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“ศิลปะ” คำนี้ ทุกคนต่างตีความไปในทิศทางเดียวกัน 
คือด้านอารมณ์ความรู้สึกในแง่ที่จรรโลงใจ  หรือสิ่งที่
ทำให้เกิดความสุขน่ันเอง  ในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รู้สึก
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างสื่อแห่งสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่  ได้รับ
ใช้สังคมทั้งในระดับชุมชนไปจนกระทั่งระดับนานาชาติ 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ

โลกไร้พรมแดนในปัจจุบันที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกันได้
โดยแทบไม่มีเง่ือนไขข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ท่ีเคยมีในอดีต
มีช่องทางมากมายที่จะทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่
เพื่อนมนุษย์  “ศรีศิลปกรรม” จุลสารออนไลน์นี้ก็เป็น
สื่ออีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารและการ
ขับเคลื่อนในด้านนวัตกรรมและสังคมโดยเฉพาะทาง
ด้านศิลปกรรมในคาบสมุทรมลายูตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ
รวมถึงการดำเนินการตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านความรู้ทางศิลปกรรม  การสร้างสรรค์ท่ีมีมาตรฐาน
ในระดับต่าง ๆ การเปิดโลกทัศน์แก่บัณฑิตโดยนำศาสตร์
ศิลปกรรมมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์  ความเข้าใจในอัตลักษณ์
ของพ้ืนถ่ินและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสอดแทรก
อยู่ในการเรียนการสอนและกิจกรรม / โครงการ ทั้ง
ภายในและภายนอกคณะอย่างผสานกลมกลืน รวมถึง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่อยมา

การได้รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นออกสู่สาธารณะ
นอกจากได้เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานด้านต่างๆ
ภายในคณะฯ แล้ว   ยังเป็นช่องทางในการวิเคราะห์
ข้อดีและข้อเสียเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอด  
สู่ความเป็นเลิศทางศิลปกรรม  และทำประโยชน์ให้แก่
สังคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Open Your Eyes
โครงการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาแขนงวิชา

ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายรุ่นที่ 1

แฟชั่นโชว�ในโครงการศิลปนิพนธ�ของนักศึกษาแขนงว�ชาออกแบบแฟชั่นและเคร�่องแต�งกายรุ�นที่ 1
มีช�่อตอนว�า "Open your eyes…เป�ดตาของคุณ" กล�าวคือ นักศึกษาต�องการอยากให�ทุกคนเป�ดใจมองสิ่งที่มีอยู�

มาต�อยอดให�เกิดไอเดียและเกิดคุณค�าสูงสุด
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งานในครั้งนี้ของนักศึกษาเกิดข�้นจากประสบการณ�
ที่ผ�านการเร�ยนการสอนตลอดระยะเวลา 4 ป� ผสาน
เข�ากับแนวความคิดจากการเป�ดใจมองความเป�น
เอกลักษณ�และวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต� โดยอยากให�ทุกคนมองลึกลงไป ให�เห็นถึงความ
พิเศษของวัฒนธรรมเหล�านี้

นักออกแบบแต�ละคนได�สร�างสรรค�ผลงานตามความ
ชอบโดยผลงานแต�ละช�้นล�วนมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว 
ตามที่ผู�ออกแบบสร�างสรรค�ได�ไปศึกษา รวมถึงการ
ใช�ช�ว�ตในวัฒนธรรมที่มีความแตกต�างกันไป แต�ใน
ความแตกต�างน้ัน ได�มีจุดประสงค�เดียวกัน คือ อยาก
สร�างคุณค�าและนำเสนองานวัฒนธรรมของบ�านเรา 
ให�ทุกคนได�เป�ดใจมองในมากย่ิงข�้น โดยใช�หลักสูตร
แฟชั่นมาเป�นบรรทัดฐานในการสร�างสรรค�งาน เพื่อ
เป�นผลงานที่สามารถใช�ประโยชน�ได� นอกเหนือจาก
ความสวยงามแล�ว ยังคงมีกลิ่นอายของเอกลักษณ�
ความเป�นวัฒนธรรมบ�านเราอีกด�วย ซ�่งเป�นความ
หมายของช�่อตอน "Open your eyes"

