
1จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ       ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนมีน�คม 2559

http://www.tsu.ac.th

GenerationsIN

UNIVERSITY
THAKSINTHAKSIN

UNIVERSITY



2 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

  วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณที่รักทุกท่�นครับ พบกับ 

TSU Newsletter หรือจดหม�ยข่�วเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ       

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนมีน�คม 2559 ในฉบับนี้ยังคงเป็นก�รนำ�เสนอเรื่องร�ว

เหตุก�รณ์สำ�คัญๆ ที่เกิดขึ้นในมห�วิทย�ลัยของเร�ในช่วงเดือนที่ผ่�นม� ตลอดจน

นำ�เสนอบทบ�ทของมห�วิทย�ลัย โดยเฉพ�ะคว�มสำ�เร็จของบุคล�กรของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณในก�รปฏิบัติหน้�ที่และสร้�งสรรค์ผลง�นอย่�งเข้มแข็ง              

และทุม่เท ทัง้ในฐ�นะนกัวจิยั ผูส้อน หรอืศลิปนิ จนเปน็ทีย่อมรบัของสงัคมภ�ยนอก 

นำ�ชือ่เสยีงม�สูม่ห�วทิย�ลยั และสร�้งคว�มภ�คภมูใิจให้กบัพวกเร�ซึง่เปน็ส่วนหนึง่

ของสถ�บันแห่งนี้ และพิเศษในฉบับนี้บรรณ�ธิก�รได้นำ�เสนอข้อมูลที่น่�สนใจ            

เกี่ยวกับ TSU generation เพื่อให้ทุกท่�นได้รับทร�บว่�ในมห�วิทย�ลัยของเร�มีคน

อยูใ่นรุน่ไหนบ้�ง และคนในแตล่ะรุน่มธีรรมช�ต ิมทีศันคตอิย�่งไร เพือ่เร�จะไดรู้จ้กั

และเข้�ใจเข�ม�กขึ้น และทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีคว�มสุข

 TSU Newsletter จะเปน็สือ่กล�งในก�รนำ�ขอ้มลูข่�วส�รและเผยแพรก่จิกรรม

ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วมห�วิทย�ลัยให้ทุกภ�คส่วนได้รับทร�บ และกรณีที่หน่วยง�น 

หรือบุคล�กร หรือนิสิตมีข่�วส�รที่ต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น TSU Newsletter 

ในฉบับต่อๆ ไป ส�ม�รถส่งข้อมูลถึงบรรณ�ธิก�รโดยตรง หรือผ่�นเครือข่�ยด้�น

ก�รประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail : sukrakanchana@hotmail.com

ส

ที่ ป รึ ก ษ า  อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ, รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล  

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร  ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล  

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย 

ฝ่�ยบริห�รกล�งและทรัพย�กรบุคคล สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

เลขที่ 140 ถนนก�ญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำ�บลเข�รูปช้�ง อำ�เภอเมือง สงขล� 90000 โทรศัพท์ 074 443 967
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55 ม.9 ต.ควนมะพร�้ว อ.เมอืง จ.พทัลงุ 93000
โทรศัพท์ 083 1932783
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ช�วใต ้และขนบธรรมเนยีมในท้องถิน่ซึง่มเีอกลักษณเ์ฉพ�ะ 

ตลอดจนประวัติศ�สตร์โบร�ณคดี และศิลปหัตถกรรม      

อนัเปน็มรดกท�งวฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็นถงึภมูปิญัญ�ของ

กลุ่มชนซึ่งอ�ศัยอยู่ท�งภ�คใต้ของประเทศไทย 

 พิพธิภณัฑค์ตชินวทิย�ไดม้โีอก�สตอ้นรบับคุคลสำ�คญั

ม�อย่�งต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิด เมื่อ

วนัที ่22 กนัย�ยน พ.ศ. 2534 พพิธิภณัฑค์ตชินวทิย�มวีตัถุ

ของจริงจัดแสดงไว้กว�่ 49,000 ชิ้น 

 นอกจ�กนี้ยังมีหุ่นจำ�ลอง เสียง ภ�พ วิดีทัศน์และ

มัลติมีเดีย (Multimedia) แสดงประกอบเนื้อห�เป็นแบบ

นทิรรศก�รถ�วร ใน 4 กลุม่อ�ค�รบนพืน้ทีป่ระม�ณ 3,300 

ต�ร�งเมตร โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่�งๆ อ�ทิ ห้องประวัติศ�สตร์

