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รายงานการประชุมศูนยว์จิยัพชืยนืตน้และไมผ้ลเมืองรอ้น  คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
วนัศกุรท์ี# 25 มีนาคม พ.ศ. 2554  

ณ หอ้งประชมุ 120 อาคาร 1 คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
1. คณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาต ิ        ประธาน 

รศ. ดร. วลัลภ  สนัตปิระชา 
2. รองคณบดฝ่ีายพฒันา 

ผศ. ทวศีกัดิ$  นิยมบณัฑติ 
3. หวัหนา้ภาควชิาพชืศาสตร ์
4. หวัหนา้ภาควชิาการจดัการศตัรูพชื 
5. หวัหนา้ภาควชิาธรณีศาสตร ์
6. รศ. ดร. สายณัห ์  สดุด ี
7. รศ. ดร. จรสัศร ี  นวลศร ี
8. รศ. ดร. จาํเป็น  อ่อนทอง 
9. ผศ. ดร. วชิยั  หวงัวโรดม 
10. ดร. สุรชาต ิ  เพชรแกว้ 
11. ดร. อดเิรก  รกัคง 
12. ดร. ลดาวลัย ์  เลศิเลอวงศ ์
13. หวัหนา้สถานีวจิยัเทพา 
14. หวัหนา้สถานีวจิยัท่าเชยีด 
15. นายอภชิาต ิ  เกื;อก่อบญุ 
16. นางอมรรตัน ์  จนัทนาอรพนิท ์

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุไม่ได ้
1. หวัหนา้สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ 
2. นางสาวเยาวลกัษณ ์ ชยัพลเดช 
 

เริ#มประชมุเวลา 09.30 น. 
ประธานกลา่วเปิดประชมุ โดยวตัถปุระสงคข์องการประชมุครั;งนี; เพื?อร่วมกนักาํหนดทศิทางงานวจิยัของ

ศูนยว์จิยัพชืยนืตน้และไมผ้ลเมอืงรอ้น ตดิตามผลงานที?ไดม้อบหมายในครั;งก่อน รวมท ั;งขอหารอืการแต่งตั;ง 
คณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยัฯ จากนั;นดาํเนินการประชมุตามวาระการประชมุ ดงันี; 
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วาระที# 1  เรื#องแจง้เพื#อทราบ 
1.1  ผลการดาํเนินงานช่วงที?ผ่านมาของศูนยว์จิยัพชืยนืตน้และไมผ้ลเมอืงรอ้น  

สบืเนื?องจากการดาํเนนิงานในช่วงแรกของศูนยว์จิยัฯ ที?มกีารปรบัเปลี?ยนหวัหนา้ศูนยว์จิยัฯ หลายท่าน
ส่งผลใหป้จัจบุนัขอ้มลูผลงานวจิยัของศูนยว์จิยัฯ คงเหลอืค่อนขา้งนอ้ย และการดาํเนินงานไมต่่อเนื?องเท่าที?ควร 
เมื?อคณบดเีขา้มารกัษาการณใ์นตาํแหน่งหวัหนา้ศูนยว์จิยัฯ ไดป้รบัระบบดา้นต่างๆ ดงันี; 

1) ดา้นพื;นที? ยา้ยพื;นที?แปลงไมผ้ลส่วนใหญ่จากสถานีวจิยัคลองหอยโข่ง ไปไวท้ี?สถานีวจิยัเทพา
เนื?องจากพื;นที?คลองหอยโข่งสภาพดนิไมห่มาะสม เพื?อดูแลตน้ไมส้าํหรบัรองรบังานวจิยัที?จะเกดิขึ;น 

