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เอกลกัษณ์ประจ�ำชำตกิำรลงพืน้ทีช่มุชนเสนำนคิม 
๒  มหำวทิยำลยัได้รบัควำมสนใจจำกผูส้งูอำยเุป็น
อย่ำงดี โดยกำรอบรมในคร้ังน้ี ได้น�ำองค์ควำมรู้
ด้ำนมำรยำทไทยทีเ่ป็นมำตรฐำน ซ่ึงปฏบิตัใินชวิีต
ประจ�ำวนัให้ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ
เรือ่งกำรกรำบ กำรไหว้แต่ละประเภทและสำมำรถ
น�ำไปปฏิบัติต่อบุคคลต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องและ
คำดหวังว่ำจะเกดิกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละทกัษะนี้  
จำกผู ้สูงอำยุไปสู่ลูกหลำนในชุมชน เป็นกำร
สบืสำน รกัษำ สมบตัทิำงวฒันธรรม ส่งผลให้มรดก
ทำงวัฒนธรรมได้คงอยูต่่อไป

ส�ำนักศิลปะฯ จัดโครงกำรมำรยำทไทย
เสรมิควำมรู้ภมูปัิญญำท้องถิน่และชมุชนเมอืง

 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสภำ
วฒันธรรม เขตจตจุกัร จดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตัิ
กำรมำรยำทไทย  งำมอย่ำงไทย  ให้แก่ผู้สูงอำยชุมุชน
เสนำนิคม ๒ เพื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้และ
ทกัษะเกีย่วกบัมำรยำทไทยท่ีถกูต้องและสำมำรถน�ำ
ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงเหมำะสม เป็นกำรอนรุกัษ์และ
รกัษำวฒันธรรมไทยให้คงอยูส่บืไป

   อำจำรย์กลุชไม สบืฟัก ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกั
ศิลปะและวัฒนธรรม กล่ำวว่ำ  มหำวิทยำลัยมี 
นโยบำยให้ร่วมกันพัฒนำท้องถิ่นและชุมชนตำม 
พนัธกจิของหน่วยงำน  และให้เป็นไปตำมยทุธศำสตร์
รำชภฏัเพือ่กำรพฒันำท้องถิน่ ระยะ ๒๐ ปี เพือ่สนอง
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศกึษำ รวมถงึยทุธศำสตร์
ชำตใินกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงสงัคม สร้ำงพลเมอืง
ดแีละชุมชนต้นแบบ รกัษ์ควำมเป็นไทย  

 “ทำงส�ำนักฯ ได้ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะผูส้งูอำยชุมุชนพืน้ทีเ่ขตจตจุกัร ในโครงกำร
อบรมเชงิปฏบัิตกิำรมำรยำทไทย  งำมอย่ำงไทย  ซึง่
ผูส้งูอำยสุ่วนใหญ่อำจคดิว่ำเป็นเรือ่งใกล้ตวั เพรำะ
กำรกรำบ กำรไหว้ ฯลฯ ทกุคนได้รบักำรอบรมจำก ปู่ 
ย่ำ ตำ ยำย มำแล้ว  เป็นควำมรู้และทกัษะท่ีมอียู่ใน
สำยเลอืดของคนไทยทกุคน ไม่มใีครผดิ ใครถูก เป็น
วถิชีวีติประจ�ำวนัแต่อำจหลงลมืไป ด้วยสภำพสงัคม
และวิถชีวิีตยคุใหม่  กำรพลดัถิน่จำกท้องถิน่สูช่มุชน
เมอืง  จงึมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจทีแ่ตกต่ำงกนั ดงันัน้
เพือ่ให้มีมำตรฐำนและรปูแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชำต ิ กระทรวงวฒันธรรมจงึรวบรวมองค์ควำมรู้
และจดัท�ำให้มมีำตรฐำนเพือ่กำรปฏบิตัทิีถู่กต้อง” 
ผอ.กุลชไม กล่ำว

   อำจำรย์กุลชไม กล่ำวต่อว่ำ  มำรยำท 
พจนำนกุรมอธบิำยว่ำ กริยิำ วำจำทีถ่อืว่ำเรยีบร้อย 
ส่วนกริยิำ คอืกำรกระท�ำหรอือำกำร  ท่ีแสดงออก
มำด้วยกำย เช่น กำรไหว้ทีม่อียู่ในหลำยประเทศ 
แต่จะเห็นว่ำกำรไหว้ของไทยนั้น แตกต่ำงจำก
ชำติอ่ืน ๆ เพรำะมีกำรแบ่งระดับและข้ันตอน
ปฏิบัติที่แสดงออกมำได้อย่ำงงดงำม อ่อนช้อย
อันเป็นบุคลิกลักษณะของคนไทย ซึ่งถือว่ำเป็น

จากต�ารา สู่การปฏิบัติทางนาฏศิลป์
ผ่านผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ

