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“...การศกึษาคน้ควา้ทีส่ำาคญัและจำาเปน็อยา่งแรกคอืการศกึษาทางแนวลึก อันไดแ้กก่ารฝกึฝนคน้ควา้วชิาเฉพาะของแตล่ะคน 
ให้เช่ียวชาญชำานาญแตกฉานลึกซ้ึง และพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้น ในฐานะนักปฏิบัติ ซึ่งจะต้องทำางานและแก้ปัญหาต่างๆ 
ร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปรกติ ทุกคนจำาเป็นต้องศึกษาทางแนวกว้างควบคู่กันไปด้วย การศึกษาตามแนวกว้างนี้ หมายถึง การ 
ศึกษาให้รู้ ให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่นๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมใน 
ทุกแง่มุม เพ่ือช่วยให้มองเห็น ให้เข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างชัดเจนถูกถ้วน และสามารถนำาวิชาการด้านของตนประสานเข้ากับวิชาด้าน 
อ่ืน  ๆได้โดยสอดคล้องถูกต้องและเหมาะสม...”

 ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓

    “ราชมงคล นามนี้ พ่อตั้งให้  พระมหา พิชัย มงกุฎ มิ่ง
   เป็นตรา สัญลักษณ์เก้า คู่แผ่นดิน  มิสูญสิ้น ยังคงอยู่ คู่ผองไทย
   ตราพระ ราชลัญจกร ยังตรึงจิต  ด้วยพระองค์ ทรงดำาริ บัญญัติไว้
   ราชมงคล นามนี้ ขจรไกล  ร้อยดวงใจกราบ แทบพระบาท ทุกชาติเอย”

(ผู้ประพันธ์ : อาจารย์เจตนา  อินยรัตน์)
สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์  น้อมศิระกรานกราบ แทบพระยุคลบาท
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง ในนามคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ เป็นจุดเริ่มของการก่อกำาเนิด “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ซึ่งตามพระราช
บัญญติัการจัดต้ังสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ไดร้ะบวุตัถปุระสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนวา่ เปน็สถาบันอดุมศกึษาดา้นวชิาชพี จดัการศกึษาใน
ระดับปริญญาตรีและต่ำากว่าปริญญาตรี ทำาการวิจัยและให้บริการวิชาการ จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา ส่งผลให้จากเดิมซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศ ๒๘ วิทยาเขต ขยายเพิ่มเป็น ๓๕ วิทยาเขต ในระยะเวลาต่อมา 
ตามลำาดบัจนถงึปจัจุบนั ในชว่งการพัฒนาทีผ่่านมา มีเหตกุารณส์ำาคญัท่ีต้องบนัทึกไวเ้ปน็ประวตัศิาสตรข์องสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้
กลา่วคอื ในปพีทุธศกัราช ๒๕๓๐ ซึง่เปน็ปทีีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๙ ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และดว้ย 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีทรงมีพระเมตตาต่อวิทยาลัยฯ โดยการเสด็จพระราชดำาเนิน 
มาพระราชทานปริญญาบตัรแกบ่ณัฑติทีส่ำาเรจ็การศึกษาดว้ยพระองคเ์องทุกครัง้ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาในขณะนัน้ 
จึงพิจารณาเห็นสมควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยฯ ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ จุดกำาเนิดของความเป็น “ราชมงคล : นามพระราชทาน” จึงเกิดขึ้น ด้วยมีหนังสือแจ้งจาก
สำานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๓/๑๖๙๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ แจ้งว่า ได้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 
ฝา่ละอองธลุพีระบาทแลว้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานชือ่วา่ “สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล” กบัพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เขียนชื่อสถาบันที่ได้รับพระราชทานนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า “Rajamangala Institute of Technology” ในเวลาต่อมา

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สู่นามพระราชทาน  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  ซึ่งได้กำาหนดให้   
วันที่ ๑๕ กันยายนของทุกปี เป็นวัน “ราชมงคล” และจากนั้นจนถึงปี ๒๕๔๘ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลก็ได้รับการสถาปนา
เป็น “มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล” รวม ๙ แหง่ โดยพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พทุธศักราช ๒๕๔๘

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติดังกล่าว และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก็เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยนั้น ชาวราชมงคลศรีวิชัยทุกคนต่างรู้สึกปีติยินดีท่ีได้มีโอกาสอาศัย 
พึ่งพระบรมโพธิสมภารด้วยความเป็นมงคลตลอดมา จึงขอเทิดนามพระราชทานนี้ไว้เหนือกระหม่อมด้วยสำานึกในพระ
มหากรณุาธคิณุเปน็ลน้พน้หาทีส่ดุมิได้ และจักธำารงรกัษาไวซ้ึง่พระเกยีรตยิศ บำาเพญ็ประโยชนเ์พือ่เพิม่พนูพระบารม ีสนองงานตา่ง
พระเนตรพระกรรณ ด้านการอุดมศึกษา สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำาลังความสามารถ เพื่อถวาย
เป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ พระมหากษัตริย์ผู้สถิตอยู่ในดวงใจของชาวราชมงคลศรีวิชัย 
และชาวไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
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หลักการทรงงาน 23 หลักการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง 23 หลักการ ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมนำาไปปฏิบัติ 
ในวาระและโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูล รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน

2. ระเบิดจากข้างใน ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความ
เขม้แข็งใหค้นในชมุชนทีเ่ราเขา้ไปพฒันามสีภาพพรอ้มท่ีจะรบัการพฒันาเสยีกอ่น แลว้จงึคอ่ยออกมาสูส่งัคมภายนอก มใิช่การนำา
เอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

3. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆ 
(Micro) คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ คนมักจะมองข้าม

4. ทำาตามลำาดับขั้น ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข 
เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถทำาประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้

5. ภมูสิงัคม การพฒันาใดๆ ต้องคำานงึถงึสภาพภมูปิระเทศของบรเิวณนัน้วา่เปน็อยา่งไร และสงัคมวทิยาเกีย่วกับลักษณะ
นิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น

6. องคร์วม ในการทีจ่ะพระราชทานพระราชดำารเิกีย่วกบัโครงการหนึง่นัน้ จะทรงมองเหตกุารณท์ีจ่ะเกดิขึน้และแนวทาง
แกไ้ขอยา่งเชือ่มโยง ดงัเชน่กรณขีอง “ทฤษฎใีหม”่ ทีพ่ระราชทานใหแ้กป่วงชนชาวไทยเปน็แนวทางในการประกอบอาชพีแนวทางหนึง่ 
ที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม 

7. ไม่ติดตำารา การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีลักษณะของการพัฒนา
ที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดตำารา” ไม่ผูกมัดติดกับ
วิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

8. ประหยดั เรยีบง่าย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ ประชาชนชาวไทยทราบกนัดีวา่ เรือ่งสว่นพระองคก์ท็รงประหยดัมาก ดงัทีเ่รา 
เคยเห็นว่าหลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน ขณะเดียวกัน
การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำาได้เอง หาได้ใน 
ท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก

9. ทำาให้งา่ย ทรงโปรดทีจ่ะทำาสิง่ทีย่ากใหก้ลายเปน็ง่าย ทำาสิง่ทีส่ลบัซบัซอ้นให้เขา้ใจงา่ย อนัเปน็การแกป้ญัหาดว้ยการใช้
กฎแหง่ธรรมชาติเปน็แนวทางนัน่เอง แตก่ารทำาสิง่ยากใหก้ลายเปน็งา่ยนัน้เปน็ของยาก ฉะนัน้คำาวา่ “ทำาใหง้า่ย” หรอื “Simplicity” 
จึงเป็นหลักคิดสำาคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

10. การมีสว่นร่วม ทรงนำา “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบรหิาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ 
ทกุระดบัไดม้ารว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะตอ้งคำานงึถงึความคดิเห็นของประชาชน หรอืความตอ้งการของสาธารณชน

11. ประโยชนส์ว่นรวม การปฏบิตัพิระราชกรณียกจิ และการพระราชทานพระราชดำารใินการพฒันาและชว่ยเหลอืพสกนกิร 
ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำาคัญ
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12. บริการรวมที่จุดเดียว ทรงให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เป็นต้นแบบในการบริการรวมท่ีจุดเดียว เพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนท่ีมาขอใช้บริการ จะ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

13. ทรงใชธ้รรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิ ทรง
เข้าใจถงึธรรมชาต ิและตอ้งการใหป้ระชาชนใกลชิ้ด
กบัธรรมชาต ิหากเราตอ้งการแกไ้ขธรรมชาต ิจะตอ้ง
ใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่า
เสือ่มโทรม ไดพ้ระราชทานพระราชดำารกิารปลกูป่า 
โดยไมต่อ้งปลกู ปลอ่ยให้ธรรมชาตช่ิวยในการฟืน้ฟู
ธรรมชาติ 

14. ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนำาความจริง 
ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติท่ีสำาคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การนำาน้ำาดีขับไล่น้ำาเสีย 

15. ปลกูปา่ในใจคน ในการทีจ่ะฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตใิห้กลับคนืมาจะตอ้งปลูกจิตสำานกึในการรกัผนืปา่ให้แกค่นเสยีก่อน
16. ขาดทุนคือกำาไร “...ขาดทุน คือ กำาไร Our loss is our gain...การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการ

ที่คนอยู่ดีมีสุขน้ัน เป็นการนับท่ีเป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” จากพระราชดำารัสดังกล่าว คือหลักการท่ีทรงมีต่อพสกนิกรไทย “การให้”  
และ “การเสยีสละ” เปน็การกระทำาอนัมผีลเปน็กำาไร คอืความอยูด่มีสีขุของราษฎร ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็เปน็รปูธรรมชัดเจนได้

17. การพึ่งตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดำารัสเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อ 
ให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม
และสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด

18. พออยูพ่อกิน ทรงเสดจ็ฯ ไปเยีย่มประชาชนทกุหมูเ่หลา่ในทกุภมูภิาคของประเทศไทย ไดท้อดพระเนตรความเป็นอยู ่
ของราษฎรดว้ยพระองคเ์อง จงึทรงสามารถเขา้พระราชหฤทยัในสภาพปญัหาไดอ้ยา่งลกึซึง้ จากนัน้ไดพ้ระราชทานความชว่ยเหลอื
ให้พสกนิกรมีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง 

20. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน ทรงพระราชทานพระราชดำารัส เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติ พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว 
ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก

21. ทำางานอย่างมีความสุข ทรงพระเกษมสำาราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราช
ดำารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ทำางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”

22. ความเพยีร : พระมหาชนก พระราชนพินธ ์“พระมหาชนก” เปน็พระราชนพินธท่ี์พระองคท์รงใชเ้วลาคอ่นขา้งนานใน 
การคิดประดิษฐ์ ทำาให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมต่างๆ ได้ส่งเสริม 
ใหห้นงัสอืเลม่นีม้คีวามศักด์ิสทิธ์ิ ท่ีหากคนไทยนอ้มรบัมาศกึษา วเิคราะห ์และปฏบิตัติามรอยพระมหาชนก กษตัรยิผ์ูเ้พยีรพยายาม 
เช่นเดียวกับพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 ทีท่รงรเิริม่ทำาโครงการตา่งๆ ในระยะแรกท่ีไม่มคีวามพรอ้มในการทำางานมากนกั 
และทรงใชพ้ระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ทัง้สิน้ แต่พระองคก์ม็ไิดท้้อพระราชหฤทัย มุง่ม่ันพัฒนาบา้นเมืองให้บงัเกดิความรม่เยน็เป็นสขุ

23. รู้ รัก สามัคคี เป็นคำาสามคำาที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้ : การที่เราจะลงมือทำาสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา 
รกั : คอืความรกั เมือ่เรารูค้รบถ้วนกระบวนความแล้ว จะตอ้งมคีวามรกัการพิจารณาท่ีจะเขา้ไปลงมอืปฏบิตัแิกไ้ขปญัหานัน้ๆ 
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำานึงเสมอว่าเราจะทำางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำางานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร 

เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 (ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สศช.)
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แสดงความอาลัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการน้อมสำานึกตลอดมา 

พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความอาลัยและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยประชาชน พนักงาน ข้าราชการทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอสิเกา ได้เข้าร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศล
ปัณรสมวาร (ครบ 15 วัน) ณ วัดเขาแก้ว ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง

ย้อมผ้าดำา 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาจากชมรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วม

กับสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.สิเกา จัดกิจกรรม “ย้อมผ้าดำา แจกริบบิ้น” แก่
ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวทิยาลยั รวมถงึประชาชนภายนอกใหค้วามสนใจเป็นจำานวนมาก ณ บรเิวณลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกยีรตฯิ มทร.ศรวีชิยั 
วิทยาเขตตรัง

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ไดจ้ดักจิกรรม  “รวมพลงัแหง่ความภกัด”ี โดยผูบ้รหิาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน 

เพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีพร้อมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ อาคารสำานักงานวิทยาเขตตรัง
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ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที ่30 พฤศจกิายน 2559 ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั และ 

ประชาชนชาวอำาเภอสเิกา จดัพธีิทำาบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ถวายเปน็พระราชกศุล เนือ่งในการบำาเพญ็กศุลปญัญาสมวาร 
(50 วนั)  ในการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ อาคารสำานกังานวิทยาเขตตรงั มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กจิกรรมนทิรรศการ 70 ป ีนานมา เยน็ศริะเพราะพระบรบิาล
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 งานพัฒนานักศึกษา 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรม 
“นิทรรศการ 70 ปี นานมา เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อ
เป็นการน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ณ บรเิวณลานวฒันธรรม อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มทร.ศรวีชัิย 
วิทยาเขตตรัง

ร่วมพิธีปัญญาสมวาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตลอดจนข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลปัญญา 
สมวาร (50 วัน) ณ วัดเขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมี นายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำาเภอสิเกา เป็นประธานในพิธี 

สวดบำาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล 
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีบำาเพ็ญกุศลสวด 
พระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารสำานักงาน
วทิยาเขตตรงั โดยมี ผศ.กฤษฎา พราหมณช์เูอม รองอธกิารบด ี
ประจำาวิทยาเขตตรัง เป็นประธาน และมีผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 300 คน
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ร่วมกบัสว่นราชการ คณะคร ูนกัเรยีน 
และประชาชนชาวอำาเภอสิเกา กว่า 2,500 คน ร่วมแปร 
ขบวนอักษรแสดงความอาลัยและน้อมรำาลึกในพระ
มหากรณุาธคิณุ แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช  ในการที่พระองค์เสด็จสวรรคต ครบ 50 วัน 
(ปัญญาสมวาร) โดยมีนายสมเกียรติ ดวงมณี นายอำาเภอ
สเิกา ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพิธ ีไดน้ำากลา่วคำาถวายอาลยั
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำาร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารม ีเพลงต้นไมข้องพอ่ ยนืสงบนิง่เปน็เวลา 89 วินาท ี
จากนัน้ร่วมจดุเทยีนแสดงความอาลัยพร้อมชูภาพพระบรม 
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ไว้เหนือศีรษะ เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งรูปแบบการแปรขบวน
อักษรเป็นสัญลักษณ์รูปโบสีดำา สัญลักษณ์พระปรมาภิไธย
ย่อ ภ.ป.ร. ตัวหนังสือ RMUTSV@SIKAO โดยจัดขึ้น  
ณ ชายหาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ตลอดชีวิตการเป็นข้าราชการของข้าพเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแบบอย่างใน
การยึดถือและปฏิบัติ พระองค์ท่านทรงงานด้วยความมานะ อุตสาหะ ทรงดูแล ห่วงใย เพื่อประชาชนของพระองค์ ด้วยพระราช
กรณียกิจผ่านโครงการต่างๆ มากมาย การนำาพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรดำารงอยู่ได้
อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทย ในฐานะประชาชนของในหลวง ขอถวายสัตย์ปฏิญาณในการทำางานว่าจะ
ประพฤติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดี ตามคำาที่ว่า “ข้าราชการคือข้าของแผ่นดิน” ตลอดไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ตั้งแต่จำาความได้จะเห็นพระองค์ท่านในโทรทัศน์ตลอดมา ซึ่งพระองค์ท่านทรงทำางานตลอดเพื่อคนไทยทุกๆ คน โดย 
ไม่ทรงเหนด็เหนือ่ย ทรงคดิโครงการในพระราชดำารเิพือ่แกไ้ขปญัหาใหค้นไทยตลอดเวลา และทรงเปน็แบบอยา่งในทกุๆ ดา้น เมือ่
โตขึ้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับราชการ คิดเพียงว่าจะเป็นข้าราชการตอบแทนคุณแผ่นดิน อบรมศิษย์ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำาลัง
ในการพัฒนาประเทศ โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่าง และใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช  สุจริต
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงาน มีแนวทางพระราชดำาริมากมายหลายโครงการ พระองค์ทรงมีพระราช
กรณยีกจิท่ีมากมาย ทรงพฒันาโครงการตา่งๆ กระผมรบัรูถ้งึความเปน็พอ่ของแผน่ดนิท่ีพระองคท์า่นได้ชว่ยเหลอืราษฎรทกุที ่โดย
เฉพาะที่ทุรกันดาร ทรงแก้ไขปัญหาให้กับชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทุกอย่างที่พ่อหลวงได้ทรงทำานั้น กระผมรับรู้ถึงความ
เหน็ดเหนื่อย แต่พระองค์ไม่เคยบ่นถึงความเหน็ดเหนื่อยนั้น กระผมเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระราชทานนามจากในหลวง 
รัชกาลที่ 9 และรู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนสถาบันของพ่อแห่งนี้ 

13 ตลุาคม 2559 เป็นวันทีทุ่กคนทัง้ประเทศตอ้งโศกเศรา้ น้ำาตาไหล เสยีใจกนัทัว่หนา้ ถงึพระองคท์า่นจะจากไป แตจ่ะยงั
สถติในดวงใจ และจะนำาเอาคำาสอนของพระองค์มาใชใ้นชวีติประจำาวนั และกระผมขอน้อมสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด้

นายณัฐศิษฎ์ ณ ดำา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอนเด็กๆ ฉนัมกัจะได้ยนิคำาวา่ “พอ่หลวง หรอื ในหลวง” เสมอ  ฉนัไมรู่ค้วามหมายของคำานี ้และไมรู่ค้วามรูส้กึทีท่กุคน 
รู้สึกต่อคำาคำานี้ จนวันนี้ ฉันรู้จักคำานี้ดี ท่านคือดวงใจของชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงให้โอกาส ทรงหวังดีกับผู้ด้อยโอกาสทุกคน ท่านทรงก่อตั้งกองทุน ก่อตั้งมูลนิธิใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษา เพื่อเป็นแรงสำาคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งท่านยังทรงลำาบาก ทรง
ช่วยเหลือปวงชนชาวไทยที่ทุกข์ร้อน ไม่ว่าเส้นทางจะทุรกันดารเพียงใด ท่านเสด็จไปไม่เคยบ่น

สิ่งที่เห็นในพระหัตถ์ คือ กล้องถ่ายรูปและแผนที่ ซึ่งเป็นภาพที่ฉันไม่มีวันลืม จากน้ำาพระราชหฤทัยที่พ่อทรงทำาเพื่อ 
ลูกชาวไทย ฉันจะขอน้อมนำาเอาพระราชดำารัสที่พ่อได้ให้ไว้มาปรับใช้ในชีวิต และจะสานต่อพระราชปณิธานยังรุ่นลูก รุ่นหลาน 
ได้ภูมิใจในต้นแบบความดีนั้น พระองค์จะอยู่ในใจพวกเราชาวไทยตลอดไป “พ่อหลวง รัชกาลที่ 9”

นางสาวเธียรฤทัย คงสิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสิ่งแวดล้อม

พ่อหลวงของเรา เปรียบเสมือนครูอาจารย์ เป็นผู้วางแนวทางและความรู้ให้พวกเราชาวไทยได้เรียนรู้ พร้อมทั้งยึดถือ
ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องและสุจริต พ่อหลวงของเราไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ยังคิดแนวทางเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภค บริโภค ที่ดินทำากิน น้ำา เศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม อาทิ
เชน่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ือใหป้ระชาชนรูจ้กัอดออมตามแนวพระราชดำารขิองพระองค ์  โครงการฝนหลวง เพือ่แกปั้ญหา
ความแห้งแล้ง และเพื่อให้มีน้ำากินน้ำาใช้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำาไว้เพื่อประชาชน
ชาวไทยทุกคน