และช�ติพันธ์ุ และโบร�ณวตัถ ุหอ้งลกูปดัและเครือ่งประดบั 

ห้องมีดและศ�สตร�วุธ ห้องอ�ชีพหลัก ห้องเครื่องมือ     

จบัสตัว ์ หอ้งเครือ่งปัน้ดนิเผ� และหอ้งกระต�่ยขดูมะพร�้ว 

(เหล็กขูด) เป็นต้น

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

 เม่ือวันท่ี 24 กุมภ�พันธ์ 2559 มิสเตอร์ กลีน ท�วน์เซิน 

เดวี่ส์ (Mr.Glyn Townsend Davies) เอกอัครร�ชทูต

สหรัฐอเมริก�ประจำ�ประเทศไทย (U.S. Ambassador to 

the Kingdom of Thailand) ไดเ้ข�้เยีย่มชมพพิธิภณัฑค์ตชิน

วิทย� สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยทักษิณ ในโอก�ส

ท่ีเดนิท�งม�ปฏบิติัภ�รกจิในจงัหวดัสงขล� โดยมีอธกิ�รบดี

มห�วิทย�ลัยทักษิณ (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ) 

พร้อมด้วย รองอธิก�รบดีวิทย�เขตสงขล� รองอธิก�รบดี

ฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันทักษิณคดีศึกษ�ร่วมให้ก�รต้อนรับและนำ�ชม

พิพิธภัณฑ์  

 ในโอก�สนี้ท่�นทูต กลีน เดวี่ส์ ได้กล่�วขอบคุณ และ

แสดงคว�มรู้สึกประทับใจที่ได้มีโอก�สม�เรียนรู้มรดกท�ง

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนภ�คใต้ที่จัดแสดงไว้ใน

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทย�

 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทย� สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� เป็น

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้�นที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ   



4 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

 โครงสร�้งของสงัคมมีก�รเปลีย่นแปลงม�ตลอดทกุยคุ

ทุกสมัย ขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง สังคม และ

เศรษฐกิจในช่วงเวล�นั้น ซึ่งจะเป็นเป็นแรงผลักดันให้เกิด

ก�รเปลี่ยนแปลง และคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมี

พฤติกรรม คว�มคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ คว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ ค่�นิยม และก�รบริห�รจัดก�รท่ีแตกต่�งกันออกไป 

สังคมตะวันตกจึงได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่�งๆ                

(Generation) ต้ังแตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ซึง่เกณฑก์�รจดัแบง่

รุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกด้วย ลองม�ตรวจสอบกันดู

ว�่ ในมห�วทิย�ลยัทกัษณิมีคนอยูใ่นรุน่ไหนบ�้ง และคนใน

แต่ละรุ่นมีธรรมช�ติ มีทัศนคติอย่�งไร เพื่อเร�จะได้รู้จัก

และเข�้ใจเข�ม�กขึน้ และทำ�ง�นรว่มกนัได้อย�่งมคีว�มสขุ

บุคล�กรมห�วิทย�ลัยทักษิณปัจจุบัน 1,176 คน ประกอบ

ด้วยคน 3 Generations ได้แก่

 • Baby Boomer (Gen B)  อ�ยุ 52–70 ปี   

  สัดส่วน 13% 

 • Generation X (Gen X)  อ�ยุ 37–51 ปี  

  สัดส่วน 47%

 • Generation Y (Gen Y)  อ�ยุ 19–36 ป ี  

  สัดส่วน 40%

 

 เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B หม�ย

ถึงคนที่เกิดระหว่�งปี พ.ศ. 2489 – 2507 หรือในยุคสิ้นสุด

สงคร�มโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกว่� “เบบี้บูมเมอร์” เนื่องจ�ก

หลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 สงบลง บ�้นเมืองที่ผ�่นก�รสู้รบ

ไดร้บัคว�มเสยีห�ยอย�่งหนกั ประช�กรทีเ่หลอือยูใ่นแตล่ะ

ประเทศจึงต้องเร่งฟื้นฟูประเทศให้กลับม�แข็งแกร่งมั่นคง

อีกครั้ง แต่ สงคร�มก็ได้คร่�กำ�ลังพลและแรงง�นไปเป็น

เข้าใจเขา เข้าใจเรา เข้าใจเร่ือง
Generation“

“

ในมหาวิทยาลัยทักษิณ

จำ�นวนม�ก ประเทศเหล่�นีจึ้งข�ดแรงง�นในก�รขบัเคลือ่น 

ประเทศ คนในยคุนัน้จงึมคี�่นยิมทีจ่ะตอ้งมลีกูหล�ยๆ คน 

เพ่ือสร้�งแรงง�นข้ึนม�พัฒน�ประเทศ จึงเป็นท่ีม�ของคำ�ว่� 

“เบบี้บูมเมอร์” นั่นเอง

 ปัจจุบันคนยุคเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มีอ�ยุระหว่�ง             

52-70 ปี เป็นคนส่วนน้อยในมห�วิทย�ลัยทักษิณ มีเพียง 

13% และเริ่มเข้�สู่วัยชร�แล้ว คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิต

เพ่ือก�รทำ�ง�น เค�รพกฎเกณฑ์ กติก� มีคว�มอดทนสูง 

ทุ่มเทให้กับก�รทำ�ง�นและองค์กรม�ก สู้ง�น พย�ย�มคิด

และทำ�อะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้�คนน�ยคน ถูกครอบครัว

สัง่สอนม�ใหเ้ปน็คนประหยดั อดออม จงึมกี�รใชจ้�่ยอย�่ง

รอบคอบและระมัดระวัง คนในยุคอื่นๆ อ�จจะมองคนยุค

เบบี้บูมเมอร์ว่�เป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” เป็นคนที่เคร่งครัด

ในขนบธรรมเนียมประเพณี 

 Generation X (Gen X) หลังจ�กยุคเบบ้ีบูมเมอร์ส่งผล

ให้เด็กเกิดม�กข้ึน ปัญห�ท่ีต�มม�ก็คือ ทรัพย�กรท่ีมีอยู่ใน

โลกนี้ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ได้ทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ 

ประช�ชนส่วนใหญ่จึงกลับม�คิดว่� ห�กไม่ควบคุมอัตร�ก�ร

เกดิไว ้สดุท�้ยคนทัง้โลกกจ็ะข�ดแคลนอ�ห�ร ดงันัน้จงึเกิด

เป็นยุค Generation X ท่ีเป็นกระแสตีกลับจ�กยุคเบบ้ีบูมเมอร์ 

มกี�รควบคมุอตัร�ก�รเกดิของประช�กร เชน่ในประเทศจนี

มีก�รรณรงค์ให้แต่ละครอบครับมีลูกได้เพียงคนเดียว 
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 ปัจจุบันคนยุค Gen-X เป็นคนที่เกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 

2508– 2522 ซึง่เกิดม�ในยคุทีโ่ลกม่ังค่ังแลว้ จงึใชช้วีติอย�่ง

สุขสบ�ย เป็นคนวัยทำ�ง�น มีอ�ยุ 37–51 ปี เป็นบุคล�กร

ส่วนใหญ่ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ มี 47% พฤติกรรมของ

คนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดม�กคือ ชอบอะไรง่�ยๆ ไม่ต้องเป็น

ท�งก�ร ใหค้ว�มสำ�คัญกบัเรือ่งคว�มสมดุลระหว�่งง�นกบั

ครอบครัว (Work-life balance) มีแนวคิดและก�รทำ�ง�นใน

ลักษณะรู้ทุกอย่�งทำ�ทุกอย่�งได้เพียงลำ�พัง ไม่พ่ึงพ�ใคร 

เป็นตัวของตัวเองสูง เปิดกว�้ง และมีคว�มคิดสร�้งสรรค์ 

อย่�งไรก็ต�ม หล�ยคนใน Gen-X มีแนวโน้มต่อต้�นสังคม 

ไมเ่ชือ่เรือ่งศ�สน� และไมย่ดึขนบธรรมเนยีมประเพณมี�ก

นัก เป็นคนที่มีคว�มยืดหยุ่นในก�รปรับตัวกับวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนไป เช่น มองว่�ก�รอยู่ก่อนแต่ง หรือก�รหย่�ร้�ง

เป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับเรื่องเพศที่ 3 ซึ่งจะต่�งจ�กกลุ่ม

เบบี้บูมเมอร์ที่มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผิดจ�รีตประเพณี

อย่�งยิ่ง 

 Generation Y (Gen Y) ยุค Generation Y หรือยุค 

Millennials คือคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 คนกลุ่ม

นี้เติบโตขึ้นม�ท่�มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลง และค่�นิยมที่

แตกต่�งระหว่�งรุ่นปู่ย่�ต�ย�ย กับรุ่นพ่อแม่ แต่ก็รับเอ�

คว�มเจริญรุดหน้�ของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้�ม�

ในก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วันด้วย 

 ยุคนี้จะเป็นยุคที่เศรษฐกิจกำ�ลังเติบโตเป็นอย่�งม�ก 

ทำ�ให้พ่อแม่ที่ค่อนข้�งประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิตแล้ว จะ

ดูแลเอ�ใจใส่ลูกๆ เป็นอย�่งดี เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกต�มใจ

ตั้งแต่เด็ก มีก�รศึกษ�ดี มีลักษณะนิสัยชอบก�รแสดงออก 

มีคว�มเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ 

ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข ชอบเสพข่�วส�รผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

