
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2559จดหมำยข่ำว

08
รอบรั้ววิทยาเขตตรัง

ไข่เค็มโคลนทะเลเสริมอาชีพ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

03

15
คนในอยากบอก 

คนนอกอยากเล่า

http://www.trang.rmutsv.ac.th



สวัสดีผู้อ่านจดหมายข่าวทุกท่าน ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 
ปทีี ่3 ของจดหมายขา่วมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย
วิทยาเขตตรัง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 
พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 
ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสดังกล่าว เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำาเร็จ
การศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2558 ซ่ึงได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรไปเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ทุกท่าน

สารรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

บทบรรณาธิการ

การปรับตัวจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตจริงของการทำางาน 

ถือเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับบัณฑิตจบใหม่ทุกท่าน บัณฑิต

บางท่านอาจจะเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป แต่บางท่านก็อาจ

จะเลือกเดินในสายงานอาชีพที่ใฝ่ฝัน การปรับตัวสู่การทำางานของ

บัณฑิตจบใหม่จึงเป็นเรื่องสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา สภาพ

แวดล้อม แต่ทั้งนี้สิ่งที่บัณฑิตทุกคนควรมีคือวินัยในตนเอง

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง ฉบับนี้ ยังคงรวบรวมเนื้อหาสาระ ความรู้ กิจกรรม

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นกิจกรรมของ

นกัศกึษา การพฒันาองคค์วามรูใ้หมข่องคณาจารย ์บคุลากร รวมถงึ 

การบรกิารวชิาการ การบรูณาการความรูร้ว่มกบัชมุชน เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่านและผู้ท่ีสนใจทุกท่านได้รู้จักมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มากยิ่งขึ้น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม)
รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ไข่เค็มเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และยังพบว่ามีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไข่เค็มมี
รสชาติทีอ่ร่อย สะดวกในการประกอบอาหาร และยงัสามารถเป็นสว่นผสม 
ในอาหารคาวหวานได้ดี การทำาไข่เค็มในปัจจุบันนิยมใช้ไข่เป็ด เพราะ 
ไข่เป็ดไม่นิยมนำามาบริโภคสด ไม่เหมือนกับไข่ไก่หรือไข่สัตว์ชนิดอื่น จึง
เกดิการแปรรปูเป็นไขเ่คม็เพือ่ชว่ยเกบ็รกัษาไขใ่หน้านขึน้ การแปรรปูไขเ่คม็ 
ส่วนใหญ่มี 2 วิธี คือ การทำาไข่เค็มแบบดองน้ำาเกลือและการทำาไข่เค็ม
แบบพอกดนิ ลกัษณะของไขเ่คม็ ภายนอกเปลอืกไขเ่คม็จะตอ้งไมแ่ตกรา้ว 
หรือบุบ ส่วนลักษณะภายในเมื่อต่อยใส่ถ้วย ไข่ขาวจะมีลักษณะข้น ใส 
ไข่แดงจะเป็นทรงกลม เมื่อนำาไปต้มจนสุก ไข่ขาวจะไม่เค็มมาก  
ไข่แดงมีรสเค็มมันพอดี 

การทำาไขเ่คม็แบบพอกดนิทีว่างจำาหนา่ยในทอ้งตลาด สว่นใหญ ่
ผู้ประกอบการจะใช้ดินจอมปลวกและดินเหนียวทั่วไปเป็นส่วนผสมใน
การทำาไข่เค็มแบบพอกดิน จึงคิดว่าหากการทำาไข่เค็มแบบพอกดินจะ
ใช้ดินโคลนจากบ่อน้ำาพุร้อนเป็นส่วนผสมในการทำาไข่เค็มแบบพอกดิน
แทนดินจอมปลวกและดินเหนียวทั่วไป เพราะดินโคลนจากบ่อน้ำาพุร้อน
มีปริมาณแร่ธาตุแมกนีเซียมและเหล็กมากกว่าในดินท่ัวไป จึงหวังว่าดิน 
โคลนน้ำาพุร้อนน่าจะส่งผลให้ไข่เค็มมีความแตกต่างกันกับไข่เค็มใน 
ท้องตลาดในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านรสชาติ สี กลิ่น เป็นต้น เป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนโดยชุมชน  