ถึงแม้ตอนนี้ไม่มีพระองค์ท่านแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็จะน้อมนำาพระราชดำารัสไปใช้ในการดำาเนินชีวิตต่อไป และในส่วนลึก
พระองค์ท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยตลอดไป

นายสมชาย  แซ่เตียว
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสิ่งแวดล้อม

น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
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พ่อ เราทำาเพื่อผอง ผืนไทย
หลวง ราษฎร์ต่างสุขใจ ถ้วนหน้า
ของ ไทยและเทศไซร้ แซ่ซ้อง สดุดี
เรา ช่วยกันรักษา คุณงาม..ความดี
พ่อหลวงของเราเป็นแบบอย่างของความพากเพียรพยายาม เป็นแนวทางให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ยึดถือ  

ในฐานะที่เป็นพสกนิกรในรัชกาลที่ 9 ข้าพเจ้าจะขอมุ่งทำาความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ตามปณิธานของพระองค์ท่าน 
สืบไป

นายสุชาติ อินกล่ำา
ผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผมเติบโตมาในโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตราสัญลักษณ์ประจำาโรงเรียน คือ พระ
ปรมาภไิธย ย่อ ภ.ป.ร. นีค่อืสิง่ทีผ่มภาคภมูใิจมากทีส่ดุเรือ่งหนึง่ ผมถกูปลกูฝงัใหจ้งรกัภกัดตีอ่สถาบนัพระมหากษตัรยิต์ัง้แตเ่ดก็ๆ 
การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าของแต่ละวัน สำาหรับผมเป็นเรื่องที่ยาวนานมาก นอกจากต้องร้องเพลงชาติ เพลงโรงเรียน 
สวดมนต์แล้ว ยังมีเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกหนึ่งเพลง จวบจนวันนี้ทำาให้ผมได้รู้ว่า เพลงสรรเสริญพระบารมี มีความหมาย
และคุณค่ามากแค่ไหน ในวันที่พระองค์ไม่ได้อยู่กับพวกเรา จากนี้ไปจะขอน้อมนำาคำาสอนของพระองค์มาใช้ในการดำาเนินชีวิต 
และถ้ามีโอกาส ก็จะถ่ายทอดคุณงามความดีของพระองค์ให้คนรุ่นหลังๆ ได้ร่วมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อไป

นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว รชักาลที ่9  ตัง้แตก่ระผมจำาความได้กเ็หน็พระองคท่์านทรงงานหนกัมาตลอด ซึง่พระองค์
ทรงอุทิศพระวรกายในทุกพระราชกรณียกิจที่จะให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้รับประโยชน์มากที่สุด บ่อยครั้งที่พระองค์ท่าน 
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุขของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ทำาให้กระผมรู้สึกถึงความรัก ความห่วงใย 
ที่พระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกาย  บนพระพักตร์ของพระองค์เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อ แต่พระองค์ท่านไม่เคยบ่นว่าอากาศร้อน 
หรือเหน็ดเหนื่อย  ถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือพระราชดำารัสคำาสอนของพระองค์ท่านจะ
สถติอยูใ่นดวงใจ และกระผมจะนำามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั รวมทัง้จะสานตอ่คำาสอนของพระองคใ์หก้บัคนรุน่หลงัตอ่ไป 

นายเอกนรินทร์  ศรีสมบูรณ์ 
นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ข้าพเจ้าในฐานะท่ีเกิดเป็นคนไทย เกิดในแผ่นดินรัชกาลท่ี 9 รู้สึกภูมิใจและซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ 
อนัลน้พน้ทีม่พีอ่ของแผ่นดนิเปน็แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัประชาชน ตัง้แตเ่ลก็จนโต ขา้พเจา้เหน็พระองคท์า่นทรงงานหนกั ทุม่เท 
พระวรกายเพื่อลูกของท่านทุกคน และทรงเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดการครองราชย์กว่า 70 
ป ีขา้พเจา้เชือ่วา่ทุกคนกภ็มูใิจเช่นกนัทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงพระปรชีาสามารถในทกุด้าน ทา่นเปน็กษตัรยิน์กัพฒันาอยา่ง
แท้จริง ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้วก็ตาม แต่ข้าพเจ้ายังคงระลึกถึงพระองค์ท่าน และจะน้อมนำาคำาสอน
ของพ่อมาเป็นแบบอย่างในการดำาเนินชีวิต “พ่อหลวงคือหัวใจของแผ่นดินไทยตลอดไป”

นางสาวหฤทัย เจือเพ็ชร 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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ตลอดชีวิตไม่เคยมีโอกาสได้รับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 เลย มีแต่คนบอกว่าถ้าได้รับเสด็จจะมีความรู้สึกตื้นตันใจมาก 

แต่พอหันไปมองรอบๆ ตัว  ก็มีแต่สิ่งที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำาให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำาท่วม น้ำาเสีย ดินเสื่อม 

ฝนแล้ง รถติด น้ำามันราคาแพง ฯลฯ พระองค์ก็ทรงช่วยแก้ปัญหาทุกเร่ือง ท่านเป็นกษัตริย์ท่ียอมเสียสละความสุขส่วนตัว  

