อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร อาจารย์ตัวอย่าง ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2556
อาจารย์ได้นางานสถาปัตยกรรม-งานวิศวกรรมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นบ้านเกาะยอ ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่กับธรรมชาติ เรือนบ้านยกสูง นาท่วมไม่ถึง ชายคาบ้านยื่นยาวออกมีคายันเท้าแขน
เพื่อป้องกันฝนสาด มาประยุกต์ดัดแปลงเป็นหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจุคนได้ไม่น้อย
กว่า 2500 คน หลังคาจั่ว 3 หลัง เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเกาะยอ นอกจากนันยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ชาวบ้านซึ่งนับวันจะสูญหาย บ้านโบราณเกาะยอที่ยังหลงเหลืออยู่มีสภาพชารุดทรุดโทรม ถูกดัดแปลง
สูญเสียเอกลักษณ์ อาจารย์ได้เขียนบทความไว้ในหัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเกาะ
ยอ” ในวารสาร เลสาบเรา 2 โครงการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ทั่วไปแหล่งวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้น
จิตสานึกสาธารณะความรักและความหวงแหนลุ่มนาทะเลสาบสงขลา
อาจารย์ได้ออกแบบอาคารสานักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต คือ อาคารลักษณะชิโนโปรตุกีส (ChinoPortuguese Architecture) อาคารมีความสวยงามเป็นโดดเด่น จะเห็นได้จากรัฐบาลได้ใช้เป็นที่สถานที่
ประชุม ครม.สัญจรครังที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 นอกจากนันอาจารย์ได้ให้ความอนุเคราะห์ ออกแบบ
ฐานพระราชานุ ส าวรี ย์ พระบรมราชชนกและลานประดิษ ฐานหน้ า อนุ ส าวรี ย์ ซึ่ ง อยู่ ด้า นหน้ า อาคาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตการศึกษาภูเก็ต อีกด้วย
อาจารย์ได้สนับสนุนงานด้านทานุบารุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง ตังแต่ ปี พ.ศ. 2540 จนถึง ปัจจุบัน
นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ได้แก่
- บูรณะสานักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2555 ใน
โครงการ 45 ปี วิศวะฯ ม.อ. 45 ความดี โดยพานักศึกษาวิศวกรรมโยธาชันปีที่ 3 ที่มีจิตอาสาร่วมกันบูรณะ
ส านั ก สงฆ์ฯ และเป็ น การปลูก ฝั ง ความมี ส่ วนร่ วมกั น สร้า งความสามั คคี สร้ า งสัม พั นธ์ อั นดี ต่ อเพื่ อ น
นักศึกษาเองและต่อชุมชม รวมทังสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กั บนักศึกษาตามปณิธานของ
พระราชบิดา ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
-โครงการ ปูนอินทรี เติมเต็มธรรมะสู่ วิศวฯ ม.อ. ครังที่ 1 โดยจัดขึนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ณ
วัดป่าแสงธรรมเทศบาลตาบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-โครงการค่ายวิศวกรรมเพื่อพัฒนาสังคม "ครังที่ 6"โดยความร่วมมือกันของ "ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์" และ "สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ." ในโครงการอาสาธรรมพัฒนา ณ สานักสงฆ์แสง
ธรรม เทศบาลตาบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2553
-โครงการค่ายวิศวกรรมเพื่อพัฒนาสังคม "ครังที่ 9" ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใน
โครงการปูทางเดินจงกรม ณ วัดป่าแสงธรรม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม
2555 วัดป่าแสงธรรม ตังอยู่ถนนชุมแสง 2 ตาบลบ้านพรุ อ.หาดใหญ่

