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งานบริการงานวิจัยและพัฒนา   ไดรับอนุมัติจาก กม. ใหเปนงานหนึ่งในสํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตรศาสตร ต้ังแตป 2529  เปนตนมา  มีหนาที่ในการใหบริการงานเพื่อสนับสนุนงานดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  แบงการทํางานออกเปนหนวยยอยตางๆ  ประกอบดวย
หนวยบริหารงานวิจัย หนวยหองปฏิบัติการกลาง หนวยบริการวิชาการ  มีศูนยวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายใตการ
บริหารงานของหนวยงาน  จํานวน 3 ศูนย คือ ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย ศูนยเรียนรูรวมพัฒนา
ชุมชนและนวัตกรรม และศูนยเครือขายวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและ
สิ่งแวดลอม (เครือขายระดับมหาวิทยาลัย)

ในปงบประมาณ 2546  งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ไดใหบริการในกิจกรรมตางๆ ของ
คณะเกษตรศาสตร โดยการปฏิบัติงานทุกหนวยมีการประสานงานและเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง     
หนวยงานฯ  จึงไดมีการรวบรวมผลการดําเนินงานในชวงเวลา  1 ตุลาคม 2545 ถึง  30 กันยายน 2546
ขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ  คณะเกษตรศาสตร และเปนขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานตอไป

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา  หวังวาขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2546  จะเกิด
ประโยชนแกผูปฏิบัติงานเพื่อนําไปพัฒนางานในสวนที่เกี่ยวของ และเกิดประโยชนกับผูสนใจและผูใชขอมูล
บางไมมากก็นอย

    (นางสาววิไลพร  ธรรมตา)
        หัวหนางานบริการงานวิจัยและพัฒนา





ปณิธาน/วิสัยทัศน/พันธกิจ/วัตถุประสงค/กลยุทธ คณะเกษตรศาสตร  1
โครงสรางงานบริการงานวิจัยและพัฒนา  5
การบริหารงบประมาณของหนวยงานประจําปงบประมาณ 2546  7
หนวยบริหารงานวิจัย  8

ยุทธศาสตรงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร 10
แผนแมบทการวิจัยคณะเกษตรศาสตร 13
การดําเนินงานของกลุมวิจัยภายใตแผนแมบทการวิจัย 13
โครงการวิจัยที่ดําเนินการ ประจําป 2546 20
โครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2546 23
การเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ 26
วารสารเกษตร 38
กิจกรรมเพื่อสงเสริมงานวิจัย 42

หนวยบริการวิชาการ 43
การจัดฝกอบรม/สัมมนา/เสวนา/บรรยายเชิงวิชาการ 44
กิจกรรมกาดโกงโคง 48
การใหบริการวิชาการผานสื่อตางๆ 50
การใหบริการรับฝากขายผลิตผลเกษตร 50
รายไดจากการใหบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2546 51

หนวยหองปฏิบัติการกลาง 52
ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่ใหบริการ 53
สถิติการใชเครื่องมือครุภัณฑวิทยาศาสตร 62
การใหบริการดานการวิเคราะหของหองปฏิบัติการกลาง 64
รายไดจากการใหบริการหองปฏิบัติการกลาง 65
ศูนยเครือขายวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร 66
ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม

ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย 70
ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชน และนวัตกรรม 89
ภาคผนวก



ปปปณิณิณิธธธาาานนนคคคณณณะะะเเเกกกษษษตตตรรรศศศาาาสสสตตตรรร

1. เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเทากับ
และตางประเทศ โดยยึดมั่นความเปนเลิศทางวิชาการ คว
สูตรใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ และความเปนจริง
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูมีคุณธรรมสามารถวิเครา
เหมาะสมและสามารถนําเอาวิชาความรูไปใชในการพัฒน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ตลอดจนประกอ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ

3. เปนศูนยกลางการคนควาทดลองการเกษตรของภาคเหนือ 
มีหนาที่พัฒนาการเกษตรของประเทศ และเพื่อใชเปนขอมูล

4. เปนศูนยกลางสงเสริมการเกษตรและเผยแพรวิชาการแ
เกษตรกรตลอดจนเปนแหลงกลางสําหรับบริการใหคําปรึก
เพื่อวางแผนสําหรับการพัฒนาดานการเกษตรแกชุมชนอยา
น⌫   
สถาบันขั้นอุดมศึกษาทั้งใน
ามเปนอิสระที่จะสรางหลัก
ของการเกษตรในประเทศ

ะห แกไขปญหาไดอยาง
าการเกษตร การจัดการ
บอาชีพทางการเกษตรหรือ

เพื่อสนับสนุนงานของผูที่
 สําหรับการเรียนการสอน
ละเทคโนโลยีการเกษตรสู
ษา การวิเคราะหปญหา 
งเหมาะสม





วิววิิสัสสััยยย
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⌫   
ทัททััศศศนนนคคคณณณะะะเเเกกกษษษตตตรรรศศศาาาสสสตตตรรร

“เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมใน
นาชุมชนและธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”

กิกกิิจจจ

านการวิจัย
 สรางผลงานวิจัยที่นําไปสูการพัฒนาวัตกรรมและการกําหนดนโยบายเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

 สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษา

ารบริการวิชาการ
 ขยายการบริการวิชาการที่สามารถนําไปสูการพึ่งตนเอง
 ปรับปรุงรปูแบบการถายทอดวชิาการทีส่ามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ





วัววััตตตถุถถุุปปปรรระะะสสสงงงคคค

1. มุงพัฒนาการวิจัยดานเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ 
พื้นฐานและประยุกต

2. สงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชนเกษตรกรร
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค

3. มุงเนนการวิจัยที่สงประโยชนแกการเรียนการสอนดานการ
การจัดการเทคโนโลยีและขอมูลการเกษตรของหนวยงานภ
การยกระดับความเปนอยูของเกษตรกร

4. มุงสงเสริมและพัฒนางานบริการทางวิชาการสูชุมชนที่เก
จริงจัง โดยจะรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งใน

5. มุงเนนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษ
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพ
⌫   
สิ่งแวดลอม  ทั้งในดาน   

ม และผูประกอบการโดย    

เกษตร การปรับปรุงระบบ
าครัฐและเอกชน พรอมทั้ง

ี่ยวของกับการเกษตรอยาง
ประเทศและในภูมิภาค
ตรมาใชในการพัฒนางาน 
สูง





กกกลลลยยย
⌫   
ุุ ุทททธธธ

ดานการวิจัย
• ใชนโยบายในการแสวงหาอุปกรณสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
• สนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยและหนวยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)

เพิ่มขึ้นเพื่อสรางโครงการขนาดใหญ       และมีผลตอการสรางประสบการณใหแก 
นักวิจัยรุนใหม

• จัดใหมี “แหลงความคิด” (Think Tank) และมีผูประสานงานโครงการวิจัย (Research 
Liaison) ที่ทําหนาที่เสมือน  “นักขายโครงการวิจัย”  เพื่อแสวงหาแหลงทุนสนับสนุน
การวิจัย

• สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัย
• ผลักดันใหมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัย
• จัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง
• สนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น

ดานการบริการวิชาการ
• พัฒนาประสิทธิภาพของศูนยบริการวิชาการเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการสูง

สุดและสามารถพึ่งตนเองได
• ขยายและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบตอเนื่องและรูปแบบการบริการที่สอดคลอง

กับความตองการของชุมชนทองถิ่นและนานาชาติ
• เผยแพรขอมูลทางวิชาการผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสและสื่อสารมวลชนทุกประเภท
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กกกาาารรรบบบริรริิหหหาาารรรงงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณขขขออองงงหหหนนนวววยยยงงงาาานนนปปปรรระะะจําจําจําปปปงงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณ   222555444666
รายการ หนวย

บริหารวิจัย
หองปฏิบัติ
การกลาง

หนวยบริการ
วิชาการ

ศูนยศึกษาและ
พัฒนาลําไยหริภุญชัย รวม

หมวดคาจาง 228,960 68,880 114,500 366,240 778,580
หมวดคาตอบแทน 31,054 9,600 15,000 7,654 63,308
หมวดใชสอย 126,838 47,442 50,000 38,702 262,982
หมวดวัสดุ 64,000 16,800 17,500 25,200 123,500
หมวดครุภัณฑ 0 16,800 0 0 16,800
หมวดอุดหนุนวิจัย 200,000 0 0 0 200,000

รวม 650,852 159,522 197,000 437,796 1,445,170
จําแนกตามหมวดรายการ
หมวดคาจาง
54%

หมวดคาตอบแทน
4%

หมวดใชสอย
18%

หมวดวัสดุ
9%

หมวดครุภัณฑ
1%

หมวดอุดหนุนวิจัย
14%
จําแนกตามหนวยงานในสังกัด
ศูนยลําไยหริภุญชัย
30%

หนวยบริการวิชการ
14% หนวยหองปฏิบัติการกลาง

11%
⌫   
หนวยบริหารงานวิจัย
45%





การ 
ของเ
นกัศ

• 
• 
• 
• 

เชือ่ม
ดาน
สนเท
โครง
พิมพ
⌫   

หนวยงานบริหารงานวิจัย    มีหนาท

ใหบริการสงเสริมและสนับสนุนงานดานการวจิ
กษตรศาสตร ใหกบัคณาจารย นกัวิชาการและ
กึษา ประกอบดวยฝายตาง ๆ 4 ฝาย ดงันี้

ฝายธุรการและประสานงานวิจัย
ฝายพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย
ฝายบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
ฝายสิ่งพิมพเผยแพรและจัดทําวารสารเกษตร

ซึ่งแตละฝายไดปฏิบัติหนาที่การใหบริการอย
โยงกัน ครอบคลมุงานทัง้ดานตดิตอประสานงาน
การวิจัย การพัฒนาฐานขอมูลและระบบส
ศงานวิจัย การดูแลระบบบัญชีการเงิน และพ
การวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยผานส
วารสารเกษตร


ี่ใน
ยั

าง
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ัสดุ
ิ่งตี
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ะ- ประกาศทนุวจัิยการเสนอ    
    โครงการเพื่อขอรับทุน
   จากแหลงทุน
- การติดตามผล
   การดําเนนิงานโครงการวจัิย
- รายงานผลการวิจัย
- จัดทําคูมือแหลงทุน
- การวางแผนวจัิยประจาํป
- งานประเมินผล
   การดําเนินงานของ     
   หนวยงาน
- งาน  SAR / KQI
- งานจดบันทกึการประชุม
- งานใหบรกิารขอมลูวจัิย
- งานลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร
- งานบริการวิจัยทั่วไป
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ของคณ
เห็นชอ
วิจยัขอ

กกก )))   แแแผผผ


⌫   
ุุ ุทททธธธศศศาาาสสสตตตรรรงงงาาานนนวิววิิจัจจััยยยคคคณณณะะะเเเกกกษษษตตตรรรศศศาาาสสสตตตรรร

คณะเกษตรศาสตร โดยงานบริการงานวิจัยและพัฒนา ไดประสานใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัย
ะฯ ขึ้นโดยคณะทํางานจัดทํารางยุทธศาสตรงานวิจัยซึ่งเปนกรรมการจากการแตงตั้งของคณะฯ และผานความ
บจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร เพือ่ใชเปนแนวทางในการดาํเนนิงานดานการ
งคณะเกษตรศาสตรตอไป ยุทธศาสตรงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้

นนนยุยยุุทททธธธศศศาาาสสสตตตรรร เเเพ่ืพ่ืพ่ือออคคควววาาามมมเเเขขขมมมแแแข็ขข็็งงงทททาาางงงกกกาาารรรบบบริรริิหหหาาารรรจัจจััดดดกกกาาารรร

1. ยกระดับและจัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูความเขมแข็ง
ของหนวยวิจัยและนักวิจัย

2. นําความพรอมของปจจัยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย แสวงหาอุปกรณสนับสนุนการ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น

3. สนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยและหนวยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
เพิ่มขึ้นเพื่อสรางโครงการขนาดใหญและมีผลตอการสรางประสบการณใหแกนักวิจัย
รุนใหมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย โดยสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม

4. สนับสนุนใหมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมในโครงการวิจัยกําหนดให     
นกัศึกษาทนุหลกัสตูรทาํการศกึษา/วิจยั โดยใหเปนเงือ่นไขสาํหรบัการสาํเรจ็การศึกษา
สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน ทําการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน

5. จัดใหมี “แหลงความคิด” (Think Tank) และมีผูประสานงานโครงการวิจัย (Research
Liaison) เพื่อแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย

6. ผลักดันใหมีการวิจัยรวมกับหนวยวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
7. สนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
8. สนบัสนนุใหมกีารขึน้ทะเบยีนกบัหนวยงานของรฐัเพือ่ใหหนวยวิจยัของ คณะเกษตรศาสตร

เขาสูมาตรฐานสากล





ขขข )))   แแแผผผนนนยุยยุุทททธธธศศศาาาสสสตตตรรร เเเพ่ืพ่ืพ่ือออคคควววาาามมมเเเขขขมมมแแแข็ขข็็งงงทททาาางงงดดดาาานนนวิวิวิชชชาาากกกาาารรร

1. การวิจัยวิทยาศาสตรเกษตรเพื่อการผลิตทางการเ
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
และเคมีเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชแล
ระบบการผลิตที่นําไปสูการลดการใชสารเคมี และคุณ
ของตลาด

2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในการตล
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ป
สัตว ที่สามารถแขงขันทางการคาไดในระดับประเทศ 

3. การวิจัยเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานการอนุรักษทรัพย
ผลกระทบของระบบการผลิตทางเกษตรที่มีตอทรัพ
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดกา
วิจยัและพฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจระบบการผลติ
การใชประโยชนที่ดินการอนุรักษความหลากหลายขอ
ในถิ่น ในสภาพอนุรักษนอกถิ่น และในไรนาของเกษต

4. การวิจัยการเกษตรอินทรียเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางการพัฒน
และสภาพแวดลอมที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐก
จากการใชทรัพยากรภายในทองถิ่นอยางสูงสุด และส
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรในทองถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งก
อินทรีย

5.    การวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการเกษตรเพือ่แก
ชมุชน
สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชน ท
ของนวัตกรรมที่ชวยแกปญหาของชุมชนนั้น ๆ อาท
นวัตกรรมการลดการใชสารเคมี การรวมกลุมของช
เนนการใชประโยชนและผสมผสานภมูปิญญาทองถิน่และก
   ⌫   
กษตรอยางมีประสิทธิภาพ
สรีระวิทยา การปรับปรุงพันธ

ะสัตว ในดานการปรับปรุงพันธุ 
ภาพผลผลิตที่เปนความตองการ

าดที่แขงขัน
ลอดภัยกับผูบริโภคทั้งพืชและ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ

ิ่งแวดลอม
ากรดิน น้ํา และปาไม และ      
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการ

 ทัง้นีเ้พือ่ชวยเพิม่ประสทิธภิาพใน
งพันธุกรรมพืชในสภาพอนุรักษ
รกร

าอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตร
ิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชน
นับสนุนงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
ารเกษตรปลอดพิษ การเกษตร

ปญหาชมุชนและมสีวนรวมกบั

ั้งนี้ ใหเกิดผลจากการวิจัยในรูป
ิ นวัตกรรมการผลิตพืชและสัตว 
ุมชนเกษตรเพื่อแกปญหาตัวเอง    
ารจดัการโดยชมุชนทองถิ่น
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6.  การวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายเกษตร
     สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางการวิเคราะหการเกษตรดานนโยบายเพื่อ
     ปรบัปรงุแนวทางในการกาํหนดนโยบายและการจดัการในระดบัตาง  ๆ    อยางเหมาะสม
     นโยบายตาง ๆ  รวมท้ังนโยบายการผลติ ทีด่นิ การคาและตลาด สนิเชือ่ การจดั  องคกร
     สหกรณ การบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในดานตาง ๆ

7.  การวิจัยเพื่อเพ่ิมองคความรูการผลิตการเกษตรสูมือผูใช
    สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานการผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะการจัดการพืชสัตว
    และแมลงศตัรพูชืทีเ่ปนองคความรูใหมเพือ่สนบัสนนุงานวจิยัเพือ่เพิม่ศักยภาพการผลติ
    เชงิบรูณาการ รวมทั้งการทดสอบเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่และกระบวนการสง
    เสริมเทคโนโลยีเหลานั้นสูมือผูใช





      แแแผผผนนนแแแมมมบบบทททกกกาาารรรวิววิิจัจจััยยยคคคณณณะะะเเเกกกษษษตตตรรรศศศาาาสสสตตตรรร

♦ แผนแมบทดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกร
♦ แผนแมบทวจัิยดานเทคโนโลยชีวีภาพและความหลากหลา
♦ แผนแมบทวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
♦ แผนแมบทวิจัยดานลําไย
♦ แผนแมบทวิจัยดานเกษตรที่สูง
♦ แผนแมบทวิจัยดานธัญพืช
♦ แผนแมบทวิจัยดานผลิตพืช
♦ แผนแมบทวิจัยดานผลิตสัตว
♦ แผนแมบทวิจัยเศรษฐศาสตร/สังคม/ธุรกิจเกษตร
♦ แผนแมบทวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร

กกกาาารรรดําดําดําเเเนินนิินนนงงงาาานนนขขขออองงงกกกลุลุลุมมมวิววิิจัจจััยยยภภภาาายยยใใใตตตแแแผผผนนนแแแมมมบบบทททกกกาาารรรวิววิิจจจ

กลุมวจิยัทีดํ่าเนนิการภายใตแผนแมบทวจิยัดานเรียนรูรวมพฒั
• โครงการพัฒนาเครือ่งอบชนดิสลบัทศิทางลมรอนระดบัก

โดยรองศาสตราจารยศุภศักดิ์  ลิมปติ ภาควิชาพืชไร

• โครงการศนูยประสานงานวจิยัเพือ่ชมุชน คณะเกษตรศาส
2546 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒ
เผยแพรการเกษตร จัดต้ังขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางบ
เพื่อสนับสนุนการบูรณาการณ การวิจัย การเรียนการส
ใหสอดคลองกบัความตองการของชมุชน โดยใชโครงการวจิ
รอยชาวบาน อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ร
สถานการณที่ เปนปญหาและความตองการของชาว
ปฏิบัติการและรวมเปนนักวิจัย
ย⌫   
รม
ยทางชวีภาพ