สือ่เก่ำ-ใหม่ แนะนกัข่ำวควรมทีกัษะหลำยด้ำน 
พร้อมเตอืน AI จะเข้ำมำแทนในอนำคต

 แขนงวำรสำรศำสตร์ดจิทิลั สำขำวชิำ
นเิทศศำสตร์ จัดงำนสมัมนำ หวัข้อ “คนเล่ำข่ำว 
ก้ำวข้ำมสื่อ” เพื่อให้ทรำบถึงกำรเล่ำข่ำวข้ำม
แพลตฟอร์ม รู้ถึงแนวคิด รูปแบบ และเทคนิค
ด้ำนต่ำง ๆ และเพื่อเป็นหนทำงสร้ำงอำชีพนัก
ข่ำวแก่ผู้ที่สนใจ

 นำยศักดิ์สิทธิ์ ไหมมี นักศึกษำช้ัน
ปี ท่ี ๔ แขนงวำรสำรศำสตร์ดิจิทัล สำขำวิชำ
นิเทศศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร ในฐำนะ
ประธำนโครงกำรสัมมนำครั้งนี้ กล่ำวว่ำ กำร
สัมมนำในคร้ังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำ
สัมมนำทำงนเิทศศำสตร์ ทีต้่องกำรสร้ำงควำมรู้  
และแนวทำงเข้ำสู ่วิชำชีพแก่นักศึกษำ โดย
ได้เชิญ ๒ นักข่ำวผู้มำกประสบกำรณ์ มำแลก
เปลีย่นให้ควำมรูใ้นหวัข้อ “คนเล่ำข่ำว ก้ำวข้ำมสือ่” 
เมื่อวัน ๑๐ พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ

 นำยจรีพงษ์ ประเสรฐิพลกรงั นกัข่ำว
ฐำนเศรษฐกิจ และเลขำธกิำรสมำคมนกัข่ำวนกั
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่ำวว่ำ กำรท�ำ
ข่ำวน้ัน นักข่ำวไม่ควรใส่ควำมคิดเห็นลงไปใน
เน้ือหำข่ำว และควรยึดมั่นในจรรยำบรรณสื่อ
เป็นสิ่งส�ำคัญ 

 “แพลตฟอร์มข่ำวหรอืสือ่เก่ำ สำมำรถ
ท�ำให้มันก้ำวหน้ำได้คือปรับเปลี่ยนควำมคิด 
ปรับวิธี เรำต้องท�ำให้คนเลือกเสพของเรำ สื่อ
ท่ีท�ำก็ต้องเข้ำถึงทุกวัยได้หลำกหลำย จำกเรื่อง

ยำก ๆ เช่นประวัติ เรื่องรำวเนื้อหำจ�ำนวนมำก 
จะต้องหำวิธีสื่อสำรกับผู้รับสำร ให้ง่ำยขึ้น เล่ำ
ง่ำย จ�ำง่ำย ๆ  ตอบโจทย์ทนัสมัยมำกทีส่ดุ ไม่ยดื
เยื้อ คอนเทนต์ให้ง่ำยขึ้น” นำยจีรพงษ์ กล่ำว

 ด้ำนนำยอรรถพล ไข่ทอง หรือ เบลล์ 
ขอบบสนำม ผู้บริหำรสูงสุดของเพจขอบสนำม 
กล่ำวว่ำ “ยุคใหม่ เรำต้องไม่ยึดติดคอนเทนต์
ใดคอนเทนต์นึง ต้องมีควำมหลำกหลำย เพรำะ
คนเรำสำมำรถดมูำกขึน้ ดไูด้ไว มสีิง่ทีส่นใจมำก
ขึ้น เริ่มมีตัวเลือกมำกขึ้น ท�ำให้เรำต้องไม่อยู่กับ
ที่ จุดเริ่มต้นแรก ๆ คอนเทนต์เดียวสำมำรถอยู่
ได้ถึงปี แต่ปัจจุบันมีสื่อเพิ่มมำกขึ้น หลำยช่อง
ทำง ท�ำให้กลำยต้องมำนัง่คดิคอนเทนต์ใหม่ เสมอ ๆ   
กำรใช้ค�ำวัยรุ่น ภำษำตรงไปตรงมำ ไม่ว่ำจะใน
วงเหล้ำ ภำษำสำมัญ มักให้เข้ำถึงง่ำยต่อเขำ
อธิบำยได้ดี” นำยอรรถพล กล่ำว

 ประธำนโครงกำรฯ กล่ำวว่ำ อย่ำงไร
ก็ต ำมกำรสัมมนำทั้ง ๒ ช่วง มีควำมเห็น
ตรง กันเรื่องกำรเป็นนักข่ำว ควรมีทักษะให้
หลำกหลำยด้ำนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน  
ทั้งในเรือ่งกำรเขยีนคอนเทนต์ โปรแกรมต่ำง ๆ 
ที่ช่วยให้ท�ำงำนได้ง่ำยขึ้น ต้องมีควำมอดทน 
ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ และเตือนนัก
ข่ำวรุ่นใหม่ถึงควำมอันตรำยที่ก�ำลังเข้ำมำคือ 
IA (ปัญญำประดิษฐ์) ที่จะเข้ำมำแทนอำชีพ 
ในอนำคต  
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  อ่ำนหนังสือไม่ใช่แค่เพื่อเพิ่มควำมรู้ 
หรือเพื่อควำมบันเทิงเท่ำนั้น กำรอ่ำนหนังสือ
จำกเล่มทกุวันจะท�ำให้สมองคณุดขีึน้ ใจดข้ึีน มี
ควำมผ่อนคลำยมำกขึ้น ทันต่อโลก เหตุกำรณ์
ทีเ่ปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และพร้อมรบัมอื
กับสิ่งใหม่ ๆ และนี่คือข้อดีที่ได้จำกกำรอ่ำน
หนังสือ 

