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ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รศ. สรนิต  ศิลธรรม 

 11 ปีของการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดเครือข่ายห้องเรียน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศไทย  ซึ่งโครงการ วมว. ได้พัฒนาความร่วมมือ
ขยายจาก 4 ห้องเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 1 เป็น 24 ห้องเรียนในปีการศึกษา 2561 ใน
โครงการ วมว. ระยะที่  2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย–คู่โรงเรียนและ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส่งเสริมและผลักดันให้นักเรียนในโครงการ วมว. 
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองอย่างสูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนา
ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  
 ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉัน วมว. เป็นกิจกรรมส าคัญของโครงการ วมว. ที่จัด
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ความส าคัญเพื่อเป็นกิจกรรมที่ใช้เช่ือมโยงให้นักเรียนทุกคู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียนภายใต้
โครงการ วมว. เข้าด้วยกัน นักเรียนมีโอกาสท าความรู้จักกันและสร้างเครือข่ายของนักเรียน
โครงการ วมว. ในแต่ละรุ่นผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน ไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้นกิจกรรมนี้ยัง
เปิดโอกาสให้บุคลากร ครู อาจารย์และผู้บริหารของแต่ละคู่ศูนย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
แนวคิด และท าความรู้จักกันมากขึ้น  

ในค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 ที่มีมหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนป่า
พะยอมพิทยาคมเป็นเจ้าภาพ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดพัทลุง
ในการสร้างกิจกรรมทั้งทางวิชาการ สังคม และวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคู่
ศูนย์ จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่านักเรียนและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้น าประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปพัฒนาตนเอง 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รศ.ดร.พาสิทธิ์  หลอธีรพงศ 
  

ตลอด 1 ปที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่กํากับดูแล

การดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียน

วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย 

(โครงการ วมว.) พบวาโครงการ วมว. ไดสนับสนุนการเรียนของ

นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรในทุกๆ 

ดานทั้งทางวิชาการ  การสรางกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรดวยการสอนแบบ STEM 

การทํางานและอยูรวมกับผูอื่น การสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่นและการ

ชวยเหลือสังคม กิจกรรมตางๆ เหลานี้ชวยสงเสริมใหนักเรียนในโครงการ วมว. มีทักษะ

รอบดานสําหรับการทํางานในศตวรรษท่ี 21 

 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความสําคัญกับการสราง

เครือขายระหวางนักเรียนในโครงการ วมว. ผานกิจกรรม คายวิทยาศาสตรสานสัมพันธ

ฉันท วมว. เพื่อประโยชนใน 2 สวนคือ สวนแรกเปนการสนับสนุนใหนักเรียน บุคลากรและ

เจาหนาที่ในโครงการ วมว. ไดรูจักและชวยเหลือกันและกัน สวนที่สองเพื่อเปนเครือขายใน

การติดตามนักเรียนในโครงการ วมว. สําหรับคูศูนยและสํานักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลังจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต

โครงการ วมว. 

 ผมจึงหวังวาคายสานสัมพันธฉันท วมว. ครั้งที่ 11 โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ – 

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคมเปนเจาภาพ ณ จังหวัดพัทลุง นักเรียนทุกคนจะไดทํา

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธตางๆ อยางเต็มที่ สรางประสบการณและความทรงจําท่ีดีรวมกันจน

เกิดเครือขายที่แนบแนนของนักเรียนโครงการ วมว. รุนที่ 11 และเปนพลังท่ีจะสรางสรรค

ผลงานตอสังคมและประเทศในอนาคตตอไป 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ 

จังหวัดพัทลุง เป็นเมืองแห่งขุนเขาที่ เก่าแก่
โ บ ร า ณ เ มื อ งหนึ่ ง ข อ งภ า ค ใ ต้  มี พั ฒน า ก า รทา ง
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและทรงคุณค่า มีศิลปวัฒนธรรม
ที่ล้วนแล้วแต่งดงามหลากหลายและมีเสน่ห์เป็นเมืองต้น
ก า เ นิ ด ห นั ง ต ะ ลุ ง ม โ น ร า ห์  อี ก ทั้ ง อุ ด ม ไ ป ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวจากทะเลจรดภูเขา 
มีน้ าตก ถ้ า และหินผาที่สวยงาม มีวิถีชีวิตของผู้คนที่

งดงามมีเสน่ห์ทั้งชาวเมืองและเงาะซาไก (มันนิ) เป็นต้น  รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้
เข้าชุมชน เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพร้อมที่จะต้อนรับ
นักท่องเที่ยวท้ังในและต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจ ใน “มนต์เสน่ห์แห่งพัทลุง” 

จังหวัดพัทลุงมี 11 อ าเภอ ได้แบ่งการท่องเที่ยว เป็น “เขา ป่า นา เล”         
โซนท่องเที่ยว “เขา ป่า” เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใน
อ าเภอป่าบอน อ าเภอตะโหมด อ าเภอกงหรา อ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอศรีบรรพต และ
อ าเภอป่าพะยอม จุดเด่นของโซนนี้คือการเที่ยวชมน้ าตก ภูเขา และล่องแก่ง เนื่องจาก
พัทลุงมีป่าอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาบรรทัดที่เป็นป่าต้นน้ า ที่ส าคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่าหายาก คือ สมเสร็จ ซึ่งจะพบได้ที่ภูเขาล่อน โซนการท่องเที่ยว “นา เล” เป็น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ชาวจังหวัดพัทลุง เมืองอู่ข้าวอู่น้ าท่ี
สมบูรณ์ และเป็นเมืองโนราห์ หนังตะลุง อยู่ในอ าเภอควนขนุน อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอ
เขาชัยสน อ าเภอบางแก้ว และอ าเภอปากพะยูน จุดเด่นของโซนนี้ คือ หมู่เกาะสี่-เกาะห้า
(แหล่งท ารังนกอีแอ่น) น้ าพุร้อน ทะเลน้อย (Ramsar site แห่งแรกของประเทศไทย) 
ส านักตักศิลาวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นส านักทางพุทธาคม และไสยศาสตร์ที่ข้ึนช่ือมากท่ีสุดของ 
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ภาคใต และเปนสํานักที่รวบรวมเอาไสยเวทย และเวชศาสตรไวมากที่สุด โดยเฉพาะ

วิชาการแพทยแผนโบราณ จากที่กลาวมาจะเห็นวาจังหวัดพัทลุงเปนแหลงภูมิปญญา

ทองถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงกับศาสตรดานวิทยาศาสตรที่จะพัฒนาองคความรูของทุกทาน

ไดอยางดี และจังหวัดพัทลุงยังมีแหลงทองเที่ยวอีกมากมาย ที่รอใหทุกคนมาเยือน 

ดังนั้น จึงมีความมั่นใจวาผูที่ใหเกียรติมาเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ จะนําสิ่งดี ๆ ที่

ไดสัมผัสตลอด คายสานสัมพันธฉันท วมว. ครั้งที่ 11 ไปเผยแพรประชาสัมพันธและเชิญ

ชวนใหผูคนเดินทางมาทองเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยว   ตาง ๆ ของจังหวัดพัทลุงอยาง

แนนอน  
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท 

ในนามคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รูสึกเปนเกียรติที่ไดรับโอกาสในการเปนเจาภาพจัดกิจกรรม 

คายวิทยาศาสตร สานสัมพันธฉันท วมว. ครั้งที่ 11 โครงการ 

วมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ไดเขารวม

โครงการ วมว. ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีใน

ระยะที่ 2 ตั้งแตป พ.ศ. 2556 มาจนถึงปจจุบันนับเปนปท่ี 7 

โดยมีนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2561 นับเปนรุนที่ 4 

เปนความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวน

หนึ่งของภาระกิจการสรางกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขมแข็งของประเทศ 

สําหรับการจัดคายวิทยาศาสตร สานสัมพันธฉันท วมว. ในครั้งนี้ ไดวางแนวคิดหลักของ

กิจกรรม เปน “เขา ปา นา เล” อันเปนอัตตลักษณที่โดดเดนของจังหวัดพัทลุง อันเปนพ้ืน

ที่ตั้งของโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม กิจกรรมภายในคาย 

มุงเนนการสรางประสบการณและการเรียนรูในแหลงเรียนรูชุมชน ครอบคลุมภูมิปญญาที่

เกี่ยวกับ ปาไม ภูเขา นาขาว และทะเลสาบ ซึ่งจะสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีชีวิต

และภูมิปญญาทองถิ่นของคนภาคใตใหกับนักเรียนและผูรวมโครงการทกุคน นอกจากนั้น

ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ การ

แขงกีฬาและการละเลนพื้นบานเพื่อสรางความสนุกสนาน ความรักสามัคคีในหมูนักเรียน

ชาว วมว. ผูรวมกิจกรรมจากทั่วประเทศ  

ผมหวังเปนอยางยิ่งวาผูเขารวมกิจกรรม คายวิทยาศาสตร สานสัมพันธฉันท 

วมว. ครั้งที่ 11 ทุกทาน จะไดรับความสะดวกสบาย มีความสุขและไดเรียนรูกับกิจกรรม

ตางๆ อยางสนุกสนาน การจัดคายครั้งนี้ยังถือเปนการเปดตัว ศูนย วมว.-ม.ทักษิณ 

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ใหเปนที่รูจักทั่วกันสําหรับชาวศูนย วมว. จากทั่วประเทศ 

และคาดหวังวาเราคงจะมีโอกาสไดตอนรับทุกทานในฐานะเจาภาพของกิจกรรมอื่นๆ ของ 

วมว. อีกในโอกาสตอไป 
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ตราสัญลักษณ 
 

 

 

 

- ตราสัญลักษณคือตัวอักษรคําวา SCiUS ซึ่งยอมาจาก Science Classrooms in University-

Affiliated School Project และใชสีตามสีของโครงการวมว. ดังนี ้

- สีแสด เปนสีประจําพระองครัชกาลที่ 4 เปนสีที่แสดงถึงแรงบันดาลใจเต็มเปยมรวมไปถึง

พลังในการพัฒนาและการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  

- สีน้ําเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย นวัตกรรม ความมีอัจฉริยภาพ ความเปนผูนํา การ

พัฒนาความคิดสรางสรรคและกอกําเนิดสิ่งที่มีคุณคาใหมๆ 

- สีชมพ ูเปนหนึ่งในสีประจําโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ซึ่งเปนโงเรียนภายใตการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- สีเขียว หมายถึง สิ่งแวดลอม ความเปนธรรมชาติ และการเจริญเติบโต แสดงถึงการใช

วิทยาศาสตรในการพัฒนาคูกับการดํารงระบบนิเวศนที่ตองอนุรักษสิ่งแวดลอม ความเปน

ธรรมชาติใหไดมากที่สุด 

- สีเหลือง หมายถึง วิทยาศาสตร เปนสีประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนสีที่ตามองเห็น

