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2 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ ป รึ ก ษ า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ, รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล  

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เลขที่ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมือง สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 443 967

พิมพ์ที่ : ลมมาเยือน / พัทลุง
 โทรศัพท์ 081 9590798

http://www.tsu.ac.th
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     วัสดีเพื่อนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่รักทุกท่าน   

พบกับ TSU Newsletter หรือจดหมายข่าวเพื่อการสื่อสารบทบาทของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ อีกวาระหนึ่ง จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นจดหมายข่าว

ฉบับพิเศษ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และ

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลและยกย่อง            

จากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ตลอดจนเป็นผลงานที่แสดงถึง      

ความก้าวหน้าในพันธกิจเพื่อรับใช้สังคมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 35 รายการ สืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช 2561 เป็นวาระสำาคัญ

ที่มหาวิทยาลัยทักษิณจะมีอายุครบ 50 ปีแห่งการสถาปนา นับตั้งแต่      

การจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

ผลงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเป็นดัชนีบ่งชี้ความก้าวหน้า      

และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ยังคงยึดมั่นปณิธานในการผลิต

บัณฑิตและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อรับใช้สังคมภายใต้ปรัชญา “ปัญญา 

จริยธรรม นำาการพัฒนา” 

 TSU Newsletter ยงัคงเปน็สือ่กลางในการนำาขอ้มลูขา่วสารและเผย

แพร่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนความก้าวหน้าในพันธ

กิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และกรณีท่ี

หน่วยงาน หรือบุคลากร หรือนิสิตมีข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่าน 

TSU Newsletter ในฉบบัตอ่ๆ ไป สามารถส่งขอ้มลูถงึบรรณาธกิารโดยตรง 

หรือผ่านเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานได้เช่นเคย 

แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail : sukrakanchana@hotmail.com
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พิมพ์ที่ : ลมมาเยือน / พัทลุง
 โทรศัพท์ 081 9590798

 ผลงานวิจัย เร่ือง ต้นแบบเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์       

แบบทุ่นลอย-ระบบบำาบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับ

อุตสาหกรรม (Float Cathode Microbial Fuel Cell-Turbo 

Bio-Treatment Plant Prototype) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนา

ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ ได้รับการคัดเลือก

ให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

(Silver Medal) ในงานนทิรรศการสิง่ประดิษฐ์นานาชาต ิ(45th 

International Exhibition of Inventions of Geneva) ซ่ึงจัดข้ึน 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม –   

2 เมษายน 2560 ซึ่งในปีนี้ผลงานของนักประดิษฐ์/นักวิจัย

ไทยยังสามารถคว้ารางวัลสูงสุดของงานคือ รางวัล Grand 

Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions 

de Geneve) อีกด้วย จากผลงาน “การตรวจคัดกรองผู้ป่วย

โรคเบาหวานขึน้จอตาอยา่งอัตโนมัติจากภาพถา่ยจอตาบน

สมาร์ทโฟน” ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 งานวิจยั ตน้แบบเซลลเ์ชือ้เพลงิจลุนิทรยีแ์บบทุ่นลอย-

ระบบบำาบดัชวีภาพประสทิธิภาพสงูระดับอุตสาหกรรมของ 

ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
(45th International Exhibition of Inventions of Geneva) 
ณ สมาพันธรัฐสวิส 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม และคณะ เป็นระบบ

ท่ีอาศัยหลักการทางชีวเคมีไฟฟ้าในการบำาบัดน้ำาเสียและ

สารพิษในน้ำาเสียได้อย่างสมบูรณ์ ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

เร็วกว่าระบบหมักแบบไร้อากาศ 20 วัน ในขณะท่ีต้นทุน

การบำาบดัใกลเ้คยีงกนั ใชพ้ืน้ทีใ่นการบำาบดันอ้ยลง 10 เทา่ 

สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีได้คุ้มค่ากว่า ติดตั้งง่าย        

ค่าบำารุงรักษาต่ำา ขยายขนาดได้ไม่จำากัด สามารถใช้งานร่วมกับ

ระบบบำาบัดต่างๆ ได้ทุกระบบโดยไม่ต้องดัดแปลงเทคโนโลยี 

 ระบบบำาบัดโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์นี้ คาดว่าจะ

สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบในการบำาบัดน้ำาเสีย

จรงิในระดบัอตุสาหกรรมได ้โดยการสรา้งเปน็หนว่ยยอ่ยๆ 

ต่อกันเป็นลำาดับ ทำาให้สามารถรองรับปริมาณน้ำาเสียจริงต่อ

วันได้ ช่วยลดพ้ืนท่ีในการเก็บกักน้ำาเสียระหว่างการบำาบัด 

ทำาใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นการบำาบดันอ้ย ระบบมเีสถยีรภาพสงู ทำาให้

ต้นทุนการจัดการระบบต่ำา และอาจได้กระแสไฟฟ้าเป็น

ผลพลอยได ้อนัเปน็แรงจงูใจแกผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรม

ต่างๆ ในการสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสียอย่างจริงจัง ช่วยลด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติใน

ระยะยาว และสามารถพัฒนาให้ผลิตกระแสไฟฟ้าศักย์ต่ำา 

เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในอนาคตได้

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลเหรียญเงิน 
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ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. จอมภพ แววศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

เนื่องจากในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งอุตสาหกรรม
น้ำามันปาล์ม ซึ่งในกระบวนการสกัดน้ำามันปาล์มนั้นมีวัสดุเหลือทิ้งที่
สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้เป็นจำานวนมาก เช่น กะลา ทะลายเปล่า 
และเส้นใย เป็นต้น ดังนั้นการนำากะลาปาล์มน้ำามันมาผสมกับขยะเพื่อ

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12606

เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) 
ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์

ผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) เป็นอีกแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำาเชื้อ
เพลิงขยะไปใช้ได้ทั้งในรูปของความร้อนและการนำาไปผลิตพลังงานไฟฟ้า  
 การประดษิฐน์ีเ้ปน็กรรมวธิกีารผลติเชือ้เพลงิขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะลาปาลม์เพือ่นำาเชือ้เพลงิขยะ
ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ำาร้อนในอุตสาหกรรมการนึ่งทะลายปาล์ม หรือการนำาไปผลิตเป็นโปรดิวเซอร์แก๊ส โดยมี
ส่วนประกอบของกะลาปาล์ม กระดาษ พลาสติก และปูนขาว ที่อัตราส่วน 1:1:1:10, 1:1:1:20, 1:2:1:20, 1:1:2:20 และ 
2:1:1:10

เลขที่อนุสิทธิบัตร  12761

เครื่องวัดปริมาณน้ำาฝน
ด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า

ผู้ประดิษฐ์ : นายศุภกร กตาธิการกุล และ นายสุเจนต์ 
พรมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

 การประดิษฐ์นี้ใช้ในการวัดปริมาณน้ำาฝนท่ีแตกต่าง
จากท่ีใช้อยู่ท่ัวไปท่ีส่วนใหญ่ใช้แบบกรวยกระดก หรือการ
เทลงในกระบอกตวงเพือ่ใชใ้นการอา่นคา่ปรมิาณน้ำาฝน ซึง่
เครื่องวัดท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาจะใช้หลักการท่ีแตกต่างไปคือ 
อาศัยหลักการอ่านค่าความจุไฟฟ้าเป็นสัญญาณไฟฟ้า มี
แผน่อเิลก็โตรดทีท่ำาจากแผน่อลมูเินยีมบางตดิบนทอ่ท่ีเป็น
ฉนวนด้วยรูปแบบกึ่งทรงกระบอก ผลท่ีได้คือค่าความจุ
ไฟฟ้ามีอัตราท่ีแปรผันตามกับปริมาณน้ำาฝน โดยมีวงจร
ควบคมุไปควบคมุกลไกระบบการปลอ่ยปรมิาณน้ำาฝน เมือ่
ทำาการอ่านค่าเรียบร้อยแล้ว ด้วยอาศัยการใช้เซอร์โว
มอเตอร์ไปควบคุมคานกระดกเพ่ือกดวาล์วเปิดปิดน้ำาทาง
เดียวให้ทำางาน เมื่อเสร็จการปล่อยน้ำาแล้วเซอร์โวมอเตอร์
จะหมุนกลับมายังตำาแหน่งเดิม ส่งผลให้วาล์วอยู่ในสภาพ
ปกติที่สามารถจะวัดปริมาณน้ำาฝนต่อไปได้ 

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์
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ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

 

 กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์ที่มี

ยางธรรมชาติทำาหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์ ด้วยเทคนิค 

อิเล็กโทรสปินนิ่งมีส่วนประกอบหลัก คือ พอลิไวนิลคลอ

ไรด์ ยางธรรมชาติ และตัวทำาละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์ 

(DMF) ซึ่งมีขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมสารละลายพอลิไวนิล

คลอไรด์กับสารละลายยางธรรมชาติ ที่ใช้ตัวทำาละลาย ได

เมทิลฟอร์มาไมด์ (DMF) แล้วทำาการผสมให้เข้าเป็นเนื้อ

เดียวกัน ทำาการขึ้นรูปเป็นนาโนไฟเบอร์ ด้วยเทคนิค อิเล็ก

โทรสปินนิ่ง หลังจากนั้นจะได้ผืนเส้นใยลักษณะเป็นแผ่น

เรียบที่เป็นแบบไม่ได้ทอ (Non - woven) ซึ่งนาโน ไฟเบอร์

ทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะมรีพูรนุ มคีวามยดืหยุน่ ทนตอ่แรงฉกีขาด 

