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มรส. จับมือซีพี ออลล์ 
ร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์โลกยุคใหม่

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดี
คณะวทิยาการจดัการ รองคณบด ีอาจารย์ประจำาสาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลีก และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) ซึ่ง
นำาโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำานักประสาน
รัฐกิจ ผู้จัดทำาโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี ทีเ่ดนิทางเข้าพบเพือ่สง่ความสขุ สวสัดปีใีหม่ 
ณ สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วัฒนา	 รัตนพรหม	 ได้กล่าวอวยพรตัวแทนผู้บริหารและ	
ทีมงานจากบริษัทฯ	 ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่	 และกล่าวขอบคุณที่บริษัทได้ตระหนักถึง
การมอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้แก่เยาวชน	 โดยผ่านการสร้างความร่วมมือใน
การเปิดสอนหลกัสตูร	Work-based	Education	ทีเ่ปน็หลกัสตูรต้นแบบของมหาวิทยาลยั	
ในการจดัการเรยีนการสอนควบคูกั่บการฝกึปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ	และสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่	21
 ด้านอาจารย์ ดาริน รุ่งกลิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำาหลักสูตรเสริมว่า ตลอด
ระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา ในการจัดทำาความร่วมมือบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)       
ได้ดำาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นมืออาชีพในการดูแลนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงนอกจากการดูแลด้านการฝึกปฏิบัติ
งานและการให้ทนุสนบัสนนุการศึกษาตามกรอบความร่วมมอืแลว้นัน้	บริษทัยังมกีารจดักิจกรรม
โครงการต่าง	 ๆ	 ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งยังให้การอนุเคราะห์
สนบัสนนุการจดักิจกรรมตา่ง	ๆ 	แก่นกัศึกษาและมอบของสนบัสนนุกิจกรรม	Roadshow	และ
กิจกรรมอื่น	ๆ	ของคณะวิทยาการจัดการเป็นอย่างดีเสมอมา	โดยการเข้าสู่ปีที่	 5	ของความ
ร่วมมือ	มหาวิทยาลัยและบริษัทจะต้องดำาเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือใหม่อีกครั้ง	และ
วางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2563	เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่	21	อีกด้วย	
ซ่ึงในขณะนี้	 หลักสูตรและบริษัทกำาลังเร่งดำาเนินการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่	
โดยจะให้แล้วเสร็จและเปิดสอนได้ทันในปีการศึกษา	2563
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 เมื่อเร็ว ๆ นี้  ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ กล่าว

รายงานผลการแข่งขัน แก่ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ประธาน

ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” 

ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยผลรวมเหรียญ

การแข่งขันมีดังนี้

อนัดบัที ่1  มทร.ลา้นนา เชยีงใหม่ 	13	เหรยีญทอง	14	เหรยีญเงิน	3	เหรยีญทองแดง	รวม	30	เหรยีญ

อันดับที่ 2 มทร.ล้านนา พิษณุโลก	8	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	7	เหรียญทองแดง	รวม	16	เหรียญ

อันดับที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน	4	เหรียญทอง	6	เหรียญเงิน	9	เหรียญทองแดง	รวม	19	เหรียญ

อันดับที่ 4 มทร.ล้านนา เชียงราย	3	เหรียญทอง	10	เหรียญทองแดง	รวม	13	เหรียญ

อันดับที่ 5 มทร.ล้านนา ตาก	3	เหรียญทอง	6	เหรียญเงิน	12	เหรียญทองแดง	รวม	21	เหรียญ

อันดับที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 2	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน

7	เหรียญทองแดง	รวม	13	เหรียญ

อันดับที่ 7 มทร.ล้านนา ลำาปาง	2	เหรียญเงิน	8	เหรียญทองแดง	รวม	10	เหรียญ

ถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาทั้ง	3	ประเภท	ได้แก่		1.	คะแนนรวมกีฬาประเภทชาย	2.	คะแนนรวมกีฬา

ประเภทหญิง	3.	คะแนนรวมกีฬา	มทร.ลา้นนา	เชียงใหม	่เจา้ภาพ	สามารถคว้ามาครองไดท้ัง้	3	ประเภท

	 สำาหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล้านนา	ครั้งที่	35	“เวียงเจ็ดลินเกมส์”	ในครั้งนี้

เป็นสว่นทีก่ระตุน้ให้นกัศึกษามคีวามตืน่ตัวให้ความสนใจการเลน่กีฬา	และการออกกำาลงักายมากข้ึน	

