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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ก 
 

ชื่อโครงการ   หมู่บ้านเมล็ดพันธ์ุดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี 
หน่วยงานสนับสนุน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คณะผู้ด าเนินโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 
คลินิกเทคโนโลยี   ส านักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

บทคัดย่อ 

พริกพันธ์ุเหลืองพัทลุงจากแปลงปลูกของเกษตรกรหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง สามารถแยกตามระดับการสุกแก่ตามสีผลพริกได้ 3 สี คือสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ระดับความ
เข้มของสีจะเปลี่ยนแปลงตามระยะการสุกแก่ พริกพันธ์ุเหลืองพัทลุงมีความแปรปรวนเกิดขึ้นภายในพันธ์ุทั้ง
ลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีความหนาผลเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 มิลลิเมตร และความยาวผลเท่ากับ 
6.29 เซนติเมตร ตามเกณฑ์การจ าแนกลักษณะพริกเพ่ือการค้า พริกพันธ์ุเหลืองพัทลุงจัดอยู่ในกลุ่มพริกผลเล็ก 
(ความหนาผลอยู่ระหว่าง 1-150 มิลลิเมตร) และขนาดผลยาวระดับ 4 (ความยาวผลอยู่ระหว่าง >4-8 
เซนติเมตร) นอกจากนั้นยังพบว่าการเก็บผลพริกสดระดับสีส้ม ส่งผลให้พริกมีน้ าหนักสดมากที่สุด ซึ่งส่งผลดี
ต่อการขายผลผลิตท าให้มีรายได้มากท่ีสุด 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการ หมู่บ้านเมล็ดพันธ์ุดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564
แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งต้องพัฒนาให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบที่มีการใช้ วทน. ไปเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนที่มีกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอกระยะเวลาด าเนินงานไม่เกิน 3 ปี บัดนี้โครงการ
ดังกล่าวได้ด าเนินการกิจกรรของโครงการในปีที่ 1 ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว  

ขอขอบคุณนายนัน มุสิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่ช่วยประสานงาน
ในพื้นที่ส าหรับการด าเนินโครงการทุกกิจกรรมมาตลอด 

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกพริกทุกท่าน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงที่
ให้ความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างพริก ดิน และน้ า ส าหรับการวิจัย ให้ความร่วมมือในการร่วมเข้ากิจกรรมการ
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกกิจกรรมมาด้วยดีโดยตลอด  

ผลลัพทธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการในคร้ังนี้ ทีมผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยยกระดับชุมชน
สามารถน าความรู้/ เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และสร้าง
มาตรฐานการผลิตในระบบการผลิตพริกในชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้จริง 
 

       คณะผู้ด าเนินโครงการ 
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สารบัญเร่ือง 

  หน้า 
บทคัดย่อ ก 
กิตติกรรมประกาศ ข 
สารบัญเร่ือง ค 
สารบัญภาพ จ 
สารบัญตาราง ฉ 
   
บทที่ 1 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 1.1 ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน 1 
 1.2 ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
 1.3 ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 1 
 1.4 ลักษณะโครงการ 3 
 1.5 หลักการและเหตุผล 3 
 1.6 วัตถุประสงค์ 8 
 1.7 ที่มาของโครงการ 9 
 1.8 แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน 10 
 1.9 แผนธุรกิจชุมชน 12 
 1.10 หน่วนงานสนับสนุน 13 
 1.11 แผนการด าเนินงาน 13 
 1.12 เป้าหมายผลผลิต/ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 15 
 1.13 ผลกระทบ 16 
 1.14 รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17 
 1.15 การรายงานผล ประเมินผล และติดตามผล 18 
 1.16 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 18 
 1.17 เอกสารแนบ 19 
 1.17.1 ประวัติแบบย่อ 19 
 1.17.2 แบบฟอร์มแสดงเจตจ านงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

43 

 1.17.3 แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท. (ลูกข่าย/
ใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

46 
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สารบัญเร่ือง (ต่อ) 

  หน้า 
บทที่ 2 การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 48 
 2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน 48 
 2.2 ประชาสัมพันธ์ 48 
 2.3 การจัดอบรม 48 
 2.3.1 ศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุพริกเหลืองและคัดเลือกสายพันธ์ุ 48 
 2.3.2 ลักษณะประจ าพันธ์ุพริกส าหรับการขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์      
51 

 2.3.3 การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP 52 
 2.3.4 การผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกยกแคร่เพ่ือการแก้ปัญหาน้ าท่วม 53 
 2.4 การเก็บข้อมลูสมาชิก 54 
 2.5 รายชื่อผู้เข้าร่าวมการอบรม  
  
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 56 
 3.1 งบประมาณการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 56 
 3.2 กลุ่มชุมชนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 56 
 3.3 ข้อมลูของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากใบสมัครเข้าร่วมโครงกา 56 
 3.4 สรุปแบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 57 
  
บทที่ 4 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 60 
 4.1 การใช้เทคโนโลยี 60 
 4.2 ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยี 60 
  
บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อเสนอโครงการ 61 
 5.1 สรุปผลผลิตของโครงการตามข้อเสนอโครงการ 61 
 5.2 สรุปผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 61 
 5.3 ปัญหา/ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 62 
  
ภาคผนวก 63 
 แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 63 
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สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หน้า 
1 ลักษณะปรากฎของสีผลที่จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1) สีส้ม (C2) 

และ สีแดง (C3) 
48 

2 การวัดขนาดผลพริกสด ความยาว (ก.) ความหนา (ข.)  ความยาวรกพริก (ค.) เมล็ด
พริกรกพริก (ง.) (placenta) (จ.) และผลพริกไม่มีเมล็ด (ฉ.) 

49 

3 กิจกรรมการอบรมลักษณะประจ าพันธ์ุพริกเหลืองพัทลุงและขั้นตอนการขอขึ้น
ทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-16.00 
น. ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านส าเภาเหนือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

51 

4 กิจกรรมการอบรมการปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 
08.00-16.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านส าเภาเหนือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 

52 

5 การผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกแบบยกแคร่เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมและส ารวจคัดเลือกพ้ืนที่
ส าหรับเป็นแปลงต้นแบบ 

53 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
1 ค่าเฉลี่ยสี L*, a*, b*, Hue และ Cho ของตัวอย่างพริก 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1) 

สีส้ม (C2) และสีแดง (C3) ทีป่ลูกในต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
50 

2 ค่าเฉลี่ยความยาวและความหนาของรก ความหนาเปลือกผล และจ านวนเมล็ดต่อผล
ของตัวอย่างพริก 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1), สีส้ม (C2) และสีแดง (C3) ที่ปลูกใน
ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

50 

3 ค่าเฉลี่ย ความหนาผล ความยาวผล และความยาวก้านผลของตัวอย่างพริก จ าแนก 
3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1), สีส้ม (C2) และสีแดง (C3) ที่ปลูกในต าบลชัยบุรี อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง 

50 
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บทที่ 1 
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

 

1. ชือ่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :  หมู่บ้านเมล็ดพันธ์ุดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปีที่ 1  

ค่าละติจูด  7.7204171  ค่าลองติจูด  100.1094355   

3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ข้อมูลผูร้่วมโครงการ 

ระบุ (ช่ือ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อเีมล์ ) 
หน้าท่ี

รับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่รับผิดชอบใน
โครงการ 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการ2 
1.  

 
ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 
 

นางสาวนันทิยา พนมจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
0860728974 
n_numkum@hotmail.com, 
pnantiya@tsu.ac.th 

หัวหน้า
โครงการ 
(70%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 2564 
1. ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลุงเป็น

สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
2. ปลูกขยายสายพันธ์ุพริก GI 
3. ยกระดับกลุ่ มผู้ ผลิตพริกให้ ได้รับ

ความรู้และเข้าใจเรื่องมาตรฐานการ
ผลิต GAP  

4. ท าแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพริกตามมาตรฐาน GAP  
 

กิจกรรม 2565 
1. การขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน 

ระบบการผลิตพริก GAP  
2. ท าแปลงสาธิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ ์

3. ฝึกอบรมการทดสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์และเทคนิคการพอกเมล็ด 

4. ขอใบอนุญาตจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช
ควบคุม 
 
 

1.  อาจารย์ประจ า
หลั กสู ต ร  วทบ .
เกษตรศาสตร์ 
2.  เช่ียวชาญด้าน
ก า ร ผ ลิ ต พื ช ไ ร่  
และเมล็ดพันธ์ุ 
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ข้อมูลผูร้่วมโครงการ 
ระบุ (ช่ือ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อเีมล์ ) 

หน้าท่ี
รับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่รับผิดชอบใน
โครงการ 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการ2 
กิจกรรม 2566 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพริกสด 
และพริกแห้ง 

2.  ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 

นายสรพงค์ เบญจศร ี
รองศาสตราจารย์ ดร. 
0805452112 
sorapong@tsu.ac.th, 
benchasri@gmail.com   

ผู้ร่วมโครงการ
คนท่ี 1 
(5%) 

กิจกรรม 2564 
1. ศึกลักษณะประจ าพันธุ์พริกเหลือง

พัทลุงและคัดเลือกสายพันธ์ุ 
2. ยกระดับกลุ่ มผู้ ผลิตพริกให้ ได้รับ

ความรู้และเข้าใจเรื่องมาตรฐานการ
ผลิต GAP  

1.อาจารย์ประจ า
หลั กสู ต ร  วทบ .
เกษตรศาสตร์ 
2.เ ช่ียวชาญด้าน
การปรับปรุงพันธุ ์

3.  ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 

นางสาวปริศนา วงค์ล้อม 
อาจารย์ ดร. 
074-693-996 
prisana.w@tsu.ac.th 

ผู้ร่วมโครงการ 
คนท่ี 2 
(5%) 

กิจกรรม 2564 
1. ปลูกขยายสายพันธ์ุพริก GI 
2. ยกระดับกลุ่ มผู้ ผลิตพริกให้ ได้รับ

ความรู้และเข้าใจเรื่องมาตรฐานการ
ผลิต GAP  

1.อาจารย์ประจ า
หลั กสู ต ร  วทบ .
เกษตรศาสตร์ 
2.เ ช่ียวชาญด้าน
โรคพืช 

4.  ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย 
นักวิชาการ 
091-1705840 
wijittra28@hotmail.com 

ผู้ร่วมโครงการ 
คนท่ี 3 
(5%) 

กิจกรรม 2564 
1. ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลุงเป็น
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
2. ท าแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพริกตามมาตรฐาน GAP  
กิจกรรม 2565 
1. ท าแปลงสาธิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ ์

1.นั ก วิ ช า ก า ร
ส านักส่งเสริมการ
บริ ก ารวิ ช ากา ร
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ชุมชน 
2. เ ช่ียวชาญด้าน 

ระบบสังคมเกษตร  
การปลูกพืช และ
ก า ร วิ จั ย แ บ บ มี
ส่วนร่วม   
 

5.  ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 

นางสาวจตุพร ไกรถาวร 
นักวิชาการ 
0-7469-3996   
Kraitavorn@gmail.com 

ผู้ร่วมโครงการ 
คนท่ี 4 
(5%) 

กิจกรรม 2565 
1. ท าแปลงสาธิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ ์

2. ฝึกอบรมการทดสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์และเทคนิคการพอกเมล็ด 
 

1.นักวิชาการสาขา
พืชศาสตร์ 
2.เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ ์
 

6.  ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 

นางพรพิมล มะยะเฉียว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
062-5562894  
pornpimon_maya@yahoo. 
com 

ผู้ร่วมโครงการ 
คนท่ี 5 
(5%) 

กิจกรรม 2566 
1. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับเครื่องแกงส าเร็จรูป 

1.อาจารย์ประจ า
สาขาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เทค โน โลยี
อาหาร 
2.เ ช่ียวชาญด้าน
การแปรรูปอาหาร 
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ข้อมูลผูร้่วมโครงการ 
ระบุ (ช่ือ- นามสกุล/ต าแหน่ง /เบอร์โทร/อเีมล์ ) 

หน้าท่ี
รับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่รับผิดชอบใน
โครงการ 

ประสบการณ์
ท างานท่ีเกี่ยวข้อง

กับโครงการ2 
7. C

]
t 

ช่ือ-นามสกุล :  
ต าแหน่ง : 
เบอร์โทร : 
อีเมล์ : 

นางสาวอรศิริ ลีลายุทธชัย 
อาจารย ์
088-0080687 
lee_onsiri@hotmail.com 

ผู้ร่วมโครงการ 
คนท่ี 6 
(5%) 

กิจกรรม 2566 
1. ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
2. พัฒนาระบบตลาด ชุมชน  ตลาด
ออนไลน์ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

1.อาจารย์ประจ า 
คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 
2.เ ช่ียวชาญด้าน
ก า ร จั ด ก า ร
การตลาด  
 

 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เคร่ืองหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงฯ) 

   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่... )  ปีแรกที่เร่ิมด าเนินการ      

พื้นที่ด าเนินการ (ระบุช่ือ หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน) 

หมูที่ 7 บานทาส าเภาเหนือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง    

 

5. หลักการและเหตุผล 
หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น ดังนี้ 

5.1 สถานภาพปัจจุบันของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ 
ตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณพ.ศ.

2562 ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้ง การ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ ท่ีเกิดจากการรวบรวมปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในระดบั
พื้นที่ สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายการพัฒนาระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) ยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง, 2562) แกงไตปลาแห้ง พริกแกง และข้าวแกง เป็นสินค้า OTOP อันดับที่ 3, 4 และ 5 
ตามล าดับ ซึ่งรับซื้อแหล่งวัตถุดิบหลัก ได้แก่ พริก ตะไคร้ ขมิ้น ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , 2562) 
พันธุ์พริกพื้นเมืองช่ือว่า “พริกขาวชี” หรือ “พริกเหลืองพัทลุง” หรืออีกช่ือหนึ่ง “พริกขาวชัยบุรี” ซึ่งเป็นพันธุ์พริกพื้นเมือง
ของต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พันธุ์พริกพื้นเมืองชนิดนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดใน 14 จังหวัดภาคใต้ เนื่องจาก
พริกชนิดนี้มีความเผ็ด เมื่อน าไปปรุงในเครื่องแกงอาหารใต้จะมีสีสวย ที่ส าคัญเมื่อปรุงเป็นอาหารจะได้กลิ่นหอมชวนลิ้มรสของ
พริกในอาหารนั้น ๆ  พริกชีเหลืองชัยบุรีเมื่อติดผล แรกเริ่มเม็ดพริกจะเป็นสีขาว จากนั้นค่อยๆ เป็นสีเหลือง ส้ม และท้ายท่ีสุด 
คือ ส้มเข้ม และพื้นที่ปลูกพริกชนิดนี้มากที่สุดอยู่ที่ต าบลชัยบุรี จึงเรียกพริกชนิดนี้ว่า “พริกชีเหลืองชัยบุรี” ซึ่งปลูกง่าย ดูแล
ง่าย โรคและแมลงศัตรูพริกพบน้อยมาก การใช้สมุนไพรฉีดพ่นเมื่อพริกเริ่มออกดอก ได้ผลดีมาก น้อยครั้งท่ีประสบปัญหาเพลีย้
ไฟ ซึ่งปัญหาโรคและแมลงชาวบ้านที่ปลูกพริกไม่กังวล แต่ปัญหาที่กังวลมากท่ีสุด คือ ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ซึ่งท าให้ขาดรายได้
จากการปลูกพริกนาน 2-3 เดือนทีเดียวพื้นท่ีปลูกพริกชีเหลืองชัยบุรี ในพื้นที่ต าบลชัยบุรี โดยเฉพาะหมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 
7 เคยมีพื้นท่ีปลูกมากเกือบ 2,000 ไร่ แต่จากปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในทุกปี เกษตรกรผู้ปลูกพริกบางรายถึงกับถอดใจ เปลี่ยนไป
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ปลูกปาล์มแทน ท าให้ปัจจุบันเหลือพ้ืนท่ีปลูกพริกประมาณ 600 ไร่เท่าน้ัน การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุดีใหมี
มากขึ้น ส่งผลใหเกษตรกรไดใช้เมล็ดพันธุ์ดีส าหรับปลูก ส่งผลให้ผลผลิตและรายไดเพิ่มมากขึ้นและตรงความตองการของผู
บริโภค เมล็ดพันธุที่ดี คือเมล็ดพันธุที่ตัวเมล็ดเองมีคุณภาพดีและเปนพันธุที่มีสมรรถนะการใหผลผลิตสูง คุณภาพของเมล็ด
พันธุที่ดีจะตองมีองคประกอบ 4 ประการนี้คือ (1) คุณภาพทางพันธุกรรม (genetic quality) (2) คุณภาพทางกายภาพ 
(physical quality) (3) คุณภาพทางสรีรวิทยา (physiological quality) และ (4) ปราศจากโรคและแมลง (phytosanitary 
quality) (บุญมี, 2558)  ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคู่กับการผลิตผลผลิตพริกสามารถเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าและขยายการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงได้กว้างขวางมากขึ้น ควรคู่กับการอนุรักษ์
ฐานพันธุกรรมพืชท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ด้วยการน าไปใช้ประโยชน์และผลิตในแปลงปลูกที่มีมาตรฐานการผลิตควบคุมแบบ GAP 
และอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอนาคต การคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการขึ้น
ทะเบียนพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงให้เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่า สร้างความเป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และ
สอดรับกับแผนพัฒนาของจังหวัดสู่การเป็น “พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน” ต่อไป 