เพื่อความสุขของประชาชนเสมอ จากได้เห็นพระองค์ทำาพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ในโทรทัศน์ที่ 

นำาเสนอโครงการตา่งๆ ท่ีพระองคท์รงเปน็ผูค้ดิคน้มาใหป้ระชาชนชาวไทย และไดช่้วยเหลอืประชาชนในหลายๆ ด้าน ไมว่า่จะเปน็ 

ดา้นแหลง่น้ำา พระองคท์รงรเิริม่โครงการพฒันาแหลง่น้ำา การรกัษาน้ำา ดา้นการเกษตร การคมนาคม ดา้นอาชีพ และอืน่ๆ อกีมากมาย  

พระองค์ทรงช่วยเหลือราษฎรทุกหย่อมหญ้าของผืนแผ่นดินไทย ทั้งรวยจน พระบารมีของท่านแผ่ไพศาล เพราะพระองค์ทำาให้

ชาวไทยนั้นรอดพ้นวิกฤตต่างๆ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทย ในฐานะประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะตั้งใจปฏิบัติ

หนา้ทีข่องตวัเองใหด้ ีและนำาคำาสอนไปใชใ้นการดำาเนนิชวีติ ขา้พเจา้ขอถวายสตัยป์ฏญิาณวา่ จะประพฤตปิฏบิตัเิปน็ขา้ราชการทีด่ ี

ตามรอยพระยุคลบาทตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว

       ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 เปน็พระมหากษตัรยิที์ป่ระชาชนชาวไทยทกุคน ตลอดจนประชาชนตา่งชาต ิ

ทั่วโลก ได้ให้ความเคารพรักและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ

พสกนิกรของพระองค์อย่างมากมาย เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ดี มีสุข นอกจากพระราชกรณียกิจแล้ว พระองค์ได้ทรง

พระราชทานพระราชดำารเิกีย่วกบัเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ใหทุ้กคนได้นำาไปประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนินชวีติ ปฏบิตัติวัอยา่งเรยีบงา่ย 

พอเพียง พอใจในตัวเองตามสภาพการดำาเนินชีวิตของแต่ละคน ดังพระราชดำารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเหมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความม่ันคง เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือน 

ตัวอาคารไว้นั้นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มด้วยซ้ำาไป”  

พระราชดำารัสจากวารสารชัยพัฒนา สิงหาคม 2542

“เศรษฐกิจพอเพยีง จะทำาความเจรญิใหแ้กป่ระเทศได ้แตต่อ้งมคีวามเพียร แลว้ตอ้งอดทน ตอ้งไมใ่จรอ้น ตอ้งไมพ่ดูมาก 

ตอ้งไมท่ะเลาะกนั ถา้ทำาไดโ้ดยเขา้ใจกนั เชือ่วา่ทกุคนจะมคีวามพอใจได”้ พระราชดำารสั พระราชทาน ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2541

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำาราญ  โชคสวัสดิกร

อาจารย์สาขาเทคโนโลยี

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัง้แตว่ยัเยาว ์เมือ่ถงึขา่วในพระราชสำานกั ผมไดแ้ตน่ัง่มองพระองคท์รงงานผา่นหน้าจอทวี ีเฝา้มองดพูระราชกรณียกจิ 

ของพอ่หลวง รัชกาลที ่9  และมีความคิดว่าทำาไมทา่นตอ้งทรงงานหนกัมากขนาดนี ้เพราะทา่นเปน็ถงึเจา้ฟา้เจา้แผน่ดนิ  นา่จะมคีวาม

เป็นอยู่ที่สบายกว่าพวกเรา เมื่อผมโตขึ้นผมจึงรู้ว่าเหตุผลที่ท่านได้ทรงงานหนักขนาดนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของพวกเราทุกๆ คน 

เพราะทีผ่า่นมาผมเหน็พระองคท์รงดำารโิครงการดีๆ  เพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของคนไทยทัง้นัน้ โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน

ใดๆ เลย ท่านหวังเพียงแต่เห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งท่านทรงงานแบบนี้มาตลอด 

จนถึงวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 เมื่อผมได้รู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผมรู้สึกเศร้าเสียใจมาก 

เปน็ท่ีสดุ เพราะผมคดิวา่ผมได้เสยีพอ่หลวงของแผน่ดนิไปโดยไม่มวีนัหวนกลบั และตอ่มาไดม้ปีระกาศใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้กราบ 

พระบรมศพของพระองค์ท่านได้ ตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขึ้นไปกราบพระบรมศพของท่านให้ได้ จนวันหนึ่งสโมสรนักศึกษาได้มี

โครงการดีๆ  ข้ึนมา ทำาใหผ้มไดไ้ปเขา้รว่มการสกัการะพระบรมศพ ซึง่เปน็ไปดัง่ใจหวัง โดยกอ่นจะกลบัไดม้ถีงุใส่เมลด็ขา้วเปลอืก

ภายในถุงเขียนว่าพอเพียง พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำาให้ผมคิดว่าผมจะต้อง