2) ดา้นงบประมาณ ลดการเบกิจ่ายงบประมาณบางส่วนที?ไม่จาํเป็น เช่น การใส่ปุ๋ยพชืที?ไม่ใหผ้ลผลติ 
แต่ละปีจึงมีงบประมาณคงเหลอืแลกกบัคณะฯ ตั;งแต่ปีงบประมาณ 2549-2552 รวมเป็นเงนิ 
1,000,000.- บาท โดยในปีงบประมาณ 2552 ศูนยว์จิยัฯ ไดต้ ั;งงบประมาณขอจดัซื;อครุภณัฑเ์ครื?อง
คอมพวิเตอร ์จากเงนิรายไดค้ณะฯ ในส่วนที?แลกเป็นเงนิ 42,690.- บาท คงเหลอืเงนิที?แลกกบัคณะฯ 
เป็นเงนิท ั;งสิ;น 957,310.- บาท รายละเอียดดงั เอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ?งงบประมาณที?แลกไว ้
ดงักล่าวสามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันางานของศูนยว์จิยัฯ ในอนาคตทั;งดา้นการวจิยั และ
การบรหิาร 

3) ดา้นการบรหิารศูนยว์จิยั ปรบัรูปแบบใหอ้ยู่ในรูปคณะกรรมการเพื?อความต่อเนื?องในการดาํเนินงาน 
 

ที?ประชมุรบัทราบ 
 

1.2  การประชมุเสวนาเรื?อง “52 สปัดาห ์รูแ้ลว้รวยดว้ยนวตักรรม งานวจิยัเกษตรไทย” ณ สาํนกังานคณะกรรมการ 
      วจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ระหวา่งวนัที? 8-9 เมษายน 2554  
 ในงานมวีทิยากรผูเ้ชี?ยวชาญพชืเศรษฐกิจสาขาต่างๆ มาใหก้ารเสวนาการวางแผนจดัการพชืเศรษฐกิจแต่
ละชนิดในรอบปี ซึ?งจะเชื?อมโยงกบังบประมาณที? วช. จะจดัสรรในการเผยแพร่ความรูจ้ากงานวจิยัสู่เกษตรกร 
สาํหรบัภาควชิาพชืศาสตร ์ดร. ลดาวลัย ์ เลศิเลอวงศ ์เป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชมุโดยเบกิจ่ายจากภาควชิาฯ 
 

 ที?ประชมุพจิารณาร่วมกนัมมีตใิห ้รศ. ดร. จรสัศร ี นวลศรี   และนายอภชิาต ิ เกื;อก่อบญุ เป็นตวัแทน 
ในส่วนศูนยว์ิจยัฯ ร่วมประชุมดว้ย โดยเบิกจ่ายงบประมาณการเดินทางจากศูนยว์ิจยัฯ เพื?อช่วยเก็บขอ้มูล
รายละเอียดดา้นต่างๆ และรบัทราบสถานการณ์ที?มหาวทิยาลยัสงขลานครินทรไ์ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ
งานวจิยั “ลองกอง” วา่ทาง วช. เหน็ชอบขอ้เสนอโครงการหรอืไม ่และตอ้งดาํเนินการอย่างไรต่อไป 
 
1.3  ความคบืหนา้การดาํเนินงานของผูป้ระสานงานดา้นไมผ้ล 
 ตามที?การประชมุคณะกรรมการวจิยัไมผ้ลเมื?อวนัที? 12 กรกฎาคม 2553 ที?ประชมุมมีตแิต่งต ั;งผู ้
ประสานงานไมผ้ลหลกัแต่ละชนิดของศูนยว์จิยัฯ จากการเขา้ดูพื;นที?สถานีวจิยัเทพาของผูป้ระสานงานพบวา่ การ
ดูแลและการจดัการแปลงไมผ้ลยงัไมพ่รอ้มเท่าที?ควร หวัหนา้สถานีวจิยัเทพา ไดช้ี;แจงขอ้มลูดงันี; 
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- แปลงไมผ้ลในพื;นที? ขนาดแปลงละ 12.5 ไร่ รวม 4 แปลง ลกัษณะการปลูกมที ั;งแบบเชิงเดี?ยว และ
ผสมผสาน ไมผ้ลหลกั คือ มงัคุดจาํนวนประมาณ 300 ตน้ อายุ 1-13 ปี และลองกองจาํนวน
ประมาณ 200-300 ตน้ อายุ 1-10 ปี 