  ก็ไม่ต่ำงกับ พี่เอก หรือนำยชวินทร์ 

หลำนดินทองดี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
ส�ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ที่เป็นอีกหนึ่งคน
ท่ีชอบอ่ำนหนังสือ และจะมำแนะน�ำหนังสือ
เล่มโปรดของเขำกันให้ฟังกัน

 หนงัสอืเล่มนีช้ือ่ว่ำ “บิก๊ดำต้ำมหำประลยั: 
เมื่อกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่เป็นภัยต่อสังคม” 
เขียนโดย Cathy O’Neil และแปลโดย ทีปกร 
วฒุพิทิยำมงคล ซึง่เป็นหนงัสอืทีน่่ำสนใจมำก ๆ

 	 “ถามว่าท�าไมถึงชอบอ่าน	ก็เพราะยุค
นีเ้ป็นยคุดจิติลัทีค่นเราตดิต่อสือ่สารกนัด้วยสือ่
สังคมออนไลน์(Social	Media)	เป็นช่องทาง
หลัก	เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ปัญญาประดิษฐ์	(AI)	
เป็นยุคท่ีข้อมูลส่วนตัวของเราถูกเก็บเกี่ยวไป
ใช้ประโยชน์	

		 และข้อมูลเหล่านี้มีมูลค่ามหาศาล	
อาจพดูได้ว่า	Facebook	รูจ้กัเรามากกว่าเพือ่น
สนทิเราด้วยซ้้า	ดจูากโฆษณายิงตรงทีเ่ราได้รบั
อยู่ทุกวันก็ได้	มันรับรู้ถึงสิ่งที่เราก�าลังให้ความ
สนใจ	ขอเพยีงแค่สบืค้นข้อมลูใน	Google	เรา
จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องกลับมาตั้งค�าถามเก่ียวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองอย่างถึงรากถึง
โคน” พีเ่อกเล่ำถงึสำเหตทุีช่อบอ่ำนหนงัสอืเล่ม
นี้และยังเล่ำถึงเนื้อหำของหนังสืออีกว่ำ

  “หนังสือ เล่มนี้ยังเผยด้านมืดของ	 
“บิ๊กดาต้า”	หรือ	“อัลกอริทึม”	ที่เริ่มเข้ามามี
อิทธพิลต่อชีวติเราในด้านต่าง	ๆ 	มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	
ซึง่เราทกุคนล้วนอยูใ่นยคุทีไ่ด้ยนิเรือ่งราวของ
การน้าบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ	

อย่างเช่น	การน้าบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ท�านายผลลัพธ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอตุสาหกรรมต่าง	ๆ	
แต่สิ่งที่ส้าคัญอย่างหนึ่งที่หนังสือ	“บิ๊กดาต้า
มหาประลัย” 

 	 “อยาก ให้ เ ราหันกลับมามองคือ
การใช้บิ๊ กดาต้าอย่างไม่ระวัง	อย่างการน�า 
บิก๊ดาต้ามาใช้เพือ่จดัระบบการบรหิารพนกังาน	
ผลลัพธ์การค�านวณของบิ๊กดาต้า	สามารถ
ค้นหาแนวทางทีจ่ะท้าให้ระบบจดัการพนกังาน
สามารถท้างานได้มีประสิทธิผลสูงสุด

		 แต่อีกแง่หน่ึง	บิ๊กดาต้าได้มองข้าม
ความเป็นมนุษย์ของพนักงานจนท�าให้ความ
เสยีหายเกดิขึน้ในทีส่ดุ	“บ๊ิกดาต้ามหาประลยั” 
จึงเป็นหนังสือท่ีทุกคนควรอ่าน	เพราะไม่ใช่
แค่การเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน	แต่ใน
อนาคตบิ๊กดาต้าจะก้าวเข้ามามีบทบาทในการ
ก�้าหนดแนวทางการใช้ชีวิตของเราอย่างเลี่ยง
ไม่ได้นัน่เอง” พ่ีเอกทิง้ท้ำยถงึกำรประยุกต์ใช้ได้
เกิดประโยชน์

“บ๊ิกดาต้ามหาประลัย” จึงเป็น
หนังสือที่ทุกคนควรอ่าน เพราะไม่ใช่
แค่การเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน 
แต่ในอนาคตบิ๊กดาต้าจะก้าวเข้ามามี
บทบาทในการก�้าหนดแนวทางการใช้
ชีวิตของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง

  
 

How to ทิ้งเรื่องแย่ ๆ ในปีเก่า!
  ปีเก่ำใกล้ก�ำลงัจะผ่ำนไป ปีใหม่ก�ำลงัจะเข้ำมำแล้ว หำกพดูถงึปีเก่ำล่ะก็... ใครหลำยคนอำจมหีลำยสิง่ทีผิ่ดพลำด มหีลำยสิง่ทีไ่ม่ดี ไม่ว่ำจะ
เป็นเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ทีก่ระท�ำไม่ดแีก่ผูอ่ื้น หรือผู้อืน่ท�ำไม่ดกีบัเรำ แต่จะมวิีธอีย่ำงไร ในกำรก้ำวข้ำมส่ิงแย่ ๆ หรอืสิง่ทีท่�ำให้ตวัเองนัน้หมดก�ำลงัใจ  
เพือ่ต้อนรบัควำมสขุในปีใหม่น้ีได้ มำฟังกันเลยดีกว่ำค่ะ

นำยพสิษิฐ์ ผอนูรัตน์ (โต๊ส)
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  วิธีที่ผมมักจะใช้กับตัวเองเสมอ ๆ เวลำที่ท้อ หรือหมดก�ำลังใจ คือ ห้ำมยอมแพ้กับ
ตัวเองเด็ดขำดครับ เพรำะไม่ว่ำอย่ำงไรท้ำยที่สุดแล้ว เรำก็จะเหลือแต่ตัวเองเรำเองเท่ำนั้น 
จงไล่ตำมควำมฝัน สรรค์สร้ำงควำมสุขขึ้นด้วยตัวเอง และอย่ำหยุดพยำยำมเพื่อตนเองด้วย 
เส้นทำงข้ำงหน้ำมักจะดูท้ำทำยเสมอ แต่หำกเรำไม่ยอมแพ้ง่ำย ๆ  ผลลัพธ์ที่ได้มำก็จะยิ่งใหญ่
สมรำคำเช่นกัน สวัสดีปีใหม่ครับ.

นำงสำวฐติิยำ ศรีทอง (น�ำ้หวำน)
นักวิเทศสัมพันธ์ กองกลำง ส�ำนักงำนอธิกำรบดี
  ส�ำหรับใครท่ียังไม่ประสบควำมส�ำเร็จในปีน้ี อยำกให้มองข้ำมผ่ำนไปก่อน แล้วหันกลับมำเริ่มต้นใหม่ 
ในปีหน้ำ อย่ำมัวแต่โทษตัวเอง แต่ให้ลองมองดูวำ่เรำพลำดอะไรไป แล้วมำแก้ไข จะได้ไม่พลำดอีก ถ้ำเหนื่อย ท้อ  
ก็ลองคดิดูว่ำถ้ำเรำท�ำได้จะดขีนำดไหน ลองจนิตนำกำรควำมส�ำเร็จเพือ่เป็นแรงผลกัดันให้มกี�ำลงัใจสูต่้อ ถงึมนัจะยำก 
แต่ถ้ำเรำมั่นใจ เรำก็จะท�ำได้ 
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 โครงกำรถ่ ำ ยทององค์ควำมรู ้
เทคโนโลยีตรวจสอบวิเครำะห์ และพัฒนำ
ผลผลิตส้มโอขำวแตงกวำ เป็นแนวทำง
พฒันำส้มโอขำวแตงกวำปลอดภัย กำรขยำย
ตลำดและกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกำร
ผลิตส้มโอปลอดภัยและเพิ่มรำยได้ให้แก่
เกษตรกร ด้ำนกำรตลำดมกีรอบเส้นทำงท่อง
เทีย่วเชงิเกษตรและกำรได้รบัตรำสัญลกัษณ์
สิ่งบ่งชี้ ท ำงภู มิศำสตร์ (Geographical  
Indications หรือ GI) ท�ำให้สินค้ำเป็นท่ี
รู ้จัก โดยลักษณะบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ใช้
คุณภำพควำมมี ช่ือเสียง หรือจำกจุดก�ำเนิด
ทำงภูมิศำสตร ์  ข องกรมทรัพย ์สินทำง
ปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ อนุญำตให้ใช้ตรำ
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์

 เกณฑ์กำร ต ร ว จ ลั กษณะบ ่ง ช้ี
ทำงภูมิศำสตร์ของส้มโอขำวแตงกวำ จำก
ลักษณะประจ�ำพันธุ์ของส้มโอขำวแตงกวำ 
ตำมแบบบันทึกลักษณะประจ�ำพันธุ์เพื่อกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภำยใต้ พรบ.คุ้มครอง
พันธุ์พืช ๒๕๔๒ ก�ำหนดดังนี้

 ๑) ต้น ลักษณะกำรเจริญเติบโต
แบบลูล่ง ควำมหนำแน่นของหนำมปำนกลำง 
ควำมยำมของหนำมสั้น

