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งานบริการงานวิจัยและพัฒนา
ไดรับอนุมัติจาก กม. ใหเปนงานหนึ่งในสํานักงานเลขานุการ
คณะเกษตรศาสตร ตั้งแตป 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
โครงสรางงานบริการงานวิจัยและพัฒนา
การบริหารงบประมาณของหนวยงานประจําปงบประมาณ 2546
หนวยบริหารงานวิจัย
ยุทธศาสตรงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร
แผนแมบทการวิจัยคณะเกษตรศาสตร
การดําเนินงานของกลุมวิจัยภายใตแผนแมบทการวิจัย
โครงการวิจัยที่ดําเนินการ ประจําป 2546
โครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2546
การเผยแพรผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ
วารสารเกษตร
กิจกรรมเพื่อสงเสริมงานวิจัย
หนวยบริการวิชาการ
การจัดฝกอบรม/สัมมนา/เสวนา/บรรยายเชิงวิชาการ
กิจกรรมกาดโกงโคง
การใหบริการวิชาการผานสื่อตางๆ
การใหบริการรับฝากขายผลิตผลเกษตร
รายไดจากการใหบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2546
หนวยหองปฏิบัติการกลาง
ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่ใหบริการ
สถิติการใชเครื่องมือครุภัณฑวิทยาศาสตร
การใหบริการดานการวิเคราะหของหองปฏิบัติการกลาง
รายไดจากการใหบริการหองปฏิบัติการกลาง
ศูนยเครือขายวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร
ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม
ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
ศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชน และนวัตกรรม
ภาคผนวก
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ปปณิ
ณิธธาานนคคณ
ณะะเเกกษษตตรรศศาาสสตตรร
1. เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเทากับสถาบันขั้นอุดมศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ โดยยึดมั่นความเปนเลิศทางวิชาการ ความเปนอิสระที่จะสรางหลัก
สูตรใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ และความเปนจริงของการเกษตรในประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูมีคุณธรรมสามารถวิเคราะห แกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสมและสามารถนําเอาวิชาความรูไปใชในการพัฒนาการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม ตลอดจนประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือ
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ
3. เปนศูนยกลางการคนควาทดลองการเกษตรของภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนงานของผูที่
มีหนาที่พัฒนาการเกษตรของประเทศ และเพื่อใชเปนขอมูล สําหรับการเรียนการสอน
4. เปนศูนยกลางสงเสริมการเกษตรและเผยแพรวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรสู
เกษตรกรตลอดจนเปนแหลงกลางสําหรับบริการใหคําปรึกษา การวิเคราะหปญหา
เพื่อวางแผนสําหรับการพัฒนาดานการเกษตรแกชุมชนอยางเหมาะสม
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วิวิสัสยัยทัทัศศนนคคณ
ณะะเเกกษษตตรรศศาาสสตตรร
“เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ”

พัพันนธธกิกิจจ
ดานการวิจัย
¾ สร า งผลงานวิ จั ย ที่ นําไปสู ก ารพั ฒ นาวั ต กรรมและการกําหนดนโยบายเพื่ อ การ
พัฒนาการเกษตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
¾ สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอการศึกษา

การบริการวิชาการ
¾ ขยายการบริการวิชาการที่สามารถนําไปสูการพึ่งตนเอง
¾ ปรับปรุงรูปแบบการถายทอดวิชาการทีส่ ามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
ทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
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วัวัตตถุถุปปรระะสสงงคค
1. มุงพัฒนาการวิจัยดานเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทั้งในดาน
พื้นฐานและประยุกต
2. สงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชนเกษตรกรรม และผูประกอบการโดย
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาค
3. มุงเนนการวิจัยที่สงประโยชนแกการเรียนการสอนดานการเกษตร การปรับปรุงระบบ
การจัดการเทคโนโลยีและขอมูลการเกษตรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน พรอมทั้ง
การยกระดับความเปนอยูของเกษตรกร
4. มุงสงเสริมและพัฒนางานบริการทางวิชาการสูชุมชนที่เกี่ยวของกับการเกษตรอยาง
จริงจัง โดยจะรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและในภูมิภาค
5. มุงเนนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษตรมาใชในการพัฒนางาน
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพสูง
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กกลลยุยุททธธ
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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กกาารรบบริริหหาารรงงบบปปรระะมมาาณ
ณขขอองงหหนนววยยงงาานนปปรระะจํจําาปปงงบบปปรระะมมาาณ
ณ 22554466
รายการ
หมวดคาจาง
หมวดคาตอบแทน
หมวดใชสอย
หมวดวัสดุ
หมวดครุภัณฑ
หมวดอุดหนุนวิจัย
รวม

หนวย
บริหารวิจัย
228,960
31,054
126,838
64,000
0
200,000
650,852

หองปฏิบัติ
การกลาง
68,880
9,600
47,442
16,800
16,800
0
159,522

หนวยบริการ
วิชาการ
114,500
15,000
50,000
17,500
0
0
197,000

ศูนยศึกษาและ
พัฒนาลําไยหริภุญชัย
366,240
7,654
38,702
25,200
0
0
437,796

รวม
778,580
63,308
262,982
123,500
16,800
200,000
1,445,170

จําแนกตามหมวดรายการ
หมวดครุภัณฑ
1%

หมวดอุดหนุนวิจัย
14%

หมวดวัสดุ
9%
หมวดคาจาง
54%
หมวดใชสอย
18%
หมวดคาตอบแทน
4%

จําแนกตามหนวยงานในสังกัด
ศูนยลําไยหริภุญชัย
30%

หนวยบริหารงานวิจัย
45%

หนวยบริการวิชการ
14%

หนวยหองปฏิบัติการกลาง
11%
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หนวยงานบริหารงานวิจัย มีหนาที่ใน
การ ใหบริการสงเสริมและสนับสนุนงานดานการวิจยั
ของเกษตรศาสตร ใหกบั คณาจารย นักวิชาการและ
นักศึกษา ประกอบดวยฝายตาง ๆ 4 ฝาย ดังนี้
•
•
•
•

ฝายธุรการและประสานงานวิจัย
ฝายพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศงานวิจัย
ฝายบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
ฝายสิ่งพิมพเผยแพรและจัดทําวารสารเกษตร

ซึ่งแตละฝายไดปฏิบัติหนาที่การใหบริการอยาง
เชือ่ มโยงกัน ครอบคลุมงานทัง้ ดานติดตอประสานงาน
ดานการวิจัย
การพัฒนาฐานขอมูลและระบบสาร
สนเทศงานวิจัย การดูแลระบบบัญชีการเงิน และพัสดุ
โครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยผานสิ่งตี
พิมพวารสารเกษตร
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ะ- ประกาศทุนวิจยั การเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุน
จากแหลงทุน
- การติดตามผล
การดําเนินงานโครงการวิจยั
- รายงานผลการวิจัย
- จัดทําคูมือแหลงทุน
- การวางแผนวิจยั ประจําป
- งานประเมินผล
การดําเนินงานของ
หนวยงาน
- งาน SAR / KQI
- งานจดบันทึกการประชุม
- งานใหบริการขอมูลวิจยั
- งานลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร
- งานบริการวิจัยทั่วไป
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 ยุยุททธธศศาาสสตตรรงงาานนวิวิจัจยยั คคณ
ณะะเเกกษษตตรรศศาาสสตตรร
คณะเกษตรศาสตร โดยงานบริการงานวิจัยและพัฒนา ไดประสานใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการวิจัย
ของคณะฯ ขึ้นโดยคณะทํางานจัดทํารางยุทธศาสตรงานวิจัยซึ่งเปนกรรมการจากการแตงตั้งของคณะฯ และผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร เพือ่ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการ

วิจยั ของคณะเกษตรศาสตรตอ ไป ยุทธศาสตรงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี้

กก)) แแผผนนยุยุททธธศศาาสสตตรรเเพืพื่ออ่ คคววาามมเเขขมมแแข็ข็งงททาางงกกาารรบบริริหหาารรจัจัดดกกาารร
1. ยกระดับและจัดรูปแบบการบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูความเขมแข็ง
ของหนวยวิจัยและนักวิจัย
2. นําความพรอมของปจจัยตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย แสวงหาอุปกรณสนับสนุนการ
วิจัยเพิ่มมากขึ้น
3. สนับสนุนใหเกิดกลุมวิจัยและหนวยวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
เพิ่มขึ้นเพื่อสรางโครงการขนาดใหญและมีผลตอการสรางประสบการณใหแกนักวิจัย
รุนใหมและสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัย โดยสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. สนั บ สนุ น ให มี นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในโครงการวิ จั ย กําหนดให
นักศึกษาทุนหลักสูตรทําการศึกษา/วิจยั
โดยใหเปนเงือ่ นไขสําหรับการสําเร็จการศึกษา
สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน ทําการศึกษา/วิจัย เพื่อพัฒนางาน
5. จัดใหมี “แหลงความคิด” (Think Tank) และมีผูประสานงานโครงการวิจัย (Research
Liaison) เพื่อแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
6. ผลักดันใหมีการวิจัยรวมกับหนวยวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
7. สนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนใหมกี ารขึน้ ทะเบียนกับหนวยงานของรัฐเพือ่ ใหหนวยวิจยั ของ คณะเกษตรศาสตร
เขาสูมาตรฐานสากล



⌫   

ขข)) แแผผนนยุยุททธธศศาาสสตตรรเเพืพื่ออ่ คคววาามมเเขขมมแแข็ข็งงททาางงดดาานนวิวิชชาากกาารร
1. การวิจัยวิทยาศาสตรเกษตรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ สรีระวิทยา การปรับปรุงพันธ
และเคมีเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว ในดานการปรับปรุงพันธุ
ระบบการผลิตที่นําไปสูการลดการใชสารเคมี และคุณภาพผลผลิตที่เปนความตองการ
ของตลาด
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในการตลาดที่แขงขัน
สนับ สนุน ใหมีก ารพัฒ นาเทคโนโลยีก ารเกษตรที่ป ลอดภัย กับ ผูบ ริโ ภคทั้ง พืช และ
สัตว ที่สามารถแขงขันทางการคาไดในระดับประเทศ ภูมิภาคและระหวางประเทศ
3. การวิจัยเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานการอนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม และ
ผลกระทบของระบบการผลิตทางเกษตรที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการ
วิจยั และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบการผลิต ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การใชประโยชนที่ดินการอนุรักษความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในสภาพอนุรักษ
ในถิ่น ในสภาพอนุรักษนอกถิ่น และในไรนาของเกษตรกร
4. การวิจัยการเกษตรอินทรียเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางการพัฒนาอาชีพที่สัมพันธกับการเกษตร
และสภาพแวดลอมที่สอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหเกิดประโยชน
จากการใชทรัพยากรภายในทองถิ่นอยางสูงสุด และสนับสนุนงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรในทองถิ่นนั้น ๆ รวมทั้งการเกษตรปลอดพิษ การเกษตร
อินทรีย
5. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรเพือ่ แกปญ
 หาชุมชนและมีสว นรวมกับ
ชุมชน
สนับสนุนใหเกิดงานวิจัยอยางมีสวนรวมกับชุมชน ทั้งนี้ ใหเกิดผลจากการวิจัยในรูป
ของนวัตกรรมที่ชวยแกปญหาของชุมชนนั้น ๆ อาทิ นวัตกรรมการผลิตพืชและสัตว
นวัตกรรมการลดการใชสารเคมี การรวมกลุมของชุมชนเกษตรเพื่อแกปญหาตัวเอง
เนนการใชประโยชนและผสมผสานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และการจัดการโดยชุมชนทองถิ่น
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6. การวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายเกษตร
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยตามแนวทางการวิเคราะหการเกษตรดานนโยบายเพื่อ
ปรับปรุงแนวทางในการกําหนดนโยบายและการจัดการในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม
นโยบายตาง ๆ รวมทัง้ นโยบายการผลิต ทีด่ นิ การคาและตลาด สินเชือ่ การจัด องคกร
สหกรณ การบริหาร ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในดานตาง ๆ
7. การวิจัยเพื่อเพิ่มองคความรูการผลิตการเกษตรสูมือผูใช
สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยดานการผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะการจัดการพืชสัตว
และแมลงศัตรูพชื ทีเ่ ปนองคความรูใ หมเพือ่ สนับสนุนงานวิจยั เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิต
เชิงบูรณาการ รวมทั้งการทดสอบเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับพื้นที่และกระบวนการสง
เสริมเทคโนโลยีเหลานั้นสูมือผูใช
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 แแผผนนแแมมบบททกกาารรวิวิจัจยย
ั คคณ
ณะะเเกกษษตตรรศศาาสสตตรร
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

แผนแมบทดานการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
แผนแมบทวิจยั ดานเทคโนโลยีชวี ภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนแมบทวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
แผนแมบทวิจัยดานลําไย
แผนแมบทวิจัยดานเกษตรที่สูง
แผนแมบทวิจัยดานธัญพืช
แผนแมบทวิจัยดานผลิตพืช
แผนแมบทวิจัยดานผลิตสัตว
แผนแมบทวิจัยเศรษฐศาสตร/สังคม/ธุรกิจเกษตร
แผนแมบทวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

กกาารรดํดําาเเนินินนงงาานนขขอองงกกลุลุมมวิวิจัจยยั ภภาายยใใตตแแผผนนแแมมบบททกกาารรวิวิจัจยยั ปปรระะจํจําาปป 22554466
กลุม วิจยั ทีด่ าํ เนินการภายใตแผนแมบทวิจยั ดานเรียนรูร ว มพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
• โครงการพัฒนาเครือ่ งอบชนิดสลับทิศทางลมรอนระดับการคาสําหรับชาวสวนลําไย
โดยรองศาสตราจารยศุภศักดิ์ ลิมปติ ภาควิชาพืชไร
• โครงการศูนยประสานงานวิจยั เพือ่ ชุมชน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2546 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ ภาควิชาสงเสริมและ
เผยแพร ก ารเกษตร จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางบริ ห ารงานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น
เพื่อสนับสนุนการบูรณาการณ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยใชโครงการวิจยั เพือ่ ทองถิน่ เปนเครือ่ งมือ
รอยชาวบาน อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมกันทําโจทยวิจัยที่มาจาก
สถานการณ ที่ เ ป น ป ญ หาและความต อ งการของชาวบ า นร ว มกั น ออกแบบแผน
ปฏิบัติการและรวมเปนนักวิจัย
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• โครงการพัฒนาการผลิตดานการเกษตรดานการเกษตรเพื่อความปลอดภัย
ของชุมชน โดย ดร.ชูชาติ สันธทรัพย ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
• โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมในครัวเรือน
โดยผูชวยศาสตราจารยวราภา คุณาพร ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• โครงการรวบรวมสายพันธุ (isolate) เชื้อราปฏิปกษสกุล Arthrobotrys spp.
โดยผูชวยศาสตราจารยภมรทิพย อักษรทอง ภาควิชาโรคพืช
• โครงการผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช
โดยรองศาสตราจารย ดร.สมพร ชุนหลอื ชานนท ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรกั ษศาสตร
• โครงการรวมรวมพันธุหญาแฝกทองถิ่น ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ โดยอาจารย ดร.ฉันนทนา สุวรรณธาดา ภาควิชาพืชสวน
• โครงการความแตกตางทางพันธุกรรมในประชากรกับการเกิดเมล็ดลีบในขาว
ไรพันธุพื้นเมืองโบราณที่บานแสนใจใหม ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย โดยรองศาสตราจารย ดร.ดําเนิน กาละดี ภาควิชาพืชไร
• โครงการรวบรวมพันธุพืชและการนําไปใชประโยชนของไมหอมที่ไดจากแหลง
พันธุกรรมตาง ๆ ในประเทศไทย โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ณัฐา ควรประเสริฐ
ภาควิชาพืชสวน

