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รายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

สารจากผู้อ านวยการ 
 
 ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       
ได้มีการด าเนินงานสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติของส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบัน และการ       
หารายได้จากสินทรัพย์และทรัพย์สินที่มีเพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต นอกจากนั้น สถาบันยังมีการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักในการร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และงานโครงการหลวง  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ซึ่งสถาบันจะมุ่งเน้นในการพัฒนาพันธุ์พืชอาหารท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ         
เชิงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองโดยใช้ฐานพันธุกรรมจากพืชที่มีอยู่
ในท้องถิ่น สร้างความสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ของชุมชนท้องถิ่น เน้ นความส าคัญของ              
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์เป็นรากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่าเปรียบเสมือนทุนทรัพย์
ของพ้ืนที่นั้นๆ ที่จะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนฐานรากในชุมชน ทั้งนี้สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจึงได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์พันธุกรรมพืช ศูนย์นวัตกรรมอาหาร ศูนย์บริหารศัตรูพืชด้วยวิถีชีวภาพ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อนภาระกิจที่เป็นประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมชุมชนอย่างต่อเนือง รวมทั้งการสร้าง
บุคลากรทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ  

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่ได้ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังความคิด 
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลส าเร็จ บังเกิดผลดีและประโยชน์แก่ส่วนรวม และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานประจ าปี 2557 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจทั่วไป 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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รายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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รายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

ท าเนียบผู้บริหาร 
 

 
ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

   
ผศ.ดร.มาลี ต้ังระเบียบ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน 
รศ.ดร.จินันทนา  จอมดวง 

รองผู้อ านวยฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
ผศ.กัทลีวัลย์  สุขช่วย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร 
 

 
ผศ.ดร.จิรภา  พงษ์จันตา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

 
ผศ.สุมาฬี  พรหมรุกขชาติ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานบริการวิชาการ 

 
ผศ.ดร.สัญชัย  พันธโชติ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานผลิต 
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รายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 ราชมงคลสัญลักษณ์ เป็นตราวงกลมภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมประกอบด้วย
ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในดอกบัวบานเป็นรูป พระราชลัญจกร  
อันเป็นตราประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล” ที่ปลายทั้งสองข้างประดับด้วยดอกไม้ทิพย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน  
 
 
ประวัติความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ชื่อเดิม สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  
พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่ให้แก่วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” โดยพระราชทานสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมมี
รูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความส าเร็จมรรค 8 และความสดชื่น
เบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็น
สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทาน
นามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏิ ครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ 
หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หมายความ
ว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา 
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ที่มีอยู่เดิมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง” ต่อมาประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่ส่งผลให้มีการรวมการจัดการศึกษาทุกระดับไว้ในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการและ
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่สอนระดับปริญญามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมทั้งการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ให้มีการบริหารัดการที่ เป็นอิสระ คล่องตัวในรูปแบบของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้มีโครงสร้างการบริหารและการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทาง 
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รายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการสถาปนาเป็น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ครั้งที่  16 (3/2552) เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ งสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว มาใช้ประกาศมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ใช้ชื่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร แทน 
 
 
สถานที่ตั้ง 

 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งอยู่ บ้านเลขท่ี 202 หมู่ 17 ต าบล พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วัดมิ่งเมืองมูล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 

ปั๊มน้ ามัน PA 

ไปล าปาง ไปราชมงคล 12 กิโลเมตร ถนนล าปาง – งาว ไปงาว 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โทร. 0 5434 2553 

*** สถานที่ฝึกอบรมฯ *** 

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายฝึกอบรม ชั้น 2  
อาคารอ านวยการ 

หอพักฝึกอบรม 

คลองชลประทาน 

ทา
งเข้

า 
สถ

าบ
ันว

ิจัย
เท

คโ
นโ

ลย
ี

เก
ษต

ร 
2.

5 
กิโ

ลเ
มต

ร 

คลองชลประทาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

แป
ลง

ไม
้ผล

 

เรือนกระจก 
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รายงานประจ าปี 2557 
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บทบาทหน้าที่  
 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเป็นหน่วยงานที่ผลิตมหาบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาในภาค
ผลิตให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถพ่ึงพาตนเอง จนถึงการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นและมี
ความส าคัญมากท้ังในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรจึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาพันธุ์
พืชอาหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจแบบยั่งยืน สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองโดย
ใช้ฐานพันธุกรรมจากพืชที่อยู่ในท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในด้านพลังงานและสมุนไพร  
สร้างความสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ของชุมชนท้องถิ่น เน้นความส าคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่สมบูรณ์ เป็นรากฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่า เปรียบเสมือนทุนทรัพย์ของพ้ืนที่นั้นๆ ที่จะมี
ผลต่อวิถีชีวิตของคนฐานรากในชุมชน 
 ในด้านการบริหารจัดการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมีฝ่ายด าเนินการ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัย
และวิชาการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร และฝ่ายบริหารและแผน มีหน้าที่ ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
โดยการบริหารงานเป็นแบบแนวราบเพ่ือลดขั้นตอนในการบริหารงาน เน้นการท างานเป็นทีมและเป็นการ
ท างานแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิผลที่ทุกคนในองค์กรมีส่วน
ร่วมในขบวนการที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้และเพ่ิมโอกาส
ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเพื่อการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด 
 