โดยหากใช้พอลิไวนิลคลอไรด์เพียงอย่างเดียวจะได้นาโน

ไฟเบอร์ที่มีลักษณะแข็งเปราะซึ่งเป็นคุณสมบัติของ

ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12606

เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) 
ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต

เลขที่อนุสิทธิบัตร  12605

กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์
ที่มียางธรรมชาติทำาหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์
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การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6

ของ อาจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง 
ผลงาน “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ” 

ผลงานศลิปะเทคนิคสอีะครลิคิบนผา้ใบ ชดุ “เมลด็พนัธุข์อง

พอ่” ของ อาจารย ์ชยัรตัน ์แสงทอง คณะศลิปกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการ

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6ประจำาปี 2560 ภาย

ใต้หัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่ง

การครองราชย์” 

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เป็นกิจกรรมซึ่งจัดโดย 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2554 และดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเรือ่ยมาเปน็ประจำาทกุป ีโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความ

สามารถทางศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมการสร้างสรรค์

ผลงานที่มีคุณค่าพร้อมนำาเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งถือเป็น

แนวทางสำาคญัในการเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจดา้นศลิปะ

ร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมวงกว้าง 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ได้นำาเสนอผลงาน

จติรกรรม ประติมากรรม ภาพพมิพแ์ละสือ่ผสม ในรปูแบบ

เหมือนจริง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้าง

เผอืก ครัง้ที ่6 ประจำาป ีพ.ศ. 2560 ในนทิรรศการศลิปกรรม

ช้างเผือก ครั้งที่ 6 “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 

70 ปี แห่งการครองราชย์” ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 

เมษายน - 16 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร โดยมจีำานวนผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั 21 ชิน้

และผลงานร่วมแสดง 40 ชิ้น รวมจำานวนผลงานที่จัดแสดง

ในนิทรรศการทั้งสิ้น 61 ชิ้นงาน

คว้ารางวัล

รองชนะเลิศ
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ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์

จาก Mitsui Sumitomo Insurance, Thailand Branch
“คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม  

อินชัวรันซ์ จำากัด สาขาประเทศไทย (Mitsui Sumitomo 

Insurance, Thailand Branch) ร่วมกับ สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ   

กองบังคับการตำารวจจราจร และมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง ได้จัด 

โครงการ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”                            

ณ สำานกังานกองทุนสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การ

บรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน และการรักษาวินัยจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และการประกวด

ออกแบบโปสเตอรห์วัขอ้ “คนรุน่ใหม ่เมาไมข่บั รบัผดิชอบ

สังคม” ทั้งนี้การประกวดออกแบบโปสเตอร์มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความ

ตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยบนถนนของประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย  

ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมาไม่ขับ และ

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถใน               

เชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ 

 ในโอกาสนี้ผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์ 

ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ของ

นสิติชัน้ปทีี ่3 สาขาวชิาศลิปะการออกแบบ คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้การควบคุมและให้    

คำาปรึกษาของ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา ได้รับคัดเลือกให้

ได้รับรางวัลจำานวน 2 ผลงาน ได้แก่ 

 ผลงาน “เมา + ขับ = การสูญเสีย”  ของ นายกลวัชร 

จันทร์บัว ได้รับรางวัล popular vote 

 ผลงาน “แค่ขวดเดียว ชีวิตอาจเปล่ียน” ของ นางสาว 

จีรวรรณ เสรีเวสารัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย 01245668781

7จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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 นักเรียนจากศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ คว้า 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยา

โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 “The 14th Thailand Biology 

Olympiad (14th TBO)” ระหวา่งวนัที ่11-16 เมษายน 2560 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิ

สง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์

ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ  

สอวน.) โดยมสีมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อคัดเลือก

นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก

ระดับนานาชาติ (International Biology Olympiad, IBO) 

 การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 

สอวน. จาก 13 ศูนย์ ทั่วประเทศ จำานวน 104 คน เข้าร่วม

แขง่ขนั โดยศนูยโ์อลมิปกิวชิาการ สอวน. คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

นักเรียนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

จำานวน 6 คน มี อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม 

และ อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

ทีม 

 ผลการแข่งขัน ผู้แทนนักเรียนจากศูนย์ สอวน. 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง 

ประกอบด้วย นายณัฐนนท์ คุณารักษ์ จากโรงเรียนคณะ

ราษฎรบำารุง จังหวัดยะลา นายหริศ หริรัตนกุล และ นาย

เอกปวีร์ เจ๊ะโส๊ะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จังหวัดปัตตานี

คว้า 3 เหรียญทองแดง 
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จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

 เมือ่วันที ่2 กมุภาพนัธ์ 2560 สำานกังานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัย : รางวัล   

นกัวจิยัดเีดน่แหง่ชาติ รางวลัผลงานวจิยั รางวลัวทิยานพินธ ์

ประจำาปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 

2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา 

กรงุเทพมหานคร เพือ่เชดิชนูกัวจิยัไทยทีมี่ผลงานวจัิยดเีดน่

และได้อุทิศตนในการทำาวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น

ผูม้ผีลงานวจิยัทีแ่สดงถงึการรเิริม่และเปน็ผลงานทีส่ัง่สมมา

เป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นปี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการ

ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการน้ัน ๆ  โดยมี พลอากาศเอก

ประจิน จ่ันตอง รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธานในพธิมีอบ

รางวัล 

 ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำาลอย สังกัด

สาขาวิชาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ ได้

รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณ” รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2560 จากผลงาน 

มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำางานบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ โดยได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อม

เงินรางวัลจำานวน 100,000 บาท

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ 

“รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำาปี 2560

 ในงานดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำาสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัยของนัก

วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวัน

นักประดิษฐ์ ประจำาปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 

2560 จำานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 

 • กังหันลมแนวต้ังท่ีมีส่วนบังคับลม โดย รองศาสตราจารย์ 

ดร. จอมภพ แววศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ 

ไชยชนะ

 • เคร่ืองวัดปริมาณน้ำาฝนแบบช่ังน้ำาหนัก โดย นายศุภกร 

กตาธิการกุล และ นางสาวจุฑารัตน์ นาคทุ่งเต่า

 • ชุดทดลองการตกอย่างอิสระ โดย นายศุภกร 

กตาธิการกุล และ นายสุเจนต์ พรหมเหมือน 

 • ชุดอุปกรณ์ไร้สายควบคุมไฟรถจักรยาน โดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ มารีนา มะหนิ และ นายณัฐวัฒน์ บัวพรม 

ดร. ศุภลักษณ์ อำาลอย
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 ขอแสดงความยนิดีกบัทมีนกักฬีาตัวแทนมหาวทิยาลยั

ทักษิณที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการแข่งขัน นักกีฬา

ตวัแทนมหาวทิยาลยัทกัษณิสามารถควา้ชยัชนะไดเ้หรยีญ

รางวัลรวม 10 เหรียญ (4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง) 

จากกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 เหรียญเงิน

 • ปันจักสีลัต   2 เหรียญ 

 • เปตองทีมหญิง 2 คน  1 เหรียญ

 • มวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท บุคคลชาย 1 

เหรียญ

 เหรียญทองแดง

 • ปันจักสีลัต   4 เหรียญ 

 • เซปักตะกร้อทีมชุดชาย  1 เหรียญ

 • เปตองประเภท shooting  1 เหรียญ 

คว้า 4 เหรียญเงิน
6 เหรียญทองแดง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 

“สุรนารีเกมส์”

นักกีฬา
ม.ทักษิณ 
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คว้า 4 เหรียญเงิน
6 เหรียญทองแดง

 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้

จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัล

นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สนบัสนนุ กระตุ้น และสรา้งแรงจงูใจใหน้กัประดษิฐร์ุน่ใหม่

ได้แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์

ผลงานสิง่ประดษิฐท์ีมี่คุณภาพ และสามารถพฒันาตอ่ยอด

ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต น้ัน ในปี 

2559 คณะกรรมการประเมินผลงานสิง่ประดิษฐ์ในโครงการ 

“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ได้พิจารณาประเมินผล

งาน และมีมติตัดสินให้ ผลงาน “ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพ

จากของเสยีอนิทรยีแ์ละน้ำาเสยีโดยการบรูณาการกระบวน

การหมักแบบไร้แสงกับกระบวนการอิเล็คโตรโลซิสชนิด        

ใช้ตัวเร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง” ของ นายจิราวุฒิ สีเงินยวง 

นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง นายวรรธนศักดิ์ สุขสง และ               

นางสาวชลธชิา มามมินิ นสิติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. สมพงศ ์โอทอง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

และ อาจารย์ ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์

ท่ีปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนักคิด 

ส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มส่ิงประดิษฐ์

ด้านวิศวกรรมศาสตร์

 ผลงานส่ิงประดิษฐ์ดังกล่าวได้เข้าร่วมนิทรรศการเพื่อ

นำาเสนอผลงานซึง่เกดิจากการประดษิฐค์ดิคน้ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กั

ในวงกว้างในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2560 ใน

ระหวา่งวนัท่ี 2-6 กมุภาพนัธ ์2560 ณ ศนูยแ์สดงนทิรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพีวิชาการ

 ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบ

ด้วย นายอารีฟ หัสบู และ นายอภิวัฒน์ ศรีช่วย นิสิตชั้น

ปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบ

ปญัหากฎหมาย ระดบัอดุมศกึษา ในวนัรพวีชิาการ ประจำา

ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้รับโล่รางวัล

เกียรติยศและถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ภาย

ใต้การควบคุมทีมของผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์ ธีรยุทธ์ ปักษา) 