พื้นที่คลองปากประ ต าบลชัยบุรี เปนแหลงเพาะปลูกพริกขาวชัยบุรี ซึ่งเปนพริกพื้นเมืองที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด
ใน 14 จังหวัดภาคใต ปจจุบันในพ้ืนท่ีต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีชุมชนเกษตรจ านวน 150 ราย ปลูกพริกขาวชัย
บุรีจ านวน 500 ไร ดวยเมล็ดพันธุและตนกลาที่เพาะในชุมชน พริกขาวชัยบุรีเปนพริกที่มีอัตลักษณ์สีและกลิ่น จึงนิยมน าไปท า
เป็นเครื่องแกงโดยกลุมผลิตเครือ่งแกงชัยบุรี บานทาส าเภาเหนือ มีการด าเนินธุรกิจมาแลว 3 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 
12 คน ผลิตภัณฑเครื่องเครื่องแกงชัยบุรีใชพริกพื้นเมือง คือ พริกขาวชัยบุรีเป็นวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องแกงส
มที่ผลิตดวยพริกขาวชัยบุรีสดจะมีอัตลักษณ์ คือ รสเผ็ดจัด และมีสีสวยทางกลุม ฯ มีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตเครื่องแกง 
เนื่องจากราคาพริกขาวชัยบุรีจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยในช่วงที่ผลผลผิตออกสู่ตลาดน้อยจะมีราคาสงูกิโลกรัมละ 220 บาท หาก
เป็นช่วงที่พริกให้ผลผลิตมากราคากิโลกรัมละ 50 บาท ทาง กลุม ฯ จึงผลิตพริกขาวชัยบุรีตากแหงไวใชในการผลิต เครื่องแกง
คั่วหรือเครื่องแกงกะทิในชวงระหวางที่พริกมีราคาสูง แตประสบปญหา คือ พริกขาวชัยบุรีมีสีด าไมสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 
จึงตองซื้อพริกแหงตามทองตลาดมาผลิตเครื่องแกงแทน ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิตพริกสู่
มาตรฐาน GAP ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกและกล้าพันธุ์ (ส าหรับจ าหน่าย) ยกระดับแปลง GAP สู่มาตรฐานอินทรีย์ และการยืดอายุ
การเก็บรักษาพริกขาวชัยบุรีตากแหงส าหรับการใช้ประโยชน์และแปรรูปต่อไปนอกเหนือจากท าเครื่องแกง 
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ก. แปลงผลติพริกขาวชัยบุรีของเกษตรกรในกลุม่ 

 

ข. ผลผลิตพริกขาวชัยบุร ี

 

ค. เมลด็พันธ์ุพริก 

 

ง. เครื่องแกงที่ใช้พริกขาวชัยบุรีในการแปรรปู 

ภาพที่ 1 ระบบการผลิตพริกขาวชัยบุรี ลักษณะผลผลติ และการใช้ประโยชน์ 
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5.2 รายชื่อกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ 
ล าดับ ค าน า 

หน้า 
ชื่อ/สกลุ ที่อยู่  

(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 
พ้ืนที่ปลูก อาชีพ ผลิตผล/ 

ผลิตภัณฑ ์ไร่ งาน 

1.  นาง อวยพร มุสิด 123 ม.7 ต.ชัยบรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
2.  นาง จรรลี จันทรัตน ์ 59/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 2 เกษตรกร พริก 
3.  นาง วันดี อิสโม 108 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
4.  นาง ประดับ สุวรรณรตัน ์ 110 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 5  - เกษตรกร พริก 
5.  นาง ยุวดี เผ่าชู 54/6 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
6.  นาง สาลี ชัยเกต ุ 12/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1 เกษตรกร พริก 
7.  นาง มาลา ฉางแก้ว 62/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
8.  นาง จ าเป็น เกตุเหมือน 12/2 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1 เกษตรกร พริก 
9.  นาง สุคนธ์ บุญวิสตูร 15/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - เกษตรกร พริก 
10.  นาง ยุพา ขวัญทอง        ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2   3 เกษตรกร พริก 
11.  นาย กฤษ เกิดเทพ 3/9 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
12.  นาง จรง ทองข า 7 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1   2 เกษตรกร พริก 
13.  นาย จตุรงค์ ค าวุ่น 205 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
14.  นาง เจียม มสุิก 190 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
15.  นาย ทวีศักดิ์ บ ารุงรัตน ์ 14 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1   1 เกษตรกร พริก 
16.  นาง วรรณา จันทรัตน ์ 130 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4  - เกษตรกร พริก 
17.  นาง อุไร หนูขาว 25  ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 6  - เกษตรกร พริก 
18.  นาง ทรง เกตุสุวรรณ 13/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
19.  นาย เลิศศักดิ์ เฉ่าซุ่น 162 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
20.  นาง พล้อย เกิดเทพ 36 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
21.  นาย เกรียงไกร เหตุทอง 226 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  3 เกษตรกร พริก 
22.  นาง อ านวย หนูคง 91/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
23.  นาย วัชรินทร์ สุวรรณรตัน ์ 209 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2  - เกษตรกร พริก 
24.  นาย อ านวย สุวรรณรตัน ์ 31 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4  - เกษตรกร พริก 
25.  น.ส. การะเกตุ มณีแจ่ม 101 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
26.  นาง ปิน จุลศร ี 90/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2 เกษตรกร พริก 
27.  นาง ปิยะวดี สุวรรณรตัน ์ 184 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - เกษตรกร พริก 
28.  นาย นิพร แก้วหนูนวล 112 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
29.  นาย โสพล เขยีวศิร ิ 104 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
30.  นาง อุษา จันทรัตน์ 13 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
31.  นาง จุไร เกดิเทพ 66 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
32.  นาย จรัส สงกลิ่น 35/2 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 3 เกษตรกร พริก 
33.  นาย นิโรจน์ นวนมณุ ี 138 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
34.  นาง ละมลุ เลีย่มชุม 23 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2 เกษตรกร พริก 
35.  นาง เสรมิ ค าน้อย 23/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2 เกษตรกร พริก 
36.  นาง สมใจ นวลขวัญ 175 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
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ล าดับ ค าน า 
หน้า 

ชื่อ/สกลุ ที่อยู่  
(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 

พ้ืนที่ปลูก อาชีพ ผลิตผล/ 
ผลิตภัณฑ ์ไร่ งาน 

37.  นาย เอียด ค าน้อย 105 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 6 - เกษตรกร พริก 
38.  นาย สิทธิโชค ปล้องใหม ่ 219 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
39.  น.ส. สนธยา นวลขวัญ 179 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
40.  น.ส. สุพรรณี ขุนไพชิต 208 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
41.  นาย ฤทธิ์ ฤทธิรัตน์ 49 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
42.  นาง อุทัย รัตนชัย 49/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง  จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
43.  นาย ประเสริฐ ขุนเพชร 147 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
44.  นาง สุนันทา ชูทอง 140 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
45.  นาง ล าดวน รตันะรังษ ี 42 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - เกษตรกร พริก 
46.  นาย วันด ีเกตุเหมือน 62/3 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
47.  นาย ละไม ทรงเดชะ 34 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
48.  นาย เฉิ่น เกิดเทพ 39 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
49.  นาย เชย นวลขวัญ 44/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
50.  นาง จารี เยี่อใยย่อง 128 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
51.  นาย ปราคม ชูเมฆ 196 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
52.  นาย อ้น ทวีสุข 42/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
53.  นาย จรุญ นวลมุสิก 45 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
54.  นาย วิชาญ ไชยเกต ุ 154 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 2 เกษตรกร พริก 

 

5.3 รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด รายละเอียด 

1) การขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์ 1) ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและคัดเลือกสายพันธุ์ท่ี
มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเพื่อประกอบการขอข้ึนทะเบียน
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง 

2) การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP  2) การถ่ายทอดความรู้ และข้อก าหนดขอมาตรฐาน GAP หรือ อินทรีย ์
ส าหรับให้เกษตรกรได้รู้และเข้าใจเพื่อสามารถท าให้ระบบการผลิต
เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานเบื้องต้นเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ
ก่อนได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิต 

3) เทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธ์ุพริกยกแคร่และ
การตรวจสอบคณุภาพเมลด็พันธ์ุ 

3) ถ่ายทอดกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่ เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วม และให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว และ
อบรม เทคนิ คการตรวจสอบคุณภาพเมล็ ด เบื้ อ งต้ นตาม
มาตรฐานสากล (ISTA) 

4) เทคโนโลยีการยกระดับคณุภาพเมล็ดพันธ์ุพริก
ด้วยการพอกเมล็ดพันธ์ุเพื่อการค้า 

4) น าเทคนิคการพอกเมล็ดพันธุ์มาทดสอบใช้กับเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อให้
เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน คุณภาพ
เมล็ดพันธ์ุดี อัตราการงอกดี และสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์
ของเมล็ดพันธ์ุพริกในชุมชนเพื่อให้มีความโดดเด่นและมีคุณภาพ 
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด รายละเอียด 

5) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่แปรรูป
เพิ่มมูลค่าพริก 

5) การท าพริกแห้งปราศจากเช้ือรา การท าน้ ามันพริก และสารสกัด
พริกเพื่อการใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและอาหารเพื่อสุขภาพ 

6) การออกแบบตราสินค้า และบรรจภุัณฑ ์ 6) ส าหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ 
7) การพัฒนาระบบตลาดชุมชน ตลาดออนไลน ์ 7) การพัฒนาระบบตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ ให้เกิดการเช่ือมโยง

กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอัตลักษณ์ในท้องถิ่น 
 

5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้
เ ค ร่ื อ งมื อ วิ เ ค ราะห์ ต่ า งๆ   เ ช่ น   Root causes analysis,  SWOT, Business Model Canvas, 
Financial analysis, 4M, 6M หรือ เคร่ืองมืออื่นๆ ที่ท าให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 

ประเด็นปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1) พันธุ์พริกไม่ได้รับการยืนยันข้อมลูที่

ชัดเจน 
1) คัดเลือกสายพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงเพื่อขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น 
2) ระบบการผลิตพริกของเกษตรกรยงั

ไม่ได้มาตรฐาน 
2) ยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกให้ได้ขึ้น

ทะเบียนรับรองมาตรฐานการผลิต GAP ตามบริบทและศักยภาพของ
เกษตรกร 

3) ขาดการผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกส าหรบั
การจ าหน่ายเพื่อการค้า 

3) ยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกให้ได้
มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า และการขึ้นทะเบียนผู้จ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์พืชควบคุมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

4) ปัญหาน้ าท่วมแปลงพริก 4) ท าแปลงต้นแบบการพริกเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่ เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมแปลง
เมล็ดพันธ์ุพริก 

5) ขาดเกษตรกรต้นแบบ 5) สร้างวิทยากรชุมชน และหมู่บ้านต้นแบบให้มีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการ
ผลิตพริกและเมล็ดพันธุ์แบบครบวงจรและสามารถแก้ปัญหาด้วยต้นเอง เพื่อ
ความยั่งยืนในชุมชนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

6) ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปและใช้
ประโยชน์จากพริก 

6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปพริกที่หลากหลายขึ้น เช่น พริกแห้ง น้ ามัน
พริก หรือสารสกัดจากพริก และต่อยอดการใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพและความ
งาม 

7) ขาดระบบการจัดการด้านการตลาด 7) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการตลาด ด้วยการพัฒนาระบบตลาดชุมชน ตลาด
ออนไลน์ ให้เช่ือมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอัตลักษณ์ใน
ท้องถิ่น 

 

6.  วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ุพริกพันธ์ุเหลืองพัทลุงเพ่ือขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
6.2 เพ่ือยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกให้ได้มาตรฐานการผลิตเมล็ด

พันธ์ุเพ่ือการค้าและการขึ้นทะเบียนผู้จ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืชควบคุม 
6.3 เพ่ือยกระดับและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพริกให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตระบบ GAP  
6.4 เพ่ือสร้างวิทยากรชุมชน และหมู่บ้านต้นแบบให้มีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการผลิตพริก และเมล็ด

พันธ์ุแบบครบวงจรสู่และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือความยั่งยืนในชุมชนบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง 
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7. ที่มาของความต้องการ : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐานตามที่
ระบุ 

  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 

ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนา
หมู่บ้าน) 

  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  

   เป็นความต้องการจากจังหวัดท่ีเสนอผ่าน ศวภ. 

  เป็นความต้องการที่จะต่อยอดจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอ่ืน 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ด าเนินการ                                        
        แนบผลการด าเนินงานและผลส าเรจ็ที่ผ่านมาประกอบด้วย 
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8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  

 

ภาพที่ 2 ภาพรวมโครงการ (Infographic) 
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ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงกับห่วงโซคุ่ณค่า (Value Chain) 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

 
ภาพที่ 4 แผนธุรกิจ (Business Model) ของโครงการ 
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10.  หน่วยงานสนับสนุน : 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนนุ4  

1) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1) วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะห์คณุภาพเมลด็พันธ์ุ 

2) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1) วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี  
2) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์และแปรรปู 

3) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1) วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี  
2) ระบบการพัฒนาการจัดการตลาด และวิทยากร 

4) ส านักส่งเสรมิการบริการวิชาการและภมูิ
ปัญญาชุมชน อ าเภอพนางตุง จังหวัดพัทลุง 

1) วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลย ี
2) สถานท่ีจัดการฝึกอบรม 

5) ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 

1) วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี  
2) ข้อมูลมาตรฐานการผลิตพริกแบบ GAP และอินทรยี ์

4 รูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจ านวน) อาคาร สถานท่ี โรงเรือน วิทยากร(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมี
หลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย 

11.  แผนการด าเนินงาน 
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บา้นท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการด าเนินงาน 3 ปี ทั้งนี้แผนการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9 
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุแผนการด าเนินงานของปีท่ีเหลือ จนครบ 3 ปี 

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 

2563 2564 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) การให้บริการค าปรึกษา/ข้อมลูทั้งภายในและ
นอกสถานท่ี 

            13,200 

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย                      37,500 

3) การประสานงานและสนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                     15,000 

4) ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พริกเหลืองพัทลุง
และคัดเลือกสายพันธ์ุ 

                  30,000 

5) ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลงุเป็นสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร ์

                     10,000 

6) ยกระดับกลุม่ผูผ้ลติพริกให้ได้รบัมาตรฐาน 
GAP  

                  40,000 

7) ท าแปลงต้นแบบการผลิตเมลด็พันธุ์พริกยก
แคร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้
มาตรฐาน GAP  

               66,800 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 102,600 83,300 23,300 3,300 212,500 
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ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 

2564 2565 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)     การให้บริการค าปรึกษา/ข้อมลูทั้งภายใน
และนอกสถานท่ี 

            20,000 

2)     การประสานงานและบริหารจดัการ
เครือข่าย 

                    37,500 

3)     การประสานงานและสนับสนนุด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

                 20,000 

4)     ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตพริกใหไ้ดร้ับมาตรฐาน 
GAP                    20,000 

5)     ท าแปลงสาธิตการผลติเมล็ดพนัธุ์พริกยก
แคร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมลด็พันธ์ุ 

               20,000 

6)     ฝึกอบรมทดสอบคณุภาพเมลด็พันธ์ุและ
เทคนิคการพอกเมล็ด 

               50,000 

7)    ขอใบอนุญาตจ าหน่ายเมลด็พนัธุ์พืชควบคุม                 82,500 
แผนเงิน : ตามไตรมาส 142,500 75,000 27,500 5,000 250,000 

ปีท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 

2565 2566 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1)   การใหบ้ริการค าปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและ

นอกสถานท่ี 
            20,000 

2)   การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย              37,500 
3)   การประสานงานและสนับสนุนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
            52,500 

4)   ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยวและ
ปรับปรุงคณุภาพผลผลติพริกสดและพริกแห้ง 

            50,000 

5)   ออกแบบตราสินคา้และบรรจภุัณฑ ์                30,000 
6)  ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับเครื่องแกง

ส าเรจ็รูป 
            30,000 

7)  พัฒนาระบบตลาดชุมชน ตลาดออนไลน์ และ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

            30,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 145,000 95,000 5,000 5,000 250,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50 50 50 

2. จ านวนเทคโนโลยีทีม่ีการถ่ายทอด ระบุชื่อ (เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

2. 1 เทคโนโลยีหลัก:   การขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์     
ปีท่ีถ่ายทอด  1  . 