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานสารเคมีและสิ่งแวดลอม
• โครงการจําลองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกตอการผลิตขาว
ในลุมน้ําโขง โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถชัย จินตะเวช ภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร ศึกษาและพัฒนาระบบโปรแกรมเชื่อมโยงแบบจําลองระบบการ
ผลิตขาวและฐานขอมูลทรัพยากรของลุมน้ําโขง เพื่อจําลองการผลิตขาว
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• โครงการระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการ
บริการระยะที่ 1 ภาคเหนือตอนบน โดยอาจารย ดร.เมธี เอกะสิงห ภาควิชา
ปฐพีศาสตรและอนุรกั ษศาสตร เปนงานวิจยั เชิงยุทธศาสตรเพือ่ จัดหาขอมูลองคความรู และ
ผูรูเปนประโยชนตอการตัดสินใจ ดานการผลิตไมผลใหกับผูบริหาร
• โครงการสิทธิในการใชและการประเมินมูลคาทรัพยากรน้ํา: ประเด็นในการจัด
การทรัพยากรน้าํ บนที่สูงอยางยั่งยืน กรณีศึกษาลุมแมนา้ํ แมสา อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม โดย อาจารย ดร.ชพิกา สังขพิทกั ษ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
• โครงการพัฒนาระบบดัชนีผลสําเร็จและมาตรฐานบริการชลประทาน
โดยรองศาสตราจารยไพฑูรย รอดวินิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
• โครงการศึกษาสภาพคุณภาพลุม น้าํ และการจัดการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
บริเวณลุมน้ํายมตอนบน โดยรองศาสตราจารยจรูญ สุขเกษม ภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานลําไย
• ศูนยศกึ ษาและพัฒนาลําไย (หริภญ
ุ ชัย) คณะเกษตรศาสตร มีการดําเนินการวิจัย
12 โครงการ ดังนี้
- วิจัยการผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย
- วิจัยการผลิตลําไยอินทรีย
- วิจัยอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอระดับความ
อุดมสมบูรณของดินในศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
- วิจัยอิทธิพลของปุย อินทรียแ ละปุย ชีวภาพตอการเจริญเติบโตของลําไย
- วิจยั ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอการเปลี่ยนแปลงโปรตีนภายในใบ
ของลําไย
- วิจัยการจัดพุมของลําไยเพื่อการผลิตอุตสาหกรรม
- วิจัยการปรับปรุงคุณภาพสีเปลือกของลําไยอบแหง
- วิจัยการรวบรวมพันธุลําไย
- วิจัยการใชสารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2
- วิจัยผลการปฏิบัติดูแลรักษาตอคุณภาพและผลผลิตลําไยที่ใหผลใน
ระยะยาว
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-

วิ จั ย ผลของการปฏิ บั ติ ดู แ ลรั ก ษาต อ การเจริ ญ เติ บ โตของไม ผ ล
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
• โครงการวิจยั การเลีย้ งหานในสวนไมผล โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร.โชค
ภาควิชาสัตวศาสตร

มิเกล็ด

• โครงการสํารวจดิน และทําแผนทีด่ นิ และจําแนกความเหมาะสมของทีด่ นิ บนพืน้
ทีส่ ูง บริเวณลุมน้ําแมสานอย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
โดยรองศาสตราจารยดุสิต มานะจุติ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
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• โครงการผลกระทบของถนนและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินตอสภาพทาง
อุทกวิทยา และการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็กเขตภูเขาใน
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยผูช ว ยศาสตราจารยจติ ติ ปน ทอง ภาควิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานธัญพืช
• โครงการผลิตเมล็ดสังเคราะหแบบแหงของพริกหวาน (Capsicum annuum L.)
โดยอาจารย ดร.สุชาดา เวียรศิลป ภาควิชาพืชไร
• โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองในนาขาวในฤดูฝน
โดยผูชวยศาสตราจารยทรงเชาว อินสมพันธ ภาควิชาพืชไร
• โครงการอนุรักษและจัดการเชื้อพันธุขาวไทยในทองถิ่น Agrodiversity for in
situ Conservation and Management of Thailand’s Native Rice Germplasm
โดยศาสตราจารย ดร.เบญจวรรณ ฤกษเกษม ภาควิชาพืชไร
• โครงการการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอม และกลยุทธการจัดการที่
มีผลตอคุณภาพขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบ
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา ภาควิชาพืชไร
• โครงการสะสมโปรตีนจําเปนในเมล็ดขาวเหนียวดําพันธุพื้นเมืองโบราณ
โดยรองศาสตราจารย ดร.ดําเนิน กาละดี ภาควิชาพืชไร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการภายใตแผนแมบทวิจัยดานการผลิตพืช
• โครงการอุปกรณปลูกพืชแบบ Aeroponics สําหรับการปลูกพืชแบบไมใชดิน
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.โสระยา รวมรังษี ภาควิชาพืชสวน เปนโครงการมุงออก
แบบสราง และทดสอบอุปกรณการปลูกพืชแบบ Aeroponics ที่เหมาะสมกับสภาวะ
แวดลอมของประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปทรง โครงสราง วัสดุที่ใช และระบบการพนสาร
ละลายทั้งขนาดและอัตราของการพนที่เหมาะสมนอกจากนี้เกษตรกรสามารถนําไป
ประยุกตเพื่อใชผลิตเปนการคา
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• 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
• โครงการปรับปรุงสุขภาพเตานมโคในฟารมโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม
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 ตั้งทวีวิพัฒน ภาควิชาสัตวศาสตร
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• โครงการระบบการปองกันและกําจัดโรคผึ้งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง
โดยอาจารยพิชัย คงพิทักษ ภาควิชากีฎวิทยา

กลุม วิจยั ทีด่ าํ เนินการภายใตแผนแมบทวิจยั ดานเศรษฐศาสตร สังคม และธุรกิจ
• โครงการหั ต ถกรรมพื้ น บ า น โดยรองศาสตราจารย ดร.อารี วิ บู ล ย พ งศ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ศึกษาสภาพปจจุบันของอุตสาหกรรมหัตถกรรมใน
ชุมชน โดยเจาะลึกถึงโครงสรางการผลิต เทคโนโลยี การตลาด การเงิน และการจัด
การองคกร รวมถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ของผูประกอบการทั้งรายเดี่ยวและราย
กลุม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันและความเขมแข็งของอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบานขอมูลที่ไดจะถูก
นํามาใชเพื่อพัฒนาการผลิตของผูประกอบการ อีกทั้งยังชี้ใหเห็นถึงลักษณะการจัด
โครงสรางองคกรทั้งในการผลิต การตลาด และการเงิน อันจะนําไปสูแผนการปรับปรุง
โครงสรางการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดองคกรที่เหมาะสม
• โครงการประเมินความยากจนแบบมีสวนรวมภาคเหนือ โดยรองศาสตราจารย
ดร.พิชิต ธานี ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
• โครงการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการชําระคืนเงินกู กองทุนหมูบ า นจังหวัดเชียงใหม
โดยผูช ว ยศาสตราจารยวราภา คุณาพร ภาควิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
• โครงการศักยภาพการตลาดไมผลเศรษฐกิจของภาคเหนือ
โดยอาจารย ดร.กมล งามสมสุข ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

กลุมวิจัยที่ดําเนินการวิจัยภายใตแผนแมบทวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
• งานปรับปรุงพันธุถ วั่ อะซูกิ โดย รองศาสตราจารย ดร.สุทศั น จุลศรีไกวัล ภาควิชาพืชไร
• โครงการพัฒนาพันธุกุหลาบตานทานตอโรคใบจุดดําและราน้ําคาง
โดยรองศาสตราจารย ดร.ประสาทพร สมิตะมาน ภาควิชาโรคพืช
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่ด
 โโคครรงงกกาารรวิวิจัจยยั ทีทีดํ
่ าําเเนินินนกกาารร ปปรระะจํจําาปป 22554466
ในป 2546 คณะเกษตรศาสตร ไดรบั การจัดสรรงบประมาณเพือ่ ดําเนินการวิจยั จํานวน
153 โครงการ วงเงินงบประมาณ 80.92 ลานบาท

จําแนกตามแหลงทุน
แหลงทุน

จํานวนโครงการ

งบประมาณ
(ลานบาท)

รอยละ
(งบประมาณ)

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายไดคณะ ฯ และภาควิชา
ทุนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ
ทุนวิจัยในประเทศอื่น ๆ *
ทุนวิจัยตางประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน
รวม

17
5
29
74
22
6
153

2.99
0.28
17.31
39.61
20.05
0.68
80.92

3.70
0.35
21.39
48.95
24.77
0.84
100

*เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ

จําแนกตามแหลงทุน (งบประมาณ)
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จําแนกตามภาควิชา/หนวยงานที่ดําเนินการ
ภาควิชา/หนวยงาน

จํานวนโครงการ

งบประมาณเ
(ลานบาท)

รอยละ
(งบประมาณ)

17
9
11
18
11
21
3
48
1
6
10

5.02
9.69
4.79
21
3.02
7.19
0.32
15.08
0.30
0.99
13.52

6.2
11.97
5.92
25.95
3.73
8.89
0.40
18.64
0.37
1.22
16.71

153

80.92

100

ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
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• ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เมธี เอกะสิงห. . 2546. การพัฒนาหนวยแผนที่การจัดการดิน
เพื่อการเกษตรในระบบภูมิสารสนเทศ, . การประชุมวิชาการ การแผนที่และ ภูมิสาร
สนเทศแหงชาติ ประจําป 2546: การสํารวจและการแผนที่กับการพัฒนาประเทศอยาง
ยัง่ ยืน, 18 - 20 พฤศจิกายน 2546, สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรุงเทพฯ, หนา 72-85.
• ณรงคฤทธิ์ วงคชมพู , วนารี จิตธรรม, อรุณี ติ๊บแกว, อัตถพล พันธุเวช, พันทิพา
พงษเพียจันทร. 2546 . พื้นฐานทางดานพฤติกรรมในแมสุกรสาวตั้งแตกอนคลอดถึง
ระยะเลีย้ งลูกและลูกสุกรหลังคลอดถึงหยานม. . ว. ธุรกิจอาหารสัตว . 20 (90) : 58-64.
• ดนัย บุณยเกียรติ.. 2546.,. การประชุมวิชาการ ผลงานการวิจยั ของมูลนิธโิ ครงการหลวง ประ
จําป 2545, 21 - 22 พฤศจิกายน 2545, มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม,
หนา 226-234.
• ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่ดวย
กรดอาซีติก (Control of Strawberry Posthavest Disease Using Acetic Acid), .
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2545, 21 - 22
พฤศจิกายน 2545, มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม, หนา 221-225.
• ดนัย บุณยเกียรติ. . 2546. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผักกาดหอมหอตัดแตงพรอม
บริโภค (Factors Affecting The Quality of Fresh-cut Lettuce ), . การประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจําป 2545, 21 - 22 พฤศจิกายน 2545,
อ.เมือง จ.เชียงใหม, หนา 235-244.
• ธวัชชัย รัตนชเลศ, พฤกษ ยิบมันตะสิริ, รุงทิพย อุทุมพันธ. . 2546. กลยุทธการจัด
การเพือ่ ขยายพันธุม ะมวงแกวสายตนดี, . การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครัง้ ที่ 3 ,
22 - 25 เมษายน 2546.
• นิคม ชนะหาญ, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. . 2546. การใชพิมมิชเปน
สารดูดซับแอมโมเนียในไกเนื้อ, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41 สาขาสัตว, 3 กุมภาพันธ
2546 - 7 ธันวาคม 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา 178-185.
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• นิคม ชนะหาญ,, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. . 2546. การใชพัมมิชเปน
สารดูดซับแอมโมเนียในไกเนื้อ., . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, 3 - 7 กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
กรุงเทพฯ, หนา 178-185.
• บุญลอม ชีวะอิสระกุล, วรรณา อางทอง, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. .
2546. การใชกระถินหมักทดแทนบางสวนของอาหารขนเพือ่ เลีย้ งโคนม, . ประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 41 สาขาสัตว , 3 - 7 กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
กรุงเทพฯ, หนา 170-177.
• ปยมาส ตัณฑเจริญรัตน, เพทาย พงษเพียจันทร. 2546 . การผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีเพือ่ วัดปริมาณโคเลสเตอรอลในไขแดงของนกกระทาญีป่ นุ . วารสารเกษตร .
• อัตถ อัจฉริยมนตรี, ธวัชชัย รัตนชเลศ. . 2546. คุณลักษณะมะมวงแกวที่ตองการเพื่อ
การแปรรูป : เกณฑลักษณะ ปญหา และแนวทางแกไขเชิงปฏิบัติของโรงงานแปรรูป,
. การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 3. , 22 - 25 เมษายน 2546.
• พัสกร เจียตระกูล, เมธินี เหวซึ่งเจริญ, ศุภศักดิ์ ลิมปติ. . 2546. ผลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาเก็บรักษาตอลักษณะเนือ้ สัมผัสของขาวขาวดอกมะลิ105, . การสัมมนาวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิต แหงชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546,
หนา 28-28.
• พัสกร เจียตระกูล, เมธินี เหวซึ่งเจริญ, ศุภศักดิ์ ลิมปติ. . 2546. ผลของอุณหภูมิและ
ความชื้นตอคุณภาพการสีขาวขาวดอกมะลิ105, . การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลัง
การเก็บเกีย่ ว/หลังการผลิตแหงชาติ ครัง้ ที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หนา 27-27.
• พินทรัตน แสนใจเปง, วีณัน บัณฑิตย. . 2546. การคัดเลือกพันธุแคงการูพอว
ที่เหมาะสมตอการปลูกบนที่สูง, . การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 3, 22 25 เมษายน 2546, หนา 22-24.
• ภมร ปนมาเรือน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. .
2546. การศึกษาการยอยไดในรูเมนและลําไสเล็กของโปรตีนในกากถั่วเหลืองที่ทรีต
ดวย ฟอรมัลดีไฮด โดยใชถุงไนลอนและเอนไซมฯ, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41 สาขา
สัตว, 3 - 7 กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา 253-260.
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• รุงทิพย อุทุมพันธุ, ธวัชชัย รัตนชเลศ, พฤกษ ยิบมันตะสิริ. . 2546. การประเมินอัตรา
ซ้ําของลักษณะเศรษฐกิจในมะมวงแกว, . การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่
3, 22 - 25 เมษายน 2546.
• ลําพอง แตมครบุรี, ธวัชชัย รัตนชเลศ. . 2546. คุณภาพผลเพื่อการแปรรูปเปน
เนคตาในมะมวงแกวสายตนดี, . การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 3, 22 25 เมษายน 2546.
• วชีระ มีคํา, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. . 2546. แนวทางการผลิตเนื้อ
ไกและไขไกปลอดสารปฏิชีวนะ. , . การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, 3 - 7 กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
กรุงเทพฯ, หนา 161-169.
• วชีระ มีคํา, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. . 2546. แนวทางการผลิตเนื้อ
ไกและไขไกปลอดสารปฏิชีวนะ, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41 สาขาสัตว, 3 - 7
กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา 161-169.
• วราภรณ เหลืองวันทา , สัญชัย จตุรสิทธา, อํานวย เลีย้ วธารากุล , อังคณา ผองแผว,
ชัยณรงค คันธพนิต. . 2546. คุณภาพเนื้อและไขมันของไกพื้นเมือง ไกลูกผสมสอง
สายและสามสายพันธุ,รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ครัง้ ที่ 41 , 3 - 7 กุมภาพันธ 2546, กรุงเทพ, หนา 52-63.
• วิชชา สอาดสุด. 2546. การใชกรดอินทรียและสารเคลือบผิวควบคุมโรค Green
Mould Rot และ Anthracnose บนผลสมพันธุสายน้ําผึ้ง, . การสัมมนาวิชาการวิทยา
การหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาติครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หนา
9-9.
• วิชชา สอาดสุด. 2546. การประเมินความเสียหายของสมในกลุมสมเขียวหวานหลัง
การเก็บเกี่ยว, . การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาติ
ครั้งที่ 2 ., 21 - 22 สิงหาคม 2546, หนา 10-11.
• วิชชา สอาดสุด. 2546. การประเมินความเสียหายจากโรคหลังการก็บเกี่ยวในมะมวง
พันธุน้ําดอกไม,.การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหง
ชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หนา 4-4.
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• วีณัน บัณฑิตย, พินทรัตน แสนใจเปง. . 2546. ผลของพื้นที่ปลูกตอการเจริญเติบโต
ของแวกซฟลาวเวอร, . การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 3, 22 - 25
เมษายน 2546, หนา 54-57.
•