โคลนน้ำ�พุร้อน
โคลนน้ำาพุร้อนโดยส่วนใหญ่ที่นิยมนำามาดูแลผิวมาช้านาน 

คณุสมบัตขิองโคลนคอืช่วยดดูซบัสิง่สกปรกออกจากผิวไดอ้ย่างล้ำาลกึ และ
ชว่ย detox ชว่ยดูดซับน้ำามนัสว่นเกนิบนผวิหนา้และกระชบัรขูมุขน โคลน
อาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะ แบบแรก แบ่งตามแหล่งที่มาของโคลน คือโคลน 
ภูเขาไฟและน้ำาพุร้อน ได้แก่ โคลนเถ้าภูเขาไฟในสหรัฐอเมริกา โคลนโป่งเดือด 
แม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โคลนแม่น้ำาและทะเลสาบและโคลน 
ทะเล ไดแ้ก ่โคลนทะเลเดดซ ีทัง้นีโ้คลนแตล่ะแหลง่ทีม่าจะมสีว่นผสมของ
แร่ธาตุ วิตามินแตกต่างกันไปด้วย เช่นโคลนภูเขาไฟและน้ำาพุร้อนมีธาตุ
กำามะถันและโพแทสเซียมสูง ส่วนโคลนแม่น้ำาและทะเลสาบจะมีวิตามิน
และสารพฤกษเคมีมาก ต่างจากโคลนทะเลที่มีเกลือเป็นส่วนผสมสำาคัญ

โคลนทะเลน้ำาพุร้อนที่พบที่อ่าวสิเกาซึ่งเป็นเขตป่าชายเลนใน
อ่าวสิเกา ตำาบลบ่อหิน อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง  พบโดยชาวประมงใน
พื้นที่ ปัจจุบันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) ชุมชนจึงสนใจการใช้
ประโยชน์จากโคลนบ่อน้ำาร้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต จาก
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชัิย วทิยาเขตตรงั จงึเข้าไปชว่ยเหลือ
ชุมชน เริ่มต้นตั้งแต่การส่งตัวอย่างดินโคลนไปวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี 
และสารตกค้าง ซ่ึงพบว่าโคลนจากบ่อน้ำาพุร้อนมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ 
รวมทัง้ไมม่สีารตกคา้งทีเ่ปน็อนัตรายตอ่รา่งกาย  โดยเฉพาะสารกำามะถนั
ที่มีค่าน้อยมาก  

ไข่เค็มโคลนทะเลเสริมอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เม่ือทำาการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วว่าโคลนทะเลน้ำาพุร้อนดังกล่าว 
ไม่มีสารโลหะที่เป็นพิษกับร่างกาย จึงได้นำามาทำาการศึกษาทดลองโดย
การใช้เป็นวัสดุในการพอกไข่ และเป็นผลผลิตไข่เค็มโคลนทะเลน้ำาพุร้อน 
ซึ่งมีส่วนผสมประกอบด้วยวัสดุพอกประกอบสามส่วนคือดินโคลน เกลือ 
และขี้เถ้าแกลบ ตามความตั้งใจของคุณบรรจง นฤพรเมธี ที่ตั้งใจจะสร้าง
อาชีพให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนบ้านพรุจูด 

ทั้งนี้ในการเตรียมดินโคลน จะใช้ดินโคลน 760 กรัม ร่วมกับ
เกลอื 490 กรมั  ดนิโคลนจะนำามาตากใหแ้หง้แลว้บดเปน็ผง จากนัน้นำามา 
ร่อนเพื่อคัดแยกส่ิงเจือปนออก ใช้เกลือผงผสมไอโอดีนที่มีจำาหน่ายใน 
ทอ้งตลาดทัว่ไป สว่นขีเ้ถา้แกลบจะใชเ้ปลอืกขา้ว (ท่ีสเีอาเมลด็ออกแลว้) เผา
ด้วยอุณหภูมิสูงไม่เกิน 600 องศาเซลเซียสในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยๆ 
การเผาไหมจ้ะเกิดขึน้ไมส่มบรูณ ์ โดยสงัเกตจากการไมเ่กดิเปลวไฟขณะเผา 
ไหม้ จนได้แกลบสีเทาท่ีมีเน้ือข้ีเถ้าแกลบแข็ง และคงรูปมากกว่าแกลบชนิดอ่ืน 
เพื่อนำามาใช้เป็นตัวผสมช่วยในการยึดเกาะวัสดุพอก 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หลังจากการทดลองใน
ห้องปฏิิบัติการแล้ว จึงลงไปอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน
พรุจูด หมู่ 2 ตำาบลบ่อหิน อำาเภอสิเกา เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน
ในชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และยังสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ใน 
ชุมชนเพ่ือเป็นของฝากแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาทัศนศึกษาและท่องเท่ียว 
ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ เนื่องจากการทำาไข่เค็มโคลนทะเลเน้นวัตถุดิบ 
พื้นบ้านและมีความเป็นธรรมชาติ  โดยไข่เป็ดได้จากชาวบ้านที่เลี้ยงเอง
แบบธรรมชาติ และหมักโคลนทะเลน้ำาพุร้อนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หาได้ในบริเวณชุมชน การใช้โคลนจะไม่ใช้มากจนเกิดการแย่งชิงโคลน
ทะเลและทำาลายระบบนิเวศ เนื่องจากจะเน้นขายไข่เค็มแบบต้มสุก ดัง
นั้นดินโคลนสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้  เรียกได้ว่าไข่เค็มโคลนทะเล
เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเนน้เปน็สนิค้าเพือ่สนบัสนนุ
การท่องเที่ยวชุมชน ช่วงที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านมีโอกาสได้ต้อนรับท่านทูต
เยอรมันที่มาเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ซึ่งทูต
เยอรมันให้ความสนใจและได้ซื้อกลับไปรับประทานด้วย   ปัจจุบันชุมชน
เริ่มผลิตจำาหน่ายและนำามาเป็นกิจกรรมเรียนรู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง   เรียกได้ว่า ไข่เค็มโคลนทะเลช่วยสร้างอาชีพ  แล้วยังเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