2. 2 เทคโนโลยีหลัก:   การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP                   . 
ปีท่ีถ่ายทอด  1  . 

2. 3 เทคโนโลยีหลัก:   การผลิตเมลด็พันธ์ุพริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ า
ท่วม     ปีท่ีถ่ายทอด  1  . 

2. 4 เทคโนโลยีหลัก:   การตรวจสอบคณุภาพเมลด็พันธ์ุพริก               
ปีท่ีถ่ายทอด  2  . 

2. 5 เทคโนโลยีหลัก:   การพอกเมลด็เพื่อยกระดับคณุภาพเมล็ดพันธ์ุพรกิ     
ปีท่ีถ่ายทอด  2  . 

2. 6 เทคโนโลยีหลัก:   การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เพิ่มมูลค่าพริก     ปีท่ีถ่ายทอด  3  . 

2. 7 เทคโนโลยีหลัก:   การออกแบบตราสินค้าและบรรจภุัณฑ์  ปีท่ี
ถ่ายทอด  3  . 

2. 8 เทคโนโลยีหลัก:   การพัฒนาระบบตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์  
ปีท่ีถ่ายทอด  3   

เรื่อง  

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุช่ือผลิตภัณฑ์)  

    3.1 พริกสด/พริกแห้ง 

    3.2 เมล็ดพันธ์ุพริก 

    3.3 เครื่องแกงส าเร็จรูป 

ผลิตภณัฑ ์  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 2 2 2 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลย/ีองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 50 70 100 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 95 98 

7. ประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้น บาท 500 1,000 2,000 
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13.ผลกระทบ  

 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีมาจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด) 
วิธีการค านวณหาต้นทุนการผลติแบบง่ายมีสูตรดังนี ้

 

- กรณี เพ่ิมรายได้ 

วิธีการค านวณรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการขายผลผลิตพริกสด เป็นการขายเมล็ดพันธ์ุพริก 

1) รายได้ใหม่ (ผลสด+เมล็ดพันธ์ุ)  
= (รายจ่ายจากต้นทุนการผลิตพริก-รายได้จากการจ าหน่ายพริกสด)+รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุ  

2) รายได้ใหม่ (ผลแห้ง+เมล็ดพันธ์ุ)  
= (รายจ่ายจากต้นทุนการผลิตพริก-รายได้จากการจ าหน่ายพริกสด)+รายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุ  

 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  
1) ผู้ร่วมโครงการมีผลผลิตที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้มากข้ึน 
2) ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตดีจากกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 
3) ป้องกันปัญหาขาดแคลนผลผลิตส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์พริกได้ 
4) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนดีขึ้น 

 

 สิ่งแวดล้อม (เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพื้นท่ีป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)  
1) ลดปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิต น้ า และดิน 
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14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ค าอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทุก
ขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [ราคาต่อหน่วย: จ านวนคน/คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน................212,500....................... บาท 

กิจกรรม รายการ 
ระยะเวลา ปริมาณ หน่วยละ รวมเงิน 
ต่อคร้ัง (หน่วย) (บาท) (บาท) 

1) การให้บริการ
ค าปรึกษา/ข้อมลูทั้ง
ภายในและนอกสถานท่ี 
  

1.1)     ค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญในการ
บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลย ี

2 ช่ัวโมง 12 ครั้ง x 1 คน 600 7,200 

1.2)      ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ (การจัดกิจกรรม
ให้ค าปรึกษาและข้อมูล การลงพื้นที่ 
ประชาสมัพันธ์คลินิกเทคโนโลยี และการ
ติดตามผล 

1 วัน 12 ครั้ง 500 6,000 

2) การประสานงานและ
บริหารจดัการเครือข่าย 

2.1)     ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยงาน 6 เดือน 1 คน 6,250 37,500 

3) การประสานงานและ
สนับสนุนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3.1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์      15,000 15,000 

4) ศึกษาลักษณะประจ า
พันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและ
ลักษณะส าหรับการ
คัดเลือกสายพันธ์ุ 

4.1)  ค่าวัสดุทางการเกษตร     20,000 20,000 

4.2)  ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง   50 ตัวอย่าง 200 10,000 

5) ขอขึ้นทะเบียนพริก
เหลืองพัทลุงเป็นสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร ์

5.1) ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน GI     10,000 10,000 

6) อบรมเพื่อยกระดบั
กลุ่มผูผ้ลติพริกใหไ้ด้รับ
มาตรฐาน GAP  

6.1)  ค่าวัสดุทางการเกษตร     20,000 20,000 
6.2)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 วัน  1 ครั้ง x 50 คน 300 15,000 
6.3)  ค่าวัสดุอุปกรณส์ านักงาน     5,000 5,000 

7) อบรมการท าแปลงผลิต
เมลด็พันธ์ุพริกยกแคร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตทีไ่ดม้าตรฐาน GAP  

7.1)  ค่าวัสดุทางการเกษตร     28,800 28,800 
7.2)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 วัน  2 ครั้ง x 50 คน  300 30,000 
7.3)  ค่าวัสดุอปุกรณส์ านักงาน     8,000 8,000 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 212,500 บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 คร้ัง/ปี  

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 

15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน าส่งจากต้นสังกัด สามารถ
ส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   

หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ทุกคร้ังที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัด
แสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ร้องขอ พร้อมทั้งท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการ
ด าเนินงานฯ ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ดร.นันทิยา พนมจันทร์) 

ผู้เสนอโครงการ 
ต าแหน่ง        อาจารย์   
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เอกสารแนบ 

 

1. ประวัติแบบย่อ (การศึกษา ประสบการณ์ท างาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ในโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน) 
1.1 หัวหน้าโครงการ 
1) ชื่อ-นามสกุล  ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
2) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
3) ที่อยู่ปัจจุบัน  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

    คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

    มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  

222 หมู่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม  

จังหวดัพัทลุง 93110 

4) โทรศัพท์  0-7460-9600 ต่อ 3317# 
5) โทรสาร   0-7469-3996 
6) E-mail   pnantiya@tsu.ac.th, n_numkum@hotmail.com 
7) ประวัติการศึกษา 

2539-2543 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2543-2547 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน  

2554-2559 วท.ด. (พืชไร่) ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

8) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ 
8.1) สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่ 
8.2) การจัดการธาตุอาหารในพืชไร่ 
8.3) ความหลากหลายทางพันธุกรรมและลักษณะทางโภชนาการในเมล็ด 

9) ประวัติการท างาน 
2545 ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2547 ผู้ช่วยนักวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

2548 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

mailto:pnantiya@tsu.ac.th
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2548-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง 

10)   ทุนสนับสนุนการศึกษา/ฝึกอบรม 
2546 ทุนผู้ช่วยสอน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 2551 ทุนรัฐบาลไทยสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

  (ทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2551) ประเทศไทย 

 2553 ทุนรัฐบาลสวีเดนสนับสนุนการฝึกอบรมระดับนานาชาติ เร่ือง “Plant Breeding and Seed  

  Production” โดย the Sweden International Development Cooperation Agency 
(SIDA) ประเทศสวีเดน  

 2555 ทุน รัฐบาลเนเธอ ร์แลนด์สนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้ น  เ ร่ือง “Contemporary 
approaches  

  in genetic researches conservation and use” โดย the Netherlands organization 
for international cooperation in higher education (Nuffic) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 2556 ทุนผู้ช่วยสอน สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

 2557 ทุนสนับสนุนการ วิ จัยส าห รับบัณฑิตศึ กษาประจ าปี  2557 จากบัณฑิต วิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

 2558 ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก รางวัลทุนการศึกษา จาก International 
Plant Nutrition Institute (IPNI) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

11)  รางวัลเกียรติยศ 
11.1) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคบรรยายระดับดี เร่ือง “การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยระบบการปลูกแบบ 

SRI ในจังหวัดพัทลุง” สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที่ 19 วันที่ 24-25 กันยายน 2552 จังหวัดสงขลา 

11.2) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม เร่ือง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด” สาขา
การเกษตรเพ่ือชุมชน ในงานประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คร้ังที่ 2 วันที่ 
12 พฤษภาคม 2554 จังหวัดสงขลา 

11.3) ร า ง วั ล  International Plant Nutrition Institute (IPNI) scholar award ประจ า ปี  2558 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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11.4) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคบรรยายระดับดี เร่ือง “การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยระบบการปลูกแบบ 
SRI ในจังหวัดพัทลุง” สาขาชีววิทยา ในงานประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
คร้ังที ่19 วันที ่24-25 กันยายน 2552 จังหวัดสงขลา 

11.5) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม เร่ือง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว
พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด” สาขา
การเกษตรเพ่ือชุมชน ในงานประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คร้ังที่ 2 วันที่ 
12 พฤษภาคม 2554 จังหวัดสงขลา 

11.6) ร า ง วั ล  International Plant Nutrition Institute (IPNI) scholar award ประจ า ปี  2558 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

11.7) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น เร่ือง “ความแปรปรวนของปริมาณธาตุสังกะสีใน
เมล็ดข้าวพันธ์ุสังข์หยด” ด้านข้าวและพืชไร่ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อน
และก่ึงร้อน คร้ังที ่11 ประจ า ปี 2560 วันที ่3–4 สิงหาคม 2560 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

11.8) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคบรรยายระดับดี เร่ือง “อิทธิพลของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
และปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหร่ัง” สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์  
งานประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561 วันที่ 8-9 
พฤษภาคม 2561 จังหวัดสงขลา 

11.9) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น เร่ือง “ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดข้าว
พันธ์ุไวและไม่ไวต่อช่วงแสง” ด้านหลังการเก็บเกี่ยว  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
พืชเขตรอนและกึ่งรอน คร้ังที่ 12 (CRDC 12) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเค
เอกซ (KX: Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ถนนกรุง
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

11.10) รางวัลน าเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น เร่ือง “คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของข้าวพ้ืนเมืองใน
ภาคใต้” กลุ่มพืชเกษตร การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน คร้ังที่ 
12 (CRDC 12) ระหว างวันที่  12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ  (KX: Knowledge 
Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

12)  ประสบการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 2550 โครงการวิจัยเร่ือง การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธ์ุที่ปลูกในพ้ืนที่นาดอน

จังหวัดพัทลุง จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2550 จ านวนเงิน 154,700 บาท  

 2551 โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตของข้าวด้วยระบบปลูกแบบ  SRI ในจังหวัด
พัทลุง จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2551 จ านวนเงิน 166,580 บาท 

 2557 ไปท าวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ เกี่ยวกับเทคนิคในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องการ
เคลื่อนย้ายสารอาหารเข้าสู่เมล็ดข้าว ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 
กันยายน 2558 ที่ School of Veterinary and life science, Murdoch University, Perth 
ประเทศออสเตรเลีย 
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13)  การฝึกอบรม 
2550 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Seed Health Testing ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2550, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

2553 ฝึกอบรมระดับนานาชาติ เร่ือง Plant Breeding and Seed Production จัดโดย Svalöf 
Consulting ช่วงที ่1: วันที ่6 กันยายน-1 ตุลาคม, 2553 ณ เมือง Alnarp ประเทศสวีเดน 

2554 ฝึกอบรมระดับนานาชาติ เร่ือง Plant Breeding and Seed Production จัดโดย Svalöf 
Consulting ช่วงที ่2: วันที ่7-18 มีนาคม 2554 ณ เมือง Manila ประเทศฟิลิปปินส์ 

2554 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง An optimization of PCR and RT-PCR techniques ระหว่าง
วันที ่27-28 กรกฎาคม 2554 ณ Gibthai Training Center กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

2556 ฝึกอบรมระดับนานาชาติ  เ ร่ือง  Contemporary approaches in genetic resources 
conservation and use จั ด โ ดย  the Netherlands organization for international 
cooperation in higher education (Nuffic) ระหว่างวันที่  15 เมษายน -3 พฤษภาคม 
2556 ณ  Wageningen UR Centre for Development Innovation, Wagenningen 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

14)  ผลงานทางวิชาการ 
นันทิยา พนมจันทร์, จตุพร ไกรถาวร และ ชนสิริน กลิ่นมณี.  2553.  การศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตของ

ข้าวด้วยระบบปลูกแบบ SRI ในจังหวัดพัทลุง.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.  43 หน้า. 

นันทิยา พนมจันทร์ , ปริศนา วงค์ล้อม, จตุพร ไกรถาวร  และ ภานุมาศ พฤติคณี .  2554.  การ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธ์ุที่ปลูกในพ้ืนที่นาดอนจังหวัดพัทลุง.  รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์.  57 หน้า. 

15)  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/ นานาชาติ 
นันทิยา พนมจันทร์ และ กษมาพร ทองเขียว.  2554.  ลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดและปริมาณแอน

โทไซยานินส์ในข้าวสีพันธ์ุพ้ืนเมือง.  วารสารหาดใหญ่วิชาการ.  9(1): 17-24. 

นันทิยา พนมจันทร์ และ วิจิตรา อมรวิริยะชัย.  2554.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมือง
บริเวณลุ่มน้ าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด.  วารสาร
หาดใหญ่วิชาการ. 9(1): 25-31. 

Panomjan, N., Jumjod, S., Rerkasem, B., Dell, B., and Prom-u-thai, C. 2016. Variation of 
zinc concentration in rice caryopsis and husk among southern rice varieties grown 
in southern and northern Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural 
Sciences. 15(1): 1-10. 
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นันทิยา พนมจันทร์, ศันสนีย์ จ าจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Bernard Dell และ ชนากานต์ พรมอุทัย.  
2559.  ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธ์ุสังข์หยดจากภาคใต้ของ
ประเทศไทย. วารสารแก่นเกษตร. 44(1): 83-94. 

กมลชนก นันต๊ะจันทร์, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, นันทิยา พนมจันทร์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย.  
2559.  ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธ์ุ
พ้ืนเมือง. วารสารแก่นเกษตร.  44(3): 391-398. 

นันทิยา พนมจันทร์ และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2561. ความแปรปรวนของปริมาณธาตุสังกะสีใน
เมล็ดข้าวพันธ์ุสังข์หยด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2) (พิเศษ): 197-200. 

นันทิยา พนมจันทร์, ณัฐสุดา มีหกวงษ์ และชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2561. ความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมในลักษณะสัณฐานวิทยาของข้าวพันธ์ุสังข์หยด . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 
49(2)(พิเศษ): 549-552. 

นันทิยา พนมจันทร์ เสาวคนธ์ จันทร์ด า และวราภรณ์ เพชรแก้ว. 2561. ลักษณะคุณภาพของเมล็ดและ
โครงสร้างของส่วนสะสมอาหารในข้าวพันธ์ุสังข์หยดเมล็ดขุ่นและใส . วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 21(3) (ฉบับพิเศษ): 82-90. 