ศุภศักดิ์ ลิมปติ. . 2546. การพัฒนาเครื่องอบชนิดสลับทิศทางลมรอนระดับการคา
สําหรับชาวสวนลําไย, . การสัมมนาทางวิชาการและเผยแพรงานวิจัย ในโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก, 26 สิงหาคม 2546,
มหาวิทยาลัยศิลปากร, หนา 5-13-5-14.

• สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2546. เทคโนโลยีการผลิตปุยน้ําหมักหรือน้ําสกัดชีวภาพ, .
งานมหกรรมเกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย , 30 มกราคม 2546 - 1 กุมภาพันธ
2546, ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย.
• สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2546. ความตานทานของมะมวงแกวสายตนคัดตอเชื้อ
Colltetotrichum gloeosporoiodes Penz. เชื้อสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส, .
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ ศูนย
ประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน, 20 - 22 ตุลาคม 2546,
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ประเทศไทย,
หนา 56-56.
• สมเกียรติ สุวรรณคีรี. . 2546. ผลของการใชน้ําสกัดชีวภาพตอผลผลิตผักกาดกวางตุง
Effect of Bio-extracts on yield of Pak-choi (Brassica chinensis), . งานสัมมนา
วิชาการ ครั้งที่ 1 "เกษตรกาวไกล วิจัยเพื่อชุมชน" คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 27 มิถุนายน 2546, ณ หองประชุมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย.
• สมคิด พรหมมา, สมสุข พวงดี, นฤมล วงศเจริญ, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. . 2546.
ผลตอบสนองตออาหารที่มีระดับพลังงานและโปรตีนมากกวา NRC 10% ของโคนม
ลูกผสมขาว-ดําที่ไดรับหญารูซี่หมักฯ, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41 สาขาสัตว, 3 - 7
กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา 152-160.
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• สมสุข พวงดี, สมคิด พรหมมา, บุญลอม ชีวะอิสระกุล, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. .
2546. การใชกากน้ําตาลและ/หรือน้ํานมเปนสารชวยหมักตอคุณภาพและคาพลังงาน
ของหญารูซี่หมัก, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41 สาขาสัตว, 3 - 7 กุมภาพันธ 2546,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา 186-193.
• สันติ แพงเมา, สมคิด พรหมมา, บุญเสริม ชีวะอิสระกุล, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. .
2546. การเสริมโซเดียมไบคารบอเนต&หญาแหงในอาหารผสมครบสวนที่มีหญารูซี่
หมักเปนอาหารหยาบหลักสําหรับโครีดนม, . ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 41 สาขาสัตว, 3
- 7 กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา 372-379.
• สุคีพ ไชยมณี, สุชน ตั้งทวีวิพัฒน, บุญลอม ชีวะอิสระกุล. . 2546. การศึกษา เบื้องตน
ของการสกัดและใชสารไคโตซานเสริมในอาหารไกเนื้อ, . ประชุมไคติน - ไคโตซาน
แหงประเทศไทย, 17 - 18 กรกฎาคม 2546, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับศูนย
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กรุงเทพฯ, 3 - 7 กุมภาพันธ 2546, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ, หนา
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 ววาารรสสาารรเเกกษษตตรร
งานบริการงานวิจัยและพัฒนา ไดจัดทํา “วารสารเกษตร” ซึ่งเปนวารสารวิชาการที่เผยแพรผลงาน
วิชาการสาขาเกษตรศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ 2546 มีการจัดทําวารสารเกษตรจํานวน 3 ฉบับ และมีบทความที่ตีพิมพ
ทั้งสิ้น 30 เรื่อง ดังนี้
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลสตรอเบอรี่กอนการเก็บเกี่ยว : Changes is
Preharvest Quality of Strawberry โดย ภักดี ภักดีจนั ทร และดนัย บุณยเกียรติ
 การผลิ ต โมโนโคลนอลแอนติ บ อดี เ พื่ อ วั ด ปริ ม าณโคเลสเตอรอลในไขแดงของนก
กะทาญี่ปุน : Production of Monoclonal Antibodies for Determination of Egg
Yolk Cholesterol from Japanese Quail โดย ปยมาส ตัณฑเจริญรัตน และ
เพทาย พงษเพียจันทร
 การรวบรวมและความสั ม พั น ธ ท างพั น ธุ ก รรมของพื ช สกุ ล มะเขื อ บางชนิ ด โดยใช
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา : Collection and Phylogenetics of Some Solanum spp.
Using Morphological Characteristics โดย บงการ พันธุเ พ็ง และ เกศิณี ระมิงควงศ
 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 ภมรทิพย อักษรทอง
 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
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 ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผักกาดหอมหอตัดแตงพรอมบริโภค : Factors Affecting
The Quality of Fresh-cut Lettuce โดย ธีรศักดิ์ ปน วิชยั และ ดนัย บุณยเกียรติ
 ผลกระทบของถนนและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินตอสภาพทางอุทกวิทยาและ
การชุลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําขนาดเล็กเขตภูเขาในภาคเหนือของประเทศ
ไทย : Hydrological and Erosional Impacts of Road and Land-Cover Change in
Small Mountainous Watershed in Northern Thailand โดย อลัน ดี ซิกเลอร,
โธมัส ดับเบิลยู กิแอมเลลูกา, รอสส เอ ซัทเธอรแลนด, ไมค นูลเลท, จิตติ ปนทอง,
เสนห ญาณสาร, โธมัส วานา และสถาพร ใจอารีย
 ผลการรักษาแพะและแกะที่ปวยดวยโรคพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร :
Treatment Results of Goat and Sheep Infested with Gastro-intestinal
Nematode โดย ทัศนีย อภิชาติสรางกูร, อภิชาต ศรีภัย, สุรภี ทองหลอม และ
ยงยุทธ ศรีวิชัย
 ผลของการเคลือบผิวดวยไคโตซานตอคุณภาพของผลสตอเบอรี่ โดย ดนัย บุญเกียรติ
 ผลของการใชความรอนตอการลดอาการสะทานหนาวของมะเขือเทศ : Effect of Heat
Treatment on Reduction of Chilling Injury of Tomato โดย นันทวุฒิ อิม่ ศูนย และ
ดนัย บุณยเกียรติ
 ผลของการพรางแสงตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของมังกรคาบแกว : Effect
of Shading on Growth and Flowering of Schlumbergera truncata Haw
โดย รําจาน ศรีวิชัย และโสระยา รวมรังษี
 ผลของความเครียดตอโปรเจสเตอโรนและฮอรโมนลูทีไนซิ่ง : Effect of Stress on
progesteron and Luteinizing Hormone in Female Reproductive System
โดย ทัศนีย อภิชาติสรางกูร
 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคลางไซโตโคนินในชวง
กอนการออกดอกของยอดลําไยพันธุดอ : Effect of Potassium Chlorate on
Changes in Cytokinin-like Substances in Stem Apices Prior to Flowering of
Longan cv. “Dor” โดย ณัฐาดี วังสินธ และธนะชัย พันธเกษมสุข
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 ผลของโพแทสเซียมคลอเรตตอคุณภาพของผลลําไย : Effect of Potassium Chlorate
on Quality of Longan Fruit โดย วาสนา คณารีย และธนะชัย พันธเกษมสุข
 ผลของสภาวะเครียดจากน้ําตอปริมาณโพรลีนและการเติบโตของสตรอเบอรี่ : Effect
of Water Stress on Proline Content And Growth of Strawberry โดย สุกัญญา
ใจโพธิ์ 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
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 เปรี ย บเที ย บการตอบสนองต อ การขาดธาตุ โ บรอนในข า วบาร เ ลย แ ละข า วสาลี
โดย จําเนียร วงษโม
 การใชถั่วเขียวเปนปุยพืชสดที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวจาปอนิก า
โดย สมเกียรติ วัฒกวิกรานต
 ผลของวัสดุปลูกตอการเติบโตและผลผลิตของดอกดาวเรือน โดย อรรณพ คณาเจริญ
 สมการทํานายน้ําหนักมีชีวิตของลูกผสม (ลารจไวทxแลนดเรซxดูร็อก เจอรซี่)
โดย รักปญญ ถนอมวงศวัฒนะ
 แบบจํ า ลองการทํ า นายความล ม เหลวของผลประกอบการโรงสี ข า วสหกรณ
การเกษตร ในภาคเหนือของประเทศไทย โดย พิชิต ธานี
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 กิกิจจกกรรรรมม เเพืพื่อ่อสสงงเเสสริริมมงงาานนวิวิจัจยัย
หนวยบริการงานวิจัยและพัฒนามีการจัดสัมมนา เรื่อง “ทําอยางไรใหไดทุนวิจัยเพื่อชุมชนหา
คําตอบไดทีศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมสุขุมอัศเวศน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหคณาจารย / นักวิชาการ / นักศึกษา / ขาราชการ คณะเกษตรศาสตร
เขาใจกระบวนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยชุมชนจากแหลงทุน และสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อแกไข
ปญหาชุมชน ระหวางนักวิจัยกับชุมชนในภาคเหนือ

ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย อาจารย นักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี จํานวนทั้งสิ้น 50 คน
ผลจากการสัมมนาทําใหมโี ครงการวิจยั เชิงบูรณาการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจยั จาก
แหลงทุนตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพและบรรจุภัณฑของน้ําปู
2. โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศการเฝาระวังและติดตามเยาวชนสถานพินิจและ
คุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม
3. โครงการวิจัยบทบาทของเวทีประชาคมในการบูรณาการกิจกรรมสุขภาพและประเด็น
สิ่งแวดลอม
4. โครงการวิจัยบูรณาการกิจกรรมสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมายเหตุ อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติ
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คณะเกษตรศาสตร มีศูนยบริการวิชาการ
และถายทอดเทคโนโลยี
เปนศูนยกลางใหการให
บริการวิชาการเกษตรแกชุมชนและผูสนใจทั่วไปใน
รูปแบบตาง ๆ ดังนี้
1. การจัดฝกอบรม / สัมมนา / เสวนา /
ประชุมวิชาการ
2. การเผยแพร ค วามรู วิ ช าการเกษตรสู
ชุมชนโดยผานสื่อรายการวิทยุ/โทรทัศน
และหนังสือพิมพทองถิ่น
3. การจั ด กิ จ กรรมกาดโก ง โค ง เกษตร
เพื่อสงเสริมรายไดใหกับชุมชน
4. การบริการจําหนายผลิตผลเกษตร
5. การใหคําปรึกษาและแนะนําขอปญหา
ดานการเกษตร

⌫   

กกาารรดํดําาเเนินินนกิกิจจกกรรรรมมบบริริกกาารรวิวิชชาากกาารร ปปรระะจํจําาปป 22554466
ประเภทการใหบริการ

จํานวนครั้ง

การจัดฝกอบรม
การจัดประชุมสัมมนา
การจัดเสวนา
การบรรยายเชิงวิชาการ
กิจกรรมกาดโกงโคงเกษตร (ประจําเดือน)
กิจกรรมกาดโกงโคงเกษตร (สัญจร)
ใหบริการวิชาการผานสื่อวิทยุ จํานวน 4 รายการ
ใหบริการวิชาการผานสื่อหนังสือพิมพ
ใหบริการวิชาการผานสื่อโทรทัศน
ใหบริการรับฝากขายผลิตผลเกษตร
รวม

22
5
2
4
12
3
428
52
24
365
916

จํานวนผูรับบริการ
(คน)
1,121
1,445
404
215
31,000*
90,000*
85,000*
15,600*
72,000*
71,300*
368,085

