แนวคิดในการบริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ผู้อานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันทักษิ ณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นมาตามลาดับตังแต่
้ เมื่อเริ่ มตังวิ
้ ทยาลัย
วิ ช าการศึก ษา สงขลา ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ เริ่ ม ต้ น จากการเก็ บ หนัง สื อ บุด (สมุด ข่อ ย)มาไว้ ที่ ห้ อ งภาควิ ช า
ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาศึกษา สงขลา ต่อมาเมื่อมีจานวนมากขึ ้น รวมทัง้ รวบรวมโบราณวัตถุใน
ภาคใต้ ส่วนหนึ่งด้ วย จึงมีการสร้ างอาคารขึ ้นมาและตังชื
้ ่อว่า “ศูนย์ส่งเสริ มภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ” โดย
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ พร้ อมด้ วยสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เปิ ดอาคารศูนย์
ส่งเสริ มภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้ ยกระดับเป็ น สถาบันทักษิ ณคดีศึกษา
จนปั จ จุบัน กาลัง หลักในการดาเนิน การ คื อ ศาสตราจารย์ สุธิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบูลย์ และคณาจารย์ ภ าควิ ช า
ภาษาไทย การเติบโตของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ หรื อสถาบันทักษิณคดีศกึ ษาในปั จจุบนั เติบโตขึ ้นมา
ตามลาดับมีหนังสือบุด (ปุสฺตก และโปสฺถ) และโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ ้น อันเกิดจากการที่นิสิตวิชาเอกและวิชา
โทภาษาไทยของมหาวิทยาลัยแห่ง นี เ้ ก็ บเป็ นผลงานส่ง อาจารย์ และช่วยเก็ บให้ อาจารย์ ส่วนหนึ่ง อี กด้ ว ย
นอกจากนีค้ ณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยได้ ช่วยกันในการให้ ได้ มาซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมเหล่านี ้
บางส่วนก็ซื อ้ และส่วนหนึ่ง ก็มีผ้ ูบริ จาค ด้ วยวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ สุธิ วงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย เห็นว่าที่เดิมไม่สามารถรองรับโบราณวัตถุที่มี มากขึน้ และจะขยายงานของชาติในด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ พอ จึงหาที่บนเกาะยอเพื่อสร้ างสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา ความสาเร็ จเกิดขึ ้นเพราะการ
ที่วดั และชาวบ้ านบริ จาคที่ดิน และหางบประมาณซื ้อได้ ที่ดินจานวนร่ วม ๒๐ ไร่ ภายใต้ การสนับสนุนในการ
ด าเนิ น การเพื่ อ ราชการอนุ มัติ ข องพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ อดี ต ประธานองคมนตรี รั ฐ บุ รุ ษ และ
นายกรั ฐ มนตรี ส ามสมัย สถาบันทักษิ ณ คดีศึกษาจึง ย้ ายที่ ทาการไปอยู่ที่เกาะยอ พ.ศ. ๒๕๒๙ และได้ รับ
งบประมาณต่อเนื่อง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒ ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เป็ นประธาน พ.ศ.๒๕๓๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ ทรงเปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค ติ ช นวิ ท ยา ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ งบประมาณสร้ างอาคารนวมภู มิ น ทร์ และ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในขณะทรงดารงพระอิสริยยศ สมเด็จเจ้ าฟ้ามหาวชิราลงกรณ พระบรม
โอรสาธิราช ทรงเปิ ด ตามพระบรมราชโองการเสด็จแทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถาบันทักษิ ณคดีศึกษาจึงเป็ นสถาบันที่เป็ นศิริมงคลอย่างยิ่ง