นันทิยา พนมจันทร์ เพ็ญพักตร์ เพ็ชรเพ็ง และจตุพร ไกรถาวร. 2562. ความแตกต่างของขนาดเมล็ดต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุและปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหร่ัง. วารสารแก่นเกษตร.  47(4): 695-704 

นันทิยา พนมจันทร์ และ ณัฐิการ สมจริง. 2562. ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดข้าวพันธ์ุไว
และไม่ไวต่อช่วงแสง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(2)(พิเศษ): 29-32. 

นันทิยา พนมจันทร์ และ สุธีรา สงพูล. 2562. คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของข้าวพ้ืนเมืองในภาคใต้. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 50(2)(พิเศษ): 189-192. 

จิตรา อินเกตุ, ไพบูลย์ ประโมจนีย์ และ นันทิยา พนมจันทร์. 2563. สมบัติทางเคมีและธาตุอาหารของ
ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศผลิตจากหญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพดและผักตบชวา. วารสารแก่นเกษตร. 
48 (ฉบับพิเศษ 1): 465-472. 

16)  น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ 
นันทิยา พนมจันทร์, จตุพร ไกรถาวร และ ชนสิริน กลิ่นมณี.  2552.  การศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตของ

ข้าวด้วยระบบปลูกแบบ SRI ในจังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 19 วันที่ 24-25 กันยายน 2552 จังหวัดสงขลา, หน้า 289-295 
(น าเสนอภาคบรรยาย). 

นันทิยา พนมจันทร์, ปริศนา วงค์ล้อม, จตุพร ไกรถาวร และ ภานุมาศ พฤติคณี.  2553.  อิทธิพลของวัน
ปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธ์ุที่ปลูกในพ้ืนที่นาดอนจังหวัดพัทลุง.  
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 20 วันที่ 16-18 กันยายน 
2553 จังหวัดสงขลา, หน้า 1221-1228 (น าเสนอภาคโปสเตอร์). 
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วิจิตรา อมรวิริยะชัย, บัณฑิต ทองนวล และ นันทิยา พนมจันทร์. การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัด
พัทลุง: กรณีการศึกษาวิจัยและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาเกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง.  การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 20 วันที่ 16-18 กันยายน 2553 
จังหวัดสงขลา, หน้า 1685-1691. 

นันทิยา พนมจันทร์ และ กษมาพร ทองเขียว.  2554.  ลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดและปริมาณแอน
โทไซยานินส์ในข้าวสีพันธ์ุพ้ืนเมือง. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ คร้ังที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จังหวัดสงขลา (น าเสนอภาคบรรยาย). 

นันทิยา พนมจันทร์ และ วิจิตรา อมรวิริยะชัย.  2554.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมือง
บริเวณลุ่มน้ าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด.  การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คร้ังที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จังหวัด
สงขลา (น าเสนอภาคบรรยาย). 

นันทิยา  พนมจันทร์ , ปริศนา วงค์ล้อม และ จตุพร ไกรถาวร.  2554.  ลักษณะการของและการ
เจริญเติบโตของพืชสมุนไพรที่ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด.  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
วิชาการ “วลัยลักษณ์วิชาการ” คร้ังที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน้า 
241-242 (บทคัดย่อ). 

นันทิยา  พนมจันทร์ และ ธารสวาท พิมเสน.  2554.  คุณภาพการสีและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง.  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ “วลัยลักษณ์วิชาการ” 
คร้ังที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน้า 243-244 (บทคัดย่อ). 

Panomjan, N. , Jumjod, S. , Rerkasam, B. , and Prom- u- thai, T.  C.  2012.   Grain zinc 
concentration in local rice varieties from Southern Thailand.   The 2nd Rice 
Research Conference, December 21- 23, 2012.  Bangkok, Thailand, pp.  243- 244. 
(Poster presentation). 

Panomjan, N. , Jumjod, S. , Rerkasam, B. , and Prom- u- thai, T.  C.  2013.   Relationship 
between Zn concentration in husk and brown rice grain.  RGJ Seminar Series XCVI: 
From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development, August 23, 
2013. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Thailand. (Oral presentation) 

นันทิยา พนมจันทร์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2560. ความแปรปรวนของปริมาณธาตุสังกะสี
ในเมล็ดข้าวพันธ์ุสังข์หยด. งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คร้ัง
ที่ 11 ประจ า ปี 2560 วันที่ 3–4 สิงหาคม 2560 จังหวัดกรุงเทพมหานคร, หน้า 135 (น าเสนอ
ภาคโปสเตอร์). 

นันทิยา พนมจันทร์, ณัฐสุดา มีหกวงษ์ และ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. 2560. ความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมในลักษณะสัณฐานวิทยาของข้าวพันธ์ุสังข์หยด . งานประชุมวิชาการและเสนอ
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ผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คร้ังที่ 11 ประจ า ปี 2560 วันที่ 3–4 สิงหาคม 2560 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร, หน้า136 (น าเสนอภาคโปสเตอร์). 

นันทิยา พนมจันทร์ เพ็ญพักตร์ เพ็ชรเพ็ง และจตุพร ไกรถาวร. 2561. อิทธิพลของขนาดเมล็ดต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุและปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหร่ัง. งานประชุมทางวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561, วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 จังหวัดสงขลา 
(น าเสนอภาคบรรยาย). 

นันทิยา พนมจันทร์ เสาวคนธ์ จันทร์ด า และวราภรณ์ เพชรแก้ว. 2561. ลักษณะคุณภาพของเมล็ดและ
โครงสร้างของส่วนสะสมอาหารในข้าวพันธ์ุสังข์หยดเมล็ดขุ่นและใส . งานประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561, วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 จังหวัด
สงขลา (น าเสนอภาคโปสเตอร์). 

วรวิทย์ ใยทอง, จตุพร ไกรถาวร และ นันทิยา พนมจันทร์. 2562. ผลของการพรางแสงต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธ์ุเชียงใหม่ 84-2. การประชุมทาง
วิชาการพืชศาสตร์ คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562, คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา (น าเสนอภาคโปสเตอร์). 

อรพิมล ชูมณี, จตุพร ไกรถาวร และ นันทิยา พนมจันทร์ . 2562. ผลของวิธีไบโอไพรมิงต่อการ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ต้ น ก ล้ า แ ล ะ คุ ณ ภ า พ เ ม ล็ ด พั น ธ์ุ ถั่ ว เ ห ลื อ ง ฝั ก ส ด ก ลิ่ น ห อ ม 
พันธ์ุเชียงใหม่ 84-2. การประชุมทางวิชาการพืชศาสตร์ คร้ังที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 
2562, คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา (น าเสนอภาค
โปสเตอร์). 

นันทิยา พนมจันทร์ และ ณัฐิการ สมจริง. 2562. ผลของอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดข้าวพันธ์ุไว
และไม่ไวต่อช่วงแสง. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน คร้ังที่ 12 
(CRDC 12) ระหว าง วันที่  12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ  (KX: Knowledge 
Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
(น าเสนอภาคโปสเตอร์). 

นันทิยา พนมจันทร์ และ สุธีรา สงพูล. 2562. คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของข้าวพ้ืนเมืองในภาคใต้. การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตรอนและกึ่งรอน คร้ังที่ 12 (CRDC 12) ระหวางวันที่ 
12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ (KX: Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร (น าเสนอภาคโปสเตอร์). 

จิตรา อินเกตุ, ไพบลย์ ประโมจนีย์ และ นันทิยา พนมจันทร์. 2563. สมบัติทางเคมีและธาตุอาหารของ
ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศผลิตจากหญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพดและผักตบชวา. งานประชุมวิชาการ
เกษตร คร้ังที่  21 ประจ าปี 2563 วันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ อาคาร AG08 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 84 (น าเสนอภาคโปสเตอร์). 

 



26 
 

1.2 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 1 
1) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย สรพงค์ เบญจศรี เลขบัตร 3920600872145 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Sorapong Benchasri 

2) ต าแหนงปจจุบัน    รองศาสตราจารย์  
3) หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

222  หมู่ 2  ต. บ้านพร้าว  อ. ป่าพะยอม จ. พัทลุง 93110 โทรศัพท์ : 074-695609 โทรสาร : 074-
605609 E-mail: sorapong@tsu.ac.th, benchasri@gmail.com โทรศัพท์ 0805452112 

4) ประวัติการศึกษา 
ปีท่ีจบ ระดับปริญญา อักษรย่อ   ช่ือสถาบัน ประเทศ 

การศึกษา (ตรี โท เอก) ปริญญา สาขา วิชาเอก การศึกษา  

2546 ตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร ์ พืชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ ไทย 

2552 โท-เอก ปร.ด พืชศาสตร ์ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) ม.สงขลานครินทร ์ ไทย 

5) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
การผลิตพืช (Plant Production) 

การปรับปรุงพันธ์ุพืชผัก (Vegetable Plant Breeding) 
การปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน (Horticultural Plant Breeding) 
การผลิตพืชผัก (Vegetable Production) 
ปาล์มน้ ามัน (Oil Palm) 

6) ประสบการณ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่เสนอขอ  
6.1) หัวหน้าโครงการวิจัย 

(1) การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของกระเจ๊ียบเขียว (Abelmoschus 
esculentus (L.) Moench) ในภาคใต้ 2553 งบประมาณจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

(2) การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของกระเจ๊ียบเขียว (Abelmoschus 
esculentus (L.) Moench) ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 
2555 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ). 

(3) ศึกษาการเจริญเติบและพัฒนาการของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่นาร้าง ปี 2554 งบประมาณ
จากเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(4) ศักยภาพการผลิตพริกภายใต้ระบบเคมีและระบบอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 
2556 งบประมาณจากเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(5) ศักยภาพการผลิตถั่วฝักยาวภายใต้ระบบเคมีและระบบอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศไทย 
(6) ปี 2557 งบประมาณจากเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

mailto:benchasri@gmail.com
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(7) ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Roundtable on 
Sustainable Palm Oil ของเกษตรกรในประเทศไทย   

6.2) ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
(1) การศึกษาผลของการใช้วัสดุปรับปรุงดินชนิดต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินนา 
(2) ร้างเพ่ือการปลูกปาล์มน้ ามัน งบประมาณจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(3) การพัฒนาพันธ์ุถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มต้านทานต่อแมลงในภาคใต้ งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(4) การศึกษาความต้านทานต่อไวรัสใบด่างของแตงในพันธ์ุพริกที่ปลูกทางภาคใต้ของประเทศ

ไทย ปี 2556 งบประมาณจากเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
6.3) ผู้อ านวยโครงการวิจัย 

(1) ศักยภาพการผลิตพริกในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2556 
7) การเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ตีพิมพ์) 

สรพงค์ เบญจศรี, จรัสศรี นวลศรี, ขวัญจิตร สันติประชา และ อรัญ งามผ่องใส. 2548. การประเมิน
ลักษณะการต้านทานเพลี้ยอ่อนและผลผลิตในถั่วพุ่มและถั่วฝักยาว. วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 36 (5 – 6) : 207 – 210. 

สรพงค์ เบญจศรี, ราตรี ชูพันธ์ และ จรัสศรี นวลศรี. 2552. เปรียบเทียบการต้านทานการเข้าท าลาย
ของเพลี้ยอ่อนในพ่อแม่ และลูกผสมชั่วที่ 1 จากคู่ผสมระหว่างถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม. วารสาร
เกษตร 25 (2) : 145 – 154. 

สรพงค์ เบญจศรี, จรัสศรี นวลศรี, ขวัญจิตร สันติประชา และ อรัญ งามผ่องใส. 2552. การศึกษายีน
ต้านทานการกระจายตัวของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาว  และถั่วพุ่ม. วารสาร
แก่นเกษตร. 37 (3) : 201 – 208  

สรพงค์ เบญจศรี และจรัสศรี นวลศรี. 2552. อัตราพันธุกรรมและลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วของ
ถั่วฝักยาวและถ่ัวพุ่มในชั่วรุ่นต่าง ๆ. วารสารวิชาการเกษตร 27 (3) : 275 – 286.   

สรพงค์ เบญจศรี และสมัคร แก้วสุกแสง. 2553. เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการส่งออกของประเทศ
ไทย. วารสารแก่นเกษตร. 38 (2) : 179 - 186. 

สรพงค์ เบญจศรี. 2553. เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ.13(1): 78 – 
88. 

สรพงค์ เบญจศรี และ สุนิพา ล่าเต๊ะ. 2553. ประเมินการเข้าท าลายของแมลงในถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม
ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 41 (2):685 – 688.  

สรพงค์ เบญจศรี และจรรยา ใบระหมาน. 2554. ประเมินองค์ประกอบผลผลิต และความพึงพอใจ
ต่อการบริโภคถ่ัวภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. 21(1): 130 – 137. 
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สรพงค์ เบญจศรี. 2554. ศึกษาความดีเด่นของลูกผสมระหว่างถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม.วารสารวิชาการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 21(2): 329 – 336. 

สรพงค์ เบญจศรี และชฎารัตน์ บุญจันทร์. 2554. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดสินใจปลูกกระเจ๊ียบ
เขียวภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรต าบลบ้านเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 19(1): 24 – 32.  

สรพงค์ เบญจศรี. 2554. เคร่ืองหมายโมเลกุลกับการปรับปรุงพันธ์ุพืช.วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 39 
(3) 350-363. 

สกุลรัตน์  แสนปุตะวงษ์, สมปอง เตชะโต และ สรพงค์ เบญจศรี. 2556. ปัจจัยทางชีวภาพที่มีผลต่อ
การสร้างโซมาติกเอ็มบริโอชุดที่สองและการงอกของปาล์มน้ ามัน . วารสารวิจัยและส่งเสริม
การเกษตร. 30(3) : 12-24. 

8) การเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Publications) 
Benchasri, S. and Bairaman, C. 2 010 .  Evaluation of Yield, Yield Components and 

Consumers’ Satisfaction towards Yardlong Bean and Cowpea in Agricultural 
Organic System. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 16 (6): 705-712. 

Benchasri, S. Bairaman, B and Nualsri C. 2011. Investigation of cowpea and yardlong 
bean for resistance to bean Aphids (Aphis craccivora Koch). International 
Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering : Agricultural 
and animal science. 22 : 119-123. 

Benchasri, S. 2011. Screening for Yellow Vein Mosaic Virus Resistance and Yield Loss 
of Okra under Field Conditions in Southern Thailand. Journal of Animal and Plant 
Science. 12(3): 1676-1686. 

Benchasri, S. 2012. Okra (Abelmoschus esculentus L. Moench), a valuable vegetable 
of   the world. Field Crop Research. 49(1): 105-112. 

Benchasri, S. Bairaman, B and Nualsri C. 2012. Evaluation of yardlong bean and cowpea 
for resistance to aphis craccivora Koch in Southern Part of Thailand. The Journal 
of Animal & Plant Sciences. 22(4): 2012 (4): 1024-1029 

Benchasri, S. and Bairaman. 2013. Preliminary studies on incidence of insect pests on 
okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) in Thailand. Bulgarian Journal of 
Agricultural Science. 19(2): 705-712. 

 

 



29 
 

1.3 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 2 
1) ชื่อ – นามสกุล  ดร. ปริศนา วงค์ล้อม 
2) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3) ที่อยู่ปัจจุบัน  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลุงเลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210 

4) โทรศัพท์ / โทรสาร  074-693-996 
5)  E-mail   prisana.w@tsu.ac.th 
6) ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2545 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2548 วท.ม. (โรคพืชวิทยา) ม.สงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2558 ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 

7) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
9.1) โรคพืช  
9.2) การจัดการศัตรูพืช 

8) ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2549 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (โรคพืช) 

9) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
9.1) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ศูนย์

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
9.2) Plant Genetic Resources. Faculty of Life and Environmental Sciences. University of 

Tsukuba 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8577 Japan 
10) ผลงานทางวิชาการ 

- 

11) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/ นานาชาติ 
ปริศนา วงค์ล้อม. 2558. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Avirulence gene และการจ าแนก 

physiological race ของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae แบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบ
แห้งของข้าวในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต. 

ปริศนา วงค์ล้อม จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน. 2515. ประเมินความ
หลากหลายในการก่อโรคของ สายพันธ์ุเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ใน 

ประเทศไทย. วิทยาศาสตร์เกษตร 46 (2) :165-175. 