ัั ัยยย   ปปปรรระะะจําจําจําปปป   222555444666

นาชมุชนและนวตักรรม
ารคาสําหรบัชาวสวนลําไย

ตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม 
นกิจ ภาควิชาสงเสริมและ   
ริหารงานวิจัยเพื่อทองถิ่น        
อน และการบริการวิชาการ       
ยัเพือ่ทองถิน่ เปนเครือ่งมือ
วมกันทําโจทยวิจัยที่มาจาก     
บานรวมกันออกแบบแผน     
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• โครงการพัฒนาการผลิตดานการเกษตรดานการเกษตรเพื่อความปลอดภัย
ของชุมชน โดย ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย  ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

• โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมในครัวเรือน
โดยผูชวยศาสตราจารยวราภา  คุณาพร  ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

• โครงการรวบรวมสายพันธุ (isolate) เชื้อราปฏิปกษสกุล Arthrobotrys spp.
โดยผูชวยศาสตราจารยภมรทิพย  อักษรทอง ภาควิชาโรคพืช

• โครงการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพเพื่อเพ่ิมธาตุอาหารพืช
โดยรองศาสตราจารย ดร.สมพร  ชนุหลอืชานนท ภาควิชาปฐพศีาสตรและอนรุกัษศาสตร

• โครงการรวมรวมพันธุหญาแฝกทองถิ่น ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิโดยอาจารย ดร.ฉนันทนา  สวุรรณธาดา ภาควชิาพชืสวน

• โครงการความแตกตางทางพันธุกรรมในประชากรกับการเกิดเมล็ดลีบในขาว
ไรพันธุพ้ืนเมืองโบราณที่บานแสนใจใหม ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย โดยรองศาสตราจารย ดร.ดาํเนนิ กาละด ี ภาควิชาพชืไร

• โครงการรวบรวมพันธุพืชและการนําไปใชประโยชนของไมหอมที่ไดจากแหลง
พันธกุรรมตาง ๆ ในประเทศไทย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐา  ควรประเสริฐ      
ภาควิชาพืชสวน

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานสารเคมีและส่ิงแวดลอม
• โครงการจําลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกตอการผลิตขาว

ในลุมน้ําโขง โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถชัย  จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร ศึกษาและพัฒนาระบบโปรแกรมเชื่อมโยงแบบจําลองระบบการ
ผลิตขาวและฐานขอมูลทรัพยากรของลุมน้ําโขง เพื่อจําลองการผลิตขาว





• โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทร
บริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน โดยอาจารย
ปฐพศีาสตรและอนรุกัษศาสตร เปนงานวจิยัเชงิยทุธศาส
ผูรูเปนประโยชนตอการตัดสินใจ ดานการผลิตไมผล

• โครงการสิทธิในการใชและการประเมินมูลคาทร
การทรัพยากรน้าํบนที่สูงอยางย่ังยืน กรณีศึกษ
จงัหวดัเชยีงใหม โดย อาจารย ดร.ชพกิา  สงัขพทิกัษ 

• โครงการพัฒนาระบบดัชนีผลสําเร็จและมาตรฐา
โดยรองศาสตราจารยไพฑูรย  รอดวินิจ ภาควิชาเศร

• โครงการศกึษาสภาพคณุภาพลุมน้าํและการจดักา
บริเวณลุมน้ํายมตอนบน โดยรองศาสตราจารยจร
และอนุรักษศาสตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานลําไย
• ศนูยศกึษาและพฒันาลาํไย (หรภิญุชยั) คณะเกษต

12 โครงการ ดังนี้
- วิจัยการผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย
- วิจัยการผลิตลําไยอินทรีย
- วิจัยอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงกา

อุดมสมบูรณของดินในศูนยศึกษาแล
- วิจัยอิทธิพลของปุยอนิทรยีและปุยชวีภ
- วิจยัผลของโพแทสเซยีมคลอเรตตอก

ของลําไย
- วิจัยการจัดพุมของลําไยเพื่อการผลิต
- วิจัยการปรับปรุงคุณภาพสีเปลือกขอ
- วิจัยการรวบรวมพันธุลําไย
- วิจัยการใชสารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน
- วิจัยผลการปฏิบัติดูแลรักษาตอคุณ

ระยะยาว
    ⌫   
ัพยากรเพื่อการเกษตรและการ
 ดร.เมธี  เอกะสิงห ภาควิชา   
ตรเพือ่จดัหาขอมลูองคความรู และ
ใหกับผูบริหาร

ัพยากรน้ํา: ประเด็นในการจดั
าลุมแมน้าํแมสา อาํเภอแมริม 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

นบริการชลประทาน
ษฐศาสตรเกษตร

รใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม 
ูญ  สุขเกษม ภาควิชาปฐพีศาสตร

รศาสตร มกีารดาํเนนิการวิจัย 

รใชประโยชนที่ดินตอระดับความ
ะพัฒนาลําไยหริภุญชัย
าพตอการเจรญิเติบโตของลาํไย
ารเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายในใบ

อุตสาหกรรม
งลําไยอบแหง

 SO2

ภาพและผลผลิตลําไยที่ใหผลใน





   ⌫   
- วิจัยผลของการปฏิบัติดูแลรักษาตอการเจริญเติบโตของไมผล     
ผสมผสานในระยะยาว

- วิจัยการผลิตกลาพันธุลําไยโดยวิธีเสียบยอด

• โครงการจําแนกลําไยพันธุดอโดยการวิเคราะหรูปแบบไอโซไซม
โดยรองศาสตราจารยเกศิณี  ระมิงควงศ ภาควิชาพืชสวน

• โครงการจัดการโรคและแมลงศัตรูที่สําคัญของลําไยนอกฤดูในเขตภาคเหนือ
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาตรี  สิทธิกล ภาควิชาโรคพืช

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานเกษตรที่สูง
• ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง ไดดําเนินการวิจัย 5 โครงการ ดังนี้

- วิจัยตนทุนการผลิตกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมในระบบการปลูกกาแฟ
- วิจัยศักยภาพของสายพันธุกาแฟอราบิกาที่เหมาะสมในระบบการปลูก

กาแฟ
- วิจัยการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมีในการผลิตกาแฟอราบิกา
- วิจัยเปรียบเทียบการปลูกทดแทนกับการฟนสภาพตนกาแฟที่เสื่อม

สภาพในสวนกาแฟอราบิกาเกา
- โครงการฟนฟูและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรบนที่สูงเพื่อ

การเกษตรอยางยั่งยืน

• โครงการ Potential and Constraints of Participatory Research Approach for 
Sustainable Development in Mountainous Region of Southeast Asia     
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา สรวมศิริ  ภาควิชาพืชสวน

• โครงการวจิยัการเล้ียงหานในสวนไมผล โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.โชค  มเิกล็ด   
ภาควิชาสัตวศาสตร

• โครงการสํารวจดิน และทาํแผนทีด่นิ และจาํแนกความเหมาะสมของทีด่นิบนพ้ืน
ทีสู่ง บริเวณลุมน้ําแมสานอย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม                          
โดยรองศาสตราจารยดุสิต  มานะจุติ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร





• โครงการผลกระทบของถนนและการเปลี่ยนแปลง
อุทกวิทยา และการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนที่ล
ภาคเหนอืของประเทศไทย โดยผูชวยศาสตราจารยจติติ  ป
และอนุรักษศาสตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานธัญพืช
• โครงการผลติเมลด็สังเคราะหแบบแหงของพรกิหวาน

โดยอาจารย ดร.สุชาดา  เวียรศิลป ภาควิชาพืชไร

• โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองในนาขา
โดยผูชวยศาสตราจารยทรงเชาว อินสมพันธ ภาควิชาพ

• โครงการอนุรักษและจัดการเชื้อพันธุขาวไทยในทอง
situ Conservation and Management of Thailand’
โดยศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม ภาควิชาพ

• โครงการการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอม
มีผลตอคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา  จงแกววัฒนา ภาค

• โครงการสะสมโปรตีนจําเปนในเมล็ดขาวเหนียวดํา
โดยรองศาสตราจารย ดร.ดําเนิน  กาละดี  ภาควิชาพืชไ

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานการผลิต
• โครงการอุปกรณปลูกพืชแบบ Aeroponics สําหร

โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.โสระยา  รวมรังษี ภาควิชา
แบบสราง และทดสอบอุปกรณการปลูกพืชแบบ Aerop
แวดลอมของประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปทรง โครงสราง ว
ละลายทั้งขนาดและอัตราของการพนที่เหมาะสมนอกจ
ประยุกตเพื่อใชผลิตเปนการคา
 ⌫   
สิ่งปกคลุมดินตอสภาพทาง
ุมน้ําขนาดเล็กเขตภูเขาใน
นทอง    ภาควิชาปฐพศีาสตร

 (Capsicum annuum L.)

วในฤดูฝน
ืชไร

ถิ่น Agrodiversity for in 
s Native Rice Germplasm
ืชไร

 และกลยุทธการจัดการที่
แนวทางการวิจัยเชิงระบบ
วิชาพืชไร

พันธุพ้ืนเมืองโบราณ
ร

พืช
ับการปลูกพืชแบบไมใชดิน
พืชสวน เปนโครงการมุงออก
onics ที่เหมาะสมกับสภาวะ
ัสดุที่ใช และระบบการพนสาร
ากนี้เกษตรกรสามารถนําไป







  ⌫   
• โครงการพัฒนาพันธุกุหลาบตานทานตอโรคใบจุดดําและราน้ําคาง
โดยรองศาสตราจารย ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน ภาควิชาโรคพืช

• โครงการพัฒนาคุณภาพไมดอกทางเศรษฐกิจ : กลวยไม
โดยรองศาสตราจารย ดร.พิมพใจ  อาภาวัชรุตม ภาควิชาพืชสวน

• โครงการตรวจหา แยกเชื้อและเก็บรวบรวมเชื้อเอนโดไฟติคแอคติโนมัยซีส
จากพืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือของไทยเพื่อใชในการปองกันกําจัดโรคพืช 
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน  โตอนันต ภาควิชาโรคพืช

• โครงการแกไขปญหาการใหผลเวนปและการปรับปรุงเทคนิคการผลิตลําไย 
ลิ้นจี่ และมะมวง โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  สรวมศิริ ภาควิชาพืชสวน

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานการผลิตสัตว
• โครงการปรบัปรงุสุขภาพเตานมโคในฟารมโคนมของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม

โดยรองศาสตราจารยนุชา  สิมะสาธิตกุล ภาควิชาสัตวศาสตร เปนโครงการที่ให
ความรู และแนะนําเกษตรกรใหมีการจัดการในการปองกันและควบคุมโรคเตานม
อักเสบอยางถูกวิธีและตอเนื่อง รวมถึงการจัดการสุขาภิบาลฟารมที่ดี เพื่อใหไดน้ํานม
ที่มีคุณภาพดีสูโรงงานแปรรูปน้ํานม

• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุของโดยเทคนิคการยายฝากตัวออน 
(การคัดเพศโดยใชปฏิกิริยา Polymerase Chain Reation) โดยรองศาสตราจารย
เพทาย  พงษเพียจันทร

• โครงการวิจัยผลการใชเบตา-อะโกรนิสต (Salbutamol) ในอาหารสุกรตอ     
คุณภาพซากเนื้อการตกคางของสารและความผิดปกติของเซลล                
โดยรองศาสตราจารย ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา ภาควิชาสัตวศาสตร

• โครงการผลิตไขและเนื้อไกที่มีโคเลสเตอรอลต่ําในเชิงการคา
โดยรองศาสตราจารย ดร.สุชน  ต้ังทวีวิพัฒน ภาควิชาสัตวศาสตร





• โครงการระบบการปองกันและกําจัดโรคผึ้งในอุตสาห
โดยอาจารยพิชัย  คงพิทักษ ภาควิชากีฎวิทยา

   กลุมวจิยัทีดํ่าเนนิการภายใตแผนแมบทวจิยัดานเศรษฐศาส
• โครงการหัตถกรรมพื้นบาน โดยรองศาสตราจา

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  ศึกษาสภาพปจจุบันข
ชุมชน โดยเจาะลึกถึงโครงสรางการผลิต เทคโนโลยี กา
การองคกร รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ของผูประ
กลุม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเพิ่มประ
ในการแขงขันและความเขมแข็งของอุตสาหกรรมหัตถก
นํามาใชเพื่อพัฒนาการผลิตของผูประกอบการ อีกทั้งย
โครงสรางองคกรทั้งในการผลิต การตลาด และการเงิน อ
โครงสรางการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดองคกร

• โครงการประเมินความยากจนแบบมีสวนรวมภาคเห
ดร.พิชิต  ธานี ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

• โครงการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการชาํระคืนเงินกู กอง
โดยผูชวยศาสตราจารยวราภา  คณุาพร ภาควิชาสงเสรมิและเผยแ

• โครงการศักยภาพการตลาดไมผลเศรษฐกิจของภาค
โดยอาจารย  ดร.กมล  งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแมบทวิจัยเพ่ือเพิ่มผ
• งานปรบัปรงุพันธุถัว่อะซกู ิโดย รองศาสตราจารย ดร.สทุศั

• โครงการพัฒนาพันธุกุหลาบตานทานตอโรคใบจุดดํา
โดยรองศาสตราจารย ดร.ประสาทพร  สมิตะมาน ภาควิช
⌫   
กรรมการเลี้ยงผึ้ง

ตร สังคม และธรุกจิ
รย ดร.อารี วิบูลยพงศ            
องอุตสาหกรรมหัตถกรรมใน  
รตลาด การเงิน และการจัด
กอบการทั้งรายเดี่ยวและราย
สิทธิภาพ ขีดความสามารถ
รรมพื้นบานขอมูลที่ไดจะถูก
ังชี้ใหเห็นถึงลักษณะการจัด    
ันจะนําไปสูแผนการปรับปรุง
ที่เหมาะสม

นือ โดยรองศาสตราจารย 

ทนุหมูบานจงัหวดัเชยีงใหม                     
พรการเกษตร

เหนือ
เกษตร

ลผลิตทางเกษตร
น จลุศรไีกวลั ภาควิชาพชืไร

และราน้ําคาง
าโรคพืช
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  ⌫   
      โโโคคครรรงงงกกกาาารรรวิววิิจัจจััยยยที่ทีท่ี่ดําดําดําเเเนินนิินนนกกกาาารรร   ปปปรรระะะจําจําจําปปป   222555444666

ในป 2546 คณะเกษตรศาสตร  ไดรบัการจดัสรรงบประมาณเพือ่ดาํเนนิการวจิยั จาํนวน
 โครงการ  วงเงินงบประมาณ 80.92 ลานบาท

แนกตามแหลงทุน

แหลงทุน จาํนวนโครงการ งบประมาณ
 (ลานบาท)

รอยละ
(งบประมาณ)

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 17 2.99 3.70
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ และภาควิชา 5 0.28 0.35
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ 29 17.31 21.39
ทุนวิจัยในประเทศอื่น ๆ * 74 39.61 48.95
ทุนวิจัยตางประเทศ 22 20.05 24.77
ทุนวิจัยเอกชน 6 0.68 0.84

รวม 153 80.92 100
น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ
 จําแนกตามแหลงทุน (งบประมาณ)
 
   


   


   


  


   

   





จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่ดําเนินการ

ภาควิชา/หนวยงาน จํานวนโครงการ งบประมาณเ
(ลานบาท)

รอยละ
(งบประมาณ)

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 17 5.02 6.2
เศรษฐศาสตรเกษตร 9 9.69 11.97
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร 11 4.79 5.92
พืชไร 18 21 25.95
โรคพืช 11 3.02 3.73
สัตวศาสตร 21 7.19 8.89
กีฎวิทยา 3 0.32 0.40
พืชสวน 48 15.08 18.64

กี่ยว 1 0.30 0.37
  ⌫   ศูนยวิจัยวิทยาการหลังการเก็บเ

ศูนยวิจัยและฝกอบรมเกษตรที่สูง 6 0.99 1.22
ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 10 13.52 16.71

รวม 153 80.92 100
จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่ดําเนินการ (งบประมาณ)
 0.99 (1.22%) 

 0.30 (0.37%) 

 5.02 (6.2%) 

 3.02 (3.73%)  7.19 (8.89%) 

 0.32 (0.40) 

 15.08 (18.64%) 

 13.52 (16.71%) 

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร เศรษฐศาสต
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร พืชไร
โรคพืช สตัวศาสตร
กีฎวิทยา พืชสวน
ศูนยวิจัยวิทยาการหลงัการเก็บเกี่ยว ศูนยวิจัยแล
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลติเกษตร
 ⌫   
 9.69 (11.97%) 

 4.79 (5.92%) 

 21.00  (25.95%)

รเกษตร

ะฝกอบรมเกษตรที่สงู
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น, 20 - 22 ตุลาคม 2546,
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การสาขาเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอก
วิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2546 มีการจัดทําวารสารเกษตรจํานวน 3 ฉบับ และมีบทความที่ตีพิมพ
ิ้น 30 เรื่อง ดังนี้
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Preharvest Quality of Strawberry โดย ภักด ีภักดจีนัทร และดนยั บณุยเกยีรติ

 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อวัดปริมาณโคเลสเตอรอลในไขแดงของนก     
กะทาญี่ปุน : Production of Monoclonal Antibodies for Determination of Egg 
Yolk Cholesterol from Japanese Quail โดย ปยมาส  ตัณฑเจริญรัตน และ   
เพทาย พงษเพียจันทร

 การรวบรวมและความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชสกุลมะเขือบางชนิดโดยใช
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา : Collection and Phylogenetics of Some Solanum spp. 
Using Morphological Characteristics โดย บงการ พนัธุเพง็ และ   เกศิณี ระมงิควงศ

 การวิเคราะหทิศทางการไหลของน้ําในพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็กของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ : Analysis of the Water Flow Direction in a Small Watershed Area of 
Northeast Thailand โดย วิทยา ตรีโลเกศ

 เชื้อรา Arthrobotrys sp.:ชีววิทยา นิเวศวิทยา และศักยภาพในการควบคุมทางชีววิธี
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย : Arthrobotrys sp.: Biology, Ecology and 
Biological Control Potential in Northern Thailand โดย ภมรทพิย อกัษรทอง