แนะนำานักวิจัย ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต 
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
179 หมู่ 3 ตำาบลไม้ฝาด อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150  
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โครงก�รก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยสถ�บันเพื่อก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการนำาเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ ณ 
โรงแรมรัษฎา อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเป็นประธาน และได้ 
รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำาแนะนำาแก่นักวิจัยสถาบันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Thailand Research Expo 2016 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรวีชัิย รว่มจัดนทิรรศการ มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิประจำาป ี2559 
(Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวนัที ่17-21 สงิหาคม 2559 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำาเสนอผลงานวิจัยการผลิตปูแสมเพื่อฟื้นฟู
สู่ระบบป่าชายเลนและเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน ของ ผศ.ดร.ชาญยุทธ 
สุดทองคง และผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูแสมดองเค็มของ 
ผศ.ดร.ชตุนิชุ สจุรติ ทีไ่ดร้บัรางวลั Korea International Women 2014 
มาร่วมนำาเสนอผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา 
สื่อมวลชน และผู้เข้าชมอีกจำานวนมาก

ง�น 9 มทร. ประจำ�ปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและเขา้รว่มประกวดการนำาเสนอผลงานวจิยัของนกัวจิยั 
มทร.ศรีวิชัย ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ครัง้ที ่8 (8th RMUTNC) และการประชมุวชิาการนานาชาติ

เยี่ยมเยียนหน่วยวิจัย 

วันที่ 21 กันยายน 2559 รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดี 
ฝา่ยวิจยัและบรกิารวชิาการ พรอ้มดว้ย ผศ.อภิรกัษ ์สงรกัษ ์เข้าพบปะ 
เยี่ยมเยียนหน่วยวิจัย การดำาเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการ
ดำาเนินงานหนว่ยวิจยัพืน้ทีน่ครศรธีรรมราช ซึง่ได้รบัการตอ้นรบัอยา่ง

ดยีิง่ จาก ผศ.ธรีวฒุ ิเลศิสทุธชิวาล หวัหนา้หนว่ยวจิยัการจดัการสุขภาพสัตวน์้ำา พรอ้มสมาชิกหนว่ยวจิยั และ รศ.สมพร ณ นคร หวัหนา้หนว่ย 
วิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น พร้อมสมาชิกหน่วยวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 25594



สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถ�บันทรัพย�กรฯ สอนน้อง “คัดแยกขยะ…รักษ์สิ่งแวดล้อม”

 วันที่ 15–16 และ 21 กรกฎาคม 2559 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัยตรัง ออกหน่วยให้บริการแก่ 
สังคมในโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะภายในโรงเรียนแก่เยาวชน เพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำานึกการคัดแยกขยะให้เกิดประโยชน์ เพื่อ
ให้เกิดการเรยีนรู้และฝกึปฏบิตัจิรงิตอ่วธิกีารคดัแยกขยะ และปลูกฝังและสรา้งจติสำานกึในการดำาเนินชวีติใหเ้ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยออก
สอนน้องนักเรียนในโรงเรียนอำาเภอสิเกา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวหิน โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
รวมกว่า 200 คน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วนัที ่26 สงิหาคม 2559 สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้ม จดัโครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษข์ึน้ โดยกจิกรรม
ครั้งน้ีจัดขึ้นภายในสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำาราชมงคลศรีวิชัยตรัง 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการ

ปั้นเย�วชนป�กเมงเป็นมัคคุเทศก์น้อยนักอนุรักษ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนักอนุรักษ์ ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและสร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากน้องนักเรียนโรงเรียนหาดปากเมง 
อ.สิเกา จ.ตรัง กว่า 100 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น

ให้คว�มรู้ด้�นสัตว์น้ำ�แก่นักศึกษ�ฝึกง�นจ�กไต้หวัน

วันที่ 1 กันยายน 2559 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเกียรติบัตรให้แก่
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไต้หวันจำานวน 3 คน ได้แก่ Miss Chia Ying  Yung, Miss Yu-Hsuan Lin  และ Miss Zhi-Yi Lin ที่คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ให้มาฝึกงานเพ่ือเรียนรู้วิชาชีพด้านสัตวแพทย์ 
เกี่ยวกับสัตว์น้ำา ที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 โดยมี สพญ.นัตติญา   
สังข์ศิริ สัตวแพทย์ประจำาสถาบันฯ  เป็นผู้ให้ความรู้