แห่งหนึง่ เป็ นสถานที่เก็บรักษาและสร้ างชีวิตชีวาทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ที่สาคัญยิ่ง เปรี ยบดัง่

๒
เพชรเม็ดงามของชาวสงขลา ชาวใต้ และชาวไทย ดังนันจึ
้ งควรมีการดูแลอย่างดี ดัง่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรัสความว่า “การรักษาศิลปะและวัฒนธรรม
(วัฒนธรรม) คือการรักษาชาติ”
แนวคิ ด ในการด าเนิ นงานเพื่ อ สู่ ความส าเร็ จ เพื่อคุ ณค่ า ต่ อบุ คคล สั งคม และเทศชาติข อง
กระผมมีดังนี ้
๑. ความเข้ าใจ และความรั กผู ก พั น สามั ค คี เ ป็ นพลั ง ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ก้ าวหน้ า
ไปสู่ความสาเร็จ(ผลลัพธ์ )
การอยู่ร่วมกันเป็ นสังคมไม่ว่าจะเป็ นสังคมเล็กใหญ่ ตังแต่
้ ระดับครอบครัว จนถึงระดับประเทศย่อม
ต้ องอาศัยพื ้นฐานสาคัญดังกล่าวนี ้ หากสร้ างความเข้ าใจ และความรักให้ เกิดขึ ้นได้ ย่อมทาให้ สงั คมดังกล่าวมี
ความเป็ นอยู่ที่เป็ นปกติสุข หลักของการสร้ างสิ่งดังกล่าวนีต้ ้ องมีการสื่อสารที่ดีทงโดยทางตรงและทางอ้
ั้
อม
ด้ วย วัจนและอวัจนภาษา การพูดต่อหน้ า การเขียนข้ อความ และการสื่อผ่านเครื่ องมือในการสื่อสารต่างๆ
ทังนี
้ ้ทังในระยะสั
้
น้ ระยะปานกลาง และระยะยาว เมื่อเกิดสิ่งดังกล่าวนี ้มากพอการดาเนินงานต่างๆ ก็จะดาเนิน
ไปได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทังนี
้ ้หลักของความเท่าเทียมกัน ให้ เกียรติกนั และภราดรภาพ เป็ นเรื่ องที่ผ้ บู ริ หารต้ องยึด
มัน่ เสมอ
๒. ความพร้ อมรองรั บการดาเนินงานของสาธารณู ปโภคที่มีอยู่ดัง้ เดิม และการสร้ างใหม่ ตาม
ความจาเป็ น
ครอบครั วหรื อหน่วยงานก็ ตามย่อมมีสิ่ง ที่เป็ นปั จ จัยในการเป็ นอยู่และการปฏิบัติหน้ าที่ให้ เกิ ด
ความสาเร็จ หากไม่มีหรื อมีแต่อยูใ่ นสภาพชารุดเสียหายย่อมทาให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ขาดความสมบูรณ์และขาด
คุณภาพ หากมีอยู่เดิมแล้ วแต่ชารุดหรื ออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่พร้ อมที่จะใช้ งานหรื อรองรับการบริ การได้
ย่อมทาให้ การดาเนินงานให้ เกิดความสาเร็ จได้ ยาก และไม่มีประสิทธิ ภาพ อันมีผลที่ตามมาคือ ประสบ
ความสาเร็ จน้ อย ดังนันในด้
้ านอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็ นทรัพยากรสาคัญเพื่อประกอบการที่อยู่ในสภาพ
ไม่พร้ อมรองรับการปฏิบตั ิงาน จะต้ องสะสาง ปรับปรุ ง บูรณะให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมในการปฏิบตั ิการ และ
รองรับในการบริการ
๓. พัฒนาบุคลากรให้ สอดรับกับยุคนวัตกรรมและการสื่อสารด้ วยเครื่องมือสมัยใหม่
ปั จจุบนั ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ ใหม่เกิดขึ ้นมามากมาย สิ่งเหล่านี ้หากนามาใช้
อย่างถูกวิธีหรื อรู้จกั นามาใช้ ก็จะเกิดประโยชน์ในการดาเนินงานในหน่วยงานทุกระดับ และหากนาความรู้ใหม่
ความคิดใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ให้ โยงสัมพันธ์กบั ความรู้ดงเดิ
ั ้ ม ความคิดดังเดิ
้ ม และสิ่งประดิษฐ์

๓
ดังเดิ
้ มก็จะยิ่งทาให้ เกิดความสมบูรณ์ในการสร้ างสรรค์งาน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดตามมาที่สมบูรณ์มากยิ่งกว่าที่
จะนาสิ่งใหม่มาใช้ หรื อดาเนินงานล้ วนๆ เพราะความคิด ความรู้ หรื อภูมิปัญญาดังเดิ
้ มนันมี
้ คณ
ุ ค่าต่อการดารง
อยูข่ องสังคมนันๆ
้ ตลอดมา ดังนันพื
้ ้นฐานความรู้ความคิดพื ้นฐานที่บคุ ลากรมีอยู่เมื่อผสมผสานกับภูมิปัญญา
ที่เกิดขึ ้นใหม่ไมว่าจากภายในหรื อภายนอกย่อมเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดคุณค่าตามมาต่อบุคคล และสังคม การคอย
ปรับบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรจึงเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ทังนั
้ นทั
้ งนี
้ ้เครื่ องมือที่มีคณ
ุ ภาพและพร้ อมใช้ งาน
เป็ นปั จจัยหนุนที่ต้องรองรับด้ วย จึงจะทาให้ บคุ ลากรปฏิบตั งิ านไปสู่เป้าหมายได้ แม้ ตงโครงการหรื
ั้
อกิจกรรมไว้
ดี แต่ถ้าปั จจัยดังกล่าวนี ้ไม่รองรับก็เกิดผลลัพธ์ได้ ไม่เป็ นไปตามเป้าประสงค์ หรื อหลัก OKRs ที่หน่วยงาน
เอกชนต่างประเทศนามาใช้ และมีการใช้ อย่างแพร่หลายในหน่วยงานทังเอกชนและราชการ
้
๔. การวิจัยและงานวิชาการเป็ นสิ่งมีคุณค่ าที่จะก้ าวไปสู่การพัฒนา ความเจริญรุ่ งเรื อง ทัง้ ของ
บุคคล สังคม และประเทศชาติ
การวิจยั เป็ นการศึกษาหรื อทาซ ้ามีลาดับขันตอนเพื
้
่อให้ ได้ คาตอบ ด้ วยการที่เกิดข้ อสงสัยหรื อปั ญหา
หรื อต้ องการรู้ต้องเข้ าใจในสิ่งนัน้ หากเกิดภาวะเช่นนี ้ก็จะทาให้ เกิดการวิจยั ตามมา เมื่อผลงานวิจยั เสร็ จก็จะได้
คาตอบที่สงสัย อยากรู้อยากเข้ าใจ และนาผลการวิจยั นันไปใช้
้
ประโยชน์ซึ่ง อาจจะมีคณ
ุ ค่าทังต่
้ อบุคคล สังคม
และประเทศชาติ ส่วนงานวิชาการโดยทัว่ ไปที่เป็ นลักษณะการรวบรวมความรู้ให้ เป็ นหมวดหมู่ หรื อการปฏิบตั ิ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ วเป็ นความรู้ ความคิดที่สร้ างสรรค์แล้ วสรุปเอาไว้ มีการถ่ายทอดด้ วยการทาไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อออกมาในลักษณะอื่ น ใดที่ สื่ อได้ ก็เป็ นงานวิช าการ เช่น หนัง สื อ ตารา บทความวิช าการ วิดีโอ
ภาพยนตร์ งานที่เป็ นรูปธรรมต่างๆ เป็ นต้ น การดาเนินการวิจยั และการสร้ างงานวิชาการให้ เกดขึ ้นจึงเป็ นสิ่งที่
หน่วยงานต้ องมีและพัฒนาให้ มากขึ ้นตามลาดับ แต่ทงนี
ั ้ ้บุคลากรทางด้ านนี ้ก็ต้องมีพอในการที่จะผลิตงานวิจยั
และวิชาการให้ ออกมาตามที่ต้องการ เพราะปั จจัยในการวิจยั คือผู้ที่รักชอบการวิจยั และผู้ที่ใฝ่ ใจในทางวิชาการ
๕. การอนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ การสร้ างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการเสริ มส่ งการ
ท่ องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม(วัฒนธรรม) และธรรมชาติ
สถาบันทักษิ ณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ กาเนิดขึ ้นจากฐานศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “ภาษาและวรรณกรรมไทยภาคใต้ ” ซึง่ เริ่มต้ นมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เมื่อเปิ ด วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลา (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒภาคใต้
และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามลาดับ) ซึง่ เรี ยกว่า “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ”ด้ วยการร่วมกันดาเนินงาน
ของอาจารย์ ภ าควิ ช าภาษาไทย ซึ่ง มี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สุธิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบูล ย์ ในขณะนัน้ (ต่อ มาคื อ
ศาสตราจารย์สธุ ิวงศ์)

๔
เป็ นหลักในการดาเนินงาน หน่วยงานนี ้ทาหน้ าที่ศกึ ษาทางภาษาไทยภาคใต้ และวรรณกรรมไทยภาคใต้ จาก
หนังสือบุด(ปุสฺตก โปสฺถ) มีการเก็บข้ อมูลทางภาษาไทยภาคใต้ และเก็บหนังสือบุดจากที่ตา่ งๆ และรับบริ จาค
ครั น้ ต่อ มาขยายเป็ นเก็ บ โบราณวัต ถุอ ย่ า งอื่ น ในภาคใต้ ด้ ว ย จึ ง มี ห นัง สื อ บุด และโบราณวัต ถุม ากขึ น้ ๆ