*ประมาณการ

กกาารรจัจัดดฝฝกกออบบรรมม จํจําานนววนน 2222 โโคครรงงกกาารร ดัดังงนีนี้ ้
 ฝกอบรมเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
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
 การเพิ่ ม ผลผลิ ต ลําไยและการใช โ ปรแตสเซี่ยมคลดเรต,
เทคนิคการผลิตลิ้นจี่ใหออกตามฤดู วันที่ 14 พฤศจิกายน
2545 ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 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
 การปนตุกตาแฟนซี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2545
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อบรมการทําไวนอยางถูกวิธี วันที่ 19 มกราคม 2546
ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อบรม “การทําลําไยนอกฤดูอยางมืออาชีพและปลอดสาร
พิษ” วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมใหญ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อบรมการทําไวนสตรอเบอรี่อยางถูกวิธี วันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 ณ สํานักงานสหกรณการเกษตร
สะเมิง จํากัด
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสม (GAP) วันที่ 27 มิถุนายน 2546
ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย จังหวัดลําพูน
 อบรมวิชาการ “การผลิตสุราแชไทยใหไดมาตรฐาน” วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรม
เชียงใหมภูคํา
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 การอบรมวิชาการ “ผูตรวจรับรอง GAP ลําไย” วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2546 ณ หองประชุมใหญ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคพื้นฐานการใชเครื่อง High Performance Liquid Chromatography”
วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2546 ณ หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ลําไยอบแหง” วันที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
จังหวัดลําพูน
 อบรมการเพิ่มทักษะความรูทางดานการเกษตร วันที่
18 – 25 สิงหาคม 2546 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
 อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักวิจัยรุนเยาว” วันที่ 26 – 28
สิงหาคม 2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ฝกอบรมเชิงวิชาการ “ทิศทางงานวิจยั และประยุกตใช
นาโนเทคโนโลยีในประเทศไทย” วันที่ 29 สิงหาคม
2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กกาารรจัจัดดปปรระะชุชุมมสัสัมมมมนนาา จํจําานนววนน 55 คครัรั้ง้ง
 สัมมนาทางวิชาการ “ลําไยใสสาร…..ไดเงินจริงหรือ” วันที่ 19 มกราคม 2546 ณ หองประชุมใหญ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม


สัมมนาวิกฤตการผลิตและการตลาดของลําไย วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



สัมมนาวิชาการ “เห็ดไทย เห็ดฮอดแลนด” วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



สัมมนาวิชาการ “การแกไขปญหาราคาลําไยตกต่ําการรับจํานําและกําหนดราคาจํานําลําไยอบแหงป
2546” วันที่ 18 กรกฎาคม 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



การจัดสัมมนา “น้ําผึ้ง” วันที่ 25 กันยายน 2546 ณ หองประชุมใหญ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
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กกาารรจัจัดดเเสสววนนาา จํจําานนววนน 22 คครัรั้ง้ง
 เสวนาสาธารณะ เรื่อง “ยางพารา-พืชอนาคตของ
ชาวเหนือจริงหรือ” วันที่ 29 สิงหาคม 2546 ณ หองประชุม
สุขมุ อัศเวศน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 เสวนาการรับจํานําลําไยอบแหง วันที่ 23 กันยายน
2546 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กกาารรจัจัดดบบรรรรยยาายยเเชิชิงงวิวิชชาากกาารร จํจําานนววนน 44 คครัรั้ง้ง
 การบรรยายผูเชี่ยวชาญพบเกษตรกรผูเพาะเห็ด วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมอาคาร
เรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 การบรรยายวิชาการ “การเกษตรแบบยั่งยืน “ผึ้ง” วันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมอาคาร
เรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 การบรรยาย เรือ่ ง “ไมตดั ออกของฮอดแลนด” วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 การจัดบรรยายหลักสูตรภาษาอังกฤษรวมกับสถานวิชาการนานาชาติ (IC) วันที่ 18 มิถุนายน 2546
ณ หองประชุมอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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กิกิจจกกรรรรมมกกาาดดโโกกงงโโคคงงเเกกษษตตรร ((ปปรระะจํจําาเเดืดืออนน)) จํจําานนววนน 1122 คครัรั้ง้ง
 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ ที่ 20 วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2545
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ ที่ 21 วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2545
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ ที่ 22 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2545
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ ที่ 23 วันที่ 9 – 10 มกราคม 2546
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ ที่ 24 วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ 2546
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 25 วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2546
ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร (ปใหมเมือง) ครั้งที่ 26 วันที่ 3 - 5
เมษายน 2546 ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 27 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม
2546 ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครัง้ ที่ 28 วันที่ 5 - 6 มิถนุ ายน 2546

ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 29 วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2546 ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 30 วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2546 ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตร ครั้งที่ 31 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2546 ณ ลานจอดรถภาควิชาสัตวศาสตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กิกิจจกกรรรรมมกกาาดดโโกกงงโโคคงงเเกกษษตตรร ((สัสัญญจจรร)) จํจําานนววนน 33 คครัรั้ง้ง
 กาดโกงโคงยี่เปง (สัญจร) ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 17
พฤศจิกายน 2546 ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒน
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 กาดโกงโคงเกษตรสัญจร ครั้งที่ 5 วันที่ 5 รวมใน
งานถนนคนเดินชิมไวนไสอั่วหละปูน ครั้งที่ 2 วัน
ที่ 17 – 19 มกราคม 2546 ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน
 กาดโกงโคงเกษตรสัญจร ครั้งที่ 3 วันที่ 27
กันยายน 2546 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
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กกาารรใใหหบบริริกกาารรวิวิชชาากกาารรผผาานนสืสื่อ่อวิวิททยุยุ จํจําานนววนน 44 รราายยกกาารร
 เกษตรใกล ตั ว ทางสถานี วิ ท ยุ เ สี ย งสื่ อ สารมวลชล
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.
 รายการวิชาการชานเรือน ประจําทุกวันเสาร เวลา 18.00-19.00 น. สถานีวทิ ยุ พลังงานทหาร AM 711 KHz
 รายการเกษตรไทย ทางสถานีวิทยุ มก. แมโจ เวลา 17.30 น. – 18.00 น. วันเสาร – อาทิตย

กกาารรบบริริกกาารรวิวิชชาากกาารรผผาานนสืสื่อ่อสิสิ่ง่งพิพิมมพพททออ งงถิถิน่ น่ จํจําานนววนน 1122 คครัรั้ง้ง
 คอลัมน “เกษตรใกลตัว” ทางหนังสือพิมพไทยนิวส ฉบับประจําทุกวันเสาร

กกาารรบบริริกกาารรวิวิชชาากกาารรผผาานนสืสื่อ่อโโททรรทัทัศศนน จํจําานนววนน 2244 คครัรั้ง้ง
 รายการ “ดิน น้ํา ปา พัฒนาชีวิต” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ออกอากาศ
ทุกวันศุกรเวนศุกร

กกาารรใใหหบบริริกกาารรรัรับบฝฝาากกขขาายยผผลิลิตตผผลลเเกกษษตตรร
 อาคารดอยคํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จําหนายผลิตผลเกษตร ทีเ่ คานเตอรเกษตร
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รราายยไไดดจจาากกกกาารรใใหหบบริริกกาารรวิวิชชาากกาารร ปปงงบบปปรระะมมาาณ
ณ 22554466
เดือน

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

กาดโกงโคง เคานเตอร ฝกอบรม/สัมมนา/
เกษตร
เกษตร
จัดภูมิทัศน
9,789.25 17,955.80
13,930.00 13,760.50
9,012.00 14,914.90
77,971.00
30,119.00 15,292.85
670.00
2,873.00 11,786.95
10,210.00 16,318.75
1,347.50
11,139.00 16,703.00
11,674.00 18,904.75
2,084.00 21,740.75
8,397.00 17,676.30
4,894.00
13,062.00 16,876.65
5,569.00 14,701.25
127,858.25 196,632.45
84,882.50

วารสาร
อื่น ๆ
เกษตร
(คาเชาหองประชุม)
410.00
780.00
405.00
135.00
775.00
985.00
510.00
270.00
1,320.00
410.00
585.00
3,000.00
6,585.00
3,000.00

รวม
28,155.05
27,690.50
102,677.90
46,486.85
14,794.95
28,651.25
28,827.00
31,088.75
24,094.75
32,287.30
30,348.65
23,855.25
418,958.20

จําแนกตามประเภทรายได
2% 1%
20%
กาดโกงโคงเกษตร

31%

เคานเตอรเกษตร
ฝกอบรม/สัมมนา/จัดภูมิทัศน
วารสารเกษตร
อื่น ๆ (คาเชาหองประชุม)

46%
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หนวยหองปฏิบตั กิ ารกลาง มีหนาทีใ่ ห
บริการดานอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร
เพือ่ สนับสนุน การเรียน การสอน และการวิจยั
ใหกบั คณาจารย
นักวิชาการ และนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร
ตลอดจนการใหบริการ
วิชาการ
ดานการฝกอบรมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรแก ผูสนใจ ทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ
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ครุภณ
ั ฑวทิ ยาศาสตรใหบริการ จํานวน 41 รายการ ดังนี้
1. เครื่อง Gas chromatography (GC) with FID, ECD
And TCD (มช. 2/31 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหหาชนิดและ
ปริมาณของสารตาง ๆ โดยอาศัยคุณสมบัติการแยกตัวของสารใน
สภาพที่เปนกาซเมื่อเคลื่อนที่ผานตัวกลาง เครื่อง GC นี้ สามารถ
ใชงานวิเคราะหไดกวางขวาง เชน การวิเคราะหหาสาร
ตกคางในดิน น้ํา และผลิตภัณฑดานการเกษตรตาง ๆ การวิเคราะหหา Volatile organic, และ gas ใน
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหหา fatty acid, volatile oil ในตัวอยางอาหาร และการวิเคราะหหาสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน (high boiling hydrocarbons & light hydrocarbon) ในงานดานปโตเคมี
2. กลองจุลทรรศนพรอมอุปกรณบนั ทึกภาพ และจอรับภาพ
(Research light microscope) (มช. 29/32 ก.)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับขยายขนาดภาพ
ตัวอยาง เชน เชื้อรา แบคทีเรีย เซลลพืช เซลลสัตว ที่มีขนาด
เล็กใหสามารถดูองคประกอบทางกายภาพได
3. เครือ่ งมือวิเคราะหชนิดของโปรตีนโดยวิธแี ยกดวยไฟฟา
(Gel electrophoresis) (มช. 30/32 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับสําหรับแยกขนาดของ
โปรตีน โดยอาศัย กระแสไฟฟา

4. เครือ่ งอานความเขมของแถบปฏิกริ ยิ าในแผนเจล
(Gel-scanner densitometer (มช. 31/32 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับอานผลจากแผนเจล
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5. ตูอ บ (Oven) (มช. 31/32 ก)
การใชงาน : เปนเครือ่ งมือใชสาํ หรับอบหาความชืน้ ของตัวอยาง
พืช เชน หาความชืน้ ของเมล็ดพันธุผ กั หรือหาความชืน้ ตัวอยาง
พืชอาหารสัตว

6. กลองจุลทรรศนสามมิติ พรอมอุปกรณ (Stereo
microscope) (มช. 10/33 ก.)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับขยายขนาด
ภาพตัวอยาง เชน เชื้อรา แบคทีเรีย เซลลพืช เซลลสัตว
ที่มีขนาดเล็ก ใหสามารถดูองคประกอบทางกายภาพได
7. เครือ่ งวิเคราะหไนโตรเจน และสารประกอบโปรตีน
(Nitrogen analyzer) (มช. 11/33 ก.)
การใชงาน : เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชวเิ คราะหปริมาณ
ไนโตรเจน/โปรตีนรวม ในตัวอยางดิน พืช ปุย น้าํ อาหาร
และ อาหารสัตว เปนตน
8. เครือ่ งวิเคราะหธาตุโดยอาศัยการดูดกลืนพลังงาน
ของอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer)
(มช. 25/34 น)
การใชงาน : เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการตรวจวัดปริมาณธาตุ
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 และแรงดันต่ํา เพื่อรักษา
สารตาง ๆ ใหคงสภาพเดิม
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10. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงยิ่งยวด (มช.13/35ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับแยกชั้นของสาร
ละลายออกจากกัน เชน การปนแยกตะกอนโปรตีน หรือการ
แยกตะกอนเชื้อรา เปนตน

11. เครื่องวัดความขุนของสารชนิดลําแสงคู (UV-VIS
Spectrophotometer) (มช. 14/35 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดปริมาณสาร
ตาง ๆ โดยอาศัยสมบัตกิ ารดูดกลืนคลืน่ แสงหรือพลังงานโมเลกุลที่
เปนองคประกอบของสารนั้น
โดยมีขอบเขตการใชงานโดย
สังเขปดังนี้
 งานดานเคมีวิเคราะห ไดแกการใชวัดหาปริมาณของ Phosphorus, ammonium, nitrate, iron,
aluminum, molybdenum, ฯลฯ
 งานดานเทคโนโลยีชีวภาพใชในการวัดปริมาณ DNA, amino acid,
12. ตูหลอดแสงอุลตราไวโอเลต (มช.15/35 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับสองดูแถบดีเอ็นเอบน
แผนเจล ดวยแสงยูวีภายหลังผานการแยกขนาดดีเอ็นเอดวย
กระแส ไฟฟา

13. เครื่องบมเชื้อชนิดใชกาซคารบอนไดออกไซด
(มช.16/35ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับเพาะเลี้ยงเซลล และ
เพิ่มขยายจํานวน เซลลที่ตองการ เชน การเพาะเลี้ยงเซลลลูก
ผสม เปนตน
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1 4. เครื่องถายฝากรหัสพันธุกรรม (มช. 6/36 ก)
การใช ง าน : เป น เครื่ อ งมื อ ใช สําหรั บ ถ า ยฝากรหั ส
พันธุกรรม เชน การถายฝากรหัสพันธุกรรมของไวรัสเขาสู
เซลลพืช เปนตน

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

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

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

18. เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง และ 3 ตําแหนง
(มช. 31/37 ก และ มช. 31/37 ข)
การใชงาน :
เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดปริมาณในการ
เตรียมสาร และชั่งตัวอยางสําหรับทําการทดลอง โดยมีความ
ละเอียดที่ทศนิยม 4 ตําแหนง
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19. เครื่องปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (มช. 33/37 ก.)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับปรับแรงดันใหคงที

20. เครื่องวัดพื้นที่ใบ 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
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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 สารตั้งตน และเอนไซม ในกระบวนการ เอนไซม
อิมมูนโนแอสเซ คาที่อานไดแสดงถึงปริมาณสารที่ ตองการวัด
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29. เครื่องเพิ่มปริมาณพันธุกรรม (มช. 1/44 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับเพิ่มปริมาณรหัส
พันธุกรรมที่ ตองการเพื่อนําไปใชในการจําแนกความแตกตาง
ทาง พันธุกรรม เชน การตรวจหาโครโมโซม Y ในตัวออนโค
หรือ จําแนกความแตกตางของสายพันธุโคนม เปนตน
30. เครื่องวัดสีพืช (มช. 3/43 ก)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชวัดความแตกตางของสี
ที่บริเวณตาง ๆ ของใบพืช และสามารถใชวัดสีของเนื้อ เพื่อ
เปนดัชนีวัดคุณภาพเนื้อ

31.เครื่องหมุนเหวี่ยงอุณหภูมิต่ํา (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 spectrophotometer (JICA)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับวัดปริมาณสารที่
ตองการ โดยอาศัยความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ตางกัน
ของสารชนิดตาง ๆ
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34. Gas Chromatography (JICA)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับแยก และหาปริมาณ
สารที่ตองการ โดยใชหลักการของโครมาโตรกราฟ เชน กรดไข
มัน ยาปราบศัตรูพืช ที่ตกคางในตัวอยางผัก ผลไม เปนตน