- การจดัการดูแลไม่ดีเท่าที?ควรเนื?องจากมบีุคลากรดา้นไมผ้ลเพยีง 1 ราย ส่วนใหญ่ใชว้ธิีจดัการเป็น
รอบโดยระดมบคุลากรของสถานี และช่วงฝึกงานของนกัศึกษาปีละ 2 ครั;ง  

- สถานีวจิยัฯ มปีญัหาภยัธรรมชาติฤดูฝนนํ;าท่วม ฤดูแลง้ขาดแคลนนํ;า น่าจะมกีารจดัหาแหล่งนํ;า
เพิ?มเตมิ (ระบบนํ;าบาดาล และขดุบ่อเก็บนํ;า) และมปีญัหาระบบนํ;า แมจ้ะวางท่อหลกัเต็มพื;นที?แปลง
ไมผ้ล แต่มปีญัหาระบบท่อย่อยชาํรุดค่อนขา้งมาก  

 

ทั;งนี;  รศ. ดร. สายณัห ์ สดุดี เสนอขอ้คิดเห็นเนื?องจากการดูแลไมผ้ลใชง้บประมาณสูง หากใชเ้ฉพาะ
งบประมาณของศูนยว์จิยัฯ และสถานีวจิยัคงไมเ่พยีงพอ นกัวจิยัควรรวมกลุม่กนัเขยีนขอ้เสนอโครงการในลกัษณะ
โครงการชุดขอรบัการสนบัสนุนทนุวจิยัเพื?อมาช่วยดูแลพื;นที?อกีทางหนึ?งดว้ย หวัขอ้วจิยัที?อยู่ในความสนใจขณะนี; 
เช่น การศึกษาความแปรปรวนของภูมิอากาศที?มีผลกระทบต่อไมผ้ลชนิดต่างๆ โดยติดตามชีพลกัษณ ์
(Phenology) ของไมผ้ลในรอบ 2 ปี  การผลติไมผ้ลนอกฤดู  กระบวนการหลงัการเก็บเกี?ยวลองกองซึ?งเป็นผลไม ้
ที?ตลาดเวยีดนามเปิดกวา้ง  การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจดัการไมผ้ลสู่เกษตรกร 

 

ที?ประชุมพจิารณาร่วมกนั มมีตใิหท้างสถานีวจิยัเทพา ดาํเนินการเรื?องการจดัการ และการบาํรุงตน้ไมใ้น
พื;นที?ใหด้ขีึ;น ใหไ้ดร้บัสารอาหารเท่าที?จาํเป็น อยู่ในสภาพพรอ้มรองรบังานวจิยั โดยใหห้ารือและขอคาํปรึกษาจาก 
รศ. ดร. จาํเป็น  อ่อนทอง สาํหรบังบประมาณในการดูแลใหใ้ชใ้นส่วนของสถานีวจิยั และมมีตแิต่งต ั;งเพิ?มเตมิให ้
ผศ. ดร. วชิยั  หวงัวโรดม  ทาํหนา้ที?ผูป้ระสานงานดา้นกาแฟ 
 สาํหรบัการรวบรวมขอ้มลูของผูป้ระสานงานแต่ละดา้น ขอใหร้วบรวมขอ้มลูการดูแลรกัษาไมผ้ลในรอบปี
เพื?อจดัทาํเป็นคู่มอื (field book) สาํหรบัดูแลไมผ้ลแต่ละชนิดในสถานีวจิยัฯ ส่งมายงัคณะฯ ภายในสปัดาหแ์รก
ของเดือนมิถนุายน 2554 เพื?อนาํมาประกอบการวางแผนดาํเนินงานวจิยัของศูนยว์จิยัฯ ใหเ้ป็นไปในทาํนองเดยีว 
กบังานวจิยั “ลองกอง” ที?เสนอไปยงั วช. จากนั;นจะไดน้าํแผนการดาํเนินงานมาเชื?อมต่อกนัใหเ้ป็นระบบ ซึ?งจะทาํให ้
ทราบวา่แต่ละช่วง ศูนยว์จิยัฯ จะมผีลงานอะไรออกมาบา้ง และควรเสนอขอรบัทนุจากแหลง่ใด 
 
