


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
ภายใต้โครงการเล่าเรื่องชายแดนใต้ ปี ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยประชากรหลากหลาย มีความแตกต่างด้านภาษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ท าให้การใช้ภาษาในพ้ืนที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย กล่าวคือ 
ภาษาหลักที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคือภาษามลายูท้องถิ่น ขณะที่ภาษาไทยเป็นภาษาหลักส าหรับการสื่อสารกับ
หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ด้วยเหตุนี้ทักษะในการใช้ภาษาไทยของ
ประชาชนในพ้ืนที่จึงมีความเข้มแข็งน้อยกว่า กระทั่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารภาษาไทย 
เกิดความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด อีกท้ังยังท าให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะเข้าถึงและรับบริการจากภาครัฐได้
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

สถานบันการศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่มีการสอนสามัญควบคู่ศาสนา แม้ในการสื่อสารและการเรียนการสอนมีการใช้ภาษามลายู
ท้องถิ่นเป็นหลัก แต่การใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนก็มีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างมากดังได้
กล่าวแล้ว แม้ที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการผลักดัน ส่งเสริม ให้บุคคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเหล่านี้มีมาตรฐานความพร้อมและคุณภาพในการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัติก็ยัง
มีปัญหาเรื่องทักษะภาษาไทยอยู่  
 ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงเห็นว่าวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาทักษะก็คือการใช้วรรณศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะ
แขนงหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคคลากรด้านการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงทักษะภาษาไทยที่มี
ประสิทธิภาพได้ เนื่องจากงานวรรณศิลป์เป็นความรู้และทักษะที่เป็นยอดของศิลปะด้านการใช้ภาษาไทย หาก
ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถมีทักษะด้านวรรณศิลป์ได้เป็นอย่างดียิ่งแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อเยาวชน
คนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์ได้ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ความส าคัญกับ“วรรณศิลป์” ใน
ฐานะศิลปะร่วมสมัยสาขาหนึ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดบุคคลการด้านการศึกษาในพ้ืนที่ได้
มีทักษะด้านวรรณศิลป์ที่ดีและเหมาะสม ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และองค์กรเครือข่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย 
สาขาวรรณศิลป์ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมเสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 
ภายใต้โครงการเล่าเรื่องชายแดนใต้ ปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยสาขาวรรณศิลป์ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานด้านวรรณศิลป์ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประสบความส าเร็จ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 
 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๑. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูภาษาไทยในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ 
อ าเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ได้เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายและค้นคว้าหาข้อมูลใน
พ้ืนที่อันเป็นถิ่นเกิดของตนเอง 
 ๒.  เพ่ือให้ครูในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ได้สร้างทักษะการสื่อสารภาษาไทยเชิงวรรณศิลป์ ผ่านการถ่ายทอด
ความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวจากท้องถิ่นให้ผู้อ่าน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น 
 ๓. เพ่ือให้ครูภาษาไทยในพ้ืนที่ได้สร้างเครื่องมือการสื่อสารภาษาไทยเชิงวรรณศิลป์อันสามารถ
น าไปใช้กับการเรียนการสอนวรรณศิลป์ภาษาไทยต่อไป  
 ๔. เพ่ือให้ครูในและนอกพ้ืนที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ เผยแพร่เรื่องราวในพ้ืนที่ให้คนไทยเข้าใจและเข้าถึงต้น
ตอของปัญหาและร่วมกันหาทางออก 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ รวม ๔๐ คน  
ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ 

๒๑–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไดมอนด์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย และ 
ศูนย์ภาษาไทยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  
 -  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
 -  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
 -  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค ๔ สน.) 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยภาษาไทยเชิง
วรรณศิลป์ ท าให้มีทักษะด้านวรรณศิลป์ที่มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนมากขึ้น 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเชิง
วรรณศิลป์ 

๓. ได้ผลงานเขียนภาษาไทยเชิงวรรณศิลป์ของครูและบุคลากรทางการศึกษามาเผยแพร่ และได้สื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทยเชิงวรรณศิลป์ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเข้มแข็งมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง "อ่าน-เขียน-เรียน-สร้าง: จักรวาลของตัวหนังสือ" 
 วิทยากร วีรพร นิติประภา       นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๘ 

    รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร  นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ 
 ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง กวี/นักเขียน/อาจารย์  

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.  พัก-รับประทานอาหารว่าง    
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง "อ่าน-เขียน-เรียน-สร้าง: จักรวาลของตัวหนังสือ" (ต่อ) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. การอภิปรายเรื่อง "หยิบเรื่องมาเล่า ยกเรื่องราวมาแต่ง: ประสบการณ์และศาสตร์ของการเสกสรรปั้น
แต่ง” 
 วิทยากร วีรพร นิติประภา        

    รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
 ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕-๑๗.๓๐ น. ปฏิบัติการ "หยิบเรื่องมาเล่า ยกเรื่องราวมาแต่ง: ประสบการณ์และศาสตร์ของการเสกสรรปั้นแต่ง” 
 กลุ่มที่ 1  วิทยากร วีรพร นิติประภา        

  กลุ่มที่ 2  วิทยากร รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
  กลุ่มที่ 3  วิทยากร ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

   
วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร 
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. การอภิปรายและสาธิต "เรื่องของเรื่อง: 'การบิดเบือน' ความจริงอย่างสร้างสรรค์" 
 วิทยากร วีรพร นิติประภา        

    รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
 ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.  พัก-รับประทานอาหารว่าง    
๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการ "เรื่องของเรื่อง: 'การบิดเบือน' ความจริงอย่างสร้างสรรค์" 
 กลุ่มที่ 1  วิทยากร วีรพร นิติประภา        

  กลุ่มที่ 2  วิทยากร รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
  กลุ่มที่ 3  วิทยากร ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. การอภิปรายเรื่อง “สร้างเรื่องให้ได้ สร้างสไตล์ให้เป็น” 
 วิทยากร วีรพร นิติประภา        

    รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
 ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 



๑๔.๔๕-๑๖.๔๕ น. ปฏิบัติการ “สร้างเรื่องให้ได้ สร้างสไตล์ให้เป็น” 
 กลุ่มที่ 1  วิทยากร วีรพร นิติประภา        

  กลุ่มที่ 2  วิทยากร รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
  กลุ่มที่ 3  วิทยากร ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

 
วันอาทิตยท์ี่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น. การอภิปรายและสาธิต "เรียนให้รู้ สู่การถ่ายทอด" 
 วิทยากร วีรพร นิติประภา        

    รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
 ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.    พัก-รับประทานอาหารว่าง     
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การอภิปรายและสาธิต "เรื่องของเรื่อง: 'การบิดเบือน'ความจริงอย่างสร้างสรรค์"(ต่อ) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก-รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติการ "เรียนให้รู้ สู่การถ่ายทอด" 
 กลุ่มที่ 1  วิทยากร วีรพร นิติประภา        

  กลุ่มที่ 2  วิทยากร รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   
  กลุ่มที ่3  วิทยากร ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง   

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พัก-รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. รับวุฒิบัตร 

 
****************************** 

*ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

**โครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
1. ค่าท่ีพัก ๒ คืน 
2. ค่าอาหารเช้า ๒ มื้อ 
3. ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อ 
4. อาหารว่าง ๖ มื้อ 
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
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