นิสิต
คณะนิติศาสตร์ 
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การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพีวิชาการ  ผลงานจิตรกรรมชุด “บ้านคนใต้” ซึ่งใช้เทคนิคสีฝุ่น   

บนผ้าใบรองพื้นดินสอพอง ขนาด 130 x 150 เซนติเมตร 

ภายใต้แนวคิด “ท่ามกลางความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย   

สมถะ สะท้อนถึงชีวิตของความยากจน ความลำาบาก และ

ความเหน็ดเหน่ือยของคนในชนบทภาคใต้” ของ นายธนพล 

ขวัญทองย้ิม  นิสิตชั้นปีที่  4 สาขาวิชาทัศนศิลป์                       

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน (Silver award) ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น 

จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) 

ครัง้ที ่7 ประจำาป ี2559 ซึง่จดัโดยธนาคารยโูอบ ีดว้ยความ

ปรารถนาท่ีจะกระตุ้นให้เหล่าศิลปินท่ีเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

ได้ทำาตามความฝันของตนเอง โดยธนาคารยูโอบีได้ริเริ่ม

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) 

ขึน้ในประเทศสงิคโปรเ์ม่ือป ี2525 และจดัอยา่งตอ่เนือ่งมา

จนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประกวดงานศิลปะท่ียาวนานท่ีสุด

ในประเทศสิงคโปร์ และเป็นหน่ึงในการประกวดท่ีทรงเกียรติ

ท่ีสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประกวด

จิตรกรรมยูโอบี ถูกจัดขึ้นใน 4 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งเป็นเวทีที่ได้     

ค้นพบศิลปินใหม่ท่ีมีพรสวรรค์มากมาย และร่วมเชิดชูศิลปิน

อาชีพที่อุทิศตนเพ่ือพัฒนาวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี
UOB Painting of the Year ประจำาปี 2559 
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 ผลงานช่ือ “หมาหมู่” เทคนิคตอกหนัง ของ นายธนวัฒน์ 

จันทร์นิมิตร นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน 

“ศิลป์ พีระศรี” จากการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

ของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 33 ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์

ข้ึนเป็นคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2527 และได้ดำาเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการ

ประกวดน้ีเป็นเวทีสำาคัญสำาหรับส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชน

ของชาติไทย โดยเฉพาะนกัเรยีน นสิติ นกัศึกษา ในสถาบนั

การศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนด้านศิลปะ ได้มีโอกาสฝึกหัด

และพฒันาความรูค้วามสามารถทางการสรา้งสรรคผ์ลงาน

ศิลปะของตนเองได้แสดงออกต่อสาธารณชน โดยการคัดเลือก

และตัดสินจะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรม แต่จะถือ

เอาคุณภาพของงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน 

 นอกจากน้ี นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร ยังได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปจัดแสดงผลงานท่ี สหรัฐอเมริกา 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

ศิลปะท่ีมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา จากการสร้างสรรค์   

ผลงานชดุ “คณุทองแดง” ซึง่เปน็หนึง่ในผลงานสรา้งสรรค์

ท่ีถา่ยทอดความรูสึ้กเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากสำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั 

กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์   

ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชุด               

“คุณทองแดง” ของ นายธนวัฒน์ จันทร์นิมิตร 

 “นายแพทย์คนหนึง่นำาคณุทองแดงมาทลูเกลา้ฯ ถวาย

ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร เมื่อครั้ง

เสด็จพระราชดำาเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 เมื่อ

ทอดพระเนตรคุณทองแดงแล้ว ก็มีรับสั่งว่าให้นำาเข้ามา

เลี้ยง จากที่เคยเป็นสุนัขจรจัด คุณทองแดงก็ได้เข้ามาอยู่

ในวัง ข้าพเจ้าประทับใจในความเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นแรงบันดาลใจใน

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้

 “คุณทองแดง” มีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น 

คอื มสีายสรอ้ยรอบคอครึง่เสน้ มถีงุเทา้ขาวทัง้ 4 ขา มหีาง

ม้วนขดเป็นวง ปลายหางดอกสีขาว และมีจมูกเด่น โดย  

คุณทองแดง มีลูกกับ คุณทองแท้ สุนัขพันธุ์บาเซนจิ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อให้เป็นช่ือ

ขนมทีม่คีำาวา่ “ทอง” ไดแ้ก ่ทองชมพนูชุ ทองเอก ทองมว้น 

ทองทัต ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด ทองอัฐ และ

ทองนพคุณ” 

จากการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33
ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“คุณทองแดง” “หมาหมู่”
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จากการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33

โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 3 รางวัล จากการประกวด

 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา             

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม Smart Trio  

ซึ่งประกอบด้วย นาย กิตติพงศ์ พรหมเทพ นาย กรวิทย์ 

คงสิบ และนางสาวสายธาร ทองรักษ์ สามารถคว้ารางวัล 

“เขียนบทโทรทัศน์ยอดเย่ียม” รางวัล “ลำาดับภาพยอดเย่ียม” 

และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” ได้รับทุนการศึกษา 

พร้อมโล่สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี จากการประกวดสารคดี     

เชิงขา่วในโครงการ “สงิหส์รา้งสรรค์คนทวีปี ี11” ในรายการ 

“เรื่องจริงผ่านจอ” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบก ช่อง 7 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559

 โดยในการแข่งขัน ผู้จัดได้คัดเลือกผลงานสารคดี      

เชิงข่าวจากทีมที่ส่งเข้าประกวดกว่า 200 ทีม จาก 51 

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แล้วคัดให้เหลือ 16 ทีม เพื่อ

ออกอากาศในรอบแรก ผ่านรายการเร่ืองจริงผ่านจอ โดยทีม 

Smart Trio ของมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถผ่านการ             

คัดเลือกรอบแรก จากผลงาน “น้ำาแรงน้ำาใจ สู่น้ำาใช้น้ำากิน” 

และสามารถเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้เข้าร่วมกิจกรรม

อบรมมอบความรู้ด้านการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว และ

ลงพืน้ทีก่ารผลติตามโจทยข์องโครงการในกรงุเทพมหานคร 

โดยทีม Smart Trio ได้ส่งผลงาน ชุด “นาฏศิลป์สร้างคน” 

ในการประกวดรอบ 8 ทีมสุดท้าย ภายใตแ้นวคดิ “การสรา้ง

สุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand เพื่อร่วมเป็น

หนึ่งแรงกระเพื่อมให้เกิดการรับรู้ หลายแรงกระเพื่อมคือ

หน่ึงแรงพลังท่ีจะผลักดันให้เห็นถึงคุณค่าความดีงามในสังคม 

เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม แม้จะไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงในทันที แต่อย่างน้อยก็ทำาให้ผู้ชมได้รับรู้ถึง

ประเดน็สือ่สาร เพือ่จดุประกายพลงัพลเมอืงและสรา้งสรรค์

สังคมให้ดีขึ้น”
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 ผลงานวิจัย เร่ือง เทคนิคคล่ืนผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์

แบบภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone-Based 

Surface Plasmon Resonance Imaging; SPRi) ของ 

อาจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำาลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทกัษณิ และ อาจารย ์ดร. ปกรณ ์ปรชีาบรูณะ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน 44th International            

Exhibition of Inventions of Geneva ระหว่างวันที่ 13 – 17 

เมษายน 2559 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายใต้การ

สนบัสนนุของรฐับาลสวสิ (The Swiss Federal Government 

of the State) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 

(The World Intellectual Property Organization)

 กจิกรรมดงักล่าวมีผลงานเขา้รว่มประกวดและจดัแสดง

กว่า 700 ผลงาน ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จาก 

40 ประเทศ โดยผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย       

ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ 7 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 

8 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 17 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 

18 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศ

ต่างๆ 28 รางวัล 

44th International 
Exhibition of Inventions of Geneva 
สมาพันธรัฐสวิส

นักวิจัย ม.ทักษิณคว้ารางวัลเหรียญทองในงาน

 ผลงานวจิยั เรือ่ง เทคนคิคลืน่ผวิพลาสมอนเรโซแนนซ์

แบบภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone-Based 

Surface Plasmon Resonance Imaging; SPRi) นี้ เป็นการ

พัฒนาอุปกรณ์คล่ืนผิวพลาสมอนแบบภาพโดยการปรับ

เทคนิคการจัดแสง เพ่ือให้สามารถทำาการตรวจวัดสารบน

โทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่ด ้โดยทีล่กัษณะของอปุกรณม์กีารผนวก

ชิปเซนเซอร์และตัวโฟลเซลล์เข้าด้วยกัน แต่แยกส่วนของ

อปุกรณท์างแสงไว ้ดงันัน้หลงัการตรวจวดัแลว้อปุกรณท์าง

แสงยังสามารถใช้งานได้ต่อไป ทำาให้ราคาต่อหน่วยของ

อปุกรณถ์กูกวา่อปุกรณข์องตา่งประเทศ และสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีหรือสารชีวเคมี

ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการเกษตร ด้านส่ิงแวดล้อม 

และด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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44th International 
Exhibition of Inventions of Geneva 

นักวิจัย ม.ทักษิณคว้ารางวัลเหรียญทองในงาน

 นายปณิธาน แก้วมุนีโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์จงัหวดัปตัตาน ีนกัเรยีนจากศนูยโ์อลมิปกิ

วิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ คว้ารางวัลเหรียญทอง พร้อมรางวัลคะแนนสูงสุด 

อีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนรวม (ภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติการ) สูงสุด รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด และ

รางวัลคะแนนรวมระดับภูมิภาค (ภาคใต้) สูงสุด จากการ

แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 “The 13th 

Thailand Biology Olympiad (13th TBO)” ระหว่างวันที่       

5-9 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ     

สง่เสรมิโอลมิปกิวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์

ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ  

สอวน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความ

สามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะ

ดา้นปฏบิตัทิางดา้นคณิตศาสตร ์คอมพวิเตอร ์เคมี ชวีวทิยา 

นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

และฟิสิกส์ เพื่อสืบสานงานพัฒนานักเรียนไทยให้มี

มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยใน

ปจัจบุนัสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารฯี 

ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ 

 การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ เป็น      

ครั้งที่ 13 มีนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.               

จากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 13 ศูนย์ 

จำานวน 103 คน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 

สอวน. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำานวน 6 คน                

มี อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม และ อาจารย์ ดร. เกษศิรินทร์  รัทจร 

เป็นผู้ควบคุมทีม

คว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุด 
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 
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 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น แบบจำาลองคาบการโคจรและ

เฟสของดาวศุกร์ (Model of Orbit and Phase of Venus) 

ของ ดร. สุวิทย์ คงภักดี อาจารย์ประจำาคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ ประกอบด้วย นาย มูฮัม

หมัดโยฮารี ดือราแม และ นาย แวอิสวาดี หะยีสอเฮาะ 

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

ไดร้บัการพจิารณาใหไ้ด้รบัรางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต ิ: รางวลั

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2559 ประเภทรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท                

จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวัน                  

นักประดิษฐ์ ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

 แบบจำาลองคาบการโคจรและเฟสของดาวศุกร์ เป็น

แบบจำาลองทางกายภาพทีท่มีนกัประดิษฐ์พฒันาขึน้เพือ่ใช้

เป็นสื่อประกอบการสอนหรือใช้เป็นอุปกรณ์การทดลอง

วิชาดาราศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะเกี่ยวกับคาบการโคจร

ของดาวเคราะห ์เฟสของดาวเคราะห ์การเคลือ่นท่ีถอยหลัง

ของดาวเคราะห ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

ในราคาตน้ทนุเพยีงชดุละ 2,000 บาท โดยใชก้ลอ่งดำาแทน

ห้องมืด หลอดไฟแทนดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ทำาจากลูกบอล

พลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ลูกโลก

พรอ้มกล้องเพอรสิโคป (Periscope) ใชแ้ทนโลกสำาหรบัมอง

เฟสของดาวศุกร์และการเคลื่อนที่ถอยหลัง ใช้ชุดเฟืองที่มี

อัตราทด 0.61515 เป็นตัวขับเคล่ือนให้ ดาวศุกร์กับโลก

โคจรสัมพัทธ์กัน และติดกลุ่มดาวจักรราศีท่ีผนังกล่องเป็น

ดาวฤกษอ์า้งองิ รวมทัง้มสีเกลบอกมมุและวนัทีบ่นฝากลอ่ง

เพื่อสะดวกในการระบุตำาแหน่งของดาวศุกร์ 

 แบบจำาลองนี้จึงสามารถแสดงคาบ Sidereal และ           

คาบ Synodic ของดาวศุกร์ได้อย่างถูกต้อง และเมื่อ                

ดาวศกุรโ์คจรมาทนัโลก หากมองจากกลอ้งเพอรสิโคปก็จะ

เห็นการเคลื่อนที่ถอยหลังของดาวศุกร์ และแบบจำาลองนี้

สามารถแสดงเฟสของดาวศุกร์ได้อย่างชัดเจนในห้องเรียน

ปกติโดยไม่จำาเป็นต้องมีห้องมืด นอกจากนี้แบบจำาลองยัง

แสดงเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ เวลาขึ้นตกของ

ดาวศุกร์ และยังได้เพิ่มดาวอังคารอีกหนึ่งดวงเพื่อเป็น

ตัวแทนของดาวเคราะห์วงนอกด้วย

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลสิ่งประดิษฐ์สภาวิจัยแห่งชาติ

ประจำ ปี 2559 
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“กรรมวิธีการผลิตน้ำามันจากไรแดง” 
ผลงานวิจัย

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรให้แก่

มหาวทิยาลยัทกัษิณ อนสุทิธิบตัรเลขที ่10821 อนุสิทธบิตัร

การประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตน้ำามันจากไรแดง จากผล

งานการวิจัยของ อาจารย ์ดร.ทวเีดช ไชยนาพงษ ์สาขาวชิา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

 อนุสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นผลจากการศึกษาการผลิต

น้ำามันจากสาหร่าย (แพลงก์ตอนพืช) เนื่องจากการเพาะ

เลีย้งแพลงกต์อนพชืในระดับอุตสาหกรรมโดยใชพ้ืน้ท่ีขนาด

อาจารย์ ดร. ทวีเดช ไชยนาพงษ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  

ใหญส่ำาหรบัผลติน้ำามนั มกัประสบปญัหาดา้นการเกบ็เกีย่ว

เนื่องจากใช้ต้นทุนสูง จึงได้ทดสอบปรับปรุงกระบวนการ

เกบ็เกีย่วโดยใหไ้รแดงชว่ยเกบ็เกีย่วแพลงกต์อนพชืดว้ยการ

กินเป็นอาหาร จากนั้นจึงกรองเก็บไรแดงเพ่ือสกัดน้ำามัน 

ด้วยการนำาไรแดงมาบดให้ละเอียดแล้วสกัดด้วยตัวทำา

ละลายอินทรีย์ แล้วระเหยตัวทำาละลายออก ได้น้ำามันจาก

ไรแดง

 โดยกรรมวิธีการผลิตน้ำามันจากไรแดงที่ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร มีขั้นตอนคือ เตรียมน้ำาทิ้งที่มีแพลงก์ตอนพืช

เติบโตอย่างหนาแน่นลงในบ่อคอนกรีต ด้วยการกรองเพื่อ

กำาจัดตะกอนขนาดใหญ่และโรติเฟอร์ (Rotifer) ที่เป็นศัตรู

ของไรแดง ความลึกไม่เกิน 60 เซนติเมตร ใส่พันธุ์ไรแดงตัว

เต็มวัยน้ำาหนัก 20 กรัม ต่อปริมาตรน้ำา 1 ลูกบาศก์เมตร 

เติมอากาศตลอดเวลาและกวนน้ำาวันละ 2-3 ครั้ง เมื่อไร

แดงขยายพันธุ์เติบโตเต็มที่ เก็บเกี่ยว  ไรแดงและลดระดับ

น้ำาลงเหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกำาจัดตะกอนก้นบ่อ จึง

เตมิน้ำาท้ิงให้ไดป้รมิาตรเท่าเดมิ สามารถเพาะเล้ียงและเกบ็

เกี่ยวไรแดงได้ต่อเนื่อง อบแห้งผลผลิตไรแดงที่ได้และ             

สกัดน้ำามันด้วยตัวทำาละลายอินทรีย์ ได้แก่ คลอโรฟอร์ม 

(Chloroform) และเมธานอล (Methanol) อัตราส่วน 2 ต่อ 

1 น้ำามันจากไรแดงจะถูกสกัดออกมาอยู่ในตัวทำาละลาย 

เมื่อระเหยสารดังกล่าวออกและตรวจสอบปริมาณน้ำามัน 

พบว่าไรแดงแห้งมีปริมาณน้ำามัน 20 เปอร์เซ็นต์ จากการ

ทดสอบน้ำาทิง้ปรมิาตร 1 ลกูบาศกเ์มตร จะไดผ้ลผลติน้ำามนั 

3.0 กรัม

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร
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 อาจารย์ชัยรัตน์ แสงทอง อาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้

รับรางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ จากผลงาน “เสียง

กระซิบ” ในการประกวดรางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้ง

พิเศษ หัวข้อ สัมพันธภาพและความรัก Inspired by Japan 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของการประกวดศิลปกรรม

ช้างเผือก โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ได้

เชิญศิลปินที่เคยได้รับ “รางวัลช้างเผือก” และ “รางวัลชนะ

เลิศ” จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกทั้ง 4 ครั้งที่ผ่าน

มา เดนิทางไปทอ่งเทีย่วทศันศกึษาเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือน

ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยเง่ือนไขในการประกวด

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ นี้ ศิลปินทั้ง 7 ท่านที่ได้รับ

เชิญเข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคนละ 

2 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมการประกวด โดยคณะกรรมการจะคัด

เลือกผลงาน 1 ใน 2 จากศิลปินแต่ละคน และตัดสินให้ผล

งานของศิลปินเพียงคนเดียวได้รับรางวัลศิลปกรรมช้าง

เผือก ครั้งพิเศษ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท

 แนวความคิดในผลงาน “เสียงกระซิบ”

 “ภาษาญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา

ของไทยมานานและเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวชี้วัด

อยา่งดถีงึความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั เพราะภาษาเปน็จดุเริม่

ตน้ของการถา่ยเทวฒันธรรมในอกีหลายดา้นตามมา ในผล

งานแสดงรูปทรงของหลานท่ีกำาลังกระซิบเรื่องราวบาง

อย่างที่เกิดขึ้นจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้กับยายได้รับฟัง

อย่างมีความสุขและความหวัง”

ผลงาน

“เสียงกระซ
ิบ”

รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ
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รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว 

 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา        

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม Be Best 01 

ประกอบด้วย นายมหา สุขวรรณโณ นายกิตติพงค์          

แก้วประดิษฐ์ และ นายลิปิกร เมืองสง ได้รับ 3 รางวัลชนะเลิศ 

จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์

คนทีวีปี 10” 

 โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี เป็นการประกวดผล

งานการผลติสารคดเีชงิขา่ว (News Documentary) ทีบ่รษิทั 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำากัด และ บริษัท สาระดี จำากัด ในเครือ

บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดี

เชิงขา่ว “เรือ่งจรงิผา่นจอ” จดัตอ่เนือ่งเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่

เป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่

การเป็นผู้นำาเสนอสารคดีขา่วโทรทศันท์ีมี่คุณภาพ และเปน็

บันไดไปสู่วิชาชีพการทำางานที่ดีในอนาคต โดยเน้น

กระบวนการทำางานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ทุกสนาม

การแข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

 ในการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันได้คัดเลือกผลงานจาก 

ผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 194 ทีม จาก 51 สถาบันการศึกษา    

ทัว่ประเทศ โดยรอบแรกคดัเลอืกไวจ้ำานวน 16 ผลงาน เพือ่

ออกอากาศผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทีม Be Best 01 

สามารถผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากผลงาน “รักนะ 

ทะเลน้อย” และสามารถเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้เข้าร่วม

กจิกรรมอบรมให้ความรูก้ารผลิตผลงานสารคดเีชงิขา่ว โดย

ลงพ้ืนท่ีการผลิตตามโจทย์ของโครงการในจังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อผลิตผลงานสำาหรับการประกวดในรอบสุดท้าย 

 ผลงานชุด “สายน้ำาสายชีวิต” ของทีม  Be Best 01 ที่

นำาเสนอเรื่องราวสะท้อนวิถีชุมชน สังคม ที่ใช้ชีวิตผูกพัน

กับสายน้ำา การร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาสายน้ำาท่ีเป็น

เส้นเลือดใหญ่ของชาวอัมพวาให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการ

จุดประกายพลังพลเมอืงและสรา้งสรรคสั์งคมให้มคีวามเปน็

อยู่ท่ีดีข้ึน สามารถคว้ารางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 

รางวลัเขยีนบทโทรทศันย์อดเยีย่ม และรางวลัประเดน็เรือ่ง

ยอดเยี่ยม ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล 

เส้ือสามารถ เกียรติบัตร และเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

สร้างเสริมประสบการณ์ ดูงานด้านการผลิตรายการ

โทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 
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10 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 10”
 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีม Be Best 01 ซึ่ง

ประกอบด้วย นายมหา สุขวรรณโณ นายกิตติพงค์ แก้วประดิษฐ์ และ นายลิปิกร เมืองสง ได้รับ 3 รางวัลชนะเลิศ

ระดบัประเทศ ไดร้บัทนุการศกึษา 100,000 บาท และรางวลัศกึษาดงูานตา่งประเทศ 250,000 บาท จากการประกวด

สารคดีเชิงข่าว โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 10” 

 โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี เป็นการประกวดผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) ที่บริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด และ บริษัท สาระดี จำากัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ

สารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” จัดต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพ

ตนเองไปสูก่ารเป็นผูน้ำาเสนอสารคดีขา่วโทรทศันท่ี์มคีณุภาพ และเปน็บนัไดไปสู่วชิาชพีการทำางานท่ีดใีนอนาคต โดย

เน้นกระบวนการทำางานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ทุกสนามการแข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

 ในการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันได้คัดเลือกผลงานจากผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 194 ทีม จาก 51 สถาบันการศึกษา

ท่ัวประเทศ โดยรอบแรกคัดเลือกไว้จำานวน 16 ผลงาน เพ่ือออกอากาศผ่านรายการเร่ืองจริงผ่านจอ ทีม Be Best 01 

สามารถผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากผลงาน “รักนะ ทะเลน้อย” และสามารถเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้เข้าร่วม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว โดยลงพื้นที่การผลิตตามโจทย์ของโครงการในจังหวัด

สมุทรสงคราม เพ่ือผลิตผลงานสำาหรับการประกวดในรอบสุดท้าย ผลงานชุด “สายน้ำาสายชีวิต” ของทีม Be Best 01 ที่

นำาเสนอเรือ่งราวสะทอ้นวถิชีมุชน สงัคม ทีใ่ชชี้วติผกูพนักบัสายน้ำา การรว่มมอืรว่มใจกนัพฒันาสายน้ำาท่ีเปน็เส้นเลือด

ใหญ่ของชาวอัมพวาให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นการจุดประกายพลังพลเมืองและสร้างสรรค์สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้ สามารถควา้รางวลัถงึ 3 รางวลั ไดแ้ก ่รางวลัชนะเลศิ รางวลัเขยีนบทโทรทศันย์อดเยีย่ม และรางวลัประเดน็เรือ่ง

ยอดเยี่ยม ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล เสื้อสามารถ เกียรติบัตร และเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

สร้างเสริมประสบการณ์ ดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

10

คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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7จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 ผู้อำานวยการสำานักคอมพิวเตอร์ เป็น

ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณจากสำานักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะ 1 ใน 15 สถาบันอุดมศึกษาท่ีเร่ิมต้น

และมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐานท่ีรองรับ 

IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail ระบบ Web และระบบ DNS ใน

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 31 (31th WUNCA) ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รับมอบรางวัลเกียรติคุณจาก สกอ.
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานรองรับ IPv6
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7จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ตามที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อส่ง

เสรมิและสนบัสนนุการสรา้งสรรค์ศิลปะแกเ่ยาวชนในระดบัภมูภิาค อนัเปน็รากฐานทีจ่ะนำาไปสูก่ารพฒันา

วงการศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในอนาคต โดยเปิดรับผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ 

ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์  วาดเส้น และสื่อผสม ของนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 7 – 25 

ปี และได้มีการตัดสินการประกวดผลงานไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านศิลปะ อาทิ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ 

อาจารย์จรูญ  ศรียะพันธุ์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำาปา รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น เป็นต้น

 ในการประกวดครัง้นี ้ผลงานของ นางสาวสดุารตัน ์อนมุาต นสิติคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ทักษิณ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับอายุ 19 – 23 ปี และผลงานของ นายจรงค์ เจริญสุข ศิษย์เก่าคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับอายุไม่เกิน 25 ปี ด้วย

 และจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 12 – 26 กันยายน 2557 

ณ อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

คว้ารางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 
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 นสิติคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัย

ทักษิณ จำานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นางสาว ชลิตา สัต

ภาภรณ์ นางสาว นิภาวรรณ ชูสินโท และ นาย เอกพงศ์ 

ธีระโรจนพงษ์ ภายใต้การให้คำาปรึกษาของ อาจารย์ จารุ

มาศ เสน่หา ในนามของทีม “Three People” ได้นำาเสนอ

แผนพัฒนาธุรกิจในหัวข้อ “แกงไตปลาแห้ง” เข้าร่วม

ประกวดในโครงการ “AIS BrandAge Award” ปทีี ่11 ประจำา

ปี 2560 ตอน “Smart Farm to Table” : การตลาดสร้าง

ฟาร์มสุข และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) จากแผนงานที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

ครั้งนี้ จำานวน 50 สถาบัน 622 ทีม โดยเป็นการนำาเสนอ

ไอเดียในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปสนับสนุนความ

แข็งแกร่ง สร้างโอกาสใหม่ๆ แก่กลุ่มรากฐานหลักของ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

ประเทศ ประกอบด้วยเกษตรกรรม (สินค้าแปรรูปทางการ

เกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร หรอืผลติผลทางการเกษตรทีท่ำาการแปรรปู 

ซึง่จัดโดยบรษิทั แอดวานช ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จำากดั (มหาชน) 

หรือ AIS และนิตยสาร BrandAge

โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11
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 นสิติคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัย

ทักษิณ จำานวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย นางสาว สุกัยย๊ะ 

หมัดอะดั้ม นางสาว ศศิธร จับปรั่ง และ นางสาว สุไมญา 

หมีอะด้ำา ในนามของทมี “Marketing ไฟท”์ ได้นำาเสนอแผน

งานเพื่อพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนใน

หัวข้อ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน คนเลี้ยงปลา บ้าน

บางไหน สิงหนคร” เข้าร่วมประกวดในโครงการ ‘KFC 

Community Hero เปน็ตัวจรงิเพือ่สงัคม’ 2017 และสามารถ

คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการคัดเลือกและติดตามผลการ

พัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 5 เดือน โดยคณะ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุจิากวชิาชพีตา่งๆ จากจำานวนแผนที่

ส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 แผน

 โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพ่ือ

สังคม’ 2017 เป็นโครงการประกวดการนำาเสนอแผนงาน

พัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน จัดโดย เค

เอฟซี ประเทศไทย โดยในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 

2 ภายใต้แนวคิด “คิดให้ใช่...แล้วไปให้สุด” เพ่ือตอกย้ำา

แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” 

รางวัลชนะเลิศ 
“KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017

บทบาทของแบรนดเ์คเอฟซใีนการสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้น

รุ่นใหม่ได้รู้จักและเคารพตัวตนท่ีแท้จริงของตัวเอง นำา

ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่มีมาขับเคลื่อนสังคมให้

ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้คนรุ่น

ใหม่ให้เห็นแก่ส่วนรวมและตระหนักถึงการสร้างประโยชน์

ต่อชุมชนไม่ว่าจะด้านใด ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำา

ประเทศไทยให้น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิม 

 แนวคิดของแผนงาน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชน 

คนเล้ียงปลา บ้านบางไหน” ของทีม “Marketing ไฟท์” 