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำาจืด น้ำาเค็ม พะยูนและหญ้าทะเล เต่าทะเล แมวน้ำา 
และป่าชายเลน อีกทั้งมีการจัดแสดงป้ายข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

เพื่อต้องการสร้างแกนนำาเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชน อ.สิเกา ให้มาเป็นมัคคุเทศก์ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวภายในสถานแสดงพันธุ์
สตัวน์้ำาราชมงคลศรวีชิยัตรงัใหค้นในชมุชนและนกัทอ่งเทีย่วไดรู้จ้กั อกีทัง้เพือ่เปน็การสรา้งเครอืขา่ยเยาวชนรุน่ใหมใ่หรู้จ้กัการหวงแหนและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นกับก�รจัดก�รชุมชนต�มแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

วนัที ่14 กรกฎาคม 2559 สาขาศกึษาทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมี
อาชีพ เพิ่มทักษะการผลิตและแปรรูปสินค้าในท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามข้อตกลงระหว่าง อบต.บ่อหิน 
กับคณะฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมงกลา่วเปดิโครงการ และรว่มปลกู
ต้นไม้กับชาวบ้านในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสต้นวา ตำาบล
บ่อหิน อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

อบรมผู้นำ�สันทน�ก�ร

วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรวิีชยั วิทยาเขตตรัง จดัโครงการอบรมผูน้ำาสนัทนาการ เพือ่พฒันาทกัษะของนกัศกึษาใหม้คีวามเปน็ผูน้ำาทางดา้นนนัทนาการและสนัทนาการ 
และเตรยีมความพรอ้มในโครงการตอ้นรับนกัศกึษาใหมค่ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง ประจำาปกีารศึกษา 2559  โดยไดร้บัเกยีรต ิ
จากกองสันทนาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้นำาสันทนาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

เรียนรู้ชุมชนและอนุรักษ์พะยูนอย่�งยั่งยืน

วันที่  29 กรกฎาคม 2559 ชมรมรักษ์ดุหยง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการเรียนรู้ชุมชน
และอนรุกัษพ์ะยูนอยา่งยัง่ยนื โดยนำานกัศกึษาใหมช่ัน้ปทีี ่1 จำานวน 
200 คน ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและการจัดการ
ทรพัยากรชายฝัง่ เพือ่เรยีนรูก้ารใหบ้รกิารวิชาการและการอยูร่ว่มกนั 
กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่าย
พฒันานักศกึษา ลงพืน้ท่ีกบันกัศกึษา และไดร้บัเกยีรตจิากกลุม่แมบ่า้น 
ปากคลอง เป็นวิทยากรสอนทำาผลิตภัณฑ์นักเก็ต เกี๊ยวปลา ขูดเนื้อ
ปลา ณ กลุม่วสิาหกจิชมุชนเลีย้งปลากระชงับา้นพรจุดู (บอ่หนิฟารม์
สเตย์) ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�เขตร้อน (Tropical Aquaculture Workshop)

วันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559 สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ 
การอบรมเชงิปฏบิตักิารการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำาเขตรอ้น (Tropical Aquaculture Workshop) สำาหรบันกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีท่ำาบนัทึกข้อความ
ตกลงรว่ม (MOU) ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ไดแ้ก ่ประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม เพือ่เพิม่พนูความรูท้างดา้นการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น้ำาเขตร้อนในสภาพปัจจุบัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเข้าศึกษาดูงาน ณ 
สถานประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ฟาร์มหอยนางรม ฟาร์มสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำากัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังตรัง เป็นต้น  
โดยมี ผศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง และอาจารย์ในสาขาให้ความรู้และดูแลนักศึกษาตลอดการเดินทาง

ร่วมสืบส�น อนุรักษ์ข้�วพันธุ์พื้นเมือง

วนัที ่8-10 กนัยายน 2559 อาจารยอ์คัรเดช  ศวิรกัษ ์พรอ้มด้วยนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง และชาวบา้น 
บ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง ร่วมกันปักดำาปลูกข้าวพันธุ์จอมขวัญ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิถีชีวิตไทย ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ข้าวสายพันธุ์
พื้นเมือง และเป็นการพลิกฟื้นผืนดินให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ณ แปลงนาการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ท้ังน้ี 
ขอขอบคุณต้นกล้าพันธุ์ดี “ข้าวพันธุ์จอมขวัญ” จากชุมชนบ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง

ประกวดด�วเดือนประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

วนัที ่21 กนัยายน 2559 งานพฒันานกัศึกษา คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการประมง จัดการประกวดดาวเดือนประจำาปีการศึกษา 2559 ใน
คอนเซปต์ “พรมแดง...แดนศรีวิชัย” โดยมี นายณัฐศิษฎ์  ณ  ดำา นายกสโมสร
นักศึกษากล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช 
สจุรติ รองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา กลา่วเปดิการประกวดดาวเดอืนประจำา
ปี 2559 ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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รอบรั้ววิทยาเขตตรัง

บันทึกเทปถว�ยพระพร 12 สิงห� มห�ร�ชินี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์ 
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ “ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี” 
ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง 

ถว�ยพระพรชัยมงคล 12 สิงห� มห�ร�ชินี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั จดัพธิถีวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รอง
อธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี มีบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์
สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดพิธีไหว้ครู    ประจำาปีการศึกษา 2559  เพื่อ
แสดงความเคารพและรำาลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยมี รศ.ประชีพ  ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  
จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
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เสม็ดข�วสัมพันธ์

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง จัด
กิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 เพ่ือสาน
สมัพนัธแ์ละมิตรภาพอันดรีะหวา่งรุน่พีแ่ละรุน่นอ้ง 
ซ่ึงกิจกรรมภาคกลางวันเป็นการเข้าฐานสานสัมพันธ์
ของสาขาวิชาต่างๆ ณ บริเวณชายหาดราชมงคล 
ส่วนภาคกลางคืนเป็นการบายศรีสู่ขวัญและ 
ผกูขอ้มอืแกน่กัศกึษารุ่นนอ้ง จัดขึน้ ณ อาคารกฬีา
ราชมงคลตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา  
พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดปีระจำาวิทยาเขตตรงั
เปน็ประธานในพธิ ีและมีผูบ้รหิาร อาจารย ์ และรุน่พี ่
ร่วมพิธีการดังกล่าว ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วย
บรรยากาศแห่งความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ 

ซ้อมรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

วันที่ 14–15 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ประจำาปี
การศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี ซึ่งบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

วันพระร�ชท�นน�ม “ร�ชมงคล”

 วันที่ 15 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์
จำานวน 9 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายนของทุกปี โดยมี 
ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชเูอม รองอธกิารบดปีระจำา
วิทยาเขตตรัง เป็นประธาน มีคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดง 
ความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
ราชมงคล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี
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วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ร่วมถว�ยเทียนพรรษ�

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประมง งานบรหิารกจิการนกัศกึษา และสำานกังานวทิยาเขตตรงั ได้รว่มกนันำาเทยีนพรรษาถวายแกว่ดัตา่งๆ ใน อ.สเิกา และพืน้ทีใ่กลเ้คียง 
ทั้งหมด 9 วัด เนื่องในประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำาปี 2559 

พัฒน�ท่องเที่ยวยั่งยืน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (Memorandum of Agreement : MOA) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากอ่าวไทยเชื่อมโยงสู่อันดามัน 
ระหว่าง รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร ผู้อำานวยการสถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์ ่และนายสชุาต ิอนิกล่ำา ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขต
ตรัง ณ ห้องประชุม ST สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ โดยมี รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และร่วมลงนามในครั้งนี้

โครงก�ร CHT Freshmen Day

วันที่ 1–2  สิงหาคม 2559 งานพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการ CHT Fresh-
men Day ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสำาหรับนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2559 ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น Ice Breaking Activities กิจกรรมภาพแห่งชีวิต กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ วันที่ 2 เป็นกิจกรรม Walk Rally เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านอารมณ์ จิตใจ แก่นักศึกษาใหม่ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ใกล้จะมาถึง ในการนี้ ผอ.สุชาติ อินกล่ำา ผู้อำานวยการวิทยาลัย 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือจาก
นักศึกษาใหม่เป็นอย่างดี
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โครงก�รค่�ยคุณธรรม

วันที่  3–4 สิงหาคม 2559 งานพัฒนานักศึกษา  
และสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัด
โครงการค่ายคุณธรรม ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ 
อ.นาโยง จ.ตรงั เพือ่ให้นกัศึกษาใหม่รูจ้กัหนา้ทีค่วามเปน็พลเมือง 
รู้จักพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ รวมถึงการเสริมสร้าง
คณุธรรม จรยิธรรม ใหแ้กน่กัศกึษาใหม ่พรอ้มทีจ่ะใชช้วีติอยู่รว่มกนั 
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดการศึกษาอย่างมีความสุข