ปณิธาน 
 พัฒนาบุคลากร พร้อมพันธุ์พืชดี มีอาหารสุขภาพ ธรรมชาติควบคุม สนับสนุนความยั่งยืนการเกษตร 
 
วิสัยทัศน ์
 เพ่ือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  และพัฒนาบุคลากร
ทางการเกษตรแก่สังคม 
 
ค่านิยมองค์กร 
 A = Activeness  กระตือรือร้น 
 T = Teamwork  ร่วมมือท างาน 
 R = Responsibility ความรับผิดชอบ 
 I = Independent คิดนอกกรอบ 
 
พันธกิจ 

1. วิจัยพัฒนา องค์ความรู้  เทคโนโลยีการผลิตพืช พันธุ์ พืช และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย  
โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพธุรกิจเกษตร 

2. รวบรวมและบริการพันธุกรรมพืช 
3. ผลิตบัณฑิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร 
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4. เป็นต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และบ่มเพาะระบบธุรกิจเกษตร 
5. บริการวิชาการ ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินมาตรฐานระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์

เกษตรปลอดภัย 
6. สนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และโครงการหลวง 
7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารและแผน 

กลุ่มงานธุรการ
และแผน 

กลุ่มงาน
สนับสนุนและ
กิจการพิเศษ 

ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

กลุ่มงานวิจัย กลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงาน
บริการวิชาการ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร 

กลุ่มงานผลิต กลุ่มงาน 
งานตลาด 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ฝ่ายบริหารและแผน 
 
ท าหน้าที่ อ านวยความสะดวก ควบคุม ก ากับ ดูแลด้านงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง บุคลการ 

แผนงาน และติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน แต่ละงานประกอบด้วย 
 กลุ่มงานธุรการและแผน 
 กลุ่มงานสนับสนุนและกิจการพิเศษ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากร 
 

ปีการศึกษา 2557 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อจ านวนทั้งหมด 41 คน โดยในจ านวนดังกล่าวนี้ เป็นอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 1 คน ปฏิบัติงานจริง       
40 คน จ าแนกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท  21 คน , ปริญญาเอก  20 คน และมีต าแหน่งทางวิชาการ             
รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 คน และต าแหน่งอาจารย์ 12 คน มีจ านวนพนักงาน      
สายสนับสนุนทั้งหมด 57 คน 

 

 

 

 

กลุ่มงานสนับสนุนและกิจการพิเศษ 

งานสารสนเทศ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานยานพาหนะ 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานธุรการและแผน 

งานการเงิน – การบัญชี 

งานสารบรรณ 

งานบุคลากร 

งานแผน ติดตาม ประเมินผล 
และประกันคุณภาพ 
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ล าดับ
ที ่

คณะวิชา 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 

1 สถาบันวิจัยฯ - - - - 4 17 - - 8 10 2 - 12 27 2  

รวม                 

รวมทั้งหมด  21 20 41 

 

สัดส่วนบุคลากรสายสอนจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์
29%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66%

รองศาสตราจารย์
5%

จ าแนกตามต าแหนง่

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
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สัดสวนบุคลากรสายสอนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับที่ คณะวิชา 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามคุณวุฒิ 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1 ข้าราชการพลเรือน 0 8 2 10 

2 ลูกจ้างประจ า 12 1 0 13 

3 พนักงานราชการ 3 3 0 6 

4 พนักงานมหาวิทยาลัย 0 6 1 7 

5 พนักงานพันธกิจ 14 7 0 21 

รวม 29 25 3 57 

 
 
 
 
 

ปริญญาโท
51%

ปริญญาเอก
49%

จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา

ปริญญาโท ปริญญาเอก
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ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 
 
ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 

ต ่ากว่าปริญญาตรี
53%

ปริญญาตรี
45%

ปริญญาโท
2%

ข้อมลูจ าแนกตามวฒุกิารศกึษา

ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

ข้าราชการพลเรือน
28%

ลกูจ้างประจ า
36%

พนกังานราชการ
17%

พนกังานมหาวิทยาลยั
19%

ข้อมลูจ าแนกตามต าแหนง่

ข้าราชการพลเรือน ลกูจ้างประจ า พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั พนกังานตามพนัธกิจ
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ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
 
 กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย 

2.1  ศูนย์ความเชี่ยวชาญ 
 ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมพืช  
 ศูนย์บริหารศัตรูพืชวิถีชีวภาพ  
 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  
 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไม้ผล  
 ศูนย์เรียนรู้ยางพารา 

2.2  งานต่างๆ ของกลุ่มงานวิจัย 
 งานพืชไร่ 
 งานพืชผัก 
 งานไม้ผล 
 งานอารักขาพืช 
 งานวิทยาศาสตร์การอาหาร 
 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง 
 งานสังคมศาสตร์และชุมชน 
 งานเทคโนโลยีจักรกลเกษตร 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

    
 กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 

1. งานบัณฑิตศึกษา 
2. งานฝึกทักษะวิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 
 กลุ่มงานบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

1. งานคลินิกเทคโนโลยี 
2. งานฝึกอบรม 
3. งานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
4. งานบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบ 
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร 
 

1. กลุ่มงานผลิต 
มีการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 

ยางพารา และเห็ด ผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช เช่น เชื้อราก าจัดโรคพืช เชื้อราก าจัดแมลง สารสกัดจากพืช  
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ รวมทั้งกล้าพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในปีงบประมาณ 
2556 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร โดยกลุ่มงานผลิต มีกิจกรรม/โครงการที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการผลิตพันธุกรรมพืชเพ่ือจ าหน่าย 
2. โครงการศึกษาต้นทุนและผลผลิตจากการปลูกข้าวนาโยน 
3. โครงการศึกษาการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังพันธุ์ต่างๆ 
4. โครงการผลิตน้ าผลไม้และไวน์เพื่อสวัสดิการและจ าหน่ายเชิงธุรกิจ 
5. โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาไวเรนส์ชนิดเม็ด 

2. กลุ่มงานงานตลาด 
มีการด าเนินการให้ปรึกษาเพ่ือการสร้างธุรกิจเกษตรให้แก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป  ในปีงบประมาณ

2556 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร โดยกลุ่มงานงานตลาด มีกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดนิทรรศการแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ  
2. การจัดท ารายละเอียดผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และชื่อผลิตภัณฑ์เพ่ือการจ าหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
3. การออกส ารวจตลาด ทั้งในจังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงใหม่ 

 
สภาพภูมิอากาศ 
 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดล าปาง มีภูมิประเทศตอนบนของจังหวัดเป็นที่ราบสูง 
ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ตอนกลางเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า ซึ่งเป็น
แหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ส่วนบริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า และมี
ภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี ฤดูร้อนร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศ จึงแบ่งออก
ได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว ช่วงที่มี
อากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็น ช่วงที่มีอากาศ

หนาวจัด คือ เดือนมกราคม 
สภาพภูมิอากาศทางการเกษตรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในรอบปี 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2555 – เดือนกันยายน 2556  
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รายงานประจ าปี 

2557 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ผลการด าเนินงาน 
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ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้รับงบประมาณด าเนินงานด้านงานวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และจากงบประมาณภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านงานวิจัยจากงบประมาณภายใน 
โครงการวิจัยงบอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2557 

     

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท)  
  โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี       

1 การควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีด้วย
เชื้อราไตรโคเดอร์มา 

ผศ.กัทลีวัลย์  สุขช่วย ต.ค.56 - ก.ย.57 180,000.00 

2 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภค
ผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 

ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญ
เรือง  

ต.ค.56 - ก.ย.57 150,000.00 

   รวม  330,000.00  

  โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้      

  การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตเป็นไม้ดอกการค้า 

ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ต.ค.56 - ก.ย.57     

  บริหารโครงการ    20,000.00 

3 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ต.ค.56 - ก.ย.57   195,000.00  
4 ผลของแสงและอุณหภูมิผลต่อการ

เจริญเติบโตและการออกดอก 
ผศ.รุ่งนภา  ช่างเจรจา ต.ค.56 - ก.ย.57   212,800.00  

  ของว่านแสงอาทิตย์       
5 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ รศ.กุลชลี  บุญทา ต.ค.56 - ก.ย.57 118,721.00 
6 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ ผศ.สุมิตรา สุปินราช ต.ค.56 - ก.ย.57 121,837.00 
   รวม  68,358.00 
7 การประเมินเชื้อพันธุกรรมและคัดเลือก

สายพันธุ์แตงกวาให้เหมาะสม 
ผศ.จานุลักษณ์  ขนบดี มิ.ย.57 - ก.ย.57  400,000.00  

  ส าหรับลักษณะเศรษฐกิจ       
                                                                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,398,358.00  
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2. งานวิจัยจากงบประมาณภายนอก 
                                                 โครงการวิจัยงบภายนอกท่ีได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

