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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำาปีการศึกษา 2555
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     วัสดีเพื่อนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่รักทุกท่านครับพบกับ 

TSU Newsletter หรือจดหมายข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ     

ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับท่ี 3 ประจำาเดือนตุลาคม 2557 ตลอดเดือน

กนัยายน–ตุลาคม ทีผ่า่นมาในรัว้มหาวทิยาลยัทกัษณิไดม้กีจิกรรมสำาคญัเกดิขึน้หลาย

กจิกรรมโดยเฉพาะงานพธีิพระราชทานปรญิญาบตัร ซึง่เปน็วนัแหง่ความชืน่ชมยนิดี

ที่บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาไปจากรั้วมหาวิทยาลัยรอคอยมาแรมปี และถือเป็น

กิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีที่ชาวมหาวิทยาลัยทักษิณได้มีโอกาสแสดงออกถึงความร่วม

แรงร่วมใจ และเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวทิยาลยัเปน็พธีิทีส่มบรูณ์แบบ งดงาม และสมพระเกยีรตทิีส่มเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตลอดมา

 TSU Newsletter ยังคาดหวังในการเป็นสื่อกลางในการนำาข้อมูลข่าวสารและ

เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและ

กรณีที่หน่วยงาน หรือบุคลากร หรือนิสิตมีข่าวสารท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

TSU Newsletter ในฉบับต่อๆ ไป สามารถส่งข้อมูลถึงบรรณาธิการโดยตรง หรือ

ผ่านเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานได้เช่นเคย 

	 แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับเดือนพฤศจิกายน
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 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 15.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัทกัษณิ ประจำาปกีารศกึษา 2555 ณ หอประชมุปารชิาต มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขต
สงขลา อำาเภอเมอืงจงัหวดัสงขลาโดยมผีูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกจำานวน 10 คน ระดบัปรญิญาโท 700 คน และ
ระดับปริญญาตรี 3,657 คนรวมทั้งสิ้น 4,376 คนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและในวโรกาสนี้ยังได้พระราชทาน
ประกาศเกยีรติคณุแกอ่าจารยต์วัอยา่งดา้นการเรยีนการสอน (รองศาสตราจารย ์ดร. สรรพสทิธิ ์กลอ่มเกลา้) และบคุลากร
ตัวอย่างด้านการวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วย ยังความสำานึกใน                
พระมหากรุณาธิคุณและเป็นมงคลสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำาปีการศึกษา 2555
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่ง
ว่า 
 “บณัฑติท้ังหลายคงจะเขา้ใจเปน็อยา่งดีวา่	การศกึษา
เล่าเรียนนั้น	 จะต้องอาศัยความสามารถหลายอย่าง	 จึง
จะกระทำาได้สำาเร็จ	 การทำางานก็เช่นเดียวกัน	 นอกจาก										
จะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการตามที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว											
ยังต้องอาศัยความสามารถอีกหลายประการ	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	 ความสามารถในการประสานงานประสาน
ประโยชน์กับผู้อื่นด้วย	ที่กล่าวดังนี	้เพราะในการทำางาน	
ไมว่า่จะเปน็งานประเภทใดสาขาใดกต็าม	ยอ่มตอ้งมกีาร
ติดต่อสัมพันธ์และปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืนฝ่ายอ่ืนอยู่เสมอ	
บัณฑิตเมื่อจะออกไปประกอบกิจการงานจึงจำาเป็นต้อง
ฝึกฝนความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่น	 ด้วยการ
ฝึกตนให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดกว้างไกลไม่จำากัดอยู่
เพียงตนหรืองานของตนแต่อย่างเดียว	 หากพร้อมท่ี							