ตามลาดับ จึงมีการสร้ างสถาบันทักษิ ณคดีศึกษาขึ ้นมาสืบทอดมาจนปั จจุบนั ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต้ ที่สาคัญยิ่ง มี ปริ ม าณของหนังสื อบุด ฐานข้ อมูลเสียงและภาพและโบราณวัตถุ เกี่ ยวกับ
ภาคใต้ จานวน ดังนันการด
้
าเนินการ การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ และการสร้ างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
ให้ มีชีวา จึงเป็ นสิ่งที่ต้องทา และทาต่อเนื่องไป เพื่อรักษาไว้ ซึ่งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้ คงมีอยู่ให้ รุ่น
ลูกหลานได้ ภมู ิใจ และศึกษาเรี ยนรู้ภมู ิปัญญา และศิลปะและวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ของบรรพชนรุ่น พ่อ แม่ ปู่
ย่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ทวด ลวด ลา และโคตรลาสืบไป
การท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่งเพราะเป็ นที่มาของคุณค่า และมูลค่าของหน่วยงาน ของ
ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยรวม สถาบันทักษิ ณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มีทรัพยากรทางศิลปะ
และวัฒนธรรมจานวนมาก ทุนทางสังคมที่มีอยู่ไม่น้อยสืบทอดมานานหลายปี มาก จึงเป็ นปั จจัยที่จะทาให้ การ
ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมที่คกึ คักเกิดขึ ้นได้ ไม่ยากนัก ประกอบกับสร้ างอยู่บนเกาะยอ
ตังอยู
้ ่ในทะเลสาบสงขลาที่อุดมไปด้ วยธรรมชาติ ทังทะเลสาบที
้
่เป็ นน ้าสองทะเล ป่ า และภูเขา จึงเป็ นทุนทาง
ธรรมชาติที่เอื อ้ อานวยต่อการดาเนินการท่องเที่ยวทางธรรมชาติผนวกเข้ ากับการท่องเที่ยวทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ทังนี
้ ้ต้ องประสานงานร่วมกับชุมชนเกาะยอและพื ้นที่รายรอบ และขณะนี ้ทางจังหวัดสงขลากาลัง
เริ่ มการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสงขลาและการดาเนินการให้ เมืองเก่า เมืองหัวเขาแดง และพื ้นที่เกาะยอ
รวมทังสถาบั
้
นทักษิ ณคดีศึกษา และทะเลสาบเป็ นมรดกโลก จึงเป็ นโอกาสสาคัญที่สถาบันทักษิ ณคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะได้ รับใช้ ชาติ บ้ านเมืองเพื่อชื่อเสียง รวมทังมี
้ คณ
ุ ค่า และมูลค่าสืบไป
๖. การร่ วมกั บชุมชนเพื่อการศึกษาภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมด้ านต่ างๆ เพื่อนาไปใช้
พัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ
ชุมชนเป็ นหน่วยของสังคมขนาดเล็กที่ประกอบด้ วยหลายครอบครัว ถ้ าแบ่งเป็ นหมู่บ้าน ตาบล ก็เป็ น
ชนชนขนาดใหญ่ขึ ้น จนถึงระดับอาเภอ ชุมชนจึงเป็ นฐานสาคัญในการที่จะพัฒนาในด้ านต่างๆ หากชุมชน
โดยรวมมีการพัฒนาก็จะทาให้ สงั คมมีความเข้ าแข็งตามไปด้ วย และส่งผลไปถึงระดับประเทศ บางทีชุมชนมี
คนจานวนน้ อยก็เป็ นชุมชน ในชุมชนแต่ชุมชนมีพืน้ ฐานของภูมิปัญญา และศิลปะและวัฒนธรรมมากน้ อย
ต่างกันออกไป หากชุม ชนใดมี สิ่ งเหล่านี ม้ ากแสดงว่าชุม ชนนัน้ มี พืน้ ฐานของบรรพชนที่เก่ง มี สติปัญญาดี
เฉลียวฉลาด จึงสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญา และศิลปะและวัฒนธรรม(วัฒนธรรม) ที่โดดเด่นมีคณ
ุ ค่าไว้ มาก

๕
ชุมชนไทยภาคใต้ ล้วนเป็ นชุมชนที่เคยอยูใ่ นเขตการปกครองที่รุ่งเรื องหรื ออารยะมาก่อน คือ ตามพรลิงค์ ศรี วิชยั
และศรี ธรรมราชมหานคร(พ.ศ.๕๐๐-๑๙๐๐๐) ดังนัน้ การร่ วมกันสื บค้ น วิจัย และศึกษาในลักษณะต่างๆ
จึงเป็ นสิ่งที่ต้องดาเนินการ แม้ วา่ การดาเนินการดังกล่าวนี ้จะมีมาก่อนแล้ วพอสมควร กรดาเนินการในลักษณะ