พิธีปิดการแข่งขัน “เวียงเจ็ดลินเกมส์”

อกีทัง้ยังเปน็การสง่เสริม	และพฒันานกัศกึษาให้เปน็ทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ	ทัง้รา่งกาย	จติใจ	อารมณ	์สตปัิญญา	และสงัคม	ตลอดจนเป็นการปลกูฝงัให้นกัศกึษา	

เป็นผู้มีคุณภาพธรรม	จริยธรรม	ระเบียบวินัย	และมีน้ำาใจนักกีฬา	ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป	

การจดัการแข่งขันกีฬาฯในครัง้นี	้ยังเป็นการคดัเลอืกตวัแทนนกักีฬา	ของ	มทร.ลา้นนา	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมคลแห่งประเทศไทย	และ

การแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย

	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา	มทร.ล้านนา	ครั้งที่	35	“เวียงเจ็ดลินเกมส์”	จัดพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ	พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปแก่	

มทร.ล้านนา	เชียงราย
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 คณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิตย์ ขอเชญิชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสัน้ดา้นการโรงแรม 

สำาหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำาลังทำางานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือก 2 หลักสูตรคือ 

หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ การประกอบอาหารนานาชาติ งานส่วนหน้าโรงแรม การบัญชี

โรงแรมเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ งานแม่บ้านโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม 2562

	 	 อีกหนึ่งหลักสูตร	คือ	หลักสูตรการจัดการ	สู่ความเป็นมืออาชีพ	เน้นการตลาดและการขายโรงแรม	อบรมระหว่าง

วันที่	7-8	มีนาคม	2562		

	 	 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้	ถึง	20	กุมภาพันธ์	2562	สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	02-954-7300	ต่อ	189,	447				

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรม
พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 
ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
โดยมี ผู้วา่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม ผู้พพิากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัมหาสารคาม ผู้บญัชาการ
มณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพระราชอาสน์             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำานวยการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากนั้น	เสด็จออกจากพลับพลาพิธี	ไปยัง
แทน่ทรงกดปุ่มไฟฟา้เปิดแพรคลมุป้าย	อาคารเฉลมิพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	
2	เมษายน	2558
	 สำาหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	ตั้ง
อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ตำาบลตลาด	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 ได้รับอนุมัติงบ
ประมาณแผน่ดนิในการก่อสร้าง	มลีกัษณะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์	สามารถรองรับกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 และกิจกรรมทางด้านวิชาการ	 กิจกรรมการประชุม	 การอบรม
สัมมนา	การจัดนิทรรศการ	ทั้งภายในมหาวิทยาลัย	หน่วยงานภาครัฐ	ชุมชน	และเอกชนอื่นๆ	มี
การออกแบบอาคารโดยคำานงึถึงการออกแบบท่ีประหยัดพลงังาน	ตอบรับบรบิทของสภาพแวดลอ้ม
และสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ภายในอาคารประกอบด้วย	ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดความจุ	5,000	คน	ห้องประชุม
ย่อยความจุห้องละ	80	คน	จำานวน	2	ห้อง	และห้องประชุมย่อยความจุห้องละ	60	คน	จำานวน	
8	ห้อง	พร้อมพืน้ทีบ่ริการและพืน้ทีส่นบัสนนุตา่ง	ๆ 	และอาคารไดก่้อสร้างเสรจ็พรอ้มใชง้านแลว้
นบัเปน็พระมหากรุณาธคุิณอย่างหาทีส่ดุมไิด	้ทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงพระราชทานนามอาคารเฉลมิพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติ	ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา	ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย
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ชาวหนองคาย ได้เฮ !! จัดพิธียกเสาเอก ห้องสมุดประชาชน 
 “เฉลิมราชกุมารี” คาดแล้วเสร็จกลางปี 62