การแสดงแฟชั่นโชว�วันนี้ได�รับเกียรติจาก
ว�าท่ีร�อยตร�ตระกูล โทธรรม รองผู�ว�าราชการจังหวัด
ป�ตตานี เป�นประธาน และอาจารย�อภิรักษ� โพธ�ทัพพะ
รองคณบดีฝ�ายประกันคุณภาพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร�
กล�าวต�อนรับ

ว�าท่ีร�อยตร�ตระกูล โทธรรม รองผู�ว�าราชการจังหวัดป�ตตานี ประธานในพิธ�เป�ด

นักศึกษาชั้นป�ที่ 4 สาขาว�ชาออกแบบแฟชั่นและเคร�่องแต�งกาย ผู�สร�างสรรค�ผลงาน
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17 SHADES of GOLD
Applied Art Thesis Exhibition 2020

ผลงานนักศึกษา

นิทรรศการศิลปนิพนธ์แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ครั้งที่ 6

17 SHADES of GOLD มาจากการแทน 17 สีของสีทองซ�่งแทนจำนวนนักศึกษาแขนงว�ชาออกแบบประยุกต�ศิลป�
รุ�นที่ 6 นอกจากนี้สีทองยังเป�นสีประจำคณะศิลปกรรมศาสตร� ม.อ. จ�งเปร�ยบเสมือนนักศึกษาได�เป�นตัวแทนนำเสนอ

ผลงานของคณะฯ ผ�านทางนิทรรศการชุดนี้
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ผลงานศิลปนิพนธ�ของนักศึกษาแขนงว�ชา
ออกแบบประยุกต�ศิลป� เป�นผลงานที่นำ
เอาศาสตร�ทางศิลปกรรม โดยเฉพาะด�าน
การออกแบบ นำมาประยุกต�กับสิ่งของ
เคร�อ่งใช�ในช�ว�ตประจำวัน เพ่ือเพ่ิมท้ังมูลค�า
และคุณค�าให�กับผลิตภัณฑ�นั้นๆ โดยการ
สร�างสรรค�ผลงานศิลปนิพนธ�ของนักศึกษา
ออกแบบประยุกต�ศิลป�น้ัน เหมือนกับศิลปะ
ในแขนงอื่นๆ คือ นักศึกษาต�องผ�านการ
ฝ�กฝนด�านการออกแบบผ�านกระบวนการ
เร�ยนการสอนมาเป�นเวลา 4 ป� แล�วนำ
ทักษะที่ได�จากการเร�ยนนั้นมาผสมผสาน
กับความชอบส�วนตัว หร�อวัฒนธรรมใน
ท�องถ่ินของตนเอง สร�างสรรค�ออกมาเป�น
ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ�และประโยชน�
ใช�สอยอยู�ในผลงาน  

โดยพิธ�เป�ดนิทรรศการจัดข�้นเมื่อวันที่ 11
พฤศจ�กายน 2563 ทางคณะฯ ได�รับเกียรติ
จาก ว�าที่ร�อยตร�ตระกูล โทธรรม รองผู�ว�า
ราชการจังหวัดป�ตตานี เป�นประธาน และ
อาจารย�อภิรักษ� โพธ�ทัพพะ รองคณบดี
ฝ�ายประกันคุณภาพฯ กล�าวต�อนรับ และทาง
คณะฯ ยังได�รับเกียรติจากทีมบร�หารของ
ว�ทยาเขตป�ตตานี, ทีมบร�หาร อาจารย�และ
บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร� ร�วม
ตัดร�บบิ้นในพิธ�เป�ดคร้ังนี้

นิทรรศการ Seventeen Shades of Gold 
จัดแสดงเม่ือวันพุธท่ี 11 ถึงวันอังคารท่ี 17
พฤศจ�กายน 2563 ณ หอศิลป�ภาคใต� สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาม.อ.ป�ตตานี
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ภาพบรรยากาศพิธ�เป�ด

บริการวิชาการ

ตลาดซงจื่อ
ตลาดซงจื่อ” (ตลาดลูกสน)