จะเรยีนรู	้ทำาความเขา้ใจงานของทกุคนทกุฝา่ย	ตลอดจน
ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้อื่น	 และรับฟังความ
คิดความเห็นที่แตกต่างกันด้วยเหตุและผลแล้วนำามา
ประสานส่งเสริมที่เกี่ยวพันกับผู้อื่นฝ่ายอื่น	ดำาเนินลุล่วง
และเสร็จสมบูรณ์ทันเวลา	 ไม่บกพร่องล่าช้าอันอาจก่อ									
ให้เกิดความเสียหาย	 จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำาสิ่งที่พูดนี้
ไปพิจารณาให้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์”
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1 ตุลาคม 2557 

ครบรอบปีที่ 46
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า 

และนิสิตปัจจุบันได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย

วันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น

ทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย

การทำาบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา กิจกรรมปลูกต้นไม้

ประจำามหาวิทยาลัย กิจกรรมเสวนาโดยบุคลากร ศิษย์เก่า 

และนิสิตปัจจุบัน และกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ในปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีอายุครบ 46 ปี 

นับตั้งแต่การก่อต้ังวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ขึ้น

อยา่งเปน็ทางการ ณ ตำาบลเขารปูช้าง อำาเภอเมือง สงขลา 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 เป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่

มหาวทิยาลยัทกัษณิได้สบืสานปณิธานในการผลติบณัฑติ

เพื่อรับใช้สังคม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ และ

มหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจของทุกคน ภายใต้

ปรัชญา “ปัญญา จริยธรรม นำาการพัฒนา”
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มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมสืบสาน
นาวานข้าวสังข์หยดอินทรีย์

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 

ร่วมกับเทศบาลตำาบลดอนประดู่ โรงเรียนปากพะยูน

พทิยาคาร โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง เขต 2 และเครือข่ายความ 

ร่วมมือในชุมชน จัดกิจกรรมดอนประดู่นาวาน สืบสาน

ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ณ พื้นที่นา 10 ไร่ ตำาบลดอนประดู่ 

อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ฟื้นฟูวัฒนธรรมนาวาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความ    

มีน้ำาใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่คำานึงถึงผล

ตอบแทนเป็นเงินทองหรือสินจ้างรางวัลและยังเป็นการ

ใช้พลงัจากเยาวชนกระตุน้ใหช้าวนาชมุชนดอนประดูเ่ห็น

ความสำาคญัของการทำานาขา้วสงัขห์ยดอินทรยีท์ีเ่ปน็มติร

กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำานึกให้

นักเรียนและนิสิตได้ตระหนักถึงความสำาคัญของอาชีพ  

ทำานาโดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือสร้าง

โอกาสการเรียนรู้ร่วมกันกับเยาวชนในพื้นที่ ครูชาวนา

และคนในชุมชน 

 กิจกรรม ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด

อินทรีย์ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิด

การทำางานเชิงบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาค

ชมุชนในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาของชมุชนเพือ่นำาไป

สู่ชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายของจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่า

ราชการจงัหวดัพทัลงุ (ดร.วนิยั  บวัประดษิฐ)์ ไดใ้ห้เกยีรติ

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้วย
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สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง ข้าว : ภูมิปัญญาและความเชื่อ

 ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเนื่องด้วยวัฒนธรรมข้าว มี

คุณค่า มีความหมายและมีพลังต่อชุมชนอย่างยิ่ง ในรูป

ลักษณ์ต่างๆที่ผ่านการพิสูจน์ซ้ำามาแล้วหลายศตวรรษ 

ควรที่จะได้รับการคัดสรรฟื้นฟู และนำามาปรับใช้พัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็งจนสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยพลัง

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และให้คนรุ่นใหม่ได้รับคุณค่าและ

ความหมายของภูมิปัญญาเหล่านั้นตามควรแก่กรณี 

 ภูมิปัญญาในการผลิตข้าว ต้องสอดคล้องกับสภาพ

ดินปริมาณน้ำาฤดูกาลและพันธุ์ข้าวเริ่มด้วยเตรียมผืนนา

ไถหว่านทำาเทือกปักดำาดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเก็บรักษาข้าว