ที่หล�กหล�ย มีอิสระในคว�มคิด กล้�ถ�มในทุกเรื่องที่ตัว

เองสนใจ ไม่หวั่นกับคำ�วิจ�รณ์ มีคว�มเป็นส�กลม�ก 

 ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ท้ังในช่วงวัยเรียน (นิสิตทั้งหมด

ในมห�วทิย�ลัย) และวยัทำ�ง�น โดยบคุล�กรกว�่ 40% ของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ อยู่ในกลุ่มนี้ และจ�กก�รที่ยุคนี้เป็น

ยุคเทคโนโลยี คนกลุ่มนี้จึงมีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นที่

เกี่ยวกับก�รติดต่อส่ือส�ร ชอบง�นด้�นไอที ใช้คว�มคิด

สร้�งสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งส�ม�รถทำ�อะไรหล�ยๆ อย�่ง

ได้ในเวล�เดียวกัน ส�ม�รถใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได้อย่�ง

คล่องแคล่ว 

 ในเรื่องก�รทำ�ง�น คนกลุ่มนี้ต้องก�รคว�มชัดเจนใน

ก�รทำ�ง�นว่�ส่ิงท่ีทำ�มีผลต่อตนเองและต่อหน่วยง�น

อย่�งไร ชอบทำ�ง�นเป็นทีม ต่�งจ�กกลุ่ม Gen-X ที่ชอบ

วันแมนโชว์ม�กกว่� คนในวัย Gen-Y จะเติบโตม�พร้อม

กับก�รประชุม ก�รระดมคว�มคิดเห็น แต่คนกลุ่มนี้จะไม่

คอ่ยอดทน หวงัทีจ่ะทำ�ง�นไดเ้งนิเดอืนสงูๆ แตไ่มอ่ย�กไต่

เต้�จ�กก�รทำ�ง�นข้�งล�่งขึ้นไป ค�ดหวังในก�รทำ�ง�นสูง 

ต้องก�รคำ�ชม กลุ่ม Gen-Y มักจะจัดสรรเวล�ให้ง�นและ

ชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน พอหลังเลิกง�นอ�จไปทำ�กิจ

กรรมอืน่ๆ เพือ่สร�้งคว�มสขุใหก้บัตวัเอง เชน่ ไปออกกำ�ลัง

ก�ย ไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูง จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับง�น

เหมอืนกบัคนรุน่กอ่น เปน็คนมองโลกในแงด่ ีมใีจชว่ยเหลอื

สังคม รักษ�สิ่งแวดล้อม มีคว�มสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้น

กับพ่อแม่

 ที่มา :  https://en.wikipedia.org/wiki/Generation#List_of_

   generations

   http://hilight.kapook.com/view/83492
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 ผลง�นประดิษฐ์คิดค้น แบบจำ�ลองค�บก�รโคจรและ

เฟสของด�วศุกร์ (Model of Orbit and Phase of Venus) 

ของ ดร. สุวิทย์ คงภักดี อ�จ�รย์ประจำ�คณะวิทย�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ และคณะ ประกอบด้วย น�ย มูฮัม

หมัดโยฮ�รี ดือร�แม และ น�ย แวอิสว�ดี หะยีสอเฮ�ะ 

นิสิตหลักสูตรก�รศึกษ�บัณฑิต ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์-ฟิสิกส์ 

ไดร้บัก�รพิจ�รณ�ใหไ้ด้รบัร�งวลัสภ�วจิยัแหง่ช�ต ิ: ร�งวลั

ผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 ประเภทร�งวัล

ประก�ศเกียรติคุณ พร้อมเงินร�งวัล 100,000 บ�ท                

จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ ในง�นวัน                  

นักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559

 แบบจำ�ลองค�บก�รโคจรและเฟสของด�วศุกร์ เป็น

แบบจำ�ลองท�งก�ยภ�พทีท่มีนกัประดิษฐ์พฒัน�ขึน้เพือ่ใช้

เป็นสื่อประกอบก�รสอนหรือใช้เป็นอุปกรณ์ก�รทดลอง

วิช�ด�ร�ศ�สตร์ เรื่อง ระบบสุริยะเกี่ยวกับค�บก�รโคจร

ของด�วเคร�ะห ์เฟสของด�วเคร�ะห ์ก�รเคลือ่นท่ีถอยหลัง

ของด�วเคร�ะห ์สำ�หรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 

ในร�ค�ตน้ทนุเพยีงชดุละ 2,000 บ�ท โดยใชก้ลอ่งดำ�แทน

ห้องมืด หลอดไฟแทนดวงอ�ทิตย์ ด�วศุกร์ทำ�จ�กลูกบอล

พล�สติกขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 1.5 เซนติเมตร ลูกโลก