เดนชัด กระตุนใหคนเราใชปญญา เกิดความอยากเรียนรู เปนสีแหงความฉลาด รอบรู 

มุงมั่น ตั้งใจและรวดเร็วในการคิด 
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- แถบดานบนและดานลาง ซึ่งมีสีฟาและสีเทา คือสีประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ ผูเปน

เจาภาพในการจัดงานคายวิทยาศาสตรสานสัมพันธฉันท วมว. ครั้งที่ 11 

- ตัว S ตัวแรกที่ใชเปนเครื่องหมายอินทีเกรต สื่อถึงวิชาคณิตศาสตร ซึ่งเปรียบเสมือนกับ

เปนภาษาของวิทยาศาสตรยุคใหม และสื่อถึงความสําคัญของวิชาคณิตศาสตรอีกดวย 

- ตัว  C อักษรตัวที่สองที่ภายในมีรูปฟนเฟองอยูนั่นก็คือ การสื่ อถึงนวัตกรรม 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งยังสื่อถึงสื่อถึงพลังความสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน

ดังเชนฟนเฟอง ที่ตองมีการทํางานรวมกัน จึงจะสามารถดําเนินงานตางๆไปไดโดยสําเร็จ 

 - รูปเทริดสีเหลืองดานบนของอักษร I แสดงถึงความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะอยางยิ่ง มโนรา ซึ่งเปนมรดกตกทอดทาง

วัฒนธรรมที่มีคุณคาเปนอยางมาก  

- สาย DNA สองสายที่แทรกอยูในเลข 11 หมายถึงชีวิตและพื้นฐานทางชีวิวิทยาซึ่งเปน

สารชีวโมเลกุลที่บรรจุขอมูลทางพันธุกรรมตางๆของสิ่งมีชีวิตเอาไว สื่อถึงความหมายที่

เนนไปทางดานวิทยาศาสตร 

- โดยสรุปแลวคือ สัญลักษณคายสานสัมพันธฉันท วมว. คือ คายทางดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่นํามาประยุกตเขากับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของ

จังหวัดพัทลุงไดอยางลงตัว เพื่อสานความสัมพันธนักเรียนวมว. ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

        นาธาร ชุมคช 

นักเรียนโครงการวมว.ม.ทักษิณ (ผูออกแบบ)   



สารบัญ 
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ประวัติคณะวิทยาศาสตร  1 

โครงการคายวิทยาศาสตรสานสัมพันธ ฉันท วมว. ครั้งที่ 11  4 

กําหนดการคายฯ  7 

เรื่องเลา ชาวเมืองลุง  19 

คนแกรง เปนแรงบันดาลใจ  26 
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะวิทยาศาสตร   เปน

สวนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษา ใน

กํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 มี

ที่ตั้งและพื้นที่ดําเนินการ 2 วิทยาเขต 

โดยพื้นที่ดําเนินการหลักตั้งอยูที่ เลขที่ 

222 หมู 2 ตําบลบานพราว อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง และพื้นท่ีดําเนินการยอย ซึ่ง

ดําเนินการจัดการศึกษารวมกับคณะศึกษาศาสตรในการผลิตครูวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ตั้งอยูที่วิทยาเขตสงขลา เลขที่ 140 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัด

สงขลา โดยมีประวัติการกอตั้งและการดําเนินการโดยสังเขปดังนี้  

มหาวิทยาลัยทักษิณถือกําเนิดขึ้นจากการที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ไดมีการขยายพื้นที่การดําเนินงานออกสูภูมิภาคโดยไดกอตั้งเปน

วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ตอมาในวันที่ 29 

มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดรับการ    ยกฐานะ

ขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย    โดยมีชื่อวา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ตอมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดมีมติกําหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตสงขลาใหมเปน “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต” และเมื่อ

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใตได

แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไดยกฐานะขึ้นเปน “มหาวิทยาลัย

ทักษิณ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539  
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หลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร 
ระดับปริญญาตรี 

1) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

3) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

4) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 

5) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 

6) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

7) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

8) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

9) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

11) วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

12) วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน  

ระดับปริญญาโท 

1) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

2) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
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3) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต 

4) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

6) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

7) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและคณติศาสตรศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 

1) ปรัชญาดุษฏีบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ติดตามขาวสารคณะวิทยาศาสตรไดที ่

 

 

 

 

https://www.sci.tsu.ac.th 
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โครงการคายวิทยาศาสตรสานสัมพันธ ฉันท วมว. ครั้งที่ 11 

หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะเปนองคกรหลักในการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ไดดําเนินการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

โดยเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกในป พ.ศ.2551 เพื่อเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา

นักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผูมีความสามารถพิเศษใหเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่องและเปนกําลังสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางนวัตกรรม

ในภาคการผลิตและตอเนื่องไปในอนาคต โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัด

หลักสูตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียนเครือขายหรือโรงเรียนในการกํากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย โดยใชหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสนับสนุนการขยายฐานกําลังดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพตั้งแตมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งขยายฐาน

การศึกษาออกไปในวงกวางใหมากขึ้น 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยและคูโรงเรียนที่เขารวมโครงการกระจายอยูตาม

ภูมิภาคตางๆ ซึ่งมีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม และเพื่อเปนการ

กระชับความสัมพันธอันดีตลอดจนเปนการสรางความรวมมือที่พัฒนาการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาตอยอดโครงงานวิจัยเพื่อ

สอดคลองตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงได

มีนโยบายใหจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรสานสัมพันธฉันท วมว. ขึ้นทุกป โดยครั้งนี้
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มหาวิทยาลัยทักษิณไดรับเกียรติเปนเจาภาพครั้งที่ 11 โดยมีคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคมรวมเปนเจาภาพในการจัดงาน 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสานสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางนักเรียน 

อาจารย และผูเกี่ยวของ ในเครือขายโครงการ วมว. 

 2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ผานการทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรยีนโดยการ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย ศูนยมหาวิทยาลยัทักษิณ (โครงการ วมว.) คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 2. โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม 

กลุมเปาหมาย 

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนหลักสตูรหองเรยีนวิทยาศาสตร 

โครงการ วมว. รุนท่ี 11 จํานวน 18 ศูนยมหาวิทยาลยั  จํานวนทั้งหมด 690 คน 

2.  คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการประสานงาน 

เครือขาย วมว. 50 คน  

3.  คณะผูบริหารและคณาจารยในโครงการ วมว.  100  คน 

ระยะเวลาดําเนินงาน   ระหวางวันท่ี 28 มีนาคม 2562 – 1 เมษายน 2562 
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สถานที่ดําเนินงาน  มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง  

และ พ้ืนที่ชุมชนอําเภอควนขนุน และ  

อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนสามารถสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณการ

เรียนรูระหวางนักเรียนคณาจารย และผูเกี่ยวของ 

2.  นักเรียนสามารถเรียนรูเชิงบูรณาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผานกิจกรรมในโครงการ 

3.  เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานระหวางศูนย วมว. และ

คณะกรรมการกระทรวงวิทยาศาสตร เพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอน การทํา

โครงงานและการตอยอดสูงานวิจัยของนักเรียนโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอโครงการและประเทศตอไป 
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กําหนดการคายวิทยาศาสตรสานสัมพันธฉันท วมว. ครั้งที่ 11 
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 11.00 – 17.00 น. ตอนรับคณะ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

และนักเรียน จากสนามบิน เขาโรงแรมที่พัก  

ณ จังหวัดพัทลุง 

เวลา 13.00 – 19.00 น. ลงทะเบียน  (รับ ID Card และอปุกรณ)   

วันศุกรท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 

พิธีเปดและกิจกรรมวิชาการ ณ ศูนยประชุมเฉลมิพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

เวลา  กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมผูบริหาร/อาจารย 

06.00 – 07.30 น รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก 

07.30 – 08.10 น. ออกเดินทางจากที่พัก ไปยัง มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลุง 

08.10 – 08.45 น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม   

(คณะผูกรรมการบริหาร แขกผูมีเกียรติ  

/ ศูนยที่เดินทางมาถึง 29 มี.ค. 62) 

08.45 – 09.00 น. ชมวดิีทัศนแนะนําโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ  

แนะนํามหาวิทยาลัยทักษิณ 

09.00 – 09.05 น. ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง กลาวตอนรับสูจังหวัดพัทลุง 

09.05 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง   

กลาวตอนรับ สู ม.ทักษิณ 

09.10 – 09.15 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวรายงานการจัดคายฯ 
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เวลา  กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมผูบริหาร/อาจารย 

09.15 – 09.25 น. ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูแทน เปน

ประธานกลาวเปดงาน 

09.25 – 09.35 น. ตีโพน 11 ใบ เพื่อเปดกิจกรรมคาย  

โดย  1) ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

           (รศ.ดร.พาสิทธิ์  หลอธีรพงศ)  

       2) ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง   

           (นายกูเกียรติ วงศกระพันธุ) 

       3) รองอธิการบดีฝายบริการและกิจการนิสติ วิทยาเขตพัทลุง   

           (อาจารย ดร.สุชาติ  สุขสถิตย) 

       4) คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

           (ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท) 

       5) ผูอํานวยการโรงเรยีนปาพะยอมพิทยาคม 

           (นายพิชัย บุษรารัตน) 

       6 – 11) นิสิตมหาวิทยาลยัทักษิณ 

09.35 – 10.00 น. รองอธิการบดี มอบของที่ระลึก แด ประธานในพิธี  

ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแดผูแทนจากศูนยฯ และ 

เข็มตราสัญลักษณแกผูแทนนักเรียนจากศูนย วมว.  

- ศูนยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ศูนยโรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ศูนยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

- ศูนยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 

- ศูนยโรงเรียนสรุวิวัฒน 
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เวลา  กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมผูบริหาร/อาจารย 

- ศูนยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  

    (ศึกษาศาสตร) 

- ศูนยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) 

- ศูนยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

    (ฝายมัธยม) 

- ศูนยโรงเรียนลือคาํหาญวารินชําราบ 

- ศูนยโรงเรียนดรุณสิกขาลยั 

- ศูนยโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

    วิทยาเขตกําแพงแสน 

- ศูนยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

- ศูนยโรงเรียนสริิธรราชวิทยาลัย 

- ศูนยโรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ 

- ศูนยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

           ปตตานี 

- ศูนยโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพญ็” มหาวิทยาลัย 

    บูรพา 

- ศูนยโรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ สุราษฎรธาน ี

- ศูนยโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม มหาวิทยาลยัทักษิณ 

10.00 – 10.15 น. การแสดงพิธีเปด (เสนหเมืองลุง) 

10.15 – 10.30 น.   รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม   

10.30 – 11.15 น.   บรรยายพิเศษ โดย นายวีระพล  หวนแจม  

ประธานวิสาหกิจชุมชนเลีย้งผึ้งโพรงและชันโรงปนแต 
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เวลา  กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมผูบริหาร/อาจารย 

11.15 – 12.00 น.   ปาฐกถาพิเศษ “งานวิจัยกับชุมชน”   

โดย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์    

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร กลางวัน   

ณ ชั้น 1 หอประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ

13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง  

“แรงบันดาลใจจากถั่วงอก”  

โดย อ.ดร.เนตรนภา ชะนะ   

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

ประชุมหารือ หัวขอ  

“การขับเคลื่อนโครงการ วมว. 

กับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ” 

- การสรางเสนทางอาชีพ

สําหรับนักวิทยาศาสตรและ

นักวิจัย 

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

ตอและการทํางานในสาย

อาชีพนักวิจัยและ

นักวิทยาศาสตร 

- ระบบการรบันักเรียน วมว. 

เขาศึกษาตอพรอมการให

ทุนการศึกษา และการ

ประชาสมัพันธ (หองประชุม

สภามหาวิทยาลยั) 

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม 

15.00 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง  

“เสนทางอาชีพนักวิทยาศาสตร” 

โดย ดร.เฉลิมชัย  อาจประดิษฐ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

16.30 – 17.30 น. กิจกรรมสัมพันธเพ่ือแบงกลุม นักเรียน(เขา ปา นา เล)  
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เวลา  กิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมผูบริหาร/อาจารย 

17.30 – 18.30 น. ถายภาพรวมนักเรียน วมว.  (แปลอักษรเปน วมว 11) 

18.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองประชุม ช้ัน 2 หอประชุมเฉลิมพระ

เกียรต ิ

- การกลาวตอนรับจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

- การแสดงเขาสูงานเลี้ยงตอนรับ 

- ประมวลภาพกิจกรรมประจําวัน 

21.00 – 22.00 น. เดินทางกลับที่พัก 

 

วันเสารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรมทัศนศกึษาแหลงเรียนรู 

เวลา กิจกรรม 

06.30 – 07.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ ที่พัก 

07.30 – 08.10 น. เดินทางมายังสนามหนาศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

เพื่อแบงกลุมทัศนศึกษา 18 กลุม   

08.10 – 09.00 น. เดินทางไปทัศนศึกษา ชีวิตพื้นบานตนน้ํา / กลางนํ้า / ปลายน้ํา 

09.00 – 10.50 น. พื้นบานตนน้ํา  ณ อําเภอศรีบรรพต 

 กลุม 1  เขาอกทะล ุ แหลงเรียนรูเสนทางธรรมชาติศึกษาพืช

ภูมิปญญาสุขภาพ พ้ืนที่ตนนํ้าคลองทา

แนะ 

กลุม 2 เขาบรรทดั แหลงเรียนรูฝายมีชีวิตกลุมรักษ 

เทือกเขาบรรทัด  
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เวลา กิจกรรม 

กลุม 3 เขาปู-เขายา แหลงเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรจากยา

หมอเปนชาชงเพื่อสุขภาพ  

กลุม 4 เขาเจียก แหลงเรียนรูการทําเครื่องจักสาน  

และของเลนโหมเหมือน 

กลุม 5 เขาชัยบุร ี แหลงเรียนรูการเกษตรอินทรยีและ 

การแปรรปูสละ 

กลุม 6  ปาควนเพ็ง แหลงเรียนรูภมูิปญญาการทําขนม 

พื้นบานวิถีปา 

กลุม 7  ปาคลองเรียน แหลงเรียนรูการผลติปุยอินทรยีหมอดิน

อาสา 

กลุม 8 ปายางจําแรต แหลงเรียนรูภมูิปญญาวิถีกิน (วัดหนา

ถ้ํา) 

กลุม 9 ปาควนเคี่ยม การทําไรของโหมเหนือ 

พื้นที่กลางน้ํา / ปลายน้ํา ณ อําเภอควนขนุน 

กลุม 10  นาสังหยด แหลงเรียนรูการดูแลสุขภาพพืช     ภูมิ

ปญญาตามตํารับสาํนักตักศลิา    เขาออ  

วัดบานสวน 

กลุม 11  นาเล็บนก แหลงเรียนรูวิถีนา การแปรรูป

ขาวเปลือกเปนขาวสารกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ทาชางฟนฟูเศรษฐกิจ 

กลุม 12  นาดอกยอม แหลงเรียนรูหัตถกรรมกระจดู  

กลุมปลายตรอกรวมใจ 
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เวลา กิจกรรม 

กลุม 13  นามันป ู แหลงเรียนรูการทําผามดัยอมสีธรรมชาต ิ

จากพืชในปาพรุทะเลนอย 

กลุม 14  นาปนแกว แหลงเรียนรูการนวดพื้นบานจังหวดั

พัทลุง 

กลุม 15  เลนอย แหลงเรียนรูประวัติศาสตรเมืองเกาชัย

บุรี 

กลุม 16  เลบัว แหลงเรียนรูการเลีย้งผึ้งโพรง 

บานทุงลาน ตําบลปนแต 

กลุม 17  เลปากประ แหลงเรียนรูพืชสาคมูหัศจรรย 

กลุม 18  เลคลอง 

             นางเรียม 

แหลงเรียนรูอาหารพื้นบาน  

(การทําเสนขนมจีนขาวสังหยดแบบ

โบราณ) 

10.50 – 11.30 น. เดินทางไปยังตลาดสวนไผขวัญใจ 

11.30 – 11.45 น. บรรยาย ความหลากหลายของสายพันธุไผ 

11.45 – 13.00 น. รับประทานอาหารและเยีย่มชมตลาดสวนไผขวัญใจ 

13.00 – 13.30 น. เดินทางไปทัศนศึกษา ชีวิตพื้นบานตนน้ํา / กลางนํ้า / ปลายน้ํา 

13.30 – 15.30 น. พื้นที่กลางน้ํา / ปลายน้ํา ณ อําเภอควนขนุน 

 กลุม 1  เขาอกทะล ุ แหลงเรียนรูการดูแลสุขภาพพืชภมูิ

ปญญาตามตํารับสาํนักตักศลิาเขาออ วัด

บานสวน 

   

 กลุม 2 เขาบรรทดั แหลงเรียนรูหัตถกรรมกระจดู  
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เวลา กิจกรรม 

กลุมปลายตรอกรวมใจ 

 กลุม 3 เขาปู-เขายา แหลงเรียนรูวิถีนา การแปรรูป

ขาวเปลือกเปนขาวสารกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน ทาชางฟนฟูเศรษฐกิจ 

 กลุม 4 เขาเจียก แหลงเรียนรูการเลีย้งผึ้งโพรง  

บานทุงลาน ตําบลปนแต 

 กลุม 5 เขาชัยบุร ี แหลงเรียนรูพืชสาคมูหัศจรรย 

 กลุม 6  ปาควนเพ็ง แหลงเรียนรูการนวดพื้นบานจังหวดั

พัทลุง 

 กลุม 7  ปาคลองเรียน แหลงเรียนรูอาหารพื้นบาน  

(การทําเสนขนมจีนขาวสังหยดแบบ

โบราณ) 

 กลุม 8 ปายางจําแรต แหลงเรียนรูการทําผามดัยอมสี

ธรรมชาติจากพืชในปาพรุทะเลนอย 

 กลุม 9 ปาควนเคี่ยม แหลงเรียนรูประวัติศาสตรเมืองเกา     

ชัยบุร ี

 พื้นบานตนน้ํา  ณ อําเภอศรีบรรพต 

 กลุม 10  นาสังหยด แหลงเรียนรูเสนทางธรรมชาติศึกษาพืช

ภูมิปญญาสุขภาพ พ้ืนที่ตนนํ้าคลองทา

แนะ 

 กลุม 11  นาเล็บนก แหลงเรียนรูการแปรรูปสมุนไพรจากยา

หมอเปนชาชงเพื่อสุขภาพ  
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เวลา กิจกรรม 

 กลุม 12  นาดอกยอม แหลงเรียนรูฝายมีชีวิตกลุมรักษเทือกเขา

บรรทัด 

 กลุม 13  นามันป ู แหลงเรียนรูภมูิปญญาวิถีกิน (วัดหนา

ถ้ํา) 

 กลุม 14  นาปนแกว แหลงเรียนรูภมูิปญญาการทําขนม

พื้นบานวิถีปา 

 กลุม 15  เลนอย การทําไรของโหมเหนือ 

 กลุม 16  เลบัว แหลงเรียนรูการทําเครื่องจักสาน  

และของเลนโหมเหมือน 

 กลุม 17  เลปากประ แหลงเรียนรูการเกษตรอินทรยีและ               

การแปรรปูสละ 

 กลุม 18  เลคลอง 

             นางเรียม 

แหลงเรียนรูการผลติปุยอินทรยีหมอดิน

อาสา 

15.30 – 16.30 น. เดินทางไปยังจุดชมวิว สะพานเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 

เวลา 16.30 - 17.30 น.   เยี่ยมชมและถายภาพบรรยากาศ ณ สะพานเฉลมิพระเกียรติ    

80 พรรษา  

เวลา 17.30 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น รบัชมหนังตะลุง ประมวลภาพ

กิจกรรมประจําวัน    ณ หอประชมุชั้น 2 วิทยาลัยภูมิปญญา

ชุมชน 

เวลา 19.00 – 21.00 น.  นักเรียนแตละกลุมเตรยีมความพรอมของการแสดง        

ตามโจทยทีไ่ดรับ 
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ทีมที่ 1 กลุม 1  เขาอกทะล ุ กลุม 10  นาสังหยด 

ทีมที่ 2 กลุม 2 เขาบรรทดั กลุม 12  นาดอกยอม 

ทีมที่ 3 กลุม 3 เขาปู-เขายา กลุม 11  นาเล็บนก 

ทีมที่ 4 กลุม 4 เขาเจียก กลุม 16  เลบัว 

ทีมที่ 5 กลุม 5 เขาชัยบุร ี กลุม 17  เลปากประ 

ทีมที่ 6 กลุม 6  ปาควนเพ็ง กลุม 14  นาปนแกว 

ทีมที่ 7 กลุม 7  ปาคลองเรียน กลุม 18  เลคลองนางเรยีม 

ทีมที่ 8 กลุม 8 ปายางจําแรต กลุม 13  นามันป ู

ทีมที่ 9 กลุม 9 ปาควนเคี่ยม กลุม 15  เลนอย 

เวลา 21.00 – 21.30 น.  เดินทางกลับที่พัก 

 

วันอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรมสมัพันธ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เวลา กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมอาจารย /เจาหนาที ่

06.30 – 07.30 น. รับประทานอาหาร ณ ท่ีพัก 

07.30 – 08.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก ไปยัง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

08.00 – 12.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ 08.00 – 09.00 น.   

