
สารบัญ

 - มุมห้องสมุดพุทธทาสฯ
 - กิจกรรมทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 - ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา

 - โครงการค่ายบูรณาการความรู้สู่ละครเวทีไทย

 - กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

 - สถาปัตยกรรมหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์



ชุลีพร สว่างเนตร : บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสังเขป

 บันทึกสิบปีในสวนโมกข์ มีลักษณะเป็นเหมือนแถลงการณ์ครึ่งหนึ่ง 

และเป็นการเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว สู่กันฟังฉันมิตรสหายอีกครึ่งหนึ่ง ที่จะ 

ทำาให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจกิจการเฉพาะเกี่ยวกับสวนโมกข์ สัมผัสหนทางแห่ง 

การศึกษาและปฏิบัติตามปฏิปทาแห่งพระศาสดาของคนหนุ่มนักอุดมคติ 

นามพุทธทาสได้เป็นอย่างดี

    อีกทั้งภาษาในหนังสือนี้ยังงดงาม พระประชา ปสนฺนธมฺโม กองสาราณียกร 

กล่าวในการพิมพ์เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ว่า “นักเลงภาษาไทยยอมรับกันว่า 

เป็นความเรียงที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของยุคสมัย มีความงดงามทั้งภาษาและเนื้อหาสาระ” 

พุทธทาสภิกขุ. (๒๕๕๓). สิบปีในสวนโมกข์ : อัตชีวประวัติในวัยหนุ่มของพุทธทาสภิกขุ.

กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ.

เนื้อหาโดยสังเขป

 รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์  

สะท้อนความสำาคัญของวรรณกรรม (ปากไก่) และการค้าสำาเภา (ใบเรือ) ในยุค

ต้นรัตนโกสินทร์ ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของคน ๓ กลุ่ม คือ 

กษัตริย์ ขุนนาง พ่อค้า ไม่ว่าจะเป็น อุดมการณ์หรือค่านิยม ที่มีต่อความจริง 

ความงาม ที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งหมดนี้นำามาสู่การเกิดขึ้นของ 

ชนชั้นกระฎุมพีในสังคมไทย

 ทั้งนี้ ครึ่งเล่มหลังยังผนวกอีก ๖ บทความสำาคัญที่ปะติดปะต่อภาพรวม 

ของประวัติศาสตร์สังคมต้นรัตนโกสินทร์ได้อย่างสมบูรณ์ หนังสือเล่มนี้คือ

ประวัติศาสตร์ “นอกกระแส” ประวัติศาสตร์ “สกุลดำารงราชานุภาพ” เล่มสำาคัญที่  

“ต้องอ่าน” ไม่ว่าจะ เห็นด้วย หรือ เห็นแย้ง ก็ตาม

นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. (๒๕๕๕). ปากไก่และใบเรือ. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). กรุงเทพมหานคร : 

ฟ้าเดียวกัน.
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กิจกรรมทำ�บุญตักบ�ตรอ�ห�รแห้ง เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ 

ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

เวลา ๐๖.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำานวน ๔๑ รูป เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ตักบาตรอาหารแห้ง นิมนต์พระรับบิณฑบาตรจากวัดพัฒนาราม จำานวน ๒๐ รูป วัดท่าไทร จำานวน ๑๔ รูป และ 

วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ๗ รูป 

ปวริศา เสาแก้ว : ข่าว / เนตรชนก สุขเจริญ : ถ่ายภาพ
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ร่วมงานฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักศิลา

๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๗  

ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

“ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา”
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 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผู้อำานวยการสำานักฯ นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ 

และรองผู้อำานวยการสำานักฯ อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวเนตรชนก สุขเจริญ และ 

นางสาวชุลีพร สว่างเนตร นำานักศึกษาจากโครงการอบรมและเผยแพร่นาฏศิลป์ร่วมสมัย จำานวน ๒๓ คน เข้าร่วม 

เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนสืบสานศิลปวัฒนธรรมธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในงานศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษาครั้งที่ ๑๔ “ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการแสดงชุดทักษิณาสุราษฎร์ธานี (ประกอบด้วยจินตลีลาเพลงสุราษฎร์ธานีและระบำากินรีร่อน) 

และระบำาชุดไทยพระราชนิยม นอกจากนักศึกษาได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนๆ ต่างสถาบันแล้ว 

ผลงานที่สวยงามได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม อีกทั้งยังเผยแพร่เรื่องราว วัฒนธรรมเมืองคนดี ให้ปรากฏอีกด้วย

การแสดงชุดทักษิณาสุราษฎร์ธานี
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การแสดงชุดระบำาชุดไทยพระราชนิยม

บรรยากาศการเลี้ยงสังสรรค์แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับเพื่อนต่างสถาบัน
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เนตรชนก สุขเจริญ : ข่าว/ถ่ายภาพ
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ธันวาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

“โครงการค่ายบูรณาการความรู้สู่ละครเวทีไทย”
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  สำานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายบูรณาการความรู้สู่ละครเวทีไทยเป็นโครงการที่บูรณาการกับ 

การเรียนการสอนในรายวิชา วรรณคดีการละคร คณะครุศาสตร์ ละครไทยเป็นศิลปะที่เกิดจากการนำาประสบการณ์ 

มาผูกเป็นเรื่องราวแสดงเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ อีกทั้งยังให้คุณค่าด้านความรู้ สติปัญญา ซึ่งเป็นการนำาเสนอ 