เป็นการแปรรูปเศษอาหารจาก KFC ที่ลูกค้าทานเหลือทิ้ง 

เช่น เศษกระดูกไก่ KFC เศษเนื้อไก่ KFC กากแป้ง KFC นำา

มาแปรรูปเป็นอาหารเสริม ใช้ในการเลี้ยงปลากะพงขาวใน

กระชงัใหก้บัชาวบา้นชมุชนบา้นบางไหน หมูท่ี ่3 ตำาบลปาก

รอ อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาการเลี้ยง

ปลากะพงขาวที่มีต้นทุนสูง ในการซื้ออาหารปลา และ

เป็นการบริหารจัดการเศษอาหารจาก KFC ที่ลูกค้าทาน

เหลือแล้วทิ้งมาทำาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน ซึ่งอาหารปลาท่ีได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับ

อาหารเม็ดสำาเร็จรูปท่ีขายตามท้องตลาด แต่ราคาถูกกว่า 

ขัน้ตอนวธิกีารทำาไมยุ่ง่ยาก และยงัเปน็การชว่ยลดรายจา่ย 

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้อย่างยั่งยืน
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 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับ

มอบหมายจากสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22 – 31 

มกราคม 2561 โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทยเขา้

ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 114 สถาบัน และจำานวนนักกีฬาและ

เจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คน ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัย

ทักษิณได้ส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ในครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละ

สถาบนั และเสรมิสรา้งและพฒันานสิติใหมี้วนิยั มนี้ำาใจเปน็

นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

  สรุปผลการแข่งขัน นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย

ทักษิณสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันจำานวน 6 

เหรียญ (1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง) อยู่ในลำาดับที่ 

62 จากจำานวน 114 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน จาก

ประเภทกีฬาต่างๆ ดังนี้ 

ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
แสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ

เหรียญเงิน
• ปันจักสีลัต G รุ่นน้ำาหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. 

บุคคลชาย 

 นาย ณัฐดนัย  อ่อนแก้ว 

เหรียญทองแดง 
• เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว–ชาย  

 นาย ปุญญวีร์  แดงเปีย 

 นาย กฤตนันท์  นวลแก้ว  

 นาย ฮานิฟ  สาแลแม      

 นาย เราะห์มัน  ยะโก๊ะ 

   นาย รุสดี  หลีเหร็ม 

• ปันจักสีลัต B รุ่นน้ำาหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. 

บุคคลหญิง

 นางสาว ฟาฮาดา  วาแมดีซา 

• ปันจักสีลัต E รุ่นน้ำาหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. 

บุคคลหญิง

 นางสาว วิรวรรณ  ชุมแสง  

• เปตอง ประเภท Shooting บุคคลหญิง

 นางสาว วันวิสาข์  สังขะพันธ์ 

• มวยไทยสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท น้ำาหนัก 71-75 กก. ชาย

 นาย ธีรวัฒน์  จิตต์ชะนะ 

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย

ทักษิณทุกท่านขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมต่อความ

ทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจ และเสียสละของคณะนักกีฬาและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้

ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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 มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ ได้ดำาเนนิโครงการประกวดศลิปนิ “ดาว

เดน่บวัหลวง 101” มาอยา่งตอ่เนือ่ง นบัตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2551 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้ศิลปินรุ่น

ใหมไ่ดม้โีอกาสเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ การทำางานรว่ม

กับผู้อื่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้าง

มติรภาพระหว่างกนั โดยเปดิโอกาสใหน้สิตินกัศกึษาศลิปะ

ของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุกสถาบันมีโอกาสเข้า

ร่วมประกวดผลงาน และโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง 101” 

ครัง้ที ่10 ประจำาป ี2560 นี ้ซึง่จดัขึน้ในระหวา่งวนัที ่18–27 

พฤศจิกายน 2560 ภายใต้หัวข้อในการสร้างสรรค์งาน คือ 

“ประเทศไทย: อรุโณทัยแห่งจินตนาการ” มีผู้เข้าร่วม

รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ประจำาปี 2560
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

โครงการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำานวน 32 สถาบัน 

35 คณะวิชา และคณะกรรมการได้ตัดสินให้ นาย ฤทธิเดช 

เสียงเส้ง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้รับรางวัลอันดับ 1 รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอด

เยี่ยม 

 โดยนาย ฤทธเิดช เสยีงเสง้ มแีนวคดิในการสรา้งสรรค์

ผลงาน “เพือ่ตอ้งการสะทอ้นถงึกลุม่คนเกษตรกรในชนบท

ทีม่คีวามหวงัในอนาคตในดา้นเศรษฐกจิ (ยางพารา) ทีด่ขีึน้

ในด้านต่างๆ ในอนาคตท่ีนำาพาประเทศเจริญรุ่งเรืองมาก

ขึน้ โดยอาศยัเยาวชนรุน่หลังท่ีเปรยีบเหมอืนความหวงัใหม ่

ตน้กลา้ใหมข่องสงัคมไทยเปน็กำาลงัสำาคญัในการพฒันาให้

เท่าทันกระแสสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในอดุมคต ิโดยแสดงออกมาผา่นกริยิา ท่าทาง พืน้ผวิ ความ

รู้สึก ของใบหน้ามนุษย์ท่ีมีความสุขด้วยรอยยิ้ม สายตาที่

มุ่งมั่นสู่มุมมองใหม่”

28
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รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม ประจำาปี 2560

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณได้ส่งผลงานของคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” 

ประจำาปี 2561 ซ่ึงจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในระหว่างวันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์ 2561                             

ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวที

ระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำาเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมท่ีเกิด

จากการสร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในงานดังกล่าวมี

ผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังน้ี

 1. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561
  รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

  ผลงาน “คล่ืนผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์เซ็นเซอร์ท่ีทำางานบนสมาร์ทโฟน”

  เจ้าของผลงาน ดร.ปกรณ์  ปรีชาบูรณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  อำาลอย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561
  รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา

  ผลงาน “แบบจำาลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริง”

  เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  คงภักดี   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

    นายวิทยา  ทวีพงศ์ศักด์ิ     นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

 

ได้รับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2561
ผลงานของคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
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 3. รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2561 ระดับอุดมศึกษา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

  ผลงาน “พลังงานและสารหล่อล่ืนชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต”

  เจ้าของผลงาน  นายโอภาส  ชูนุตร นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ 

    นางสาวธนาภรณ์  รักการ นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ 

    นางสาวนาริสา  บินหะยีดิง นิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 4. รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2561 ระดับอุดมศึกษา 
  รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

  ผลงาน “เคร่ืองวัดความช้ืนในไม้ยางพาราด้วยค่าความจุไฟฟ้า”

  เจ้าของผลงาน นางสาวอนุชตรา  ปาโต นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

    นางสาวนุชนาถ  นาเหนือ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

    นางสาวโรน่า  ปาลาเร่ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

  ผลงาน “เคร่ืองวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ” 

  เจ้าของผลงาน นายวรรษภัทร  ม่ันเกษม  นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

    นายอภิสิทธ์ิ  คงชิต นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

    นายศราวุธ  พรมสังข์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

  ผลงาน “ชุดทดลองเคร่ืองช่ังกระแส” 

  เจ้าของผลงาน นางสาว ณัฐณิชา อรน้อม นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

    นาย ฐาวัฒน์ชัย เลิศไกร นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์

    นางสาว วริศรา จันทร์ใหม่     นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์
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ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์   

     สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร

ให้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เลขที่อนุสิทธิบัตร 13478

ข้อมูลรายละเอียดของผลงาน

 ผลงานการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้งโดยใช้เอน

ไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีวัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล ลดขั้นตอน

การผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งการนำาผลปาล์มมาสกัดเอน

ไซม์ไลเปส ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของปาล์มทะลาย แก้ไข

วกิฤตคิวามผนัผวนของราคาปาลม์ทะลาย โดยการใชน้้ำาทิง้

จากโรงงานสกดัน้ำามันปาลม์เปน็สารตัง้ตน้ในการผลิตไบโอ

ดีเซลและเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม มี

กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยมีขั้นตอนหลักสี่ขั้นตอน 

ประกอบด้วย ขั้นตอนแรก การเตรียมตัวอย่างน้ำาท้ิงจาก

โรงงานสกัดน้ำามันปาล์ม โดยการหมุนเหวี่ยงเพื่อแยก

 ผลงานการประดิษฐ์

กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้ง
โดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา“

เฉพาะตะกอนออก ขั้นตอนท่ีสอง การสกัดน้ำามันจาก

ตะกอนโดยใชก้ารสกดัดว้ยซอกเลต ในตวัทำาละลายผสมระ

หวา่งเฮกเซน เมทานอล และอะซโิตน ขัน้ตอนทีส่าม การเต

รียมเอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม และขั้นตอนท่ีส่ี การนำา

น้ำามนัทีส่กดัไดม้าผลติไบโอดเีซลดว้ยปฏกิริยิทรานสเ์อสเท

อริฟิเคชันโดยเร่งด้วยเอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม
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“

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร
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 กรมทรพัยสิ์นทางปญัญาไดอ้อกอนุสิทธิบตัรใหแ้ก่

มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11984 “แป้ง

ข้าวสังข์หยดชุบทอด” จากผลงานการประดิษฐ์คิดค้น

ของ อาจารย์ ดร. พรพิมล  มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 แป้งชุบทอด คือแป้งที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ใช้ชุบ