ทำาตามพระราชดำารัสของพระองค์ท่านให้จงได้ ผมขอสัญญา

นายสันติ พูลสวัสดิ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ถึงแม้ผมอายุเพียงแค่ 23 ปี แต่ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เท่าที่ผมจำาความได้ ผมรับรู้ถึงความรักที่ในหลวงรัชกาลที่ 9  

ทรงทำาเพือ่ประชาชนคนไทยตลอดมา และในชว่งเวลาท่ีผา่นมาพระองคท์รงงานอยา่งมรู้ิจกัเหนด็เหนือ่ย ตลอดการครองราชย์

กวา่ 70 ป ีทรงใช้เวลาสว่นใหญใ่นแตล่ะวนัเสดจ็ไปในทีท่รุกนัดาร เสด็จเยีย่มเยยีนชาวบา้นไปท่ัวทกุภมูภิาค ทรงคดิคน้หลากหลาย 

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย 

ผมรู้สึกโชคดีมากที่เกิดมาเป็นคนไทย ได้เกิดมาเป็นประชาชนของพระองค์ ผมรู้สึกประทับใจในทุกเรื่องที่พระองค์

ทรงทำา ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทรงเป็นผู้เสียสละ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง ผมสัญญาว่า 

ผมจะเป็นคนดีและจะทำาเพื่อประเทศไทยของเราเท่าที่ผมจะทำาได้

นายเทวราช ฟุกล่อย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงครองราชย์ตลอดระยะกว่า 70 ปี พระองค์ทรงต้ังมั่นอยู่ใน 

ทศพิธราชธรรม ภาพท่ีทุกคนเห็นคือพระองค์ทรงงานหนักเพ่ือพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ไม่ว่าจะลำาบากเพียงใด หรือเป็นสถานท่ี 

ทุรกันดารแค่ไหน แต่หากเป็นสถานที่ที่ซึ่งมีประชาชนประสบทุกข์ ลำาบาก พระองค์ก็ไม่รีรอที่จะเสด็จไป เพื่อให้ประชาชน

ของท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้น และพระองค์ยังเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดินที่วางแนวทาง

และความรู้ให้ประชาชนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ประชาชนนำาไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน

ชีวิต ซึ่งหนึ่งในคำาสอนของพระองค์ท่าน ดิฉันประทับใจเรื่องความดี เพื่อให้จิตใจเป็นจิตใจที่งดงาม และความดียังเปรียบ

เสมือนยาป้องกันโรค ดังพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสว่า… “ความดีสร้างกำาลังใจ เป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรค” 

 นางสาวบุญธิดา  เดชอรัญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วนัที ่13 ตลุาคม 2559 เปน็วนัสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 หรอืพอ่หลวงของเรา 

เสด็จสู่สวรรคาลัย ทันทีที่ทราบข่าวเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะ รู้สึกชาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา ลมหายใจติดขัด แน่น

หน้าอก แล้วน้ำาตาก็ไหลรินออกมาอาบสองแก้ม ...เชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้คงเกิดข้ึนกับอีกหลายล้านคนในประเทศไทย  

ทีรู่ส้กึเหมอืนกนั รูส้กึกำาลงัขาดเสาหลกัแห่งความมัน่คงทางจติใจ บดันีไ้มม่แีลว้พอ่ทีท่ำาทกุอยา่งเพือ่บา้นเมอืง เพือ่แผน่ดนิไทย 

อย่างแท้จริง พ่อท่ีเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ...แม้พระองค์ท่านจะจากไป แต่คุณงามความดี  

และสิ่งที่ท่านเสียสละเพื่อคนไทย จะฝังอยู่ในใจตราบนิรันดร์ และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศได้

ยึดถือปฏิบัติสืบไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย
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การทีไ่ดเ้กดิในรชักาลที ่9 เปน็สิง่ทีก่ระผมรูส้กึภาคภมูใิจทีส่ดุในชวีติ  ในหลวงรชักาลที ่9 ทรงเปน็พระราชา 
ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ พระองค์ทรงงานทั้งในยามประชวร  ทรงสละเวลาส่วน
พระองค์ในการทำาพระราชกรณียกิจ ทรงมีพระราชดำาริจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีความสุข ทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่คำานึงถึงความเหน็ดเหนื่อย ซึ่งโครงการหนึ่งท่ี
กระผมได้น้อมนำามาปรับใช้ในการบริหารหน่วยงาน  คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ดั่งพระบรมราโชวาทหนึ่ง
ที่กระผมจำาได้ขึ้นใจ ความว่า

“...การพฒันาประเทศจำาเป็นตอ้งทำาตามลำาดบัขัน้ ตอ้งสรา้งพืน้ฐาน คอื ความพอม ีพอกนิ พอใช้
ของประชาชนสว่นใหญเ่ปน็เบือ้งตน้กอ่น โดยใชว้ธิกีารและใชอ้ปุกรณท์ีป่ระหยดั แตถ่กูตอ้งตามหลกัวชิา 
เมื่อพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ 
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลำาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย
ไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความ 
ไม่สมดลุในเรือ่งตา่งๆ ขึน้ ซึง่อาจกลายเปน็ความยุง่ยากลม้เหลวได้ในท่ีสดุ ดงัเหน็ไดท้ีอ่ารยประเทศหลาย
ประเทศกำาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้...” 