ตลาดนัดน้องใหม่ยามเย็นของชุมชน
ตำบลอาเนาะรู (อาเนาะรู ภาษามลายู
แปลว่า ลูกสน)ณ อาคารเก่าโกดังสินค้า

เยื้องศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เป�ดอย�างเป�นทางการแล�วสำหรับตลาดนัดยามเย็น
ของชุมชนตำบลอาเนาะรู โดยคณะศิลปกรรมศาสตร�
ร�วมกับชาวบ�านในชุมชนอาเนาะรูและพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
เป�ดเป�นประจำทุกเย็นวันเสาร�ตั้งแต�เวลา 17.00 
- 21.00 น.

ในส�วนของพิธ�เป�ดเมื่อวันที่ 28 พฤศจ�กายน 2563 
ผู �ช�วยศาสตราจารย�ศิร�ชัย พุ �มมาก คณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร� ม.อ.ป�ตตานี เป�นผู�กล�าวต�อนรับ
แขกผู�มีเกียรติทุกท�าน และได�รับเกียรติจาก นาย
พิทักษ� ก�อเกียรติพิทักษ� นายกเทศมนตร�เมือง
ป�ตตานีเป�นประธาน โดยท�านนายกฯ ได�ทำการจุด
ประทัดเพื่อส�งสัญญาณในการเป�ดตลาดอย�างเป�น
ทางการ
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ภายในตลาดซงจ�อ่มีการจำหน�าย
สินค�าหลากหลายไม�ว�าจะเป�น 

ของท่ีระลึก ผ�าบาติกลวดลายจ�น
อาหารคาวหวานที่ได�รับการคัด
สรร งานคราฟท�ของนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร� นอกจากน้ี
ยังมีร�านค�าร�านอาหารท่ีอยู�ใน
ชุมชนอาเนาะรู รวมถึงชุมชน
ข�างเคียงมาร�วมออกร�านอีก
มากมาย

หลังจากเลือกซ�้อสินค�าอาหาร
ภายในตลาดซงจ�อ่แล�ว บร�เวณ
รอบตลาดยังมีอาคารทรง
คุณค�า ย�านกือดาจ�นอให�ทุกท�าน
ได�บันทึกภาพ รวมถึงเดินชม
สถาป�ตยกรรมจ�นโบราณใน
บรรยากาศยามเย็นอีกด�วย
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บริการวิชาการ

สำรวจพื้นที่จัดทำ
แลนด์มาร์คตำบลนาประดู่

ผู�ช�วยศาสตราจารย�อัฏฐพล คงพัฒน� รองคณบดี
ฝ�ายพัฒนานักศึกษาและบร�การว�ชาการ และหัวหน�า
ศูนย�ว�จัย สร�างสรรค�นวัตกรรมและพันธกิจเพ่ือสังคม
คณะศิลปกรรมศาสตร� พร�อมด�วยทีมงานศูนย�ฯ 
ลงพื้นที่เทศบาลตำบลนาประดู�  ในการสำรวจพื้นที่
เตร�ยมจัดทำแลนด�มาร�ค เพื่อส�งเสร�มการท�องเที่ยว
ให�กับตำบลนาประดู�นอกเหนือจากการเป�นแค�เมือง
ทางผ�าน

ท้ังน้ีได�ร�วมหาร�อ กับ นายชาญชัย เกียรติศักด์ิโสภณ
นายกเทศมนตร�ตำบลนาประดู� และคุณปุณยนุช 
พงษ�สุชาติ ปลัดเทศบาลตำบลนาประดู� ถึงรูปแบบ 
แนวทาง กำหนดจุดที่จะดำเนินการ รวมถึงสอบถาม
ประวัติและความต�องการของชาวบ�านในชุมชน เพื่อ
นำมาวางแผนงานในขั้นตอนต�อไป