อาหารก่อนนำาไปทอดเพื่อทำาให้กรอบ อาหารท่ีมีการชุบ

แปง้ทอดไดแ้ก ่กุง้ชบุแปง้ทอด ปลาหมกึชบุแปง้ทอด ไกช่บุ

แป้งทอด ผักชุบแป้งทอด เป็นต้น แป้งชุบทอดส่วนใหญ่

ผลิตจากแป้งสาลีและแป้งมันสำาปะหลัง ส่วนผสมของแป้ง

ชุบทอดและองค์ประกอบในแป้งมีอิทธิพลต่อลักษณะเนื้อ

สมัผสั การพองตวัและคณุภาพของผลติภณัฑช์บุทอด รวม

ถึงการลดการสูญเสียความชื้นและการดูดซับน้ำามันของ

อาหารระหว่างทอด 

 สิ่งประดิษฐ์ 

แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด“

“

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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 ส่ิงประดิษฐ์น้ีเป็นแป้งชุบทอดสูตรผสมแป้งข้าวสังข์หยด 

ประกอบดว้ย แปง้ขา้วสงัขห์ยด 12.5% ตอ่น้ำาหนกัแปง้สาล ี

37% ต่อน้ำาหนัก แป้งข้าวโพด 49% ต่อน้ำาหนัก เกลือ 1% 

ต่อน้ำาหนัก และผงฟู 0.5% ต่อน้ำาหนัก ที่ผ่านการเตรียมที่

เหมาะสมก่อนนำาไปชุบอาหารและทอด

 ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ เป็นการใช้แป้งข้าว

พนัธุส์งัขห์ยดในสว่นผสมของแปง้ชบุทอดเพือ่ชว่ยเพิม่สาร

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และลดการใช้ปริมาณแป้งสาลีซึ่ง

ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ

 ติดต่อสอบถามข้อมูลงานวิจัยเพ่ิมเติมได้ท่ี : ภารกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัย

และพัฒนา  074-609654 โทรภายใน 725

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร
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 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรให้   

แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12183 

“กรรมวธิกีารผลติกระดาษสำาหรบัทำาบรรจุภณัฑเ์พือ่ยดื

อายุผักและผลไม้” จากผลงานการประดิษฐ์คิดค้น          

ของ อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ความมุง่หมายของการประดิษฐ์นีเ้กีย่วขอ้งกบักรรมวธิี

การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษยืดอายุผักและผลไม้ ด้วยการ

เคลือบเงินนาโนที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการสีเขียว โดย

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษยืดอายุผักและผลไม้

ตามการประดิษฐ์น้ีประกอบด้วย ข้ันตอนการเตรียมเงินนาโน

ด้วยกระบวนการสีเขียว ข้ันตอนการเตรียมไคโตซาน ข้ันตอน

การแขวนลอยเงินนาโนในไคโตซานเหลว และขั้นตอนการ

เคลอืบกระดาษสำาหรบัเปน็บรรจภุณัฑผ์กัและผลไม ้วสัดทุี่

ได้จากการผลิตนี้สามารถต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียรวม

ถงึจลุินทรยีอ์ืน่ ๆ  เปน็การลดการเนา่เสียของผกัและผลไม ้

สง่ผลใหอ้ายขุองผกัและผลไม้สามารถเกบ็ไวไ้ด้นานขึน้ โดย

กระดาษสำาหรับทำาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและ             

ผลไม้นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในระบบอุตสาหกรรม

การเกษตรและอาหาร

 สิ่งประดิษฐ์ 

กรรมวิธีการผลิตกระดาษ
สำาหรับทำาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้

“

 ติดต่อสอบถามข้อมูลงานวิจัยเพ่ิมเติมได้ท่ี : ภารกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัย

และพัฒนา  074-609654 โทรภายใน 725

33จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร



34 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร สังขรักษ์ 

     และ นางสาว เสาวคนธ์ สุวรรโณ

     สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร

ให้เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

เลขที่อนุสิทธิบัตร 13479

 ผลงานการประดิษฐ์ 

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้ง
โรงงานสกัดน้ำามันปาล์มโดย
ใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา

“

“
ข้อมูลรายละเอียดของผลงาน

 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้งโดย

ใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ

แก้ไขปัญหาต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล ลดขั้นตอนการ

ผลติไบโอดเีซล รวมทัง้แกไ้ขวกิฤตกิารแยง่ชงิน้ำามนัระหวา่ง

อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมพลังงาน โดยการใช้

น้ำาทิง้จากโรงงานสกดัน้ำามนัปาลม์เปน็สารตัง้ตน้ในการผลติ

ไบโอดีเซลและเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ไลเปส โดยมี

กรรมวธิกีารผลติทีไ่มซ่บัซอ้น ซึง่มขีัน้ตอนหลกัสามขัน้ตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนที่หนึ่ง การเตรียมตัวอย่างน้ำาทิ้งโรงงานสกัด

น้ำามันปาล์ม โดยการหมุนเหวี่ยงเพ่ือแยกเฉพาะตะกอน

ออก ขั้นตอนที่สอง การสกัดน้ำามันจากตะกอนโดยใช้การ

สกดัดว้ยซอกเลตในตวัทำาละลายผสมระหวา่งเฮกเซน เมทา

นอล และอะซิโตน และขั้นตอนสุดท้ายคือการนำาน้ำามันที่

สกดัไดม้าผลติไบโอดเีซลดว้ยปฏกิริยิาทรานสเ์อสเทอรฟิเิค

ชันโดยเร่งด้วยเอนไซม์ไลเปสจากจุลินทรีย์ Aspergillus 

niger 

  

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร



35จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ :  อาจารย์ ดร. กรกนก  อุบลชลเขต

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร

ให้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เลขที่อนุสิทธิบัตร 13269

ข้อมูลรายละเอียดของผลงาน

 การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือสังเคราะห์

ไทเทเนยีมไดออกไซด์เจอืเงินด้วยกรรมวธีิโซล-เจลและการ

 ผลงานการประดิษฐ์

กรรมวิธีการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์
เจือเงินด้วยวิธีโซล-เจล และการตกตะกอน
ร่วมสำาหรับควบคุมเชื้อราหน้ายางพารา

“ “

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

ตกตะกอนร่วม เพื่อนำาไปใช้งานในการยับยั้งเชื้อราในหน้า

ยางพารา โดยกระบวนการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์เจือ

เงินนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมสารไทเทเนียมได

ออกไซด์เจือเงิน ขั้นตอนการให้ความร้อนแก่ผงไทเทเนียม

ไดออกไซด์เจือเงิน ขั้นตอนการผสมไทเทเนียมไดออกไซด์

เจือเงินกับไคโตซานเหลว ซึ่งวัสดุที่ได้จากการผลิตนี้

สามารถยับยั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียรวมถึงจุลินทรีย์อื่นๆ 

ภายใต้ภาวะที่มีแสงและไม่มีแสง ทั้งในอากาศ น้ำา รวมถึง

บริเวณหน้ายางพารา โดยสารยับยั้งเชื้อราหน้ายางที่ผลิต

ได้นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในระบบอุตสาหกรรม

การเกษตร



36 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร. ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำา 

     นางสาวอมรรัตน์ เสนพริก 

     และ อาจารย์ ดร. เตือนตา ร่าหมาน 

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร

ให้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เลขที่อนุสิทธิบัตร 13017 

ข้อมูลรายละเอียดของผลงาน

 เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis sp. 
เปน็สตัวเ์ศรษฐกจิทีส่ำาคญั เนือ่งจากนยิมใชเ้ปน็อาหารพอ่
แม่พันธุ์สัตว์น้ำาโดยเฉพาะกุ้งทะเล และปลากินเนื้อหลาย
ชนิด การผลิตพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายโดยวิธีการดั้งเดิมใน
ประเทศไทยโดยทั่วไปไม่มีกรรมวิธีการควบคุมการเลี้ยงใน
ระดับความเค็มและปริมาณแสงสว่างที่ได้รับอย่างชัดเจน 
(ใช้แสงธรรมชาติในการเลี้ยง) ทำาให้ไม่สามารถควบคุม
คุณภาพของพอ่แมพ่นัธ์เพรยีงทราย พอ่แมพ่นัธ์ุมขีนาดไม่
เหมาะสม มอีตัราการเจรญิเติบโตต่ำาหรอืไม่สม่ำาเสมอทำาให้
ใช้ระยะเวลาในเล้ียงนาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและมี
อัตรารอดต่ำา กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของ
เพรียงทราย หรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis sp. ด้วย
การควบคุมระดับความเค็มของน้ำา และควบคุมระยะเวลา
การไดร้บัแสงสว่างทีใ่ชเ้ลีย้งเพรยีงทรายนี ้มีผลทำาให้เพรยีง
ทรายมีอัตรารอดสูง มีขนาดลำาตัวใหญ่ มีน้ำาหนักที่เพิ่มขึ้น 
และอัตราการเจริญเติบโตสูง 

 ผลงานการประดิษฐ์

“

 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธ์ุ
เพรยีงทรายดว้ยการควบคมุระดบัความเคม็ของน้ำารว่มกบั
ปริมาณแสงสว่างที่ได้รับสามารถกระทำาได้โดยการเลี้ยง
เพรียงทรายอายุ 2 เดือน น้ำาหนักเฉลี่ยประมาณ 0.6 กรัม 
ในกระบะพลาสติก ขนาด 27x35x24 ซม. ความหนาแน่น
ในการเลี้ยง 333 ตัว/ตร.ม. ระยะเวลา 63 วัน ที่ระดับความ
เค็ม 4 ระดับคือ 15 20 25 และ 30 ส่วนในพันส่วน โดยให้
ไดร้บัแสงสวา่งจากระบบเปดิปดิอตัโนมตัติามเวลาทีก่ำาหนด
คือ สว่าง 12 ชั่วโมง และมืด 12 ชั่วโมง โดยพบว่าเพรียง
ทรายทีเ่ลีย้งในระดบัความเคม็ของน้ำา 30 สว่นในพนัสว่นมี
อตัรารอดสงูสดุคอื 90 เปอรเ์ซน็ต ์มนี้ำาหนกัทีเ่พิม่ขึน้สงูสดุ 
42 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีอัตราการเจริญเติบโต 0.032 มก/
สัปดาห์ และมีอัตราการเจริญเติบโตจำาเพาะ 0.0047 
เปอร์เซ็นต์/วัน ซึ่งสูงกว่าเพรียงทรายที่เลี้ยงในน้ำาที่ระดับ
ความเค็มอื่น 