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

36. เครื่องวัดศักยน้ําในพืช (JICA)
การใชงาน : เปนเครือ่ งมือใชสาํ หรับการวัดศักยนา้ํ ในใบพืช

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

38. เครื่องระเหยสารภายใตสภาพแรงดันต่ํา
(หองปฏิบัติการกลาง)
การใชงาน : เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับกลั่นสารที่ตองการ
โดยอาศัยอุณหภูมิ
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39. เครื่องระเหยสารภายใตสภาพแรงดันต่ํา 2 เครื่อง
(JICA)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับกลั่นสารที่ตองการ
โดยอาศัย อุณหภูมิ

40. เครื่องหลอเย็นระบบหมุนเวียน
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับรักษาอุณหภูมิสาร
ละลายใหมีอุณหภูมิ ต่ําภายในถังวิเคราะหเจล ขณะกําลังแยกดี
เอ็นเอ

41. เครื่องวัดการเปดปดปากใบพืช (JICA)
การใชงาน : เปนเครื่องมือใชสําหรับวิเคราะหการปด เปดปากใบพืช ดูการคายน้ําของพืช
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สสถิถิติตกกิ าารรใใชชเเคครืรือ่ อ่ งงมืมืออคครุรุภัภณ
ัณฑฑวิวทท
ิ ยยาาศศาาสสตตรร
ปริมาณการใชงานเครือ่ งมือหองปฏิบตั กิ ารกลาง (ชัว่ โมง)
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ชนิดเครือ่ งมือ
การแสดงจํานวนชั่วโมงการใชงานครุภัณฑวิทยาศาสตร แบงตามชนิดเครื่องมือที่มีผูใชบริการมาก
ที่สุดจํานวน 7 ชนิด ไดแก เครื่องบมเชื้อชนิดใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 incubator) 8,280 ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ํา (Water Purification) จํานวน 2,199 ชั่วโมง เครื่อง Gas Chromatography 2,052 ชั่วโมง
เครื่อง Freeze dry 1,948 ชั่วโมง เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (Thermal centrifuge) 1,468 ชั่วโมง
เครื่องระเหยภายใตสภาพแรงดันต่ํา (Rotary evaporator) 1,276 ชั่วโมง และ UV spectrophotometer
จํานวน 1,101 ชั่วโมง
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ปริมาณการใชงานเครือ่ งมือวิทยาศาสตรหอ งปฏิบตั กิ ารกลางแบงตามภาควิชา

โรคพืช
3%

ปฐพีศาสตร
11%
สัตวศาสตร
23%

พืชไร
21%

กีฎวิทยา
5%

อืน่ ๆ
12%

พืชสวน
25%

การแสดงการใชงานครุภัณฑวิทยาศาสตร แบงตามภาควิชาตาง ๆ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 ถึง
กันยายน 2546 โดยมีสถิติการใชบริการดังนี้ ภาควิชาพืชสวนรอยละ 25 ภาควิชาสัตวศาสตรรอยละ 23
ภาควิชาพืชไรรอยละ 21 ภาควิชาปฐพีศาสตรรอยละ 11 ภาควิชากีฎวิทยารอยละ 5 และ ภาควิชาโรคพืช
รอยละ 3 และใหบริการหนวยงานอื่น ๆ รอยละ 12 เชน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร
เปนตน
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กกาารรใใหหบบริริกกาารรดดาานนกกาารรวิวิเเคครราาะะหหขขอองงหหอองงปปฏิฏิบับติตั กกิ าารรกกลลาางง
โโคครรงงกกาารร :: กกาารรวิวิเเคครราาะะหหคุคณ
ุ ภภาาพพแแลละะสสาารรตตกกคคาางงใในนผผลิลิตตภัภัณ
ณ
ณฑฑจจาากกผึผึง้ ง้
หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให
บริการการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และใหบริการดานการวิเคราะหแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก
คณาจารย นักวิชาการ เจาหนาที่ รวมถึงบุคคลภายนอก ในป 2545-2546 ไดเปดใหมีโครงการการวิเคราะห
คุณภาพและสารตกคางในผลิตภัณฑจากผึ้ง ในระยะระหวางเดือนพฤศจิกายน 2545 - กรกฎาคม 2546 ให
บริการการตรวจคุณภาพและสารตกคางเปน จํานวน 4,073 ตัวอยาง แกบริษัทผูสงออกและรับซื้อน้ําผึ้ง
รวมถึงฟารมของเกษตรกรรายยอยเปนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของการผลิตน้ําผึ้งของไทย ซึ่งแหลง
ในการผลิตสวนใหญอยูในเขตภาคเหนือ

วัวัตตถุถุปปรระะสสงงคค
เพื่อใหบริการวิชาการงานดานการตรวจวิเคราะหคุณภาพและสารตกคางในผลิตภัณฑจากผึ้งแก
บริษัทผูประกอบการ เกษตรผูเลี้ยงผึ้ง แประชาชนทั่วไปที่สนใจ

รราายยกกาารรกกาารรใใหหบบริริกกาารร
รายการวิเคราะห

วิธีวิเคราะห

อัตราการคาบริการ

ELISA
Tetrasonsor
HPLC

700
700
2,000

1. Chloramphenicol
2. Tetracycline
3. Tetracycline
Chlortetracycline
Oxytetracycline
4. %Glucose,Fructose,
Sucorse,Maltose
5. Ash
6. ๐ Brix at 20 ๐ C
7. Moisture
8. Acidity
9. Reducing sugar
10. Dextrin
12. Starch
13. Protien
14. Hydroxymethyfulfural

HPLC

1,600

AOAC(2000)
AOAC(2000)
AOAC(2000)
AOAC(2000)
AOAC(2000)
AOAC(2000)
AOAC(2000)
AOAC(2000)
HPLC

300
200
330
400
400
300
200
400
1,600

15. Hydroxymethyfulfural
16. Diastatic Activity

AOAC(2000)
AOAC(2000)

400
500
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รราายยไไดดจจาากกกกาารรใใหหบบริริกกาารรหหอองงปปฏิฏิบับติัตกกิ าารรกกลลาางง
เดือน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
รวม

จํานวนเงินรายไดที่ใหบริการ
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
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คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใหเปนหนวยงานหลักในการประสานงานเครือขาย
หองปฏิบัติการของคณะฯ/หนวยงาน
ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดตั้งศูนยเครือขาย
วิ เ คราะห แ ละตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค า เกษตร
ผลิตภัณฑอาหาร และ สิ่งแวดลอม สําหรับให
บริการแกเกษตรกร ผูประกอบการ และหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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หลักการและเหตุผล
 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรการแขงขันสินคาเกษตร เปนหนึ่งในยุทธศาสตรรายสาขาที่สําคัญของชาติ ที่จะตองมี
การปรับเปลี่ยนจากระบบการเกษตรดั้งเดิมไปสูเกษตรแผนใหมที่มีการดําเนินการครบวงจร ตั้งแตการผลิต
ระดับไรนาไปถึงมือผูบริโภค (From Farm to Table) รวมทั้งเนนคุณภาพ และความปลอดภัยของสินคา
โดยมุงเนนที่จะทําใหประเทศไทยเปนครัวของโลก เปนผูนําดานการเกษตรในการผลิตอาหารปอนสูตลาด
โลก อยางไรก็ตามการดําเนินการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะสินคาเกษตรในปจจุบัน จําเปนจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรการและขอกําหนดตาง ๆ ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานหรือองคกรนานาชาติ ซึ่งในขณะนี้ตามขอ
ผูกพันขององคการการคาโลก (WTO) ไดกําหนดใหประเทศสมาชิกตองลดภาษีนําเขาสินคาประเภทตาง ๆ
ลง ซึ่งรวมถึงสินคาดานการเกษตร ประเทศตางๆ จึงไดปกปองการผลิต และระบบตลาดภายในของตนเอง
โดยอาศัยมาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) เปนมาตรการที่
ใชในการจํากัดการนําเขาสินคาเกษตร ดังนั้นผูผลิตจําเปนจะตองผลิตสินคาใหไดคุณภาพสินคาตาม
มาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปนเปอนของสารพิษตกคางตาง ๆ ทางการเกษตร ประเภทสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ปจจุบัน มีหนวยงานตาง ๆ รวมกันรับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพผลผลิต โดยใหความสําคัญในการผลิตที่มีคุณภาพ ดูแลระบบผลิตตั้งแต ในแปลงปลูก ในการ
รวบรวมผลผลิต และการแปรรูป เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ในการบริโภคตาม
มาตรฐานของ FAO/WHO, CODEX, OIE, IPPC อยางไรก็ตามในปจจุบันการดําเนินงานยังไมประสบผล
สําเร็จเทาที่ควรในดานการดูแลตรวจวิเคราะห และรับรองผลผลิต เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือ และ
บุคลากร
 บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดาน “อาหารปลอดภัย”
ในป 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดตั้งเปาหมายของเกษตรกรที่จะไดรับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร(GAP) จํานวน 325,000 ราย พื้นที่รวม 5,542,743 ไร ครอบคลุมพืชจํานวน
27 ชนิด ซึ่งพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 50 % อยูในเขตภาคเหนือ ซึ่งเปนแหลงผลิตผักและ ผลไมที่สําคัญ
ของประเทศไทย ทั้งนี้การตรวจสอบมาตรฐานการปนเปอนสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม
จะดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งใหคําแนะนําแกเกษตรกร ผูสงออก และ
ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการแปรรูป ซึ่งตามรายงานในป 2546 สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 กรมวิชาการ
เกษตร ไดทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพผักและผลไมสําหรับสงออกในภาคเหนือไดเพียง 2,000 ตัวอยาง
เทานั้น
เพื่อเปนการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการแกไขปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเทคโนโลยี องคความรู และเครื่องมือที่ทันสมัยพอสมควร จึงกําหนดใหมีการจัดตั้ง
“ ศูนยเครือขายวิเคราะห และตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหารและสิ่งแวดลอม ”
เพื่ อ รวบรวมศั ก ยภาพของห อ งปฏิ บั ติ ก ารจากหน ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย รองรั บ การให บ ริ ก ารต อ
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เกษตรกร ผูประกอบการนําเขา-สงออก ผูประกอบการโรงงาน หนวยงานภาครัฐอยางเปนเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเปนการใหบริการอยางมีมาตรฐานเดียวกันและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน
เปนศูนยบริการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตร ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม ที่
ไดมาตรฐานสากล สามารถใหการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินคา เพื่อการสงออกและบริโภค
ภายในประเทศ

พันธกิจ
 ใหบริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยและคุณภาพของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงที่นําเขาและสงออก เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของสินคาเกษตร
 ใหบริการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตและแหลงผลิต (GAP, GMP, HACCP) เพื่อรับ
การรับรองจากหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจเต็มในการออกใบรับรองมาตรฐาน
 ใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคและองคความรูใหมๆในการวิเคราะหและตรวจสอบสินคาเกษตร
ผลิตภัณฑอาหาร และสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจใหทันสมัยและทันเหตุการณ
 ใหความรูดานวิชาการ รวมถึงชวยพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการและ
กระบวนการตรวจวิเคราะหแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

กลุมเปาหมาย





เกษตรกร และชุมชน
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑดานอาหาร
ผูประกอบการนําเขา-สงออกสินคาเกษตรและอาหาร
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ, NGOs

กิจกรรมที่ดําเนินงาน
 ใหบริการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารตกคางชนิดตาง ๆ ในตัวอยางสินคาเกษตร ผลิตภัณฑ
อาหาร และสิ่งแวดลอม (ภาคผนวก 1)
 ใหบริการรับรองคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑอาหาร
 ใหบริการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตและแหลงผลิตใหไดมาตรฐาน GAP/GMP/
HACCP
 พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการเครือขายใหมีประสิทธิภาพ
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โครงสรางของเครือขายและแผนภูมิการบริหารงาน
แผนภูมิโครงสรางองคกร

ออธิธิกกาารรบบดีดี
คคณณะะกกรรรรมมกกาารรอํอําานนววยยกกาารรศูศูนนยยฯฯ
(คณะเกษตรศาสตร เลขานุการ)

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะเเกกษษตตรรศศาาสสตตรร

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะเเภภสัสัชชศศาาสสตตรร

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะอุอุตตสสาาหหกกรรรรมมเเกกษษตตรร

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะสัสัตตววแแพพททยยศศาาสสตตรร
คณะกรรมการดําเนินงาน

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะวิวิททยยาาศศาาสสตตรร

ศูศูนนยยเเคครืรืออขขาายย
วิวิเเคครราาะะหหฯฯ

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะวิวิศศววกกรรรรมมศศาาสสตตรร

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
คคณณะะเเททคคนินิคคกกาารรแแพพททยย
หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
สสภภาาบับันนวิวิจัจยัยวิวิททยยาาศศาาสสตตรรสุสขขุ ภภาาพพ
หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
สสถถาานนบบริริกกาารรวิวิททยยาาศศาาสสตตรรแแลละะเเททคคโโนนโโลลยียี

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายยสสถถาาบับันน
วิวิจัจยัยแแลละะพัพัฒฒนนาาวิวิททยยฯฯเเททคคโโนนโโลลยียี
หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
สสถถาาบับันนสุสุขขภภาาพพสัสัตตวว

หหอองงปปฏิฏิบับติตั กิกาารรเเคครืรืออขขาายย
สสถถาานนวิวิททยยาากกาารรหหลัลังงกกาารรเเก็ก็บบเเกีกี่ย่ยวว