พรอ้มกล้องเพอรสิโคป (Periscope) ใชแ้ทนโลกสำ�หรบัมอง

เฟสของด�วศุกร์และก�รเคลื่อนที่ถอยหลัง ใช้ชุดเฟืองที่มี

อัตร�ทด 0.61515 เป็นตัวขับเคล่ือนให้ ด�วศุกร์กับโลก

โคจรสัมพัทธ์กัน และติดกลุ่มด�วจักรร�ศีท่ีผนังกล่องเป็น

ด�วฤกษอ์�้งองิ รวมทัง้มสีเกลบอกมมุและวนัทีบ่นฝ�กลอ่ง

เพื่อสะดวกในก�รระบุตำ�แหน่งของด�วศุกร์ 

 แบบจำ�ลองนี้จึงส�ม�รถแสดงค�บ Sidereal และ           

ค�บ Synodic ของด�วศุกร์ได้อย่�งถูกต้อง และเมื่อ                

ด�วศกุรโ์คจรม�ทันโลก ห�กมองจ�กกลอ้งเพอรสิโคปก็จะ

เห็นก�รเคลื่อนที่ถอยหลังของด�วศุกร์ และแบบจำ�ลองนี้

ส�ม�รถแสดงเฟสของด�วศุกร์ได้อย่�งชัดเจนในห้องเรียน

ปกติโดยไม่จำ�เป็นต้องมีห้องมืด นอกจ�กนี้แบบจำ�ลองยัง

แสดงเส้นท�งเดินปร�กฏของดวงอ�ทิตย์ เวล�ขึ้นตกของ

ด�วศุกร์ และยังได้เพิ่มด�วอังค�รอีกหนึ่งดวงเพื่อเป็น

ตัวแทนของด�วเคร�ะห์วงนอกด้วย

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

รางวัลสิ่งประดิษฐ์สภาวิจัยแห่งชาติ
ประจำ�ป�ี2559�
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“กรรมวิธีการผลิตน้ำามันจากไรแดง” 

ผลงานวิจัย

 กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้ออกอนุสิทธิบัตรให้แก่

มห�วทิย�ลยัทกัษิณ อนสุทิธิบตัรเลขที ่10821 อนสิุทธบิตัร

ก�รประดิษฐ์ กรรมวิธีก�รผลิตน้ำ�มันจ�กไรแดง จ�กผล

ง�นก�รวิจัยของ อ�จ�รย ์ดร.ทวเีดช ไชยน�พงษ ์ส�ข�วชิ�

วิทย�ศ�สตร์ชีวภ�พและสิ่งแวดล้อม คณะวิทย�ศ�สตร์ 

 อนุสิทธิบัตรดังกล่�วเป็นผลจ�กก�รศึกษ�ก�รผลิต

น้ำ�มันจ�กส�หร่�ย (แพลงก์ตอนพืช) เนื่องจ�กก�รเพ�ะ

เลีย้งแพลงกต์อนพชืในระดับอุตส�หกรรมโดยใช้พืน้ท่ีขน�ด

อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ใหญส่ำ�หรบัผลติน้ำ�มนั มกัประสบปญัห�ด�้นก�รเกบ็เกีย่ว

เนื่องจ�กใช้ต้นทุนสูง จึงได้ทดสอบปรับปรุงกระบวนก�ร

เกบ็เกีย่วโดยใหไ้รแดงชว่ยเกบ็เกีย่วแพลงกต์อนพชืดว้ยก�ร

กินเป็นอ�ห�ร จ�กนั้นจึงกรองเก็บไรแดงเพ่ือสกัดน้ำ�มัน 

ด้วยก�รนำ�ไรแดงม�บดให้ละเอียดแล้วสกัดด้วยตัวทำ�

ละล�ยอินทรีย์ แล้วระเหยตัวทำ�ละล�ยออก ได้น้ำ�มันจ�ก

ไรแดง

 โดยกรรมวิธีก�รผลิตน้ำ�มันจ�กไรแดงที่ได้รับก�รจด

อนุสิทธิบัตร มีขั้นตอนคือ เตรียมน้ำ�ทิ้งที่มีแพลงก์ตอนพืช

เติบโตอย่�งหน�แน่นลงในบ่อคอนกรีต ด้วยก�รกรองเพื่อ

กำ�จัดตะกอนขน�ดใหญ่และโรติเฟอร์ (Rotifer) ที่เป็นศัตรู

ของไรแดง คว�มลึกไม่เกิน 60 เซนติเมตร ใส่พันธุ์ไรแดงตัว

เต็มวัยน้ำ�หนัก 20 กรัม ต่อปริม�ตรน้ำ� 1 ลูกบ�ศก์เมตร 

เติมอ�ก�ศตลอดเวล�และกวนน้ำ�วันละ 2-3 ครั้ง เมื่อไร

แดงขย�ยพันธุ์เติบโตเต็มที่ เก็บเกี่ยว  ไรแดงและลดระดับ

น้ำ�ลงเหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกำ�จัดตะกอนก้นบ่อ จึง