 ๒) ใบ ใบอ่อนมีแอนโธไซยำนีน
น้อย รูปร่ำงใบรปูไข่ ควำมยำวใบ ๑๓.๔๑ ซม. 
ควำมกว้ำงใบ ๖.๐๕ ซม. แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม 
มขีนใต้ใบ กำรเป็นคลืน่ของขอบใบปำนกลำง 
รอยเว้ำของขอบใบแบบหยักมน บริเวณ
ปลำยใบเว้ำ มปีีกบนก้ำนใบ รปูร่ำงปีกใบเป็น
รูปหัวใจ

 ๓) ดอก จ�ำนวนดอกต่อช่อมมีำกกว่ำ 
๑๐ ดอก กลบีดอกตูมมแีอนโธไซยำนีน

 ๔) ผล เส้นผ่ำศูนย์กลำง ๑๓.๙ ซม. 
ควำมยำวของผล ๑๖.๕๖ ซม. ลกัษณะผลเป็น
ทรงกลม รูปร่ำงบริเวณขั้วผลแบน ไม่มีจุก  
มีรอยเว้ำบริเวณขั้วผล ควำมลึกของรอยเว้ำ

บริเวณขั้วผลตื้น ควำมยำวร่องบริเวณปลำย
ผลเฉลี่ย ๑.๘๘ ซม. รูปร่ำงปลำยผลแบน  
มีรอยเว้ำบริเวณปลำยผล ควำมลึกของรอย
เว้ำบริเวณปลำยผลตื้นเส้นผ่ำศูนย์กลำง
รอยเว้ำบรเิวณปลำยผลเฉลีย่ ๑.๙๔ ซม. ไม่มี 
areole บนผล เส้นผ่ำศูนย์กลำงรอยแผลท่ี
ปลำยผลเฉลี่ย ๐.๑๒ ซม. เปลือกผลสีเหลือง
แกมเขียว ผิวผลมันปำนกลำง ผิวผลขรุขระ 
ขนำดของต่อมน�ำ้มนัใหญ่ เด่นชดั ควำมหนำ
ของเปลือกผลเฉลี่ย ๒.๐๔ ซม เปือกกับเนื้อ
ยึดติดกันแน่น เปลือกชั้นกลำงสีขำว มีสอง

สีบนผนังกลีบผล เน้ือสีขำวอมเหลือง เนื้อ
ไม่ขม ลักษณะใจกลำงผลกลวง ไม่มีกลีบผล
ที่ไม่เจริญ จ�ำนวนกลีบเฉลี่ย ๑๓ กลีบ ผนัง
กลีบไม่เหนียวลอกเนื้อออกจำกผนังกลีบง่ำย 
ควำมยำวของตัวกุ้งเฉลี่ย ๒.๔๔ ซม. ควำม
หนำของตัวกุ้งเฉลี่ย ๐.๔๒ ซม. ผนังกุ้งเห็น
ชัดเจน กำรยึดติดกันของตัวกุ้งน้อย ควำม
ฉ�่ำน�้ำน้อย และ

 ๕) เมล็ด จ�ำนวนของเมล็ดต ่อ
ผลเฉลี่ย ๗๘ เมล็ด ควำมยำวของเมล็ด
เฉลี่ย ๑.๘๔ ซม. ควำมกว้ำงของเมล็ดเฉลี่ย  
๐.๘๔ ซม. รูปร่ำงทรงกระบอก สีของเปลือก
ชั้นนอกสีเหลือง สีเปลือกหุ้มเมล็ดด้ำนในสี
น�้ำตำลอ่อน

 ทั้ งนี้ ผลกำรด� ำ เนินกำรตรวจ
สอบสวนส้มโอขำวแตงกวำจังหวัดชัยนำท 
จ�ำนวน ๒๓ สวน ผ่ำนคุณลักษณะส่ิงบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์ หรือ GI จ�ำนวน ๒๑ สวน 
ชุมชนท่ีโดดเด่นด้วยสิน้ค้ำบ่งชีท้ำงภมูศิำสตร์ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนที่
ไม่สำมำรถซื้อได้จำกที่ไหน ทุกขั้นตอน ทุก
กระบวนกำรผลิตสินค้ำ GI ของชุมชน จึง
ถูกเช่ือมโยงเพ่ือสร้ำงเร่ืองรำว ควำมน่ำ
สนใจและต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้กลำย
เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยส้มโอขำวแตงกวำ

มีจุดก�ำเนิดเร่ิมต้นจำกบ้ำนแหลมงิ้ว ต�ำบล
คุ้งส�ำเภำ อ�ำเภอมโนรมย์ นำยทอง นำงเชื้อ 
นำงผึงน�ำส้มโอมำปลูกในจังหวัดชัยนำท
เป็นคร้ังแรก ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดชัยนำทมี
ลักษณะเป็นดินน�้ำไหลทรำยมูล ลุ่มน�้ำไหล
ผ่ำนมีควำมอุดมสมบูรณ์ เอื้ออ�ำนวยต่อ
กำรปลูกส้มโอขำวแตงกวำมำกกว่ำ ๑๐๐ ปี  
ส้มโอขำวแตงกวำมีเนื้อส้มกุ้งใหญ่ หวำนฉ�่ำ
ซ่อนเปร้ียว จำกกำรขยำยพื้นที่และกำรส่ง
เสริมพัฒนำกำรปลูกมำอย่ำงต่อเน่ือง จนใน
ปี ๒๕๕๔ มีสวนส้มโอขำวแตงกวำในจังหวัด