ผูประกอบการการนําเขา-สงออก

เกษตรกรและชุมชน

ผูใชบริการ

หนวยงานของภาครัฐ

ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ
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⌦ 
ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย จัดตั้งขึ้น
โดยความรวมมือ และสนับสนุนจากบุคคลและหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับเปนหนวยงานรับผิดชอบ
บริหารศูนย ฯ เพื่อเปนศูนยศึกษาวิจัย ฝกอบรม และ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการแปรรูปลําไย
ของประเทศ การจัดตั้งศูนย ฯ ไดเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2540
ตั้งอยูบริเวณบานเหลายาวเหนือ ตําบลเหลายาว อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 220 ไร
โดยมี ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ (อดีตคณบดี
คณะเกษตรศาสตร)
และคณะทํางานเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา สรวมศิริ
(คณบดีคณะเกษตรศาสตรปจจุบัน) รับผิดชอบตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบันนี้
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คคววาามมเเปปนนมมาาใในนกกาารรจัจัดดตัตั้งง้ ศูศูนนยยศึศกึกษษาาแแลละะพัพัฒ
ฒนนาาลํลําาไไยยหหริริภุภญ
ุญชัชัยย
ลําไย Euphoria Longana Lam. จัดเปนไมผลเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน ถือวาเปนพื้นที่ที่ปลูกลําไยดั้งเดิมและสําคัญที่สุด
ของประเทศ โดยมีพื้นที่ในการปลูกลําไยรวมกันถึงรอยละ 71 หรือประมาณ 328,329 ไร ผลผลิตลําไยในป
2539-2540 ซึ่งเปนปที่ออกดอกออกผลดี มีปริมาณทั้งสิ้น 135,922 ตัน คิดเปนมูลคา 5,030 ลานบาท นับ
วาเปนพืชที่ทํารายได ใหแกเกษตรกรมาก ทั้งในรูปของผลสดและลําไยแปรรูป ตลาดใหญของลําไยสดไดแก
ฮองกง สิงคโปร สวนลําไยแหงทั้งเปลือกนั้นสงออกไปยังประเทศจีนและหลายประเทศ จากศักยภาพและ
ความเหมาะสมในการปลูกลําไยของประเทศไทย จึงไดมีการขยายตัวการปลูกลําไยหลังป 2539 เปนจํานวน
มากโดยขยายถึง 36 จังหวัดของประเทศไทย จากผลการพัฒนาการปลูกและการผลิตลําไย ยังผลใหหนวย
งานที่เกี่ยวของคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย จัดใหลําไยเปนไมผลยอดเยี่ยม
(Product Champion) โดยมีการกําหนดนโยบายในการสนับสนุนพัฒนาพันธุ การปลูกและการผลิต
การแปรรูป การสงออกและการตลาดไวอยางชัดเจน จึงนับวาการปลูกและ การผลิตลําไยมีโอกาสในการ
พัฒนาไดเปนอยางดียิ่ง ถึงแมวาจะมีการขยายตัวของการปลูกและการผลิตลําไย ออกไปมากก็ตาม แต
ผลผลิตลําไยก็ยังมีปญหาในการติดดอกออกผล เนื่องจากลักษณะของลําไยเปนการทยอย ติดผลปเวนป
จึงไดมีความพยายามในการดําเนินการศึกษาวิจัยลําไยในแงมุมตางๆ เพื่อทําใหลําไยใหผลผลิตสม่าํ เสมอ
การพัฒนาเทคโนโลยีการติดดอกออกผลในลักษณะตางกัน จนพบวาสารโพแทสเซียมคลอเรตเปนสารกระตุน การ
ออกดอกทีใ่ หผลดี แตอยางไรก็ดี ในดานวิชาการยังขาดความรูในเรื่องการปรับปรุงพันธุ การดูแลรักษาลําไย
การปองกันกําจัดศัตรูลําไย การเก็บเกี่ยวความเหมาะสมในการใชสารกระตุน พิษตกคาง ตลอดจนการเก็บ
รักษา และการแปรรูปลําไยในระยะยาวอีกมาก

ความเหมาะสมของจังหวัดลําพูนในการเปนศูนยกลางการศึกษาและพัฒนาลําไย
ถึงแมวาลําไยจะมีการปลูกกระจายไปทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคอื่นๆของประเทศ แต
เมื่อเปรียบเทียบประวัติการพัฒนาที่ยาวนาน จังหวัดลําพูน นับวาเปนชุมชนเกาแกที่มีอายุการพัฒนาถึง
1,400 ป อาชีพโดยรวมของประชากรยึดถือการเกษตรเปนหลักเหมือนดั้งเดิม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ
ขาว พืชไร หอม กระเทียม เปนหลัก และมีลําไยเปนไมผลเศรษฐกิจพื้นฐาน จังหวัดลําพูนจัดเปนแหลงผลิต
ลําไยที่ใหญของประเทศใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหมประกอบกับสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และ
เปนจุดเริ่มตนของการเพาะปลูกลําไยในประเทศ ดังนั้นจังหวัดลําพูนจึงมีความเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลาง
ในการศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อสามารถถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาไดไปสูเกษตรกรสวนใหญของประเทศ
ไดโดยตรงและทันที ทางคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมปรึกษาหารือกับหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน และไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนในการที่คณะเกษตรศาสตรจะเปนหนวยงาน
หลักในการจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย ดังนั้น คณะเกษตรศาสตรจึงไดรางโครงการเพือ่ จัดตัง้ ศูนยศกึ ษา
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และพัฒนาลําไยขึน้ ใหชอื่ วา “ศูนยศกึ ษาและพัฒนาลําไย “หริภญ
ุ ชัย” โดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม
จากหนวยงานและบุคคลตางๆ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร องคการบริหารสวนตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน สถาบันและกลุมเกษตรกรในจังหวัดลําพูน ชมรมชาวสวนลําไยในจังหวัดลําพูน ชมรมผูคาและสง
ออกลําไย สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน ผูนําเกษตรกรในจังหวัดลําพูน ผูวาราชการจังหวัดลําพูนและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําพูน

วัวัตตถุถุปปรระะสสงงคค
1. เพื่อเปนศูนยศึกษา วิจัย ฝกอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการแปรรูป
ลําไยของประเทศ 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

สสถถาานนทีทีจั่ จ่ ดัดตัตัง้ ง้ ศูศูนนยยศึศกึกษษาาแแลละะพัพัฒ
ฒนนาาลํลําาไไยย ““หหริริภุภญ
ุญชัชัยย””
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการหาสถานที่จัดตั้งศูนยฯ ในป พ.ศ. 2540
และไดพื้นที่บริเวณบานเหลายาวเหนือ ตําบลเหลายาว อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 220 ไร เปนพื้นที่ที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาบานโฮง จังหวัดลําพูน ติดกับพื้นพื้นที่ของ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว เนื่องจากเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จึงจําเปนตองของอนุมัติเขาทํา
ประโยชนจากกรมปาไม ดังนั้นทางคณะเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการทําเรื่องของ
อนุญาติใชพื้นปาสงวนแหงชาติ เพื่อจัดตั้งศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย “หริภุญชัย” จังหวัดลําพูน โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากองคการบริหารสวนตําบลเหลายาว
ไดรับการอนุญาตใหใชประโยชนในพื้นที่จาก
กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 (ประกาศของกรมปาไม ในภาคผนวก)
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แแนนววททาางงกกาารรดํดําาเเนินินนงงาานน
1. การพัฒนาพื้นที่ของศูนย ฯ
สํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่แสดงขอบเขตของพื้นที่โดยละเอียด สํารวจดิน จัดทําแผนที่ดิน แผนที่
ความเหมาะสมของดิน วิเคราะหคณ
ุ ภาพของดินและน้าํ และวางแผนการใชประโยชนของพืน้ ทีใ่ หเหมาะสมตาม
วัตถุประสงคคือ พื้นที่อํานวยการ ศูนยฝกอบรม และที่พัก พื้นที่แปลงวิจัยและพัฒนา พื้นที่โรงงานเพื่อวิจัย
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป พื้นที่สาธิตการผลิตเชิงการคา พื้นที่แปลงผลิตกลารับรองพันธุ
พื้นที่แปลงรวบรวมพันธุและพัฒนาสายพันธุลําไย พื้นที่ถนนและสิ่งอํานวยความสะดวก พื้นฐาน แปลง
ระบบเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม และพื้นที่อางเก็บน้ํา
จัดสรางรั้ว อาคารสํานักงาน ที่พัก โรงเรือนเพาะชํา โรงงานแปรรูป โรงพัสดุ ระบบถนน ไฟฟา
และระบบน้ํา
2. การดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ
จัดแบงงานของศูนยฯ ออกเปน 3 ฝาย ตามหนาที่รับผิดชอบดังนี้.2.1 ฝายบริหารและการตลาด
ทําหนาที่ดูแลการบริหารงานของศูนยฯ การจัดซื้อ จัดจาง ซอมบํารุง งานพัสดุ และการเงิน
การจําหนายผลผลิตและกลาพันธุ การประเมินผลกิจกรรมของศูนยฯ ทุกป
2.2 ฝายวิจัยและพัฒนา
ทําหนาที่วิจัยและพัฒนา และประสานงานกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
และสถาบันการศึกษาอื่น ในการวิจัยเพื่อหาขอมูลและพัฒนาลําไยใหมีผลผลิตสูง คุณภาพดี ทั้งรูปการรับ
ประทานสดและเพื่อการแปรรูป ตลอดจนวิจัยทางตลาดและเศรษฐศาสตร เพื่อนําไปสูการมีรายไดสูงสุด ซึ่ง
การวิจัยจะครอบคลุมไปถึง.2.2.1 ระยะกอนเก็บเกี่ยว (Preharvest) ซึ่งประกอบไปดวยการศึกษาวิจัยพันธุ
(รวบรวม คัดเลือก ผสมพันธุ) ดิน ปุย น้ํา การเขตกรรม การควบคุมโรคและแมลงศัตรู
และการจัดการอืน่ ๆ อาทิ การแกปญ
 หาการออกดอกเวนป การจัดการทรงพุม ใหเหมาะสม
การพัฒนาและหาเครือ่ งจักรกลเขามาแทนแรงงานคน ซึง่ นับวันจะหาลําบากและ คาจางสูง
2.2.2 ระยะหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ศึกษาการจัดการ เพื่อลด
ความเสียหาย และรักษาคุณภาพของลําไยใหเปนที่พอใจของตลาด และผูบริโภค อาทิ
การศึกษาระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม วิธีการขนสง ภาชนะบรรจุระหวางการขนสง
การรักษาความสดและสีผิว การจัดการกอนบรรจุ และการเก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย
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ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเขามาใชแทนแรงงานคนในระยะการเก็บเกี่ยว
การคัดเลือกขนาดของผลลําไย และอื่น ๆ
2.2.3 การแปรรูปและการตลาด (Processing and Marketing) ศึกษา
การนําลําไยสดไปแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มคุณคาของผลิตผล และศึกษากลไก
การตลาดของลําไย
2.3 ฝายสาธิตและฝกอบรม เกษตรกร แมบานเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบและประสานงานกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ ง
งานสาธิตและฝกอบรม งานเผยแพร รวมกับฝายวิจัยเพื่อผลิตกลาพันธุและรับรองพันธุ งานสัมมนา
และพัฒนากลุมเกษตรกร แมบานเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ
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งงบบปปรระะมมาาณ
ณดํดําาเเนินินนกกาารร ((งงบบปปรระะมมาาณ
ณแแผผนนดิดินน)) ปปรระะจํจําาปป 22554422 –– 22554466
จํจําาแแนนกกตตาามมปปงงบบปปรระะมมาาณ
ณ
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% )

จํจําาแแนนกกตตาามมหหมมววดดรราายยกกาารร
หมวดปรับปรุงพื้นที่
จํานวน 0.5 ลานบาท (3%)
หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
จํานวน 3.00 ลานบาท (20%)
หมวดสาธารณูปโภค
จํานวน 0.17 ลานบาท (1%)

หมวดคาจาง
จํานวน 1.73 ลานบาท (11%)
หมวดคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ
จํานวน 1.50 ลานบาท (10%)
หมวดครุภัณฑ
จํานวน 2.19 ลานบาท (14%)

หมวดสิ่งกอสราง
จํานวน 6.19 ลานบาท (41%)

งบประมาณ ป 2542 – 2546 จํานวน 15,300,000 ลานบาท
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วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 2 ( 4.13)
วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 1 (18.17 )
ลําไยตนตอ (2.94)
วิจัยและพัฒนาลําไย (4.90)

ลําไยแชมปเปยน (14.57)

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (28.14 )

ลําไยผลิตเพื่อการคา (20.89 )
รวบรวมพันธุและพัฒนาสายพันธุ (17.85 )

สระน้ํา 2

ลําไยผลิตเพื่อการคา (18.42 )
มะมวงเพื่อการคา (12.89 )

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (14.04)

ลําไยประธาน 2 (2 .24)

สํานักงานและสระน้ํา 1 (15.56 )

⌦

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม ( 9.46)

บานพัก (1.22 )

ลําไยประธาน 1 (8.31 )

⌫   

ตตาารราางงแแสสดดงงกกาารรปปลูลูกกตตนนไไมม
แปลง

ปลูกพืช

จํานวนตนที่ปลูก

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (28.14 ไร)

มะมวงแกวทาบกิ่งพันธ 007

600 ตน

วิจัยและพัฒนาลําไย (4.90 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

318 ตน

ลําไยตนตอ (2.94 ไร)

ลําไยตนตอพันธุดอกานแข็ง

65 ตัน

วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 2 (4.13 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

120 ตน

วิจัยและพัฒนาลําไยอินทรีย 1 (18.17 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

360 ตน

รวบรวมพันธุและพัฒนาสายพันธุ (17.85 ไร)

ลําไยกิ่งตอนรวบรวมพันธุ

230 ตน

ลําไยแชมปเปยว (14.57 ไร)

ลําไยกิ่งตอนแชมปเปยน

150 ตน

ลําไยผลิตเพื่อการคา (20.89 ไร)

ลําไยกิ่งตอนการคาพันธุดอ

420 ตน

ลําไยผลิตเพื่อการคา (18.42 ไร)

ลําไยกิ่งตอนการคาพันธุดอ

330 ตน

มะมวงเพื่อการคา (12.89 ไร)

มะมวงเขียวมรกตทาบกิ่ง

370 ตน

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (9.46 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุเบี้ยวเขียว

100 ตน

เกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม (14.04 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุแหว

130 ตน

ลําไยประธาน 1 (8.31 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

70 ตน

ลําไยประธาน 2 (2.24 ไร)

ลําไยกิ่งตอนพันธุดอกานแข็ง

88 ตน

หมายเหตุ นอกจากนี้ยัง ปลูกตนกลวย

จํานวน 500 ตน

ตนฝรั่ง จํานวน 12 ตน

ปลูกตนไผ

จํานวน 800 ตน

ตนขนุน จํานวน 20 ตน

ตนสัก

จํานวน 800 ตน

ตนสน

จํานวน 260 ตน

ตนโกลเดนท

จํานวน 100 ตน

ตนหูกวาง

จํานวน 25 ตน

⌦

⌫   

โโคครรงงกกาารรวิวิจัจยยั ดํดําาเเนินินนกกาารรภภาายยใใตตศูศนนู ยยศึศกกึ ษษาาแแลละะพัพัฒ
ฒนนาาลํลําาไไยยหหริริภุภญ
ุญชัชัยย