ปริศนา วงค์ล้อม จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน. 2515.การเปรียบเทียบ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ใน 

ประเทศไทยด้วยเทคนิค AFLP, rep PCR และ RFLP-Tal.วิทยาศาสตร์เกษตร 46 (3) :273-286. 
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อนุรักษ์ สันป่าเป้า วิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ และ ปริศนา วงค์ล้อม.  2562. ฤทธ์ิต้านเชื้อราของ 
Trichoderma asperellum V76-14 ต่อเชื้อรา Sclerotium sp. สาเหตุโรครากและโคนเน่า. แก่น
เกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1): 1589-1594. 

วิ ไลลักษณ์ แดงสุวรรณ ปริศนา วงค์ล้อม และ อนุ รักษ์  สันป่าเป้า .  2562. การคัดเลือกเชื้ อ 
actinomycetes เบื้องต้นเพ่ือควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคปลีเน่าในดอกหน้าวัว. 
เน่า. แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1): 1601-16016. 

วิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ, ปริศนา วงค์ล้อม และ อนุรักษ์ สันป่ าเป้า .2020. การสะสมของ H2O2 และ
กิจกรรมเอนไซม์ POD ในหน้าวัวเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคปลี เน่าที่ เกิดจากเชื้อ 
Lasiodiplodia sp. แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1): 13-18. 

ปริศนา วงค์ล้อม จุฑาเทพ วัชรไชยคุปฑ์ สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆษิตรัตน. 2551. การประเมินความ
หลากหลายในการก่อโรคของสายพันธ์ุเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย. 
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(2); 165-175. 

ปริศนา วงค์ล้อม วิไลลักษณ์ แดงสุวรรณ และ อนุรักษ์ สันป่าเป้า. 2020.ปรากฏการณ์และอุบัติการของ
โรคเมล่อนที่ปลูกภายในโรงเรือนในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย. แก่นเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1): 
1165-1172. 

อนรุกัษ์ สนัป่าเป้า วิไลลกัษณ์ แดงสวุรรณ และ ปริศนา วงค์ล้อม. 2020. การตอบสนองของหน้าวัว 
(Anthurium andraeanum) ต่อเชื้อ Lasiodiplodia sp. สาเหตุโรคปลีเน่า. แก่นเกษตร 48 (ฉบับ
พิเศษ 1): 995-1002. 

Wonglom, P., Ito, S., Sunpapao, A. 2018. First report of Curvularia lunata causing leaf spot 
of Brassica rapa subsp. pekinensis in Thailand. New Disease Reports 38, 15. 
(http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2018.038.015) 

Wonglom, P., Thithuan, N., Bunjongsiri, P. and Sunpapao, A. 2018. Plant parasitic algae 
(Cephaleuros spp.) in Thailand, including four new records. Pacific Science 72(3): 
363-371. Web of Science (WoS), IF = 0.822 

Sunpapao A, Wonglom, P. Ito, S. and Daengsuwan W. 2019. "Biological control of Sclerotium 
fruit rot of snake fruit and stem rot of lettuce by Trichoderma sp. T76-12/2 and the 
mechanisms involved". Physiological and Molecular Plant Pathology, 107 (-): 1-7 

Sunpapao, A., Wonglom, P., Suwannarach, N., Matsui, K., Ito S.and Lumyong, S. 2019. 
"Streptomyces angustmyceticus NR8-2 as a potential microorganism for the biological 
control of leaf spots of Brassica rapa subsp. pekinensis caused by Colletotrichum sp. 
and Curvularia lunata". Biological Control, 138 (Article Number: UNSP 104046): 1-7 

http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2018.038.015
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Sunpapao A., Ito S. and Wonglom, P. 2020. "Volatile organic compounds emitted from 
endophytic fungus Trichoderma asperellum T1 mediate antifungal activity, defense 
response and promote plant growth in lettuce (Lactuca sativa)". Fungal Ecology, 43 
(2020): 1-10. 

Sunpapao, A., Wonglom, P., Kaewsuksaeng S., Takeda, S. and Satoh S. 2019. "Pulsing with 
Magnesium Oxide Nanoparticles Maintains Postharvest Quality of Cut Lotus Flowers 
(Nelumbo nucifera Gaertn) ‘Sattabongkot’ and ‘Saddhabutra’". Horticulture Journal, 
88 (3): 420-426. 

Wonglom, P. and Sunpapao A.2020.  Fusarium incarnatum is associated with postharvest 
fruit rot of muskmelon (Cucumis melo). Journal of Phytopathology. 168(4):1–7. 

Daengsuwan, W., Wonglom, P., Sunpapao, S. First report of Lasiodiplodia 
pseudotheobromae causing black nose disease on Anthurium andraeanum. Journal 
of Phytopathology. 168(2):129-133. 
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1.4 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 4 
1) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาว วิจิตรา  อมรวิริยะชัย 
2) ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Wijittra Amornwiriyachai 
3) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3930501057401 
4) ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิชาการ 
5) หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 170 หมู่ที่ 6 ต.
พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 

6) หมายเลขโทรศัพท์ 074-608019 หรือ 091-1705840 โทรสาร 074-0608025 
7) ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพัทลุง 
พ.ศ. 2546 วท. บ. (พืชศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

ชื่อวิทยานิพนธ์ การเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของดาวเรืองตัดดอก 

พ.ศ. 2555 วท. ม. (พัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบจ าลองระบบการท าฟาร์มที่
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต าบลพนางตุง  อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

8) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
10.1) ระบบสังคมเกษตร  
10.2) การปลูกพืช  
10.3) การวิจัยแบบมีส่วนร่วม   

9) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  
10.1) ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย :  

(1) การจัดการความม่ันคงทางอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนลุ่มน้ า คลองป่า
พะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 

10.2) หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
ที ่ โครงการ ปีด าเนินการ งบประมาณ 
1 โครงการศึกษาส ารวจพืชที่เป็นวัตถุดิบภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  

ในจังหวัดพัทลุง 
2549 24,160 

2 โครงการศึกษาภูมิปัญญาชุมชนพนางตุง 2550 40,000 
3 โครงการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพัทลุง : กรณีการศึกษา วิจัย

และฟ้ืนฟู  ภูมิปัญญาเกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง 
2551 190,000 

4 โครงการจัดการวัฒนธรรมข้าว โดยชุมชนมีส่วนร่วม 2552 100,000 
5 โครงการแบบจ าลองการผลิตของครัวเรือนเกษตร ที่สอดคล้องตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ต าบลพนางตุง  จังหวัดพัทลุง 
2554 120,000 
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ที ่ โครงการ ปีด าเนินการ งบประมาณ 
6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลฟักข้าวอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 2555 1,500,000 
7 โครงการถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารจากฐาน

ภูมินิเวศ วัฒนธรรม ชุมชนบ้านท่าช้าง ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

2557 42,000 

8 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข้าวพันธ์ุพ้ืนบ้าน เกษตร
อินทรีย์บ้านท่าช้าง 

2558 232,320 

9 โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุปลา
ท้องถิ่น ในพืน้ที่ปลายน้ าคลองท่าแนะ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2558 200,000 

10 โครงการศึกษาจัดการความมั่นคงทางอาหาร : โดยการจัดเขตอนุรักษ์
พันธ์ุปลาท้องถิ่น ในพื้นที่ปลายน้ าคลองท่าแนะ 

2559 200,000 

11 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่คลองปาก
ประ  จังหวัดพัทลุง 

2560 200,000 

 

10) งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เร่ือง)  
วิจิตรา  อมรวิริยะชัย สมยศ  ทุ่งหว้า และสมสมัย  เอียดคง .  2558.  การใช้โปรแกรม OLYMPE เพ่ือ

เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการฟาร์ม ที่สอดคล้องกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษาฟาร์มในพ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง .  ว. แก่นเกษตร 43(ฉบับ
พิเศษ 2558),64. 

วิจิตรา  อมรวิริยะชัย และสมยศ ทุ่งหว้า.  2555. พลวัติของระบบการท าฟาร์มในสังคมเกษตรที่มีการท า
นาเป็นหลักภาคใต้ กรณีต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.  ว. แก่นเกษตร 40(ฉบับ
พิเศษ2555),143-149. 

นันทิยา  พนมจันทร์ และวิจิตรา  อมรวิริยะชัย.  2554.  ความหลากหลายทางพันธ์ุกรรมของข้าวพ้ืนเมือง
บริเวณลุ่มน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดยใช้ลักษณะทางสันฐานวิทยาของเมล็ด . ว.หาดใหญ่
วิชาการ ปีที่ 9ฉบับที่ 1,25-31.Proceeding 

ณัฐพร สัญจร เบญจพร แก้วนิล ชฎารัตน์ บุญจันทร์ และวิจิตรา  อมรวิริยะชัย .(2555). การตอบสนอง
ของถั่วฝักยาวต่อการปรับปรุงดิน.ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 22
ประจ าปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” วันที่ 24พฤษภาคม 2555ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .(หน้า287).สงขลา.
มาสเตอร์พิซ แอนด์ โครเชท์ จ ากัด. 

วิจิตรา  อมรวิริยะชัย. (2554). ศึกษาภูมิปัญญาชุมชนพนางตุง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2554การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณคร้ังที่ 21 “วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา” 25-28พฤษภาคม 2554ณ 
โรงแรม เจ บี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(หน้า 173). สงขลา: มาสเตอร์พิซ แอนด์ โครเชท์ จ ากัด. 

วิจิตรา อมรวิริยะชัย นิดา นุ้ยเด็น และเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ .(2556).ในรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 23ประจ าปี 2556สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน วันที่ 22-25พฤษภาคม 2556ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60ปี 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.(หน้า141).สงขลา.มาสเตอร์พิซ แอนด์ โครเชท์ จ ากัด. 

วิจิตรา อมรวิริยะชัย และนันทิยา พนมจันทร์.(2553). โครงการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพัทลุง 
กรณีศึกษาวิจัยและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาเกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง .ในรายงานการสัมมนาระบบ
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เกษตรแห่งชาติ คร้ังที่ 6: ระบบเกษตรเพ่ือความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม(Agricultural 
Systems - Save the World to Save Life) . ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเจ.
บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.(หน้า423-434).สงขลา:คณะทรัพยากรธรรมชาติ. 

วิจิตรา  อมรวิริยะชัย และนันทิยา  พนมจันทร์.(2554). การเปรียบเทียบผลการตอบสนองของปุ๋ยต่าง
ชนิดต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง กวางตุ้ง และผักกาดขาว . ในรายงานการประชุมหาดใหญ่
วิชาการ คร้ังที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 12พฤษภาคม 2554ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ . (หน้า84-85). 
สงขลา.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

วิจิตรา อมรวิริยะชัย สมสมัย เอียดคง นฤกานดา หนูแหลม และสาริณีย์ จันทรัศมี .(2555).การศึกษา
ระบบสังคมเกษตรเพื่อจ าแนกประเภทการท าฟาร์มในพ้ืนที่ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 22ประจ าปี 2555  “วิถีไทย 
วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ” วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .(หน้า287).สงขลา.มาสเตอร์พิซ แอนด์ 
โครเชท์ จ ากัด. 

วิจิตรา อมรวิริยะชัย นิดา นุ้ยเด็น และเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ. (2556). “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้พร้าไฟ 
(ฟักข้าว) เพ่ือสุขภาพ ของชุมชนต าบลพนมวังก์”.  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ คร้ังที่ 23 “สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารแลพลังงาน” วันที่ 22-25 พฤษภาคม 
2556  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.(หน้า
141).สงขลา.มาสเตอร์พิซ แอนด์ โครเชท์ จ ากัด. 

วิจิตรา อมรวิริยะชัย. (2557).การศึกษารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นที่โดดเด่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านภาคใต้.  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 24 “วิจัยเพ่ิมมูลค่า 
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.สงขลา .มาสเตอร์พิซ 
แอนด์ โครเชท์ จ ากัด. 

11) งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัยลุล่วง
แล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
(1) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่คลองปากประ  จังหวัดพัทลุง  แหล่ง

ทุน โครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ  ปี 2559 กลุ่มเร่ืองนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชน 

(2) สถานภาพก าลังด าเนินการลุงล่วง 30% 
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1.5 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 5 
1) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวจตุพร ไกรถาวร  
2) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Jathuporn Kraitavorn 
3) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3801300551132 
4) ต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิชาการสาขาพืชศาสตร์ 
5) หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110  

6) โทรศัพท์  0-7469-3996  โทรสาร 0-7469-3996 
7) อีเมล์ :   Kraitavorn@gmail.com 
8) ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2542 

ระดับปริญญาโท  หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2547 

9) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 

10) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
10.1) หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2550-2551) 

1) การเพ่ิมผลผลิตข้าวนาหว่านน้ าตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง 
2) ผลของวิธีลดความชื้นก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพการสีของข้าวต้นฝน 
3) การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์ุเทียนที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง 
4) การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธ์ุที่ปลูกในพ้ืนที่นาดอนจังหวัดพัทลุง 
5) การศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตของข้าวด้วยระบบปลูกแบบ SRI ในจังหวัดพัทลุง  

10.2)  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
จตุพร ไกรถาวร สรพงค์ เบญจศรี ภาณุมาศ พฤฒิคณี และรัตนาภรณ์ นุ่นมัน.  2557.  อัตราและ

ระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์ุเทียนที่ปลูกในดินนาจังหวัด
พัทลุง.  แก่นเกษตร, 42 (ฉบับพิเศษ 3) : 882-886. 

จตุพร ไกรถาวร ภาณุมาศ พฤฒิคณี และรัตนาภรณ์ นุ่นมัน.  2556.  อัตราและระยะปลูกต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์ุเทียนที่ปลูกในดินนาจังหวัดพัทลุง.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังที่ 5. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556  ณ อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.   

นันทิยา พนมจันทร์ เพ็ญพักตร์ เพ็ชรเพ็ง และจตุพร ไกรถาวร. 2562. ความแตกต่างของขนาดเมล็ด
ต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุและปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหร่ัง. วารสารแก่นเกษตร.  47(4): 695-
704 

 

mailto:Kraitavorn@gmail.com
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1.6 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 6 
1) ชื่อ – นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล มะยะเฉียว 
2) ที่อยู่ปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
222 หมู่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210  

3) โทรศัพท์ / โทรสาร 074-609618 062-5562894/ 074-609618  
4) E-mail: pornpimon_maya@yahoo.com 
5) ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2538 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ. 2552 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

6) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
6.1) การแปรรูปอาหาร รวมทั้งการท าแห้งอาหาร  
6.2) GMP (Good Manufacturing Practice; การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร)  
6.3) เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
7) ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2539        เจ้าหน้าที่แผนก R&D บริษัทสยามร่วมมิตร จ ากัด 

พ.ศ. 2552  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

   คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ. 2561  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

   คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

8) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
8.1) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมังคุดโดยใช้กระบวนการแบบลดของเสีย  

ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่าย
การวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ปี 2553 

8.2) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาและใช้ฟิล์มบริโภคได้จากข้าวสังข์หยดเพ่ือการยืดอายุ
อาหาร ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2553 

8.3) หัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากร าข้าวสังข์หยดพัทลุง 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2554 

8.4) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักอบแห้งผสมจมูกข้าวกล้องชนิดแผ่น 
งบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2555 

8.5) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมถั่วที่มีไกลซีมิกต่ าโดยใช้เทคโนโลยี
เอ็กซ์ทรูชัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2556 
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8.6) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพจากข้าวมีสีและวัสดุเศษเหลือ 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2556 

8.7) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมถั่ วกึ่งส าเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ 
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 

8.8) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวเจ้าพันธ์ุมีสี  
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 

8.9) หัวหน้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มเพ่ือสุขภาพจากลูกหยี งบประมาณ
เงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 

9) ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2558 เอกสารประกอบการสอน วิชาวิศวกรรมอาหาร 2 

10) ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ/ นานาชาติ  
Mayachiew, P., Charunuch, C. and Devahastin, S. 2015 .  Physicochemical and Thermal 

Properties of Extruded Instant Functional Rice Porridge Powder as Affected by the 
Addition of Soybean or Mung Bean. Journal of Food Science. Vol. 80, No. 12, E2782-
E2791.  

Niamnuy, C., Charoenchaitrakool, M., Mayachiew, P., Devahastin, S. 2013. Bioactive 
compounds and bioactivities of Centella asiatica (L.) Urban prepared by different 
drying methods and conditions. Drying Technology. Vol. 31, No. 16, 2007-2015. 

11) การฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ 
11.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการยกร่างค าขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยี

อาหาร วันที่ 5-6 กันยายน 2558 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
11.3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 6 วันที่ 

20 -22  มกราคม  2559  จัด โดย  เค รือข่ า ย พัฒนาสหกิ จศึ กษาภาค ใต้ ตอนล่ า ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

11.4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนแบบ  Problem Based Learning 
(PBL) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

11.5) การออกแบบโรงงานให้ถูกสุขลักษณะ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โรงแรม มารวย การ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
(FoSTAT) 

12) น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/ นานาชาติ 
Mayachiew, P. 2010. Study on antioxidant activity and dietary fiber of some indigenous potato 

peels in the south of Thailand. Food Innovation Asia Conference 2010: “Indigenous Food 
Research and Development to Global Market” 12th Agro-Industry Conference, June 17-
18, 2010. BITEC International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 
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Mayachiew, P. 2010. Comparative evaluation of antioxidant activity and total phenolics of 
some bean hulls. ISNFF 2010 Annual Conference Nutraceuticals, Functional Foods, and 
Dietary Supplements: Science, Methodologies, and Applications, October 11-15, 2010. 
Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Indonesia. 

Mayachiew, P., Kuljaikarn, O. and Saepu, W. 2011. Development of mangosteen jam by the 
addition of powdered mangosteen rind. Food Innovation: Key to Innovative Economy. 
12th Asean Food Conference, June 16-18, 2011. BITEC International Trade and Exhibition 
Centre, Bangkok, Thailand. 

Mayachiew, P. 2012. Effect of Mangosteen Rind on Quality of Mangosteen Juice Product. Food 
Innovation Asia Conference 2012. June 14-15 2012. BITEC International Trade and 
Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 

พรพิมล มะยะเฉียว. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากมังคุดโดยใช้กระบวนการแบบลดของเสีย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2556. 28 กุมภาพันธ์ 
2556. โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. 

Mayachiew, P., Hmard-hee, R. and Kumsuk, U. 2013. Effects of pretreatment and drying 
condition on qualities of Sangyod instant rice. The 15th Food Innovation Asia Conference 
2013, June 13-14, 2013. BITEC International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, 
Thailand. 

Mayachiew, P., Teeraphabpong, T. and Niumson, T. 2013. Effects of soaking time and 
temperature, and hot air drying temperature on qualities of parboiled-Sangyod rice. The 
15th Food Innovation Asia Conference 2013, June 13-14, 2013. BITEC International Trade 
and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 

Mayachiew, P., Sunjonkoksung, S. and Bunchu, P. 2014. Effects of antioxidant and packaging 
on quality of Dok Jok snack during storage. Food Innovation Asia Conference 2014. June 
12-13, 2014. BITEC International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 

Mayachiew, P., Rodpidsadarn, S. and Satpradit, P. 2014. Effects of drying method and storage 
time of dried kaffir lime peel and leaves on antimicrobial activity. Food Innovation Asia 
Conference 2014. June 12-13, 2014. BITEC International Trade and Exhibition Centre, 
Bangkok, Thailand. 

Mayachiew, P. 2014. Effects of packaging type and storage time on quality of dried sheet 
product of vegetables mixed with broken rice. The 24 th Thaksin University Conference, 
May 21-24, 2014, Songkhla, Thailand.    

http://www.bvents.com/venues/97067-bitec-bangkok-international-trade-and-exhibition-centre/
http://www.bvents.com/venues/97067-bitec-bangkok-international-trade-and-exhibition-centre/
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พรพิมล มะยะเฉียว วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ และส าเริง แช่ตัน. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือสุขภาพจากข้าวมีสี
และวัสดุเศษเหลือ. 2558. การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
โดยเร่งด่วน เร่ืองข้าวปีงบประมาณ 2556. 27 เมษายน 2558. โรงแรมมิราเคิล   แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ. หน้า 73-74. 

Mayachiew, P., Kongjeang, S. and PaungPrik, S. 2015. Development of instant rice porridges 
made from Sangyod rice mixed with white kidney bean via drum drying. The 17th Food 
Innovation Asia Conference 2015. June 18-19, 2015. BITEC International Trade and 
Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 

Mayachiew, P. 2015. Development of legume-Sangyod instant rice. The 25 th Thaksin University 
Conference, June 10-12, 2015, Songkhla, Thailand.    

Pornpimon Mayachiew, Pongporn Petprasit and Mureedeen Wajeeismai. 2 0 1 6 . Effects of 
Sangyod and Homnil rice flour on physicochemical properties and antioxidant activity of 
cassava cracker. The 18th Food Innovation Asia Conference 2016. June 16-18 2016. BITEC 
International Trade and Exhibition Centre, Bangkok, Thailand. 

13) อนุสิทธิบัตร 
Mayachiew, P. Sangyod-Fried Batter Coating. Thai Patent No. 11984, Year: 10/2015. 
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1.7 ผู้ร่วมโครงการคนที่ 7 
1) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวอรศิริ  ลีลายุทธชัย 
2) ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Onsiri Leelayuttachai 
3) เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3909801081011 
4) ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
5) หน่วยงานและสถานที่อยู่ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

140 ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง   

จังหวัดสงขลา 90000 

6) หมายเลขโทรศัพท์  088-0080687 
7) หมายเลขโทรสาร   074-317698 
8) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) lee_onsiri@hotmail.com 
9) ประวัติการศึกษา 

  2543-2545  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2539-2543  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

10) สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ  
11.1) การจัดการการตลาด  
11.2) การจัดการช่องทางการตลาด 
11.3) การสื่อสารทางการตลาด 

11) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
11.1) หัวหน้าโครงการวิจัย 

(1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ : กรณีศึกษาจังหวัด
สงขลา 

(2) ศักยภาพการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพ้ืนบ้าน รอบลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

(3) สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

(4) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้ าคลองป่าพะยอม  - คลองท่าแนะ 
จังหวัดพัทลุง 

11.2) งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว 
อรศิริ ลีลายุทธชัย, อัตถพงศ์  เขียวแกร, วสันต์ กาญจนมุกดา และพีระ ทองมี. (2548). ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อความส าเร็จของโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา. สงขลา : 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่. (งบประมาณโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่) 
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อัตถพงศ์  เขียวแกร, อรศิริ ลีลายุทธชัย และพีระ ทองมี.  (2550). การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการ
ของสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. สงขลา : มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์. 
(งบประมาณมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์) 

อรศิริ ลีลายุทธชัย, อัตถพงศ์  เขียวแกร และพีระ ทองมี.  (2551). ศักยภาพการตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพ้ืนบ้าน รอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (งบประมาณแผ่นดิน) 

ณัฐธยาน์ ฟาน เบม, เตือนตา  ร่าหมาน, อรศิริ  ลีลายุทธชัย, อัตถพงศ์  เขียวแกร, ปรียาลักษณ์ โค
หนองบัว และเกษศิริทร์ รัทจร. (2560). การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าคลองท่าแนะเพ่ือการบริหารจัดการน้ าชุมชนแบบมีส่วนร่วม. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (งบประมาณโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ  ปี 
2559) 

อรศิริ  ลีลายุทธชัย และอัตถพงศ์ เขียวแกร. (2560). สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยา
เสพติดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. (งบประมาณรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 

นิจกานต์ หนูอุไร, อรศิริ  ลีลายุทธชัย และจิราพร  คงรอด. (2560) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยทักษิณ . 
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (งบประมาณรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 
 

11.3) งานวิจัยที่ก าลังท า 
(1) กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสงขลา

งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (การวิจัยลุล่วงร้อยละ 
80) 

(2) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้ าคลองป่าพะยอม  - คลองท่าแนะ 
จังหวัดพัทลุง งบประมาณแผ่นดิน (การวิจัยลุล่วงร้อยละ 90) 

(3) การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้ าคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (การวิจัยลุล่วงร้อยละ 
90) 

(4) การศกึษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่
ชุมชนลุ่มน้ าคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (การวิจัยลุล่วงร้อยละ 90) 

(5) แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชุมชนลุ่มน้ า
คลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (การวิจัยลุล่วงร้อยละ 90) 

 
11.4) การน าเสนอผลงานวิชาการ 
อรศิริ ลีลายุทธชัย, อัตถพงศ์  เขียวแกร และพีระ ทองมี. 2552. ศักยภาพการตลาดของอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแปรรูปพ้ืนบ้าน รอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา . การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 19 ประจ าปี 2552 จังหวัดสงขลา (น าเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์) 
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ชวนทิพย์ แซ่ลิ่ม และอรศิริ  ลีลายุทธชัย. 2560. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 27ประจ าปี 2560 และการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 3 จังหวัดสงขลา(น าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์) 

ก่อดีเย๊าะ ทองพัทลุง และอรศิริ  ลีลายุทธชัย. 2560. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 27
ประจ าปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 
3 จังหวัดสงขลา (น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์) 
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เขียนที ่ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน   
ที่อยู่  123 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง  
93000    
                

วันที่   10 เดือน     กรกฎำคม พ.ศ.  2563 
 
เรื่อง ขอเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยชื่อ/ที่อยู่ของสมำชิกในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
  

 ด้วยข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)  นัน  มุสิด ต ำแหน่งในหมู่บ้ำน  ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 และ
ประธำนกลุ่ม   และสมำชิก 54 คน  มีควำมต้องกำรจะน ำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีไปแก้ปัญหำและพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน ดังนี้  
 1. มีสำยพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พริกท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงที่ได้ขึ้นทะเบียน GI 
 2. มีนวัตกรรมหรือวิธีกำรใหม่ ๆ ช่วยป้องกันและแก้ปัญหำโรคพริกทั้งในผลผลิตและเมล็ดพันธุ์ 
 3. เกษตรกรได้ยกระดับระบบกำรผลิตพริกสำมำรถขึ้นทะเบียนตำมมำตรฐำนกำรผลิตแบบ GAP  

ทั้งนี้ทำงหมู่บ้ำน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสำนงำนในเบื้องต้นกับหน่วยงำนในท้องถิ่นที่จะร่วมสนับสนุนฯ 
ในกำรด ำเนินกำร หำกได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้ 
1 1. หน่วยงำน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดพัทลุง (Agritech and Innovation Center 
: AIC) ชื่อผู้ประสำนงำน  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์)    
 2. หน่วยงำน ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน  ชื่อผู้ประสำนงำน  นำงลภำรมย์ หนูสวัสดิ์ (พัฒนำกำร
จังหวัดพัทลุง)           

 3. หน่วยงำน ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพัทลุง ชื่อผู้ประสำนงำน  นำงสำวพิญวีร์  ธำรำทิศ (ผู้
อ ำนวยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มก ำกับดูแลและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ)      

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                             

  (               นำยนัน  มุสิด                  ) 

                   ผู้แสดงเจตจ ำนง 

มือถือประธำนกลุ่ม/ผู้น ำชุมชนของผู้เสนอ) โทร    0898799727   

แบบฟอร์มแสดงเจตจ ำนงเข้ำร่วมเป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

โครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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แบบฟอร์มรำยช่ือ  

ล าดับ ค าน า 
หน้า 

ชื่อ/สกลุ ที่อยู่  
(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 

พ้ืนที่ปลูก อาชีพ ผลิตผล/ 
ผลิตภัณฑ ์ไร่ งาน 

1.  นาง อวยพร มุสิด 123 ม.7 ต.ชัยบรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
2.  นาง จรรลี จันทรัตน ์ 59/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 2 เกษตรกร พริก 
3.  นาง วันดี อิสโม 108 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
4.  นาง ประดับ สุวรรณรตัน ์ 110 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 5  - เกษตรกร พริก 
5.  นาง ยุวดี เผ่าชู 54/6 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
6.  นาง สาลี ชัยเกต ุ 12/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1 เกษตรกร พริก 
7.  นาง มาลา ฉางแก้ว 62/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
8.  นาง จ าเป็น เกตุเหมือน 12/2 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1 เกษตรกร พริก 
9.  นาง สุคนธ์ บุญวิสตูร 15/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - เกษตรกร พริก 
10.  นาง ยุพา ขวัญทอง        ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2   3 เกษตรกร พริก 
11.  นาย กฤษ เกิดเทพ 3/9 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
12.  นาง จรง ทองข า 7 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1   2 เกษตรกร พริก 
13.  นาย จตุรงค์ ค าวุ่น 205 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
14.  นาง เจียม มสุิก 190 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
15.  นาย ทวีศักดิ์ บ ารุงรัตน ์ 14 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1   1 เกษตรกร พริก 
16.  นาง วรรณา จันทรัตน ์ 130 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4  - เกษตรกร พริก 
17.  นาง อุไร หนูขาว 25  ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 6  - เกษตรกร พริก 
18.  นาง ทรง เกตุสุวรรณ 13/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
19.  นาย เลิศศักดิ์ เฉ่าซุ่น 162 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
20.  นาง พล้อย เกิดเทพ 36 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
21.  นาย เกรียงไกร เหตุทอง 226 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  3 เกษตรกร พริก 
22.  นาง อ านวย หนูคง 91/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
23.  นาย วัชรินทร์ สุวรรณรตัน ์ 209 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2  - เกษตรกร พริก 
24.  นาย อ านวย สุวรรณรตัน ์ 31 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4  - เกษตรกร พริก 
25.  น.ส. การะเกตุ มณีแจ่ม 101 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
26.  นาง ปิน จุลศร ี 90/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2 เกษตรกร พริก 
27.  นาง ปิยะวดี สุวรรณรตัน ์ 184 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - เกษตรกร พริก 
28.  นาย นิพร แก้วหนูนวล 112 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - เกษตรกร พริก 
29.  นาย โสพล เขยีวศิร ิ 104 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - เกษตรกร พริก 
30.  นาง อุษา จันทรัตน์ 13 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
31.  นาง จุไร เกดิเทพ 66 ม.7 ต.ชยับุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
32.  นาย จรัส สงกลิ่น 35/2 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 3 เกษตรกร พริก 
33.  นาย นิโรจน์ นวนมณุ ี 138 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
34.  นาง ละมลุ เลีย่มชุม 23 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2 เกษตรกร พริก 
35.  นาง เสรมิ ค าน้อย 23/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2 เกษตรกร พริก 
36.  นาง สมใจ นวลขวัญ 175 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 

ตารางแนบ (1) 
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ล าดับ ค าน า 
หน้า 