 นายศรีชัย  พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงโครงการจัดตั้ง
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสำานักงาน กศน. ได้ดำาเนินการประกอบพิธียกเสาเอก เสาโท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัด
หนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยสถานที่ในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดหนองคายแห่งนี้ คือ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย ออกแบบแปลนอาคารห้องสมุด เป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อแสดงอัตลักษณ์
ความเปน็จงัหวดัหนองคาย และศลิปหตัถกรรมทอ้งถิน่ลุม่แม่น้ำาโขง ขณะเดยีวกนัยัง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และการบริจาคสมทบจากประชาชนในพื้นที่ 
รวมทั้งสิ้น 13 ล้านบาท โดยประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่  18 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 
ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างห้องสมุดดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2562 นี้
 นายศรีชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า	 กระทรวงศึกษาธิการโดยสำานักงาน	กศน.	 ได้รับ
พระราชทานพระราชานญุาตให้ดำาเนนิโครงการและจดัต้ังห้องสมดุประชาชน	“เฉลมิราช
กุมาร”ี	มาอย่างตอ่เนือ่ง	ตัง้แตป่พีทุธศักราช	2535	จนถึงปัจจบุนั	เพือ่เฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี		สนองพระราชดำารใินการสง่เสรมิ
การศึกษา	และให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน	ปัจจบัุนห้องสมดุประชาชน	“เฉลมิราชกุมาร”ี	ได้เปิดให้บริการประชาชนแลว้	
จำานวน	102	แห่งทัว่ประเทศใน	70	จงัหวัด	โดย	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยาม
บรมราชกุมาร	ี	ได้ทรงโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานหมายกำาหนดการเสดจ็พระราชดำาเนนิ
ไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	อำาเภอเมืองนครพนม	จังหวัด
นครพนม	ระหว่างวันที่	18–20	กุมภาพันธ์	2562	สำาหรับ	ห้องสมุดประชาชน	“เฉลิม
ราชกุมารี”	 อำาเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 ก็กำาลังจะเปิดให้บริการ	 และอีก	 9	
แห่งกำาลังอยู่ระหว่างการดำาเนินการ	 ทั้งนี้	 ยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	
ซ่ึงข้ึนอยู่กับความพรอ้มทัง้ดา้นงบประมาณและสถานที	่หากจงัหวัดทีม่คีวามพร้อมและ
ตอ้งการเข้ารว่มโครงการ	กระทรวงศึกษาธกิารโดยสำานกังาน	กศน.	จะขอพระราชทาน
พระราชานุญาต	 นำาความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	เพื่อจะได้ดำาเนินการให้จังหวัดนั้น	ๆ	เข้าร่วมโครงการตามลำาดับต่อไป
	 นอกจากนี้	 สำานักงาน	 กศน.	 ยังมีแหล่งส่งเสริมการอ่านเพื่อบริการประชาชน
นอกเหนือจากห้องสมุดประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	อีกหลายประเภท	เช่น	ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด	 ห้องสมุดประชาชนอำาเภอ	 บ้านหนังสือชุมชน	 ห้องสมุดเคลื่อนที่

สำาหรับชาวตลาดตามพระราชดำาริฯ	รถห้องสมุดเคลื่อนที่	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง	ๆ
รวมถึง	 กศน.	 ตำาบล	 แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ชิดประชาชนท่ีสุดจำานวน	 7,424	 ตำาบลท่ัว
ประเทศ	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน	4	ด้าน	ได้แก่	
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำาตำาบล	ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำาตำาบล	 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน	 และศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวติชุมชนไดอ้ย่างครอบคลมุทกุชุมชนทัว่ประเทศ	รวมท้ังในจงัหวัดตา่งๆ	มบีรกิาร
ห้องสมุดที่ทันสมัยของสถานศึกษา	วิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	มหาวิทยาลัย
สงักัดสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	และในหลายจงัหวัดยังมหีอสมดุแห่งชาติ
จังหวัด	ของกระทรวงวัฒนธรรม	ให้บริการความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจด้วย
	 นอกจากภารกิจดังกล่าวข้างต้น	 ซ่ึงอยู่ในส่วนของการส่งเสริมการศึกษาตาม
อธัยาศยัแลว้	สำานกังาน	กศน.	ยังมภีารกิจสำาคัญในการจดัและสง่เสรมิการศกึษาตลอด
ชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย	ต้ังแตอ่ยู่ในครรภม์ารดา	จวบจนวัยสงูอายุ	รวมถึงภารกิจใน
การจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบแก่ผู้ด้อย	พลาด	และขาดโอกาสทางการศึกษา	
ทัง้ด้านการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	การศกึษาต่อเนือ่ง	และการพฒันาทักษะอาชีพ	ทีส่อดคลอ้ง
กบัสภาพเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมืองในโลกยุคปจัจุบนั	การลดความเหลื่อมล้ำาของสังคม	
ดว้ยการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนทีอ่ยู่นอกระบบการศกึษา	ให้ไดก้ลบัเข้ารบัการศึกษา
อีกครั้ง	 การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้	 การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการ
อ่าน	การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน	การสร้างโอกาส
ด้านการค้าออนไลน์	โดยได้จัดทำา	OOCC	(ONIE	Online	Commerce	Center)	ศูนย์
จำาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์	กศน.	ให้บริการแก่ประชาชนท่ีจะเริ่มต้น
ด้านการค้าออนไลน์	โดยขณะนี้	สำานักงาน	กศน.ได้ขยายผลการอบรมให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจทั่วประเทศได้ถึง	 333,775	 คน	 จากจำานวนดังกล่าว	 สามารถเปิดหน้าร้านค้า
ออนไลน	์โดย	กศน.อำาเภอทุกแห่ง	เปิดหนา้เพจให้สมาชกิเข้ารว่มขายของออนไลนภ์าย
ใต้ช่ือ	OOCC	อำาเภอ...จำานวน	928	เพจ	มสีมาชกิ	91,023	คน	และมศีนูย์ให้คำาปรกึษา
เรื่องการค้าออนไลน์ไว้รองรับ	ซึ่งสำานักงาน	กศน.กระทรวงศึกษาธิการ	ได้เข้าร่วมพิธี
มอบโล่ต้นแบบสินค้าชุมชนออนไลน์	 และสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ระดับประเทศ	
กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวง
พาณิชย์	และบริษัทโทเทิ่ล	แอ็คเซส	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งได้บูรณาการ
งานสง่เสริมทกัษะการคา้ออนไลนใ์ห้ประชาชนรว่มกัน	และงานดงักลา่วจดัข้ึนเมือ่วนัท่ี	
21	ธันวาคม	2561	ณ	ลานกิจกรรมสยามสแควร์วัน	ได้รับความสนใจจากประชาชน
จำานวนมาก	เลขาธิการ	กศน.	กล่าวในที่สุด
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นักวิจัย มรภ.สงขลา ปิ๊งไอเดีย “พาราบาติก”
คิดค้นสีเพนต์ผ้าจากน้ำายางธรรมชาติ สร้างรายได้ชุมชน

 อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มรภ.สงขลา คิดค้นงานวิจัยเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ ปิ๊งไอเดียสีเพ้นท์ผ้าบาติก
จากน้ำายาง สร้างรายได้ชุมชน เผยจุดเด่นนักท่องเที่ยววาดลวดลายเองได้ เหมาะเป็นของที่ระลึกแทนใจ
 ดร.สุวิมล ศิริวงศ์ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา            
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยสีเพ้นท์เสื้อและผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ	ว่า	มีที่มาจากแนวคิดในการ
เพิม่มลูคา่น้ำายางธรรมชาตใิห้กับคนในชุมชน	เนือ่งจากน้ำายางเพน้ท์เสือ้ทีม่ขีายในปัจจบัุนมกัประสบปัญหาไม่
สามารถเพ้นท์บนเสื้อสีเข้ม	เช่น	สีดำา	สีน้ำาตาล	สีน้ำาเงิน	สีแดง	ฯลฯ	ได้	กล่าวคือ	เมื่อน้ำายางธรรมชาติแห้ง
ลงยางจะมีความใสขึ้นทำาให้มองเห็นเส้นยางไม่ชัดและสีไม่สดใสนัก	ดังนั้น	ตนจึงคิดค้นสูตรน้ำายางเพ้นท์เสื้อ
ทีส่ามารถเพน้ทล์งบนเสือ้สเีข้มได้	ซ่ึงชมุชนสามารถทำาเองได้จากวตัถุดบิน้ำายางธรรมชาติทีม่อียู่	นอกจากการ
เพน้ทเ์สือ้แลว้ยังมกีารทำาผา้บาตกิจากน้ำายางธรรมชาต	ิซ่ึงเปน็สนิค้างานฝมีอืทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกซ้ือ
เป็นของฝากของทีร่ะลกึ	นบัเป็นการช่วยสรา้งรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมกับการเพิม่มลูคา่ยางธรรมชาติ	ตาม
ปรัชญาของ	มรภ.สงขลา	ที่ว่า	สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 ดร.สุวิมล	กล่าวว่า	 การพัฒนาน้ำายางเพ้นท์เสื้อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนในการทำา
เสื้อของฝากของที่ระลึก	ที่แต่เดิมมักจะใช้วิธีการสกรีนโดยใช้บล็อกเป็นรูปแบบตายตัว	แต่หากนักท่องเที่ยว
สามารถลงมอืทำาและวาดลวดลายท่ีตอ้งการหรือลงลายเซ็นบนเสือ้ไดด้้วยตัวเอง	จะเป็นการเพิม่ตัวเลอืกและ
เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเลือกซ้ือเสื้อเพื่อเป็นของท่ีระลึกเพิ่มมากข้ึน	 สำาหรับข้ันตอนการผลิตเริ่มจากนำา
น้ำายางธรรมชาติมาทำาให้สะอาด	จากนั้นนำามาแยกชั้นใส่สารเพิ่มความหนืด	ทำาให้เกิดการแยกชั้นให้ยางเบา
กว่าน้ำา	นำาส่วนที่เป็นน้ำาออกไปบางส่วนให้น้ำายางมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น	จากเดิมน้ำายางจะอยู่ที่	25%	แต่เมื่อ
ทำาให้เข้มข้นขึ้นแล้วน้ำายางจะอยู่ที่	60%	หลังจากนั้นนำาน้ำายาง	60%	ที่ได้ไปผสมกับสารเคมีเพิ่มความหนืด	
เพื่อให้น้ำายางจับเป็นเส้นและน้ำายางไม่จางลง	ช่วยให้คงความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น			
	 	 “ยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย	 โดยทั่วไปจะถูกขายในรูปวัตถุดิบ	 เช่น	
น้ำายาง	ยางแผ่น	ยางแท่ง	ยางก้อนถ้วย	ฯลฯ	ซึ่งเมื่อเทียบราคาต่อหน่วยกิโลกรัมแล้ว	มีมูลค่าน้อยกว่าการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มาก	 ดังนั้น	 หากส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่น่าสนใจ	
จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติอย่างมหาศาล”	 อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	 มรภ.
สงขลา	กล่าวและว่า
	 ทั้งนี้	มรภ.สงขลา	ได้นำาผลงานวิจัยสีเพ้นท์เสื้อและผ้าบาติกจากน้ำายางธรรมชาติ	ไปร่วมจัดแสดงใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	“ราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	5”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่ง
