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ดำาเนินการจัดทำาจดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ 3 ตำาบลไม้ฝาด อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 

โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071

http://rdi.rmutsv.ac.th

 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชยั ทุกท่าน 

ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 3 ปีท่ี 3 ประจำาเดือนกันยายน – ธนัวาคม 

2558 ด้วยรูปแบบและความแปลกใหม่ อกีท้ังข้อมูลเน้ือหา

ท่ีแน่นด้วยคุณภาพ เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รบัข้อมูลท่ีทนัสมัย 

ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติของนักวิจัยท่ีน่าสนใจ และ

การนำางานวิจัยท่ีมีประโยชน์เผยแพร่สู ่สังคม กอง

บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางท่ีเป็นประโยชน์แก่

นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

TALK 
จากใจ บ.ก.

to
คณะกรรมการดำาเนินงาน

กรรมการอำานวยการ
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.วรพร  ธารางกูร
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ
รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำาปีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำาแผนปฎิบัติงานประจำาปี

 เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงาน “การประชุม 

วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5”  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางสถาบันวิจัย

และพัฒนาได้คัดเลือกผลงานวิจัยในการนำามาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จำานวน 3 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่องโครงการการศึกษา

เพื่อจัดทำาโครงการนำาร่องชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาด้านการอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเอง : กรณีศึกษา ตำาบลรำาแดง อำาเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา โดย ดร.จเร สุวรรณชาต ผลงานวิจัยเร่ืองเครื่องผลิตแป้งสาคู โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์ และผลงานวิจัย

เรื่อง การผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส และยังมีผลงานของนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวด

การนำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายอีกจำานวนมาก เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิชาการสู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีเข้ามาร่วมงาน ซ่ึงได้รับความสนใจจากผู้เข้า

ร่วมงานในทุกระดับชั้นเป็นจำานวนมาก

 เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัด

ทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ อำาเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อวางแนวทางการดำาเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำาปีงบประมาณ 

2559 โดยมี รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ ท่านรองอธิการบดี

ฝา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ เข้าร่วมและให้คำาชีแ้นะ

แนวทางในครั้งนี้ด้วย
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 ระหว่างวันท่ี 19-20 พฤศจิกายน 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิง 

ปฏิบัติการ เร่ือง การวิจัยสถาบัน : การจับงานประจำามาทำา 

เป็นงานวิจัย  ณ โรงแรม วี แอล หาดใหญ่ อำาเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย 

รองผู้อำานวยการบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับ

เกียรติจาก ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ ดร.วัลลยา 

ธรรมอภิบาล อินทนิน ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ ผู้ทรง

คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากร 

และในโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมรายงานความ

ก้าวหน้าของผู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำา

ปีงบประมาณ 2558 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

มากกว่า 50 ท่าน

การวิจัยสถาบัน : การจับงานประจำามาทำาเป็นงานวิจัย

โครงการการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัยผ่าน

ระบบ Online

 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัย

และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัยผ่าน

ระบบ Online” ในระบบ NRMS และระบบ RISS ณ โรงแรม 

วี แอล หาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการ

ปรับสถานะโครงการวิจัยให้เป็นปัจจุบัน โดยมี ผศ.ประภาศร ี

ศรชียั รองผูอ้ำานวยการบรหิารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา 

เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งมีนายสุวรรณ พรมเขต 

นายเชิด คงห้อย และนางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น จาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้ระบบ

บริหารงานวิจัยแห่งชาติ และการใช้ระบบสารสนเทศด้านการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก 

ผู้ประสานงานวิจัยจากทุกหน่วยงาน
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โครงการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 10

 ระหวา่งวันที ่8-9 ธนัวาคม 2558 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวิีชัย จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มเปน็เจา้ภาพจดัการประชุม 

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 10 โดยมี รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมผู้บริหาร บุคลากรประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมศึกษาดูงานด้านการวิจัยของหน่วยงานท่ีมีความ

เข้มแข็งและโดดเด่นด้านการวิจัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และสถาบนัวิจยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตามลำาดบั เพือ่นำามาพฒันาและปรบัปรงุงานดา้นการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่อไป
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นักวิจัยศรีวิชัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตร ี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้  
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการทำางาน
อดีต

 กรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถาบัน
 หัวหน้าสำานักงานคณบดีคณะฯ
ปัจจุบัน

 กรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
 - กรรมการสง่เสริมสหกจิศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  ศรีวชิยั คณะทำางานขนสง่ขอ้สอบกระดาษคำาตอบจากศนูยส์อบ- 
 สนามสอบ (ไป-กลับ) ดำาเนนิการจดัสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิ 
 ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 - วทิยากรเครือขา่ยทางด้านนาโนเทคโนโลย ีศูนยน์าโนเทคโนโลย ี 
  สวทช.
 - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

งานด้านชุมชน บริการวิชาการและสังคมในปัจจุบัน

 วิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยี  
 สวทช.
 - วิทยากรในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีการประมง
 - กรรมการประสานงานประจำาศนูยพ์ระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน  

  สงขลา เขต 1

รางวัลที่ได้รับในการทำาวิจัย

รางวัลดีเด่นการนำาเสนอภาคโปสเตอร์
 ชุตินุช สุจริต ดวงพร คันธโชติ และ ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ.   
 2551. ผลของคุณสมบัติทางเคมี-ทางกายภาพ และแบคทีเรียใน 
 วัฏจักรไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำาในการเพาะ 
 เลี้ยงแบบหนาแน่น  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1 “ถ่ายทอด 
 งานวจิยัสูส่งัคม เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื” ระหว่างวนัที ่27-29  
 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
 ชติุนุช  สุจรติ  อเนก  สาวะอนิทร ์ ไวกณูฐ ์ ฤทธรุิฒม์ และ กลุาวนี ์ 
 เกปัน. 2557. การผลิตไข่เยี่ยวม้าโดยใช้ปูนขาวจากเปลือกหอย 
 ตลับ. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “การ 
 พัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2557. 11-13 มิถุนายน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต  

 2557. เซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัด 
 ขอนแก่น.
รางวัลเป็นผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ กลุ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 ชุตินุช สุจริต และ คณะ. 2557. การลดปริมาณสารอินทรีย์โดย 
 ใช้ตวักระทำาทางชวีภาพในนำา้ทิง้จากโรงงานสกัดนำา้มนัปาล์มเพือ่ 
 ผลติโปรตนีเซลล์เดยีว. ในงานประชมุใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยั 
 ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557.
รางวัลดีเด่น  ผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ สาขาอาหาร  เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ
 ชุตินุช สุจริต อุไรวรรณ วัฒนากุล วัฒนา วัฒนากุล และ สมรักษ์   
 รอดเจริญ. 2557.  การลดปริมาณสารอินทรีย์โดยใช้ตัวกระทำา 
 ทางชีวภาพในนำ้าท้ิงจากโรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มเพื่อผลิตโปรตีน 
 เซลล์เดียว. ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคล ครั้งที่ 5 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม 
 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัล 
 เวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.
ส่งประกวดด้านนวัตกรรมอาหาร
1. ได้รับรางวัล Bronze Prize จาก Korea Women Inventors  
 Association (KIWIA) จากการประกวดผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐ์ 
 สตรีในงานระดับนานาชาติ Korea International Women’s  
 Invention Exposition 2014 (KIWIE 2014) จากผลงาน   
 Canned salted-fermenting  sesame crab (ผลติภณัฑป์แูสม 
 ดองเค็มบรรจุกระป๋อง)
2. ไดร้บัรางวลั รางวลั Silver Prize จาก Korea Women Inventors  
 Association (KIWIA)  จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ ์
 สตรีในงานระดับนานาชาติ Korea International Women’s  
 Invention Exposition 2015  (KIWIE 2015) จากผลงาน   
 Golden Preseved Egg ไข่เยี่ยวม้าทองคำา)
3. ได้รับรางวัลจากประเทศไต้หวันเป็นรางวัลพิเศษ  TIIA AWARD  
 FOR THE PRATICIPATION  OF GOLDEN Pressed Egg ในงาน  
 Korea International Women’s Invention Exposition 2015   

 (KIWIE 2015) จากผลงาน  Golden Preserved Egg  (ไข่เยี่ยว 

 ม้าทองคำา)

4. ไดร้บัรางวลั Special Prizeในงานสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรม  เพือ่ 

 ชมุชน “ความคดิสรา้งสรรคแ์ละแรงบนัดาลใจ” จากสถาบนัวิจยั 

 และพัฒนาแห่งชาติ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2558

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

    รางวัลครูดีเด่น ประจำาปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย
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งานวิจัย
สู่สังคม

