ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558

จดหมายข่าว
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กิจกรรมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

06
นักวิจัยศรีวิชัย

07
งานวิจัยสู่สังคม

TALK to
จากใจ บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าว สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 3 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2558 ด้วยรูปแบบและเนือ้ หาทีแ่ น่นด้วยคุณภาพ
เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ
รวมถึงประวัติของนักวิจัยที่น่าสนใจ และการน�ำงานวิจัย
ที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม กองบรรณาธิการหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะ
เป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071
http://rdi.rmutsv.ac.th
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คณะกรรมการดำ�เนินงาน
กรรมการอำ�นวยการ

ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “การสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจยั ในประเทศ” เพือ่ สร้างความร่วมมือกันระหว่างนักวิจยั และหน่วยงานภายใน ภายนอก
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายชุมชนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เป็นคนถ่ายทอด ผสมผสานความรูท้ างด้านวิชาการ
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาและการบูรณาการความรู้อย่างเข้มแข็ง
ยั่งยืน และถูกต้องตรงตามความต้องการ โดยได้แบ่งกิจกรรมการสร้างเครือข่าย 5 พื้นที่ ได้แก่
1. การสร้างเครือข่ายร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้
เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดตรัง
2. การสร้างเครือข่ายและพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชนป่าสาคู เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2558
3. การพัฒนาโจทย์วิจัยจากเครือข่ายโรงเรียนชายฝั่งผ่านการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพะยูนและ
หญ้าทะเล เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
4. การสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกับชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
ณ จังหวัดสงขลา
5. การสร้างโจทย์วิจัยและเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ เกาะสุกร
จังหวัดตรัง โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ �ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นผูก้ ล่าวต้อนรับ
และเปิดงาน ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ประกอบการ
เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 300 ท่าน

โครงการการเสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอล และการบันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ Online (NRMS)

เมื่อวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสนอโครงการวิจัยยุคดิจิตอล และ
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิ ชั ย จั ง หวั ด สงขลา จั ง หวั ด ตรั ง และจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มีความรูค้ วามเข้าใจการใช้ระบบบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :
NRMS) ในการส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจ�ำปี 2560 และสามารถใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยได้ โดยมี ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
และเปิดงาน พร้อมด้วย นายสุวรรณ พรมเขต นายเชิด คงห้อย
และทีมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ให้ความรู้ใน
การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ โดยมีนักวิจัย
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 150 ท่าน
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โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1

เมือ่ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง
ครัง้ ที่ 1” ณ มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรที่สนใจท�ำวิจัยแต่ขาดประสบการณ์ ให้สามารถท�ำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
การพั ฒ นาจากรุ ่ น สู ่ รุ ่ น ของนั ก วิ จั ย ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชยั รองผูอ้ �ำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผู ้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ เปิ ด งาน ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม เป็น
วิ ท ยากรให้ ค�ำแนะน�ำและความรู ้ ใ นครั้ ง นี้ โดยมี
บุ ค ลากรสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ศรีวิชัย เข้าร่วมกว่า 40 ท่าน

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2
เมือ่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2” ณ
โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�ำเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านนักวิจัยพี่เลี้ยง
ของนักวิจยั ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับเปิดงาน ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
และ Associate Professor Dr.David Crookall
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เข้าร่วมกว่า
40 ท่าน
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Thailand Research Expo 2015
เมือ่ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาได้รว่ มจัดนิทรรศการ
และน�ำเสนอผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ ๒๕๕๘”
(Thailand Research Expo 2015) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
เป็นแม่งานในครั้งนี้ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือก
ผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น เรื่อง
ส้มโอทับทิมสยาม “อั ญ มณี แ ห่ ง ลุ ่ ม น�้ ำ ปากพนั ง ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ของนักวิจัย ราย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร
ณ นคร ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
จรัญ ทองเจือ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทพิ าวรรณ ทองเจือ สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในการจัดแสดงผลงาน เพื่อเป็น
การเผยแพร่ความรูด้ า้ นการวิจยั อีกทัง้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้แก่
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน
ในทุกระดับชั้นเป็นจ�ำนวนมาก

โครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่เสนอของบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560” ณ โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอโครงการวิจยั ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณ ประจ�ำปี 2560 ให้มีคุณภาพตรงตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ �ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นผูก้ ล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึง่ มีบคุ ลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการกว่า
65 ท่าน
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นักวิจัยศรีวิชัย
ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ณ นคร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ : โรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : พืชศาสตร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
ปริญญาตรี : พืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ปริญญาโท : พืชสวน จาก Central Luzon State University, Philippines
ปริญญาเอก : พืชสวน จาก University of the Philippines Los Banos, Philippines
ประวัติการท�ำงาน
อดีต
พ.ศ.2542-2548 : ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2543 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 7 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2546 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2548 : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พ.ศ.2550 : รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2553 : รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปัจจุบัน
หัวหน้าหน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่
อาจารย์ประจ�ำสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
งานด้านชุมชน บริการวิชาการ และสังคมในปัจจุบัน
คณะกรรมการด้านไม้ผล สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช
การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน�้ำปากพนังเพื่อการ
ผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ปี 2551
การวิจยั แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์นำ�้ คลองท่าแพ
งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองทุง่ สง ปี 2554-2555
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2556-2557
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูก้ ารผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ปี 2556
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
ให้มีคุณภาพ งบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ปี 2557
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
การผลิ ต ทุ เ รี ย นนอกฤดู ใ นจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช งบประมาณจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ปี 2558
วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอทับทิมสยาม
ปลอดโรคแคงเคอร์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการส่งออก
งบประมาณจากส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ปี 2558
ระดับนานาชาติ
Training course for the farmers of the Republic of Indonesia
“The Tropical Fruit Production” 3 - 15 November 2008
at Faculty of Agriculture, Rajamangala of Technology
University Srivijaya, Nakhon Si Thammarat Campus, Thung
Song, Nakhon Si Thammarat Provincee, Thailand. Organized
by : The Consulate of The Republic of Indonesia (Songkhla)
Chair Person : Oral presentation, Tropical fruit, SYM37 :
Germplasm, Diversity, Breeding & Production technology,
08.30 - 15.30, 21 August 2014, 29th International horticultural
Congress, 17-22 August 2014, Brisbane Convention &
Exhibition Centre, Queensland, Australia. 08.30 - 15.30
ผลงานวิจัยที่ส�ำคัญ และภูมิใจ (เฉพาะบางส่วน)
1. ผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิต
มังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการส่งออก ปี 2547- 2550
2. ผลงานการวิจยั การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูป้ ลูกส้มโอในเขต
ลุ่มน�้ำปากพนังเพื่อการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ ปี 2551
3. ผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิต
มังคุดเพื่อการส่งออกและอุตสาหกรรม ปี 2551-2552
4. ผลงานการวิจัย การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนคนรักษ์น�้ำคลองท่าแพ ปี 2555
5. ผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน�้ำปากพนัง ปี 2555 -2556
6. ผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาผลผลิตเงาะนอกฤดูในอ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2556 -2557
7. ผลงานการจั ด ท�ำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์คลองท่าแพ รหัสวิชา ว 20201 ให้แก่
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุง่ สง อ�ำเภอทุง่ สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปี 2557
8. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การผลิต
ไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2556-2557
9. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
การผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556
10. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
การผลิตส้มโอพันธุท์ บั ทิมสยามให้มคี ณ
ุ ภาพ ปี 2557
11. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการถ่ายองค์ความรูแ้ ละทอดเทคโนโลยี
การผลิตทุเรียนนอกฤดูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร โครงการ
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ”
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมพร ณ นคร
หน่วยงาน : หน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

บทน�ำ
ส้มโอทับทิมสยาม เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรในหมู่บ้านแสงวิมาน
ต�ำบลคลองน้อยอ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น�ำกิ่ง
พันธุ์ดั้งเดิมที่ชาวบ้านเรียกว่าพันธุ์ “ภูโก” จากบ้านบราโอ ต�ำบล
ประจัน อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อสีชมพูถึงค่อนข้างแดง
ลักษณะผลใหญ่รสชาติขม มาทดลองปลูกทีห่ มูบ่ า้ นแสงวิมาน พบว่า
รสชาติหวานขึ้น ลักษณะผิวภายนอกมีสีเขียวเข้ม ผิวผลมีขนอ่อนๆ
ปกคลุม สีเนือ้ แดงถึงเข้มเหมือนสีทบั ทิม ชาวบ้านแสงวิมานเรียกชือ่
ส้มโอพันธุ์นี้ว่า “ทับทิมสยาม” ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ในต�ำบล
คลองน้อยได้ขยายพื้นที่ปลูกออกเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูลปี
เพาะปลูก 2557 พบว่า เกษตรกร ในต�ำบลคลองน้อย เกาะทวด
คลองกระบือ ปากพนังตะวันตก ท่าพญา ปากแพรก และบ้านเพิง
มีพื้นที่ปลูก จ�ำนวน 1,430 ไร่ มีจ�ำนวนผลผลิตประมาณ 595,870
ผล หากคิดเฉลีย่ จากสวนผลละ 200 บาท ก็จะมีรายได้ปลี ะประมาณ
119 ล้านบาท (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2557)
ในปัจจุบันพื้นที่ปลูกได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และได้ขยายพื้นที่ปลูก
ไปยังต�ำบลอื่นๆ ทั้งในอ�ำเภอปากพนังและอ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ดังนั้นคณะนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช และ
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีองค์ความรู้จากการ
วิจัยด้านนี้อยู่ จึงได้ก�ำหนดแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรูจ้ ากการวิจยั เพือ่ แก้ปญ
ั หาการผลิตส้มโอพันธุท์ บั ทิมสยามใน
ปัจจุบนั ให้มคี ณ
ุ ภาพเพิม่ มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากในปัจจุบนั ส้มโอพันธุน์ ี้
มีความต้องการของตลาดสูงและราคาค่อนข้างสูงมาก จากราคาทีส่ งู
จึงเป็นเหตุจงู ใจให้เกษตรหลายรายหันมาปลูกส้มโอพันธุท์ บั ทิมสยาม
กันมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ปัญหาด้านคุณภาพของ
ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน คณะนักวิจัยจึงได้น�ำผลงานวิจัยถ่ายทอด
ให้เกษตรกรเพื่อน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา ตาม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพใน
การน�ำไปใช้ประโยชน์จากผล
งานวิจัย

งานวิจัย
สู่สังคม

ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามน�ำเทคโนโลยี
และองค์ความรู้จากผลการวิจัยสู่การปฏิบัติในการผลิตส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้น
กระตุ้นให้เกษตรกรผู้ผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication, GI) ที่ส�ำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช

การน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์
เป็นหน่วยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ โดยการจัดประชุม
สั ม มนา จั ด ท�ำเอกสารประกอบการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ แ ก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยามในอ�ำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในการท�ำกิจกรรม
การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามยังอยู่ในพื้นที่จ�ำกัด คือ ปลูก
มากในต�ำบลคลองน้อย และต�ำบลเกาะทวด อ�ำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ส่วนต�ำบลอืน่ ๆ ยังปลูกกันน้อย ทัง้ ๆ ทีพ่ นื้ ทีม่ คี วาม
เหมาะสมต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามได้ดี หรือแม้กระทั่ง
ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีการปลูก
กันเป็นจ�ำนวนน้อย อาจเนือ่ งจากเกษตรกรขาดเงินทุน หรืออาจขาด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการผลิต จะเห็นได้จากผลการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในครั้งนี้ พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรจะมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในระดับ
ปานกลาง แต่เมื่อผ่านโครงการนี้แล้ว ท�ำให้เกษตรกรมีองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในทุกด้านเพิ่มมากขึ้น
แนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดผลในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามให้มีคุณภาพ ควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามให้มีคุณภาพในพื้นที่ โดยให้เกษตรกรที่ประสบผลส�ำเร็จเป็น
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันกับนักวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาตลอดเวลา
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขยายองค์
ความรู ้ แ ละเทคโนโลยี สู ่ ก ลุ ่ ม
เกษตรกรรายอื่ น ๆ ในอ�ำเภอ
ปากพนัง และอ�ำเภอเมืองต่อไป
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำ�ข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

“สิ่งตีพิมพ์”
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๑๗๙ หมู่ ๓ ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2540