สำรวจพื้นที่เตร�ยมจัดทำแลนด�มาร�คในตำบลอาเนาะรู

วารสารข่าว ศรีศิลปกรรม I 11

บริการวิชาการ

ส่งมอบงานแลนด์มาร์ค
จุดเช็คอินตลาดโต้รุ่ง และ ชุมชนคลองช้าง

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู�ช�วยศาสตราจารย�ศิร�ชัย พุ�มมาก 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร� พร�อมด�วยคณาจารย� และทีมงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร� ส�งมอบงานแลนด�มาร�คจุดเช็คอินใน
ชุมชนตลาดโต�รุ�งป�ตตานี และชุมชนคลองช�าง ตำบลอาเนาะรู 
อำเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี

นอกจากน้ีคณาจารย�และทีมงานของคณะฯ ยังได�เดินสำรวจพ้ืนท่ี
เพื่อสร�างสรรค�ผลงานศาสตร�ทางด�านศิลปกรรมในพื้นที่ตำบล
อาเนาะรู ภายใต�โครงการ 1 ตำบล 1 มหาว�ทยาลัย เพ่ือส�งเสร�มการ
ท�องเท่ียวและกระตุ�นเศรษฐกิจอย�างต�อเน่ือง
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ผลงานเด่นศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์
ทางสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดปัตตานี
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จากการร�เร�่มโครงการ StartUP กือดาจ�นอ เพ่ือส�งเสร�มการอนุรักษ�ย�านเมืองเก�าบร�เวณชุมชนจ�นหัวตลาด ต�อเนื่อง
มาจนถึงการจัดงาน "ว�ถี - ศรัทธา - กือดาจ�นอ" และ "ไชน�าทาวน�ป�ตตานี" ร�วมกับเทศบาลเมืองป�ตตานี และชุมชน
จ�นหัวตลาด ในงานสมโภชน�เจ�าแม�ลิ้มกอเหนี่ยว

และในป� 2562 - 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร�ได�ดำเนินการจัดโครงการ "การจัดทำเก้ียวจำลอง" เพ่ือส�งเสร�มการสร�าง
รายได�แก�ชุมชน จนถึงการจัด "ตลาดซงจ�อ่" ตลาดวัฒนธรรมท่ีจะเป�นแหล�งจำหน�ายอาหาร สินค�าของท่ีระลึกของชุมชน 
ซ�ง่ทำพิธ�เป�ดไปเม่ือวันท่ี 28 พฤศจ�กายนท่ีผ�านมา
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อาจารย� ดร.ปรรณกร แก�วรากมุข อาจารย�แขนงว�ชาออกแบบแฟชั่น
และเคร�่องแต�งกาย ได�รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด FFF Young 
Designer Award 2020 จากการออกแบบผลงานชุด “Abang”

Abang (อาบัง) แปลว�าพ่ีชาย เป�นคำที่ใช�เร�ยกผู�ชายที่มีอายุมากกว�าใน
ภาษามลายู โดยเส้ือผ�าในคอลเลกชั่นนี้เป�นเส้ือผ�าผู�ชายสไตล�สตร�ทแวร� 
ซ�่งได�แรงบันดาลใจมาจากสถาป�ตยกรรมพ้ืนถิ่นของภาคใต� ทั้งบ�านเร�อน
และมัสยิด โดยใช�โครงสร�างของเส�นตรงและเส�นโค�งของงาน
สถาป�ตยกรรมมาดัดแปลงบนโครงสร�างชุด ใช�เทคนิคการเย็บตัดต�อผ�า
ระหว�างผ�าสีพ้ืนและผ�ามัดหมี่ เพ่ือทำให�ลวดลายของผ�ามัดหมี่โดดเด�น
ย่ิงข�้น ผสมผสานกับผ�าตาข�ายเพ่ือให�อารมณ�ความสปอร�ตและทันสมัย
ตามยุคป�จจุบัน รวมถึงการใช�สี Slate Gray สีเทรนด�ป� 2021
เพ่ือให�ทันสมัยตามเทรนด�แฟชั่นสากล

ผลงานเด่นศิลปกรรม

ดร.ปรรณกร คว้ารางวัลชนะเลิศ

การประกวด FFF Young Designer
Award 2020
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 คนที่ได�รับรางวัลจากการ
ประกวดการแข�งขันวาดภาพโครงการ “รวมไทย-สร�างชาติ เสร�ม
เกียรติภูมิคนตานี” จัดโดยอุทยานการเร�ยนรู� (TK Park) จังหวัด
ป�ตตานี