บริก�รวิช�ก�ร

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 หน่วยบริการวิชาการ งานวิชาการ
และวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ณ บ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ในโครงการ
ยกระดบัคุณภาพชวีติชมุชนแบบมสีว่นรว่มสูแ่หลง่เรยีนรูภ้มูปิญัญา
ท้องถิ่นต้นแบบจังหวัดตรัง ในกิจกรรมการจัดทำาแผนธุรกิจและ
ทดสอบตลาดเพือ่การเขา้ถงึแหล่งตน้ทนุของผลติภณัฑน์กัเกต็ปลา 
เพือ่เปน็การสรา้งอาชพีเสรมิใหก้บัประชาชนและเยาวชนในทอ้งถิน่
อย่างยั่งยืน โดยการต่อยอดการทำาธุรกิจนักเก็ตปลาของชุมชนให้
เขม้แขง็และสง่สนิคา้ออกสูต่ลาดไดม้ากขึน้ ซึง่ได้อาจารยจ์ากสาขา
บรหิารธรุกจิ เปน็ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามรูด้า้นการตลาด การเขยีนแผน
ธุรกิจ และการวิเคราะห์ธุรกิจให้แก่ชาวบ้านในชุมชน 

บริก�รวิช�ก�รโครงก�รบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้�งรอยยิ้มให้กับประช�ชน ครั้งที่ 9 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 อาจารย์สุญาพร ส้อตระกูล หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ออกให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ใน อ.สิเกา ภายใต้โครงการ “บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 9 คืนความสุขให้กับพี่น้องชาวอำาเภอสิเกา” ณ ท่าเรือทุ่งคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมีนักศึกษาจาก
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการผสมเครื่องดื่ม การทำาอาหาร และ
การให้ความรู้ด้านการทำาบัญชีครัวเรือนจากนักศึกษา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก 
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โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติก�รเขียนผ้�บ�ติกและออกแบบคอมพิวเตอร์กร�ฟิกล�ยภ�พผ้�บ�ติก    

ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2559 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
ผ้าบาติกและออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกลายภาพผ้าบาติกเพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นคุณค่าในความเป็นไทย และดำารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน และให้นักศึกษาสามารถออกแบบกราฟิกลายผ้าบาติกได้ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รอง
อธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง เป็นประธานพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิตติมา เจริญฤทธิ์ ผู้ชำานาญการในงานศิลปะเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติ “การออกแบบและเขียนลายผ้าบาติกด้วยมือ” อีกทั้งยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกราฟิกลายผ้าบาติกด้วย
คอมพิวเตอร์” โดยอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก อ.กฤตวัฏ  บุญชู เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผลงาน
ได้รับการคัดเลือก 

ถว�ยพระพร 12 สิงห� มห�ร�ชินี

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว  ประธานโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง  เป็นประธานในพิธี และร่วม
ถวายพระพรชัยมงคลต่อองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตส�หกรรม รับก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับหลักสูตร

โครงการจดัตัง้คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดร้บัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน SAR ระดบัหลกัสตูร ประจำา
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและสื่อสาร (ปริญญาตรี) ในสาขาเทคโนโลยี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาตรี) ในสาขาวิศวกรรม  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม (ปรญิญาตร)ี ในสาขาเทคโนโลยี โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ทวศัีกดิ ์เรอืงพรีะกลุ อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั
สงขลานครนิทร ์ดร.ฉตัรชยั ศภุพทิกัษส์กลุ อาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ธญับรุ ีและ ผศ.ดร.วรีะชยั แสงฉาย อาจารยค์ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสงขลา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในหลักสูตรดังกล่าว 
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คลินิกเทคโนโลยี

พัฒน�ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำ�มือบ้�นโต๊ะบัน

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.ว่าที่พันตรีดำารงค์  โลหะ 
ลักษณาเดช ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมท่ีปรึกษา ได้ดำาเนินโครงการ 
การพัฒนามาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
ตำามือบ้านโต๊ะบัน อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำามือให้มี

ประชุมเชิงปฏิบัติก�รโครงก�รเขตนวัตกรรมบริก�ร
สุขภ�พและก�รท่องเที่ยวเครือข่�ยภ�คใต้ฝั่งอันด�มัน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

ร่วมประชุมเครือข่�ยคว�มร่วมมือเพื่อก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน 

วันที่ 8–9  สิงหาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักส่งเสริมและ

ความหลากหลายชนิด พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำามือ 
นอกจากนี ้คลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วิทยาเขตตรัง ไดถ่้ายทอดเทคโนโลยีกรรมวธิกีารผลติ รวมถงึพฒันาและ 

ออกแบบกระบวนการผลติเพือ่รองรบัมาตรฐานการผลติ อย. ฮาลาล และ มผช. โดยการใหค้ำาปรกึษาและแนะนำาดา้นกระบวนการผลติทีถ่กูสขุลกัษณะ
และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้คำาปรึกษาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน มผช. และ อย. สำาหรับผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์
ใหม่ และการขึ้นทะเบียนกิจกรรม OTOP เพื่อสามารถพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปได้ในอนาคต