ชัยนำทมำกถึง ๔,๐๐๐ ไร่ แต่ประสบปัญหำ
อุทกภัย บริเวณลุ ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำและ
แม่น�ำ้ปำกคลองมะขำมเฒ่ำ ในปี ๒๕๕๔ สวน
ส้มโอ ปีละ ๑๐๐ ไร่ จำกปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คำด
ว่ำจะมพีืน้ทีเ่พำะปลกูส้มโอเพิม่ขึน้ถึง ๒,๐๐๐ ไร่ 
ผลผลติจะได้ประมำณ ๖๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ ต้น 
(๖ ล้ำนบำทต่อฤดู) โครงกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ครั้งนี้มีกรอบเนื้อหำ เพ่ือสร้ำงควำม
รู้พื้นฐำนกำรปลูก ควำมต้องกำรอำหำรของ
ต้นส้มโอ กำรใช้สำรชีวภำพ กำรดูแลปฏิบัติ
ที่ดี และกำรเก็บเกี่ยว และกรอบด้ำนควำม
ปลอดภัย เพ่ือสร้ำงสวนส้มโอเครือข่ำย 
จ�ำนวน ๓๑ สวน ขึ้นทะเบียน GAP (Good 
Agriculture Practice) จ�ำนวน ๒๓ สวน 
และขยำยเครือข่ำยเป็น ๘๐ สวน

 จำกควำมส�ำเร็จของเป้ำหมำย
โครงกำรที่ สร ้ ำงสวนส ้มโอให ้ ได ้ รับ
ตรำสัญลักษณ์สิ่ งบ ่งชี้ทำงภูมิศำสตร ์  
(Geographical Indications หรือ GI) 
มำกถึงร้อยละ ๙๑.๓๐ ซึ่งศูนย์กำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำทได้
มีส่วนส�ำคัญยิ่งต่อกำรขับเคลื่อนโครงกำร
ในครัง้น้ีภำยใต้แนวทำงกำรบรกิำรวชิำกำร
สูช่มุชน “ยทุธศำสตร์รำชภฏัเพือ่กำรพฒันำ
ท้องถิ่น” อย่ำงแท้จริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท
 

...เข้ำถึง...เข้ำใจปัญหำ...
และพัฒนำส้มโอ GI



ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓ ประจำ�วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันว�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

๔

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ 
กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล เฉลียวจิตวนิช ,ภัทราพร มลาดินอฟ 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง pr.cru@chandra.ac.th

 เมื่อไม่นำนมำนี้ นักศึกษำ ชั้นปีที่ ๔ 
สำขำวิชำนำฏศิลป์และศิลปกำรแสดง คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้น�ำเอำ
ประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำล�่ำเรียนมำตลอด
ระยะเวลำ น�ำชุดกำรแสดง “ปูชำกำลีและ
กเิลรัจฉำน” ซึง่ทัง้ ๒ ชดุกำรแสดงเป็นผลงำน
วิจัยนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ ได้ปรำกฏสู่สำยตำ
ประชำชนที่ร่วมงำน เป็นกำรแสดงที่ยกระดับ
กำรแสดงเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับงำนนำฏศิลป์ 
ผ่ำนกำรร่วมงำนน�ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์
ระดับชำติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
สมัย”

  ในวันนี้ทำงทีมงำนจันทร์กระจ่ำง
ฟ้ำ ได้มีโอกำสพูดคุยกับอำจำรย์ท่ีควบคุมกำร
แสดง และยังเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัย
ของนกัศกึษำ รวมถงึตวัแทนของนกัศกึษำทีจ่ะ
มำเปิดเผยถึง กำรเข้ำร่วมกำรคัดเลือกกำรน�ำ
เสนอผลงำนในครั้งนี้  

 อำจำรย์กุลนำถ พุ ่มอ�ำภำ และ
อำจำรย์ขนิษฐำ บุตรไชย อำจำรย์อำจำรย์
ประจ�ำสำขำวิชำนำฏศิลป์และศิลปะกำร
แสดง กล่ำวถึงกำรเข ้ำร ่วมกำรเสนอผล
งำนกำรจดัโครงกำรน�ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์
ระดับชำติคร้ังนี้ว่ำ	“จากกิจกรรมที่เข้าร่วม
เป็นแนวคิดในการด�าเนินกิจกรรมภายใน