⌫ 
  
⌫ 
  
⌫ 
  
⌫ 
  

ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2543 เปนตนมา โดยใช
งบประมาณวิจัย ตั้งแตป 2543 –2546 จํานวน 3,002,310 ลานบาท
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ศูศูนนยยศึศกกึ ษษาาแแลละะพัพัฒ
ฒนนาาลํลําาไไยยหหริริภุภญ
ุญชัชัยยไไดดดํดาําเเนินินนกกาารรโโคครรงงกกาารรวิวิจัจยัย
เเริริม
่ม
่ ตัตั้งง้ แแตต ปป 22554433 –– 22554466 จํจําานนววนนทัทัง้ ง้ สิสิ้น้น 3377 โโคครรงงกกาารร
ปป 22554433 จํจําานนววนน 99 โโคครรงงกกาารร
• การจัดทรงพุม ของลําไยเพือ่ การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Tree canopy management of
longan for the industrial production) โดยรองศาสตราจารย ดร. ตระกูล ตันสุวรรณ
ภาควิชาพืชสวน เพือ่ ศึกษารูปแบบในการเลีย้ งโครงสรางทรงพุม และการตัดแตงกิง่ ลําไย
ทีม่ คี วามเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ าน
• การผลิตลําไยตลอดรอบปโดยใชสารโปแตสเซียมคลอเรต (All Year Round Longan
Production by Potassium Chloreate) โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ
ภาควิชาพืชสวน ศึกษาหาความเขมขนทีเ่ หมาะสมในการผลิตลําไยโดยการกระตุน ใหออก
ดอกดวยโปแตสเซียมคลอเรตในแตละเดือนของรอบป ศึกษาหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการ
ดูแลรักษาตนลําไยและผลผลิตทีไ่ ดจากการกระตุน ใหออกดอก ศึกษาคุณภาพของผลผลิต
ลําไยจากการกระตุน ใหออกดอกในแตละเดือนของรอบป
• การรวบรวมพันธุล าํ ไย (Collection of Longan (Euphoria longana, Lam.) Varieties
โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน เพือ่ รวบรวมพันธุล าํ ไยจาก
แหลงปลูกลําไยของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลําไยพันธุต า ง ๆ
ในสภาพแวดลอมของภาคเหนือ ศึกษาพันธุล าํ ไยสําหรับการคัดเลือกพันธุท ี่ เหมาะสมใน
การพัฒนาพันธุล าํ ไย
• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย (Longan Rootstocks Production and Selection)
โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน เก็บรวบรวมสายพันธุล าํ ไย
ทีม่ ศี กั ยภาพในการเปนตนตอ การผลิตตนตอลําไยตรงสายพันธุ (true to type) ทดสอบ
การเขากันได และอิทธิพลของสายพันธุต น ตอลําไยตอการแสดงออกของกิง่ พันธุด ี
• การเก็บรักษาผลลําไยทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ (Storage of Longan at Low Temperature)
โดยรองศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ภาควิชาพืชสวน เพือ่ หาอุณหภูมทิ ที่ าํ ให
ลําไยแสดงอาการผิดปกติทาวสรีรวิทยาอันเนือ่ งมาจากอุณหภูมติ า่ํ
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• อิทธิพลของปุย และน้าํ ตอการเจริญเติบโตของลําไยทีย่ งั ไมใหผลผลิต (1 - 4 ป) (Effect of
Fertilizers and Water on Growth of Non – Productive Longan (1 – 4 year))
โดยรองศาสตราจารย ดุสติ มานะจุติ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรกั ษศาสตร ศึกษาผล
ของการใชปยุ วิทยาศาสตร (ปุย เคมี) ปุย อินทรีย (ปุย คอกหรือปุย หมัก) ทัง้ อัตราและระยะที่
เหมาะสมทีม่ ตี อ การเจริญเติบโตของลําไยทีม่ อี ายุ 1 – 4 ป
• การใชพืชตระกูลถั่วกินเมล็ดบางชนิดในการควบคุมวัชพืชและรักษาความอุดมสมบูรณ
ของดินในสวนลําไยทีป่ ลูกใหม (Using of some grain legumes for controlling weed and
maintaining soil fertility in new Longan plantation) โดยผูช ว ยศาสตราจารย ทรงเชาว
อินสมพันธ เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของถัว่ ดํา ถัว่ แปยีและถัว่ ขาวใน
สวนลําไยปลูกใหม ศึกษาอัตราประชากรตอพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมของถัว่ ดํา ถัว่ แปยีและถัว่
ขาวทีป่ ลูกเพือ่ ควบคุมวัชพืชในสวนลําไยปลูกใหม
• การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของลําไยกระปอง เนือ้ ลําไยอบแหงและลําไยอบแหงทัง้
เปลือกทีท่ าํ จากลําไยธรรมชาติ และลําไยทีใ่ ชโปแตสเซียมคลอเรท โดยผูช ว ยศาสตราจารย
รัตนา อัตตปญโญ เพือ่ ทราบผลการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพทางกายภาพ เคมี และ
ประสาทสัมผัสของลําไยกระปอง เนือ้ ลําไยอบแหง และลําไยอบแหงทัง้ เปลือก ทราบ
ขอแตกตางระหวางลําไยธรรมชาติและลําไยทีใ่ ชสารคลอเรท
• การพัฒนาและจัด ตั้ง กลุม เกษตรผูป ลูก ลํ าไยและเครือ ขา ย (Development and

Establishment of Longan Farmer Groups and Networks) โดยผูช ว ยศาสตราจารยดษุ ฎี
ณ ลําปาง เพือ่ ถายทอดความรูใ นการจัดตัง้ กลุม การบริหารงานกลุม เกษตรกรผูป ลูกลําไย
เพือ่ พัฒนาการผลิตลําไยใหประสบผลสําเร็จ

ปป 22554444 จํจําานนววนน 88 โโคครรงงกกาารร
• การจัดทรงพุมของลําไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
โดยรองศาสตราจารย
ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน ศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสรางทรงพุม
และการตัดแตงกิ่งลําไย ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล
และความสะดวกในการปฏิบัติงาน
• การผลิตลําไยตลอดรอบปโดยใชสารโปแตสเซียมคลอเรต
โดยรองศาสตราจารย
ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาความเขมขนที่เหมาะสมในการผลิต
ลําไยโดยการกระตุนใหออกดอกดวยโปแตสเซียมคลอเรตในแตละเดือนของรอบป
และวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลรักษาตนลําไยและผลผลิตที่ไดจากการกระตุนให
ออกดอก
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• การรวบรวมพันธุล าํ ไย โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ ภาควิชาพืชสวน
ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลําไยพันธุต า งๆ ในสภาพแวดลอมของภาคเหนือ
• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ
ภาควิชาพืชสวน ทดสอบการเขากันได และอิทธิพลของสายพันธุตนตอลําไยตอการ
แสดงออกของกิ่งพันธุดี เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการดูแลรักษา และปองกันการโคนลม
ของตนลําไย ซึง่ จะทําใหตน ทุนการผลิตลดลง สงผลใหมศี กั ยภาพในการสงออก เพิม่ ขึ้น
• อิทธิพลของปุยและน้ําตอการเจริญเติบโตของลําไยที่ยังไมใหผลผลิต (1 – 4 ป)
โดยรองศาสตราจารยดุสิต มานะจุติ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ศึกษา
ผลการใชปุยวิทยาศาสตร ปุยอินทรียที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ศึกษาระบบ
การใหน้ําแบบหัวฉีดพนเปนฝอยและแบบน้ําหยด รวมกับการใชปุยของลําไยที่มีอายุ
1 – 4 ป ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรเพื่อชวยแกปญหาการผลิตลําไยใหได
ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และปริมาณตามที่ตลาดตองการ
• การใชพชื ตระกูลถัว่ กินเมล็ดบางชนิดในการควบคุมวัชพืชและรักษาความอุดมสมบูรณ
ของดินในสวนลําไยที่ปลูกใหม โดยผูชวยศาสตราจารยทรงเชาว
อินสมพันธ
ภาควิชาพืชไร ศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชของถั่วดํา ถั่วแปยีและถั่วแปบ
ในสวนลําไยปลูกใหม ซึ่งสามารถนําขอมูลตางๆจากการวิจัยไปสงเสริมใหเกษตรกร
ชาวสวนลําไยนําไปปฏิบัติ เพื่อลดตนทุนและแรงงานในการกําจัดวัชพืช ตลอดจน
รักษาความอุดมสมบูรณของดินในสวนลําไยและลดตนทุนการใชปุยเคมี
• ผลของอุณหภูมิสูงตอการเกิดอาการสะทานหนาวของลําไย โดยรองศาสตราจารย
ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาผลของการใชอุณหภูมิสูงกอนการเก็บ
รักษาตอการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย เพื่อใชเปนขอมุลในการจัดการผล
ลําไยกอนนําไปเก็บรักษาหรือขนสงที่อุณหภูมิตาซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงการขนสง
ลําไยเพื่อการสงออกได
• เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

โดยรองศาสตราจารย ดุสิต มานะจุติ
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ปป 22554455 จํจําานนววนน 88 โโคครรงงกกาารร
• การรวบรวมตนพันธุล าํ ไยพันธุด เี ยีย่ ม โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ
ภาควิชาพืชสวน เปนการรวบรวมตนพันธุลําไยพันธุที่ดีที่ชนะการประกวด ซึ่ง
สามารถรวบรวมตนพันธุที่มีลักษณะที่ดีชนะการประกวดและใชเปนแหลงแมพันธุของ
ลําไย และสามารถใชเปนแหลงกระจายพันธุดีใหแกเกษตรกร
• การแปรรูปลําไยอบแหงทั้งเปลือก โดยรองศาสตราจารย ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ
ภาควิชาพืชสวน ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑของลําไยแตละพันธุเมื่อนํามาแปรรูป
อบแหงทั้งเปลือก ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑลําไยพันธุดอที่ใชสารโพแตส
เซียมคลอเรตในการออกดอกและไมใช ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการแปรรูป
ลําไยอบแหงทั้งเปลือก และถายทอดและพัฒนาความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกร
เจาหนาที่สงเสริม นําไปใชในการแปรรูปลําไยอบแหงทั้งเปลือกอยางมีคุณภาพ
• ความสั ม พั น ธ ข องปริ ม าณโปรตี น และกิ จ กรรมของเอนไซม โ พลี ฟ น อลออซิ เ ดส
ระหวางการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย โดยรองศาสตราจารย ดร.ดนัย
บุณยเกียรติ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงระดับชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้น
ระหวางการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย สงผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ระดับชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นระหวางการเกิดอาการสะทานหนาวของผลลําไย และเปน
ขอมูลนําไปใชในการหาวิธียืดอายุการเก็บรักษาผลลําไยเพื่อการสงออก
• การจัดทรงพุมของลําไยเพื่อการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุรินทร นิลสําราญจิต ภาควิชาพืชสวน ศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสรางทรง
พุมและการตัดแตกิ่งลําไย ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล
และความสะดวกในการปฏิบัติงาน
• อิ ท ธิ พ ลของปุ ย และน้ําต อ การเจริ ญ เติ บ โตของลําไยที่ ยั ง ไม ใ ห ผ ลผลิ ต (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
ระบบการใหนา้ํ แบบหัวฉีดพนเปนฝอยและแบบน้าํ หยดรวมกับการใชปยุ และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการใหน้ํา คาใชจายในการลงทุน ปริมาณน้ําที่ใชตลอดระยะเวลา
ของลําไยอายุ 1-4 ป
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• การรวบรวมข อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาของศู น ย ศึ ก ษาและพั ฒ นาลํ า ไยหริ ภุ ญ ชั ย
โดยรองศาสตราจารยสิทธิพร สุขเกษม ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ซึ่ง
ทําการตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยาประจําวัน ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
และวิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของลําไย ไดแก
ศักยภาพการคายระเหย
• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย โดย ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข ภาควิชาพืชสวน
เปนการเก็บรวบรวมสายพันธุลําไยที่มีศักยภาพในการเปนตนตอ เพื่อการผลิตตนตอ
ลําไยตรงสายพันธุ (true to type) และทดสอบการเขากันได และอิทธิพลของสายพันธุ
ตนตอลําไยตอการแสดงออกของกิ่งพันธุดี
• การรวบรวมพันธุล าํ ไย โดย นายเกียรติ เชีย่ วศิลป ภาควิชาพืชสวน เปนการรวบรวม
พันธุลําไยจากแหลงปลูกลําไยของประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ลําไยพันธุตาง ๆ ในสภาพแวดลอมของภาคเหนือ และศึกษาพันธุลําไยสําหรับการ
คัดเลือกพันธุที่เหมาะสมในการพัฒนาพันธุลําไย

ปป 22554466 จํจําานนววนน 1122 โโคครรงงกกาารร
• การผลิตและคัดเลือกตนตอลําไย โดย นายโชคชัย ไชยมงคล ภาควิชาพืชสวน
เก็บรวบรวมสายพันธุลําไยที่มีศักยภาพในการเปนตนตอ
• การผลิตลําไยอินทรีย (Organic Longan Production) โดย นายโชคชัย ไชยมงคล
ภาควิชาพืชสวน เพือ่ หาวิธกี ารจัดการดิน และน้าํ ทีเ่ หมาะสมในการปลูกลําไยอินทรีย
เปรียบเทียบปุย อินทรียช วี ภาพชนิดตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของลําไยอินทรีย ทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช ที่ใชควบคุมแมลงศัตรูพืช ถายทอดและพัฒนา
ความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริม นําไปใชการผลิตลําไยอินทรีย
อยางมีคุณภาพ
• อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอระดับความอุดมสมบูรณของดิน
ในศูนยศึกษาและพัฒนาลําไย “หริภุญชัย” (Effect of Landuse Change on Soil
Fertility Level in Longan Research and Development) โดยรองศาสตราจารย ดุสติ
มานะจุติ ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่เสื่อมโทรมเปนพื้นที่ปลูกลําไยที่มีผลตอระดับความสมบูรณ
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ของดินเมื่อเวลาผานไป 5 ป จัดทําแผนที่สภาพภูมิประเทศ และแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินที่ปรากฏในปจจุบัน
• อิทธิพลของปุยอินทรีย และปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของลําไย (Effect of
Orgnicfertilizer and Biofertilizer on Growth of Longan) โดยรองศาสตราจารย ดุสติ
มานะจุติ 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
• การจัดทรงพุม ของลําไยเพือ่ การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Tree canopy management of
longan for the industrial production) โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร. สุรนิ ทร นิลสําราญ
ภาควิชาพืชสวน
เพื่อศึกษารูปแบบในการเลี้ยงโครงสรางทรงพุมและการตัดแตง
กิ่งลําไย ที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล และความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
• การรวบรวมพันธุลําไย (Collection of Longan (Euphoria longana, Lam.)
Varieties) โดยนายเกียรติ เชี่ยวศิลป ภาควิชาพืชสวน เพื่อรวบรวมพันธุลําไยจาก
แหลงลําไยของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลําไยพันธุต า ง ๆ ใน
สภาพแวดลอมของภาคเหนือ ศึกษาพันธุล าํ ไยสําหรับการคัดเลือกพันธุท เี่ หมาะสมใน
การพัฒนาพันธุลําไย
• การใชสารเคมีทปี่ ลอดภัยทดแทน SO2 โดยรองศาสตราจารย ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ภาควิชาพืชสวน เพื่อหาสารเคมีที่ปลอดภัยทดแทน SO2
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• ผลของการปฏิบัติดูแลรักษาตอคุณภาพและผลผลิตลําไยในระยะยาว (Effect of
Cultural Practices and Maintenance of Bearing Longan Orchard for Long Run
Yield and Quality) โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทยา สรวมศิริ ภาควิชาพืชสวน
ศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการปุยทางดิน (ปุยเคมี,ปุยอินทรีย,ปุยชีวภาพEM)
และปุยเกล็ดทางใบที่เหมาะสมที่มีตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตลําไยที่
ใหผลแลว
• ผลของการปฏิ บั ติ ดู แ ลรั ก ษาต อ การเจริ ญ เติบโตของไมผลผสมผสานในระยะยาว
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทยา สรวมศิริ ภาควิชาพืชสวน ศึกษาและเปรียบ
เทียบผลของการจัดการปุย (ปุยเคมี,ปุยอินทรีย) ที่เหมาะสมที่มีตอการเจริญเติบโต
ของไมผล 2 ชนิด ในแปลงเกษตรผสมผสานทียังไมไดผลผลิต
• การผลิตกลาพันธุล าํ ไยโดยวิธเี สียบยอด โดยผูช ว ยศาสตราจารย ดร. พิทยา สรวมศิริ
ภาควิชาพืชสวน เพื่อผลิตตนตอลําไยตรงสายพันธ (true to type) ทดสอบการเขากัน
ได และอิทธิพลของสายพันธุตนตอลําไยตอการแสดงออกของกิ่งพันธุดี ถายทอดและ
พัฒนาความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริม นําไปใชในการผลิตกลา
พันธุลําไยเสียบยอดอยางมีคุณภาพ
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กกาารรบบริริกกาารรวิวิชชาากกาารรขขอองงศูศูนนยย ฯฯ ใในนปปงงบบปปรระะมมาาณ
ณ 22554466
ศูนยลําไยหริภุญชัยไดมีการจัดสัมมนา เพื่อใหความรูทางวิชาการดานการเกษตร และเพื่อเปน
แนวทางในการแกไขปญหาดานผลิตผลทางการเกษตร จํานวน 2 เรื่องดังนี้