เลยีงการนวดเกบ็รกัษาขา้วเปลอืกและการนำาขา้วเปลอืก

ทำาเป็นข้าวสาร

 • การเตรียมผืนนา 

 เมื่อสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวผืนนาจะว่างเปล่าอยู่

ระยะเวลาหนึ่งพลังแดดเดือนสี่เดือนห้า จะทำาให้ผืนนา

ดินแห้ง ซังเหี่ยววัชพืชเฉาชาวนาจะจุดไฟผืนนาเพื่อช่วย

กำาจัดวัชพืช และฆ่าเชื้อโรคต่างๆให้หมดไปขี้เถ้าจะเป็น

มายา (ปุ๋ย)รอฝนตกลงมาเพื่อเริ่มไถนาตามฤดูต่อไป

 • การไถนา  มีอยู่  4–5  ขั้นตอน

  - ไถดะเดือนหก (พฤษภาคม) เมื่อฝนพลัดตก

เป็นการไถเพื่อให้หญ้าตายจะไถตามส่วนยาวของผืนนา

เวียนขวา ให้ผาลไถกินลึกลงไปในดินประมาณ 5–6 นิ้ว 

เพือ่ใหส้ามารถตดัหวัหญา้ขึน้มาไดก้ารไถนาวนัแรก  เรยีก

วา่“แรกไถ” นยิมแรกไถวนัอาทติย ์เชือ่วา่เปน็วนัรอ้นทำาให้

หญา้ตายวนัแรกไถจะไถเพยีงระยะสัน้ๆ ประมาณ 9, 11, 

13 หรือ 15 รอบก็เลิกถือเป็นการเอาฤกษ์ การไถนาจะ

ไถ“ฮายเดียว” เวลาประมาณ  06.00–11.30 น.

  - ไถแปรหรือไถตัดหลังจากไถดะประมาณ 1 
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สปัดาห ์ไถแปรจะไถตามสว่นกวา้งของผนืนาเวยีนขวาตัด

กับรอยไถเดิมจะไถได้เร็วกว่าไถดะเพราะดินร่วนอยู่แล้ว

  - ไถกลบหลังจากไถแปรไถกลบ จะไถตามส่วน

ยาวของผืนนาเวียนขวาเช่นเดียวกับไถดะ ผาลไถกินลึก

ลงไปในดินเพียง 3–4 นิ้ว ในบางพื้นที่ใช้ไถกลบ ตอน

หว่านข้าวทีเดียว

  - ไถหวา่น เม่ือหวา่นพนัธ์ุขา้วปลกูกใ็หไ้ถกลบโดย

ปรบัผาลไมใ่หลึ้กเกนิไปเรยีกวา่“หวา่นแหง้” มักจะทำากอ่น

เขา้พรรษาเลก็นอ้ยเพราะเชือ่วา่ชว่งเริม่ตน้เขา้พรรษาฝน

จะตก เรียกว่า“ฝนรับหัวษา”

  - ไถเทือก ไถเพื่อการปักดำาต้นกล้าโดยไถและ

คราดไถเพือ่ทำาลายหญา้และใหด้นิรว่นซยุแลว้คราดเพือ่

ปรบัพืน้ทีใ่หร้าบเรยีบเปน็ โคลนตม  และเกบ็ทำาลายหญา้

ให้หมด

 การหว่านกรณีท่ีมีน้ำาขังในผืนนาจะใช้วิธีการ “หว่านน้ำา” 