นายอัซมาว�ย� การ� นักศึกษาแขนงว�ชาออกแบบประยุกต�ศิลป�
ชั้นป�ที่ 3 ได�รับรางวัลสร�างสรรค�ระดับอุดมศึกษา
นางสาวซ�ตีมาร�ยัม โตะแปเราะ นักศึกษาแขนงว�ชาทัศนศิลป�
ชั้นป�ที่ 2 ได�รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา

มอบรางวัล โดย ว�าที่ร�อยตร�ตระกูล โทธรรม รองผู�ว�าราชการ
จังหวัดป�ตตานี

ผลงานเด่นศิลปกรรม

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลจากการประกวด

ผลงานศิลปะ
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รอบรั้วศิลปกรรม

ต้อนรับผู้บริหาร
ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ศูนย�นวัตกรรมสร�างสรรค� เคร�อข�ายบร�หารการว�จัยภาคใต�ตอนล�าง 
ภายใต�สำนักว�จัยและพัฒนา โดย ศาสตราจารย� ดร.ธ�ระพล ศร�ชนะ 
ผู�อำนวยการสำนักว�จัยและพัฒนา ม.อ.หาดใหญ� พร�อมด�วยทีม
บร�หารและบุคลากร เดินทางมาเย่ียมชมศูนย�สาขาย�อย Spoke 
Innovation Hub คณะศิลปกรรมศาสตร� เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

โดย ผู�ช�วยศาสตราจารย�อัฏฐพล คงพัฒน� รองคณบดีฝ�ายพัฒนา
นักศึกษาฯ และ หัวหน�าศูนย�ว�จัย สร�างสรรค�นวัตกรรมและพันธกิจ
เพ่ือสังคม พร�อมทีมบร�หารและบุคลากรศูนย� Spoke นำเสนอผล
การดำเนินงานพร�อมพาเย่ียมชมศูนย�ฯ, หอประชุมคณะฯ และห�อง
จัดแสดงนิทรรศการ 360 องศา

จากการพูดคุยหาร�อแนวทางการดำเนินงาน ทางคณะฯ จะเน�น
การนำผลิตภัณฑ�พร�อมด�วยงานสร�างสรรค�พัฒนาไปสู�กระบวนการ
ว�จัยต�อไป
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รอบรั้วศิลปกรรม

“อะไรใหม่ใน Trend 2021”

คณะศิลปกรรมศาสตร� ม.อ. ร�วมกับ ศูนย�สร�างสรรค�งานออกแบบ 
(TCDC) จัดการบรรยาย เร�่อง “อะไรใหม�ใน Trend 2021” โดยมี
คุณกร�ยา บิลยะลา เป�นว�ทยากรบรรยาย

สำหรับการบรรยายนี้ น�องๆ ได�เร�ยนรู�เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน ก�อนจะเข�าสู�อนาคตในป� 2021 
การปรับตัวให�ทันต�อความต�องการของผู�บร�โภคที่เปลี่ยนแปลงอย�าง
รวดเร็ว การว�เคราะห�ออกแบบสินค�าเพ่ือให�ตรงกับความต�องการ
ของตลาด
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รอบรั้วศิลปกรรม

สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (1 ตำบล
1 มหาวิทยาลัย)

สัมภาษณ�ผู�สมัครงานในอัตราจ�างเหมาบร�การ จำนวน 20 
อัตรา ภายใต�โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาว�ทยาลัย) มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลอาเนาะรู 
อำเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี 

โดยคณะศิลปกรรมศาสตร� รับสมัครทั้งหมด 20 อัตราใน 
3 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไป, นักศึกษา และบัณฑิตจบ
ใหม� หลังจากได�ผู�ปฏิบัติงานครบท้ัง 20 อัตราแล�ว คณะฯ 
จะจัดอบรมพ้ืนฐานก�อนลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจร�ง
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