- เป็นตัวแทนคณะวิศวฯ มอบปูนซีเมนต์ 28 ถุง ให้กับ สานักสงฆ์หนองอ้น ต.กาแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา วัน ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ปู น ซีเ มนต์ ดัง กล่ าวได้รั บมอบจาก PTI และดร.รุจ ศุ ภวิไ ล เพื่ อ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและอื่นๆ
-โครงการ “วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาสังคม ครังที่ 10” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ คณะวิศว
กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพืนที่ลาน
จอดรถคณะฯ
อาจารย์มีความตั้งใจ มุมานะ และอุทิศเวลาให้แก่งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่
- เจดีย์หลวงปู่ทวดด่านพรหมแดนประกอบ บริเวณด่านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ภายใต้โครงการ
ท่องเที่ยว “ตามรอยหลวงปู่ทวด” ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ คุณกฤษณ์ ประธานราษฎร์นิกร ซึ่งมีจิตศรัทธา
ที่จะก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่ทวด ไว้ ณ ด่านประกอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์และประกาศเรื่องราวในการนาพระศพ
ของหลวงปู่ท วดกลับมาจากรัฐเปรัค โดยผ่านด่านประกอบ และนาไปฌาปนกิ จที่วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี
อาจารย์ได้ร่วมสารวจพืนที่ หาข้อมูล และออกแบบโครงสร้างเจดีย์ฯสูง 32 เมตร ให้สมพระเกียรติของ
หลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวไทยทังประเทศรวมทังชาวมาเลเชียเป็นจานวนมาก
- อาจารย์ได้ร่วมเขียนบทความ “เครื่องปั้นดินเผา บ้านสทิงหม้อ ก้อนดินกลิ่นเตา ศิลปะก่อนเก่า ซบเซา
เฉาชีวิต ฤาจะสามารถฝ่าวิกฤต พิชิตกาลเวลา”
ในวารสาร เลสาบเรา 6 โครงการสร้างฐานข้อมูลองค์
ความรู้ทั่วไปแหล่งวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นจิตสานึกสาธารณะความรักและความหวงแหนลุ่มนาทะเลสาบ
สงขลา เนื่องจากผู้คนในสทิงหม้อต่างละทิงวิถีการปั้นหม้อไป เพราะภาชนะดินเผาที่เป็นธรรมชาติแต่ ผู้ซือ
ไม่นิยม ไม่ทันสมัย อาจารย์ได้สะท้อนถึงปัญหา การขาดการพัฒนาขาดการเหลียวแลจากภาครัฐ กระตุ้น
เตือนสังคมให้ตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นปักษ์ใต้ที่มีมานานตังแต่ในอดีตหลายร้อยปียังคง
เจริญรุ่งเรืองสืบไป
อาจารย์มีการสร้างสรรค์งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมากมาย เช่น
- แสตมป์ที่ระลึก 5 แบบ ครังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวาระ
โอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสู่การครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตังแต่แรกเริ่มการก่อตังในปี พ.ศ.
2510 คณะวิศวฯ จึงได้ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 45 ปี
วิศ วฯ ม.อ." ในการนี คณะกรรมการฝ่ า ยสร้า งรู ปหล่อ กตเวทิ ตานุส รณ์ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุ ข จึ งได้
ดาเนินการจัดทาแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะฯ และจาหน่ายเพื่อนารายได้จากการ
จาหน่ายสมทบทุนเพื่อสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
- จัดสร้างชุดพระมิ่งมงคล พ่อทวด-พ่อท่านคล้าย-หลวงพ่อแช่ม เนื้อว่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 45
ปี ของคณะวิศวฯ (พ.ศ.2555) ได้จัดทาหลวงพ่อทวด-พ่อท่านคล้าย-หลวงพ่อแช่ม เพื่อเป็นของที่ระลึกและ
ตอบแทนกับศิษย์เก่า บริษัทฯ ห้างร้านและประชาชนทั่วไปที่ได้สบทบทุนบริจาคทรั พย์เพื่อสร้างรูปหล่อ
กตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

- สร้างหลวงพ่อทวด ชุด 4 ทศวรรษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวฯ ได้จัดทาหลวงพ่อทวด เนือนวโลหะ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2552 เพื่อเป็นของที่ระลึกและ
ตอบแทนกับศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาที่ได้สบทบทุนบริจาคทรัพย์ เพื่อก่อตังกองทุนวิศวะโยธา CE-FUND
วัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ที่มีปัญหาด้านขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ช่วยเหลือศิษย์ เก่าโยธาและสมาคมศิษย์เก่าวิศวะที่ได้รับบาดเจ็บจาก
ประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้ช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง และสนับสนุนกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
อาจารย์ สิ ท ธิ ชั ย เป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในกิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้เป็นประธานอนุกรรมการสร้าง รูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุขและ
อนุ ส รณ์ส ถาน เนื่ อ งในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี ก่ อ ตังคณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณกรรมของศาสตราจารย์
สตางค์
อนุสรณ์สถาน ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้จั ดสร้างขึนบริเวณลานด้านหน้าอาคารสตางค์
มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันที่เดิน-ขึนลง ได้ระลึกถึงบุญคุณความดีของท่านที่ก่อตัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษย์เก่าวิศวฯ ศิษย์เก่าของ ดร.สตางค์ และตลอดจนบุคลากร ม.อ. ทังหมด
อาจารย์ได้จัดพิธีพราหมณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เพื่อเบิกเนตรและอัญเชิญดวงจิตของท่าน มาสิง
สถิตในรูปหล่อจาลองตามความเชื่อของพิธีพราหมณ์ และได้คาชมจาก ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ทายาทของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข) ว่ารูปหล่อของบิดาท่าน
เหมือนตัวจริงและสอดรับกับลูกศิษย์หลายคนที่เคยเรียนกับ ดร. สตางค์ มงคลสุข
นอกจากนันยัง ได้มอบรูปหล่อจาลอง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ขนาดความสูง 12 นิว แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนาไปจัดแสดงในหอประวัติ โดยมีอาจารย์มนัส กั นตวิรุฒ ประธาน
คณะทางานจัดทาหอประวัติมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ
อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา-พิธีกรรมและงานต่างๆ เช่น
-

ร่วมในงานพิธีวันเฉลิมพระพรรษา 5 ธันวาคม ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และงานหล่อเทียนพรรษาที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึน
ฟังพระเทศน์ (กราบพระอาจารย์สุมโน ภิกขุ)
ร่วมพิธีบวงสรวง พระบรมราชชนก (วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555)
ร่วมทาบุญครบรอบ วัน ดร.สตางค์ มงคลสุข
ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่ นาท่วม ปี 53
ควบคุมงานก่อสร้าง อุโบสถวัดเปรมศรัทธา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ควบคุมงานก่อสร้าง อุโบสถวัดถาวรวราราม หาดใหญ่ ถ.ศุภสารรังสรรค์ ซอย 1 หาดใหญ่
ให้ความอนุเคราะห์ ผศ.ทพญ.ดร. กนกพร ปางสมบูรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ออกแบบโครงสร้างมณฑป
ณ วัดป่ากันตพงษ์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