คือต้องแช่ข้าวปลูกให้แตกหน่อเสียก่อนและต้องเตรียม

ผืนนาโดยต้องคราดให้ขี้ไถเสมอและเหลวเป็นตมแล้วจึง

หว่านข้าวปลูกที่แตกหน่อแล้วโดยไม่ต้องไถกลบ

 • การปักดำา

 ฝนตกตามฤดกูาล ประมาณเดอืนสบิ–เดอืนสบิสอง 

( กันยายน–พฤศจิกายน ) “ฝนออก” ชาวนาจะทำาการปัก

ดำาเริ่มด้วยการเลือกพันธ์ุข้าวกล้าพันธ์ุกล้าข้าวเบาข้าว

กลางปีใช้ปักดำาในที่ดอนพันธุ์กล้าข้าวหนักใช้ปักดำาในที่

นาลึก

 • การเตรียมพันธุ์ข้าวกล้า

 เริ่มด้วยถอนกล้าถอนต้นกล้าแล้วต้องล้างดินที่ราก

ออกให้หมด มัดเป็นกำาๆ นำาไปแช่น้ำาไว้ในที่ร่ม แล้วนำา

ไปปักดำา ณ เทือกที่ทำาไว้การดำานาใช้วิธีเดินถอยหลัง

นอกจากจะไม่เหยียบต้นกล้าที่ดำาไปแล้วยังปักดำาได้เป็น

แถวเปน็แนว โดยปกัดำาขมุละ 3-5 ตน้ สำาหรบักลา้แก ่ถา้

เป็นกล้าอ่อนใช้ 2–3 ต้น จากนั้นก็ต้องดูแลน้ำา กำาจัด

วัชพืช

 • การเก็บเกี่ยว

 การเก็บเกี่ยวข้าว เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์–

เมษายนใชแ้กะเกบ็ขา้วทลีะรวง แลว้มดัรวมกนัเปน็เลยีง

การผูกเลียงใช้ต้นข้าว มีความยาวพอเหมาะใช้ด้ามแกะ

รีดให้แบนแล้วนำามาผูกรวงข้าวทั้งกำา

 • การเก็บรักษาเลียงข้าว

 เลียงข้าวต้องตากหรือผึ่งแดดในท้องนาจนแห้งแล้ว

นำามาจัดเก็บในห้องข้าวหรือเรือนข้าว เรือนข้าวจะไม่กั้น

มิดชิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

 • การนวดข้าว

 การนวดขา้ว เปน็การแยกเมลด็ขา้วออกจากรวงขา้ว

ด้วยการนวดด้ายเท้าจะได้ข้าวเปลือก

 • การนำาข้าวเปลือกทำาเป็นข้าวสาร

 ขา้วเปลอืกตอ้งตากแดดใหแ้หง้ นำาไปตำาดว้ยครกตำา

ขา้วหรอืสดีว้ยครกสมีอื จะไดเ้ปน็ขา้วกลอ้ง นำาขา้วกลอ้ง

ไปตำาอีกครั้ง เรียกว่า ซ้อมสาร แล้วนำาไป ฝัด เพื่อแยกรำา 

ปลายข้าว และข้าวสารออกจากกัน

 • แรงงาน

 แรงงานการทำานาในอดีต ประกอบด้วยแรงงานคน

และแรงงานสัตว์การใช้แรงงานคน เพ่ือ การทำางานแต่

พอแรง เป็นการใช้แรงงานสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก

งานหนักเป็นของผู้ชายเช่น ขุดดิน ไถนา หาบข้าว  งาน

เบาลงมาเปน็ของผูห้ญงิเชน่ หวา่นขา้ว ถอนกลา้ เกบ็ขา้ว 

นวดข้าว

 สำาหรับงานท่ีเร่งด่วนหรือให้เสร็จทันการต้องใช้คน

มากต้องขอแรงเพ่ือนบ้านช่วยเรียกว่า การออกปาก–กินวาน, 

การซอมือ

 การใชแ้รงงานสตัวค์อื ววั ควายใชใ้นการไถนาขนขา้ว

หรือใช้นวดข้าว
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

เยือนมหาวิทยาลัยทักษิณ

 เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (Universiti Malaysia Perlis, UniMaP) นำาโดยรองอธิการบดี              

Dato Prof. Dr.ZulAzharZahid Jamal และคณบดีคณะต่างๆ จำานวน 32 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และร่วมหารือเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปล่ียน

นิสิตและบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรร่วม และโดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการจัดต้ังคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสน้ีผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี               

และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้าน

การวิจัยในอนาคตด้วย