 ตัวชี้วัดการใชทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืนของระบบเกษตรที่สูง : Indicators of 
Sustainable Land Resource Use in Highland Agricultural Systems             
โดย เบญจพรรณ เอกะสิงห เมธี เอกะสิงห และธันยา พรหมบุรมย

 ปริมาณคารโบไฮเดรตและไนโตรเจนในลําไย : Effect of Potassium Chlorate on 
Rate of Photosynthesis โดย ดารณี เกียรติสกุล และตระกูล ตันสุวรรณ





 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผักกาดหอมหอตัดแตงพรอมบ
The Quality of Fresh-cut Lettuce โดย ธีรศักดิ ์ปนวิชยั แล

 ผลกระทบของถนนและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินต
การชุลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็กเขตภูเ
ไทย : Hydrological and Erosional Impacts of Road a
Small Mountainous Watershed in Northern Thaila
โธมัส ดับเบิลยู กิแอมเลลูกา, รอสส เอ ซัทเธอรแลนด, 
เสนห ญาณสาร, โธมัส วานา และสถาพร ใจอารีย

 ผลการรักษาแพะและแกะที่ปวยดวยโรคพยาธิตัวกลม
Treatment Results of Goat and Sheep Infeste
Nematode โดย ทัศนีย อภิชาติสรางกูร, อภิชาต ศร
ยงยุทธ ศรีวิชัย

 ผลของการเคลอืบผวิดวยไคโตซานตอคณุภาพของผลสตอเบอ

 ผลของการใชความรอนตอการลดอาการสะทานหนาวของ
Treatment on Reduction of Chilling Injury of Tomato 
ดนัย บุณยเกียรติ

 ผลของการพรางแสงตอการเจริญเติบโตและการออกดอก
of Shading on Growth and Flowering of Schlu
โดย รําจาน ศรีวิชัย และโสระยา รวมรังษี

 ผลของความเครียดตอโปรเจสเตอโรนและฮอรโมนลูทีไนซ
progesteron and Luteinizing Hormone in Fema
โดย ทัศนีย อภิชาติสรางกูร

 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
กอนการออกดอกของยอดลําไยพันธุดอ : Effect of 
Changes in Cytokinin-like Substances in Stem Api
Longan cv. “Dor” โดย ณัฐาดี วังสินธ และธนะชัย  พันธเ
น⌫   
ริโภค : Factors Affecting 
ะ ดนยั บณุยเกยีรติ

อสภาพทางอุทกวิทยาและ
ขาในภาคเหนือของประเทศ
nd Land-Cover Change in 
nd โดย อลัน ดี ซิกเลอร,       
ไมค นูลเลท, จิตติ ปนทอง,     

ในระบบทางเดินอาหาร : 
d with Gastro-intestinal 
ีภัย, สุรภี ทองหลอม และ        

รี ่โดย ดนยั บญุเกยีรติ

มะเขือเทศ : Effect of Heat 
โดย นนัทวฒุ ิ อิม่ศูนย และ    

ของมังกรคาบแกว : Effect 
mbergera truncata Haw        

ิ่ง : Effect of Stress on 
le Reproductive System       

สารคลางไซโตโคนินในชวง
Potassium Chlorate on 
ces Prior to Flowering of 
กษมสุข






น⌫   
 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอคุณภาพของผลลําไย : Effect of Potassium Chlorate 
on Quality of Longan Fruit โดย วาสนา คณารยี และธนะชยั พนัธเกษมสขุ

 ผลของสภาวะเครียดจากน้ําตอปริมาณโพรลีนและการเติบโตของสตรอเบอรี่ : Effect 
of Water Stress on Proline Content And Growth of Strawberry โดย สุกัญญา   
ใจโพธ์ิ และสุรินทร   นิลสําราญจิต

 ผลของอุณหภูมิตอการลดอาการสะทานหนาวของผลลําไยพันธุดอ โดย ไพศาล   
หะยีสาและ..

 ผลของโอโซนตออายุการเก็บรักษาลําไย : Effect of Ozone on Longan Shelf-life 
โดย สิคีริยา เรืองยุทธการณ และธนะชัย พันธเกษมสุข

 ผลของโอโซนตออายุการเก็บรักษาลิ้นจี่ : Effect of Ozone on Shelf-life of Lychee 
โดย อรุโณทัย ซาววา และธนะชัย พันธเกษมสุข

 แผนเชิงกลยุทธทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวมของเทศบาลตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน : 
Strategic planning of Umong Municipality, lampun Province: A Participation 
Approach โดย พิชิต ธานี พรทิพย เธียรธีรวิทย และกาญจนา โชคถาวร

 อิทธิพลของตนตอตอการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของสมเขียวหวาน : 
Influence of Rootstocks on Growth and Development and Nutrient Content of 
Tangerine โดย วิภาดา แสงสรอย และตระกูล ตันสุวรรณ

 อิทธิพลของวิธีการใสปุยไนโตรเจนตอผลผลิตขาวและการเปลี่ยนแปลงแอมโดนเนียม
และ   ไนเตรตในดิน : Influence of Nitrogen Fertilizer Application Methods on 
Rice Yield and Changes in Soil Ammonium and Nitrate โดย วีณา นิลวงศ และ
ไพบูลย วิวัฒนวงศวนา

 การขาดธาตุอาหารในหงสเหิน โดย วัชรพล บําเพ็ญอยู

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงสเหิน โดย วีระอนงค





 เปรียบเทียบการตอบสนองตอการขาดธาตุโบรอนใน
โดย จําเนียร วงษโม

 การใชถั่วเขียวเปนปุยพืชสดที่มีตอการเจริญเติบโตแล
โดย สมเกียรติ วัฒกวิกรานต

 ผลของวัสดปุลกูตอการเตบิโตและผลผลิตของดอกดาวเรอืน โ

 สมการทํานายน้ําหนักมีชีวิตของลูกผสม (ลารจไวทx
โดย รักปญญ ถนอมวงศวัฒนะ

 แบบจําลองการทํานายความลมเหลวของผลประก
การเกษตร ในภาคเหนือของประเทศไทย โดย พิชิต ธานี
น⌫   
ขาวบารเลยและขาวสาลี       

ะผลผลิตของขาวจาปอนิกา     

ดย อรรณพ คณาเจรญิ

แลนดเรซxดูร็อก เจอรซี่)      

อบการโรงสีขาวสหกรณ          
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น⌫   
กิกกิิจจจกกกรรรรรรมมม   เเเพื่พืพ่ื่อออสสสงงงเเเสสสริริริมมมงงงาาานนนวิววิิจัจจััยยย
หนวยบริการงานวิจัยและพัฒนามีการจัดสัมมนา เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัยเพื่อชุมชนหา

บไดทีศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน”  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมสุขุมอัศเวศน
ีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหคณาจารย / นักวิชาการ / นักศึกษา / ขาราชการ   คณะเกษตรศาสตร
จกระบวนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยชุมชนจากแหลงทุน และสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อแกไข
าชุมชน ระหวางนักวิจัยกับชุมชนในภาคเหนือ

ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย อาจารย นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท        
ึกษาปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น 50 คน

ผลจากการสมัมนาทาํใหมโีครงการวจิยัเชงิบรูณาการเสนอขอรบัการสนบัสนนุทนุวจิยัจาก
งทนุตาง ๆ ดงันี้

1. โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพและบรรจุภัณฑของน้ําปู
2. โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศการเฝาระวังและติดตามเยาวชนสถานพินิจและ       

คุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม
3. โครงการวิจัยบทบาทของเวทีประชาคมในการบูรณาการกิจกรรมสุขภาพและประเด็น

สิ่งแวดลอม
4. โครงการวิจัยบูรณาการกิจกรรมสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน

และการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมายเหตุ  อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติ





คณะเกษตรศาสต
และถายทอดเทคโนโลยี 
บริการวิชาการเกษตรแก
รูปแบบตาง ๆ ดังนี้

1. การจัดฝกอบ
ประชุมวิชาก

2. การเผยแพ
ชุมชนโดยผา
และหนังสือพ

3. การจัดกิจก
เพื่อสงเสริมร

4. การบริการจํา
5. การใหคําปร

ดานการเกษ
⌫   


ร มีศูนยบริการวิชาการ

เปนศูนยกลางใหการให
ชุมชนและผูสนใจทั่วไปใน

รม / สัมมนา / เสวนา /
าร
รความรูวิชาการเกษตรสู
นสื่อรายการวิทยุ/โทรทัศน
ิมพทองถิ่น
รรมกาดโกงโคงเกษตร
ายไดใหกับชุมชน
หนายผลิตผลเกษตร
ึกษาและแนะนําขอปญหา
ตร



กกกาาารรรดดด

การจ
การจ
การจ
การบ
กิจกร
กิจกร
ใหบร
ใหบร
ใหบร
ใหบร

*ประมา

กกกาาารรรจจจ


⌫   
ําําําเเเนินนิินนนกิกกิิจจจกกกรรรรรรมมมบบบริรริิกกกาาารรรวิววิิชชชาาากกกาาารรร   ปปปรรระะะจําจําจําปปป   222555444666

ประเภทการใหบริการ จํานวนครั้ง จํานวนผูรับบริการ
(คน)

ัดฝกอบรม 22 1,121
ัดประชุมสัมมนา 5 1,445
ัดเสวนา 2 404
รรยายเชิงวิชาการ 4 215
รมกาดโกงโคงเกษตร (ประจําเดือน) 12 31,000*
รมกาดโกงโคงเกษตร (สัญจร) 3 90,000*
ิการวิชาการผานสื่อวิทยุ จํานวน 4 รายการ 428 85,000*
ิการวิชาการผานสื่อหนังสือพิมพ 52 15,600*
ิการวิชาการผานสื่อโทรทัศน 24 72,000*
ิการรับฝากขายผลิตผลเกษตร 365 71,300*

รวม 916 368,085
ณการ

ัั ัดดดฝฝฝกกกอออบบบรรรมมม   จําจําจํานนนวววนนน   222222   โโโคคครรรงงงกกกาาารรร   ดัดัดังงงนี้นีน้ี้

 ฝกอบรมเพิม่ทกัษะภาษาองักฤษสาํหรบันกัศึกษาปรญิญาโท 
ของคณะเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 13-19 ตุลาคม 2545
สถานศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ฝกอบรม เรื่อง หลักการปลูกธุรกิจและการตลาด วันที่ 13
พฤศจิกายน 2545 ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การผลิตผักโดยไมใชสารเคมี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ผึ้ง แมลงเศรษฐกิจ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การเพิ่มผลผลิตลําไยและการใชโปรแตสเซี่ยมคลดเรต, 
เทคนิคการผลิตลิ้นจี่ใหออกตามฤดู วันที่ 14 พฤศจิกายน
2545 ณ สาํนกัสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม





 การปนตุกตาแฟนซี วันที่ 
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธร

 อบรมการทาํไวนอยางถกูวิธี 
ณ สาํนกัสงเสรมิศิลปวัฒนธรร

 อบรม “การทําลําไยนอกฤ
พิษ”  วันที่ 1 – 2 กุมภาพ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทย

 อบรมการทําไวนสตรอเบอรี่อยางถูกวิธี วันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 ณ
สะเมิง จํากัด

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
ณ  ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

 อบรมวิชาการ “การผลิตสุราแชไทยใหไดมาตรฐาน”  วันที่ 9 – 10 
เชียงใหมภูคํา

 

 

 

 

 

⌫   
การเพาะเห็ด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตทาง
ดานการเกษตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การทําไกแฮม  วันที่  16  พฤศจิกายน  2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หลักการทําไวนผลไม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เทคนิคการผลิตลําไย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
17 พฤศจิกายน 2545
รม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที ่ 19 มกราคม 2546   
ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ดูอยางมืออาชีพและปลอดสาร
ันธ 2546 ณ หองประชุมใหญ
าลัยเชียงใหม

 สํานักงานสหกรณการเกษตร

วันที่ 27 มิถุนายน 2546             

กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรม
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⌫   
ารอบรมวิชาการ “ผูตรวจรับรอง GAP ลําไย” วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2546 ณ หองประชุมใหญ
ณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ารอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคพื้นฐานการใชเครื่อง High Performance Liquid Chromatography”
ันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2546 ณ หองปฏิบัติการกลาง   คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บรมเชิงปฏิบัติการ “ลําไยอบแหง” วันที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
ังหวัดลําพูน

 อบรมการเพิ่มทักษะความรูทางดานการเกษตร วันที่
18 –  25  สงิหาคม  2546    คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม

 อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุนเยาว” วันที่ 26 – 28
สิงหาคม 2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ฝกอบรมเชงิวิชาการ “ทศิทางงานวจิยัและประยกุตใช
นาโนเทคโนโลยใีนประเทศไทย” วันที่ 29 สิงหาคม
2546 ณ หองประชมุอาคารเรยีนเดิม คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จัจัจัดดดปปปรรระะะชุชชุุมมมสัสสััมมมมมมนนนาาา   จําจําจํานนนวววนนน   555   คคครั้รัร้ั้งงง

ัมมนาทางวิชาการ “ลําไยใสสาร…..ไดเงินจริงหรือ” วันที่ 19 มกราคม 2546 ณ หองประชมุใหญ
ณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มัมนาวกิฤตการผลติและการตลาดของลาํไย วันที ่ 30 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชมุอาคารเรยีนเดิม
ณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ัมมนาวิชาการ “เห็ดไทย เห็ดฮอดแลนด”  วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม
ณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ัมมนาวิชาการ “การแกไขปญหาราคาลําไยตกต่ําการรับจํานําและกําหนดราคาจํานําลําไยอบแหงป
546” วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ารจัดสัมมนา “น้ําผึ้ง” วันที่ 25 กันยายน 2546 ณ หองประชุมใหญ  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ชียงใหม





กกกาาารรรจัจัจัดดดเเเสสสวววนนนาาา   จําจําจํานนนวววนนน   222   คคครั้รัร้ั้งงง

 เสวนาสาธารณะ เรื่อง 
ชาวเหนือจรงิหรอื” วันที ่29
สขุมุอศัเวศน คณะเกษตรศาส

 เสวนาการรับจํานําลําไยอ
2546 ณ คณะเกษตรศาสต

กกกาาารรรจัจัจัดดดบบบรรรรรรยยยาาายยยเเเชิชชิิงงงวิววิิชชชาาากกกาาารรร   จําจําจํานนนวววนนน   444   คคครั้รัร้ั้งงง

 การบรรยายผูเชี่ยวชาญพบเกษตรกรผูเพาะเห็ด วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2
เรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การบรรยายวิชาการ “การเกษตรแบบยั่งยืน “ผึ้ง” วันที่ 13 กุมภาพันธ 2
เรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การบรรยาย เรือ่ง “ไมตัดออกของฮอดแลนด” วันที ่ 28 กมุภาพนัธ 2546 ณ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 การจัดบรรยายหลักสูตรภาษาอังกฤษรวมกับสถานวิชาการนานาชาติ (IC)
ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
⌫   
“ยางพารา-พืชอนาคตของ
 สงิหาคม 2546 ณ หองประชมุ
ตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

บแหง วันที่ 23 กันยายน
ร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

546   ณ หองประชุมอาคาร

546  ณ หองประชุมอาคาร

 หองประชมุอาคารเรยีนเดิม    

 วันที่ 18 มิถุนายน 2546   
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⌫   
รรรรมมมกกกาาาดดดโโโกกกงงงโโโคคคงงงเเเกกกษษษตตตรรร   (((ปปปรรระะะจําจําจําเเเดืดืดือออนนน)))   จําจําจํานนนวววนนน   111222   คคครั้รัร้ั้งงง

 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ที ่ 20 วันที ่ 3 – 4 ตุลาคม 2545  
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ที ่21 วันที ่7 – 8 พฤศจกิายน 2545
ณ ลานจอดรถภาควชิาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ที ่22 วันที ่12 – 13 ธันวาคม 2545
ณ ลานจอดรถภาควชิาสตัวศาสตร      คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ที ่23 วันที ่9 – 10 มกราคม 2546
ณ ลานจอดรถภาควชิาสตัวศาสตร       คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ที ่24 วันที ่6 – 7 กมุภาพนัธ 2546
ณ ลานจอดรถภาควชิาสตัวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

าดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 25 วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2546
 ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
หาวิทยาลัยเชียงใหม

าดโกงโคงเกษตร (ปใหมเมือง) ครั้งที่ 26 วันที่ 3 - 5
ษายน 2546 ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร
ณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

าดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 27 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม
46 ณ ลานจอดรถภาควชิาสตัวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
หาวิทยาลัยเชียงใหม

ดโกงโคงเกษตร ครัง้ที ่ 28 วันที ่ 5 - 6 มถินุายน 2546
 ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร
หาวิทยาลัยเชียงใหม





 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 29 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2546 ณ ลา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 30 วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2546 ณ ลา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 31 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2546 ณ ลา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กิกิกิจจจกกกรรรรรรมมมกกกาาาดดดโโโกกกงงงโโโคคคงงงเเเกกกษษษตตตรรร    (((สัสสััญญญจจจรรร)))      จําจําจํานนนวววนนน    333   คคคร้ัร้ัร้ังงง

 กาดโกงโคงยี่เปง (สัญ
พฤศจิกายน 2546 
ธรรม มหาวิทยาลัยเช

 กาดโกงโคงเกษตรสัญ
งานถนนคนเดินชิมไว
ที่ 17 – 19 มกราคม 
ตําบลอุโมงค   จังหวัด

 กาดโกงโคงเกษตรสัญ
กันยายน 2546 ณ โร
⌫   
นจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร       

นจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร         

นจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร         

จร) ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 17
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒน
ียงใหม

จร ครั้งที่ 5 วันที่ 5 รวมใน
นไสอั่วหละปูน ครั้งที่ 2 วัน
2546 ณ สํานักงานเทศบาล
ลําพูน

จร ครั้งที่ 3 วันที่ 27
งเรียนอนุบาลเชียงใหม
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⌫   
หหหบบบริรริิกกกาาารรรวิววิิชชชาาากกกาาารรรผผผาาานนนสื่สืส่ื่อออวิววิิทททยุยยุุ   จําจําจํานนนวววนนน   444   รรราาายยยกกกาาารรร

 เกษตรใกลตัวทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชล 
FM100 ออกอากาศวันอังคาร เวลา 20.00 – 20.15 น.