เทคโนโลย ีประจำาภมูภิาค ภาคใต ้(ศวภ.3) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารโครงการเขตนวตักรรมบรกิารสขุภาพและการทอ่งเทีย่วเครือข่ายภาคใตฝ้ัง่อนัดามนั 
ณ ห้องธนารมย์ 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเดชรัฐ สิมสิริ เป็นประธานใน
พิธีเปิด และให้แนวคิดในการดำาเนินงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิดโครงการเมืองสุขภาพ และการท่องเที่ยว (Medicopolis) โดย 
ผู้อำานวยการความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) และการอภิปรายแนวทาง/กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ Medicopolis โดยได้รับเกียรติจากรอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสายันต์ อินทรภักดิ์ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการพร้อมจำาหน่ายสินค้า ภายใต้แนวคิด 
การบริการสุขภาพและอาหารที่ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดแสดง

ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีและมอบโล่ให้กับหน่วยงานและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำาปี 2558 จำานวน 21 แห่ง 
ในครั้งนี้คลินิกเทคโนโลยีได้นำาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากจังหวัดตรังและสตูลเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

พัฒน�ม�ตรฐ�นก�รผลิต บรรจุภัณฑ์ และก�รส่งเสริม
ท�งด้�นก�รตล�ด ผลิตภัณฑ์จ�กสมุนไพรน้ำ�แร่

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.ว่าที่พันตรีดำารงค์  
โลหะลักษณาเดช พร้อมคณะ ดำาเนินโครงการการพัฒนามาตรฐาน 

การผลิต บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมทางด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรน้ำาแร่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บ่อน้ำาร้อนกันตัง 
จ.ตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรน้ำาแร่
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 ทุกวันนี้ด้วยวิถีชีวิตเร่งรีบในการดำาเนินชีวิต ภาวะความกดดันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทำาให้ต้องเผชิญกับภาวะ
ความเครียด ความกดดัน ซ่ึงสิ่งหน่ึงท่ีจะช่วยผ่อนคลายจากภาวะเช่นนี้ได้คงจะเป็นการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  โดยแหล่ง 
ท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือได้ว่ากำาลังเป็นกระแสและได้รับความสนใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ช่วยเติมความสดชื่นให้สมอง ปอด และ
หัวใจได้ผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่ แต่ครั้นจะให้สะพายเป้แบกขึ้นบ่าออกเดินป่าก็คงจะไม่มีเวลา ดังนั้นขอเสนอแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวภายใน 1 วัน ที่มีระยะเวลาในการเดินเท้าประมาณ 1 ชม. ...นั่นคือ...เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่มีธรรมชาติครบครัน 

ทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชัิย วทิยาเขตตรงั จะรม่รืน่ดว้ยธรรมชาตขิองปา่ไมป้ระเภทปา่ชายเลน 
เส้นทางเดินมีระยะทางไป-กลับประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งตลอดเส้นทางจะมีป้ายให้ความรู้ของพันธุ์ไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใน 
ปา่ชายเลน และมีปา้ยบอกเสน้ทางเพ่ืออำานวยความสะดวกแกน่กัทอ่งเทีย่ว รวมทัง้มจุีดพกัผอ่นหยอ่นใจใหไ้ดพ้กัเหนือ่ย ระหวา่งเสน้ทางเดิน
จะพบพรรณไมป้า่ชายเลนนานาชนดิ ทัง้แบบไมท้รงพุ่มทีท่นตอ่ความเคม็ของน้ำาทะเล เชน่ ตน้โกงกางใบใหญ ่โกงกางใบเลก็  ตนีเปด็-ทะเล 
ถั่วขาว  ซึ่งถ้ามาท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะได้พบกับดอกโกงกางทั้งโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็กที่กำาลังผลิดอก 
ชูช่อบานสะพรั่งอยู่ทั่วทั้งป่า กลิ่นของดอกแม้ไม่มีกลิ่นหอมแต่เมื่อมองดูก็สร้างความเบิกบานใจให้แก่ท่านที่มาเยี่ยมชมได้ไม่น้อย  

นอกจากชมไม้ป่าชายเลนแล้ว สามารถพบเห็นสัตว์นานาชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน เช่น แม่หอบ ปลาตีน นกหลากหลาย 
ชนิด อีกด้วย 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่ภายในเขตรั้วของมหาวิทยาลัย ที่
เปิดให้เที่ยวชมได้ทุกวัน เมื่อเดินท่องเท่ียว ณ ทางเดินศึกษาธรรมชาติแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาราชมงคลตรัง 
กันด้วยนะคะ 

ที่ม� : สถ�บันทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย วิทย�เขตตรัง

บทความ สทส.