สักการะพระพุทธนิรโรคัน- 

รายชัยวัฒนจตรุทิศ 

วังเจาเมือง 

หาดแสนสุขลําปา 

รับประทานอาหารกลางวัน  

เยี่ยมชมตลาดใตโหนด 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ประชุมกลุมยอยเพื่อ

เตรียมการแสดง 

15.00 – 17.00 น. กีฬาพ้ืนบาน 
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เวลา กิจกรรมนกัเรียน  กิจกรรมอาจารย /เจาหนาที ่

ไหวพระวดัเขาออ 

อุทยานนกน้ําทะเลนอย 

16.00 – 17.00 น.   

เดินทางกลับมหาวิทยาลัยทักษิณ  

17.00 – 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศยั 

18.00 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองประชุม ช้ัน 2 หอประชุมเฉลิมพระ

เกียรต ิ

- การแสดงตอนรับจาก โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม  

- ประมวลภาพกิจกรรมประจําวัน  

- การแสดงจากกลุมนักเรียน  9 กลุม 

- การแสดงดนตรสีด  

22.00 – 22.40 น. เดินทางกลับที่พัก 

 

วันจันทรที่ 1 เมษายน 2562        

พิธีปด  ณ  โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง 

เวลา 06.30 – 08.30 น. รับประทานอาหาร ณ ที่พัก (พรอมเช็คเอาท)  

เวลา 08.30 – 09.00 น. เดินทางไปยังโรงแรมศิวา รอยลั อ.เมือง จ.พัทลุง 

เวลา 09.00 – 10.00 น. การเสวนา “เตรียมตัวอยางไรใหถึงฝนนกัเรยีนทุน” โดยผูแทนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี และนักเรียนในโครงการ วมว. ที่ไดรับคดัเลือกใหรับ

ทุนโครงการนักเรยีนทุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจาํป พ.ศ.2562 
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เวลา 10.00 – 10.20 น. การประกาศผลรางวัลตางๆ 

เวลา 10.20 – 10.40 น. การแสดงพิธีปด 

เวลา 10.40 – 11.00 น. - คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวรายงานสรุปผลคาย 

- รองอธิการบดีฯ ม.ทักษิณ กลาวปดงาน 

- ม.ทักษิณ  มอบธงคาย วมว. ใหผูแทนกระทรวง   

- ผูแทนกระทรวง มอบตอให ม.พะเยา 

- เปดวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลยัเจาภาพคาย 

- สานสัมพันธ ครั้งที่ 12 และกลาวรับธงเจาภาพ   

- เปดวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลยัเจาภาพ  

  SciUS Forum ครั้งที่ 10  

  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

เวลา 11.00 – 11.20 น. รองเพลงอําลา 

เวลา 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 น.       เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 
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เรื่องเลา ชาวเมืองลุง 
 

โพน 

อยูคูกับวิถีชีวิตของคนพัทลุงหรือ

คนเมืองลุงมายาวนาน วิธีการทํา

โพน และลีลาทาทางการตีโพนของคนเมืองพัทลุงจะไมเหมือน กับเมืองอื่นๆ คือมีทั้ง

ความสวยงามและความแข็งแรงเขมแข็งอยูในที ในอดีตผูคนในจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะ

ในชุมชน ในหมูบาน ไดสรางโพนไวที่วัด เพื่อใชเปนเครื่องตีบอกเวลา และเปนเครื่อง

แจงเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุรายแรง เชน น้ําทวม คนรายบุกเขาปลนหมูบาน เปนตนวัดจะ

ตีโพนแจงเตือนใหประชาชนไดรวมตัวกันเพื่อจะไดออกไปชวยเหลือ  โดยไดใช

งบประมาณกวา 2 ลานบาท เพื่อใหชุมชน ไดรวมดูแลหอโพนมงคลดังกลาว ตลอดจน

ไดแนะนําใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงประวัติความเปนมา ความเชื่อในการตีโพนมงคล

แตละหอ และจะไดเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูสนใจประวัติความเปนมาของโพนอันเปน

ภูมิปญญาของชาวพัทลุงไดอีกดวย สําหรับการเดินทาง ไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงครั้งตอไป 

นักทองเที่ยวตองไมลืมที่จะเดินทางไปตีโพน ทั้ง 9 ลูกเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตและได

ชื่อวาเดินทาง มาถึงพัทลุงแลว 
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หอท่ี 1  โพนกองฟา วัดอินทราวาส (วัดทามิหรํา) 

หอท่ี 2 โพนพสุธาสนั่น สวนกาญจนาภิเษก 

หอท่ี 3 โพนขวัญเมือง หนาศาลาจตุรมุข 

หอท่ี 4 โพนเรืองเดชา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

หอท่ี 5 โพนมหามงคล หนาเขาวังเนียง 

หอท่ี  6  โพนมนตเทวัญ  ศูนยภูมปิญญาผูสูงอาย ุ

หอท่ี  7  โพนอนันตชัย  สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 

หอท่ี  8  โพนพิชิตไพรี  ถ้ํามาลัยเทพนิมิตร  

หอท่ี  9  โพนศรีไพศาล  หาดแสนสุขลําปา 
ที่มา : https://www.paiduaykan.com/province/south/pattalung/teepone.html

  

ขั้นตอนการทําโพน 

เริ่มจากการการคัดเลือกไมที่จะนํามาทํา ไมที่นิยมนํามาทําจะเปนไมเนื้อแข็ง

ไดแก ไมตลาดโตนด ไมจําปาปก ไมขนุนปา ทั้งตนมาตัดใหมีความสมสวนกับ

เสนผาศูนยกลางของไมที่นํามาทํา โดยมีสัดสวนความกวางของหนาโพนยาวเทากับ

ความยาวของหนวยโพน ตั้งแตชวงระหวางลูกสักของหนาโพนท้ังสองหนา 

หลังจากนั้นเจาะใหมีลักษณะกลมกลวงเปนอกไก โดยใช ขวาน สิ่ว ปง ขวาน

ถาก สิ่งกระทุง เมื่อขุดเจาะไมเปนหนวยโพนตามความตองการแลว นําหนวยโพนมา

วางบนหมอนรองโพนซึ่งมีความกวางกวาหนาโพน อาจเปนแผนไมหรือตีไมเปน

กากบาทวางอยูในตําแหนงตรงกลางของลานแมไฟ ซึ่งเปนแผงหรือผังไมสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ใชยึดคันเบ็ดในการดึงรั้งการขึงหนัง 

สําหรับหนังที่ใชหุมโพนนิยมใชหนังควายแก และผอมเนื่องจากมีไขมันติดนอย 

มีความทนทาน ถาหากเปนควายท่ีมีการใชงานยิ่งดีเพราะวาหนังจะมีความเหนียว และ

ทนทานสามารถใชงานไดนาน หนังที่จะใชตองเปนหนังสด นํามาหุมหนาโพนดวยการ
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แทงไมกลัดกับชายหนังเพื่อเกี่ยวหูชองแชเกลือ นํามาขึงแผงตากใหแหงแลวนํามาฆา 

(ฆาหนังคือการตีหนัง) โดยนํามาแชน้ําที่ผสมกับหยวกกลวย ลูกมะเฟองเหลี่ยม ตะไคร

แชหมักไวหนึ่งคืน แลวนํามาฆาดวยการตีดวยคอนไมที่ทําดวยไมกระถินณรงคดาม

หวายตีจนหนังยึดตัวเต็มที่แลวนําไปหุมโพน (การตีฆาหนังตอตีไปเรื่อยๆจนหนังตึงและ

ดังดี) หลังจากนั้นนําเนื้อมะพราวกะทิมาชโลมหนัง เพื่อใหน้ํากะทิกัดหนังทําใหหนังเปน

มันใสและสีผิวหนังลอกออกจะเปนสีขาวสวย ขณะที่ตีหนังจะตองชโลมมะพราวกะทิลง

บนหนังทิ้งไวทั้งคืน จนกวาจะไดหนาโพนที่เสียงดี และมีขอควรระวังคือ เวลาตากหนัง

ตองระวังไมใหมดแดงขึ้น เพราะหนังที่มดแดงปสสาวะใสจะทําใหหนังหมดสภาพ และ

กอนที่จะหุมหนาโพนจะตองเจาะรูลูกสักใหหางจากขอบลงมาเล็กนอย เจาะใหรอบ

หนวยโพนท้ัง 2 ดาน ลูกสักแตละลูกจะหางกันไมเกิน 2 เซนติเมตร โพน 1 ลูกจะใชลูก

สักประมาณ 80-150 ลูก ดึงหนังใหตึงใชไมกลัดที่เหลาจากไมไผใหแหลมมาแทงชาย

หนัง เพื่อใชเปนท่ียึดจับหูชองใหรอบผืนหนัง เกี่ยวหูชองดวยเชือกที่มีความแข็งแรงรอบ

หนวยโพนแลวใชไมคันเบ็ดที่มีความแข็งแรงทนทานในการรับน้ําหนักแรงดึงสอดใสในหู

ชอง ปลายไมคันเบ็ดดานหนึ่งเลยเขาไปสอดขัดกับหมอนรองโพน สวนปลายไมคันเบ็ด

อีกดานหนึ่งใชเชือกผูกดึงไวกับไมลานแมไฟ แลวตีหนังใหยึดตึงสลับกับดึงคันเบ็ดลงมา

เรื่อง ๆ จนหนังตึงและไดเสียงท่ีตองการ 

เมื่อไดหนังที่เสียงไพเราะแลวนําลูกสักที่เหลาดวยไมเปนเดือยแหลมหัวมนดวย

ไมเนื้อแข็ง ตอกยึดหนังกับหนวยโพนตามรูที่เจาไวโดยรอบหนวยโพน แลวใชหวายมา

ขัดเปนปลอกลายหางเลนรัดหนังกับหนวยโพนใตแนวลูกสักทั้ง 2 ดาน ก็จะเสร็จสิ้น  

การหุมโพน จากนั้นนําโพนลงจากหมอนรองโพนแลวนํามาใสขาไมยึดโพนใหตั้งไดอยาง 

มั่นคง ที่มา : 

https://sites.google.com/site/tiphondangdithiphathlung/home/reiyn-

ru-withi-kar-tha-phon-cak-phumipayya 
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มโนหรา 

มโนหรา หรือ โนรา  เปนการละเลน

พื้นเมืองที่สืบ ทอดกันมานานและนิยมกันอยาง

แพรหลายใน ภาคใต เปนการละเลนที่มีทั้งการ

รอง การรํา บางสวนเลนเปนเรื่อง และบางโอกาสมีบางสวน แสดงตามคติความเชื่อที่

เปนพิธีกรรม 

     โนรา เปนศิลปะพื้นเมืองภาคใตเรียกวา โนรา แตคําวา มโนราห หรือ มโนห

รา นั้น เปนคําที่เกิด ขึ้นมาเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยการนําเอา เรื่อง พระสุธน-