		 ความเป็นมา

  ไข่เคม็เป็นอาหารชนิดหน่ึงทีนิ่ยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย
ตัง้แต่อดีตจนปัจจบุัน เป็นการถนอมอาหาร ทำาใหเ้กิดผลิตภัณฑท์ีม่ี
รสชาติดีขึ้น สะดวกต่อการประกอบอาหาร และสามารถนำามาเป็น
ส่วนผสมในอาหารคาวหวานได้ดี 
  การทำาไข่เค็มในปัจจุบันนิยมใช้ไข่เป็ดเนื่องจากไม่นิยมนำา
มาบรโิภคสด ซ่ึงต่างจากไข่ไก่หรอืไข่สตัว์ชนดิอืน่ๆ การแปรรปูดงักล่าว
ช่วยเก็บรกัษาไข่ให้นานขึน้ การแปรรปูไข่เคม็ส่วนใหญ่ม ี 2 วธิกีาร 
คอืการทำาไข่เคม็แบบดองนำา้เกลอื กบัการทำาไข่เค็มแบบพอกดนิท่ีใช้ 
เวลานานประมาณ 15-30 วัน ลักษณะภายนอกของไข่เค็มท่ีดีนั้น
เปลือกจะต้องไม่แตกร้าวหรือบุบ ส่วนลักษณะภายในเมื่อต่อยไข่ใส่
ถ้วย ไข่ขาวจะมีลักษณะข้นใส ไข่แดงเป็นทรงกลม เมื่อนำาไปต้มจน
สุกไข่ขาวจะต้องไม่เค็มมาก ส่วนไข่แดงมีรสเค็มมันพอดี 
  ในการทำาไข่เคม็แบบพอกดินทีจ่ำาหน่ายในท้องตลาด พบว่า
ผู้ประกอบการนิยมใช้ดินจอมปลวกและดินเหนียวทั่วๆ ไปเป็นส่วน
ผสม ดังน้ันการทำาไข่เค็มแบบพอกด้วยดินโคลนจากบ่อนำ้าพุร้อน
ในท้องถิ่นจากอ่าวสิเกา ตำาบลบ่อหิน อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่ง
เป็นนำ้าพุร้อนที่อยู่ในบริเวณป่าชายเลน จัดเป็นนำ้าพุร้อนเกลือ (salt 
springs) นำามาใช้เป็นส่วนผสมแทนดินจอมปลวกและดินเหนียวท่ี
มีปริมาณแร่ธาตุสำาคัญ เช่น แมกนีเซียมและเหล็กมากกว่าดินทั่วๆ 
ไป คาดหวังว่าดินโคลนจากบ่อนำ้าพุร้อนจะส่งผลให้ไข่เค็มมีความ 
แตกต่างกันกับไข่เค็มในท้องตลาดทัง้ด้านรสชาติ ส ีและกลิน่ เป็นต้น 
  ผูป้ระดษิฐ์คดิค้นได้มกีารพฒันาสตูรในการผลติไข่เคม็ชนดิ
พอกเพือ่เหมาะต่อทรพัยากรธรรมชาติทีม่ ีให้เหมาะต่อการท่องเท่ียว
ทางทะเล เพือ่พฒันาเป็นสนิค้าเชงินเิทศทางทะเล  เนือ่งจากบนพืน้ฐาน 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เน้นสุขภาพที่ดี มีความใส่ใจ 
ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อคนในชุมชน  

ไข่เค็มโคลนทะเลน�้าพุร้อน

พร้อมที่จะพอกไข่  

		 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบูรณาการงาน 
วิจัยกับสังคม

  ทางเศรษฐกจิ  ทำาให้กลุม่แม่บ้านบ่อหนิ ม.2  มรีายได้ต่อหัว 

เพิ่มมากขึ้น  เมื่อมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากทำาสวน

ยางพารา ทำาประมง  ทำาผ้าบาตกิ เพ่ิมเป็นผลติภณัฑ์เชิงการท่องเทีย่ว 

ให้กับบ่อหินโฮมสเตย์

  ทางสังคม ทำาให้ชุมชนและกลุ ่มแปรรูปของแม่บ้านมี

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว    

ไข่เป็ดล้างสะอาด วัตถุดิบที่ใช้ในการทำา

 ผสมให้เข้ากัน   

ข้ันตอนในการผลติไข่เคม็โคลนทะเลน�า้พรุ้อน
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 1/2540

“สิ่งตีพิมพ์”

สถ�บันวิจัยและพัฒน�

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย วิทย�เขตตรัง

๑๗๙ หมู่ ๓ ตำ�บลไม้ฝ�ด อำ�เภอสิเก�

จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อน�าข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 