“

กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโต
ของพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือ
ไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. 
ด้วยการควบคุมระดับความเค็มของน้ำา
ร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

36 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ



37จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร. รัทรดา เทพประดิษฐ์ 

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

     มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร

ให้เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

เลขที่อนุสิทธิบัตร 13169

ข้อมูลรายละเอียดของผลงาน

 เครื่องดื่มจากข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องดื่ม

ธัญญาหารพร้อมชงดื่มและชาข้าว ซึ่งมีลักษณะเป็นผง       

ที่ต้องชงดื่มกับน้ำาร้อน โดยเครื่องดื่มธัญญาหารจากข้าว

พรอ้มชงดืม่นัน้จะมีลกัษณะทีเ่ปน็ผงทีต้่องชงด่ืมอาจมสีว่น

ที่ไม่ละลายและตกตะกอน นอกจากนั้นเครื่องดื่มจากข้าว

ชนิดอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มน้ำานมข้าว และเครื่องดื่มจากข้าว

ที่มีการผลิตโดยการนำาข้าวมาบดละเอียดและกรองเอา 

ส่วนของแข็งออก และนำาส่วนของของเหลวมาแต่งกลิ่นรส     

และบรรจุขายในรูปของเครื่องดื่มจากข้าว ซึ่งลักษณะของ

ของเหลวจะไม่ค่อยมีความเสถียร อาจมีของแข็งหรือ

 ผลงานการประดิษฐ์

กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมสารสกัดจากข้าว

“

อนุภาคแขวนลอย และอาจจะมีอนุภาคของแข็งบางส่วนที่

ใหญแ่ละมนี้ำาหนกัและจะตกตะกอนไดใ้นเวลาตอ่มา อกีทัง้

ข้าวมีสี เป็นข้าวที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีสี เช่น สีแดง สีดำา  

สีม่วง สีน้ำาตาล และสีอื่นๆ สีเป็นรงควัตถุประเภทฟลาวา

นอยด์ชนิดแอนโทไซยานิน ที่มีสารแอนติออกซิแดนซ์สูง      

มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วย

ชะลอความชรา และลดความเส่ียงในการเปน็โรคตา่งๆ เชน่ 

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบภูมิคุ้มกันทำางานผิดปกติ ดัง

นั้นข้าวมีสีถ้าได้นำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่ม 

ก็จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้สูงกว่าข้าวขาวพันธุ์อื่นๆ 

“

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

37จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ



38 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง 

        และ นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง

    สาขาวิชาชีววิทยา 

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตร

ให้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เลขที่อนุสิทธิบัตร 13477

 ผลงานการประดิษฐ์ 

ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของ
เสียอินทรีย์และน้ำาเสียโดยการบูรณา
การกระบวนการหมักแบบไร้แสงกับ
กระบวนการอิเล็กโตรไลซิสชนิดใช้ตัว
เร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง

“
“

ข้อมูลรายละเอียดของผลงาน
 สิ่ งประดิษฐ์นี้ เป็นระบบผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดย
กระบวนการทางชวีภาพจากของเสียอนิทรยีแ์ละน้ำาเสยีโดย
การบรูณาการกระบวนการการหมกัแบบไรแ้สงกบักระบวน
การอิเล็กโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพท่ีอุณหภูมิสูง โดย
ระบบประกอบด้วย ถังเก็บน้ำาเสียก่อนเข้าระบบเช่ือมต่อกับ
ถังหมักแบบไร้อากาศด้วยต่อส่งน้ำาเสีย โดยมีเคร่ืองป้ัมติด
ตัง้อยูร่ะหวา่งถงัเกบ็น้ำาเสยีกบัถงัหมกัแบบไรอ้ากาศ และมี
ตัวกระจายน้ำาเสีย ให้ท่ัวท้ังถังหมัก ภายในถังหมักส่วนที่
หนึ่งมีวัสดุตรึงจุลินทรีย์แบบไร้อากาศชอบร้อนกลุ่มที่เด่น
ด้วยสายพันธุ์ Thermoanaerobacterium sp. และมีเครื่อง
ปั้มเพื่อหมุนเวียนน้ำาเสียและเพื่อประสิทธิภาพการย่อย
สลายของสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ น้ำาเสียจากการผลิต
ไฮโดรเจนส่วนที่หนึ่งซึ่งมีกรดอินทรีย์เหลือจากการหมัก
แบบไร้แสงเข้าสู่ส่ วนที่สอง โดยมีแผ่นกั้นระหว่าง
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนแบบไรแ้สงกบักระบวนการอเิลก็
โตร ไลซิสชนิดตัวเร่งชีวภาพท่ีอุณหภูมิ สูง และใน
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนส่วนที่สองมีขั้วไฟฟ้าแอโนดยึด
ติดอยู่ด้านล่างถัดจากถังหมักส่วนท่ีหนึ่ง และมีขั้วไฟฟ้า
แคโทดยึดติดอยู่ส่วนบน ซึ่งขนาดของขั้วไฟฟ้าแอโนดและ
แคโทดขึ้นอยู่กับขนาดของถังหมัก ซึ่งขั้วไฟฟ้าแอโนดและ
ขั้วไฟฟ้าแคโทดถูกเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายนอก 
(Power supply) โดยที่ขั้วไฟฟ้าแอโนดถูกตรึงด้วยจุลินทรีย์
ในกลุม่ exoelectrogenic bacteria และมกีรวยคว่ำาตดิตัง้อยู่
ภายในเพือ่กัน้แบง่ไมใ่ห้ตะกอนจุลินทรยีไ์หลออกจากระบบ
หมกั น้ำาเสยีทีผ่า่นกระบวนการผลติไฮโดรเจนโดยการหมกั
แบบไร้แสงและเซลล์อิเล็กโตรไลซิสชนิดตัวเร่งชีวภาพที่
อณุหภมูสิงูไหลออกจากระบบเขา้สูถ่งัเกบ็น้ำาทิง้ และมสีว่น
เกบ็กา๊ซไฮโดรเจนจากกระบวนการผลติในถงัหมกักอ่นออก
สู่ถังเก็บไฮโดรเจนเพื่อน้ำาไปใช้ประโยชน์

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นชาวอำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เกิดเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2502 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
“โนรา” จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ โดยเริ่มต้นจากศึกษาเรียนรู้ และ
รับชมการรำาโนราของขุนอุปถัมภ์นรากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 และได้เรียนรำาโนรากับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาโรจน์ นาคะวิโรจน์ ซึ่งเป็นศิษย์ของขุนอุปถัมภ์นรากร ณ สถาบันราชภัฏ
สงขลา จนกระทั่งเกิดความชำานาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ มีความมุ่ง
ม่ันในการสบืสานศลิปะและวฒันธรรมของชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาเผยแพรค่วาม
รู้ทางดา้นโนรา เพือ่ใหเ้ยาวชนรุน่หลงัเหน็ความสำาคญัในคณุคา่ของวฒันธรรมพืน้บา้นอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ผ่านการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษา การถา่ยทอดและฝกึอบรมทัง้ในระบบ
และนอกระบบการศกึษา และยงัไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถเฉพาะตวัเชือ่มโยงวฒันธรรมให้
สอดคล้องกับการดำารงชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้สร้างรูปแบบใหม่ๆ ใน
การแสดง “โนราสร้างสรรค”์ อาท ิโนรารว่มสมยั เรือ่ง “คร”ู “บนิ” “สงัขท์อง ตอนรจนาเลอืก
คู่” โนราซดัทา่ “รว่มสมยั” “ตามภาษาดนตร”ี  โนราชดุ “วฒันธรรมทอ้งถิน่สง่เสรมิเศรษฐกจิ
สรา้งสรรค”์ “ใตร้ม่พระบารมีจกัรวีงศ์” “เทดิพระเกยีรต”ิ และ “โนราบชูาหลวงปูท่วด” เปน็ตน้  
 ตลอดเวลากว่า 40 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ได้อุทิศตนให้กับการ
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านโนราอย่างแท้จริง จนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ในฐานะปราชญ์โนรา และผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มากมาย อาทิ 
 • รางวัลคนดีศรีสงขลา ประจำาปี 2560
 • รางวัลปิตาภรณ์แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำาปี 2560
 • รางวลัศลิปนิแหง่สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัยาณวิฒันา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
ประจำาปี 2560 สาขาดนตรีและนาฏศิลป์
 • รางวัลพระสิทธิธาดาทองคำา ประจำาปีการศึกษา 2547  
 • รางวัลบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านเพื่อเยาวชน  
 • รางวัลศิลปินแห่งละครเวทีภัทราวดีเธียเตอร์  
 • รางวัลศิลปินโนราของสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครซิดนีย์  
 • รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ 
ปราชญ์แห่งศาสตร์โนราทักษิณ 
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