จำกต�ำรำ สูก่ำรปฏบัิตทิำงนำฏศลิป์
ผ่ำนผลงำนสร้ำงสรรค์ระดับชำติ

รายวิชาวิจัยที่เราได้ร่วมกันสร้างงานวิจัย
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ของสาขาวิชานาฏศิลป์
และศิลปการแสดงในครั้งนี้ค ่ะ	และทาง
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา	ต้องการส่งเสริม
ให้นักศึกษาผลิตงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม	เพื่อยกระดับการ
สร้างสรรค์ให้มีคุณค่า	โดยจะต้องน�าออกเผย
แพร่สู่สายตาสาธารณชน	จึงเป็นเหตุให้หา
เวทีที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ผลงาน	จึงเลือก
ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมนี้	ชุดการแสดงทั้ง	
๒	ชุด	เป็นการแสดงที่เริ่มจากความสนใจใน
หัวข้อหรือเนื้อหาที่จะส่ือสารกับสังคม	ผ่าน
กระบวนการค้นคว้า	ทดลอง	ออกแบบ	และ
ปฏิบัติจริง	จนสร้างสรรค์เป็นผลงานชุดนี้ขึ้น
มาค่ะ

		 เนื่องจากมีผลทรงคุณวุฒิทางด้าน
นาฏยศิลป์เป็นผลประเมินคุณภาพผลงาน
ของการสร้างสรรค์อีกชั้นหนึ่ง	เพื่อเป็นการ
วัดคุณภาพและการันตีความสามารถของ
นักศึกษา	จนสุดท้ายผลที่ได้รับคือการได้รับ
คัดเลือกให้เข้าร่วมงานและผ่านการประเมิน
คุณภาพผลงานสร้างสรรค์	จึงเป็นก้าวแรก
และก้าวส�าคญัของนักศกึษาในการสร้างสรรค์
ผลงานเพือ่สงัคมโดยค�านงึถงึคณุค่างานศลิปะ	
อีกท้ังยังได้รับการการันตีจากผู้ทรงคุณวุฒิใน

ธนพล

การเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้
ต้องการให้นักศึกษาได้ผลิตผล
งานคุณภาพอย่างสุดความ
สามารถ เพื่อเข้ารับการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
การันตีคุณภาพของผลงาน
และน�าการประเมินมาพัฒนาผล
งานต่อเพื่อน�าเสนอในเวทีระดับ
นานาชาติต่อไปค่ะ และยังเป็นการ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนและพัฒนา
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนาฏศิลป์และ
ศิลปะการแสดงอีกด้วยค่ะ
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ระดับสูงของวงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ
ประเทศไทย	จึงนับว่าเป็นก้าวที่ส�าคัญและ
ประสบการณ์ส�าคัญของนักศึกษา”

	 “การเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ต้องการ
ให้นักศึกษาได้ผลิตผลงานคุณภาพอย่างสุด
ความสามารถ	เพือ่เข้ารบัการประเมนิคณุภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการันตีคุณภาพของผล
งานและน�าการประเมินมาพัฒนาผลงาน
ต่อเพื่อน�าเสนอในเวทีระดับนานาชาติต่อไป
ค่ะ”	อ.กุลนำถ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ส�ำคัญ
จำกกำรเข้ำร่วมกำรแสดงคร้ังน้ี พร้อมเล่ำถึง
แนวคิดชุดกำรแสดงว่ำ

 	 “การวางแนวความคดิทีก่ระทบไปถงึ

แนวทางปฏบิตัใินการสร้างสรรค์ของการแสดง	
ในครั้งนี้	อ.ประจ�ารายวิชา	ตั้งข้อตกลงร่วมกัน
กับนกัศกึษาว่า	เราค้นคว้าและสร้างสรรค์เพือ่
หาองค์ความรู้ผ่านระบบงานวิจัยสร้างสรรค์
ผลงาน	โดยจะค�านึงถึงเรื่องเพ่ิมคุณค่าให้
งานศิลปะ	ใช้แนวคิดที่ตั้งต้นจาก	๑.การท�า
ประโยชน์ให้สังคม	๒.การท�างานศิลปะที่มี
คุณภาพ	๓.ค้นคว้า	วิเคราะห์	สังเคราะห	์
องค์ความรู้ผ่านระบบงานวิจัย	๔.เผยแพร่สู่
สาธารณชนในเวทีที่มีคุณภาพ	๕.ได้รับการ
ประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์จากผู้ทรง
คุณวุฒิในวงการวิชาชีพ”

  นำยชัยนันท์ ยะปัญญำ ตัวแทน
นักศึกษำผู้วิจัย ที่ร่วมท�ำกำรแสดง ที่จะมำ
กล่ำวถึงแรงบันดำลใจของชุดกำรแสดงทั้ง ๒ 
ชุดว่ำ “ท่ีมาของการแสดงคณะผู้วิจัยได้มอง
เห็นกิเลสของมนุษย์ในสังคมไทยในปัจจุบัน
และพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉาน	ขณะผู้วิจัย
ซ่ึงได้รับแรงบันดาลใจน�ามาสร้างสรรค์การ
แสดงเพือ่สะท้อนต่อสงัคมไทยเพือ่ให้ตระหนกั
ถึงความอยากได้อยากมอีย่างเกินตวัความโกรธ
โดยไม่นึกถึงความเสียหายที่จะตามมาความ
หลงในรูปรสกินเสียง”	ผู้วิจัย	กล่าว	พร้อมเล่า
ต่อถงึการเตรียมตวัและแสดงทัง้	๒	ชดุน้ัน	เรา
ได้วางแผน	หรือการซ้อมอย่างไรบ้าง	