ชื่อ/สกลุ ที่อยู่  
(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 

พ้ืนที่ปลูก อาชีพ ผลิตผล/ 
ผลิตภัณฑ ์ไร่ งาน 

37.  นาย เอียด ค าน้อย 105 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 6 - เกษตรกร พริก 
38.  นาย สิทธิโชค ปล้องใหม ่ 219 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
39.  น.ส. สนธยา นวลขวัญ 179 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
40.  น.ส. สุพรรณี ขุนไพชิต 208 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
41.  นาย ฤทธิ์ ฤทธิรัตน์ 49 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
42.  นาง อุทัย รัตนชัย 49/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง  จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
43.  นาย ประเสริฐ ขุนเพชร 147 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
44.  นาง สุนันทา ชูทอง 140 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
45.  นาง ล าดวน รตันะรังษ ี 42 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - เกษตรกร พริก 
46.  นาย วันดี เกตุเหมือน 62/3 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
47.  นาย ละไม ทรงเดชะ 34 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
48.  นาย เฉิ่น เกิดเทพ 39 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
49.  นาย เชย นวลขวัญ 44/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - เกษตรกร พริก 
50.  นาง จารี เยี่อใยย่อง 128 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 - เกษตรกร พริก 
51.  นาย ปราคม ชูเมฆ 196 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
52.  นาย อ้น ทวีสุข 42/1 ม.7 ต.ชยับุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - เกษตรกร พริก 
53.  นาย จรุญ นวลมุสิก 45 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 เกษตรกร พริก 
54.  นาย วิชาญ ไชยเกต ุ 154 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 2 เกษตรกร พริก 
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แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการเบื้องต้นของหมู่บ้านลูกข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บา้นแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลชุมชน  
1.1  ช่ือหมู่บ้าน บ้านส าเภอเหนือ     หมู่ที ่   7     ต าบล ชัยบุรี อ าเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง  
1.2  ช่ือผู้น า นายนัน  มุสิด   อาย ุ 52  ปี  หมายเลขโทรศัพท ์ 0898799727  
1.3  จ านวนสมาชิกในหมู่บ้านทีค่าดว่าจะเข้าร่วมโครงการ   54 คน ตามรายชื่อที่แนบ (ถ้ามีก็ดี) 
1.4  รายได้เฉลี่ย / เดือน ของสมาชิกและครัวเรือน 
        น้อยกว่า  5,000 บาท 
        มากกว่า  5,000 บาท แต่ไมเ่กิน 10,000 บาท 
        เกินกว่า  10,000 บาท 
1.5  ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีพของชุมชน     
        น้ าเพื่อการอุปโภคบรโิภค     มี  ไม่ม ี
        ไฟฟ้า             มี  ไม่ม ี
1.6  ทรัพยากรภายในหมู่บ้าน  แปลงปลูกพริกของเกษตรกรที่สรา้งรายได้หลักให้กับคนในชุมชนเกดิปัญหาน้ าท่วม 
น้ าเค็ม และโรคแมลงส่งผลใหผ้ลผลิตพริกลดลง          
1.7  หน่วยราชการที่ดูแลหมู่บ้านในปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านและทีมงาน รวมถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
1.8  ผลิตภณัฑ์เด่นของหมู่บ้าน(ถ้ามี) พริกชีขาวชัยบุรี หรือ พริกพันธุ์เหลืองพัทลุง ซึ่งเป็นพันธุ์พร าท้องถิ่นที่เหมาะส าหรับ
การน าไปแปรรูปท าเครื่องแกงส าหรับการประกอบอาหาร        
ส่วนที่ 2 ความพร้อมของหมู่บ้านลูกข่าย 
2.1  หมู่บ้านเคยได้รับรางวัลระดบัหมู่บ้านมาบ้างหรือไม่ ช่ือรางวัลอะไร และได้รับเมื่อไหร่ โปรดระบ ุ
 -            
2.2  หมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ โปรดระบ ุ
 มีการประชุมหมู่บ้านทุกเดือน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับจังหวัด โดยมีแผนลดการ
ใช้สารเคมีในระบบการผลิตพริกเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และส่งเสริมและอนุรักษ์แปลงปลูกพริกให้มีการ
ผลิตและจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากพริกสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชนไดม้าก    
2.3  หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าหรือบริการอะไรบ้าง  โปรดระบ ุ
 ส่วนใหญ่ท าแปลงเกษตรแบบผสมผสานและหมุนเวียนโดยมีการปลกูพริกเป็นอาชีพหลัก สลับกับพืชผักสวนครัว
ต่าง ๆ             
2.4  ในหมู่บ้านมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือไม่ และมีแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือไม่ โปรดระบ ุ
 มีการประชุมหมู่บ้านทุกเดือน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับจังหวัด โดยมีแผนลดการ
ใช้สารเคมีในระบบการผลิตพริกเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และส่งเสริมและอนุรักษ์แปลงปลูกพริกให้มีการ
ผลิตและจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากพริกสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในชุมชนไดม้าก และเพิ่มช่องทาง
การตลาดด้วยการผลติเมล็ดพันธ์ุพริกจ าหน่าย แตย่ังขาดข้อมูลสายพันธุ์ท่ีถูกต้องและมาตรฐานการผลิตเมลด็พันธ์ุเพื่อการค้า 
 
 
 

แบบส ารวจความพร้อมและความต้องการของหมู่บ้าน วท. (ลูกข่าย/ใหม่) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

โครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 3  ความต้องการเทคโนโลยี 
3.1  ช่ือกลุ่ม (ใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงตามสถานภาพของกลุม่พรอ้มช่ือ) 
 ช่ือชุมชน ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง/กลุม่อาชีพ    เกษตรกรผู้ปลูกพริก   มี การจดแจ้งกับหน่วยราชการ    
 ไม่มี การจดแจ้งกับหน่วยราชการ 
 ช่ือวิสาหกิจชุมชน           

 

3.2  ประเด็นปัญหา / ความจ าเปน็ท่ีต้องการเทคโนโลยี  หรือความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี    
3.2.1  มีสายพันธ์ุและเมลด็พันธ์ุพริกท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงที่ได้ขึ้นทะเบียน GI   
3.2.2  นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาโรคพริกทั้งในผลผลิตและเมลด็พันธ์ุ   
3.2.3  เกษตรกรไดย้กระดับระบบการผลิตพริกสามารถขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานการผลิตแบบ GAP   
 

3.3  เทคโนโลยีที่ต้องการ  หรือปัญหาทางเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 
ก)  ต้องการค าปรึกษา  เรื่อง แนวทางการเพิ่มมูลค่าพริกใหส้ามารถจ าหน่ายได้ในราคาที่สูงข้ึน ขณะที่พ้ืนท่ีปลูก

พริกลดลง 
ข)  ต้องการใหถ้่ายทอด  เรื่อง   นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาโรคพริกทั้งในผลผลิตและ

เมลด็พันธ์ุ และเทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์เพ่ือการค้า กระบวนการขึ้นทะเบียนการค้าผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุพืชควบคุม   
ค)  อืน่ ๆ (ระบุ)  ให้ความรู้และยกระดับมาตรฐานการผลิตแปลงปลูกพริกของเกษตรกรให้มีการผลติพริกอย่าง

ปลอดภัยและลดต้นทุนการผลติ และกระบวนการผลติเมล็ดพันธ์ุพริกเพื่อการค้า     
 

3.4  ความต้องการหรือปัญหา ฯ ในข้อ 2.4 เคยขอรับความช่วยเหลอืจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ ถ้ามีระบุช่ือระบุชื่อหน่วยงาน  
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในกระบวนการผลติ แตย่ังขาดการผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการคา้เมลด็พันธ์ุพืชควบคุม และวิธีการตรวจสอบคณุภาพเมลด็พันธ์ุก่อนการจ าหน่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ลงชื่อ                                   (ตัวบรรจง) 

หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

ผูส้ ารวจข้อมูล (หมู่บ้านแม่ข่าย) 

วันที ่ / / . 

 
ลงชื่อ                                        (ตัวบรรจง) 

หมายเลขโทรศัพท์........................................... 

ผู้ให้ข้อมูล(หมู่บ้านลูกข่าย) 

วันที่ / /  

รับรองโดย 

ลงชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์   (ตัวบรรจง) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 วันที่ / /  
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บทที่ 2 
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
เทคโนโลยีหลัก:     
 การข้ึนทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์      
 การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP                    
 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม      

2.1 คณะกรรมการการด าเนินงาน 
 หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
 ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี 
 ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม 
 ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ 3 นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย 
 ผู้น า/แกนน า/ชุมชน/ นายนัน มุสิด 
2.2 ประชาสัมพันธ์ 

2.2.1 กลุ่มไลน์ของผู้น าชุมชน 
2.2.2 วิทยุชุมชนประจ าหมู่บ้าน 

2.3 การจัดอบรม 
2.3.1 ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและคัดเลือกสายพันธุ์ 

เก็บตัวอย่างพริกจากแปลงเกษตรกร ทั้งหมด 21 ราย จ านวน 2 กิโลกรัม แยกสีของผลพริกด้วยตา
เปล่า แบ่งกลุ่มสีพริกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สีเหลือง (C1) สีส้ม (C2) และ สีแดง (C3) (ภาพที่ 1) และวัดค่าด้วย
เครื่อง Colorimeter ค่า L, a, b, hue และ cho และชั่งน้ าหนักสด  สุ่มพริกแต่ละกลุ่มสีจ านวน 10 ผล 
ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพริกทั้งหมด 21 พันธุ์ จ านวน 3 ซ้ า (30 ผล) วัดค่า ความกว้างผล ความ
ยาวผล ความหนาผล ความข้าวขั้วผล ความยาวรกพริก (placenta) จ านวนเมล็ดต่อผล ความหนาของเปลือก
ผล (ภาพที่ 2) ค านวณหาค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทางสถิติด้วยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  

 

 

C1 = สีเหลือง C2 = สีส้ม C3 = สีแดง 
ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฎของสีผลที่จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1) สีส้ม (C2) และ สีแดง (C3) 
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ก. ความยาวผล ข. ความหนาผล ค. ความยาวรกพริก 

   
ง. เมล็ดพริก จ. รกพริก (placenta) ฉ. ผลพริกไม่มีเมล็ด 

ภาพที่ 2 การวัดขนาดผลพริกสด ความยาว (ก.) ความหนา (ข.)  ความยาวรกพริก (ค.) เมล็ดพริกรกพริก (ง.) 
(placenta) (จ.) และผลพริกไม่มีเมล็ด (ฉ.) 
 

ผลจากการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ย ของตัวอย่างพริกซ่ึงจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1) สีส้ม 
(C2) และสีแดง (C3) ในพ้ืนที่ปลูกพริก ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีค่าสี L*, a*, b*, Hue และ 
Cho เท่ากับ 27.50, 7.44, 5.50, 36.22 และ 9.56 ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  

พริกที่เก็บระดับความสุกแก่แตกต่างกันมีผลต่อความยาวและความหนาของรกพริก ความหนาเปลือก
ผล และจ านวนเมล็ดต่อผล การเก็บพริกที่ระดับสีส้ม และแดงไม่ส่งผลให้ความยาวรกพริก ความหนาเปลือกผล
และจ านวนเมล็ดต่อผลแตกต่างกัน พริกตัวอย่างที่ปลูกในต าบลชัยบุรีมีค่าเฉลี่ยความยาวรก ความหนารก 
ความหนาเปลือกผล และจ านวนเมล็ดต่อผลเท่ากับ 53.03 มิลลิเมตร, 3.46 มิลลิเมตร, 1.20 มิลลิเมตร และ
37 เมล็ด ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

การเก็บพริกที่ระดับการสุกแตกต่างกันส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ าหนักสด โดยพบว่าการเก็บเกี่ยวที่
ระดับการสุกของผลเป็นสีส้มส่งผลให้พริกมีความหนาผล ความยาวผล และความยาวก้านผลสูงที่สุด มีค่า
เท่ากับ 8.04 มิลลิเมตร, 62.93 มิลลิเมตร และ 36.67 มิลลิเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) โดยเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์มาตราฐานพริกทางการค้าพบว่าพริกเหลืองพัทลุงมีความหนาผลเท่ากับ 8.04 เซนติเมตร ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มพริกผลเล็ก (มีความหนาผลอยู่ระหว่าง 1-150 มิลลิเมตร) และความยาวผลเท่ากับ 6.29 เซนติเมตร ขนาด
ผลยาวระดับ 4 (มีความยาวผลอยู่ระหว่าง >4-8 เซนติเมตร) นอกจากนั้นยังพบว่าการเก็บผลพริกระดับสีส้ม 
หรือ C2 ส่งผลให้พริกมีน้ าหนักสดมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขายผลผลิตท าให้มีรายได้มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยสี L*, a*, b*, Hue และ Cho ของตัวอย่างพริก 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1) สีส้ม (C2) 
และสีแดง (C3) ทีป่ลูกในต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

สีผล L* a*  b*  Hue     Cho 
C1 29.61 ± 0.56a 5.15 ± 0.43b 7.50 ± 0.56a 55.07 ± 2.64a 9.15 ± 0.39 

C2 27.06 ± 0.72b 8.37 ± 0.26a 5.12 ± 0.25b 30.67 ± 0.87b 9.87 ± 0.33 

C3 25.84 ± 0.58b 8.82 ± 0.28a 3.88 ± 0.20b 22.93 ± 0.69c 9.68 ± 0.32 

ค่าเฉลี่ย 27.50 7.44 5.50 36.22 9.56 
F-test ** ** ** ** ns 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรตัวเล็กใหญ่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

**  หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความยาวและความหนาของรก ความหนาเปลือกผล และจ านวนเมล็ดต่อผลของตัวอย่าง
พริก 3 กลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง (C1), สีส้ม (C2) และสีแดง (C3) ทีป่ลูกในต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

สีผล 
รกพริก (มิลลิเมตร) ความหนาเปลือกผล 

(มิลลิเมตร) 
จ านวนเมล็ดต่อผล 

(เมล็ด) ความยาว ความหนา 
C1 52.14 ± 0.40b 3.30 ± 0.05b 1.11 ± 0.02b 35.79 ± 0.43b 

C2 54.19 ± 0.41a 3.40 ± 0.06b 1.25 ± 0.04a 38.53 ± 0.43a 

C3 52.78 ± 0.39a 3.69 ± 0.10a 1.26 ± 0.05a 37.34 ± 0.47a 

ค่าเฉลี่ย 53.03 3.46 1.20 37.22 
F-test ** ** ** ** 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรตัวเล็กใหญ่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

**  หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ความหนาผล ความยาวผล และความยาวก้านผลของตัวอย่างพริก จ าแนก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
สีเหลือง (C1), สีส้ม (C2) และสีแดง (C3) ที่ปลูกในต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

สีผล ความหนาผล (มิลลิเมตร) ความยาวผล (มิลลิเมตร) ความยาวก้าน (มิลลิเมตร) 
C1 7.87 ± 0.05ab 60.05 ± 0.41c 34.57 ± 0.38b 

C2 8.04 ± 0.05a 62.93 ± 0.37a 36.67 ± 0.67a 

C3 7.74 ± 0.06b 61.32 ± 0.35b 36.13 ± 0.33ab 

ค่าเฉลี่ย 7.88 61.43 35.78 
F-test ** ** ** 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยตัวอักษรตัวเล็กใหญ่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

**  หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
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2.3.2 การจัดอบรมเรื่อง ลักษณะประจ าพันธุ์พริกส าหรับการขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง 
ภูมิศาสตร์      

วันที่    24 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-16.00 น. 
สถานที่   ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านส าเภาเหนือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
จ านวนผู้เข้าร่วม 54  คน 
รายละเอียดการอบรม: ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง ลักษณะประจ าพันธุ์พริกส าหรับการขึ้น

ทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์     เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับรายงานผลจากการศึกษาลักษณะ
ตัวอย่างที่เก็บจากแปลงเกษตรกรจ านวน 21 รายที่ปลูกในต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และลักษณะ
ปรากฏทางกายภาพของผลผลิตพริกที่ส่งผลต่อคุณภาพการซื้อขาย การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวส าหรับ
การขายและท าเมล็ดพันธุ์ ความส าคัญของการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เอกสารประกอบการ
ขอขึ้นทะเบียนพริก GI (ภาพที่ 3) 

วิทยากร: 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม 
3. นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย 

 

  
ก. อบรมและถ่ายทอดผลจากการศึกษาลักษณะ

ประจ าพันธุ์พริกเหลืองพัทลุง 
ข. เกษตรกรศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการขึ้น

ทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการอบรมลักษณะประจ าพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านส าเภาเหนือ 
ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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2.3.3 การจัดอบรมเรื่อง การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP      
วันที่    15 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-16.00 น. 
สถานที่   ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านส าเภาเหนือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
จ านวนผู้เข้าร่วม 54  คน 
รายละเอียดการอบรม: ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP เนื้อหา

การบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP: 
Good Agricultural Practise) วิธีการปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP รายละเ อียดเอกสารการยื่นขอ 
กระบวนการและข้ันตอนการยื่นขอมาตรฐาน GAP (ภาพที่ 4) 

วิทยากร: 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม 
3. นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย 

 

  
ก. อบรมการปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP ข. เกษตรกรศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการ

ยื่นขอมาตรฐานการผลิตพริกแบบ GAP 
 

ภาพที่ 4 กิจกรรมการอบรมการปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 7 บ้านส าเภาเหนือ ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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2.3.4 การจัดอบรมเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม      
วันที่    14 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. 
สถานที่   ห้องราชพฤกษ์ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลุง ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
จ านวนผู้เข้าร่วม 54  คน 
รายละเอียดการอบรม: ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบยกแคร่เพ่ือ

แก้ปัญหาน้ าท่วมให้แก่เกษตรกรและนวัตกรตัวแทนชุมชนต าบลชัยบุรี  และลงพ้ืนที่ส ารวจและเลือกแปลง
ส าหรับการจัดท าแปลงต้นแบบและวางแผนการปลูกในฤดูกาลปลูกพริกต่อไป (ภาพที่ 5)     