นอกจากการสาธิตเพ้นท์เสื้อแล้ว	ยังมีการเพ้นท์กระเป๋าผ้า	การทำาผ้าบาติก	และหมวกจากน้ำายางธรรมชาติ
อีกด้วย	โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน	นักศึกษา	ตลอดจนประชาชนทั่วไป	เข้ามาทดลองเพ้นท์ผ้าบาติก
จากน้ำายางธรรมชาติเป็นจำานวนมาก
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 ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำานักวิจัยสยาม
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผล
การสำารวจ “ความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ไปในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑลตอ่ปญัหาการประทว้งของคนขบัรถรบัจา้งสาธารณะกบัสทิธิการ
เลือกใช้บริการของประชาชน” สำารวจระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,155 คน
		 บริการรถรับจ้างสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซ่ี	 รถจักรยานยนต์
รับจ้าง	หรือรถสามล้อรับจ้าง	จัดเป็นบริการพื้นฐานด้านการขนส่งสำาหรับผู้
ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	เนื่องจากสามารถเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางที่บริการขนส่งสาธารณะอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้	ทั้ง
ยังเป็นบริการที่สะดวกสบายรวดเร็ว	
	 อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบันมีบริการรถรับจ้างสาธารณะเรียกผ่าน
แอพพลิเคชันเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับประชาชน	 ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะได้รับ
ความนิยมจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ประชาชน
หันไปเลอืกใช้บรกิารรถรับจา้งสาธารณะเรียกผา่นแอพพลเิคชันก็เนือ่งมาจาก
ผู้คนประสบปัญหากับการใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะทั่วไป	เช่น	คิดราคา
ไม่เป็นธรรม	คิดราคาเหมาแทนการใช้ระบบคิดราคาอัตโนมัติ	หรือการเรียก
ใช้บริการแต่ไม่ไปส่งยังจุดหมาย	 ขณะเดียวกันผู้ขับข่ีรถรับจ้างสาธารณะ
ได้แสดงความไม่พอใจและเรียกร้องความเป็นธรรมจากการให้บริการรถ
รับจ้างสาธารณะเรียกผ่านแอพพลิเคชัน	จึงออกมาประท้วงเรียกร้องอยู่เป็น
ระยะ	ซึ่งบ่อยครั้งที่มักปรากฏข่าวการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ขับขี่รถรับจ้าง
สาธารณะท่ัวไปกับผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะเรียกผ่านแอพพลิเคชัน
จนนำาไปสู่การทะเลาะวิวาททำาร้ายร่างกาย	 และกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ของผู้คนในสังคมซ่ึงเรียกร้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออกมาแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังโดยคำานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการพึงได้รับสูงสุดเป็น
สำาคัญ	 จากประเด็นดังกล่าว	 สำานักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
จึงได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลต่อปัญหาการประท้วงของคนขับรถรับจ้างสาธารณะกับสิทธิ
การเลือกใช้บริการของประชาชน
จากการสำารวจกลุ่มตัวอย่างอายุ	18	ปีขึ้นไป	ซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ	50.56	
เพศชายร้อยละ	49.44	สามารถสรุปผลได้ดังนี้	ในด้านความรู้สึกและความ
คดิเห็นต่อการออกมาประท้วงของกลุม่คนขับรถรับจา้งสาธารณะเพือ่คดัค้าน
การให้บริการของรถรับจ้างสาธารณะเรียกผ่านแอพพลิเคชันนั้น	 กลุ่ม