 เกษตร มช. เพื่อหมูเฮา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย สวท. เชียงใหม วันจันทร เวลา
06.30 น. – 07.00 น. เกษตร มช. เพื่อหมูเฮา
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียแหงประเทศไทย สวท. ตาก
วันเสาร เวลา 13.00 น. – 13.30 น.

ยการวชิาการชานเรอืน ประจาํทกุวันเสาร เวลา 18.00-19.00 น. สถานวิีทย ุพลงังานทหาร AM 711 KHz

ายการเกษตรไทย ทางสถานีวิทยุ มก. แมโจ เวลา 17.30 น. – 18.00 น. วันเสาร – อาทิตย

ริรริิกกกาาารรรวิววิิชชชาาากกกาาารรรผผผาาานนนสื่สืส่ื่อออสิ่สิส่ิ่งงงพิพพิิมมมพพพทททออองงงถิ่ถิถ่ิ่นนน   จําจําจํานนนวววนนน   111222   คคครั้รัร้ั้งงง

อลัมน “เกษตรใกลตัว” ทางหนังสือพิมพไทยนิวส ฉบับประจําทุกวันเสาร

ริรริิกกกาาารรรวิววิิชชชาาากกกาาารรรผผผาาานนนสื่สืส่ื่อออโโโทททรรรทัทัทัศศศนนน   จําจําจํานนนวววนนน   222444   คคครั้รัร้ั้งงง

ยการ “ดิน น้ํา ปา พัฒนาชีวิต” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ออกอากาศ
ุกวันศุกรเวนศุกร

หหหบบบริรริิกกกาาารรรรัรรัับบบฝฝฝาาากกกขขขาาายยยผผผลิลลิิตตตผผผลลลเเเกกกษษษตตตรรร

คารดอยคาํ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จาํหนายผลติผลเกษตร ทีเ่คานเตอรเกษตร





รรราาายยยไไไดดดจจจาาากกกกกกาาารรรใใใหหหบบบริรริิกกกาาารรรวิววิิชชชาาากกกาาารรร   ปปปงงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณ   222555444666

เดือน กาดโกงโคง
เกษตร

เคานเตอร
เกษตร

ฝกอบรม/สัมมนา/
จัดภูมิทัศน

วารสาร
เกษตร

อื่น ๆ
(คาเชาหองประชมุ)

รวม

พฤษภาคม 9,789.25 17,955.80 - 410.00 - 28,155.05
มิถุนายน 13,930.00 13,760.50 - - - 27,690.50
กรกฎาคม 9,012.00 14,914.90 77,971.00 780.00 - 102,677.90
สิงหาคม 30,119.00 15,292.85 670.00 405.00 - 46,486.85
กันยายน 2,873.00 11,786.95 - 135.00 - 14,794.95
ตุลาคม 10,210.00 16,318.75 1,347.50 775.00 - 28,651.25
พฤศจิกายน 11,139.00 16,703.00 - 985.00 - 28,827.00
ธันวาคม 11,674.00 18,904.75 - 510.00 - 31,088.75
มกราคม 2,084.00 21,740.75 - 270.00 - 24,094.75
กุมภาพันธ 8,397.00 17,676.30 4,894.00 1,320.00 - 32,287.30
มีนาคม 13,062.00 16,876.65 - 410.00 - 30,348.65
เมษายน 5,569.00 14,701.25 - 585.00 3,000.00 23,855.25
รวม 127,858.25 196,632.45 84,882.50 6,585.00 3,000.00 418,958.20


จําแนกตามประเภทรายได
31%

20%

46%

1%2%
⌫   
กาดโกงโคงเกษตร

เคานเตอรเกษตร

ฝกอบรม/สัมมนา/จัดภูมิทัศน

วารสารเกษตร

อื่น ๆ (คาเชาหองประชุม)





บริก
เพือ่ส
ใหกบั
คณะ
วิชา
วิทย
คณะ
⌫   

                        

หนวยหองปฏบิติัการกลาง มหีนาทีใ่ห

ารดานอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร
นบัสนนุ  การเรยีน  การสอน และการวจิยั
คณาจารย    นกัวิชาการ และนกัศึกษา
เกษตรศาสตร ตลอดจนการใหบริการ
การ ดานการฝกอบรมการใชเครื่องมือ
าศาสตรแก ผูสนใจ ทั้งภายในและภายนอก
ฯ



ครภัุณฑวทิยาศาสตรใหบรกิาร จํานวน  41    รายการ ดังน

1. เครื่อง  Gas chromatography
And TCD   (มช. 2/31 ก)

การใชงาน : เปนเครื่องมือที่ใชใ
ปริมาณของสารตาง ๆ โดยอาศัยคุณ
สภาพที่เปนกาซเมื่อเคลื่อนที่ผานตัว
ใชงานวิเคราะหไดกวางขวาง เชน กา

ตกคางในดิน น้ํา และผลิตภัณฑดานการเกษตรตาง ๆ การวิเคราะหหา Vola
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหหา fatty acid, volatile oil ในตัวอยางอาหาร และ
ไฮโดรคารบอน (high boiling hydrocarbons & light hydrocarbon) ในงานดาน

2. กลองจลุทรรศนพรอมอปุกรณบนัทกึภาพ และจอรบัภาพ
(Research light microscope) (มช. 29/32 ก.)

การใชงาน     : เปนเครื่องมือใชสําหรับขยายขนาดภาพ
ตัวอยาง เชน เชื้อรา แบคทีเรีย เซลลพืช เซลลสัตว ที่มีขนาด
เล็กใหสามารถดูองคประกอบทางกายภาพได

3. เครือ่งมอืวเิคราะหชนดิของโปรตนีโดยวธิแียกดวยไฟฟา
(Gel electrophoresis) (มช. 30/32 ก)
       การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับสําหรับแยกขนาดของ
โปรตีน โดยอาศัย  กระแสไฟฟา

4.    เครือ่งอานความเขมของแถบ
 (Gel-scanner densitometer (มช.
      การใชงาน  : เปนเครื่องมือใช
⌫   
ี้

 (GC) with FID, ECD

นการวิเคราะหหาชนิดและ
สมบัติการแยกตัวของสารใน
กลาง เครื่อง GC นี้ สามารถ
รวิเคราะหหาสาร
tile organic, และ gas ใน
การวิเคราะหหาสารประกอบ
ปโตเคมี

ปฏกิริยิาในแผนเจล
 31/32 ก)
สําหรับอานผลจากแผนเจล





5. ตูอบ (Oven)  (มช. 31/32 ก)
    การใชงาน : เปนเครือ่งมอืใชสาํหรบัอบหาความชืน้ของตัวอยาง
พชื เชน หาความชืน้ของเมลด็พนัธุผกั  หรอืหาความชืน้ตัวอยาง
พชือาหารสตัว
6. กลองจุลทรรศนสามมิติ พรอมอุปกรณ (Stereo
microscope) (มช. 10/33 ก.)
    การใชงาน  : เปนเครื่องมือใชสําหรับขยายขนาด
ภาพตัวอยาง เชน เชื้อรา แบคทีเรีย เซลลพืช เซลลสัตว
ที่มีขนาดเล็ก ใหสามารถดูองคประกอบทางกายภาพได
7. เครือ่งวเิคราะหไนโตรเจน และสารประกอบโปรตนี
(Nitrogen analyzer) (มช. 11/33 ก.)
      การใชงาน : เปนเครือ่งมอืทีใ่ชวิเคราะหปรมิาณ
ไนโตรเจน/โปรตีนรวม ในตัวอยางดนิ พชื ปุย น้าํ อาหาร
และ อาหารสตัว เปนตน  

8.    เครือ่งวเิคราะหธาตุโดยอาศยัการดดูกลนืพลงังาน
ของอะตอม  (Atomic Absorption Spectrophotometer)      
(มช. 25/34 น)
        การใชงาน  : เปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการตรวจวดัปรมิาณธาตุ
ตาง ๆ โดยอาศัยสมบัติการดูดกลืนหรือคายพลังงานของ
อะตอมของธาตุที่ตองการวิเคราะหได ธาตุที่สามารถวิเคราะห
ได ไดแก Ca, Mg, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Ai, Cd, Ni, Co
เปนตน
⌫   
9. เครื่องทําตัวอยางใหแหงโดยวิธี (Freeze dry)
(มช 36/34 น)
      การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับทําตัวอยางใหแหง
โดยดูดความชื้นออกภายใตความเย็น และแรงดันตํ่า เพื่อรักษา
สารตาง ๆ ใหคงสภาพเดิม



10. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงย่ิงยวด  (มช.13/35ก)
      การใชงาน  : เปนเครื่องมือใชสําหรับแยกชั้นของสาร
ละลายออกจากกัน เชน การปนแยกตะกอนโปรตีน หรือการ
แยกตะกอนเชื้อรา เปนตน

 งานดานเคมีวิเคราะห ไดแกการใชวัด
aluminum, molybdenum, ฯลฯ

 งานดานเทคโนโลยีชีวภาพใชในการวัด

12. ตูหลอดแสงอุลตราไวโอเลต   (มช.1
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับส
แผนเจล ดวยแสงยูวีภายหลังผานการแย
กระแส ไฟฟา

13. เครื่องบมเชื้อชนิดใชกาซคารบอนได
(มช.16/35ก)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับเพ
เพิ่มขยายจํานวน เซลลที่ตองการ เชน การ
ผสม เปนตน
11. เครื่องวัดความขุนของสารชนิดลําแสงคู (UV-VIS
Spectrophotometer) (มช. 14/35 ก)
       การใชงาน : เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดปริมาณสาร
ตาง  ๆ โดยอาศยัสมบติัการดดูกลนืคลืน่แสงหรอืพลงังานโมเลกุลที่
เปนองคประกอบของสารนั้น โดยมีขอบเขตการใชงานโดย
สังเขปดังนี้
หาปริมาณของ Phosphorus, a

ปริมาณ DNA, amino acid,

5/35 ก)
องดูแถบดีเอ็นเอบน
กขนาดดีเอ็นเอดวย

ออกไซด

าะเลี้ยงเซลล และ
เพาะเลี้ยงเซลลลูก
⌫   
mmonium, nitrate, iron,





1 4. เครื่องถายฝากรหัสพันธุกรรม     (มช. 6/36 ก)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับถายฝากรหัส
พันธุกรรม เชน การถายฝากรหัสพันธุกรรมของไวรัสเขาสู
เซลลพืช เปนตน

15. เครื่องเขยาตัวอยาง     (มช. 17/37ก)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับผสมสารเคมี และ
ตัวอยางใหเขากัน หรือชวยเรงปฏิกิริยาการทดลอง

18. เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง 
(มช. 31/37 ก และ มช. 31/37 ข)
      การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําห
เตรียมสาร และชั่งตัวอยางสําหรับทําการท
ละเอียดที่ทศนิยม  4  ตําแหนง


16. เครื่องกรองน้ําเพ่ือการวิเคราะห     (มช. 22/37 ก)
⌫   
     การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับผลิตน้ํากลั่นบริสุทธิ์
เพื่อใชในการวิเคราะหภายในหองปฏิบัติการ

17. เตาเผาตัวอยางเพ่ือการวิเคราะห    (มช. 23/37 ก)
      การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับสําหรับวิเคราะหหา
เถาในตัวอยาง เชน หาเถาในอาหารสัตว   หาเถาในน้ําผึ้ง
เปนตน

และ 3 ตําแหนง     

รับวัดปริมาณในการ
ดลอง โดยมีความ



19. เครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (มช. 33/37 ก.)
     การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับปรับแรงดันใหคงที

20. เครื่องวัดพ้ืนที่ใบ และความยาวราก  (มช. 17/38)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดพื้นที่ใบ และ
ความยาวราก เชน  วัดพื้นที่ใบลําไย ใบมะมวง เปนตน

21. เครื่องวัดแสงใตทรงพุมพืช    (มช. 18/38 ก)
      การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดแสงใตทรงพุมของ
พืช เชนใตพุมตนลําไย  หรือตนมะมวง เปนตน

22. เครื่องกวนสารละลายพรอมแผนความรอน  (มช.9/38)

     การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับกวนสารละลายใหเขากัน
และมีแผนความรอนชวยใหการละลายดีขึ้น
23. เครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของ พืช          
(มช.19/38 ก)

      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสง ของพืช เชน ใบลําไย  ใบมะมวง  ใบสตอเบอรี่
เปนตน
⌫   




24. เครื่องวัดคลอโรฟลลในพืช (มช. 19/38 ก.)

      การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสงของพืช

25. เครื่องบันทึกขอมูลสนาม  (มช. 20/39)

       การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับบันทึกความชื้น
อุณหภูมิ ความเร็วลม ในสนาม หรือพื้นที่การทําการทดลอง
26. ตูปลอดเชื้อ     (มช. 34/40 ก)
      การใชงาน   : เปนเครื่องมือใชสําหรับเตรียมสารเคมีที่เปน
อันตรายตอ ระบบทางเดินหายใจ
27. หมอนึ่งอบฆาเชื้อภายใตแรงดัน   (มช. 1/43ก.)

       การใชงาน  : เปนเครื่องมือใชสําหรับอบฆาเชื้ออุปกรณ
วิทยาศาสตร เชน การเตรียมอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
หรือเตรียมอุปกรณในการเลี้ยงเซลล เปนตน

⌫   
28. เครื่องอานปฏิกิริยาไมโครเพลท  (มช. 2/43 ก)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับอานปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ระหวาง สารต้ังตน และเอนไซม ในกระบวนการ เอนไซม
อิมมูนโนแอสเซ คาที่อานไดแสดงถึงปริมาณสารที่ ตองการวัด




30. เครื่องวัดสีพืช    (มช. 3/43 ก)

       การใชงาน : เปนเครื่องมือใชวัดความแตกตางของสี
ที่บริเวณตาง ๆ ของใบพืช  และสามารถใชวัดสีของเนื้อ เพื่อ
เปนดัชนีวัดคุณภาพเนื้อ
29. เครื่องเพ่ิมปริมาณพันธุกรรม   (มช. 1/44 ก)

      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับเพิ่มปริมาณรหัส
พันธุกรรมที่ ตองการเพื่อนําไปใชในการจําแนกความแตกตาง
ทาง พันธุกรรม เชน การตรวจหาโครโมโซม Y ในตัวออนโค
หรือ จําแนกความแตกตางของสายพันธุโคนม เปนตน
31.เครื่องหมุนเหวี่ยงอุณหภูมิตํ่า   (มช.6/44 ก)

      การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับแยกชั้นของสาร
ละลายออกจากกัน เชน การปนแยกตะกอนโปรตีน   หรือการ
แยกตะกอนเชื้อรา เปนตน
32. HPLC   (JICA)

       การใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับแยกสารแตละชนิด
ออกจากกัน เพื่อวิเคราะหหาปริมาณสารที่ตองการ เชน การ
วิเคราะหปริมาณน้ําตาลซูโครสในน้ําผึ้ง หรือวิเคราะหสารพิษ
ตกคาง ในผัก ผลไม เปนตน
33. UV-Visible spectrophotome

       การใชงาน : เปนเครื่อง
ตองการ โดยอาศัยความสามาร
ของสารชนิดตาง ๆ
⌫   
ter (JICA)

มือใชสําหรับวัดปริมาณสารที่
ถในการดูดกลืนแสงที่ตางกัน





34. G
      ก
สารท
มัน ย

36. เ
       

38. เ
(หอง
      ก
โดยอ


⌫   
as Chromatography   (JICA)
ารใชงาน :  เปนเครื่องมือใชสําหรับแยก และหาปริมาณ
ี่ตองการ โดยใชหลักการของโครมาโตรกราฟ เชน กรดไข
าปราบศัตรูพืช ที่ตกคางในตัวอยางผัก ผลไม เปนตน

35. Homogenizer 2 เครื่อง  (JICA)
     การใชงาน  : เปนเครื่องมือใชสําหรับปนตัวอยางใหมีขนาด
เล็ก และผสมเขากัน

ครื่องวัดศักยน้ําในพืช  (JICA)
การใชงาน  : เปนเครือ่งมอืใชสาํหรบัการวดัศักยน้าํในใบพืช

37. เครื่องวัดพ้ืนที่ใบ  (JICA)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดพื้นที่ใบของพืช
เชนใบลําไย ใบมะมวง เปนตน

ครื่องระเหยสารภายใตสภาพแรงดันตํ่า
ปฏิบัติการกลาง)
ารใชงาน  : เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับกลั่นสารที่ตองการ
าศัยอุณหภูมิ





39. เครื่องระเหยสารภายใตสภา
(JICA)
      การใชงาน : เปนเครื่องมือ
โดยอาศัย อุณหภูมิ

40. เครื่องหลอเย็นระบบหมุนเวียน
      การใชงาน  : เปนเครื่องมือใชสําหรับรักษาอุณหภูมิสาร
ละลายใหมีอุณหภูมิ ตํ่าภายในถังวิเคราะหเจล ขณะกําลังแยกดี
เอ็นเอ

41. เครื่องวัดการเปดปดปากใบพืช   (JICA)
      การใชงาน  : เปนเครื่องมือใชสําหรับวิเคราะหการปด เปดปากใบพืช ดูกา
⌫   
พแรงดันตํ่า 2 เครื่อง

ใชสําหรับกลั่นสารที่ตองการ

รคายน้ําของพืช





สสสถิถถิิตตต

ที่สุดจ
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
จํานวน


⌫   
ิิ ิกกกาาารรรใใใชชชเเเคคครื่รืร่ื่ออองงงมืมมืือออคคครุรรุุภัภภััณณณฑฑฑวิววิิทททยยยาาาศศศาาาสสสตตตรรร

