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1. บทน า 
โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ทำงสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร คณะเทคโนโลยีและกำร

พัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ได้จัดท ำขึ้นมำเพ่ือเป็นโครงกำรที่รับใช้สังคมเพ่ือกำรใช้
ประโยชน์เชิงสำธำรณะ โดยมีควำมสอดคล้องกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งเน้นกำรท ำกินอย่ำง
พอเพียง เกษตรกรหรือชำวบ้ำนสำมำรถใช้พ้ืนที่ท ำกินของตนเองให้เกิดประโยชน์ และสำมำรถหำรำยได้จำก
กำรท ำเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน กำรจัดโครงกำรจึงเป็นโครงกำรเชิงพัฒนำที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน ซึ่งทำง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีรูปแบบกำรจัดโครงกำรทีเ่ป็นกำรฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรแปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำขม้ินชันส ำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชัน และสมุนไพรอ่ืนๆ ที่ปลูกใน
พ้ืนที ่ต.ลำนข่อย อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง โดยมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 4 ของมหำวิทยำลัยทักษิณ  คือ 
กำรจัดบริกำรวิชำกำรร่วมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม คุณภำพชีวิต ควำม
มั่นคง และกำรพัฒนำในภำคใต้ตอนล่ำง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อีกท้ังยังเป็น
โครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์หรือเป็นจุดเด่นของคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน คือ กำร
พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรมำเชื่อมโยงกัน  

ในกำรจัดโครงกำรนี้มีกำรน ำองค์ควำมรู้ในเรื่องแปรรูปขมิ้นแห้งและขมิ้นผงมำใช้ในโครงกำร
บริกำรวิชำกำร ซึ่งเป็นกำรแปรรูปพ้ืนฐำนของขมิ้นชัน นอกจำกนั้นยังมีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นขมิ้นชันใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรน ำผลวิจัยมำใช้ใน
กำรบริกำรวิชำกำรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ชุมชนสำมำรถต่อยอดและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง ซึ่ง
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรท ำวิจัย และกำรน ำผลส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรของชุมชนในแง่ของกำรแปรรูปมำ
ใช้ประกอบกำรบริกำรวิชำกำรในครั้งนี้ด้วย ในกำรจัดกิจกรรมของโครงกำรนี้ได้กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมและ
ฝึกปฏิบัติจริงจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นกิจกรรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้น ขมิ้นผง สบู่ก้อน สบู่เหลว  
โลชั่น เซรั่ม รวมทั้งกำรอบรมเกี่ยวกับอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์ ณ เทศบำล
ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง มีจ ำนวนเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 40 คน ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรม
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร และสบู่ก้อน รวมถึงกิจกรรมกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และอำยุกำร
เก็บของผลิตภัณฑ์ ณ ณ เทศบำลต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง มีจ ำนวนเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 40 คน โดยมีคณำจำรย์จำกคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง และจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฎสงขลำ 
มำร่วมเป็นวิทยำกรในครั้งนี้ด้วย จำกผลจำกกำรฝึกอบรมคำดหวังว่ำเกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้ครั้งนี้ไปแปร
รูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชันและสมุนไพรเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ใช้เอง และต่อยอดเพ่ือกำรประกอบอำชีพของตนเอง
ได ้

 
 

 

 
 (นำงสำวรัทรดำ เทพประดิษฐ์) 
 หัวหน้ำโครงกำร 
 

 
 
2. วัตถุประสงค์ 



 

(1) เพ่ือจัดอบรมและฝึกปฏิบัติกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชัน 
(2) เพ่ือจัดอบรมกำรศึกษำอำยุกำรเก็บ และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชัน 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นำงสำวรัทรดำ เทพประดิษฐ์ 

 
4. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม 
 เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้ำนต ำบลลำนข่อยรวม 2 ครั้ง  จ ำนวน   80  คน 
 
5. สถานที่ในการจัดโครงการ 
 ณ  ห้องประชุมหมู่บ้ำนหมู่ที่ 3 ต ำบลลำนข่อย และห้องประชุมเทศบำลต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำ
พะยอม  จังหวัดพัทลุง 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์  จ ำนวน  2 วัน คือ วันที่ 29 พฤษภำคม 
2560 และวันที่ 18 มิถุนำยน 2560 
 
7. การด าเนินงาน 
 สถำนที่ด ำเนินโครงกำร  
       มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง  และเทศบำลต ำบลลำนข่อย 
        วันที่จัดกิจกรรมโครงกำร ช่วงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 
        แผนกำรด ำเนนิกำร/ปฏิทนิปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. กำรลงพ้ืนที่ เพ่ือสรุป
กิจกรรมและวำงแผนในกำร
เตรียมอบรมกับชุมชน 

            

2. เตรียมพัฒนำผลิตภัณฑ์
และทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
น ำไปอบรมเชิงปฏิบัติกำรกับ
ชุมชน 

            

3. เตรียมเอกสำรกำร
บรรยำย วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือและสถำนที่ส ำหรับ
กำรอบรม 

            

4. จัดกิจกรรมกำรอบรมกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ โลชั่น สบู่
เหลว สบู่ก้อน เครื่องประทิน
ผิวอ่ืนๆ ลูกประคบ และจัด
กิจกรรมกำรศึกษำอำยุกำร

            



 

เก็บและกำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำก
ขม้ินชัน 
5. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

            

6. ประเมินผลและตรวจ
ติดตำมและกำรท ำรำยงำน
สรุปโครงกำร 

            

 
กำรด ำเนินงำนรำยกิจกรรม 
กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนนิงำน วัตถุประสงค์กิจกรรม ผลที่คำดวำ่ 

จะได้รบั 
ผลที่เกิดขึ้น 

กำรลงพ้ืนที่ เพ่ือสรุปกิจกรรม
และวำงแผนในกำรเตรียม
อบรมกบัชุมชน โดยกำร
ประชุม 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
และรำยละเอียดของ
โครงกำร 

เกษตรกรมีควำมเข้ำใจ
ตรงกันและพร้อมเข้ำรับกำร
จัดอบรม 

เกษตรกรมีควำมพร้อม
และสำมำรถชักจูงผู้ที่
สนใจคนอ่ืนๆเข้ำร่วม
กิจกรรมด้วย 

เตรียมพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
โดยกำรทดลองใน
ห้องปฏิบัติกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ ์

เพ่ือให้ทรำบกระบวนกำร
ผลิตที่เหมำะสมและสำมำรถ
น ำไปใช้ให้เหมำะสมกับ
ชุมชนได ้

ได้วิธีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้องและเหมำะสมกับ
กำรน ำไปถ่ำยทอดให้กับ
เกษตรกร 

ได้กระบวนกำรผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมำะสม 

เตรียมเอกสำรกำรบรรยำย 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ส ำหรับกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และสถำนที่ 

เพ่ือเตรียมควำมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรอบรม  

สำมำรถเตรียมเอกสำร วัสดุ
และอุปกรณ์ได้พร้อมและ
ทันเวลำ 

ได้เอกสำร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ และสถำนที่
พร้อมและทันเวลำในกำร
ใช้งำน 
 
 
 

จัดกิจกรรมกำรอบรมกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ โลชั่น สบู่
เหลว สบู่ก้อน ลูกประคบ 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ตำม
ควำมเหมำะสมจ ำนวน 2 วัน 
พร้อมทั้งกิจกรรมกำรอบรม
กำรศึกษำอำยุกำรเก็บและ
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

จัดกิจกรรมกำรให้ควำมรู ้
เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถ
น ำไปใช้ประกอบอำชีพได ้

เกษตรกรได้ควำมรู้และ
สำมำรถเข้ำใจและฝึกปฏิบัติ
ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ 

เกษตรกรสำมำรถน ำไปใช้
จริงกับกลุ่มได้ เกิด
ผลิตภัณฑ์ประจ ำต ำบล
สร้ำงเอกลักษณ์ให้กับ
ต ำบลได ้

รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม
ที่ผ่ำนมำเพ่ือเตรียมท ำ
รำยงำนฉบับสมบรูณ ์

กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
ส ำเร็จ 

ได้ผลกำรด ำเนินงำนและ
สำมำรถสรุปผลกำรท ำงำน
ได้ครบถ้วน 

ประเมินผลและตรวจ วัดผลลัพธ์ของชุมชนโดย เกษตรกรและชุมชนได้มีกำร ชุมชนเข้มแข็งสร้ำงรำยได้



 

ติดตำมและกำรท ำรำยงำน
สรุปโครงกำร 

วัดผลจำกรำยได้หรือ
ปริมำณของผลิตภัณฑ์ท่ี
จ ำหน่ำย และกำรท ำ
รำยงำนฉบับสมบรูณ ์

ด ำเนินกำรต่อยอดกำรแปร
รูปผลิตภัณฑแ์ละมีรำยได ้
ที่จำกกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว 

เพ่ิม และได้รำยงำนฉบับ
สมบูรณ์จำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมทั้งหมด 

 
8. ผลที่ได้รับ 
 กำรบรรลุกลุ่มเป้ำหมำย  จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย  80  คน ในกำรจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ประกอบด้วย
เกษตรกร  80 คน  คิดเป็นร้อยละผู้เข้ำร่วม  100  เปอร์เซ็นต์ 
 
9. สรุปแบบประเมินและข้อเสนอแนะ  
 ผู้เข้ำร่วมได้ประเมินควำมพึงพอใจ โดยมีกำรกรอกแบบสอบถำม ในหัวส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) ข้อมูลทั่วไป  
(2) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนด ำเนินกำรประชุม 
(3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
(4)  ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
(5)  ประเด็นที่จะน ำไปปฏิบัติ 
(6)  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1  จ ำนวน  40  ฉบับ 

 ส่วนที่  1 :  ข้อมูลทั่วไป 
 
 1)  เพศของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  -  เพศชำย   จ ำนวน 9    คน  คิดเป็นร้อยละ 22.5 
         -  เพศหญิง   จ ำนวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.5 
 

2)  อำยุ  
 -  ต่ ำกว่ำ 30 ปี   จ ำนวน  1    คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 -  30 - 39 ปี   จ ำนวน  7    คน  คิดเป็นร้อยละ 17.5 
 -  40 - 49 ปี   จ ำนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 -  50 ปีขึ้นไป   จ ำนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.0 
 

 3) กำรศึกษำ 
 - ประถมศึกษำ   จ ำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.5 
 - มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส.  จ ำนวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.0 
 - ปริญญำตรี   จ ำนวน  4   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 - สูงกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน  0   คน  คิดเป็นร้อยละ   0 
 - อ่ืนๆ ระบุ........   จ ำนวน  1   คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 
4)  อำชีพ 

 -  เกษตรกร   จ ำนวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.5 
 -  รับจ้ำง   จ ำนวน   1   คน  คิดเป็นร้อยละ   2.5 
 -  ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย  จ ำนวน   2  คน  คิดเป็นร้อยละ   5.0 



 

 -  อ่ืน ๆ    จ ำนวน   0  คน  คิดเป็นร้อยละ     0 
ส่วนที่  2  ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

  

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2.1  รูปแบบและขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรประชุม 37.5 57.5 5.0   
2.2  เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรประชุม 37.5 47.5 15.0   
2.3  วิทยำกรมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในเรื่องที่   

บรรยำย 
40.0 55.0 5.0   

2.4  วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้เป็นอย่ำงดี 

57.5 42.5    

2.5  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรบรรยำยมีควำม
เหมำะสม 

22.5 57.5 20.0   

2.6  มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำม 47.5 35.0 17.5   
 

ส่วนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3.1  สถำนที่จัดประชุมมีควำมเหมำะสม 17.5 65 17.5   
3.2  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
ที่ใช้ในกำรประชุมเพียงพอและเหมำะสม 

25 55 20   

 
ส่วนที่ 4  ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.1  กำรให้บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำร
ประชุมเหมำะสม 

35 60 5   

4.2 โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร 

25 75    

ภาพรวมท่านพึงพอใจกับการจัดโครงการอบรม
ในครั้งนี ้

45 55    

 
ส่วนที่ 5 ประเด็นที่จะน าไปปฏิบัติ 

  - ผู้ร่วมโครงกำรจะน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกท ำง่ำยและถ้ำ
ท ำใช้เองในบ้ำนก็จะประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ 
  - จะพัฒนำวิธีกำรผลิตและน ำไปถ่ำยทอดต่อกับเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้ำนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 



 

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  - อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมในวันหยุดรำชกำร เพรำะเกษตรกรหลำยรำยติดภำรกิจเรื่องรับส่ง
ลูกท ำให้ช่วงเวลำบ่ำยจะท ำให้ไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลำ 
  - ควรมีกำรจัดกิจกรรมข้ึนใหม่ เพื่อฝึกฝีมือในกำรท ำผลิตภัณฑ์ 
 

ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 2  จ ำนวน  40  ฉบับ 
 ส่วนที่  1 :  ข้อมูลทั่วไป 
 
 1)  เพศของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  -  เพศชำย   จ ำนวน  6   คน  คิดเป็นร้อยละ 15.0 
         -  เพศหญิง   จ ำนวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ 85.0 
 

2)  อำยุ  
 -  ต่ ำกว่ำ 30 ปี   จ ำนวน  2    คน  คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 -  30 - 39 ปี   จ ำนวน  8    คน  คิดเป็นร้อยละ 20.0 
 -  40 - 49 ปี   จ ำนวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 -  50 ปีขึ้นไป   จ ำนวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.0 
 

 3) กำรศึกษำ 
 - ประถมศึกษำ   จ ำนวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ 75.0 
 - มัธยมศึกษำ/ปวช./ปวส.  จ ำนวน   6  คน  คิดเป็นร้อยละ    15.0 
 - ปริญญำตรี   จ ำนวน   3   คน  คิดเป็นร้อยละ   7.5 
 - สูงกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน   0   คน  คิดเป็นร้อยละ   0 
 - อ่ืนๆ ระบุ........   จ ำนวน   1   คน  คิดเป็นร้อยละ   2.5 

 
4)  อำชีพ 

 -  เกษตรกร   จ ำนวน  36  คน  คิดเป็นร้อยละ 90.0 
 -  รับจ้ำง   จ ำนวน   1   คน  คิดเป็นร้อยละ   2.5 
 -  ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย  จ ำนวน   1   คน  คิดเป็นร้อยละ   2.5 
 -  อ่ืน ๆ    จ ำนวน   2   คน  คิดเป็นร้อยละ   5.0 

 
 
 
 
ส่วนที่  2  ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

  

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2.1  รูปแบบและขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรประชุม 42.5 57.5    



 

2.2  เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรประชุม 37.5 60.0 2.5   
2.3  วิทยำกรมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในเรื่องที่   

บรรยำย 
50.0 47.5 2.5   

2.4  วิทยำกรมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้เป็นอย่ำงดี 

55.0 45.0    

2.5  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรบรรยำยมีควำม
เหมำะสม 

32.5 60.0 7.5   

2.6  มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำม 42.5 52.5 5.0   
 

ส่วนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

 

ข้อค าถาม ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3.1  สถำนที่จัดประชุมมีควำมเหมำะสม 52.5 45.0 2.5   
3.2  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
ที่ใช้ในกำรประชุมเพียงพอและเหมำะสม 

47.5 52.5 0   

 
ส่วนที่ 4  ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

ข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
4.1  กำรให้บริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำร
ประชุมเหมำะสม 

40.0 55.0 5.0   

4.2 โดยภำพรวมท่ำนมีควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร 

35.0 60.0 5.0   

ภาพรวมท่านพึงพอใจกับการจัดโครงการอบรม
ในครั้งนี ้

40.0 60.0    

 
ส่วนที่ 5 ประเด็นที่จะน าไปปฏิบัติ 

  - ผู้ร่วมโครงกำรจะน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปทดลองผลิตใช้เองที่บ้ำน 
   
 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  - อยำกให้มีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆ เพื่อท ำให้เกษตรกรได้มีควำมรู้ที่หลำกหลำย 
                     - ควรมีกำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่หมู่บ้ำนอ่ืนๆ ด้วย และควรมีกำรเชิญชวนสมำชิกมำให้

มำกกว่ำนี้ 
 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   



 

ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. กำรเข้ำร่วมโครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วน ไม่

สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้เต็มเวลำเนื่องจำกติด
ภำรกิจงำนทำงบ้ำน 

ประชำสัมพันธ์ถึงควำมส ำคัญของกำรจัดโครงกำร
ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรจัดโครงกำรยิ่งขึ้น อำจมีกำรปรับเปลี่ยน
วันท ำกิจกรรมเป็นวันเสำร์-อำทิตย์ 

2. เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวนยำงพำรำ ซึ่ง
ต้องใช้เวลำในกำรท ำสวนยำงพำรำในตอนเช้ำก่อน
มำร่วมกิจกรรม ท ำให้กำรนัดหมำยในตอนช่วงเช้ำเพ่ือ
เริ่มกิจกรรมจึงไม่ตรงต่อเวลำ  

ประชำสัมพันธ์ถึงควำมส ำคัญของกำรจัดโครงกำร
ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรจัดโครงกำรยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 



 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 



 

 
 
 

1. ส่วนงำน/หน่วยงำน คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
2. ชื่อชุดโครงกำร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง   
 โครงกำรย่อยที่ 6: กำรแปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำขม้ินชันส ำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชัน  
3. ข้อมูลพ้ืนฐำนของโครงกำร 

3.1 ประเภทโครงกำร 
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบมุ่งเป้ำ  
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
 ภำษำและวัฒนธรรม   
  อุตสำหกรรมกำรเกษตร 
 พลังงำนทำงเลือก  
 สุขภำวะชุมชน 
 กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในพื้นที่   
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรรับใช้สังคมเพ่ือกำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ 
 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่   
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบสร้ำงรำยได้ 

3.2 ลักษณะโครงกำร 
  โครงกำรใหม่ 
 โครงกำรต่อเนื่อง ปีที่............. (โปรดแนบผลกำรประเมินโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ) 
4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมมีลักษณะกำรด ำเนินงำนโดย 
 กำรวิเครำะห์ ทดสอบ หรือกำรตรวจซ่อม 
 กำรให้บริกำรเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ 
  กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
 กำรให้บริกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในลักษณะกำรว่ำจ้ำง 
 กำรส ำรวจ กำรวำงแผน กำรจัดกำร หรือกำรวิจัยในลักษณะกำรว่ำจ้ำง 
 กำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร กำรศึกษำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 กำรวำงระบบ ออกแบบ สร้ำง ประดิษฐ์ หรือผลิต 
  อ่ืน ๆ เช่น 
 กำรให้ค ำปรึกษำทำงวชิำกำรและวชิำชีพ 
 กำรให้บริกำรข้อมูล สำรสนเทศ 
 กำรประชุมเชิงวิชำกำร  
 กำรจัดนิทรรศกำร  
 กำรประกวด  
 กำรเป็นวิทยำกร กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิชำชีพ 



 

  กำรจัดโครงกำรเชิงพัฒนำที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (ระบุชื่อชุมชน) กลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชัน ต.ลำนข่อย 
อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง (โปรดแนบเอกสำรสรุปผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ที่แสดง
ถึงควำมสอดคล้องกับโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินงำน) 
 กำรให้บริกำรวิชำกำรอ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................  
5. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์  
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยทักษิณ   
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศในกำรผลิตบัณฑิตคุณภำพระดับสำกล และควำมเป็นเลิศใน
กำรจัดกำรศึกษำระดับนำนำชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องเพ่ือกำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพรองรับควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 
ประเทศ และกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน และประชำคมโลก 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงบูรณำกำรเพ่ือกำรรับใช้ชี้น ำกำรพัฒนำ
ให้กับสังคม และพัฒนำเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยในอนำคต 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรจัดบริกำรวิชำกำรร่วมสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภำพชีวิต ควำมมั่นคง และกำรพัฒนำในภำคใต้ตอนล่ำง และประเทศให้แข่งขันได้และเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง  
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรเสริมสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำและกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมแห่งปัญญำและสันติสุขท่ียั่งยืน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ มีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
สู่มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมี 
ธรรมำภิบำล พ่ึงพำตนเองได้ 
 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ หรือจุดเด่น ของส่วนงำน/หน่วยงำน (โปรดระบุรำยละเอียด) 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและท ำนุศิลปะและวัฒนธรรมที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 กำรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน เพ่ือสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมทำงด้ำน
กำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนงำนวิจัยและ
กำรบริกำรวิชำกำรมำเชื่อมโยงกัน 
6. ระบุองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ให้บริกำร (ระบุควำมสอดคล้องขององค์ควำมรู้กับพันธ

กิจหลักของมหำวิทยำลัยหรือยุทธศำสตร์ของจังหวัด ) สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 ข้อ  
พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ของจังหวัด 

 มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
กับกำรเรียนกำรสอน  
      ในกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรนี้มีกำรจัดอบรม 
และฝึกปฏิบัติในกำรท ำผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
จะต้องมีกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเอง อำจ
เป็นกำรสร้ำงสูตรกันเองของกลุ่ม สร้ำงผลิตภัณฑ์
ต้นแบบอำจมีกำรทดลองท ำหลำกหลำยสูตร เพ่ือ
คัดเลือกสูตรที่ดีที่สุด หรือคัดเลือกสูตรที่มีลักษณะ
เทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลำด หรือเป็นสูตรที่มีผู้
ทดสอบทำงประสำทสัมผัสชอบมำกที่สุด ทั้งนี้ในกำร 
 
คัดเลือกสูตรต่ำงๆหรือกำรเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 

 ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น     
ตำมยุทธศำสตร์  
-โครงกำรบริกำรวิชำกำรสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชน เนื่องจำกสำมำรถเพ่ิมมูลค่ำ
ผลผลิตและรำยได้ทำงด้ำนกำรเกษตรอุตสำหกรรม
ต่อเนื่องจำกกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น  
-สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยกำรเก็บรักษำ กำรคัดขนำด กำรแปรรูป 
กำรบรรจุภัณฑ์และสร้ำง Brand ของสินค้ำให้เป็นที่
ยอมรับของตลำด 
 



 

พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
สำมำรถน ำมำบูรณำกำรหรือน ำมำเป็นตัวอย่ำงจริงเพ่ือ
ทดสอบในกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับกำรทดสอบ
ทำงประสำทสัมผัสโดยใช้นิสิตเป็นผู้ทดสอบ ซึ่งเป็นผู้มี
ควำมรู้และมีประสบกำรณ์  อีกทั้ งยั ง เป็นกำรน ำ
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยน ำมำใช้ในกำรเรียนกำร
สอน เพรำะส่วนใหญ่จะเป็นกำรใช้ผลิตภัณฑ์อำหำร 
กำรใช้ตัวอย่ำงที่หลำกหลำยในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้
นิสิตสำมำรถมองภำพกำรใช้ทฤษฎีร่วมกับกำรปฏิบัติ
โดยเป็นตัวอย่ำงที่จะน ำไปเป็นผลิตภัณฑ์ในกำร
จ ำหน่ำยจริงจะท ำให้นิสิตเกิดกำรใช้องค์ควำมรู้ที่เรียน
มำได้เข้มข้นข้ึน และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้จริง 
หลักสูตร/รำยวิชำ บูรณำกำรกับวิชำกำรควบคุม
คุณภำพอำหำรและกำรประเมินคุณภำพทำงประสำท
สัมผัส (0404351) ในภำคกำรเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2560 
 

-ส่งเสริมสถำบันเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นและกลุ่มอำชีพอ่ืนๆ ไปสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (SME) ได้ในอนำคต 
-สนับสนุนและส่งเสริมกำรน ำผลกำรวิจัย ไปใช้ใน
กำรพัฒนำ พร้อมทั้งพัฒนำบุคลำกร ที่เก่ียวข้องให้มี
ควำมรู้และทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 
 
       จังหวัดพัทลุง 
            ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถภำคเกษตร อุตสำหกรรมต่อเนื่องจำก 
กำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น        
       อปท.  อบจ.  เทศบำล  อบต. 
            ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 เรื่องยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำนประชำชนอยู่ดีมีสุข 
     1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงำนด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     1.2 ส่งเสริมงำนพัฒนำและสร้ำงโอกำสในชุมชน 
     1.3 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
           และประเด็นยุทธศำสตร์ 2 เรื่อง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม
ที่มีคุณภำพ   
      2.1 กำรพัฒนำท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
และน่ำอยู่ 

 มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
กับกำรวิจัย  
     มีกำรน ำองค์ควำมรู้ในเรื่องแปรรูปขมิ้นแห้งและ
ขม้ินผงมำใช้ในโครงกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่งเป็นกำรแปร
รูปพ้ืนฐำนของขมิ้นชัน นอกจำกนั้นยังมีกำรน ำองค์
ควำมรู้จำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นขมิ้นชันใช้เป็น
ข้อมูลอ้ำงอิงในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรครั้งนี้ เพ่ือเป็น
กำรน ำผลวิจัยมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรให้ เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน ชุมชนสำมำรถต่อยอดและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ท ำวิจัย 
     และกำรน ำผลส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรของชุมชน
ในแง่ของกำรแปรรูปมำใช้ประกอบกำรบริกำรวิชำกำร
ในครั้งนีด้้วย 
 

 



 

พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ของจังหวัด 
งำนวิจัย เรื่อง  
1. โครงกำรวิจัย เรื่องกำรส ำรวจข้อมูลและตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพของขม้ินชันในพ้ืนที่ต ำบลลำนข่อย 
อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2559 
 มีกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
กับกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(โปรดระบุรำยละเอียด) 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ............................ 
.................................................................................... 

 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
7.1 คณะท ำงำน          1.  อำจำรย์ ดร. รัทรดำ สมพงษ์  

ส่วนงำน/หน่วยงำน  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร  
                         คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน   มหำวิทยำลัยทักษิณ 
                         2. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลทิต สนธเิมือง   
                                     คณะกำรแพทย์แผนไทย  
      7.2 หนว่ยงำนร่วม : คณะแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และเทศบำลต ำบลลำนข่อย 
      7.3 วิทยำกร : วิทยำกรจำกคณะกำรแพทย์แผนไทย สำขำวิชำเภสัขกรรมไทย 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และจำกคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
8. หลักกำรและเหตุผล 
ขม้ินชัน เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง เป็นพืชล้มลุกมีเหง้ำอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้ำขม้ินชันมีสีเหลืองเข้ม จนถึงสี
แสดจัด มีกลิ่นหอมเฉพำะตัว เหง้ำของขม้ินชัน มีฤทธิ์ในกำรฆ่ำเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรำ ลดกำรอักเสบ ใช้รักษำ
โรคผิวหนัง ผื่น คัน โดยกำรท ำเป็นผงผสมน้ ำ  หรือเอำเหง้ำสดฝนน้ ำทำ สำมำรถรักษำแผลได้ดี  ขมิ้นชันเป็น
พืชสมุนไพรพื้นเมืองของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกระจำยไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ ของโลก ขม้ินชันที่ปลูกใน
ภำคใต้ พบว่ำมีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ซึ่งพ้ืนที่ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่
เป็นแหล่งผลิตขม้ินชันที่ส ำคัญ จำกกำรท ำโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลิตผลทำงกำรเกษตรในท้องถิ่น ปี 2558 โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปขมิ้นแห้งและขม้ินผง ซึ่งเป็นกำรแปรรูป
เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำขม้ินชันจำกขม้ินชันสดที่เก็บรักษำได้ในระยะเวลำสั้น เมื่อน ำมำท ำแห้งและท ำเป็นผง
จะท ำให้เก็บรักษำขมิ้นชันได้นำนและยังเป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์ของขม้ินชัน เช่น ยำทำ
ภำยนอก ซึ่งรักษำโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลำก เกลื้อน รักษำแผลพุพอง ส ำหรับกำรใช้ภำยใน จะช่วยรักษำอำกำร
ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่น อำหำรไม่ย่อย ทดแทนกำรใช้ยำในปัจจุบัน (พนิดำ, 2540) ส ำหรับทำงเภสัช
วิทยำขม้ินชันมีฤทธิ์ในกำรขับลม เนื่องจำกขมิ้นชันมีน้ ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ในกำรต้ำนกำรเกิดแผลในกระเพำะ
อำหำร นอกจำกนั้นสำมำรถน ำไปใช้ส ำหรับเป็นเครื่องส ำอำงค์หรือเครื่องประทินผิวต่ำงๆ ที่มีขมิ้นเป็นส่วนผสม
ได้  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูปขมิ้นแห้งและขมิ้นผง ปี พ.ศ. 2558 

อีกท้ังเป็นกำรช่วยน ำตัวอย่ำงขม้ินชันที่ปลูกในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต ำบลลำนข่อยไปท ำกำรวิเครำะห์สำรเคอร์
คูมินอยด์หรือปริมำณสำรเคอร์คูมิน (curcumin content) และปริมำณน้ ำมันหอมระเหย (volatile oil 
content) พบว่ำ มีปริมำณที่สูงเกินค่ำมำตรฐำนเมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นจำกภำคอ่ืนๆ ดังตำรำง 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงผลกำรวิเครำะห์คุณภำพของขมิ้นชันจำกแหล่งต่ำงๆ  
 

ตัวอย่ำงขม้ิน ปริมำณเคอร์คูมินอยด์ น้ ำมันหอมระเหย 
ขม้ินชันต ำบลลำนข่อย 9.55% w/w 6.50% v/w 
ขม้ินอ้อย รำชบุรี 2.02% w/w 6.50% v/w 
ขม้ินชัน รำชบุรี 6.40% w/w 7.50% v/w 
References not less than 5.0% w/w 6.0% v/w 
 



 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ำขม้ินชันที่ปลูกในพื้นที่ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งที่
ปลูกขมิ้นที่ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภำพมำกอีกแหล่งหนึ่ง แต่เนื่องจำกรำคำขมิ้นสดตกต่ ำ ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
น้อยและยังมีกำรผูกขำดของรำคำของพ่อค้ำคนกลำง ท ำให้เกษตรกรประสบปัญหำกำรขำยขมิ้นชัน ทั้งนี้ทำง
ผู้วิจัยตระหนักว่ำกำรท่ีชุมชนมีทรัพยำกรที่มีคุณภำพดี แต่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ยังน้อยนั้นเป็นกำรเสียโอกำส
ในกำรท ำรำยได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่ำงมำกซ่ึงควรให้กำรสนับสนุนในแง่ของกำรปลูกและกำรแปรรูปให้มำกข้ึน 
ซึ่งปัจจุบันกำรน ำมำใช้ประโยชน์โดยกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจำกยังไม่มีองค์กรหรือ
หน่วยงำนใดที่จะเข้ำไปส่งเสริมในกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป  ซึ่งทำงคณะผู้วิจัย
ได้ท ำโครงกำรวิจัยกับทำงกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชันเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2559 ในหัวข้อเรื่อง กำรส ำรวจข้อมูลและกำร
ตรวจวิเครำะห์คุณภำพของขมิ้นชันในพื้นท่ีต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นกำร
รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นของเกษตรกรผู้ปลูกในแง่ของกำรปลูก ปริมำณผลผลิต ปัญหำกำรเพำะปลูก
และกำรวิเครำะห์สำระส ำคัญของขม้ินชัน คือ ปริมำณเคอร์คิวมินอยด์ และน้ ำมันหอมระเหย เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรเข้ำมำพัฒนำให้กับชุมชนต่อไป อีกท้ังทำงคณะผู้วิจัยได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของเกษตรกร
ผู้ปลูกขม้ินชันในต ำบลลำนข่อยร่วมกับเทศบำลต ำบลลำนข่อย พบว่ำ ควำมต้องกำรในล ำดับแรกของชุมชน
คือต้องกำรควำมรู้ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต้องกำรฝึกปฏิบัติในกำรแปรรูปขมิ้นชันเพื่อเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งคำดหวังว่ำจะท ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรประกอบอำชีพได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 กิจกรรมกำรประชุมส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนและกำรลงพ้ืนที่ของโครงกำรวิจัยกำร
ส ำรวจข้อมูลและตรวจวิเครำะห์คุณภำพของขมิ้นชันในพื้นที่ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ปี พ.ศ. 2559 
 



 

ทั้งนี้ทำงคณะผู้วิจัย ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและปัญหำกำรใช้ประโยชน์ของขมิ้นชันดังกล่ำว จึงมี
ควำมสนใจที่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรให้กับเกษตรกรต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัด
พัทลุง และช่วยผลักดันในกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรพื้นบ้ำนเพ่ือพัฒนำให้เป็นสินค้ำหนึ่งต ำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ของอ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง และยกระดับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นได้มำตรฐำน
คุณภำพ ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 

 
9. วัตถุประสงค์ (ต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล ไม่ควรเกิน 3 ข้อ โดยเน้น

วัตถปุระสงค์หลัก) 
      1. เพ่ือจัดอบรมและฝึกปฏิบัติกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชัน 
      2. เพ่ือจัดอบรมกำรศึกษำอำยุกำรเก็บ และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำกขม้ินชัน 
10. พ้ืนที่ / ชุมชนเป้ำหมำย: เกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชัน ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 
11. กลุ่มบุคคลผู้รับบริกำร 
  เกษตรกร     ......40.....คน 
 นักเรียน นักศึกษำ จำกภำยนอก  .............. คน 
 ผู้พิกำร/ผู้ด้อยโอกำส    .............. คน 
 ข้ำรำชกำร/ครูผู้สอนสถำนศึกษำ  .............. คน 
 พนักงำนบริษัทเอกชน   .............. คน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................   .............. คน 
  รวมทั้งสิ้น    ......40..... คน 
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ) 

12.1 ด้ำนผลผลิต (output)  
      ชุมชนหรือเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันสำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปพัฒนำหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ มี
ผลิตภัณฑ์ส ำหรับต ำบลเพิ่มขึ้น เพ่ือเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน  

12.2 ด้ำนผลลัพธ์  (outcome)  
      สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นกำรสนับสนุนและ
เสริมในทำงคู่ขนำนกับกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ คือ กำรล่องแก่ง ของต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม 
จังหวัดพัทลุงได้ 
        12.3 ด้ำนผลกระทบ (impact)  
          อำจมีส่วนแบ่งตลำดของผลิตภัณฑ์จำกกลุ่มผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
13. วิธีด ำเนินกำร (ระบุกระบวนกำรที่ชุมชนมีสว่นรว่มตั้งแต่กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล) 

13.1 สถำนที่ด ำเนนิโครงกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง  และเทศบำลต ำบลลำนข่อย 
         13.2 วันที่จัดกิจกรรมโครงกำร ชว่งเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 
         13.3 แผนกำรด ำเนินกำร/ปฏิทินปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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. กำรลงพ้ืนที่ เพ่ือสรุป
กิจกรรมและวำงแผนในกำร
เตรียมอบรมกับชุมชน 

            

2. เตรียมพัฒนำผลิตภัณฑ์
และทดสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือ
น ำไปอบรมเชิงปฏิบัติกำรกับ

            



 

ชุมชน 
3. เตรียมเอกสำรกำร
บรรยำย วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือและสถำนที่ส ำหรับ
กำรอบรม 

            

4. จัดกิจกรรมกำรอบรมกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ โลชั่น สบู่
เหลว สบู่ก้อน แชมพู เครื่อง
ประทินผิวอ่ืนๆ ลูกประคบ 
น้ ำมันนวดจำกขมิ้นชัน 

            

5. จัดกิจกรรมกำรอบรม
กำรศึกษำอำยุกำรเก็บและ
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
ส ำหรับผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชัน 

            

6. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

            

7. ประเมินผลและตรวจ
ติดตำมและกำรท ำรำยงำน
สรุปโครงกำร 

            

 
13.2 กำรด ำเนินงำนรำยกิจกรรม 
วัน เวลำ 
สถำนที ่

กิจกรรมและ
วิธีกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์
กิจกรรม 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 

งบ 
ประมำณ 

ผลที่คำดวำ่ 
จะได้รบั 

ผลที่เกิดขึ้น ปัญหำ อปุสรรค
ข้อเสนอแนะ 

กุมภำพันธ์ 
2560 
เทศบำล
ต ำบลลำน
ข่อย 

กำรลงพ้ืนที่ เพ่ือ
สรุปกิจกรรมและ
วำงแผนในกำร
เตรียมอบรมกับ
ชุมชน โดยกำร
ประชุม 

ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรและ
รำยละเอียดของ
โครงกำร 

เกษตรกรผู้
ปลูกขมิ้นชัน 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.
8 ม.9 ต.ลำน
ข่อย 

4,000 เกษตรกรมี
ควำมเข้ำใจ
ตรงกันและ
พร้อมเข้ำรับ
กำรจัดอบรม 

เกษตรกรมี
ควำมพร้อม
และสำมำรถชัก
จูงผู้ที่สนใจคน
อ่ืนๆเข้ำร่วม
กิจกรรมด้วย 

กำรนัดหมำย
อำจมีกำร
ปรับเปลีย่น
เพรำะ
เกษตรกรมี
เวลำว่ำงไม่
ตรงกัน 

กุมภำพันธ์ 
-เมษำยน 
2560 

เตรียมพัฒนำ
ผลติภัณฑ์และ
ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ 
โดยกำรทดลอง
ใน
ห้องปฏิบัติกำร
แปรรูป
ผลิตภัณฑ ์

เพ่ือให้ทรำบ
กระบวนกำรผลติ
ที่เหมำะสมและ
สำมำรถน ำไปใช้
ให้เหมำะสมกับ
ชุมชนได ้

ไม่มี 15,000 ได้วิธีกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์
ที่ถูกต้องและ
เหมำะสมกับ
กำรน ำไป
ถ่ำยทอด
ให้กับ
เกษตรกร 

ได้กระบวนกำร
ผลิตและแปร
รูปผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมำะสม 

อำจเกิดกำร
ล่ำช้ำจำกกำร
สั่งวัตถุดิบ และ
ควำมไม่พร้อม
ของ
ห้องปฏิบัติกำร 

เมษำยน- เตรียมเอกสำร เพ่ือเตรียมควำม ไม่มี 30,000 สำมำรถ ได้เอกสำร วัสดุ ควำมพร้อม



 

พฤษภำคม 
2560 

กำรบรรยำย 
วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ
ส ำหรับกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 
กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และ
สถำนที่ 

ควำมพร้อม
ส ำหรับกำรอบรม  

เตรียม
เอกสำร วัสดุ
และอุปกรณ์
ได้พร้อมและ
ทันเวลำ 

อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และ
สถำนที่พร้อม
และทันเวลำใน
กำรใช้งำน 
 
 
 

ของเกษตรกร
วิทยำกรและ
สถำนที่อำจไม่
สอดคล้องกัน 

มิถุนำยน 
2560 

จัดกิจกรรมกำร
อบรมกำรแปร
รูปผลิตภัณฑ์ 
โลชั่น สบู่เหลว 
สบู่กอ้น แชมพู 
เครื่องประทิน
ผิวอ่ืนๆ ลูก
ประคบ น้ ำมัน
นวดจำก
ขม้ินชัน หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ตำมควำม
เหมำะสมจ ำนวน 
2-3 วัน 

จัดกิจกรรมกำร
ให้ควำมรู ้เพ่ือให้
เกษตรกร
สำมำรถน ำไปใช้
ประกอบอำชีพ
ได้ 

เกษตรกรผู้
ปลูกขมิ้นชัน 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.
8 ม.9 ต.ลำน
ข่อย 

20,000 เกษตรกรได้
ควำมรู้และ
สำมำรถ
เข้ำใจและฝึก
ปฏิบัติในกำร
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ได ้

เกษตรกร
สำมำรถ
น ำไปใช้จริงกับ
กลุ่มได้ เกิด
ผลิตภัณฑ์
ประจ ำต ำบล
สร้ำง
เอกลักษณ์
ให้กับต ำบลได้ 

เกษตรกรยัง
ขำดเงินลงทุน
เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่ำว 

กรกฎำคม-
สิงหำคม 
2560 

จัดกิจกรรมกำร
อบรมกำรศึกษำ
อำยุกำรเก็บ
และกำร
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์จำก
ขม้ินชันจ ำนวน 
2 วัน 

จัดกิจกรรมกำร
ให้ควำมรู ้เพ่ือให้
เกษตรกร
สำมำรถน ำไป
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ได้จริง 

เกษตรกรผู้
ปลูกขมิ้นชัน 
ม.3 ม.4 ม.5 ม.
8 ม.9 ต.ลำน
ข่อย 

20,000 เกษตรกรได้
ควำมรู้และ
สำมำรถ
เข้ำใจและฝึก
ปฏิบัติในกำร
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ได ้

เกษตรกร
สำมำรถ
น ำไปใช้จริงกับ
กลุ่มได้ เกิด
ผลิตภัณฑ์
ประจ ำต ำบล
สร้ำง
เอกลักษณ์
ให้กับต ำบลได้ 

เกษตรกรยัง
ขำดเงินลงทุน
เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่ำว 

สิงหำคม 
2560 

รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

สรุปผลกำร
ด ำเนินกิจกรรมที่
ผ่ำนมำเพ่ือ
เตรียมท ำ
รำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ 

ไมมี่ 5,000 กำรด ำเนิน
กิจกรรม
ต่ำงๆ ส ำเร็จ 

ได้ผลกำร
ด ำเนินงำนและ
สำมำรถ
สรุปผลกำร
ท ำงำนได้
ครบถ้วน 

ไม่มี 

สิงหำคม-
กันยำยน 
2560 

ประเมินผลและ
ตรวจติดตำม
และกำรท ำ
รำยงำนสรุป

วัดผลลัพธ์ของ
ชุมชนโดยวัดผล
จำกรำยได้หรือ
ปริมำณของ

ไม่มี 6,000 เกษตรกร
และชุมชนได้
มีกำร
ด ำเนินกำร

ชุมชนเข้มแข็ง
สร้ำงรำยได้
เพ่ิม และได้
รำยงำนฉบับ

เกษตรกรยัง
ขำดเงินลงทุน
เพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ดังกล่ำว 



 

โครงกำร ผลิตภัณฑ์ท่ี
จ ำหน่ำย และ
กำรท ำรำยงำน
ฉบับสมบูรณ ์

ต่อยอดกำร
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์
และมีรำยได ้
ที่จำกกำร
ด ำเนินกำร
ดังกล่ำว 

สมบูรณ์จำก
กำรด ำเนิน
กิจกรรม 
 
ทั้งหมด 

หรือกำร
ด ำเนินกำร
ล่ำช้ำไป
เนื่องจำกขำด 
ควำมพร้อมใน
หลำยๆอย่ำง 

 
 

13.3 งบประมำณ 
13.5.1 รำยรับ      

13.3.1.1 งบประมำณจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย   100,000.00 บำท 
13.3.1.2 งบจำกกำรเก็บค่ำลงทะเบียน (ถ้ำมี)       -  บำท 
13.3.1.3 งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งอื่น (ถ้ำมี)      -  บำท 

13.5.2 รำยจ่ำย (แจกแจงรำยละเอียดโดยยึดถือตำมหลักเกณฑ์กำรตั้งงบประมำณค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริกำร
วิชำกำรงบประมำณเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

1.  งบบุคลำกร 
      ค่ำจ้ำงช่ัวครำว (สนับสนุนเฉพำะโครงกำรทีม่ีกำรบรูณำกำรร่วมกันหลำยหน่วยงำน) 
2.  งบด ำเนินงำน 

2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัดุ(ให้ระบุรำยละเอียดจ ำนวนคน/จ ำนวนวนั/อัตรำที่ขอตั้งค่ำตอบแทน) 
2.1.1 ค่ำตอบแทน  

1) ค่ำตอบแทนวิทยำกร(ชม.ละ..600...x…6….ชม. x…3..คน) 
2) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร (ชม.ละ.50.....x…100..ชม.....x 1..คน) 

2.1.2 ค่ำใช้สอย    
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  

-   ค่ำเช่ำที่พัก ( 1,200 บำท  x 2 วัน x 3 คน)  
-   ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนขับรถ (120 บำท x 15 วัน x 2 คน) 
-   ค่ำพำหนะ  

2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม(มื้อละ..30...x 4 x…40…คน) 
3) ค่ำอำหำรกลำงวัน (มื้อละ.100....x  2 x…40…คน) 
4) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  
5) ค่ำใช้สอยอ่ืน ๆ  

2.1.3 ค่ำวสัดุ   
1) วัสดุส ำนักงำน 
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
3) วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
4) วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
5) วัสดุคอมพิวเตอร ์ 
6) วัสดุเกษตรส ำหรับกำรแปรรูปผลติภัณฑ ์
7) วัสดุวิทยำศำสตร์ส ำหรับกำรศึกษำอำยุกำรเก็บและกำรออกแบบบรรจุภณัฑ ์
8) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค    

 
 
 
 
 

   10,800.00 
     5,000.00 

 
 

7,200.00 
 3,600.00 

     9,000.00 
4,800.00 
8,000.00 
 9,800.00 
 3,000.00  

 
    4,000.00 

 800.00 
2,000.00 
2,000.00 
3,000.00 

12,000.00 
12,000.00 
3,000.00 

 



 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 

ค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำน้ ำประปำ  ค่ำโทรศพัท์  ค่ำไปรษณียโ์ทรเลข   
(โปรดแจกแจงรำยละเอียดของแต่ละรำยกำร) 

2.3 ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรวิชำกำร (ถ้ำมี) 
รวมงบประมำณทีเ่สนอขอ 

 
 
- 

100,000.00 
หมำยเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

14. แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรไปสู่กำรพ่ึงพำตนเอง  
     ทำงกลุ่มเกษตรกรควรมีกำรจัดตั้งกลุ่มให้เข้มแข็งโดยกำรบริหำรด้ำนคน ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรจ ำหน่ำย 
ให้เป็นระบบมีกำรจัดตั้งหัวหน้ำกลุ่ม คณะกรรมกำร เพ่ือเป็นตัวแทนช่วยในกำรบริหำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ซึ่ง
ต้องอำศัยผู้ที่เสียสละเวลำและทุ่มเทให้กับงำนเต็มที่ สมำชิกให้ควำมไว้วำงใจ ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้กำรจัดตั้ง
กลุ่มและกำรพัฒนำและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชันเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ทำงกลุ่มต้องมีกำรจัดหำทุน
ทรัพย์หน่วยงำนรำชกำรหลำยๆแห่งอยู่เรื่อยๆ เพ่ือให้เป็นแหล่งทุนที่ช่วยท ำให้กลุ่มสำมำรถขับเคลื่อนต่อยอด
กิจกำรของกลุ่มได้ สำมำรถพ่ึงตนเองได้ในอนำคต 
 
15. ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริกำรวิชำกำรของคณะท ำงำน โปรดเสนอรำยละเอียดที่ท่ำนเห็น
ว่ำม ี
ประโยชน์ต่อกำรเสนอโครงกำร (ระบุชื่อโครงกำรบริกำรวิชำกำร แหล่งงบประมำณ สถำนภำพ (หัวหน้ำ
โครงกำร/คณะท ำงำน)  
 อำจำรย์ ดร.รัทรดำ สมพงษ์  หัวหน้ำโครงกำร 

1. โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรของไทยให้เป็นครัวอำหำรคุณภำพของโลก สถำบันอำหำร
ร่วมกับสถำนประกอบกำร ปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรดังนี้ 

1.1 ร้ำนจี้ออ จังหวัดกระบี่ 
1.2 เต้ำส้อเจ๊ดำ จังหวัดตรัง 
1.3 เค้กตรังเบเกอร์รี่ จังหวัดตรัง 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่อุตสำหกรรมอำหำรและควำมเชื่อมั่นให้อำหำรไทย 
สถำบันอำหำรร่วมกับสถำนประกอบกำร ปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำทำง
วิชำกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรดังนี้ 
2.1 กลุ่มแม่บ้ำนทุ่งแย้ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
2.2 บ้ำนขนมลุง จังหวัดพัทลุง 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรให้บริกำรศูนย์บริกำรส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก “กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
กำรตลำด” ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดพัทลุงปี พ.ศ. 2556 โดยมีหน้ำที่เป็นวิทยำกรบรรยำย 

4. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรจัดกำรสินค้ำเกษตรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดพัทลุงปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน้ำที่เป็นวิทยำกรบรรยำย 

5. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2557 โดยมีหน้ำที่เป็นวิทยำกรบรรยำย และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกล้วย และผลิตภัณฑ์เครื่องแกงก้อน 

6. โครงกำรพัฒนำและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือกำรตลำดของผลิตภัณฑ์อำหำรในท้องถิ่น ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2558 โดยมีหน้ำที่เป็นวิทยำกรบรรยำย และจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต่ำงๆดังนี้ 



 

6.1 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้ำนเขำวังทอง ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน
หัวข้อ “กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวชนิดต่ำงๆ” 

6.2 วิสำหกิจชุมชนบ้ำนเรียนรู้เกษตรธรรมชำติบำงแก้ว ต ำบลท่ำมะเดื่อ อ ำเภอบำงแก้ว 
จังหวัดพัทลุง ในหัวข้อ “กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ของข้ำวสังข์หยด” 

 
7. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรในท้องถิ่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2558 
7.1 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงต ำมือทุ่งชุมพลพัฒนำ ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม 

จังหวัดพัทลุง ในหัวข้อ “กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขม้ินชัน” 
7.2 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้ำนเขำวังทอง ต ำบลนำขยำด อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใน

หัวข้อ “กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกลองกอง” 
7.3 วิสำหกิจชุมชนข้ำวสังข์หยดบ้ำนโคกกอ ต ำบลป่ำพะยอม อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ในหัวข้อ “กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกกล้วย” 
8. โครงกำรแลกเปลี่ยนรู้ของโครงกำรสปำฮำลำล จัดโดยคณะกำรแพทย์แผนไทย 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยมีหน้ำที่เป็นวิทยำกรบรรยำย ในหัวข้อ กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรเข้ำพ้ืนที่ถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทย 

16. ตำรำงสรุปคุณภำพโครงกำรบริกำรวิชำกำร (ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 

ควำมสอดคล้อง  รำยละเอียด 
1.  ควำมสอดคล้องตำมประกำศฯของ

มหำวิทยำลัย  และยุทธศำสตร์ของส่วนงำน/
หน่วยงำน 

1.1ควำมสอดคล้องตำมประกำศฯมหำวิทยำลัย 
        เป็นกำรจัดบริกำรวิชำกำรร่วมสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม คุณภำพชีวิต 
ควำมมั่นคง และกำรพัฒนำในภำคใต้ตอนล่ำง และประเทศให้
แข่งขันได้และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกษตรกรและชุมชน
มีรำยได้ที่มั่นคงสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น เป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ท ำให้ผู้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข มี
คุณภำพชีวิตดีเนื่องจำกไม่มีปัญหำกำรครองชีพ อีกทั้งท ำให้
เกิดผลต่อเนื่องในกำรพัฒนำท ำให้เกิดกำรแข่งขันกันทำง
กำรตลำดและในระดับประเทศได้ในอนำคต 
1.2 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ หรือจุดเด่น ของส่วนงำน/
หน่วยงำน 
      กำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 
เ พ่ือสร้ ำงคุณค่ำและมูลค่ำเ พ่ิมทำงด้ ำนกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร โดยกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนงำนวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรมำเชื่อมโยง
กัน โดยรูปแบบกำรบริกำรวิชำกำรนั้นใช้เทคโนโลยีด้ำนกำร
แปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิตทำงกำรเกษตร สำมำรถน ำผล
จำกกำรบริกำรวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอนงำนวิจัย มำ
บูรณำกำรร่วมกันได้ เช่น กำรน ำผลวิจัยเรื่องกำรแปรรูปขมิ้นผง 
มำใช้ในกำรถ่ำยทอดหรือบริกำรทำงวิชำกำรให้กับชุมชน อีกทั้ง
สำมำรถน ำผลจำกกำรบริกำรวิชำกำรมำสนับสนุนในกำรเรียน



 

ควำมสอดคล้อง  รำยละเอียด 
กำรสอนได้  

2.  มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด  

2.1 ระบุระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  
 2.1.1 กำรส ำรวจเบื้องต้น และกำรวำงแผนกำรบริกำรวิชำกำร 
 2.1.2 ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเตรียมงำนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรทดลองผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
 2.1.3 กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร  
 2.1.4 สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม กำรประเมินผลจำกกำร
บริกำรวิชำกำร 
 2.1.5 กำรสรุปงำนทั้งหมดและท ำรำยงำน 
2.2 ระบุกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียน

กำรสอน 
2.2.1 กำรพิจำรณำขอบเขตของผลกำรด ำเนินกิจกรรม เพ่ือ
มองหำกำรเชื่อมโยงหรือกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
2.2.2 กำรพิจำรณำเนื้อหำกำรสอนในแต่ละวิชำ เพื่อพิจำรณำ
กำรน ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรมำบูรณำและเชื่อมโยงกัน 
2.3 ระบุกำรบูรณำกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรวิจัย 

2.3.1กำรพิจำรณำขอบเขตงำนที่จะด ำเนินกิจกรรม เพ่ือมองหำ
กำรเชื่อมโยงหรือกำรบูรณำกำรกับงำนวิจัย 
2.3.2กำรพิจำรณำองค์ควำมรู้ของงำนวิจัยต่ำงๆ เพื่อพิจำรณำ
กำรน ำมำบูรณำกำรกับโครงกำรบริกำรวิชำกำรในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

3.  มีกระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  

3.1 ระบุพ้ืนที่ /ชุมชนที่รับบริกำร 
ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยจัดบริกำร
วิชำกำรกับกลุ่มผู้ปลูกขม้ินชัน ม. 3 ม. 4 ม.5 ม.8 และม.9 
3.2 ระบุเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

- เทศบำลต ำบลลำนข่อย ได้มีกำรอนุเครำะห์สถำนที่และกำร
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ เช่น กำรให้ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน 
กำรประสำนงำนกับชุมชน และกำรประสำนงำนร่วมมือเพ่ือให้
เกิดกำรพัฒนำของชุมชนในอนำคต  
-คณะกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยมี
กำรขอข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำผลิตภัณฑ์ทดลอง และ
กำรเป็นวิทยำกร  

4.  มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน หรือกำรวิจัย  

4.1 ระบุองค์ควำมรู้ 
กำรน ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมำใช้ประกอบกำรทดสอบคุณภำพ
ทำงประสำทสัมผัส รวมทั้งสำมำรถกำรทดสอบกำรยอมรับของ
ผลิตภัณฑ์ในอนำคตได้ 
4.2 ระบุผลงำนวิจัย 

ผลกำรส ำรวจข้อมูลและกำรวิเครำะห์คุณภำพขม้ินชัน เพ่ือ
น ำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน 



 

ควำมสอดคล้อง  รำยละเอียด 
4.3 ระบุรำยวิชำที่สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปขยำยผลสู่กำร

ปรับปรุง 
-กำรควบคุมคุณภำพอำหำรและกำรประเมินคุณภำพทำง
ประสำทสัมผัส (0404351) 
-กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (0404362) 
4.4 ระบุรำยวิชำที่เปิดใหม่จำกกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ 

       ยังไม่มี 
4.5 ระบุหนังสือหรือต ำรำที่เกิดจำกองค์ควำมรู้กำรให้บริกำร
วิชำกำร 
      ยังไม่มี 

5.  กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  

5.1 ระบุรำยละเอียด 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตทำงกำรเกษตรของชุมชนจะท ำ
ให้เกิดรำยได้ และสร้ำงเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชม รวมถึงกำร
ส่งเสริมกำรหมุนเวียนของเศรษฐกิจภำยในชุมชนเป็นกำรเอ้ือใน
เรื่องธุรกิจท่องเที่ยวทำงธรรมชำติของชุมชนไปด้วยอีกทำง ท ำ
ให้ชุมชนมีควำมยั่งยืนและเข้มแข็งในอำชีพ และชีวิตควำม
เป็นอยู่ 

6.  กำรส่งเสริม สืบสำนโครงกำรพระรำชด ำริ  
 
 

ระบุรำยละเอียด 
ยังไม่มี 

7.  กำรสร้ำงชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
มหำวิทยำลัย 

ระบุรำยละเอียด 
 เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ดีของชุมชนกับมหำวิทยำลัย 

8.  ควำมพร้อมด้ำนครุภัณฑ์(ถ้ำมี) ระบุรำยละเอียด 
  ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติกำรของ
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

 
17. ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำสนับสนุนโครงกำร ฯ และสอดคล้องกับแนวทำงกำร
พิจำรณำตำมประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
อุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมมหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (จัดท ำเอกสำร
แนบภำคผนวก) 
โครงกำรบริกำรวิชำกำรนี้จะเป็นอีกโครงกำรที่จะเข้ำไปช่วยสร้ำงอำชีพให้กับเกษตรกรในชุมชน ซึ่งจะเห็นได้
ว่ำขม้ินชันที่ปลูกในพ้ืนที่ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นที่ได้ผลผลิตที่ดี  
มีคุณภำพมำกอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งควรให้กำรสนับสนุนในแง่ของกำรปลูกและกำรแปรรูปให้มำกขึ้น เพรำะ
เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันในพ้ืนที่ยังขำยขมิ้นชันในรูปของผลสด โดยกำรแปรรูปที่ท ำอยู่ คือกำรน ำไปผลิตเป็น
เครื่องแกงชนิดต่ำงๆ และปัญหำอีกประกำรของกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชัน คือ รำคำของขมิ้นชันตกต่ ำ มีคู่แข่งทำง
กำรตลำด ทั้งนี้ทำงผู้วิจัยตระหนักว่ำกำรที่ชุมชนมีทรัพยำกรที่มีคุณภำพดี แต่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ยังน้อย
นั้นเป็นกำรเสียโอกำสในกำรท ำรำยได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่ำงมำก ซึ่งทำงคณะท ำงำนวิจัยมีควำมมุ่งหวังว่ำถ้ำมี
กำรรวมกลุ่มผู้ปลูกขมิ้นชันในระดับต ำบล และตั้งกลุ่มให้เป็น “หมู่บ้ำนขมิ้นต ำบลลำนข่อย”มีกำรจัดตั้งระบบ
กำรปลูก กำรเก็บเก่ียว กำรหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย กำรท ำตลำด กำรผูกขำดเรื่องรำคำ และกำรน ำไปแปรรูป



 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์มำกยิ่งขึ้น จะท ำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรประกอบอำชีพได้ ทั้งนี้ท ำง
คณะผู้วิจัย มหำวิทยำลัยทักษิณ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและปัญหำกำรใช้ประโยชน์ของขมิ้นชันดังกล่ำว จึง
มีควำมสนใจที่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรต ำบลลำนข่อย อ ำเภอ
ป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง และช่วยผลักดันในกำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้ำนเพ่ือพัฒนำให้เป็นสินค้ำ
หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง และยกระดับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นได้
มำตรฐำนคุณภำพ ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป 
 

     (ลงชื่อ)...................................................... ผู้เสนอโครงกำร 
 (อำจำรย์ ดร.รัทรดำ  สมพงษ์) 
 หัวหน้ำโครงกำรย่อยที่  6 
 29/พฤศจิกำยน/2559 
 

     
     (ลงชื่อ).................................................... ผู้เสนอโครงกำร 
 (อำจำรย์ ดร.ถำวร  จันทโชติ)   
 รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 หัวหน้ำชุดโครงกำร 
 29/พฤศจิกำยน/2559 
 

    
     (ลงชื่อ).................................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
 29/พฤศจิกำยน/2559 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 



 

ก าหนดการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง 

“โครงการย่อยท่ี ๖ : การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขม้ินชันส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ินชัน”  
วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ เทศบำลต ำบลลำนข่อย 
อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 
 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. เปิดงำน ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
   โดย อำจำรย์ ดร. รัทรดำ เทพประดิษฐ์  หัวหน้ำโครงกำร 



 

๐๙.๑๕ –  ๑๐.๑๕ น. กิจกรรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้น ขมิ้นผง สบู่ก้อน สบู่เหลว  โลชั่น เซรั่ม 
   โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว   
 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้น ขมิ้นผง สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู โลชั่น  
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  กิจกรรมกำรศึกษำอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
   โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว 
 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 
๑๔.๔๕-  ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมกำรศึกษำอำยุกำรเก็บผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตอบค ำถำมและกำรแสดงควำมคิดเห็นอื่นๆ  
 
๑๖.๓๐ น.  ปิดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง 

“โครงการย่อยที่ ๖ : การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขม้ินขันส าหรบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขม้ิน” 
ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมของเทศบาลต าบลลานข่อย 
.................................................................................................................................................................... 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรลงทะเบียน 



 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเกษตร
ในพ้ืนที่ภำคใต้ตอนกลำง “โครงกำรย่อยที่ ๖ : กำรแปรรูปและเพ่ิมมูลค่ำขมิ้นขันส ำหรบ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้น” โดย อำจำรย์ ดร. รัทรดำ เทพประดิษฐ์   

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สบู่ก้อนสมุนไพร 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สบู่ก้อนสมุนไพร  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สบู่ก้อนสมุนไพร และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
อำยุกำรเก็บของผลิตภัณฑ์  

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

๑๔.๔๕ -๑๖.๐๐ น. กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกประคบ สบู่ก้อนสมุนไพร และกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
อำยุกำรเก็บของผลิตภัณฑ์  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตอบข้อซักถำมและรับฟังข้อเสนอแนะ 

๑๖.๓๐ น. ปิดโครงกำร 

------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  ค 
สรุปค่าใช้จ่ายเงนิของโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 
ภาคผนวก  ง 

หนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ที่ ศธ ๖๔.๒๕/๓๔๕                                          คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
                                               มหำวิทยำลยัทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 



 

                                   ต ำบลบ้ำนพร้ำว   อ ำเภอป่ำพะยอม   
                            จังหวัดพัทลุง  ๙๓๒๑o 

                      ๒๔  พฤษภำคม  ๒๕๖๐     

เรื่อง     ขอเชิญเข้ำร่วมพิธีเปิดและขอควำมอนุเครำะห์ใช้ห้องประชุมเทศบำลต ำบลลำนข่อย ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอ  
           ป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง และประชำสัมพันธ์เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

เรียน     นำยกเทศบำลต ำบลลำนข่อย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร  จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ด ำเนินกำรจัด
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรในพ้ืนที่ภำคใต้ตอนล่ำง “โครงกำรย่อยที่ ๖ : แปรรูปและเพ่ิม
มูลค่ำขมิ้นชันส ำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ำรวจพ้ืนที่เพำะปลูกขมิ้นชัน วิเครำะห์
คุณภำพทำงกำยภำพและทำงเคมีของขมิ้นชัน และรวบรวมประมวลข้อมูลจำกกำรส ำรวจและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่
เกษตรกรต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง  นั้น 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ในวันจันทร์ ที่ 
๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมพิธีเปิดโครงกำร เวลำ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๒. ขอควำมอนุเครำะห์ใช้ห้องประชุมของเทศบำลต ำบลลำนข่อย ต ำบลลำนข่อย  อ ำเภอป่ำพะยอม 

จังหวัดพัทลุง เพ่ือจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชัน ขมิ้นผง สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู และโลชั่น เวลำ ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 

๓. ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกิจกรรม เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ทั้งนี้ คณะฯ ขอมอบหมำยให้ อำจำรย์ ดร.รัทรดำ เทพประดิษฐ์  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีอำหำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๔๐ ๐๑๐๙ เป็นผู้ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมประชุมดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และขอขอบคุณมำยังท่ำน ณ โอกำสนี้      
        

          ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                     

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 
                   คณบดีคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
                                                  ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
โทรศัพท์/ โทรสำร  ๐ ๗๔๖๙ ๓๙๙๖ 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

ที่ ศธ ๖๔.๒๕/๓๔๕                                          คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
                                               มหำวิทยำลยัทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
                                   ต ำบลบ้ำนพร้ำว   อ ำเภอป่ำพะยอม   
                            จังหวัดพัทลุง  ๙๓๒๑o 

                      ๑๓  มิถุนำยน  ๒๕๖๐     

เรื่อง     ขอควำมอนุเครำะห์ใช้ห้องประชุมเทศบำลต ำบลลำนข่อย ต ำบลลำนข่อย อ ำเภอ  
           ป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง และประชำสัมพันธ์เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 

เรียน     นำยกเทศบำลต ำบลลำนข่อย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร  จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
  เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ด ำเนินกำรจัด
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรในพ้ืนที่ภำคใต้ตอนล่ำง “โครงกำรย่อยที่ ๖ : แปรรูปและเพ่ิม
มูลค่ำขมิ้นชันส ำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมอำชีพและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันในพื้นท่ีต ำบลลำนข่อย อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง อีกท้ังสำมำรถท ำให้เกิดควำมเข้มแข็ง
และควำมยั่งยืนในกำรประกอบอำชีพให้กับชุมชนได้ในอนำคต เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำน ในวันอาทิตยท์ี่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ขอควำมอนุเครำะห์ใช้ห้องประชุมของเทศบำลต ำบลลำนข่อย ต ำบลลำนข่อย  อ ำเภอป่ำพะยอม 
จังหวัดพัทลุง เพ่ือจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกขมิ้นชัน ลูกประคบ น้ ำมันนวด และยำหม่องจำกสมุนไพร รวมถึงกำร
แนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้บรรจุภัณฑ์และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒. ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกิจกรรม เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ทั้งนี้ คณะฯ ขอมอบหมำยให้ อำจำรย์ ดร.รัทรดำ เทพประดิษฐ์  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีอำหำร หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๔๐ ๐๑๐๙ เป็นผู้ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมประชุมดังกล่ำว 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และขอขอบคุณมำยังท่ำน ณ โอกำสนี้      
        

          ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                     

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี) 
                   คณบดีคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
                                                  ปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
 
ส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
โทรศัพท์/ โทรสำร  ๐ ๗๔๖๙ ๓๙๙๖ 

 



 

 
 

ภาคผนวก  ฉ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 
ภาคผนวก  ช 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 

 
 



 

    



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