วาระที# 2  เรื#องเพื#อพจิารณา 
2.1  แผนการดาํเนนิงานของศูนยว์จิยัพชืยนืตน้และไมผ้ลเมอืงรอ้นในช่วงต่อไป 
 จากการหารอืร่วมกนั ที?ประชมุมคีวามเหน็ตรงกนัวา่ในอนาคตงานวจิยัดา้นไมผ้ลจะกลบัมาไดร้บัความ
สนใจอกีครั;ง เนื?องจากปจัจบุนัเกษตรกรเปลี?ยนไปปลูกยางพารากนัมากขึ;น การเสนอโครงการวจิยัดา้นไมผ้ลเพื?อ
ขอรบัทนุสนบัสนุนจากแหลง่ทนุต่างๆ นกัวจิยัควรรวมกลุม่กนัเขยีนขอ้เสนอโครงการในลกัษณะโครงการชดุ ให ้
เป็นระบบที?ชดัเจน สาํหรบัโจทยว์จิยัดา้นการผลตินกัวจิยัควรมกีารตดิต่อกบัผูป้ระกอบการธุรกจิผลไม ้ เพื?อทราบ
แนวทางวจิยัที?ตลาดตอ้งการ ท ั;งนี;รองคณบดฝ่ีายพฒันา รบัเป็นผูป้ระสานงานกบัตลาดพงษเ์จรญิเพื?อนาํคณะ
นกัวจิยัเขา้ดูการจดัการส่งออกผลไม ้และเชญิเจา้ของบรษิทัมาหารอืร่วมกบันกัวจิยัต่อไป 
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ที?ประชมุมมีตเิหน็ควรกาํหนดทศิทางงานวจิยัของศูนยว์จิยัฯ มุง่เนน้ในประเดน็ ดงันี; 
1) การศึกษาดนิและปุ๋ย 
2) การปรบัปรุงคุณภาพผลผลติ และกระบวนการหลงัการเก็บเกี?ยว 
3) การผลตินอกฤดู 
4) ไมผ้ลหลกัที?ควรใหค้วามสนใจเร่งด่วน คือ มงัคุด (นโยบายของคณะฯ) และลองกอง (ไดร้บั

มอบหมายจาก วช.) สาํหรบัเงาะ ทเุรยีน กาแฟ และไมผ้ลชนิดอื?นๆ นกัวจิยัสามารถดาํเนินงานวจิยัได ้
ตามความสนใจ 

 
2.2  ดา้นการจดัการขอ้มลู 
 ศูนยว์จิยัฯ ควรมกีารจดัการขอ้มลู และปรบัปรุงเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นที?พึ?งของเกษตรกรได ้ขอ้มลูที?เผยแพร่ควร
เป็นประโยชนต่์อเกษตรกร เช่น ขอ้มลูผูเ้ชี?ยวชาญดา้นไมผ้ลชนิดต่างๆ ของประเทศไทย สถานการณก์ารผลติ 
ไมผ้ลในปจัจบุนั ปรมิาณผลผลติในแต่ละปี ราคาไมผ้ล ดงัตวัอย่างเวบ็ไซตส์าํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบรุ ี 
 ที?ประชมุพจิารณาร่วมกนั มมีตเิหน็ควรใหบ้คุลากรของศูนยว์จิยัระบบเกษตร ทรพัยากร และสิ?งแวดลอ้ม 
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ2 ราย เรยีนรูง้านการจดัการขอ้มลูจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบรุ ี เพื?อช่วยปรบัปรุง
เวบ็ไซตข์องศูนยว์จิยัฯ ท ั;งนี;สามารถตดิต่อขอขอ้มลูดา้นต่างๆ ที?จะนาํมาปรบัปรุงเวบ็ไซตจ์ากทางเกษตรจงัหวดัได ้
 
2.3  คณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยั 
 

ที?ประชมุมมีตเิหน็ควรแต่งตั;งคณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยัฯ ดงันี; 
กรรมการอาํนวยการ 
  1. คณบดคีณะทรพัยากรธรรมชาต ิ   ประธานคณะกรรมการ 
  2. รองคณบดฝ่ีายพฒันา     รองประธานคณะกรรมการ 
  3. หวัหนา้ภาควชิาการจดัการศตัรูพชื   กรรมการ 
  4. หวัหนา้ภาควชิาธรณีศาสตร ์    กรรมการ 
  5. หวัหนา้ภาควชิาพชืศาสตร ์    กรรมการ 
  6. หวัหนา้ภาควชิาพฒันาการเกษตร   กรรมการ 
 
กรรมการดาํเนินงาน 
  1. รศ. ดร. สายณัห ์ สดุด ี   ที?ปรกึษา 
  2. รศ. ดร. จรสัศร ี นวลศร ี   หวัหนา้ศูนยว์จิยั 
  3. ผศ. ดร. วชิยั หวงัวโรดม  ผูป้ระสานงานดา้นกาแฟ 
  4. ดร. สุรชาต ิ  เพชรแกว้  ผูป้ระสานงานดา้นมงัคุด 
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  5. ดร. อดเิรก  รกัคง   ผูป้ระสานงานดา้นลองกอง 
  6. ดร. ลดาวลัย ์ เลศิเลอวงศ ์  ผูป้ระสานงานดา้นเงาะ และทเุรยีน 
  7. ....................................................  ผูป้ระสานงานดา้นเศรษฐสงัคมไมผ้ล 
  8. นายอภชิาต ิ  เกื;อก่อบญุ  ผูป้ระสานงานดา้นการดูแลพื;นที?สถานีวจิยัเทพา 
  9. นางอมรรตัน ์ จนัทนาอรพนิท ์  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวเยาวลกัษณ ์ ชยัพลเดช   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

 สาํหรบัผูป้ระสานงานดา้นเศรษฐสงัคมไมผ้ล ประธานจะขอหารอืกบัหวัหนา้ภาควชิาพฒันาการเกษตรก่อน 
โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการดาํเนินงานประชมุรายงานผลต่อคณะกรรมการอาํนวยการปีละ 2 ครั;ง ท ั;งนี;ในช่วงแรก
คณะกรรมการดาํเนนิงานอาจนดัหารอืกนัค่อนขา้งถี?เพื?อวางแผนและตั;งเป้าหมายร่วมกนัในดา้นต่างๆ  
 
2.5  การจดัเวทเีสวนาดา้นไมผ้ล 
 ที?ประชมุมมีตใิหน้างอมรรตัน ์จนัทนาอรพนิท ์รวบรวมขอ้มลูบรษิทัส่งออก พรอ้มโควตาการส่งออกไมผ้ล
ในภาคใต ้ ให ้ รศ. ดร. สายณัห ์ สดดุ ี ช่วยพจิารณา เพื?อเชญิบรษิทัหารอืขอขอ้มลูในเบื;องตน้ จากนั;นรวบรวม
ขอ้มลูส่งใหค้ณะกรรมการบรหิารศูนยว์จิยัฯ พจิารณาอกีครั;ง เมื?อขอ้มลูพรอ้มจงึดาํเนินการจดัเวทเีสวนาต่อไป 
ท ั;งนี;การเสวนาควรมคีวามเชื?อมโยงกบัเกษตรกรในทอ้งถิ?น และเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาระดบัปรญิญาตรเีขา้ร่วม
กจิกรรมดว้ย ช่วงเวลาที?เหมาะสมควรเป็นช่วงใกลฤ้ดูเก็บเกี?ยวเนื?องจากบรษิทัส่งออกที?มาร่วมงานน่าจะตอ้งการพบ
กบัเกษตรกรเพื?อหาแหลง่ผลผลติ  

 
วาระที# 3  เรื#องอื#นๆ (ถา้มี) 
3.1  การประชมุครั;งต่อไป 

กาํหนดเชญิประชมุครั;งต่อไปช่วงกลางเดอืนถงึปลายเดอืนมถินุายน 2554 โดยให ้นายอภชิาต ิเกื;อก่อบญุ 
เตรยีมการนาํเสนอขอ้มลูพื;นฐานและการจดัการท ั;งหมดของสถานีวจิยัเทพา ไดแ้ก่ ชนิดและจาํนวนไมผ้ล อายุการ
ปลูก ผลผลติรายปี ขนาดพื;นที? ระบบการปลูก พรอ้มแสดงแผนที? ประกอบกบัขอ้มลูดา้นธรณีวทิยาที?คณะฯ ได ้
ดาํเนินการสาํรวจไวแ้ลว้ท ั;งชดุดนิ (soil series) ความลาดเอยีง (Slope) ฯลฯ 

 

ที?ประชมุมมีตเิหน็ชอบ 
 

3.2  พื;นที?ปลูกไมผ้ลชนดิต่างๆ เพื?อการวจิยั 
 ตามที? รศ. ดร. จรสัศร ี นวลศร ีไดด้าํเนินการวจิยัเรื?องทเุรยีนพื;นเมอืง ขณะนี;ตอ้งการพื;นที?เพื?อปลูกตน้
กลา้ทเุรยีนดงักลา่ว และในอนาคตนกัวจิยัของศูนยว์จิยัฯ อาจตอ้งใชพ้ื;นที?ในการปลูกไมผ้ลชนิดต่างๆ เพื?อรองรบั
การวจิยั เนื?องจากพชืเหลา่นี;ตอ้งใชพ้ื;นที?ในการปลูกรวบรวมจงึขอใหท้ี?ประชมุพจิารณา 
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ที?ประชมุมมีตใิหน้กัวจิยัศึกษาความเหมาะสมของพื;นที?ท ั;งในสว่นของสถานีวจิยัต่างๆ และพื;นที?ของ
ภาควชิาสตัวศาสตร ์หากพบวา่พื;นที?ใดเหมาะสมใหท้าํเรื?องเสนอขอใชพ้ื;นที?มายงัคณะฯ พจิารณาต่อไป 
 
3.3  พื;นที?แปลงปลูกมะพรา้วในสถานีวจิยัเทพา 
 รองคณบดฝ่ีายพฒันาแจง้เรื?องพื;นที?แปลงปลูกมะพรา้วในสถานีวจิยัเทพาซึ?งมอียู่ประมาณ 20 ไร่ หากมี
ผูส้นใจสามารถเขา้ทาํวจิยัได ้โดยในช่วงนี;มอบหมายใหน้ายอภชิาต ิเกื;อก่อบญุเป็นผูดู้แล 
 

 ที?ประชมุรบัทราบ 
 
3.4  การทาํวจิยัร่วมกบั Institut de recherche pour le développement (IRD) 
 รศ. ดร. สายณัห ์ สดุด ีแจง้ขณะนี;มนีกัวจิยัจาก IRD ซึ?งเป็นสถาบนัวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของรฐับาลฝรั ?งเศส ใหค้วามสนใจเขา้มาดาํเนินการวจิยัร่วมกบันกัวจิยัของคณะทรพัยากรธรรมชาตใิน 2 หวัขอ้ คอื 
1) transition ระหวา่งยางพาราและปาลม์นํ;ามนั 2) การศึกษา Soil Micro ในสวนยางพารา ร่วมกบั รศ. ดร. อจัฉรา 
เพง็หนู โดยมสีมมตฐิานวา่ในพื;นที?ที?มกีารปลูกยางพาราต่อเนื?องนํ;าจะซมึลงดนิไดย้าก 
 

 ที?ประชมุรบัทราบ 
 
เลกิประชมุเวลา 11.30 น. 
 

 
 

    นางอมรรตัน ์ จนัทนาอรพนิท ์
  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 