การแสดงจํานวนชั่วโมงการใชงานครุภัณฑวิทยาศาสตร แบงตามชนิดเครื่องมือที่มีผูใชบริการมาก
ํานวน 7 ชนิด ไดแก เครื่องบมเชื้อชนิดใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 incubator) 8,280 ชั่วโมง
กรองน้ํา (Water Purification) จํานวน 2,199 ชั่วโมง เครื่อง Gas Chromatography 2,052 ชั่วโมง
 Freeze dry 1,948 ชั่วโมง เครื่องหมุนเหว่ียงควบคุมอุณหภูมิ (Thermal centrifuge) 1,468 ชั่วโมง
ระเหยภายใตสภาพแรงดันตํ่า (Rotary evaporator) 1,276 ชั่วโมง และ UV spectrophotometer
 1,101 ชั่วโมง   
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ชนดิเครือ่งมอื

 ปรมิาณการใชงานเครือ่งมอืหองปฏบิตักิารกลาง (ช่ัวโมง)





การแสดงการใชงานครุภัณฑวิทยาศาสตร แบงตามภาควิชาตาง ๆ ต
กันยายน 2546 โดยมีสถิติการใชบริการดังนี้ ภาควิชาพืชสวนรอยละ 25  ภา
ภาควิชาพืชไรรอยละ 21 ภาควิชาปฐพีศาสตรรอยละ 11 ภาควิชากีฎวิทยารอย
รอยละ 3 และใหบริการหนวยงานอื่น ๆ รอยละ 12 เชน คณะอุตสาหกรรมเ
เปนตน

ปริมาณการใชงานเคร่ืองมือวทิยาศาสตรหองปฏิบติัการกลางแบ

ปฐพีศาสตร
11%

โรคพชื
3%

กฎีวทิยา
5%

สตัวศาสตร
23%

พืชไร
21%
⌫   
ั้งแตเดือนตุลาคม 2545 ถึง
ควิชาสัตวศาสตรรอยละ 23
ละ 5 และ  ภาควิชาโรคพืช
กษตร   คณะเภสัชศาสตร

งตามภาควชิา

พชืสวน
25%

อ่ืน ๆ
12%





กกกาาารรรใใใ

โโโคคครรรงงงกกก

บริการ
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คุณภา
บริการ
รวมถึง
ในการ
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บริษัท

รรราาายยยกกก
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⌫   
หหหบบบริรริิกกกาาารรรดดดาาานนนกกกาาารรรวิววิิเเเคคครรราาาะะะหหหขขขออองงงหหหออองงงปปปฏิฏิฏิบับบััติตติิกกกาาารรรกกกลลลาาางงง

าาารรร    :::   กกกาาารรรวิววิิ เเเคคครรราาาะะะหหหคุคคุุณณณภภภาาาพพพแแแลลละะะสสสาาารรรตตตกกกคคคาาางงงใใในนนผผผลิลลิิตตตภัภภััณณณฑฑฑจจจาาากกกผึ้ผึผ้ึ้งงง
หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นเพื่อให

การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และใหบริการดานการวิเคราะหแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก
ารย นักวิชาการ เจาหนาที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ในป 2545-2546 ไดเปดใหมีโครงการการวิเคราะห
พและสารตกคางในผลิตภัณฑจากผึ้ง ในระยะระหวางเดือนพฤศจิกายน 2545 - กรกฎาคม 2546 ให
การตรวจคุณภาพและสารตกคางเปน จํานวน 4,073 ตัวอยาง แกบริษัทผูสงออกและรับซื้อน้ําผึ้ง
ฟารมของเกษตรกรรายยอยเปนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตน้ําผึ้งของไทย ซึ่งแหลง
ผลิตสวนใหญอยูในเขตภาคเหนือ

รรระะะสสสงงงคคค
เพื่อใหบริการวิชาการงานดานการตรวจวิเคราะหคุณภาพและสารตกคางในผลิตภัณฑจากผึ้งแก
ผูประกอบการ เกษตรผูเลี้ยงผึ้ง แประชาชนทั่วไปที่สนใจ

าาารรรกกกาาารรรใใใหหหบบบริรริิกกกาาารรร
รายการวิเคราะห วิธีวิเคราะห อัตราการคาบริการ

  Chloramphenicol ELISA 700
  Tetracycline Tetrasonsor 700
  Tetracycline
   Chlortetracycline
   Oxytetracycline

HPLC            2,000

  %Glucose,Fructose,
    Sucorse,Maltose

HPLC            1,600

   Ash AOAC(2000) 300
  ๐ Brix at 20 ๐ C AOAC(2000) 200
  Moisture AOAC(2000) 330
  Acidity AOAC(2000) 400
  Reducing sugar AOAC(2000) 400
. Dextrin AOAC(2000) 300
. Starch AOAC(2000) 200
. Protien AOAC(2000) 400
. Hydroxymethyfulfural HPLC            1,600

5. Hydroxymethyfulfural AOAC(2000) 400
6. Diastatic Activity AOAC(2000) 500





รรราาายยยไไไดดดจจจาาากกกกกกาาารรรใใใหหหบบบริรริิกกกาาารรรหหหออองงงปปปฏิฏิฏิบับบััติตติิกกกาาารรรกกกลลลาาางงง
เดือน จํานวนเงินรายไดท

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน

รวม
⌫   
ี่ใหบริการ
200.00

11,750.00
434.00

3,755.00
60.00

2,303.00
10,231.50
1,635.00

800.00
75.00

1,103.00
200.00

32,546.50





 


ไดรับ
ใหเป
หอง
มหา
วิเค
ผลิต
บริก
ทั้งภ
⌫   
           
             

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นหนวยงานหลักในการประสานงานเครือขาย
ปฏิบัติการของคณะฯ/หนวยงาน ในสังกัด
วิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดต้ังศูนยเครือขาย
ราะหและตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร
ภัณฑอาหาร และ     สิ่งแวดลอม  สําหรับให
ารแกเกษตรกร ผูประกอบการ และหนวยงาน
าครัฐและเอกชน



หลักการและเหตุผล

 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของ
ยุทธศาสตรการแขงขันสินคาเกษตร เปนหนึ่งในยุทธศาสตรรายสาขา

การปรับเปลี่ยนจากระบบการเกษตรดั้งเดิมไปสูเกษตรแผนใหมที่มีการดําเนินก
ระดับไรนาไปถึงมือผูบริโภค (From Farm to Table) รวมทั้งเนนคุณภาพ แ
โดยมุงเนนที่จะทําใหประเทศไทยเปนครัวของโลก เปนผูนําดานการเกษตรใน
โลก อยางไรก็ตามการดําเนินการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะสินคาเกษตรในป
ตามมาตรการและขอกําหนดตาง ๆ ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานหรือองคกรนาน
ผูกพันขององคการการคาโลก (WTO) ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกตองลดภาษ
ลง ซึ่งรวมถึงสินคาดานการเกษตร ประเทศตางๆ จึงไดปกปองการผลิต และร
โดยอาศัยมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosan
ใชในการจํากัดการนําเขาสินคาเกษตร ดังนั้นผูผลิตจําเปนจะตองผลิตสิน
มาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปนเปอนของสารพิษตกคางตาง ๆ ทางการ
กําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ปจจุบัน มีหนวยงานตาง ๆ รวมกันรับผิดชอบดําเนินการ 
คุณภาพผลผลิต โดยใหความสําคัญในการผลิตที่มีคุณภาพ ดูแลระบบผลิตต้ัง
รวบรวมผลผลิต และการแปรรูป เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอด
มาตรฐานของ FAO/WHO, CODEX, OIE, IPPC อยางไรก็ตามในปจจุบันกา
สําเร็จเทาที่ควรในดานการดูแลตรวจวิเคราะห และรับรองผลผลิต เนื่องจา
บุคลากร

 บทบาทของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมในการสนบัสนนุนโยบายรฐับาลดา
ในป 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดต้ังเปาหมายของเกษ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร(GAP) จํานวน 325,000 ราย พื้นที่รวม 5,542,7
27 ชนิด ซึ่งพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 50 % อยูในเขตภาคเหนือ ซึ่งเปนแหล
ของประเทศไทย  ทั้งนี้การตรวจสอบมาตรฐานการปนเปอนสินคาเกษตร ผลิตภ
จะดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งใหคําแนะนําแกเกษตรกร ผูสงออ
อุตสาหกรรมการแปรรูป  ซึ่งตามรายงานในป 2546 สํานักงานวิจัยและพัฒนาก
เกษตร ไดทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพผักและผลไมสําหรับสงออกในภาคเหน
เทานั้น

เพื่อเปนการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาดังกลาว ม
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเทคโนโลยี องคความรู และเครื่องมือที่ทันสมัยพอสมคว
“ ศูนยเครือขายวิเคราะห และตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร ผลิตภัณฑ
เพื่อรวบรวมศักยภาพของหองปฏิบัติการจากหนวยงานภายในมหาวิทยา
⌫   
ที่สําคัญของชาติ ที่จะตองมี
ารครบวงจร ต้ังแตการผลิต
ละความปลอดภัยของสินคา 
การผลิตอาหารปอนสูตลาด
จจุบัน จําเปนจะตองปฏิบัติ
าชาติ ซึ่งในขณะนี้ตามขอ   
ีนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ 
ะบบตลาดภายในของตนเอง 
itary: SPS) เปนมาตรการที่
คาใหไดคุณภาพสินคาตาม    
เกษตร ประเภทสารปองกัน
    ตรวจสอบและรับรอง     
แต  ในแปลงปลูก ในการ  
ภัย   ในการบริโภคตาม   
รดําเนินงานยังไมประสบผล
กขาดแคลนเครื่องมือ และ

น “อาหารปลอดภัย”
ตรกรที่จะไดรับการรับรอง   
43 ไร ครอบคลุมพืชจํานวน 
งผลิตผักและ  ผลไมที่สําคัญ
ัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม
ก และ    ผูประกอบการ   
ารเกษตรเขต 1 กรมวิชาการ
ือไดเพียง 2,000 ตัวอยาง   

หาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งเปน
ร จึงกําหนดใหมีการจัดต้ัง         
อาหารและสิ่งแวดลอม ” 
ลัยรองรับการใหบริการตอ





เกษต
ประส

วิสัย

ไดมา
ภายใ

พัน

กลุม

กิจก


⌫   
รกร ผูประกอบการนําเขา-สงออก ผูประกอบการโรงงาน หนวยงานภาครัฐอยางเปนเอกภาพและเกิด
ิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเปนการใหบริการอยางมีมาตรฐานเดียวกันและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ทัศน
เปนศูนยบริการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม ที่

ตรฐานสากล สามารถใหการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินคา เพื่อการสงออกและบริโภค    
นประเทศ

ธกิจ
 ใหบริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงที่นําเขาและสงออก เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของสินคาเกษตร

 ใหบริการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตและแหลงผลิต (GAP, GMP, HACCP) เพื่อรับ
การรับรองจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจเต็มในการออกใบรับรองมาตรฐาน

 ใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคและองคความรูใหมๆในการวิเคราะหและตรวจสอบสินคาเกษตร      
ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจใหทันสมัยและทันเหตุการณ

 ใหความรูดานวิชาการ รวมถึงชวยพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการและ
กระบวนการตรวจวิเคราะหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

เปาหมาย
 เกษตรกร และชุมชน
 ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑดานอาหาร
 ผูประกอบการนําเขา-สงออกสินคาเกษตรและอาหาร
 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ, NGOs

รรมที่ดําเนินงาน
 ใหบริการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารตกคางชนิดตาง ๆ ในตัวอยางสินคาเกษตร ผลิตภัณฑ
อาหาร และสิ่งแวดลอม  (ภาคผนวก 1)

 ใหบริการรับรองคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑอาหาร
 ใหบริการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตและแหลงผลิตใหไดมาตรฐาน GAP/GMP/

HACCP
 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการเครือขายใหมีประสิทธิภาพ





โครงสรางของเครือขายและแผนภูมิการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสรางองคกร

เกษตรกรและชุมชน

ผูประกอบการการนําเขา-สงออก

คคคณณณะะะกกกรรรรรรมมมกกกาาารรรอําอําอํานนนวววยยยกกกาาารรรศูศูศูนนนยยยฯฯฯ
(คณะเกษตรศาสตร เลขานุการ)

อออธิธิธิกกกาาารรรบบบดีดดีี

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะเเเกกกษษษตตตรรรศศศาาาสสสตตตรรร

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะอุอุอุตตตสสสาาาหหหกกกรรรรรรมมมเเเกกกษษษตตตรรร

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะวิวิวิศศศวววกกกรรรรรรมมมศศศาาาสสสตตตรรร

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะวิวิวิทททยยยาาาศศศาาาสสสตตตรรร

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยยสสสถถถาาาบับับันนน
วิวิวิจัจจััยยยแแแลลละะะพัพัพัฒฒฒนนนาาาวิวิวิทททยยยฯฯฯเเเทททคคคโโโนนนโโโลลลยียียี

ผูประกอบ

ศูศศููนนนยยยเเเคคครืรรืือออขขขาาายยย
วิววิิ เเเคคครรราาาะะะหหหฯฯฯ

คณะกรรมการดําเนินงาน

สสส

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
สสสถถถาาาบับับันนนสุสุสุขขขภภภาาาพพพสัสัสัตตตววว

ผูใชบริการ
⌫   
หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะสัสัสัตตตวววแแแพพพทททยยยศศศาาาสสสตตตรรร

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะเเเทททคคคนินนิิคคคกกกาาารรรแแแพพพทททยยย

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
คคคณณณะะะเเเภภภสัสัสัชชชศศศาาาสสสตตตรรร

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
สสสภภภาาาบับับันนนวิวิวิจัจจััยยยวิวิวิทททยยยาาาศศศาาาสสสตตตรรร สุสุสุขขขภภภาาาพพพ

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
สสสถถถาาานนนวิวิวิทททยยยาาากกกาาารรรหหหลัลัลังงงกกกาาารรรเเเก็กก็็บบบเเเกี่กีก่ี่ ยยยววว

หนวยงานของภาครัฐ

การแปรรูปผลิตภัณฑ

หหหออองงงปปปฏิฏฏิิ บับับั ติติติกกกาาารรรเเเคคครืรรืือออขขข าาายยย
ถถถาาานนนบบบริรริิกกกาาารรรวิวิวิทททยยยาาาศศศาาาสสสตตตรรรแแแลลละะะเเเทททคคคโโโนนนโโโลลลยียียี
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⌫   
      ⌦⌦
ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย จัดต้ังขึ้น

ามรวมมือ และสนับสนุนจากบุคคลและหนวยงาน
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย คณะเกษตรศาสตร
ิทยาลัยเชียงใหม ไดรับเปนหนวยงานรับผิดชอบ
ศูนย ฯ เพื่อเปนศูนยศึกษาวิจัย ฝกอบรม และ
รความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการแปรรูปลําไย
ะเทศ การจัดต้ังศูนย ฯ ไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2540
ริเวณบานเหลายาวเหนือ ตําบลเหลายาว อําเภอ
ง จังหวัดลําพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 220 ไร
ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ (อดีตคณบดี
ษตรศาสตร) และคณะทํางานเปนผูรับผิดชอบ
การ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา สรวมศิริ
ดีคณะเกษตรศาสตรปจจุบัน) รับผิดชอบตอเนื่องมา
จจุบันนี้



คคควววาาามมมเเเปปปนนนมมมาาาใใในนนกกกาาารรรจัจัจัดดดต้ัต้ัต้ังงงศูศศููนนนยยยศึศศึึกกกษษษาาาแแแลลละะะพัพพััฒฒฒนนนาาาลําลําลําไไไยยยหหหริรริิ ภุภุภุญญญ

ลาํไย Euphoria Longana Lam. จดัเปนไมผลเศรษฐกจิสาํคญัของประเท
จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน ถือวาเปนพื้นที่ที่ปล
ของประเทศ โดยมีพื้นที่ในการปลูกลําไยรวมกันถึงรอยละ 71 หรือประมาณ 32
2539-2540 ซึ่งเปนปที่ออกดอกออกผลดี มีปริมาณทั้งสิ้น 135,922 ตัน คิดเปน
วาเปนพืชที่ทํารายได ใหแกเกษตรกรมาก ทั้งในรูปของผลสดและลําไยแปรรูป 
ฮองกง สิงคโปร สวนลําไยแหงทั้งเปลือกนั้นสงออกไปยังประเทศจีนและหลาย
ความเหมาะสมในการปลูกลําไยของประเทศไทย จึงไดมีการขยายตัวการปลูกล
มากโดยขยายถึง 36 จังหวัดของประเทศไทย จากผลการพัฒนาการปลูกและก
งานที่เกี่ยวของคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย จัด
(Product Champion) โดยมีการกําหนดนโยบายในการสนับสนุนพัฒนาพ
การแปรรูป การสงออกและการตลาดไวอยางชัดเจน จึงนับวาการปลูกและ      
พัฒนาไดเปนอยางดียิ่ง ถึงแมวาจะมีการขยายตัวของการปลูกและการผลิตลําไ
ผลผลิตลําไยก็ยังมีปญหาในการติดดอกออกผล เนื่องจากลักษณะของลําไยเปน
จึงไดมีความพยายามในการดําเนินการศึกษาวิจัยลําไยในแงมุมตางๆ เพื่อทํา
การพฒันาเทคโนโลยกีารติดดอกออกผลในลกัษณะตางกนั จนพบวาสารโพแทสเซยี
ออกดอกทีใ่หผลด ีแตอยางไรก็ดี ในดานวิชาการยังขาดความรูในเรื่องการปรับป
การปองกันกําจัดศัตรูลําไย การเก็บเกี่ยวความเหมาะสมในการใชสารกระตุน พ
รักษา และการแปรรูปลําไยในระยะยาวอีกมาก

ความเหมาะสมของจงัหวดัลาํพนูในการเปนศนูยกลางการศกึ

ถึงแมวาลําไยจะมีการปลูกกระจายไปทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก แล
เมื่อเปรียบเทียบประวัติการพัฒนาที่ยาวนาน จังหวัดลําพูน นับวาเปนชุมชน
1,400 ป อาชีพโดยรวมของประชากรยึดถือการเกษตรเปนหลักเหมือนดั้งเดิม โ
ขาว พืชไร หอม กระเทียม เปนหลัก และมีลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจพื้นฐาน จัง
ลําไยที่ใหญของประเทศใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหมประกอบกับสภาพภูมิประเ
เปนจุดเริ่มตนของการเพาะปลูกลําไยในประเทศ ดังนั้นจังหวัดลําพูนจึงมีความ
ในการศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อสามารถถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาไดไปสูเก
ไดโดยตรงและทันที ทางคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมปรึก
ทั้งภาครัฐและเอกชน และไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนในการที่คณะเก
หลักในการจัดต้ังศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย ดังนั้น  คณะเกษตรศาสตรจึงไดร
⌫   
ชัชชััยยย

ศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ูกลําไยดั้งเดิมและสําคัญที่สุด
8,329 ไร ผลผลิตลําไยในป 
มูลคา 5,030 ลานบาท นับ
ตลาดใหญของลําไยสดไดแก 
ประเทศ จากศักยภาพและ
ําไยหลังป 2539 เปนจํานวน
ารผลิตลําไย ยังผลใหหนวย
ใหลําไยเปนไมผลยอดเยี่ยม 
ันธุ การปลูกและการผลิต       
การผลิตลําไยมีโอกาสในการ
ย    ออกไปมากก็ตาม แต
การทยอย    ติดผลปเวนป 
ใหลําไยใหผลผลติสม่าํเสมอ 
มคลอเรตเปนสารกระตุนการ
รุงพันธุ การดูแลรักษาลําไย    
ิษตกคาง ตลอดจนการเก็บ

ษาและพฒันาลาํไย

ะภาคอื่นๆของประเทศ แต
เกาแกที่มีอายุการพัฒนาถึง
ดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ
หวัดลําพูนจัดเปนแหลงผลิต
ทศ สภาพภูมิอากาศ และ
เหมาะสมที่จะเปนศูนยกลาง
ษตรกรสวนใหญของประเทศ
ษาหารือกับหนวยงานตางๆ
ษตรศาสตรจะเปนหนวยงาน
างโครงการเพือ่จดัต้ังศูนยศึกษา

⌦



และพฒั
จากหน
กรมวิช
เกษตร
ลําพูน
ออกลํา
สมาชิก

วัววััตตตถถถุป

ลําไยข

สสสถถถาาานน

และได
ประมา
โครงก
ประโย
อนุญา
ความเ
กรมป


⌫   
นาลาํไยขึน้ใหชือ่วา “ศูนยศึกษาและพฒันาลาํไย “หรภุิญชัย” โดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม
วยงานและบุคคลตางๆ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
าการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัย
ศาสตร องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัด
 สถาบันและกลุมเกษตรกรในจังหวัดลําพูน ชมรมชาวสวนลําไยในจังหวัดลําพูน ชมรมผูคาและสง
ไย  สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ผูนําเกษตรกรในจังหวัดลําพูน  ผูวาราชการจังหวัดลําพูนและ
สภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําพูน

ุุปปรรระะะสสสงงงคคค

1. เพื่อเปนศูนยศึกษา วิจัย ฝกอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการแปรรูป
องประเทศ โดยมีเปาหมายหลักคือ

1.1 เพื่อเปนศูนยศึกษาวิจัยแบบครบวงจรเกี่ยวกับการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวตลอดจน
การวิจัยเพื่อแกปญหาใหกับเกษตรกร และผูประกอบการอุตสาหกรรม

1.2 เพื่อรวบรวมพันธุลําไยเศรษฐกิจและพันธุพื้นบาน สําหรับการศึกษาและพัฒนาลําไย
ใหมที่เหมาะสมตอการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

1.3 เพื่อเปนศูนยฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกรผูเพาะปลูกลําไย และกลุมผูประกอบการ
แปรรูป ใหไดรับทราบเทคนิควิทยาการแผนใหม

1.4 เปนศูนยกลางสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อความแข็งแกรงดานการตลาดผล
ผลิตลําไย

2. เพื่อรวมสมโภชเมืองลําพูน 1,400 ป

นท่ีท่ีท่ีจัจัจัดดดต้ัต้ัต้ังงงศูศศููนนนยยยศึศศึึกกกษษษาาาแแแลลละะะพัพพััฒฒฒนนนาาาลําลําลําไไไยยย   “““หหหริรริิ ภุภุภุญญญชัชชััยยย”””

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการหาสถานที่จัดต้ังศูนยฯ ในป พ.ศ. 2540
พื้นที่บริเวณบานเหลายาวเหนือ ตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มีเนื้อที่ทั้งหมด
ณ 220 ไร เปนพื้นที่ที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาบานโฮง จังหวัดลําพูน ติดกับพื้นพื้นที่ของ
ารพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว เนื่องจากเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จึงจําเปนตองของอนุมัติเขาทํา
ชนจากกรมปาไม ดังนั้นทางคณะเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการทําเรื่องของ
ติใชพื้นปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดต้ังศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย “หริภุญชัย” จังหวัดลําพูน โดยไดรับ
ห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลเหลายาว ไดรับการอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่จาก
าไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 (ประกาศของกรมปาไม ในภาคผนวก)

⌦



แแแนนนวววทททาาางงงกกกาาารรรดําดําดําเเเนินนิินนนงงงาาานนน
1. การพัฒนาพื้นที่ของศูนย ฯ

สํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตของพื้นที่โดยละเอียด สํารว
ความเหมาะสมของดนิ  วิเคราะหคณุภาพของดนิและน้าํ  และวางแผนการใชประโย
วัตถุประสงคคือ พื้นที่อํานวยการ ศูนยฝกอบรม และที่พัก พื้นที่แปลงวิจัยและพ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป พื้นที่สาธิตการผลิตเชิงการคา  พื้น
พื้นที่แปลงรวบรวมพันธุและพัฒนาสายพันธุลําไย  พื้นที่ถนนและสิ่งอํานวยควา
ระบบเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม และพื้นที่อางเก็บน้ํา

จัดสรางรั้ว อาคารสํานักงาน ที่พัก  โรงเรือนเพาะชํา  โรงงานแปรรูป 
และระบบน้ํา

2. การดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ
จัดแบงงานของศูนยฯ ออกเปน 3 ฝาย ตามหนาที่รับผิดชอบดังนี้.-

2.1 ฝายบริหารและการตลาด
ทําหนาที่ดูแลการบริหารงานของศูนยฯ การจัดซื้อ จัดจาง ซอมบํา

การจําหนายผลผลิตและกลาพันธุ การประเมินผลกิจกรรมของศูนยฯ ทุกป

2.2 ฝายวิจัยและพัฒนา
ทําหนาที่วิจัยและพัฒนา  และประสานงานกับ กรมวิชาการเกษตร 

และสถาบันการศึกษาอื่น  ในการวิจัยเพื่อหาขอมูลและพัฒนาลําไยใหมีผลผลิต
ประทานสดและเพื่อการแปรรูป  ตลอดจนวิจัยทางตลาดและเศรษฐศาสตร เพื่อ
การวิจัยจะครอบคลุมไปถึง.-

2.2.1 ระยะกอนเก็บเกี่ยว (Preharvest) ซึ่งประกอ
(รวบรวม คัดเลือก ผสมพันธุ) ดิน ปุย น้ํา การเขตกรรม ก
และการจดัการอืน่  ๆ อาท ิ การแกปญหาการออกดอกเวนป 
การพฒันาและหาเครือ่งจกัรกลเขามาแทนแรงงานคน ซึง่นบัวันจ

2.2.2 ระยะหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ศึก
ความเสียหาย และรักษาคุณภาพของลําไยใหเปนที่พอใจของ
การศึกษาระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  วิธีการขนสง  ภ
การรักษาความสดและสีผิว  การจัดการกอนบรรจุ และการเ
⌫   
จดิน จัดทําแผนที่ดิน แผนที่
ชนของพืน้ทีใ่หเหมาะสมตาม
ัฒนา  พื้นที่โรงงานเพื่อวิจัย
ที่แปลงผลิตกลารับรองพันธุ
มสะดวก    พื้นฐาน  แปลง

 โรงพัสดุ ระบบถนน ไฟฟา

รุง งานพัสดุ และการเงิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สูง คุณภาพดี ทั้งรูปการรับ
นําไปสูการมีรายไดสูงสุด ซึ่ง

บไปดวยการศึกษาวิจัยพันธุ
ารควบคุมโรคและแมลงศัตรู
การจดัการทรงพุมใหเหมาะสม     
ะหาลาํบากและ คาจางสงู

ษาการจัดการ เพื่อลด
ตลาด และผูบริโภค  อาทิ
าชนะบรรจุระหวางการขนสง
ก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย
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เกี่ยวข

และพัฒ


⌫   
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเขามาใชแทนแรงงานคนในระยะการเก็บเกี่ยว  
การคัดเลือกขนาดของผลลําไย และอื่น ๆ

2.2.3  การแปรรูปและการตลาด (Processing and Marketing) ศึกษา
การนําลําไยสดไปแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตผล และศึกษากลไก
การตลาดของลําไย

2.3 ฝายสาธิตและฝกอบรม เกษตรกร แมบานเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ
รบัผดิชอบและประสานงานกบักรมสงเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานที่
อง
งานสาธิตและฝกอบรม งานเผยแพร รวมกับฝายวิจัยเพื่อผลิตกลาพันธุและรับรองพันธุ งานสัมมนา
นากลุมเกษตรกร แมบานเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ

⌦



งงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณดําดําดําเเเนินนิินนนกกกาาารรร   (((งงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณแแแผผผนนนดิดดิินนน)))   ปปปรรระะะจําจําจําปปป   222555444222   –––   222555444666

จําจําจําแแแนนนกกกตตตาาามมมปปปงงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณ

ปงบประมาณ 2546
จํานวน 2.00 ลานบาท  (13%)

ปงบประมาณ 2545
จํานวน 2.86 ลานบาท  (19 %)

ปงบประมาณ 2542
จํานวน 0.5 ลานบาท (3%)

ปงบประมาณ  2543
จํานวน  4.75 ลานบาท (31%)

ปงบประมาณ 2544
จํานวน  5.19 ลานบาท (34% )

ง

จําจําจําแแแนนนกกกตตตาาามมมหหหมมมวววดดดรรราาายยยกกกาาารรร
หมวดปรับปรุงพื้นที่
จํานวน 0.5 ลานบาท  (3%)

หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
จํานวน 3.00 ลานบาท (20%)

หมวดสาธารณูปโภค
จํานวน 0.17 ลานบาท (1%)

หมวดสิ่งกอสราง
จํานวน 6.19 ลานบาท (41%)

จํา

บประมาณ ป 2542 – 2546 จํานวน 15,300,000 ลาน
⌫   
หมวดคาจาง
นวน 1.73 ลานบาท (11%)

หมวดคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
จํานวน 1.50 ลานบาท (10%)

หมวดครุภัณฑ
จํานวน 2.19 ลานบาท (14%)

บาท
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⌫   
วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย  2 ( 4.13)

ลําไยตนตอ (2.94)

วิจัยและพัฒนาลําไย (4.90)

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (28.14 )

วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 1 (18.17 )

ลําไยแชมปเปยน (14.57)

       ลําไยผลิตเพื่อการคา (20.89 )

       ลําไยผลิตเพื่อการคา (18.42 )

รวบรวมพันธุและพัฒนาสายพันธุ (17.85 )

                  สระน้ํา 2

มะมวงเพื่อการคา (12.89 )

                          เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม ( 9.46)
เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (14.04)

บานพัก (1.22 )ลําไยประธาน 2 (2 .24)

        สํานักงานและสระน้ํา 1 (15.56 )
ลําไยประธาน 1 (8.31 )

⌦



ตตตาาารรราาางงงแแแสสสดดดงงงกกกาาารรรปปปลูลลููกกกตตตนนนไไไมมม

แปลง ปลูกพืช

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (28.14 ไร) มะมวงแกวทาบกิ่งพันธ 007

วิจัยและพัฒนาลําไย (4.90 ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

ลําไยตนตอ (2.94 ไร) ลําไยตนตอพันธุดอกานแข็ง

วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 2 (4.13 ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 1 (18.17 ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

รวบรวมพันธุและพัฒนาสายพันธุ (17.85 ไร) ลําไยกิ่งตอนรวบรวมพันธุ

ลําไยแชมปเปยว (14.57 ไร) ลําไยกิ่งตอนแชมปเปยน

ลําไยผลิตเพ่ือการคา (20.89 ไร) ลําไยกิ่งตอนการคาพันธุดอ

ลําไยผลิตเพ่ือการคา (18.42 ไร) ลําไยกิ่งตอนการคาพันธุดอ

มะมวงเพ่ือการคา (12.89 ไร) มะมวงเขียวมรกตทาบกิ่ง

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (9.46  ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุเบ้ียวเขียว

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (14.04 ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุแหว

ลําไยประธาน 1 (8.31 ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

ลําไยประธาน 2 (2.24 ไร) ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

หมายเหตุ นอกจากน้ียัง ปลูกตนกลวย จํานวน  500 ตน  ตนฝรั่ง

ปลูกตนไผ จํานวน  800 ตน ตนขนุน

ตนสัก จํานวน  800 ตน

ตนสน จํานวน  260 ตน

ตนโกลเดนท จํานวน  100 ตน

ตนหูกวาง จํานวน  25 ตน
⌫   
จํานวนตนที่ปลูก

600 ตน

318 ตน

65 ตัน

120 ตน

360 ตน

230 ตน

150 ตน

420 ตน

330 ตน

370 ตน

100 ตน

130 ตน

70 ตน

88 ตน

จํานวน 12 ตน

จํานวน   20 ตน
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โโโคคครรรงงง

งบปร


⌫   
⌫  
   

 ⌫  
   

⌫  
  

⌫   
  

กกกาาารรรวิววิิจัจจััยยยดําดําดําเเเนินนิินนนกกกาาารรรภภภาาายยยใใใตตตศูศศููนนนยยยศึศศึึกกกษษษาาาแแแลลละะะพัพัพัฒฒฒนนนาาาลําลําลําไไไยยยหหหริรริิภุภภุุญญญชัชชััยยย

ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2543 เปนตนมา โดยใช
ะมาณวิจัย ตั้งแตป 2543 –2546 จํานวน 3,002,310 ลานบาท
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ศูศศููนนนยยยศึศศึึกกกษษษาาาแแแลลละะะพัพัพัฒฒฒนนนาาาลําลําลําไไไยยยหหหริรริิภุภภุุญญญชัชชััยยยไไไดดดดําดําดําเเเนินนิินนน
เเเริ่ริร่ิ่มมมตั้ตัต้ั้งงงแแแตตต   ปปป   222555444333   –––   222555444666   จําจําจํานนนวววนนนทั้ทัท้ั้งงงสิ้สิส้ิ้นนน      333777      โโโคคครรร

ปปป   222555444333   จําจําจํานนนวววนนน   999   โโโคคครรรงงงกกกาาารรร

• การจดัทรงพุมของลาํไยเพือ่การผลติในเชงิอตุสาหกรรม (Tr
longan for the industrial production) โดยรองศาสตราจ
ภาควิชาพชืสวน เพือ่ศึกษารปูแบบในการเลีย้งโครงสรางท
ทีม่คีวามเหมาะสมตอการเจรญิเติบโต การออกดอกตดิผ
ปฏิบติังาน

• การผลติลาํไยตลอดรอบปโดยใชสารโปแตสเซยีมคลอเรต (
Production by Potassium Chloreate) โดยรองศาสตรา
ภาควิชาพชืสวน  ศึกษาหาความเขมขนทีเ่หมาะสมในการผล
ดอกดวยโปแตสเซยีมคลอเรตในแตละเดอืนของรอบป  ศึกษ
ดแูลรกัษาตนลาํไยและผลผลติทีไ่ดจากการกระตุนใหออกดอ
ลาํไยจากการกระตุนใหออกดอกในแตละเดอืนของรอบป

• การรวบรวมพนัธุลาํไย (Collection of Longan (Euphoria
โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกลู ตันสวุรรณ ภาควิชาพชืสว
แหลงปลกูลาํไยของประเทศไทย ศึกษาเปรยีบเทยีบการเจร
ในสภาพแวดลอมของภาคเหนอื ศึกษาพนัธุลาํไยสาํหรบัการ
การพฒันาพนัธุลาํไย

• การผลติและคดัเลอืกตนตอลาํไย (Longan Rootstocks 
โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกลู ตันสวุรรณ ภาควิชาพชืสว
ทีม่ศัีกยภาพในการเปนตนตอ การผลติตนตอลาํไยตรงสายพ
การเขากนัได และอทิธพิลของสายพนัธุตนตอลาํไยตอการแส

• การเกบ็รกัษาผลลาํไยทีอ่ณุหภูมตํ่ิา (Storage of Longa
โดยรองศาสตราจารย ดร.ดนยั  บณุยเกยีรติ ภาควิชาพชื
ลาํไยแสดงอาการผดิปกตทิาวสรรีวิทยาอนัเนือ่งมาจากอณุห
⌫   
กกกาาารรรโโโคคครรรงงงกกกาาารรรวิววิิจัจจััยยย   
งงงกกกาาารรร

ee canopy management of
ารย ดร. ตระกลู ตันสวุรรณ
รงพุมและการตัดแตงกิง่ลาํไย
ล และความสะดวกในการ

All Year Round Longan
จารย ดร.ตระกลู ตันสวุรรณ
ติลาํไยโดยการกระตุนใหออก
าหาวธีิการทีเ่หมาะสมในการ
ก ศึกษาคณุภาพของผลผลติ

 longana, Lam.) Varieties
น  เพือ่รวบรวมพนัธุลาํไยจาก
ญิเติบโตของลาํไยพนัธุตาง ๆ
คดัเลอืกพนัธุที ่  เหมาะสมใน

Production and Selection)    
น เกบ็รวบรวมสายพนัธุลาํไย
นัธุ (true to type) ทดสอบ
ดงออกของกิง่พนัธุดี

n at Low Temperature)
สวน เพือ่หาอณุหภูมทิีท่าํให
ภูมตํ่ิา
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⌦
⌫   
• อทิธิพลของปุยและน้าํตอการเจรญิเติบโตของลาํไยทีย่งัไมใหผลผลิต (1 - 4 ป) (Effect of
Fertilizers and Water on Growth of Non – Productive Longan (1 – 4 year))         
โดยรองศาสตราจารย ดสุติ  มานะจติุ ภาควิชาปฐพศีาสตรและอนรุกัษศาสตร  ศึกษาผล
ของการใชปุยวิทยาศาสตร (ปุยเคม)ี ปุยอนิทรยี (ปุยคอกหรอืปุยหมกั) ทัง้อตัราและระยะที่
เหมาะสมทีม่ตีอการเจรญิเติบโตของลาํไยทีม่อีาย ุ1 – 4 ป

• การใชพืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดในการควบคมุวัชพชืและรกัษาความอดุมสมบรูณ
ของดนิในสวนลาํไยทีป่ลกูใหม (Using of some grain legumes for controlling weed and
maintaining soil fertility in new Longan plantation) โดยผูชวยศาสตราจารย     ทรงเชาว
อนิสมพนัธ เพือ่ศึกษาประสทิธภิาพในการควบคมุวัชพชืของถัว่ดาํ ถัว่แปยแีละถัว่ขาวใน
สวนลาํไยปลกูใหม ศึกษาอตัราประชากรตอพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมของถัว่ดาํ   ถัว่แปยแีละถัว่
ขาวทีป่ลกูเพือ่ควบคมุวัชพชืในสวนลาํไยปลกูใหม

• การศึกษาเปรยีบเทยีบคณุภาพของลาํไยกระปอง เนือ้ลําไยอบแหงและลาํไยอบแหงทัง้
เปลอืกทีท่าํจากลาํไยธรรมชาต ิ และลาํไยทีใ่ชโปแตสเซยีมคลอเรท โดยผูชวยศาสตราจารย
รตันา  อตัตปญโญ เพือ่ทราบผลการตรวจวเิคราะหคณุภาพทางกายภาพ เคม ี และ
ประสาทสมัผสัของลาํไยกระปอง เนือ้ลําไยอบแหง และลาํไยอบแหงทัง้เปลอืก ทราบ
ขอแตกตางระหวางลาํไยธรรมชาตแิละลาํไยทีใ่ชสารคลอเรท

• การพัฒนาและจัดต้ังกลุมเกษตรผูปลูกลําไยและเครือขาย (Development and
Establishment of Longan Farmer Groups and Networks) โดยผูชวยศาสตราจารยดษุฎี
ณ ลาํปาง เพือ่ถายทอดความรูในการจดัต้ังกลุม การบรหิารงานกลุมเกษตรกรผูปลกูลาํไย
เพือ่พฒันาการผลติลาํไยใหประสบผลสาํเรจ็

ปปป   222555444444   จําจําจํานนนวววนนน   888   โโโคคครรรงงงกกกาาารรร

• การจัดทรงพุมของลําไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยรองศาสตราจารย    
ดร.ตระกูล  ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน ศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสรางทรงพุม
และการตัดแตงกิ่งลําไย ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล
และความสะดวกในการปฏิบัติงาน

• การผลิตลําไยตลอดรอบปโดยใชสารโปแตสเซียมคลอเรต โดยรองศาสตราจารย    
ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมในการผลิต
ลําไยโดยการกระตุนใหออกดอกดวยโปแตสเซียมคลอเรตในแตละเดือนของรอบป 
และวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลรักษาตนลําไยและผลผลิตที่ไดจากการกระตุนให
ออกดอก





• การรวบรวมพนัธุลาํไย โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกลู
ศึกษาเปรยีบเทยีบการเจรญิเติบโตของลาํไยพนัธุตางๆ ใน

• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย โดยรองศาสตราจาร
ภาควิชาพืชสวน ทดสอบการเขากันได และอิทธิพลข
แสดงออกของกิ่งพันธุดี เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการดูแล
ของตนลาํไย ซึง่จะทาํใหตนทนุการผลติลดลง สงผลใหมศีก

• อิทธิพลของปุยและน้ําตอการเจริญเติบโตของลําไยที่ยัง
โดยรองศาสตราจารยดุสิต  มานะจุติ  ภาควิชาปฐพีศา
ผลการใชปุยวิทยาศาสตร ปุยอินทรียที่เหมาะสมตอการ
การใหน้ําแบบหัวฉีดพนเปนฝอยและแบบน้ําหยด รวม
1 – 4 ป ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรเพื่อชว
ผลผลิตที่ดี  มีคุณภาพ และปริมาณตามที่ตลาดตองการ

• การใชพชืตระกลูถัว่กนิเมลด็บางชนดิในการควบคมุวัชพ
ของดินในสวนลําไยที่ปลูกใหม โดยผูชวยศาสตราจา
ภาควิชาพืชไร ศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช
ในสวนลําไยปลูกใหม  ซึ่งสามารถนําขอมูลตางๆจากก
ชาวสวนลําไยนําไปปฏิบัติ เพื่อลดตนทุนและแรงงาน
รักษาความอุดมสมบูรณของดินในสวนลําไยและลดตนท

• ผลของอุณหภูมิสูงตอการเกิดอาการสะทานหนาวของล
ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาผลของ
รักษาตอการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย เพ
ลําไยกอนนําไปเก็บรักษาหรือขนสงที่อุณหภูมิตาซึ่งสา
ลําไยเพื่อการสงออกได

• เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  โดยรองศา
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
⌫   
  ตันสวุรรณ ภาควิชาพชืสวน
สภาพแวดลอมของภาคเหนือ

ย ดร.ตระกูล  ตันสุวรรณ    
องสายพันธุตนตอลําไยตอการ
รักษา และปองกันการโคนลม
ั ยภาพในการสงออก  เพิม่ขึ้น

ไมใหผลผลิต (1 – 4 ป)
สตรและอนุรักษศาสตร ศึกษา
เจริญเติบโต    ศึกษาระบบ
กับการใชปุยของลําไยที่มีอายุ     
ยแกปญหาการผลิตลําไยใหได   

ชืและรกัษาความอดุมสมบูรณ
รยทรงเชาว  อินสมพันธ      
ของถั่วดํา ถั่วแปยีและถั่วแปบ
ารวิจัยไปสงเสริมใหเกษตรกร
ในการกําจัดวัชพืช ตลอดจน
ุนการใชปุยเคมี

ําไย โดยรองศาสตราจารย
การใชอุณหภูมิสูงกอนการเก็บ
ื่อใชเปนขอมุลในการจัดการผล
มารถนําไปปรับปรุงการขนสง

สตราจารย ดุสิต มานะจุติ

⌦




⌫   
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• การรวบรวมตนพนัธุลาํไยพนัธุดเียีย่ม โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกลู  ตันสุวรรณ    
ภาควิชาพืชสวน เปนการรวบรวมตนพันธุลําไยพันธุที่ดีที่ชนะการประกวด ซึ่ง
สามารถรวบรวมตนพันธุที่มีลักษณะที่ดีชนะการประกวดและใชเปนแหลงแมพันธุของ
ลําไย และสามารถใชเปนแหลงกระจายพันธุดีใหแกเกษตรกร

• การแปรรูปลําไยอบแหงทั้งเปลือก โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล  ตันสุวรรณ  
ภาควิชาพืชสวน ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑของลําไยแตละพันธุเมื่อนํามาแปรรูป   
อบแหงทั้งเปลือก ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑลําไยพันธุดอที่ใชสารโพแตส
เซียมคลอเรตในการออกดอกและไมใช ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการแปรรูป
ลําไยอบแหงทั้งเปลือก และถายทอดและพัฒนาความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกร      
เจาหนาที่สงเสริม นําไปใชในการแปรรูปลําไยอบแหงทั้งเปลือกอยางมีคุณภาพ

• ความสัมพันธของปริมาณโปรตีนและกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออซิเดส 
ระหวางการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย โดยรองศาสตราจารย ดร.ดนัย 
บุณยเกียรติ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงระดับชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้น
ระหวางการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย สงผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ระดับชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นระหวางการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย และเปน 
ขอมูลนําไปใชในการหาวิธียืดอายุการเก็บรักษาผลลําไยเพื่อการสงออก

• การจัดทรงพุมของลําไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยผูชวยศาสตราจารย   
ดร.สุรินทร  นิลสําราญจิต ภาควิชาพืชสวน ศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสรางทรง
พุมและการตัดแตกิ่งลําไย ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล 
และความสะดวกในการปฏิบัติงาน

• อิทธิพลของปุยและน้ําตอการเจริญเติบโตของลําไยที่ยังไมใหผลผลิต (1-4ป)       
โดยรองศาสตราจารย ดร.ดุสิต  มานะจุติ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 
ศึกษาผลของการใชปุยวิทยาศาสตร (ปุยเคมี) ปุยอินทรีย (ปุยคอกหรือปุยหมัก) ทั้ง
อัตราและระยะที่เหมาะสมที่มีตอการเจริญเติบโตของลําไยที่มีอายะ 1- 4 ป ไดมีการ
เปรียบเทียบอิทธิพลของปุยวิทยาศาสตร ปุยอินทรีย และปุยวิทยาศาสตร ที่ใสรวมกับ
ปุยอินทรีย ที่มีตอการเจริญเติบโตของลําไยที่ยังไมใหผลผลิต (1-4ป) ยังศึกษาถึง
ระบบการใหน้าํแบบหวัฉดีพนเปนฝอยและแบบน้าํหยดรวมกบัการใชปุย และเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพของการใหน้ํา คาใชจายในการลงทุน ปริมาณน้ําที่ใชตลอดระยะเวลา
ของลําไยอายุ 1-4 ป

⌦



• การรวบรวมขอมูลอุ ตุนิยมวิทยาของศูนย ศึกษาแ
โดยรองศาสตราจารยสิทธิพร  สุขเกษม ภาควิชาปฐพีศ
ทําการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาประจําวัน ณ ศูนยศึกษ
และวิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความสําคัญตอการเจ
ศักยภาพการคายระเหย

• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย โดย ดร.ธนะชัย  พันธ
เปนการเก็บรวบรวมสายพันธุลําไยที่มีศักยภาพในการเป
ลําไยตรงสายพันธุ (true to type) และทดสอบการเขากัน
ตนตอลําไยตอการแสดงออกของกิ่งพันธุดี

• การรวบรวมพนัธุลาํไย โดย นายเกยีรติ  เชีย่วศิลป     ภาคว
พันธุลําไยจากแหลงปลูกลําไยของประเทศ ศึกษาเปรีย
ลําไยพันธุตาง ๆ ในสภาพแวดลอมของภาคเหนือ แล
คัดเลือกพันธุที่เหมาะสมในการพัฒนาพันธุลําไย

ปปป   222555444666   จําจําจํานนนวววนนน   111222   โโโคคครรรงงงกกกาาารรร

• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย โดย นายโชคชัย  ไ
เก็บรวบรวมสายพันธุลําไยที่มีศักยภาพในการเปนตนตอ

• การผลิตลําไยอินทรีย (Organic Longan Production) โ
ภาควิชาพชืสวน  เพือ่หาวธีิการจดัการดนิ และน้าํทีเ่หม
เปรยีบเทยีบปุยอนิทรยีชวีภาพชนดิตาง ๆ ตอการเจรญิเติบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช ที่ใชควบคุมแมลงศัต
ความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริม น
อยางมีคุณภาพ

• อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอระด
ในศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย “หริภุญชัย”  (Effect of 
Fertility Level in Longan Research and Development)
มานะจติุ   ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  เปรีย
ใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่เสื่อมโทรมเปนพื้นที่ปลูกลําไย
⌫   
ละพัฒนาลําไยหริ ภุญชัย            
าสตรและอนุรักษศาสตร ซึ่ง
าและพัฒนาลําไยหริภุญชัย 
ริญเติบโตของลําไย ไดแก 

เกษมสุข   ภาควิชาพืชสวน 
นตนตอ เพื่อการผลิตตนตอ
ได และอิทธิพลของสายพันธุ

ิชาพืชสวน เปนการรวบรวม
บเทียบการเจริญเติบโตของ
ะศึกษาพันธุลําไยสําหรับการ

ชยมงคล  ภาควิชาพืชสวน

ดย นายโชคชัย  ไชยมงคล
าะสมในการปลกูลาํไยอนิทรยี
โตของลําไยอินทรีย ทดสอบ
รูพืช ถายทอดและพัฒนา
ําไปใชการผลิตลําไยอินทรีย

ับความอุดมสมบูรณของดิน
Landuse Change on Soil
  โดยรองศาสตราจารย ดสุติ
บเทียบการเปลี่ยนแปลงการ
ที่มีผลตอระดับความสมบูรณ
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⌫   
ของดินเมื่อเวลาผานไป 5 ป จัดทําแผนที่สภาพภูมิประเทศ และแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินที่ปรากฏในปจจุบัน

• อิทธิพลของปุยอินทรีย และปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของลําไย (Effect of
Orgnicfertilizer and Biofertilizer on Growth of Longan) โดยรองศาสตราจารย ดสุติ
มานะจติุ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร เปรียเทียบผลของปุยอินทรียและปุย
ชีวภาพตอการเจริญเติบโตของตนลําไย (ตนลําไยที่มีอายุ 1 ป ในแปลงการผลิตลําไย
อินทรีย) ประเมินการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณของดินกอนและหลังการใช
ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ

• การปรับปรุงคุณภาพสีเปลือกของลําไยอบแหง (Improvement of Dry Longan
Exocarp Color) โดย ดร. ธนะชัย  พันธเกษมสุข  ภาควิชาพืชสวน  หาวิธีการอบ
ลําไยแหงทั้งผลเพื่อใหไดผิวเปลือกสีทอง โดยมีคุณภาพของเนื้อผลแหงเปนที่ตองการ
ของตลาดดวย

• ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอการเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายในใบของลําไย (Effect of
Potassium Chlorate on Protein Changes of Longan’s Leaf.) โดย ดร. ธนะชัย
พันธเกษมสุข ภาควิชาพืชสวน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในใบลําไยหลัง
จากใหสารโพแทสเซียมคลอเรต

• การจดัทรงพุมของลาํไยเพือ่การผลติในเชงิอตุสาหกรรม (Tree canopy management of
longan for the industrial production) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. สรุนิทร  นลิสาํราญ
ภาควิชาพืชสวน เพื่อศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสรางทรงพุมและการตัดแตง
กิ่งลําไย ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

• การรวบรวมพันธุลําไย (Collection of Longan (Euphoria longana, Lam.)
Varieties) โดยนายเกียรติ  เชี่ยวศิลป  ภาควิชาพืชสวน เพื่อรวบรวมพันธุลําไยจาก
แหลงลาํไยของประเทศไทย  ศึกษาเปรยีบเทยีบการเจรญิเติบโตของลาํไยพนัธุตาง ๆ ใน
สภาพแวดลอมของภาคเหนอื ศึกษาพนัธุลาํไยสาํหรบัการคดัเลอืกพนัธุทีเ่หมาะสมใน
การพัฒนาพันธุลําไย

• การใชสารเคมทีีป่ลอดภยัทดแทน SO2  โดยรองศาสตราจารย ดร. ดนยั  บณุยเกยีรติ
ภาควชิาพชืสวน  เพื่อหาสารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2
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• ผลของการปฏิบัติดูแลรักษาตอคุณภาพและผลผลิตลําไ
Cultural Practices and Maintenance of Bearing Lo
Yield and Quality) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทย
ศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการปุยทางดิน (ปุยเ
และปุยเกล็ดทางใบที่เหมาะสมที่มีตอการเจริญเติบโตแ
ใหผลแลว

• ผลของการปฏิบัติดูแลรักษาตอการเจริญเติบโตของ
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทยา  สรวมศิริ ภาคว
เทียบผลของการจัดการปุย (ปุยเคมี,ปุยอินทรีย) ที่เห
ของไมผล 2 ชนิด ในแปลงเกษตรผสมผสานทียังไมไดผ

• การผลติกลาพนัธุลาํไยโดยวธีิเสยีบยอด  โดยผูชวยศาสตร
ภาควิชาพืชสวน เพื่อผลิตตนตอลําไยตรงสายพันธ (tru
ได และอิทธิพลของสายพันธุตนตอลําไยตอการแสดงอ
พัฒนาความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกร เจาหนาที่สงเ
พันธุลําไยเสียบยอดอยางมีคุณภาพ
⌫   
ยในระยะยาว (Effect of
ngan Orchard for Long Run
า  สรวมศิริ ภาควิชาพืชสวน
คมี,ปุยอินทรีย,ปุยชีวภาพEM)
ละคุณภาพของผลผลิตลําไยที่

ไมผลผสมผสานในระยะยาว   
ิชาพืชสวน  ศึกษาและเปรียบ
มาะสมที่มีตอการเจริญเติบโต
ลผลิต

าจารย ดร. พทิยา  สรวมศริิ
e to type) ทดสอบการเขากัน
อกของกิ่งพันธุดี ถายทอดและ
สริม นําไปใชในการผลิตกลา
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กกกาาารรรบ

แนวท

กกกาาารรรอออ

ใหผูเข
แหงลํา
พัฒนา

รรระะะบบบบบบ

ผลิตล
หนวย
วัน ศุก
ผูเขาร


⌫   
บบริรริิกกกาาารรรวิววิิชชชาาากกกาาารรรขขขออองงงศูศศููนนนยยย   ฯฯฯ   ใใในนนปปปงงงบบบปปปรรระะะมมมาาาณณณ   222555444666

ศูนยลําไยหริภุญชัยไดมีการจัดสัมมนา เพื่อใหความรูทางวิชาการดานการเกษตร และเพื่อเปน
างในการแกไขปญหาดานผลิตผลทางการเกษตร จํานวน 2 เรื่องดังนี้

บบบแแแหหหงงงลําลําลําไไไยยย

การฝกอบรม เรื่อง “การอบแหงลําไย” เพื่อใหความรูในระบบการอบแหงลําไยที่ดีและเหมาะสมขึ้น
ารับการอบรมสามารถอบแหงลําไยใหไดมาตรฐาน เปนการพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกรในการอบ
ไย มีการจัดอบรมเมื่อวัน พุธ ที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ หองปฏิบัติการและฝกอบรมศูนยศึกษาและ
ลําไยหริภุญชยั  โดยมผีูเขารวมฝกอบรม ประกอบดวย ขาราชการ เกษตรกร จาํนวนทัง้สิน้ 94 คน

กกกาาารรรผผผลิลลิิตตตลําลําลําไไไยยยท่ีท่ีท่ีดีดีดีแแแลลละะะเเเหหหมมมาาาะะะสสสมมม   (((GGGAAAPPP)))