เตมิน้ำ�ท้ิงให้ไดป้รมิ�ตรเท่�เดมิ ส�ม�รถเพ�ะเล้ียงและเกบ็

เกี่ยวไรแดงได้ต่อเนื่อง อบแห้งผลผลิตไรแดงที่ได้และ             

สกัดน้ำ�มันด้วยตัวทำ�ละล�ยอินทรีย์ ได้แก่ คลอโรฟอร์ม 

(Chloroform) และเมธ�นอล (Methanol) อัตร�ส่วน 2 ต่อ 

1 น้ำ�มันจ�กไรแดงจะถูกสกัดออกม�อยู่ในตัวทำ�ละล�ย 

เมื่อระเหยส�รดังกล่�วออกและตรวจสอบปริม�ณน้ำ�มัน 

พบว่�ไรแดงแห้งมีปริม�ณน้ำ�มัน 20 เปอร์เซ็นต์ จ�กก�ร

ทดสอบน้ำ�ทิง้ปรมิ�ตร 1 ลกูบ�ศกเ์มตร จะไดผ้ลผลติน้ำ�มนั 

3.0 กรัม
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 อ�จ�รย์ชัยรัตน์ แสงทอง อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�

ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้

รับร�งวัลศิลปกรรมช้�งเผือก ครั้งพิเศษ จ�กผลง�น “เสียง

กระซิบ” ในก�รประกวดร�งวัลศิลปกรรมช้�งเผือก ครั้ง

พิเศษ หัวข้อ สัมพันธภ�พและคว�มรัก Inspired by Japan 

เนื่องในโอก�สครบรอบ 5 ปี ของก�รประกวดศิลปกรรม

ช�้งเผือก โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ได้

เชิญศิลปินที่เคยได้รับ “ร�งวัลช้�งเผือก” และ “ร�งวัลชนะ

เลิศ” จ�กก�รประกวดศิลปกรรมช้�งเผือกทั้ง 4 ครั้งที่ผ�่น

ม� เดนิท�งไปทอ่งเทีย่วทศันศกึษ�เพือ่สร�้งแรงบนัด�ลใจ

ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือน

ตุล�คม 2558 ที่ผ่�นม� โดยเง่ือนไขในก�รประกวด

ศิลปกรรมช้�งเผือก ครั้งพิเศษ นี้ ศิลปินทั้ง 7 ท�่นที่ได้รับ

เชิญเข้�ร่วมโครงก�รจะต้องสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะคนละ 

2 ชิ้น เพื่อเข้�ร่วมก�รประกวด โดยคณะกรรมก�รจะคัด

เลือกผลง�น 1 ใน 2 จ�กศิลปินแต่ละคน และตัดสินให้ผล

ง�นของศิลปินเพียงคนเดียวได้รับร�งวัลศิลปกรรมช้�ง

เผือก ครั้งพิเศษ ได้รับเงินร�งวัลมูลค่� 1 ล�้นบ�ท

 แนวความคิดในผลงาน “เสียงกระซิบ”

 “ภาษาญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

ของไทยมานานและเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด

อยา่งดถีงึความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั เพราะภาษาเปน็จดุเริม่

ตน้ของการถา่ยเทวฒันธรรมในอกีหลายดา้นตามมา ในผล

งานแสดงรูปทรงของหลานท่ีกำาลังกระซิบเรื่องราวบาง

อย่างที่เกิดขึ้นจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้กับยายได้รับฟัง

อย่างมีความสุขและความหวัง”

ผลงาน

“เสียงกระซ
ิบ”

รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก�คร้ังพิเศษ
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 ระหว่�งวันที่ 4–5 กุมภ�พันธ์ 2559 สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้จัดสัมมน�ท�งวิช�ก�ร เร่ือง “ก�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นภ�คใต้” ณ ห้องประชุมบ�้นซูซูกิ สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� โดย

มีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อสร้�งเครือข่�ยแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และ

คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งในระดับชุมชน

และระดับภ�คใต้ และเพื่อให้เกิดเครือข�่ยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภ�คใต้ 

ก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมป�ฐกถ�พิเศษ 

ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” โดย 

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม และกิจกรรมก�รเสวน�ใน

ประเด็นต่�งๆ จ�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 ก�รสัมมน�ดังกล่�วประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งสูง โดยได้รับ

คว�มสนใจจ�กผูเ้กีย่วขอ้งกบัง�นด�้นวฒันธรรมและพพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน

เป็นจำ�นวนม�ก โดยหลังจ�กสรุปก�รเสวน�จะมีก�รขย�ยก�รสร้�ง

เครือข่�ยพิพิธภัณฑ์ในภ�คใต้พร้อมท้ังเสริมสร้�งให้เครือข่�ยมีคว�ม

เขม้แขง็ โดยสถ�บนัทักษณิคดศีกึษ�จะทำ�หน�้ท่ีเปน็ศนูยก์ล�งเครอืข�่ย

เพื่อร่วมกันพัฒน�พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภ�คใต้ต่อไปอีกด้วย

“การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้”
สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดสัมมนาทางวิชาการ 

รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก�คร้ังพิเศษ
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ICOFIS
วิถีชาวนาตะโหมด

นำ�บัณฑิตร่วมสืบสาน
 มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยสถ�บันปฏิบัติก�รชุมชน   

เพ่ือก�รศึกษ�แบบบูรณ�ก�ร (ICOFIS) ร่วมกับสภ�ล�น  

วัดตะโหมด และกลุ่มเกษตรกรทำ�น�ข้�วอินทรีย์ตะโหมด 

จดัโครงก�ร “สง่พีเ่กีย่วขา้ว เลา่เรือ่งขา้วอนิทรยี ์ยอ้นวถิี

ชาวนาตะโหมด” ซึ่งเป็นโครงก�รที่ต่อเนื่องจ�กโครงก�ร 

“ออกปากน้องดำานาตามประสาคนใต้” เมื่อวันเส�ร์ที่          

20 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ชุมชนตะโหมด อำ�เภอตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมส่งพี่ 

(Bye senior) อย�่งสร�้งสรรค์  

 ให้บัณฑิตได้เล็งเห็นคุณค่�ท่ีเท่�เทียมกันของคว�ม

เป็นมนุษย์ในทุกส�ข�อ�ชีพ ควบคู่กับก�รปลูกฝังให้นิสิต 

บคุล�กรของมห�วทิย�ลยั เย�วชนในทอ้งถิน่ และเกษตรกร

ในชุมชนได้เห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญของก�รทำ�น� และ

ส่งเสรมิคว�มเขม้แขง็ในระบบก�รทำ�น�อนิทรยีใ์ห้กบัชมุชน

อย่�งยั่งยืน 

 กิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับเกียรติจ�ก อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ)  เป็นประธ�นใน

พิธีเปิด โดยมีบุคล�กร และนิสิตของมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

และประช�ชนในชุมชนเข้�ร่วมกิจกรรมกันอย่�งพร้อมเพรียง
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Creative Lab Center; CLC

 ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ (Creative Lab Center; 

CLC) เป็นหน่วยง�นลักษณะพิเศษ ต�มข้อบังคับ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ว่�ด้วยหน่วยง�นลักษณะพิเศษ     

พ.ศ.2558 โดยศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบจะเป็นหน่วยง�น

ของมห�วิทย�ลัยซึ่งมีพันธกิจและคว�มรับผิดชอบหลักใน

ก�รวิจัยและพัฒน�ง�นด�้นก�รออกแบบ ก�รตล�ด และ

เทคโนโลยี ในก�รเพิ่มมูลค่�ทรัพย�กรและผลิตภัณฑ์     

โดยเนน้ก�รทำ�ง�นแบบบรูณ�ก�รรว่มกบัหนว่ยง�นภ�ยใน

มห�วิทย�ลยั ประยกุต ์และตอ่ยอดง�นวจิยัเพือ่เพิม่มลูค�่

ให้กับทรัพย�กรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมคว�ม

ส�ม�รถด้�นก�รแข่งขันในระดับน�น�ช�ติ 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ�
กับบทบาทใหม่เพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นก�รรวมตัวกันของผู้เชี่ยวช�ญ 

จ�กหล�ยส�ข� อ�ทิ ก�รออกแบบ ก�รผลิต และก�รตล�ด 

เพือ่ตอ่ยอดและเพิม่มลูค�่ทรพัย�กรหรอืผลติภณัฑท์อ้งถิน่ 

และพัฒน�ทรัพย�กรหรือผลิตภัณฑ์เหล่�น้ีไปสู่ส�กล     

โดยเน้นก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์บนพ้ืนฐ�นก�รใช้ชีวิตท่ีให้

และแบ่งปัน โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือจะยกระดับคุณภ�พฝีมือ 

กระบวนก�รผลิต และคุณภ�พผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้อยู่ใน

ระดับส�กล โดย CLC จะทำ�ง�นร่วมกับองค์กรภ�ครัฐและ

เอกชนเพ่ือสรรห�วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีมีศักยภ�พ

ในก�รพัฒน�เพื่อยกระดับไปสู่ส�กลอย�่งจริงจัง โดยเน้น

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะส�ม�รถพัฒน�เพ่ือข�ยในตล�ดท่ีมศีกัยภ�พ

ในก�รซื้อสูง และทำ�ก�รตล�ดให้กับชุมชนหรือองค์กรที่

เกี่ยวข้อง เพื่อทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒน�ขึ้นนั้นส�ม�รถข�ย

ไดจ้รงิต�มคว�มตอ้งก�รของตล�ด โดยหัวใจในก�รทำ�ง�น

ของทีมง�น CLC ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 

รูปแบบ (Design) คว�มคิดสร้�งสรรค์ (Creativity) คุณภ�พ 

(Quality) ก�รสร้�งผลกระทบเชิงบวก (Impact) ชุมชน 

(Community) และ คว�มยั่งยืน (Sustainability)
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เส�ยอดจั่ว ม�ตกแต่งซุ้มประตูท�งเข้� เพื่อให้เกิดง�น

ออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทรงคุณค่� สร้�งแรง

บันด�ลใจ และให้คว�มรู้สึกเรียบง�่ยและอบอุ่น ก�รเลือก

ใช้สีโทนกล�ง ทำ�ให้ง�นออกแบบมีลักษณะข้�มก�ลเวล� 

ให้คว�มรู้สึกท่ีสมดุลระหว่�งสองยุคอย่�งลงตัวและกลมกลืน 

นอกจ�กนีย้งัมุง่เนน้ใชส้ปีระจำ�มห�วทิย�ลยั สฟี�้และสเีท� 

ในก�รตกแต่งผนังอ�ค�ร รวมถึงส่วนของเก้�อี้ม�ผสม

ผส�นให้เกิดคว�มเป็นตัวตนและบ่งบอกถึงคว�มเป็น

มห�วิทย�ลัยทักษิณในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย

 อ�ค�รนี ้ไดร้บัก�รสนบัสนนุงบประม�ณส่วนหนึง่นอก

เหนือจ�กงบประม�ณเงินแผ่นดิน จ�กก�รรณรงค์ห�ร�ย

ได้สมทบก�รก่อสร้�ง โดยได้รับเกียรติจ�ก พลเอกเปรม 

ติณสูล�นนท์ ประธ�นองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในก�ร

สนับสนุนก�รจัดกิจกรรมดังกล่�ว และเมื่อวันที่ 21 

กุมภ�พันธ์ 2559 ที่ผ่�นม� พลเอกเปรม ติณสูล�นนท์ ได้

เดินท�งม�ติดต�มคว�มก้�วหน้�ก�รก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์

ปฏิบัติก�รดนตรีและหอศิลปะก�รแสดง ณ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ วิทย�เขตสงขล� ด้วยตนเอง 

และหอศิลปะการแสดง : 

 ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2558 มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้

รับงบประม�ณสนบัสนนุก�รกอ่สร�้งอ�ค�รศูนยป์ฏบิตักิ�ร

ดนตรีและหอศิลปะก�รแสดง เพื่อรองรับก�รจัดกิจกรรม

ก�รแสดงดนตรีและศิลปะก�รแสดง ก�รประชุมสัมมน� 

ตลอดจนก�รเรียนก�รสอนภ�คปฏิบัติก�รของคณะ

ศิลปกรรมศ�สตร์ ซึ่งเป็นอ�ค�รที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สูง 

4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประม�ณ 11,700 ต�ร�งเมตร ใช้งบ

ประม�ณในก�รก่อสร้�งรวมทั้งสิ้น 540 ล้�นบ�ท ขณะนี้

ได้เริ่มก�รก่อสร้�งแล้ว และค�ดว่�จะแล้วเสร็จในเดือน

ตุล�คม 2560 

 อ�ค�รศูนย์ปฏิบัติก�รดนตรีและหอศิลปะก�รแสดง 

เป็นอ�ค�รรูปแบบร่วมสมัย โดยก�รนำ�เอ�ชิ้นง�นต่�งๆ 

ม�ผสมผส�นจนเกิดคว�มลงตัวและสมดุล ตกแต่งด้วยรูป

แบบคล�สสิคและรูปแบบสมัยใหม่ โดยเฉพ�ะก�รผสม

ผส�นอย่�งลงตัวกับศิลปะท้องถิ่นภ�คใต้ อ�ทิ ภ�พว�ด

เรือกอและ ล�ยฉลุหนังตะลุง และลวดล�ยของกรงนกหัวจุก 

กับก�รจัดจังหวะที่งดง�มเดินลวดล�ยล้อไปต�มผนังห้อง 

และนำ�ง�นสถ�ปัตยกรรมพื้นบ้�น เช่น เรือนหลังค�ลีล� 

Landmark�แห่งใหม่ของวิทยาเขตสงขลา

ศูนย์ปฏิบัติการดนตรี