มโนราห มาแสดงเปนละครชาตรี จึงมีคําเรียกวา มโนราห สวนกําเนิดของโนรา

นั้น สันนิษฐานกันวาไดรับอิทธิพลจากการ รายรําของอินเดียโบราณกอนสมัยศรี

วิชัย ที่มา จากพอคาชาวอินเดีย สังเกตไดจากเครื่องดนตรีที่ เรียกวา เบ็ญจสังคีตซึ่ง

ประกอบ โหมงฉิ่ง ทับ กลอง ปใน ซึ่งเปนเครื่องดนตรีโนรา และทารําของโนรา อีก

หลายทาที่ละมายคลายคลึงกับการรายรําของ ทางอินเดีย และเริ่มมีโนราเปน

กิจลักษณะขึ้นเมื่อ ประมาณป พุทธศักราชที่ ๑๘๒๐ ซึ่งตรงกับสมัยสุโขทัยตอนตน   

เชื่ อกันว า โนราเกิดขึ้นครั้ งแรกที่หั ว เมืองพัทลุ ง  ปจจุบันคือ ตํ าบลบางแกว

จังหวัด พัทลุง แลว แพรขยายไปยังหัวเมืองอื่นๆของภาคใต จน ไปถึงภาคกลาง และ

กลายเปนละครชาตรี และจังหวะ ตะลุง ที่ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดนี้ โนรา เกิดขึ้นใน

ราชสํานักของพัทลุงซึ่ งมีตํานานเลากันมาวา เจาเมืองพัทลุง มีชื่อวา พระยา 

สายฟาฟาด มีลูกสาวที่ชื่อ ศรีมาลา ซึ่ง มีความสามารถในการรายรํามาก  ไดเกิด

ตั้งครรภ โดยที่ยังไมไดแตงงาน เชื่อกันวา เปนทองกับเทวดา พระยาสายฟาฟาดเห็น



ห น า  | 23 

 

 
 

ดังนั้นก็โกรธมาก สั่งใหนํานางศรีมาลาไป ลอยแพในทะเล ( คือทะเลสาปสงขลา)

และ แพไดไปติดที่เกาะใหญ นางศรีมาลาก็ ไดใหกําเนิดลูกชาย โดยตั้งชื่อวา เทพ

สิงหล ซึ่งมีนัยความวา ลูกของเทวดา นางศรีมาลา ไดฝกใหเทพสิงหลฝกรายรํา ซึ่งเทพ

สิงหล ก็สามารถรายรําไดสวยงามมาก และรายรํา มีชื่อเสียงมากที่เกาะใหญ จนรู      

ไปถึง หูพระยาสายฟาฟาด ซึ่งพระยาสายฟาฟาดก็ยังไมรูวาหลานตัวเอง ก็ไดเชิญไปรํา

ในราชสํานัก ฝายนางศรีมาลานั้น ก็นอยเนื้อต่ําใจเมื่อครั้งที่ถูกลอยแพ ก็บอกกับคน

ที่มาติดตอวา โนราคณะนี้จะไปรําได แตตองปูผาขาวตั้ง แตริมฝงที่ลงจากเรือจนไปถึง

ตําหนัก พระยาสายฟาฟาดก็ตอบตกลง ดังนั้น เทพสิงหลจึงไปรําในราชสํานัก เทพ

สิงหลรําไดสวยงามมาก จนพระยาสายฟาฟาดก็ ตกตะลึงในความสวยงาม จึงถอด

เครื่องทรงที่ ทรงอยูใหกับเทพสิงหล แลวบอกวา "เครื่องแตงกายกษัตริยชุดนี้มอบให

เปนเครื่องแตงกาย ของโนรานับแตนี้เปนตนไป" เทพสิงหลจึงบอกวาแทจริงแลวเปน

หลานของพระยาสายฟาฟาด พระยาสายฟาฟาดจึงรับโนราไว ในราชสํานักและใหสิทธิ

แตงกายเหมือนกษัตริยทุก ประการ  

ที่มา : https://sites.google.com/site/aungang16/ 
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ตะลุง 

หนังตะลุง ศิลปพื้นบานที่เปนเอกลักษณของ
ท า ง ภ า ค ใ ต  ช า ว ใ ต นั บ ตั้ ง แ ต จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร 

นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พัทลุง ตรัง ตลอดจนสองฝง
คาบสมุทรภาคใต ลวนถือวาหนังตะลุง เปนมหรสพประจําทองถ่ินที่มี

แสดงใหชมกันอยูเปนประจําตามงานเฉลิมฉลอง งานสมโภช หรืองานวัดตางๆ  
หนังตะลุงเขาสูประเทศไทยเปนครั้งแรกเมื่อใด ยังหาขอสรุปที่แนชัดไมได  

ตามคําบอกเลาซึ่งนายหนังตะลุงรุนเกาถายทอดไวเปนบทไหว ครูหนังตางกลาววาคงไม
เกินพุทธศตวรรษที่ 17 เพราะหนังมีมาตั้งแต สมัยศรีวิชัย รูปแบบการเลนที่เลาตอๆ 
กันมาปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรวาเดิม หนัง เลนบนพื้นดิน ที่ลานเตียนโลงแจง ไมยก
โรงขึงจออยางปจจุบัน เลนทั้งกลางวันและกลางคืน หนังที่เลนกลางคืนจะใชวิธีสุมไฟ
หรือใชไตขนาดใหญ เรียกวา "ไตหนาชาง" เพื่อใหแสงสวาง รูปหนังจะแกะดวย หนังวัว 
หนังควาย ขนาดรูปใหญสูงแคอกใชเชือกรอยตรงสวนหัวของตัวหนังไวสําหรับจับถือ  

ตอมาหนังแขก (หนังชวา) เขามาเลนในภาคใตและเลยขึ้นไปถึงกรุงเทพฯ  
หนังแขกเปนหนังตัวเล็ก เลนบนโรง ไมลําบากยุงยากอยางที่เคยเลนกันมาจึงมีผูคิด
ประยุกตใหเขากับหนังแบบเดิม โดยปลูกโรงยกพื้นสูง ใชเสา 4 เสา ใชผาขาวเปนจอ
สําหรับเชิดรูป ดูเพียงเงาของรูปซึ่งเกิดจากไฟสองดานหลัง และฟงคําพากย ไมตองดู
ลีลาทาทางของผูเชิด ตามตํานานระบุวา ผูที่เปนตนคิดหนังแบบนี้คือ นายนุย เปน
ชาวบานควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง หรือ อาจเปนชาวบานดอนควน อําเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง หนังที่คิดขึ้นจึงไดชื่อวา  "หนังควน" ตามถิ่นกําเนิด หรืออาจเรียกตาม
สถานที่เลนโดยตองเลือกท่ีเนิน ซึ่งภาคใตเรยีกวา "ควน"  

หนังตะลุงจากภาคใตเขาสูกรุงเทพฯ เปนครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลาเจาอยูหัวโดย พระยาพัทลุง (เผือก) นําไปเลนแถวนางเลิ้ง หนังที่เขาไปครั้งนั้นไป
จากจังหวัดพัทลุงคนกรุงเทพฯ จึงเรียก "หนังพัทลุง" แลวเสียงเพี้ยนเปน "หนังตะลุง"
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นอกจากนี้คําวา "หนังตะลุง" ยังมีที่มาจากเสียงตีกลองหนังดัง "ตะลุง ตะลุง ตุงตุง" 
เพราะแตเดิมเปนธรรมเนียมของพวกเลนหนัง เมื่อเดินทางไปถึงบานคนรับงาน จะเขา
ไปในรั้วบานกอนเจาของบานออกมาตอนรับไมได จึงตองตีกลองเรียกเจาของบาน
ออกมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : 
https://sites.google.com/site/hnangtalungpracathxngthi/prawati-
hnang-talung 
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คนแกรง เพราะแรงบันดาลใจ 
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นายวีระพล หวนแจม 

นายวีระพล หวนแจม อดีต

ผูชวยนักวิจัยการเลี้ยงผึ้งชันโรง 

และแมลงผสมเกสร นําความรู

จากการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือกวา 10 ป กลับมาพัฒนาการเลี้ยงผึ้งที่บานเกิดใน จ.

พัทลุง หลังพบวาที่แหงนี้มีแหลงอาหารผึ้งสมบูรณ และสามารถสรางรายไดชวยเหลือ

เกษตรกรในพ้ืนที่ได เขาจึงตัดสินใจชักชวนภรรยา นางวีรยา หวนแจม ซึ่งจบการศึกษา

ระดับปริญญาโทกีฏวิทยา และมีความเชี่ยวชาญดานผึ้งโพรง และชันโรง รวมกลุม

ชาวบานจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ต.ปนแต อ.ควนขนุน 

ผลิตน้ําผึ้ง และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พรอมกับการศึกษาวิจัยจนทําใหสามารถเลี้ยง

แบบเก็บน้ําผึ้งไดเกือบตลอดทั้งปซึ่งนอกจากจะเลี้ยงขายน้ําผึ้งแลว ยังผลิตรังผึ้งขาย

ใหแกเกษตรกรที่จนอีกดวย พรอมเปดเปนศูนยเรียนรูใหแกชาวบานที่สนใจทั้งนอก 

และในพ้ืนที่ เพื่อเปนองคความรูตอยอดนําไปเลี้ยงดวยตัวเองอีกดวยโดยไมคิดคาใชจาย

อีกดวย ปจจุบันที่วิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรง ต.ปนแต แหงนี้ยังได

ทําการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําผึ้งอีกมากมาย ควบคูกับการอนุรักษ

พันธุผึ้งและชันโรง เชน การวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุผึ้งโพรง แกปญหาการยายรัง การ

เก็บน้ําผึ้งดวย 

การสลัดน้ําผึ้งไมใหกระทบตอการสรางรังของผึ้ง ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการสราง

อาชีพ และรายไดที่มั่นคงใหแกเกษตรกรในพื้นที่ตอไป  
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รองศาสตราจารย ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ 
  รองศาสตราจารย ดร.จอมภพ แววศักดิ์ 

ไดรับคัดเลือกใหเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Training Workshop) หัวขอ Physics for Renewable 

Energy (2552) Energy and Optics (2554) แ ล ะ 

Entrepreneurship for Physicists and Engineers (2555) 

ณ International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 

เมือง Trieste ประเทศอิตาล ี

รองศาสตราจารย ดร.จอมภพ แววศักดิ์  เริ่มสนใจ

งานวิจัยทางดานพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงานใหมและการ

จําลองแบบระบบพลังงาน (Energy System Simulation) ตั้งแตป พ.ศ. 2541 และ

ไดตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยดานนีใ้นวารสารและรายงานการประชุมวิชาการท้ัง

ในและตางประเทศจนถึงปจจุบัน  ดานประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษา วท.บ. 

(ฟสิกส) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ตอมาสําเร็จการศึกษา วท.ม. 

(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ตอมา สําเร็จ

การศึกษา ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  และ สําเร็จการศึกษา D.Sc. (Science pour l’ingénieur)  Université de 

Perpignan ประ เทศฝรั่ ง เศส  (Double Doctoral Degree Program) โดยได รั บ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarships) 

โดยปจุบัน ดํารงตําแหนงอาจารยยสาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยทักษณิ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
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ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เนตรนภา  ชะนะ 

เนตรนภา แซหลี  (จู ) เปน

เด็กผูหญิงที่มีความฝนอยากจะเรียนให

จบสูงๆ ยังไมรูดวยซ้ําวาเรียนจบแลว

จะเปนอะไร รูแควาการเรียนจะทําให

เรามีโอกาสในการทํางานมากขึ้น ตอไป

จะไดไมลําบากเหมือนแม แมของจูมี

อาชีพรับจางกรีดยางและเพาะถั่วงอกขาย ชวงเรียนรูการเพาะถั่วงอกเปนเวลาที่สําคัญ

มากในชีวิตจู แมเพาะถั่วงอกโดยใชฟางและรดน้ําทําใหฟางเปยกๆ ถั่วงอกผอมมาก แม

ก็เลยตองลองปรับวิธีการใหมมาเรื่อยๆ ใชเวลาลองผิดลองถูกหลายตอหลายครั้ง แม

ของจูจบ ป.4 แตแมมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรที่เปนเลิศมาก แมมีทักษะการ

สังเกต มีการตั้งคําถาม มีการทดลอง และมีการสรุปผล แมคือผูสอนใหรูวาตําราชีวิต 

คือการลองผิดลองถูก จูชวยแมรดน้ําถั่วงอก ทุกๆ 2 ชั่วโมง และตื่นมาเก็บน้ํายางตอนตี 

4 กอนที่จะไปโรงเรียนทุกวัน คืนวันเสารและอาทิตย ตื่นมาตอนหาทุม เพื่อลางถั่วงอก

กอนที่เอาไปขายที่ตลาดตอนหัวรุง แมจะเหนื่อยเพียงใด แตก็รูสึกภาคภูมิใจที่ตัวเอง

สามารถชวยเหลือจุนเจือครอบครัวได ความชอบจากการเพาะถั่วงอกกับแมทําใหจู

เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร ความบากบั่น มุงมั่นในการเรียนและชวยเหลือครอบครัว

ทําใหจูไดรับทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรี หลังจากจบปริญญาตรีแลว จูก็ไดรับ

ทุนใหเรียนตอในระดับปริญญาเอก คําวาก็ลองทําดูของแม เปนแรงบันดาลใจที่ทําใหจู

ประสบความสําเร็จ การประสบความสําเร็จไมจําเปนตองเปนเด็กที่เรียนเกง ไม

จําเปนตองสมบูรณแบบ มีเพียงแคกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร ก็ประสบ

ความสําเร็จในชีวิตได จนทุกวันนี้ไดเปนอาจารย สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ดร.เฉลิมชัย   อาจประดิษฐ 
 

 “สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ อ ยู ร อ บ ตั ว เ ร า คื อ

วิทยาศาสตร แตไมมีโรงเรียนสอนพิเศษ 

หรือการศึกษานอกเวลาที่ไหนที่สอนวิชา

วิทยาศาสตร” นี่คือเหตุผลที่ผมตัดสินใจ

สมัครเรียน คณะวิทยาศาสตร หากเขาใจ

ในวิทยาศาสตรเอาแคความรูในระดับมัธยม

ปลาย มองไปรอบตัวเราจะพบวาเกือบทุกสิ่งอยางสามารถอธิบายไดและเราจะมองโลก

ในมุมที่ลึกกวาคนทั่วไปวาทําไมเหตุการณเหลานั้นจึงเกิดขึ้น ไมเวนแมแตการทําอาหาร 

ในการขึ้นฟูของขนมปงและเคก ไปจนถึงการเกิด แก เจ็บ ตายของมนุษยก็ลวนอธิบาย

ไดทั้งนั้น ตอนแรกที่เขามาเรียนสารภาพวายังไมไดคิดถึงงานที่จะทําเทาไหร เรียน

เพราะอยากรู จริงๆก็มีอาชีพอื่นที่มองเห็นอาชีพชัดเจนมากกวานี ้แตบางสาขาเราเห็น

วาเราไปเรียนเสริมเอาชวงวันหยุดก็ไดเลยไมเรียน บางสาขาเรียนไปแลวคิดวางานจะ

จําเจ นอกจากนั้นไมมีโรงเรียนพิเศษที่ไหนสอนตัดตอดีเอ็นเอ สอนดัดแปลงพันธุกรรม

สิ่งมีชีวิต หากไมนับตอนเด็กๆ แรงบันดาลใจในการสมัครเรียนเรียนวิทยาศาสตรของ

ผมคือพืช แบคทีเรียและแมลงเรืองแสง ผมรูสึกวามัน Cool มากที่เราสามารถทําให

สิ่งมีชีวิตมีแสงได    บอกเลยวาชอบเพราะมันสวยดี แตจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไมเคย

สรางเจาพวกนั้นเลย แตผมเอาเทคนิคเดียวกันมาใชในการผลิตยาที่ใชรักษามะเร็งเตา

นม ผมไดมีโอกาสเปนสวนเลก็ๆ ที่รวมพัฒนางานวิจัยตามพระปณิธานขององคประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ผมหวังไววาในอนาคตขางหนาจะมีเพื่อนรวมอาชีพเยอะๆ ที่

ชวยกันพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเพื่อนรวมชาต ิไมใชแคในดานสุขภาพ 

แตเราสามารถใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนา
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อาหาร สิ่งแวดลอม พลังงาน เพื่อใหประเทศของเราสามารถสงออกสินคาที่เกิดจาก

นวัตกรรมที่สรางโดยคนไทย เพื่อคนไทย แตสามารถกาวไกลไปสูอุตสาหกรรมโลกได 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น” 
เบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ 

วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาศาสตร  หมายถึง ความรูที่ ได โดยการสังเกต และคนควาจาก

ปรากฎการณ ธรรมชาติ แลวจัดเขาเปนระเบียบ  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 1075) 

วิทยาศาสตร หมายถึง ความรูที่ทดลอง หรือพิสูจนไดวา ถูกตองตรงความจริง จัดไว

เปนหมวดหมู มีระเบียบ และขั้นตอน สรุปไดเปนกฎเกณฑสากล (เติมศักดิ์  เศรษฐวัช

ราวนิช. 2540 : 1) เรนเนอร และสแตฟฟอรด (Renner and Stafford. 1972 อางถึง

ในภพ เลาหไพบูลย .2537 : 1) ใหความหมายวิทยาศาสตรวา วิทยาศาสตรตอง

เกี่ยวของกับ ประสบการณตรงมีการสืบคน หรือการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติ และ

มีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย และวิทยาศาสตร ตองมีการ จัดกระทํา และการ

ตีความหมาย ขอมูลที่รวบรวมได โดยใชวิธีการที่มีเหตุผล นอกจากนี้ วิทยาศาสตร

ตอง มีการสรางสรรค มีความพยายามที่จะอธิบาย และเขาใจธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมตาง ๆ  โดยสรุปวิทยาศาสตร คือ การแสวงหาความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติ 

ดวยวิธีการที่มีเหตุผล เพื่อเขาใจธรรมชาติ และอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสรางสรรค 

และมีความสุข วิทยาศาสตรคือ วิชาที่ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิต 

และไมมี ชีวิต เชน ความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ในธรรมชาติ ในสภาพนิ่ง หรือ
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สภาพที่มีการ เปลี่ยนแปลง ตามกาลเวลา และตามสภาพการกระตุนทั้งจากภายใน 

หรือจากสภาพภายนอก การศึกษาทางวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อ แสวงหาความรู

อยางเปนระบบ จากการสังเกต ตั้งขอสมมุติฐาน พิสูจนสมมุติฐาน ดวยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร เชน การทดลองวิเคราะห บนรากฐานของเหตุผล ความรู หรือ

ขอเท็จจริง ที่ไดนั้น ๆ สามารถนํามาตั้งเปนทฤษฎีได    เพราะถามีการพิสูจนอีก ก็ยังคง

ใหขอเท็จจริงเหมือนเดิม วิทยาศาสตรจึงเปนที่มาของ สติปญญา ความรูระดับพื้นฐาน 

และประยุกต (Applied Science) เทคโนโลยี คือ กระบวนการ หรือวิธีการ และ

เครื่องมือ ที่ไดจากการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตร และศาสตรอื่น ๆ มาผสมผสาน 

ประยุกต หรือใชงาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอมนุษย จึงมีประโยชน และเหมาะสม 

เฉพาะเวลา และสถานที่เติมศักดิ์ เศรษฐวัชราวนิช (2540 : 3) สรุป ความหมายของ

เทคโนโลยี คือ ความรูวิชาการรวมกับความรูวิธีการ  และความชํานาญ ที่สามารถนําไป

ปฏิบัติภารกิจ ใหมีประสิทธิภาพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้น มีความรูทางวิทยาศาสตร

รวมอยูดวย นั่นคือ วิทยาศาสตรเปนความรู เทคโนโลยีเปนการนําความรู ไปใชในทาง

ปฏิบัติ เทคโนโลยีเปนการ นําความรอบรู ทางวิทยาศาสตรมาสรางเครื่องมือ หรือ

วิธีการตาง ๆ ดังนั้น เทคโนโลยีจึง ประกอบไปดวยฮารดแวร (Hardware) และซอฟแวร 

(Software) 

          สวนภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง วิธีการจัดการ วิธีการชี้นํา และการริเริ่ม

เสริมตอ ของนักปราชญในทองถิ่นหรือในกลุมชน ภูมิปญญาชาวบานลวนสั่งสมงอกงาม

ขึ้นจากความรอบรู ประสบการณ ผนวกดวยญาณทัศนะ (ความเฉียบคมในการหยั่งเห็น

หยั่งรูที่ลุมลึกกวาวิสัยทัศน) เปนรากฐาน  
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รากเหงาของภูมิปญญาชาวบาน จึงมักเกี่ยวเนื่องกับการนํา “สภาวะ” ตาม

ธรรมชาติท่ีอยูในวิสัยที่จะจัดการได หรือ “ภาวะ” ที่เกิดจากการกระทํา การเสาะสราง

ของคนรุนกอน ๆ มาปรับใหเกื้อกูลแกการดํารงชีพขั้นพื้นฐานหรือปจจัย 4 อันไดแก 

อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยาบําบัดโรคภัยไขเจ็บ แลวภูมิปญญาเหลานั้นคอย 