		 “การวางแผนและการฝึกซ้อมการ
แสดงของพวกเรา	ๆ	ได้วางแผนการฝึกซ้อม	

ก่อนอ่ืนขอขอบคุณครูที่ปรึกษาทั้ง	๒	ท่าน	ที่
ท�าให้กลุ่มของพวกเราได้มีผลงานนาฏศิลป์
สร้างสรรค์เพื่อไปแสดงในงานครั้งนี้	กลุ่มของ
พวกเราได้วางแผนและท�าตารางการซ้อม
งานเพ่ือจัดเวลาให้กับนักแสดงจะได้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้และทันงานแสดง	และ
ยังสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	เพราะ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา	พวกเราได้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์ต่าง	ๆ	จากการเรียน	ผนวกจน
เป็นผลงานสร้างสรรค์	ทั้ง	๒	ชุด	และที่ส�าคัญ
พวกเรายังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่
พวกเราได้น�าไปเผยแพร่ผ่านงานมหกรรมการ
แสดงของงานนาฏศิลป์คร้ังนี้	และที่ส�าคัญ
ข้าพเจ้าได้น�าชื่อเสียงของจันทร์เกษมไปเผย
แพร่งานสร้างสรรค์อย่างภูมิใจครับ”	ผู้วิจัย 
กล่ำว พร้อมร่วมกันเปิดเผยถึงสิ่งที่ได้รับหลัง
จำกกำรเข้ำร่วมกำรแสดงผลงำนว่ำ

  “จากการเข้าร่วมการน�าเสนอผล
งานในครั้งนี้พวกเราคิดว่าได้เปิดโลกใหม่ใน
งานสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ได้รับความรู้จาก
ท่านศิลปินและผู้มีความรู้ทางด้านสร้างสรรค์
เพื่อได้ปรับใช้และปรับปรุงงานอีกด้วย	ได้
มองเห็นงานสร้างสรรค์จากสถาบันอื่น	ๆ	ที่
น่าสนใจอย่างย่ิง” ผู้วิจัย เล่ำ พร้อมเล่ำต่อถึง
กำรน�ำควำมรู้จำกห้องเรียนมำประยุกต์ใช้กับ
กำรรังสรรค์ผลงำนของตนเองว่ำ 

 	 “การแสดงในครั้งน้ีพวกเราทั้งหมด
ได้น�าความรู้องค์ประกอบและประสบการณ์
ของพวกเราตลอดระยะเวลา	๓	ปี	ทีพ่วกเราได้
ร่วมงานกับทางสาขาหรือหน่วยงานภายนอก	
ที่ได้องค์ความรู้เก่ียวกับงานสร้างสรรค์อย่าง
แท้จริงพวกเราได้น�าประสบการณ์เหล่านี้มา
ปรับใช้ในการแสดงของพวกเรา	และได้ค�า
แนะน�าดี	ๆ	ที่จะพัฒนาในตัวของพวกเราจาก
ท่านศิลปินอีกหลาย	ๆ 	ท่านด้วยครับ”

  แม้ว่ำผลงำนของนักแสดงที่ได้ตั้งใจ 
มุ่งมั่น และรังสรรค์ผลงำนจะจบลงไป แต่ผม
เชื่อว่ำชุดกำรแสดงทั้ง ๒ ชุด สำมำรถอนุรักษ์
ควำมเป็นไทย ต่อยอดและถ่ำยทอดควำมเป็น
นำฏศิลป์ ให้กับคนรุ่นหลัง ถือได้ว่ำเป็นควำม
ภำคภูมิใจที่น้อง ๆ นักแสดงจำกสำขำวิชำ
นำฏศิลป์และศิลปะกำรแสดง ได้นึกและร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชำติไทย

การแสดงในครั้ง น้ีพวก
เราทั้งหมดได้น�าความรู้องค์
ประกอบและประสบการณ์ของ
พวกเราตลอดระยะเวลา ๓ ปี 
ที่พวกเราได้ร่วมงานกับทาง
สาขาหรอืหน่วยงานภายนอก 
ที่ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
สร้างสรรค์อย่างแท้จรงิพวก
เราได้น�าประสบการณ์เหล่า
นี้มาปรับใช้ในการแสดงของ
พวกเรา และได้ค�าแนะน�าดี ๆ ที่
จะพัฒนาในตัวของพวกเรา
จากท่านศิลปินอีกหลาย ๆ 
ท่านด้วยครับ
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อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน
ณ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท มื่อวันที่ ๒๘ -๒๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา



ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๓ ประจำ�วันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันว�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

(กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้ ศาสตร์พระราชา)” 
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