กกาารรออบบแแหหงงลํลําาไไยย
การฝกอบรม เรื่อง “การอบแหงลําไย” เพื่อใหความรูในระบบการอบแหงลําไยที่ดีและเหมาะสมขึ้น
ใหผูเขารับการอบรมสามารถอบแหงลําไยใหไดมาตรฐาน เปนการพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกรในการอบ
แหงลําไย มีการจัดอบรมเมื่อวัน พุธ ที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ หองปฏิบัติการและฝกอบรมศูนยศึกษาและ
พัฒนาลําไยหริภุญชัย โดยมีผเู ขารวมฝกอบรม ประกอบดวย ขาราชการ เกษตรกร จํานวนทัง้ สิน้ 94 คน

รระะบบบบกกาารรผผลิลิตตลํลําาไไยยทีที่ดีด
่ แีแลละะเเหหมมาาะะสสมม ((GGAAPP))
การฝกอบรม เรื่อง “ระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสม (GAP) เปนการใหความรูในระบบการ
ผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสมขึ้นและความเขาใจขอหนังสือรับรองระบบการผลิตลําไยที่ดีและเหมาะสมจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบ การพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกรในการผลิตลําไยทางการคา มีการอบรมเมื่อ
วัน ศุกร ที่ 27 มิถุนายน 2546 ณ หองปฏิบัติการและฝกอบรมศูนยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย โดยมี
ผูเขารวมฝกอบรม 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
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หลักการและเหตุผล
คณะเกษตรศาสตร ไดทําหนาที่เปนผูประสานการดําเนินงานในโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก และศูนยเรียนรูรวมพัฒนาชุมชน มาตั้งแตป พ.ศ.2545 – 2546 ซึ่งได
รับการสนับสนุนงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย สํานักงานภาค
(สกว.) ทําใหคณาจารย และนักวิจัยที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว ไดมีประสบการณการทํางานรวมชุมชน และ
มีเครือขายของงานวิจัยเกิดขึ้นมากมาย ไดแก เครือขายที่เปนชุมชน เครือขายในเชิงพื้นที่ เครือขายของ
นักวิจัยทั้งในสาขาเดียวกันและตางสาขา เครือขายที่เปนหนวยงาน สถาบัน รวมถึงภาคเอกชน เปนตน
อีกทั้งยังมีกลไกการพิจารณาติดตามโครงการในรูปเครือขายสถาบันการศึกษา ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ในลักษณะการทํางานรวมกับชุมชน และการดํารงไวซึ่งเครือขายที่ไดทํางานรวมกันมาในระดับหนึ่ง จึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการทํางานเชิงบูรณาการ คณะเกษตรศาสตร จึงพิจารณาเห็นสมควรใหมีหนวยงานที่
สามารถรองรับ และ/หรือประสานงานเพื่อรักษาเครือขายที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ผานมา รวมทั้งสรางเสริม
และขยายเครือขายเพื่อการทํางานวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชนและเอกชน และที่สําคัญคือหนวยงานนี้จะมี
บทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนงานที่เปนหนาที่หลักของบุคลากรในสถาบันการศึกษาซึ่งประกอบดวยการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน
จากสถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบันที่มุงเนนและใหความสําคัญ
ตอการแกไขปญหาของชุมชนโดยกระบวนการวิจยั อยางมีสว นรวมประกอบกับวิสยั ทัศนของ คณะเกษตรศาสตร
ในการเปนสถาบันการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตรเกษตรและทรัพยากรสิ่งแวดลอม ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งในระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามโครงสรางปจจุบันของคณะเกษตรศาสตรยังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ใน
การประสานงานการทํางานแบบเครือขายรวมกับชุมชน และหนวยงานอื่นๆ อยางแทจริง ทําใหบทบาทของ
คณะเกษตรศาสตรในการเปนผูประสานงานเครือขาย และ/หรือ การทํางานรวมกับชุมชนคอนขางจํากัด ซึ่ง
สงผลทําใหโอกาสในการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตางๆ มีนอยลง
ในสวนของงานวิจัย การดําเนินงานตามแนวทางที่ผานมา กิจกรรมงานวิจัยที่เกิดขึ้นมักเปนงาน
วิจัยที่ตอบสนองตอความตองการในการแกปญหาที่เกิดจากประสบการณ หรือการไดรับขอมูลจากแหลง
ขอมูลตางๆ ทําใหนักวิจัยทําการวิจัยตามฐานความคิด และความตองการแกปญหาจากฐานความรูของนัก
วิจัยเองผลงานการวิจัยจึงถูกนําไปใชประโยชนในระดับที่คอนขางดีมีความจํากัดตามขอบเขตของนักวิจัย
และหนวยงานในสวนที่เปนเฉพาะสาขา ในขณะที่การดําเนินกิจกรรมงานวิจัยรวมกับชุมชน ก็มีความ
ตองการทรัพยากรบุคคลที่มีความรูดานวิชาการ และเทคโนโลยี หลากหลายสาขาที่สามารถประสานและ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆ เพื่อรวมกันแกปญหาที่เปนโจทยวิจัยมาจากชุมชน ความสามารถในการเชื่อมโยง
ความหลากหลายดังกลาจะทําใหมีการบูรณาการอยางขอมูลความรูที่สามารถแกปญหาอยางเปนองครวม
และนําไปสูผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับอยางเหมาะสม
ในสวนของการเรียนการสอนที่เปนหลักสูตรที่กําหนด
นักศึกษามักเรียนรูจากทรัพยากรที่มีอยู
ภายในสถาบันการศึกษา เชน การเรียนในหองเรียน การคนควาจากเอกสารวิชาการตางๆ และการคนควา
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ในหองสมุด เปนตน ดังนั้น หากคณาจารยและนักศึกษามีโอกาสไดทํางานวิจัย และพัฒนารวมกับชุมชน
เพิ่มขึ้น จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงสถานการณของปญหาของชุมชนกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ทําให
แนวคิดและการคนควาความรูของคณาจารยผูสอนและนักศึกษามีความชัดเจนและเปนประโยชนยิ่งขึ้น และ
เปนการเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู และการแกไขปญหาตางๆ รวมกับชุมชน ซึ่งจะสงผลตอการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่จะเปนพลังในการพัฒนาประเทศตอไป
ดังนั้น หากไดมีการรวบรวมฐานขอมูลความรู ประสบการณ และการเชื่อมโยงเครือขายการทํางาน
เพื่อการทํางานเชิงบูรณาการ รวมทั้งการเตรียมรองรับการสรางเสริมงานวิจัยที่มุงเนนการแกปญหาตาม
ความตองการชุมชนอันเปนจุดมุงหมายหลักของหลายๆ หนวยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
วิจัยเพื่อประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ
ความพรอมของเครือขายศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและ
นวัตกรรม จะสามารถตอบสนองตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตางๆ และเปนประโยชนตอ
ชุมชนอยางแทจริง ประการสําคัญคือ การที่นักศึกษาจะไดมีโอกาสฝกงาน และการเรียนรูผานการทําปญหา
พิเศษ และ/หรือวิทยานิพนธ ในภาคปฏิบัติจากสถานการณในการแกไขปญหารวมกับชุมชน ซึ่งจะสงผลให
นักศึกษาเหลานั้นสามารถเปนบัณฑิตที่มีความเขาใจและสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสังคมใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน

ชุมชนภาคเหนือเขมแข็งดวยฐานความรูและการพึ่งพาตนเอง

กลยุทธ

ศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม ใชการวิจัยรวมกับชุมชนเปนเครื่องมือ
สําคัญในการดําเนินงาน

ภารกิจ

สรางเครือขายและสงเสริมการวิจัยเพื่อชุมชนอยางมีสวนรวม

หนาทีค่ วามรับผิดชอบ ของศูนยการเรียนรูร ว มพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม มีดงั นี้ คือ
 ประสานงานแหลงทุนใหนักวิจัยในเครือขาย
 สงเสริมใหนักวิจัยทําการวิจัยรวมกับชุมชนใหมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ
 สนับสนุนใหเกิดโครงการวิจัยที่ชุมชนรวมกําหนดโจทยวิจัย และเปนกระบวนการวิจัยแบบมี
สวนรวมจากชุมชน
 ชวยเสริมนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความเขมใจในการทําวิจัย เพื่อแกไขปญหารวมกับ
ชุมชน
 พัฒนาบุคลากรที่เปนผูชวยนักวิจัย/นักศึกษา
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วัตถุประสงค
 เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยกับชุมชนและเอกชน
 เพือ่ สงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาของชุมชน โดยกระบวนการวิจัยอยางมี
สวนรวม
 เพื่อสนับสนุนหนวยงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และฝกงานภายในคณะเกษตรศาสตร

กลุมเปาหมาย





นักวิจัยของศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
ชุมชน
เอกชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
นักศึกษา

ผูไดรับประโยชน
บุคลากรทีร่ ว มกิจกรรมของศูนยการเรียนรูร ว มพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม จะไดประโยชนจากการทํางาน
วิจัยรวมกับชุมชน โดยผูไดรับประโยชนดังกลาวสามารถแบงเปนกลุมไดดังนี้
 นักวิจัยที่ไมมีสังกัด/รุนเยาว จะไดรับการสนับสนุนดานทุน ความรู การบริหารจัดการ และการ
เผยแพรผลงานวิจัย
 นักวิจัยอิสระไมมีตนสังกัด จะมีองคกรรองรับ ไดความรู และเผยแพรผลงานวิจัย
 นักวิจัยที่มีสังกัด จะไดความรูในการทํางานรวมกับชุมชน และไดเครือขายในการทําวิจัย
 ผูชวยนักวิจัยของศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม ไดพัฒนาศักยภาพการเปน
นักวิจัยชุมชน
ในระยะเวลาการจัดตั้งศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชวงแรกการบริหารงานจะอยู
ในความดูแลของงานบริการงานวิจัยและพัฒนากอน เมื่อศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม มี
กิจกรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได จึงปรับใหเปนการดําเนินงานภายใตศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและ
นวัตกรรม โดยตรง
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งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
รายรับ
รายรับของศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม จะเกิดจากการสนับสนุนใหเกิด
โครงการวิจัยชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย
สวนที่ 1 คือ 3% ของมหาวิทยาลัย
สวนที่ 2 คือ 3% ของภาควิชา (ประเด็นนี้เปนเงื่อนไขตามกรรมการประชุม)
สวนที่ 3 คือ 4% ของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งในสวนนี้ จะแบงเปน 2 สวนยอย คือ
0.6% หักเขาคณะเกษตรศาสตร และ
3.4% จะจัดสรรเพื่อใชสําหรับกิจกรรมของศูนย ดังตอไปนี้
 การจัดสรรทุนวิจัย
 การบริหารโครงการวิจัย
 การจัดหาครุภัณฑ
 การตีพิมพและการเผยแพรผลงานวิจัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการดําเนินงานของศูนยฯ
 เอกชนไดเรียนรูในเรื่องของเทคโนโลยีในสวนของธุรกิจที่จะผลิตในสวนของชุมชน
 ไดตระหนักถึงความสําคัญรวมกับชุมชน ที่จะทําใหเกิดเครือขาย
 สําหรับผลระยะยาวของชุมชน เพื่อเรียนรูดวยตนเอง และไดรับนวัตกรรมโดยตรงโดยผาน
เครือขายของศูนยฯ
 ชุมชนสามารถแกไขปญหาของตนเองไดอยางยั่งยืน และเปนชุมชนที่เขมแข็ง
 เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน นักศึกษา และนักวิจัย

⌫ 

⌫   

โครงสรางของเครือขายศูนยการเรียนรูรวมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม สรุปไดดังนี้
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แผนการดําเนินงานของศูนย
กิจกรรมตางๆ จะสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ดังนี้คือ
วัตถุประสงค

1

ปที่
2 3 4

5

1. เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยชุมชนและเอกชน
กิจกรรม
1.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับนักวิจัยชุมชน
1.2 วิจัยองคกรเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพการสรางเครือขาย
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดโครงการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาของชุมชนโดย
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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วัตถุประสงค
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะเกษตรศาสตร
กิจกรรม
3.1 ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 ประสานงานใหนักศึกษาลงไปฝกงานกับชุมชน
3.3 สนับสนุนใหเกิดงานวิทยานิพนธ และปญหาพิเศษของนักศึกษา
3.4 สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษากับชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนหนวยงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร
กิจกรรม
4.1 เชื่อมกับศูนยฯ สถานี และภาควิชาที่สนใจทํางานวิจัยรวมกับชุมชน
4.2 ประสานงานศูนยฯ สถานี และภาควิชาที่สนใจทํางานรวมกับชุมชนเขาหา
แหลงทุน
4.3 ประสานงานบุคลากรของศูนยฯ สถานี และภาควิชาที่สนใจทํางานรวมกับ
ชุมชนในการเขารวมกิจกรรมกับชุมชน และ/หรือเวทีชุมชน
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นายมานพ เปยพรรณ
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