หนีความวุ่นวาย สูดออกซิเจน 

ณ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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           สวัสดีครับ พี่น้องชาวเสม็ดขาว ผมขอขอบคุณสถาบัน 
การศึกษาแห่งนี้มาก ที่นี่ได้สอนความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้กับผม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิชาการท่ีได้รับจาก
อาจารย์ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในสาย
งานวิชาทีไ่ดศ้กึษามา นอกจากความรูใ้นหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน
แลว้ การไดร้บัเลอืกให้เปน็สโมสรนกัศกึษาสงักัดวทิยาลยัการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ทำาให้ผมเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ การ
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรม การรับผิดชอบงาน
โครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนักศึกษา และผมต้องขอ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผมได้เป็นนักจัดรายการวิทยุ
ซึ่งทำาให้ผมได้เรียนรู้วิธีการจัดรายการวิทยุ และเรียนรู้เทคนิคทักษะ
ต่างๆ พร้อมกับได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์จริงกับพี่ๆ 
เจา้หน้าทีป่ระจำาสถานีวทิยุของมหาวทิยาลยั ซ่ึงทำาใหผ้มได้รบัความรู ้
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมากขึ้น 

สถานที่แห่งนี้ทำาให้ผมได้เรียนรู้และเข้าใจความหมาย
ของชื่อมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับอัตลักษณ์ประจำา
มหาวิทยาลัยที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” อยากฝากถึงรุ่นน้องว่าขอให้ 
นอ้งๆ จงภมิูใจกบัมหาวทิยาลยัแหง่นี ้  เพราะคำาวา่ “ราชมงคล” หมายถงึ 
“มงคลแห่งพระราชา” 

น�ยณัฐศิษฎ์  ณ ดำ� (เจมส์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4

การที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังนั้น 
ผมไดม้แีรงบันดาลใจในการเขา้มาศกึษาท่ีนี ่เพราะมคีวามชอบเกีย่วกบัคอมพวิเตอรม์าตัง้แต่
เด็ก ผมจึงได้เลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลมาก และผมก็ได้เจอ
เพื่อนๆ จากจังหวัดใกล้เคียงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย

 สิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกในการเข้ามาอยู่ที่น่ีคือการได้มีเพื่อนใหม่ มีรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอยู่เสมอ มีอาจารย์ 
ที่เก่ง คอยให้คำาแนะนำาเรื่องต่างๆ คอยเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคนอย่างดี และมีบุคลากรที่ดีที่คอยสอน แนะนำาในเรื่องการทำากิจกรรมต่างๆ 
ทำาให้ผมมีประสบการณ์มากมาย ที่นี่เปรียบเสมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่อยู่แล้วอบอุ่นและมีความสุข ผมจะจดจำาความรู้สึกดีๆ ที่
มีต่อกันระหว่างเพื่อน จะนำาความรู้และคำาแนะนำาดีๆ จากอาจารย์ รวมทั้งประสบการณ์จากการทำางาน การทำากิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับจาก
ที่นี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คนนอกอยากเล่า

คนในอยากบอก

น�ยณัฐวุฒิ  เหม�ะประม�ณ  
(ป�ล์ม) 

ประวัติก�รศึกษ�
- 2557– 2559 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ 

การทอ่งเทีย่วแบบบรูณาการ) คณะการจดัการการทอ่งเทีย่ว สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- 2553–2556 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย วทิยาเขตตรงั บณัฑติเกยีรตนิยิมอนัดบั 1

- 2553 สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติก�รทำ�ง�น
- ปัจจุบัน (2559) อาจารย์ประจำาหลักสูตรธุรกิจการจัดการ

โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- 2557–2559 นกัวจิยั ศูนยว์จิยัอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารนโยบายและแผน 

ส�านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทรศัพท์ 0-7520-4057-8 โทรสาร 0-7520-4059

http://www.trang.rmutsv.ac.th

www.facebook.com/rmutsvtrang

ข่าวสารจากศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย ตรัง

คณะผู้จัดท�ำ

กองบรรณาธิการ จดหมายข่าวมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง

ประธานที่ปรึกษา

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง

ที่ปรึกษา

ผศ.ว่าที่พันตรีด�ารงค์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นายสุชาติ  อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญพร  เกิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตตรัง

กองบรรณาธิการ

นางสาวเปมิกา  ด�ารงค์

นางสาววิยดา  ช่วยธานี

นางสาวกนกวรรณ  จู้ห้อง

นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น

นางสาวอลิษา  อินจันทร์

นางสาวหทัยรัตน์  หนักแน่น

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง

ผู้ที่สนใจ...

 1.  โครงการลับสมองประลอง TOEIC  (ติวเข้มเนื้อหาที่ ใช้ส�าหรับการสอบ TOEIC  

     ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม) 

 2. สมัครสอบ (Test of English for International Communication)  

     TOEIC

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ศูนย์ภาษา วิทยาเขตตรัง

 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 หรือทาง https://www.facebook.com/LCRMUTSVTrang/ 

 (Fan Pages Facebook  Language Center ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

 ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง) 