การฝกอบรม เรื่อง “ระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสม (GAP) เปนการใหความรูในระบบการ
ําไยที่ดีและเหมาะสมขึ้นและความเขาใจขอหนังสือรับรองระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสมจาก
งานที่รับผิดชอบ การพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกรในการผลิตลําไยทางการคา มีการอบรมเมื่อ
ร ที่ 27 มิถุนายน 2546 ณ หองปฏิบัติการและฝกอบรมศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย โดยมี
วมฝกอบรม ประกอบดวย ขาราชการ เกษตรกร จํานวนทั้งสิ้น 210 คน
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  ⌫⌫ ⌫       

คณะเกษตรศาสตร ไดทําหนาที่เปนผูประสาน
การดําเนินงานในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และศูนยเรียนรูรวม
พัฒนาชุมชน มาตั้งแตป พ.ศ.2545 – 2546 ซึ่งได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย สํานักงานภาค
(สกว.) ทําใหคณาจารย และนักวิจัยที่เขารวมกิจกรรม
ดังกลาว ไดมีประสบการณการทํางานรวมชุมชน และมี
เครือขายของงานวิจัยเกิดขึ้นมากมาย ไดแก เครือขาย
ที่เปนชุมชน เครือขายในเชิงพื้นที่ เครือขายของ
นักวิจัยทั้งในสาขาเดียวกันและตางสาขา เครือขายที่
เปนหนวยงาน สถาบัน รวมถึงภาคเอกชน เปนตน
⌫   
 



หลัก

ของชุม
รับการ
(สกว.)
มีเครือ
นักวิจัย
อีกทั้งย
ในลักษ
ประโย
สามาร
และขย
บทบา
เรียนก

ตอการ
ในการ
การพัฒ
อยางไ
การปร
คณะเก
สงผลท

วิจัยที่ต
ขอมูล
วิจัยเอ
และหน
ตองกา
เชื่อมโ
ความห
และนํา

ภายใน


⌫   
การและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร ไดทําหนาที่เปนผูประสานการดําเนินงานในโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ชนและเศรษฐกิจฐานราก และศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชน มาตั้งแตป พ.ศ.2545 – 2546 ซึ่งได
สนับสนุนงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย สํานักงานภาค
 ทําใหคณาจารย และนักวิจัยที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว ไดมีประสบการณการทํางานรวมชุมชน และ
ขายของงานวิจัยเกิดขึ้นมากมาย ไดแก เครือขายที่เปนชุมชน เครือขายในเชิงพื้นที่ เครือขายของ     
ทั้งในสาขาเดียวกันและตางสาขา เครือขายที่เปนหนวยงาน สถาบัน รวมถึงภาคเอกชน เปนตน
ังมีกลไกการพิจารณาติดตามโครงการในรูปเครือขายสถาบันการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ณะการทํางานรวมกับชุมชน และการดํารงไวซึ่งเครือขายที่ไดทํางานรวมกันมาในระดับหนึ่ง จึงเปน
ชนอยางยิ่งในการทํางานเชิงบูรณาการ คณะเกษตรศาสตร จึงพิจารณาเห็นสมควรใหมีหนวยงานที่
ถรองรับ และ/หรือประสานงานเพื่อรักษาเครือขายที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ผานมา รวมทั้งสรางเสริม
ายเครือขายเพื่อการทํางานวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชนและเอกชน และที่สําคัญคือหนวยงานนี้จะมี
ทที่สําคัญในการสนับสนุนงานที่เปนหนาที่หลักของบุคลากรในสถาบันการศึกษาซึ่งประกอบดวยการ
ารสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน
จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบันที่มุงเนนและใหความสําคัญ

แกไขปญหาของชมุชนโดยกระบวนการวจิยัอยางมสีวนรวมประกอบกบัวิสยัทศันของ       คณะเกษตรศาสตร
เปนสถาบันการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอม ที่มีสวนรวมใน
นาชุมชนและธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
รก็ตาม การดําเนินงานตามโครงสรางปจจุบันของคณะเกษตรศาสตรยังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ใน
ะสานงานการทํางานแบบเครือขายรวมกับชุมชน และหนวยงานอื่นๆ อยางแทจริง ทําใหบทบาทของ
ษตรศาสตรในการเปนผูประสานงานเครือขาย และ/หรือ การทํางานรวมกับชุมชนคอนขางจํากัด ซึ่ง
ําใหโอกาสในการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตางๆ มีนอยลง
ในสวนของงานวิจัย การดําเนินงานตามแนวทางที่ผานมา กิจกรรมงานวิจัยที่เกิดขึ้นมักเปนงาน
อบสนองตอความตองการในการแกปญหาที่เกิดจากประสบการณ หรือการไดรับขอมูลจากแหลง

ตางๆ ทําใหนักวิจัยทําการวิจัยตามฐานความคิด และความตองการแกปญหาจากฐานความรูของนัก
งผลงานการวิจัยจึงถูกนําไปใชประโยชนในระดับที่คอนขางดีมีความจํากัดตามขอบเขตของนักวิจัย 
วยงานในสวนที่เปนเฉพาะสาขา ในขณะที่การดําเนินกิจกรรมงานวิจัยรวมกับชุมชน ก็มีความ
รทรัพยากรบุคคลที่มีความรูดานวิชาการ และเทคโนโลยี หลากหลายสาขาที่สามารถประสานและ
ยงขอมูลตางๆ เพื่อรวมกันแกปญหาที่เปนโจทยวิจัยมาจากชุมชน ความสามารถในการเชื่อมโยง
ลากหลายดังกลาจะทําใหมีการบูรณาการอยางขอมูลความรูที่สามารถแกปญหาอยางเปนองครวม 
ไปสูผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับอยางเหมาะสม
ในสวนของการเรียนการสอนที่เปนหลักสูตรที่กําหนด นักศึกษามักเรียนรูจากทรัพยากรที่มีอยู

สถาบันการศึกษา เชน การเรียนในหองเรียน การคนควาจากเอกสารวิชาการตางๆ และการคนควา
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ในหองสมุด เปนตน ดังนั้น หากคณาจารยและนักศึกษามีโอกาสไดทํางานวิจ
เพิ่มขึ้น จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงสถานการณของปญหาของชุมชนกับหลักสูตร
แนวคิดและการคนควาความรูของคณาจารยผูสอนและนักศึกษามีความชัดเจนแ
เปนการเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู และการแกไขปญหาตางๆ รวมกับ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่จะเปนพลังในการพัฒนาประเทศตอไป

ดังนั้น หากไดมีการรวบรวมฐานขอมูลความรู ประสบการณ และการเ
เพื่อการทํางานเชิงบูรณาการ รวมทั้งการเตรียมรองรับการสรางเสริมงานวิจ
ความตองการชุมชนอันเปนจุดมุงหมายหลักของหลายๆ หนวยงานที่มีงบประม
วิจัยเพื่อประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ ความพรอมของเครือขายศูนยกา
นวัตกรรม จะสามารถตอบสนองตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานต
ชุมชนอยางแทจริง ประการสําคัญคือ การที่นักศึกษาจะไดมีโอกาสฝกงาน และ
พิเศษ และ/หรือวิทยานิพนธ ในภาคปฏิบัติจากสถานการณในการแกไขปญหา
นักศึกษาเหลานั้นสามารถเปนบัณฑิตที่มีความเขาใจและสามารถนําความรูที่ได
ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน ชุมชนภาคเหนือเขมแข็งดวยฐานความรูและการพึ่งพาตนเอง

กลยุทธ ศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม ใชการวิจัยรวม
สําคัญในการดําเนินงาน

ภารกิจ สรางเครือขายและสงเสริมการวิจัยเพื่อชุมชนอยางมีสวนรวม

หนาทีค่วามรบัผดิชอบ ของศนูยการเรยีนรูรวมพฒันาชมุชนและนวตักรร
 ประสานงานแหลงทุนใหนักวิจัยในเครือขาย
 สงเสริมใหนักวิจัยทําการวิจัยรวมกับชุมชนใหมากขึ้น โดยการประ
 สนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยที่ชุมชนรวมกําหนดโจทยวิจัย และเป
สวนรวมจากชุมชน

 ชวยเสริมนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเขมใจในการทําวิจ
ชุมชน

 พัฒนาบุคลากรที่เปนผูชวยนักวิจัย/นักศึกษา


⌫   
ัย และพัฒนารวมกับชุมชน
ที่มีการเรียนการสอน ทําให
ละเปนประโยชนยิ่งขึ้น และ
ชุมชน ซึ่งจะสงผลตอการ

ชื่อมโยงเครือขายการทํางาน
ัยที่มุงเนนการแกปญหาตาม
าณสนับสนุนการดําเนินงาน
รเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและ
างๆ และเปนประโยชนตอ
การเรียนรูผานการทําปญหา
รวมกับชุมชน ซึ่งจะสงผลให
จากการศึกษาในสถาบันการ

กับชุมชนเปนเครื่องมือ

ม มดีงันี ้คือ

ชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
นกระบวนการวิจัยแบบมี

ัย เพื่อแกไขปญหารวมกับ
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วัตถ

กลุม

ผูไดร

วิจัยรว

ในควา
กิจกรร
นวัตก
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ุประสงค
 เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยกับชุมชนและเอกชน
 เพื่อสงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาของชุมชน โดยกระบวนการวิจัยอยางมี
สวนรวม

 เพื่อสนับสนุนหนวยงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และฝกงานภายในคณะเกษตรศาสตร

เปาหมาย
 นักวิจัยของศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 ชุมชน
 เอกชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
 นักศึกษา

ับประโยชน
บคุลากรทีร่วมกจิกรรมของศูนยการเรยีนรูรวมพฒันาชมุชนและนวัตกรรม จะไดประโยชนจากการทํางาน

มกับชุมชน โดยผูไดรับประโยชนดังกลาวสามารถแบงเปนกลุมไดดังนี้
 นักวิจัยที่ไมมีสังกัด/รุนเยาว จะไดรับการสนับสนุนดานทุน ความรู การบริหารจัดการ และการ
เผยแพรผลงานวิจัย

 นักวิจัยอิสระไมมีตนสังกัด จะมีองคกรรองรับ ไดความรู และเผยแพรผลงานวิจัย
 นักวิจัยที่มีสังกัด จะไดความรูในการทํางานรวมกับชุมชน และไดเครือขายในการทําวิจัย
 ผูชวยนักวิจัยของศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม ไดพัฒนาศักยภาพการเปน
นักวิจัยชุมชน

ในระยะเวลาการจัดต้ังศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชวงแรกการบริหารงานจะอยู
มดูแลของงานบริการงานวิจัยและพัฒนากอน เมื่อศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม มี
มที่สามารถพึ่งพาตนเองได จึงปรับใหเปนการดําเนินงานภายใตศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและ
รรม โดยตรง
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ

รายรับ
รายรับของศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม จะ

โครงการวิจัยชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย
สวนที่ 1 คือ 3% ของมหาวิทยาลัย
สวนที่ 2 คือ 3% ของภาควิชา (ประเด็นนี้เปนเงื่อนไขตามกรร
สวนที่ 3 คือ 4% ของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งในสวนนี้ จะแบงเ

0.6% หักเขาคณะเกษตรศาสตร และ
3.4% จะจัดสรรเพื่อใชสําหรับกิจกรรมของศ

 การจัดสรรทุนวิจัย
 การบริหารโครงการวิจัย
 การจัดหาครุภัณฑ
 การตีพิมพและการเผยแพรผลงานว

ผลที่คาดวาจะไดรับ  จากการดําเนินงานของศูนยฯ
 เอกชนไดเรียนรูในเรื่องของเทคโนโลยีในสวนของธุรกิจที่จะผลิตใน
 ไดตระหนักถึงความสําคัญรวมกับชุมชน ที่จะทําใหเกิดเครือขาย
 สําหรับผลระยะยาวของชุมชน เพื่อเรียนรูดวยตนเอง และไดรับนว
เครือขายของศูนยฯ

 ชุมชนสามารถแกไขปญหาของตนเองไดอยางยั่งยืน และเปนชุมชน
 เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน นักศึกษา และนักวิจัย
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เกิดจากการสนับสนุนใหเกิด

มการประชุม)
ปน 2 สวนยอย คือ

ูนย ดังตอไปนี้

ิจัย

สวนของชุมชน

ัตกรรมโดยตรงโดยผาน

ท่ีเขมแข็ง
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โครง
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สรางของเครือขายศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม สรุปไดดังนี้
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แผนการดําเนินงานของศูนย

กิจกรรมตางๆ จะสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ดังน้ีคือ

วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางเครือขายนักวิจัยชุมชนและเอกชน
กิจกรรม
1.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับนักวิจัยชุมชน
1.2 วิจัยองคกรเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพการสรางเครือขาย
2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนโดย

กระบวนการวิจัยอยางมีสวนรวม
กิจกรรม
2.1 ประสานงานกับแหลงทุน
2.1.1 แหลงทุนรัฐบาลดานสมุนไพร ความหลากหลายทางพันธุกรรม
2.1.2 ทบวงมหาวิทยาลัย โครงการ 4
2.1.3 สคส (สถาบันสงเสริมการเรียนรูเพื่อสังคม)

การจัดการองคความรูที่มีอยูเดิมเพื่อสนับสนุนโจทยการแกปญหา
           ของชุมชน
2.1.4 สรส (สํานักงานสงเสริมการเรียนรูเพื่อการเปนสุข)
2.1.5 สสส (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ)

ดานสุขภาพ ลดการใชสารเคมี
GAP & Food Safety กรมวิชาการเกษตร
เกษตรอินทรีย

2.1.6 สวทช สม
2.1.7 IPUS RPUS
2.1.8 สกว ฝาย 1 การคาชายแดน

        ฝาย 2 เกษตร
        ฝาย 3 ชุมชน
        ฝาย 4 อุตสาหกรรมเกษตร
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ปที่
1 2 3 4 5
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3. เพ
กิจกร
3.1 ฐ
3.2 ป
3.3 ส
3.4 ส
4. เพ
กิจกร
4.1 เช
4.2 ป

แ
4.3 ป

ช
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ปที่วัตถุประสงค
1 2 3 4 5

ื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะเกษตรศาสตร
รม
านขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ระสานงานใหนักศึกษาลงไปฝกงานกับชุมชน
นับสนุนใหเกิดงานวิทยานิพนธ และปญหาพิเศษของนักศึกษา
นับสนุนการเรียนรูของนักศึกษากับชุมชน
ื่อสนับสนุนหนวยงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
รม
ื่อมกับศูนยฯ สถานี และภาควิชาที่สนใจทํางานวิจัยรวมกับชุมชน
ระสานงานศูนยฯ สถานี และภาควิชาที่สนใจทํางานรวมกับชุมชนเขาหา
หลงทุน
ระสานงานบุคลากรของศูนยฯ สถานี และภาควิชาที่สนใจทํางานรวมกับ
ุมชนในการเขารวมกิจกรรมกับชุมชน และ/หรือเวทีชุมชน
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⌫⌦ 
ผศ.ดร.พิทยา  สรวมศิริ
รศ.เพทาย  พงษเพียจันทร


หัวหนางานบริการงานวิจัยและพัฒนา
(นางสาววิไลพร  ธรรมตา)


หัวหนางานบริการงานวิจัยและพัฒนา
(นางสาววิไลพร  ธรรมตา)


นายมานพ  เปยพรรณ
นางสาวน้ําฝน  อุนจิโน
นางสาวปติพร  ธุระกิจเสรี
นางสาวกนกวรรณ  ศรีงาม

หนวยผลิต: งานบริการงานวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โทรศัพท 0 5394 4089 - 92



 
  ⌫ 
 ⌫
โทร. 053-944089-92


	????
	ÈÙ¹ÂìàÃÕÂ¹ÃÙéÃèÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ áÅÐ
	»³Ô¸Ò¹¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃì
	
	
	´éÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ



	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
	´éÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
	
	
	
	¡ÒÃºÃÔËÒÃ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹»Ã�
	ËÁÇ´¤èÒ¨éÒ§
	228,960
	68,880
	114,500
	366,240
	778,580
	ËÁÇ´¤èÒµÍºá·¹
	31,054
	9,600
	15,000
	7,654
	63,308
	ËÁÇ´ãªéÊÍÂ
	126,838
	47,442
	50,000
	38,702
	262,982
	ËÁÇ´ÇÑÊ´Ø
	64,000
	16,800
	17,500
	25,200
	123,500
	ËÁÇ´¤ÃØÀÑ³±ì
	0
	16,800
	0
	0
	16,800
	ËÁÇ´ÍØ´Ë¹Ø¹ÇÔ¨ÑÂ
	200,000
	0
	0
	0
	200,000
	ÃÇÁ
	650,852
	159,522
	197,000
	437,796
	1,445,170
	ÂØ·¸ÈÒÊµÃì§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµ�
	¡\) á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃìà¾×èÍ¤ÇÒÁà¢éÁá




	á¼¹áÁèº·¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃì
	
	
	
	¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂÀÒÂãµ�





	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�

	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�
	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�
	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�
	
	
	
	
	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�





	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�
	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�
	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÀÒÂãµéá¼�
	¡ÅØèÁÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÀÒÂ�
	
	
	
	
	
	â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»







	\( ÇÒÃÊÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ ¨Ó�
	ÇÒÃÊÒÃà¡ÉµÃ
	
	
	
	
	¼Ùéà¢éÒÃèÇÁÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ¡Íº´éÇÂ ÍÒ¨
	ÃÒÂä´é¨Ò¡¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ »Õ
	Ê¶ÔµÔ¡ÒÃãªéà¤Ã×èÍ§Á×Í¤ÃØÀÑ³±ìÇ�
	¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃ´éÒ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢Í�




	ELISA
	HPLC
	
	
	
	ÃÒÂä´é¨Ò¡¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃËéÍ§»¯ÔºÑ�




	ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
	
	
	
	
	¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§






	ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ÊÔ¹¤éÒà¡Éµ�
	º·ºÒ·¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁèã¹�
	ã¹»Õ 2547 ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³ìä´

	ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì
	ãËéºÃÔ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐÃÑºÃÍ§¤ÇÒÁ»�
	¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹ÂìÈÖ¡�
	¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹ã¹¡Ò�

	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
	Ê¶Ò¹·Õè¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹ÂìÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²�

