกฤตในปัจจุบันได้

 : เข้าใจคำว่า “คนรุ่นใหม่  หัวใจประชาธิปไตย” อย่างไร

	 ผมคิดว่าเราเป็นนักศึกษาได้รับการสอนและฝึกฝนจากอาจารย์ว่าสิ่ง

ไหนควรทำ	สิ่งไหนไม่ควรทำ	การเลือกตั้งในครั้งนี้		เป็นสิ่งที่นักศึกษาอย่างเรา		

ควรทำเป็นแบบอย่างให้แก่ทุก	ๆ	คน	ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการชี้เส้นทางว่า

ประเทศไทยของเราจะเดินไปในทิศทางไหน	เราเป็นนักศึกษา		สิ่งที่อยากฝากแก่

นักศึกษาและผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่า	ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ

พวกเราทุกคน	เพราะฉะนั้นเราควรเลือกคนดี	คนที่มีความสามารถ	อย่าคิดว่า

มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา	จงคิดว่าเราจะเสียรายได้ไปมากแค่ไหน	ถ้าเราไม่ไป

เลือกตั้ง	เราอาจจะเสียมากกว่ารายได้ของวันที่คุณไม่ไปเลือกตั้งก็ได้

สุดท้ายนี้ขอฝากแก่ผู้สมัครทุกท่านว่า

“ซื้อเสียงซื้อง่าย แต่ซื้อใจคนนั้นมันซื้อยาก” 

นายชูเกียรติ	เพริศพริ้ง
ชั้นปีที่	4	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		
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