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย “67.53% 
เชื่อการขึ้นค่าแท็กซี่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร”

ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ	70.13	ยอมรับว่าตนเองไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจกลุ่มคนขับรถ
รับจ้างสาธารณะที่ออกมาประท้วงเพื่อคัดค้านการให้บริการของรถรับจ้างสาธารณะเรียก
ผ่านแอพพลิเคชัน	ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	22.34	ระบุว่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจ	ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ	7.53	ไม่แน่ใจ
	 ท้ังนี้	 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ	 68.83	 เช่ือว่ามีกลุ่มผู้มี
อทิธพิลอยู่เบ้ืองหลงัการออกมาประทว้งของกลุม่คนขับรถรับจา้งสาธารณะเพือ่คัดค้านการให้
บริการของรถรับจา้งสาธารณะเรยีกผา่นแอพพลเิคชัน	อย่างไรก็ตาม	กลุม่ตวัอย่างเกือบสาม
ในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ	74.2	มีความคิดเห็นว่าการออกมาประท้วงของกลุ่มคนขับรถรับจ้าง
สาธารณะเพื่อกดดันให้ยกเลิกบริการรถรับจ้างสาธารณะเรียกผ่านแอพพลิเคชันจะไม่ส่งผล
ให้ประชาชนหันกลบัมาใช้บริการรถรบัจา้งสาธารณะเพิม่มากข้ึน	ขณะเดยีวกันกลุม่ตวัอย่าง
ร้อยละ	72.12	มีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมการรวมตัวขับไล่/ล้อมรถรับจ้างสาธารณะเรียก
ผ่านแอพพลิเคชันของกลุ่มคนขับรถรับจ้างสาธารณะมีส่วนทำาให้ประชาชนหันไปใช้บริการ
รถรับจ้างสาธารณะเรียกผ่านแอพพลิเคชันมากขึ้นได้	
	 ในด้านความคิดเห็นต่อการกำาหนดบทลงโทษกับคนขับรถรับจ้างสาธารณะที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม/กระทำาผิดกฎหมาย	 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็น
ร้อยละ	69.35	มีความคิดเห็นว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มบทลงโทษกับคนขับรถรับจ้าง
สาธารณะทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม/กระทำาผดิกฎหมายจะมสีว่นช่วยให้ประชาชนหันกลบัมา
ใช้บรกิารรถรบัจา้งสาธารณะเพิม่มากข้ึนได้	ขณะท่ีกลุม่ตวัอย่างรอ้ยละ	72.21	เห็นดว้ยหาก
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องออกข้อกำาหนดให้คนขับรถรบัจา้งสาธารณะทีม่พีฤติกรรมไมเ่หมาะสม/
กระทำาผิดกฎหมายเป็นครั้งแรกไม่สามารถกลับมาขับรถรับจ้างสาธารณะได้อีกตลอดชีวิต	
	 นอกจากนี	้กลุม่ตวัอย่างร้อยละ	71.08	มคีวามคดิเห็นว่าหากคนขับรถรับจา้งสาธารณะ
ไมก่ระทำาพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม/กระทำาผดิกฎหมายต่างๆ	จะมสีว่นทำาให้ประชาชนเลอืกใช้
บริการรถรับจ้างสาธารณะแทนการใช้รถรับจ้างสาธารณะเรียกผ่านแอพพลิเคชันมากขึ้นได้	
อย่างไรก็ตาม	กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	67.53	มีความคิดเห็นว่าหากมีการปรับขึ้นค่าบริการรถ
รับจ้างสาธารณะจะไม่มีส่วนช่วยลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารและการคิดราคาเหมาแทน
การคิดราคาตามระยะทางได้จริง	
 