พระองค์จะอยู่ในใจของกระผมตลอดไป 

นายปรีดา เกิดสุข 
ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำาคัญและเป็นประโยชน์
กับคนไทยนานัปการ ไม่สามารถนำามากล่าวได้หมด  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงตรากตรำาพระวรกาย 
ทรงงานหนักตลอดระยะเวลาทีพ่ระองคท์รงครองราชย ์ทรงเปน็แบบอยา่งทีด่ทีีข่า้พระพทุธเจา้และปวงชนชาวไทย 
นำามาถือปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำาพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจได้ 

ข้าพระพุทธเจ้าสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และอาลัยยิ่งในการสูญเสียพระมหากษัตริย์ 
อันเป็นที่รักยิ่งของข้าพระพุทธเจ้าและปวงชนชาวไทย   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำาเจริญ
รองผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเกดิเป็นคนไทยในรชักาลที ่9 นบัวา่โชคดแีลว้ในชวีติ ซ่ึงขา้พเจ้าไดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นหนว่ยงานราชการ ถอืได้

วา่โชคดทีีส่ดุ และเปน็โอกาสดทีีข่า้พเจา้จะไดป้ฏิบัตหินา้ทีต่ามรอยพระองคท์า่น เพราะหนว่ยงานราชการเปรยีบเสมอืน

หนว่ยงานสว่นพระองค ์เปน็หนว่ยงานหลกัทีบ่รหิารจดัการใหค้นในประเทศไดอ้ยูด่กีนิด ีถา้ทกุคนทีป่ฏบิตังิานราชการ

ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ก็เชื่อได้ว่าคนไทยจะอยู่ดีกินดี ซึ่งเท่ากับว่าเราได้

ถวายความจงรกัภกัดแีละปฏบิตัหินา้ทีท่ีร่บัผดิชอบสมพระราชประสงคท์ีใ่นหลวงรชักาลที ่9 ทรงเหนด็เหนือ่ยมาตลอด

นายสุวรรณ พรมเขต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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สวัสดีครับ กระผม ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ  ควรวิไล สำาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง ปริญญาตรี 
สาขาเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง รุ่นมนีกร 17 และ
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

หลังจากสำาเรจ็การศกึษาไดม้โีอกาสเขา้ทำางานในบริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จำากัด มหาชน (CPF) ฝ่ายการผลิตสัตว์น้ำา สังกัดฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวเพื่อ
การบริโภคและการส่งออก ทำาหน้าที่ในตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยการผลิต 

ตลอดระยะเวลาของการทำางาน ผมได้น้อมนำาพระราชดำารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัท มาปรับใช้
ในชีวิตประจำาวันในด้านต่างๆ ได้แก่

- ง�นทุกอย่�งต้องมุ่งประโยชน์ 3 ประก�รเป็นสำ�คัญ คือ ประช�ชน องค์กร 
ประเทศช�ติ

- ทำ�ง�นด้วยคว�มมุ่งมั่น เพื่อผลนั้นจะได้ออกม�อย่�งมีคุณภ�พ
- ทำ�เรื่องย�กให้เป็นเรื่องง่�ย
- ยอมรับก�รเปลี่ยนแปลง
- สร้�งสรรค์สิ่งใหม่
- มีคุณธรรมและคว�มซื่อสัตย์

แตท่ัง้น้ีทัง้นัน้ งานทกุอยา่งยอ่มมอีปุสรรคปญัหา แตเ่มือ่ผมนึกถงึพระราชดำารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  
รัชกาลที่ 9 และแนวนโยบายของบริษัท ผมก็พยายามคิดหาแนวทาง และค่อยๆ แก้ไขปัญหานั้นๆ ไปตามกระบวนการ 
อุปสรรคปัญหาก็ย่อมมีทางออกเสมอ และอีกอย่างที่ผมไม่เคยลืมในยามที่ผมรู้สึกเหนื่อยจากการทำางาน เคยมีรุ่นพี่ 
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง บอกผมว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ผมจึงจำาคำานี้ไว้ตลอด และคอย
พดูให้กำาลงัใจเพือ่นรว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับัญชาเสมอในยามทีเ่ขาเหลา่นัน้เจออุปสรรคปญัหาหรอืเหนือ่ยลา้กบังาน เพือ่
เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจในการทำางานให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้ก้าวไปสู่ความสำาเร็จสูงสุดในการดำาเนินชีวิต และ
ความสำาเร็จขององค์กร

*** หากข้อความที่ได้บรรยายข้างต้นผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ***

ศิษย์เก่ำอยำกเล่ำ

Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2559 15



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

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

In Remembrance of His Majesty King Bhumibol  Adulyadej

27-2016 

For seven decades, His Majesty King Bhumibol Adulyadej was Thailand’s guiding light. The monarch, 
regarded far and wide as Father to the nation, took the country out of several deadly turns with his wise 
counsel. His fortitude and devotion to human development were an inspiration to all.

Regardless of the differences and disparities across Thai society, His Majesty was a solitary constant, a 
beacon of hope for Thais rich and poor, young and old, rural farmers and urban residents alike. His Majesty 
King Bhumibol’s selflessness, generosity and compassion will always be remembered. To honour the 
monarch, Thais must learn to follow in his footsteps and carry on his royal legacies.
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