ปรชัญาทางความคดิเพือ่ยกระดบัจติใจอนัเปน็ศลิปะสงูสดุ เปน็ศลิปวฒันธรรมท่ีมนษุยส์ร้างสรรคข้ึ์นมาด้วยแรงบนัดาลใจ 

ตามธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อมของแต่ละชนชั้น การนำาวรรณคดีมา 

ใช้ในการแสดงละครจึงนับว่าเป็นการบูรณาการประสบการณ์ความรู้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว การดำาเนินชีวิต คติธรรม 

ผ่านตัวละคร ซึ่งช่วยในการธำารงวัฒนธรรมไทย และพัฒนาความรู้และศักยภาพของเยาวชนได้อย่างดียิ่ง 

  ดำาเนินการจัดโครงการในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และเดือนมกราคม ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายท่าน ได้แก่ นายประภาส บัวบาน ครูชำานาญการด้านศิลปะการละคร อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ  

อาจารย์สุชาดา รีสุระ และอาจารย์สมชาย อยู่เกิด จากสำานักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน ๑๓๙ คน ณ หอพุทธทาสธรรรมโฆษณ์ สำานักศิลปะและวัฒนธรรม 

บรรยากาศการอบรมและฝึกซ้อม
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บรรยากาศการแสดงละครไกรทอง

เนตรชนก สุขเจริญ : ข่าว/ถ่ายภาพ
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กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

  สำานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำาบลขุนทะเล 

เทศบาลตำาบลพุมเรียง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสรงนำ้าหลวงพ่อพระพุทธโสธร

และรดนำ้าขอพรผู้ใหญ่ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการกิจกรรม ๒ ช่วง ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

สรงนำ้าหลวงพ่อพระพุทธโสธร ในงานมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธโสธร

และปิดทอง บรรเลงดนตรีไทย รำามโนราห์ถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร และรดนำ้าขอพรผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยฯ  

ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การแสดงทอล์คโชว์หนังตะลุง  

การแสดงมโนราห์ การแสดงจากชุมชนต่างๆ การแสดงปฐกถาธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

และนายกเทศมนตรีตำาบลขุนทะเลพบปะผู้สูงอายุ และสรงนำ้าพระ และรดนำ้าขอพรผู้สูงอายุ 
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ปวริศา เสาแก้ว : ข่าว / เนตรชนก สุขเจริญ : ถ่ายภาพ
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“สถ�ปัตยกรรมหอพุทธท�สธรรมโฆษณ์”
   สถาปัตยกรรมหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ภายในสำานักศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดดเด่นสะดุดตาด้วย 

หน้าจั่วประดับลายปูนปั้นงดงามจับตา ผลงานครูชัยวัฒน์ วรรณานนท์ 

สะท้อนถึงการใช้ทักษะฝีมือ ความประณีต ละเอียด แสดงออกถึง 

แนวทางและปรัชญาการทำางานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

  “เมื่อได้รับงานนี้ หวังว่างานน้ีต้องเกี่ยวพันกับชื่อของสถานที่ 

คอื หอพทุธทาสธรรมโฆษณ ์ซึง่แปลวา่ การกระจายหรอืการเผยแพรธ่รรม 

ของท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านทำางานเกี่ยวกับศรีวิชัยคืนชีพ ท่านชื่นชม 

งานศรีวิชัยมาก ฉะนั้นเราควรจะเอาเรื่องลวดลายเข้ามาใช้โดยจะให้ 

ทุกหน้าจั่วบ่งบอกถึงธรรมะที่เป็นหัวใจสำาคัญแท้ๆ ที่อาจารย์พุทธทาส 

เคยเทศน์ เคยสอน คือ เรื่องสุญตา เป็นตัวพื้น ประกอบกับลวดลายอื่นๆ

ที่ท่านอาจารย์เคยแนะนำาให้ป้ัน เช่น ภาพราหูอมจันทร์ เพราะเป็น 

คติอันต่อเนื่องมาจากความคิดของคนโบราณแถบไชยา ท่าฉาง เป็น 

ปริศนาธรรมให้อุบาสก อุบาสิก ที่มาวัดพยายามดึงตนออกจากปาก 

แห่งความชั่วร้ายเหมือนพระจันทร์ดิ้นให้หลุดจากปากของราหู พระจันทร ์

หมายถึง ความประภัสสรแห่งจิต ราหู หมายถึง อุปกิเลสที่ทำาให้จิต 

เศร้าหมอง” 

  ปัจจุบันหน้าจั่วหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ได้สร้างเสร็จตามต้นแบบแล้ว จำานวน ๕ หน้า คงเหลืออีก ๔ หน้า ที่จะต้องดำาเนินการ

ให้เสร็จตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้งหมดมี ๙ หน้าจั่ว อันเป็นความหมายที่ ครูชัยวัฒน์ ต้องการสื่อความหมายโดยรวมถึงรัชกาลที่ ๙ 

แทนช่วงเวลาในการสร้างสรรค์งาน และคุณธรรมชั้นเลิศของพระพุทธศาสนา ๙ ประการที่ตั้งใจฝากไว้คู่แผ่นดิน
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ขั้นตอนการสร้างสถาปัตยกรรมหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
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ผลงานสถาปัตยกรรมหอพุทธทาส



สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

เรียน

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบขออนุญาติที่ 1/2535

ปทจ.ขุนทะเล