ต่อยอด และสืบสานต่อจากคนรุ่ นก่อนจึงเป็ นสิ่งที่ต้องกระทาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เพื่อคุณค่า และมูลค่า
ที่จะเกิดขึ ้นตามมา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้ องพยายามดาเนินการในการวิจยั และศึกษาชุมชนในภาคใต้ ให้ ได้
มากที่สุด เต็มศักยภาพของบุคลากร และปั จจัยสนับสนุนที่มีอยู่ในปั จจุบัน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องโยงสัมพันธ์ การศึกษา
และวิจัย ไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศไทยด้ วย เพื่อได้ เห็นภาพรวมของความเป็ นไทยซึ่ง เป็ นลักษณะของ
พหุวฒ
ั นธรรม
๗. การสร้ างเครือข่ ายทางศิลปะและวัฒนธรรมทุกระดับทัง้ ในและต่ างประเทศ
เครื อข่าย เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากเพราะเป็ นผู้ที่จะช่วยให้ การดาเนินงานต่างๆ ดาเนินไปได้ ดี
และมีความสาเร็จง่ายขึ ้นหรื อเร็วขึ ้น เครื อข่ายจึงเป็ นพลังที่คนหรื อหน่วยงานต้ องสร้ างเอาไว้ สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มีเครื อข่ายชุมชนในเกาะยอในลักษณะต่างๆ ทัง้ บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานรัฐ และเอกชน เครื อข่าย
ชุมชนดังกล่าวจะมีการเอื ้อเฟื อ้ ช่วยกันศึกษาค้ นหาภูมิปัญญา และศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าในการที่จะ
สร้ างคุณค่า และมูลค่า เพื่อเป็ นสิ่งที่ทาให้ เกิดความอยู่ดีมีสขุ และความมัน่ คงในการดารงอยู่ในสังคมเกาะยอ
ชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ และหน่วยงานรัฐเอกชนที่มีอ ยู่จะประสานงานสร้ างความร่ วมมือให้ มากที่สดุ รวมทังใน
้
ระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ ตามศักยภาพและปั จจัยหนุนที่จะดาเนินการได้
๘. การประชาสัมพันธ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่ านสื่อทุกรู ปแบบ
การประชาสัมพันธ์เป็ นหัวใจในการทาสิ่ งต่างๆ การดาเนินงานโครงการของหน่วยงาน และสถานที่
ความดีเด่นความงามของหน่วยงายงาน หากอยู่โดยมิได้ มีการประชาสัมพันธ์ก็จะไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ไม่เป็ นที่สนใจ
ของบุคคลและสังคม แต่ในการประชาสัมพันธ์นนจะต้
ั ้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง ไม่ประชาสัมพันธ์
เกินจริ งซึ่ง อาจทาให้ เกิดผลเสี ยตามมาในภายหลัง สถาบันทักษิ ณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ มี สิ่งดีมี
คุณค่าอยูม่ ากมายที่ควรจะได้ ประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ูกนั ให้ มากขึ ้นไม่ว่าหนังสือบุด(ปุสฺตก)ที่มีอยู่จานวนมาก
ที่ ล้ว นมี คุณ ค่า ยิ่ง พิ พิธ ภัณ ฑ์ ค ติช นวิ ทยาสถานที่ รวบรวมโบราณวัต ตุภ าคใต้ ม ากมาย สิ นค้ าของที่ ร ะลึก
ธรรมชาติและภูมินิเวศที่งดงามยิ่งบนเกาะยอ อีกทังสองช่
้
วงสะพานติณฯต่อไปยังสวนประวัติศาสตร์ ป๋าเปรม
และอื่นๆ อีก สิ่งต่างๆ ล้ วนมีคณ
ุ ค่ายิ่งเหล่านี ้จะต้ องประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ ้นด้ วยสื่อทุกรูปแบบ ไม่วา่ สื่อจะ

๖
เป็ นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ การดาเนินการเช่นนีจ้ ะทาให้ ทงั ้
ชาวไทยและต่างประเทศได้ ร้ ู จกั สถาบันทักษิณคดีศึกษามากยิ่งขึ ้นไปอีก อันจะเป็ นที่มาของคุณค่าของความ
เป็ นสถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คนไทย และประเทศไทย ส่วนรายได้ หรื อมูลค่าก็จะติดตาม
มาเองอย่างแน่นอน

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตัง้ สง่ าบนเกาะยอ
สะพานติณฯ ช่ วงสองต่ อ พาสวยหล่ อสู่สวนป๋าเปรม
สืบพงศ์ ธรรมชาติ