ๆ แตกหนอตอยอดเปนภูมิปญญาเพื่อจรรโลงจิตใจ เปนเครื่องประเทืองอารมณ อัน

ไดแก ภูมิปญญาประเภทงานชางฝมือ และศิลปกรรมพื้นบาน ตลอดจนภูมิปญญาอัน

เปนปทัสถานที่ ยึ ดถือว า เปนความดีความงามตามคติชน หรือคติชาวบ าน  

บอบมเพาะภูมิปญญาชาวบานภาคใต  

ภูมิปญญาชาวบานภาคใต มีบริบทสําคัญของสังคมภาคใตเปนบอบมเพาะ มี

อยางนอย 4 ประการ ไดแก   

1) สภาวะธรรมชาติ  หมายถึงสภาพแวดลอมที่เปนและที่มีอยู และที่เปลี่ยน

แปรตามธรรมชาติ ไดแก สภาพทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาวะ

แวดลอม ซึ่งรวมกันเปนระบบนิเวศของสังคม 2)ภาวะสรางสรรค หมายถึงสิ่งท่ีบรรพชน

ใตกระทําขึ้น หรือเปนกลไก เงื่อนไขใหเกิดขึ้น เพื่อกํากับควบคุมธรรมชาติและผูคน 

เพื่อนําสวนที่เปนปจจัยมาใชประโยชนตาง ๆ เปนเครื่องชี้นําวิธีคิดและพฤติกรรมรวม 

เกิดเปนรูปแบบ 3)คติความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาล หมายถึงทั้งที่เปนระบบความ

เชื่อและตัวความเชื่อที่เปนคติสืบตอกันมาเกี่ยวกับการเกิดขึ้น องคประกอบ การดํารง

อยู  และพลังอํานาจในโลกและจักรวาลที่มนุษยไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางออม เชน คติความเชื่อที่วาโลกประกอบดวยธาต ุ4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ คติความเชื่อ

เรื่องอํานาจของดวงดาวที่มีตอ ดวงชะตา หรือดวงเมือง เปนตน  4) คติความเชื่อและ
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ความศรัทธาอันเนื่องจากศาสนา หมายถึงศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ และศาสนา

อิสลาม  

การบมเพาะและกอเกิดภูมิปญญา แบงออกเปน 

 1.  บอบมเพาะอันเนื่องจากสภาวธรรมชาติ  

ที่ตั้งของภาคใตปรากฏตามพิกัดทางภูมิศาสตร ตั้งแตละติจูดที่ 11 องศา 42 

ลิปดาเหนือ ลงไปถึงละติจูดที ่5 องศา 37 ลิปดาเหนือ คิดเปนระยะทาง 592 กิโลเมตร 

พื้นท่ีเปนผืนแผนดินแคบทอดยาวมีทะเลขนาบอยู 2 ดาน คือมหาสมุทรอินเดีย บริเวณ

ทะเลอันดามันอยูทางทิศตะวันตก และมหาสมุทรแปซิฟก  ตรงบริเวณทะเลจีนตอนที่

เปนอาวไทยอยูทางทิศตะวันออก  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70,189 ตารางกิโลเมตร 

สภาพทางธรณีวิทยา ชาวใตกอนสมัยประวัติศาสตรชุมชนชาวถ้ําขึ้นเมื่อไมนอยกวา 

20,000 ปมาแลวใชภูมิปญญาเลือกเปนที่อยูอาศัยโดยอาศัยภูมิปญญาการใชชีวิตอยูใน

พื้นที่ปาเขา ลักษณะทางธรณีสัณฐานยังผลใหบรรพชนใชภูมิปญญา สามารถขุดหาหิน

และแรควอตซมาทําเปนเครื่องมือเครื่องใช เครื่องประดับ นําแรธาตุดีบุก พลวง ตะกั่ว 

แมงกานีส สังกะสี ทองแดง เหล็ก ทองคํา มาใชเปนวัตถุดิบสําหรับงานโลหะกรรมซึ่ง

พัฒนาขึ้นในสมัยตอมา จากสภาพทางธรณีวิทยาซึ่งดินมีคุณภาพเหมาะแกการกสิกรรม 

ประกอบกับชาวใตในอดีตมีภูมิปญญาในการเลือกที่ตั้งบานเรือนวาจะตอง “แคบอ แค

ทา แคนา แควัด” คือตองเปนสถานที่ที่ใกลแหลงน้ําจืดเพื่อใชอุปโภคบริโภค (แคบอ) 

ตองใกลทาน้ํา คือใกลลําน้ําลําคลอง หรือริมฝง เพื่อสะดวกในการสัญจรและใชแหลงน้าํ

ทํากิน (แคทา) ตองใกลนาเพื่อประกอบอาชีพกสิกรรม (แคนา)  และใกลวัดเพื่อสะดวก

ในการทําบุญและอยูใกลศาสนา  สภาวะภูมิอากาศ มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 

และฤดูรอน (ฤดูแลง) ความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 80 อุณหภูมิมีคาเฉลี่ย 
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ประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส สภาวะนี้มีผลตอการบมเพาะภูมิปญญาชาวใต

ทั้งสิ้น ภาคใตคอนขางสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติอันเกื้อกูลตอวัฒนธรรมการ

อุปโภค และบริโภค  

2.  บอบมเพาะอันเนื่องจากภาวะสรางสรรคของบรรพชน  

ภูมิปญญาในการจัดการ การสรางสรรคของคนรุนกอน ๆ ยอมกลายเปนบอบม

เพาะใหความรูและประสบการณแกคนรุนตอ ๆ มา จนเกิดแตกตอ แตงเติม ตกทอด 

สืบเนื่องมาเรื่อย ๆ ภูมิปญญาในการสรางขยายและพิทักษฐานอํานาจของบรรพชน 

ชาวใตเนนทางดานผูกญาติผูกมิตร เพือ่ผนึกกําลังเพิ่ม เพิ่มแรงงานตามวัฒนธรรมสังคม

พึ่งพาและสังคมเกษตรกรรม เพื่อรวมกันพิทักษรักษาชีวิต ทรัพยสิน ศักดิ์ศรี และ

อํานาจของกันและกัน มีประเพณีการ “ผูกดอง” และ “ผูกเกลอ” เปนเครื่องมือในการ

ผูกญาติผูกมิตร จนเกิดวัฒนธรรมรักพวกพอง ทองถ่ินนิยมและชาตินยิมขึ้นอยางเหนียว

แนนชัดเจน  

3.  บอบมเพาะอันเนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาล คติความเชื่อ

ของชาวใตที่สืบทอดกันมาแตโบราณมีวาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก นับแตเล็กสุดจนมอง

ไมเห็นไปจนถึงสิ่งที่ใหญที่สุด เชน โลกและจักรวาล ทั้งที่เปนสสารที่มีรูปทรงสัณฐาน

และที่เปนพลังงานลวนปรุงแตงขึ้นจากธาตุ 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ หรือ ปฐวีธาตุ 

อาโปธาตุ วาโยธาตุ และเตโชธาตุ องคประกอบของธาตุ 4 ที่แตกตางกันทําใหเกิด

สภาวะทางภูมิศาสตรแตกตางกันไป สงผลใหเกิดทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ภูมิทัศนแตกตางกัน กอใหเกิดพรรณพืช พรรณสัตว และผูคนตางชาติพันธุกัน ความ

สมดุลของธาตุ 4 ภายในและภายนอกโลกหรือจักรวาล  
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ภูมิปญญาชาวใตมีวา การอยูรวมกันไมวาจะเปน คน สัตว ตนไม ถาปรับธาตุให

เกื้อกูลแกกันก็จะอยูรวมกันไดอยางสันติสุข ใหคุณแกกัน เชน หญิงธาตุน้ําแตงงานกับ

ชายธาตุไฟก็จะชวยพยุงตอกัน การทําสวนผสมผสานโดยปลูกพืชธาตุไฟ เชน ทุเรียนไว

ใกลกับพืชธาตุน้ํา เชน มังคุด ก็จะเอื้อประโยชนตอกันมากกวาจะเปนโทษแกกัน ภูมิ

ปญญาเหลานี้กอใหเกิดวัฒนธรรมการรูถาย รูแก รูจักประสานประโยชน และกอใหเกิด

ความรอบคอบถ่ีถวนในการคิดและการกระทําทั้งปวง  

4. บอบมเพาะอันเนื่องจากศาสนา ศาสนาที่มีผลตอการบมเพาะภูมิปญญา

ชาวใต ไดแก ศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ศาสนิกชนของศาสนา

ใดก็มักจะถูกบมเพาะดวยศาสนานั้น ๆ เปนพิเศษ แตบางคนอาจถูกบมเพาะดวยลัทธิ

ศาสนาทั้ง 3 ศาสนาผสมผสานกัน  

ประเภทของภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาชาวบานทั้งปวง จําแนกเปน

ประเภทใหญ ๆ ตามอัตถประโยชน ไดอยางนอย 5 ประเภท คือ เพื่อการยังชีพ เพื่อ

การพิทักษชีวิตและทรัพยสิน  การพิทักษฐานะและอํานาจ การจัดการเพื่อ

สาธารณประโยชนและภูมิปญญาที่เปนการสรางสรรคพิเศษ คือ 

1.  ภูมิปญญาชาวบานเพื่อการยังชีพ มีขึ้นเพื่อการมีชีวิตอยูรอด อยูอยางมี

ความสุขสบายตามอัตภาพ เปนภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการเสาะหาปจจัยพื้นฐานในการยัง

ชีพของสังคม ไดแก วิธีทํามาหากิน วิธีเสาะหา และจัดการเกี่ยวกับปจจัย 4 คือ ที่อยู

อาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนตน 1.1)ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับการทํามา

หากิน  ภูมิปญญาการเก็บเกี่ยว เชน ภูมิปญญาการหาของปาลาสัตว ตีผึ้ง การทําและ

ใชเครื่องจับสัตวบก สัตวน้ํา เชน นก ปลา เสือ ชาง ภูมิปญญาเหลานี้คอยพัฒนาขึ้นเปน

อาชีพ มีรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใชเฉพาะตัว เฉพาะถิ่นขึ้น เชน หนาไม แรว ไซ 



ห น า  | 37 

 

 
 

เชงเลง หุด ภูมิปญญาในการเลือกพันธุขาวทํานา การไถ คราด หวาน ดํา เปนตน 

1.2) ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชน การสรางบานเรือนแบบเครื่องผูก ภูมิปญญา

การเลือกใชวัสดุวิธีเย็บ ผูกริม ถักริม ผูกเงื่อน คาดแหละ บานเรือนแบบเครื่องสับ วิธี

ดามไมตอไม การเขาลิ้น ใชสลัก บากประกบ 1.3)ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

โภชนาการ ไดแก ภูมิปญญาในการเลือกสรรอาหาร วิธีปรุง และวิธีถนอมอาหาร 1.4) 

ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับเครื่องนุงหม ไดแก ภูมิปญญาในการนําสิ่งตาง ๆ มาปกปด

รางกายใหอบอุน เชน ภูมิปญญาในการทําหินเปนเครื่องมือทุบเปลือกไมทําเปนผา การ

คิดทําฟมและกี่สําหรับงานทอ ภูมิปญญาในงานถักรอยปกชุน ภูมิปญญาในการยอมสี 

การประดิษฐลวดลาย 1.5)ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับยารักษาโรค คือการนําสมุนไพร สัตว 

แรบางชนิดมาใชเปนตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใชยา  

2.  ภูมิปญญาเกี่ยวกับการพิทักษชีวิตและทรัพยสิน จําแนกภูมิปญญา

ชาวบานประเภทนี้เปนกลุมยอยได ดังนี้ 2.1)ภูมิปญญาการพึ่งตนเอง ความพยายามที่

จะบํารุงรักษาและเพิ่มขีดความสามารถการใชอวัยวะของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

การดิ้นรนตอสู รวมทั้งใหไดทายาทที่สามารถพึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของครอบครัว

ได2.2) ภูมิปญญาการหลบเลี่ยงอันตราย เชน ภูมิปญญาของชาวบานท่ีสามารถสังเกต

การแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศ รูวาจะเกิดฝนหนักลมแรง ทะเลบา ฟาคะนอง 

น้ําทวมใหญเกิดภัยแลง ไฟปา  หรือภูมิปญญาในการโคนไมใหญโดยสามารถบังคับให

ลมพาดในทิศทางที่ตองการได 2.3)ภูมิปญญาการรวมพลังและการพึ่งพิง เชน ภูมิ

ปญญารวมกลุมกะเกณฑกันรับผิดชอบดูแลปองกันชีวิตและทรัพยสินของหมูบาน ภูมิ

ปญญาการรวมแรงแบงประโยชน เชน การทํานารวม การทําสวนรวม เปนการสราง

จิตสํานึกรวมกันทํารวมกันใช 2.3ภูมิปญญาการทําและใชศาสตราวุธ ความจําเปนใน
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การพิทักษชีวิตและทรัพยสินทําใหชาวภาคใตเกิดภูมิปญญาการทําและใชอาวุธขึ้นอยาง

พิสดาร เชน การทําและใชพราจะโหนง  นอกจากจะคิดรูปแบบใหใชงานสับฟน  เชือด

เหลาอยางมีดทั่วไปแลว 2.4)ภูมิปญญาการดูแลบํารุงรักษาชีวิตและทรัพยสิน ในสวน

ที่เกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษาชีวิต ชาวใตใหความสําคัญตอสตรี และเด็กเปนพิเศษ จึง

ปรากฏในคติความเชื่อท่ีมุงคุมภัยหญิงมีครรภและทารกในครรภนานาประการ เชน ภูมิ

ปญญาการบํารุงรักษาทรัพยสินอื่น ๆ  ก็มีหลากหลาย เชน ภูมิปญญาการ  “ทําตาหนา” 

(เครื่องหมายหรือรอยตําหน)ิ ประจําทรัพยสิน การใช “เหลาะ” ผูกคอสัตวเลี้ยงท่ีปลอย

ทุงใหสัญจรและสมจรกันไดอยางเสรี เชน เหลาะแขวนคอวัว ควาย ชาง มา แตละอัน

จะมีเสียงตางกัน  เมื่อสัตวเดินเสียงเหลาะจะดังทําใหรูไดวาสัตวเลี้ยงตัวใดอยู ณ ที่ใด  

3) ภูมิปญญาเกี่ยวกับการสรางและพิทักษฐานะและอํานาจ ผูคนทุกหมูเหลา

ยอมอาศัยฐานะและอํานาจเพื่อชวยในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ยอมแตกตางกันไปตาม

โครงสรางของสังคม ขีดจํากัดของการศึกษา ขีดความเจริญทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และยุคสมัย มีทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและตําแหนงหนาที่ อาจจําแนกได 

ดังนี้ 3.1)ภูมิปญญาการสรางและขยายฐานอํานาจ  ภูมิปญญาการขยายจํานวนวงศา

คณาญาติใหไดมาก ๆ เพื่อจะไดพวกพ่ึงพิงและเพิ่มแรงงาน เริ่มแตการมีภรรยาหลาย ๆ 

คน การผูกน้ําใจผูอื่นดวยวัฒนธรรมชายชาตินักเลง คือทําตนใหเปนที่เชื่อถือไดดวย 

เมตตาธรรม เอื้ออารีกลาไดกลาเสีย เขมแข็ง กลาหาญ เฉียบขาด และยุติธรรม 3.2) 

ภูมิปญญาการรักษาฐานะและอํานาจ จําแนกเปน 2 ลักษณะคือ (1)การบําเพ็ญบุญ

บารมีเพื่อผดุงอํานาจวาสนา  เปนภูมิปญญาที่อาศัยหลักคุณธรรม โดยใหกระทําแต

กรรมดี ประพฤติดี มีสัมมาอาชีพ บําเพ็ญบุญกุศล  เปนคนมีน้ําใจ ใชภูมิปญญาพัฒนา

คุณภาพงาน มีความซื่อสัตยสุจริต ภูมิปญญาที่ชวยบมเพาะใหกุลบุตรกุลธิดาเปนคน
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ขยัน สุขุม  อดทน ประณีต (2)การเสริมศรัทธาบารมี ภูมิปญญาการรักษาฐานะและ

อํานาจลักษณะนี้สวนมากจะมีโทษลักษณะผสมอยู เพราะมักเปนไปในทางแขงขันเพื่อ

หาทางชํานะ  

4. ภูมิปญญาการจัดการเพื่อสาธารณประโยชน ภูมิปญญากลุมนี้ คือภูมิ

ปญญาที่กอใหเกิดประโยชนรวมกัน มีนานาลักษณะ เชน การรวมกันกําหนดทางสัญจร

ระหวางหมูบาน เรียกวา “ทางลา” หรือ “ทลา” หรือ “ลา” การกําหนดใหมีทาง

สาธารณะระหวางที่ไรนาเพื่อเปนทางเดินสัตวเลี้ยง ลําเลียงพืชผล หรือเปนทางสงน้ํา

ระบายน้ํา เรียกวา “ทางหนวน” หรือ “ทางหมอน” หรือ “ที่หมอน” หามผูใดกักกัน

ถือครอง หรือการรวมกันสราง “ศาลากลางหน” เพื่อเปนที่หลบแดดกําบังฝนและหยุด

พักแรมของคนเดินทาง ภูมิปญญาการเลี้ยงรับรองแขกเหรื่อหมูมาก หรือเมื่อมีกิจกรรม

ที่เปนสวนรวมดวยการ “ยกหฺมฺรับ” หรือการนํา “ขาวหมอแกงหมอ” มารวมกันเลี้ยงดู 

การขนทรายเขาวัดและหาเงินบํารงุศาสนาโดยอาศัยประเพณี “กอเจดียทราย” เปนตน  

5. ภูมิปญญาที่เปนการสรางสรรคพิเศษ  

ภูมิปญญากลุมนี้ หมายถึง สิ่งที่ปญญาชนชาวบานใชวิสัยทัศน หรือญาณทัศนะ

เฉพาะตัวสรรคสรางข้ึนตางจากกลุมอื่น ๆ ท่ีกลาวมาแลว อาจเปนทัศนะสวนตัวท่ีลึกซึ้ง

และแยบยลยิ่ง เชน ภูมิปญญาที่ใหตระหนักวา นักปราชญเปนทรัพยากรบุคคลที่มคีายิง่ 

รวมทั้งภูมิปญญาการเปรียบเทียบใหประจักษ ซึ่งปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นภาคใต

เรื่อง “พญาฉัดทัน” ฉบับวัดบานนาเดิม อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานีวา 

“พราหมณหนึ่งเลา ฆาเสียณเจา ใหมรณาสัญ ไมเทาฆาเณร องคเดียวเหนี่ยวธรรม บาป

อันฉกรรจ เถาจงเขาใจ เณรนอยพันหนึ่ง ฆาเสียใหถึงชีวิตบรรลัย เทาฆาภิกษุ ผูครอง

วินัย แตองคเดียวไซร บาปไดเสมอกัน ภิกษุพันหนึ่ง ฆาเสียใหถึง สิ้นชีพอาสัญ ฆาเจา
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อาราม ผูครองพรตธรรม แตองคเดียวนั้น บาปดังนี้นา ฆาเจาอาราม ก็บอกแตตาม โดย

ความสัจจา ถึงพันหนึ่งเลา เทาถึงมรณา เหมือนหนึ่งมึงฆา นักปราชญคนเดียว” หรือ

ภูมิปญญาในการแตงวรรณกรรมเรื่อง “สรรพลี้หวน” คํากลอน โดยนําศิลปะการผวน

คํามาใชตลอดทั้งเรื่อง ภูมิปญญาการวิพากษวิจารณผูคนและสงัคม โดยอาศัยการ “รอง

เรือ” หรือ รองเพลงกลอมเด็ก หรือแตงเปนนิทาน เปนตน  

ภูมิปญญาชาวบานแตละอยางตางมบีอบมเพาะ มีการปรุงดัดขัดเกลา มีบทบาท

หนาที่ที่ผูกพันและสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวบานอยางแนบแนน ภูมิปญญาชาวบาน

ภาคใตจึงเปนพลังชวยหนวงและนําวิถีการดํารงชีวิตของชาวใตใหคอย ๆ ปรับเปลี่ยนไป

อยางสมดุลกันระหวางศักยภาพของกลุมชนกับทรัพยากรตาง ๆ ที่เปนขอจํากัดและ

ปจจัยของหมูตนตางกับภูมิปญญาพลัดถิ่นที่เกิดจากการบมเพาะขัดเกลาของชน

ตางชาติตางแดน ซึ่งอาจเสี่ยงตอภาวะผิดฝาผิดตัวหรือผิดพลาดอยางรุนแรงถึงข้ันวิกฤต

ทั้งในระดับครอบครัว ระดับกลุมชน และระดับชาติ      

แมวาภูมิปญญาชาวบานภาคใต จะมีคุณูปการตอชาวใตใหสําเร็จประโยชนตอวิถีดําเนิน

ชีวิตอยางเหมาะสมและมีพลังมาชานานแตภูมิปญญาชาวบานก็เปนเพียง “ศาสตร

ชาวบาน” ที่มีขอจํากัดเฉพาะถิ่น เฉพาะชวงเวลา และสวนใหญถูกปลอยทิ้งใหเรื้อ

ประโยชนมาชานาน การนํากลับมาใชตองปรับปรุงเติมแตงดวย “มันสมองใหม” เพื่อให

เกิด “องคคุณใหม” เหมาะแกบริบทใหม ๆ ของสังคมชาวใตยุคปจจุบัน  
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