 วิทยากร: 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ 
 

  
ก. ตัวแทนเกษตรกรร่วมอบรมการผลิตเมล็ด

พันธุ์พริกแบบยกแคร่ 
ข. ลงพื้นที่ส ารวจแปลงพริกยกแคร่ต้นแบบ

ส าหรับการปลูกฤดูต่อไป 
 

ภาพที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกแบบยกแคร่เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมและส ารวจคัดเลือกพ้ืนที่ส าหรับเป็นแปลง
ต้นแบบ 
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2.4 การเก็บข้อมูลสมาชิก 

2.4.1 แบบสอบถาม 
2.4.2 ถ่ายภาพประกอบ 
2.4.3 เอกสารลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.4.4 ฐานข้อมูลจากผู้น าชุมชน 

 
2.5 รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 

 
ล าดับ ค าน า 

หน้า 
ชื่อ/สกลุ ที่อยู่  

(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 
พ้ืนที่ปลูก

พริก 
เบอร์ติดต่อ 

ไร่ งาน 

1.  นาง อวยพร มุสิด 123 ม.7 ต.ชัยบรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - 085-672-4355 
2.  นาง จรรลี จันทรัตน ์ 59/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 2  
3.  นาง วันดี อิสโม 108 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  -  
4.  นาง ประดับ สุวรรณรตัน ์ 110 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 5  - 082-831-1129 
5.  นาง ยุวดี เผ่าชู 54/6 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  - 087-289-9086 
6.  นาง สาลี ชัยเกต ุ 12/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1  
7.  นาง สุคนธ์ บุญวิสตูร 15/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - 084-862-5736 
8.  นาง ยุภา ขวัญทอง 114 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1 080-711-4565 
9.  นาง จรง ทองข า 7 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1   2  
10.  นาง เจียม มสุิก 190 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  -  
11.  นาย ทวีศักดิ์ บ ารุงรัตน ์ 14 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1   1  
12.  นาง วรรณา จันทรัตน ์ 130 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4  - 087-967-6997 
13.  นาง อุไร หนูขาว 25  ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 6  - 062-104-7794 
14.  นาง ทรง เกตุสุวรรณ 13/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  - 092-831-2206 
15.  นาง พล้อย เกิดเทพ 36 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  -  
16.  นาง อ านวย หนูคง 91/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3  
17.  นาย วัชรินทร์ สุวรรณรตัน ์ 209 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2  - 099-612-4673 
18.  นาย อ านวย สุวรรณรตัน ์ 31 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4  - 091-846-1163 
19.  น.ส. การะเกตุ มณีแจ่ม 101 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  -  
20.  นาง ปิน จุลศร ี 90/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2  
21.  นาง ปิยะวดี สุวรรณรตัน ์ 184 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - 093-424-6045 
22.  นาย นิพร แก้วหนูนวล 112 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1  -  
23.  นาย โสพล เขยีวศิร ิ 104 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3  -  
24.  นาง อุษา จันทรัตน์ 13 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 -  
25.  นาง จุไร เกดิเทพ 66 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - - 
26.  นาย จรัส สงกลิ่น 35/2 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 3  
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ล าดับ ค าน า 
หน้า 

ชื่อ/สกลุ ที่อยู่  
(หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) 

พ้ืนที่ปลูก
พริก 

เบอร์ติดต่อ 

ไร่ งาน 

27.  นาย นิโรจน์ นวนมณุ ี 138 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - 097-202-0862 
28.  นาง ละมลุ เลีย่มชุม 23 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2  
29.  นาง เสรมิ ค าน้อย 23/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 2  
30.  นาง สมใจ นวลขวัญ 175 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - 083-654-6923 
31.  นาย เอียด ค าน้อย 105 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 6 -  
32.  นาย สิทธิโชค ปล้องใหม ่ 219 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 -  
33.  น.ส. สนธยา นวลขวัญ 179 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 -  
34.  น.ส. สุพรรณี ขุนไพชิต 208 ม.7  ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 -  
35.  นาย ประเสริฐ ขุนเพชร 147 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 -  
36.  นาง สุนันทา ชูทอง 140 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 -  
37.  นาง ล าดวน รตันะรังษ ี 42 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - 094-294-1109 
38.  นาย วันดี เกตุเหมือน 62/3 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 -  
39.  นาย ละไม ทรงเดชะ 34 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - - 
40.  นาย เฉิ่น เกิดเทพ 39 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 -  
41.  นาย เชย นวลขวัญ 44/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3 081-189-3383 
42.  นาง จารี เยี่อใยย่อง 128 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 -  
43.  นาย ปราคม ชูเมฆ 196 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 -  
44.  นาย อ้น ทวีสุข 42/1 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 -  
45.  นาย จรูญ นวลมุสิก 45 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 3  
46.  นาย วิชาญ ไชยเกต ุ 154 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 1 2  
47.  นาง คลาด ไชยเกต ุ 102 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง - 1 094-803-2903 
48.  นาง วารี ปล้องไหม 219 ม.7 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - 094-487-4816 
49.  นาง ล ายอง ทองทวี 106 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 3 - 087-266-1701 
50.  นาง นิตยา ขวัญทอง 138 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - 098-784-8610 
51.  นาง สมจิตร บุญน้อย 16 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - 083-652-0040 
52.  นาง ราศี ค านวณ 136 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 2 - 094-770-4299 
53.  นาง อรุณ แก้วจันทร ์ 1/2 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - 093-765-0840 
54.  นาง ละเมียด หลีวิจิตร 18 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 4 - 093-795-4814 
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บทที่ 3 
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3.1 งบประมาณการด าเนินโครงการทั้งสิ้น  212,500 บาท 
3.2 กลุ่มชุมชนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน    1 ชุมชน ดังนี้ 
 กลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกพริกหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง    

จ านวน          54     คน 
3.3 ข้อมูลของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

3.3.1 ชาย    18  คน หญิง 36    คน 
3.3.2 หมู่ที่ 4 จ านวน    48 คน  พ้ืนที่ปลูกพริก 103 ไร่ 

 หมู่ที่ 7 จ านวน      6 คน  พ้ืนที่ปลูกพริก   17 ไร่ 
    รวมพ้ืนที่ปลูกพริกทั้งหมด     120 ไร่ 

3.3.3 อาชีพหลัก เกษตรกร  
3.3.4 ระดับการศึกษาสูงสุด 

  ประถม   จ านวน    10 คน 
 มัธยมต้น  จ านวน    15 คน 
 มัธยมปลาย/ ปวช.3 จ านวน    24 คน 
 ปวส./ อนุปริญญา จ านวน      5 คน 
  ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 
 อ่ืน ๆ..................... 

3.3.5 รายได้ต่อเดือน 
 9001-10,000 บาท จ านวน    14 คน 
 มากกว่า 10,000 บาท จ านวน    40 คน 

3.3.6 ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด 
     การแนะน า/ คนรู้จัก คือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   

3.3.7 ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จากทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
   เคย 
   ไม่เคย จ านวน    54 คน 

3.3.8 ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่ 
  เคย 
  ไม่เคย จ านวน    54 คน 

3.3.9 ท่านเคยอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้หรือไม่ 
1) การข้ึนทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์       เคย         คน   ไม่เคย   54  คน 
2) การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP                     เคย   20     คน   ไม่เคย   34  คน 
3) การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม    เคย       คน   ไม่เคย   54  คน 
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3.4 สรุปแบบประเมินผลเมื่อจบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ชื่อกิจกรรม การข้ึนทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์       
 

รายการ ระดับ 
ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่พีงพอใจ 
(0) 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  48 % 52 %     
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 88 % 12 %     
3. สิ่งอ านวยความสะดวก       

3.1 สถานที่อบรม 80 % 20 %     
3.2 อาหารและเครื่องดื่ม 95 % 5 %     
3.3 เอกสารอบรม 90 % 10 %     

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 94 % 6 %     
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 80 % 20 %     
6. ความเหมาะสมของวิทยากร 95 % 5 %     
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 94 % 6 %     
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) 80 % 20 %     
9. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 95 % 5 %     

10. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
 น าไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน   54 คน 

  น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

11. ท่านคาดว่า จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนกี่บาท รายได้ต่อเดือน  
 2,001-3,000 บาท จ านวน   24 คน 
 4,001-5,000 บาท จ านวน   25 คน 
 7,001-8,000 บาท จ านวน     5 คน 
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ชื่อกิจกรรม การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP         
 

รายการ ระดับ 
ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่พีงพอใจ 
(0) 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  52 % 48 %     
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 98 % 2 %     
3. สิ่งอ านวยความสะดวก       

3.1 สถานที่อบรม 95 % 5 %     
3.2 อาหารและเครื่องดื่ม 95 % 5 %     
3.3 เอกสารอบรม 90 % 10 %     

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 99 % 1 %     
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 80 % 20 %     
6. ความเหมาะสมของวิทยากร 85 % 15 %     
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 94 % 6 %     
8. ชว่งเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) 70 % 30 %     
9. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 90 % 10 %     

10. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
 น าไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน   54 คน 

  น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

11. ท่านคาดว่า จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนกี่บาท รายได้ต่อเดือน  
 2,001-3,000 บาท จ านวน   34 คน 
 4,001-5,000 บาท จ านวน   19 คน 
 7,001-8,000 บาท จ านวน     1 คน 
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ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม        
 

รายการ ระดับ 
ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ไม่พีงพอใจ 
(0) 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  58 % 42 %     
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 78 % 22 %     
3. สิ่งอ านวยความสะดวก       

3.1 สถานที่อบรม 82 % 18 %     
3.2 อาหารและเครื่องดื่ม 95 % 5 %     
3.3 เอกสารอบรม 90 % 10 %     

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 90 % 10 %     
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 85 % 15 %     
6. ความเหมาะสมของวิทยากร 85 % 15 %     
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) 98 % 2 %     
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดทูี่อบรม) 75 % 25 %     
9. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 95 % 5 %     

10. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
 น าไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน   54 คน 

  น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

11. ท่านคาดว่า จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนกี่บาท รายได้ต่อเดือน  
 2,001-3,000 บาท จ านวน   14 คน 
 4,001-5,000 บาท จ านวน   25 คน 
 7,001-8,000 บาท จ านวน   15 คน 
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บทที่ 4 
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

4.1 การใช้งานเทคโนโลยี  
4.4.1 การน าไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้   54 คน 
4.4.2 ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใข้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 

ประเมินเป็นรายได้หลัก เฉลี่ยเพิ่มข้ึนต่อเดือน 
1) รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน 
 รายได้หลัก    40 คน 
 รายได้เสริม    14 คน 

2) กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน 
 2,001-3,000 บาท จ านวน   24 คน 
 4,001-5,000 บาท จ านวน   25 คน 
 7,001-8,000 บาท จ านวน     5 คน 

4.4.3 ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน 
 2,001-3,000 บาท จ านวน   29 คน 
 4,001-5,000 บาท จ านวน   25 คน 

4.4.4 ในด้านคุณภาพชีวิต 
 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ จ านวน   29 คน 
 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม จ านวน 25 คน 

4.4.5 ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด 
 หลังอบรมทันที   จ านวน   28 คน 
 หลังการอบรมภายใน 1 เดือน จ านวน   26 คน 

4.4.6 ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ท่ีไหน 
 ใช้ในครอบครัว   จ านวน   27 คน 
 ใช้ในชุมชน/ กลุ่ม  จ านวน   27 คน 

4.4.7 ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
 ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่   จ านวน   39 คน 
 แนะน าให้เกษตรกรกลุ่มอ่ืนน าไปใช้ต่อ  จ านวน   15 คน 

4.2 ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยี  
 ยินดีรับการอบรมและยอมรับน าไปใช้   จ านวน   32 คน 
 คาดหวังว่าสามารถช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับอาชีพ จ านวน   15 คน 
 อยากให้มีเทคโนโลยใหม่ ๆ มาถ่ายทอดต่อไป  จ านวน   49 คน 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    ร้อยละ   96  
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามข้อเสนอโครงการ 

5.1 สรุปผลผลิตของโครงการตามข้อเสนอโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
2564  

1. จ านวนผู้รับบริการ คน 50  
2. จ านวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุช่ือ (เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
2. 1 เทคโนโลยีหลัก:   การขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์     

ปีท่ีถ่ายทอด  1   .   
2. 2 เทคโนโลยีหลัก:   การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP                   . 

ปีท่ีถ่ายทอด  1  . 
2. 3 เทคโนโลยีหลัก:   การผลิตเมลด็พันธ์ุพริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วม     ปีท่ีถ่ายทอด  1  .  

เรื่อง 3  
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่จากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด (ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1 พริกสด/พริกแห้ง 
    3.2 เมล็ดพันธ์ุพริก 
    3.3 เครื่องแกงส าเร็จรูป 

ผลิตภณัฑ ์  
2 

 
2 

4. จ านวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 2 2 

5. ประมาณการผู้น าเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 50 54 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 90 95 
7. ประมาณการมลูค่าทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้น บาท 500 3,000 

 
5.2 สรุปผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรม 
มิติด้าน 

เศรษฐกิจ 
มิติด้าน 

คุณภาพชีวิต 
มิติด้าน 

สังคม ชุมชน 
มิติด้าน 

ทรัพยากรฯ 
มิติด้าน 

ความยั่งยืน 
1) การให้บริการค าปรึกษา/ข้อมูลทั้งภายในและนอก
สถานท่ี 

     

2) การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย      
3) การประสานงานและสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

     

4) ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พริกเหลืองพัทลุงและ
คัดเลือกสายพันธ์ุ 

     

5) ขอขึ้นทะเบียนพริกเหลืองพัทลุงเป็นสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

     

6) ยกระดับกลุ่มผู้ผลิตพริกให้ได้รับมาตรฐาน GAP      
7) ท าแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุพริกยกแคร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงการผลิตที่ได้มาตรฐาน GAP 

     

 



62 
 

5.3 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ปลูกเนื่องจากฝนตกหนักท าให้แปลงพริกที่เก็บเกี่ยวแล้วไม่สามารถด าเนินการ

เตรียมแปลงส าหรับการปลูกในฤดูกาลผลิตพริกรุ่นต่อไปได้ ท าให้ต้องชะลอ การปลูกออกไป 
2) การลงพ้ืนที่มีความเสี่ยงเนื่องจากสถาการณ์โควิค ท าให้ต้องเฝ้าระวังและอยู่ในมาตรฐานการ

ควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัด 
3) สถานการณ์ราคาพริกในปีนี้ตกต่ า ในช่วงที่พริกออกผลผลิตมากอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท ซึ่งน้อย

กว่าทุกปี ปกติ 50-100 บาท ต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการดูแลต้นพริกให้ได้ผลผลิต 
บางรายไถแปลงพริกทิ้ง แล้วปลูกพืชชนิดอื่นแทน 

4) เกษตรกรนิยมขายพริกสดมากกว่าพริกแห้งเนื่องจากไม่มีสถานที่ตากพริก และไม่มีการคัดแยกสี
หรือระดับการสุกของพริกเนื่องจากเสียเวลา 

5) พริกเหลืองพัทลุงเป็นพริกที่นิยมน าไปท าเครื่องแกงส าหรับการบริโภคท าให้ควรมีการพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้ต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

แบบการน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
123 หมู่ที่ 7 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง     
จังหวัดพัทลุง 93000 

 
วันที่   20   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2564  

 
เรื่อง การน าผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
  ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/ หน่วยงานที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนา ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน/ ขนาดเล็กหรือย่อม นั้น 
 
  ข้าพเจ้า   นายนัน  มุสิด       ประธานกลุ่ม/ ผู้น าชุมชน   
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7    และสมาชิกกลุ่ม/ ชุมชน จ านวน  54    คน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกยกแคร่เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม            
เมื่อวันที่   14    เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2564    
เรื่อง การปลูกพริกตามมาตรฐาน GAP                  
เมื่อวันที่   15    เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2564    
เรื่อง ลักษณะประจ าพันธุ์พริกส าหรับการขึ้นทะเบียนพริกเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์       
เมื่อวันที่   24    เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2564    
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งกลุ่มสามารถน าความรู้/ เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และสร้างมาตรฐานการผลิตในระบบการผลิตพริกในชุมชน 
 
  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก หมู่ที่  4 และ 7 ต าบลชัยบุรี  อ าเภอเมือง จัง หวัดพัทลุง 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                             

               (   นำยนัน  มุสิด    )          