จ านวน 13  โครงการ 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 จ านวนเงินที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท)  แหล่งทุน 

1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 
นางสาวกัญญณัช  
ศิริธัญญา 

ตค.56 - 
กย.57 

     
833,333.33  

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ 

  และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมต่อพ้ืนท่ีโดย       

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

  เกษตรกรมีส่วนร่วม ในภาคเหนือของประเทศไทย         
  งบประมาณ 3 ปี 2,500,000.- บาท           

2 การสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้ 
นางสาวกัญญณัช  
ศิริธัญญา 

ตค.56 - 
กย.57 

   
1,106,000.00  

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ 

  ดีเอ็นเอเครื่องหมายในการคดัเลือกลักษณะความ       

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

  ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB)          
  และโรคใบด่างอ้อย (SCMV) ในข้าวโพด           

3 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ผักกาดเขียวปลีที ่
ผศ.จานลุักษณ ์ 
ขนบดี 

ตค.56 - 
กย.57 

     
150,000.00  

บริษัท เอฟบี 
ฟู้ดส์เซอร์วิส 
จ ากัด 

  เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมอาหาร         
  ปี 56  150,000.- บาท                       
  ปี 57  150,000.- บาท                       

4 การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.สาวติร  มีจุ้ย 
ตค.56 - 
กย.57 

   
1,226,610.00  

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

  ของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์       สกว. 

  

 

ปี 57  1,226,610.- บาท       2,453,220.-บาท              
 

        
  ปี 58  1,226,610.- บาท                       
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5 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียสังเคราะห์ ผศ.จารุณ ี มีจุ้ย 
ตค.56 - 
กย.57 

     
300,000.00  

ส านักบริหาร
โครงการ
ส่งเสริม 

  แสงในนาข้าวในเขตภาคเหนือตอนบนและคณุลักษณะ       
การวิจัยใน
อุดมศึกษา 

  ที่มีศักยภาพในการเป็นปุ๋ยชีวภาพ        

และพัฒนา
มหาวิทยาลยั
แห่งชาติ 

          (สกอ.) 

6 การใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพของ 
นายศิริศักดิ ์ บุตร
กระจ่าง 

ตค.56 - 
กย.57 

     
450,000.00  

ส านักบริหาร
โครงการ
ส่งเสริม 

  เห็ดพิษสกลุอะมานิทา ผักกูด และสมุนไพรไทยบางชนิด       
การวิจัยใน
อุดมศึกษา 

  ทางด้านพิษวิทยา ท่ีเกี่ยวข้องกับสารพิษ และสารต้าน       

และพัฒนา
มหาวิทยาลยั
แห่งชาติ 

  พิษแอลฟ่า-อะมานิทิน       (สกอ.) 

7 การจัดการแมลงศัตรสู าคัญของกาแฟอะราบิกาแบบ 
ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ 

ธค.56 - 
กย.57 

     
224,291.67  

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง 

  ผสมผสาน : การจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้         
  สารเคมีเพื่อการผลิตกาแฟปลอดภยั         

  

 

ปีท่ี 1  =  224,291.67 
 

        
  ปีท่ี 2  =  224,291.67      672,875.00.-  บาท         
  ปีท่ี 3  =  224,291.66         

8 การประยุกต์ใช้จุลินทรยี์ปฏิปักษ์ในการป้องกันก าจัดโรค 
รศ.จินันทนา  
จอมดวง 

ธค.56 - 
กย.57 

       
80,937.50  

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง 

  ใบจุดตากบของผักกาดหอมห่อ         

  

 

ปีท่ี  1  =  80,937.50       161,875.- บาท 
 

        
  ปีท่ี  2  =  80,937.50         

9 การขึ้นทะเบียนพันธุ์ คุ้มครองพันธุ์ และจัดแปลงสาธิต 
ผศ.จานลุักษณ ์ 
ขนบดี 

มค. - ธค.
57 

     
265,200.00  

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ 
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  สายพันธ์ุ/พันธุ์แตงกวาและฟักทอง        

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

10 การพัฒนาผลิตภณัฑ์กัมมี่เยลลีผ่ักเชียงดา 

นางสาวภัทรา
ภรณ ์ ศรีสมรรถ
การ 

สค.57 - 
กค.58 

     
200,000.00  

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ 

         

เทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(สวทช.) 

11 การพัฒนาผลิตภณัฑส์ารสกัดพืชชนิดน้ าควบคุมเชื้อรา ผศ.อรณุ  โสตถิกุล 
มีค.57 - 
ธค.57 

     
300,000.00  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
พื้นที่สูง  

  สาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection         
  และสารสกัดพืชชนิดผง ก าจัดแมลงศัตรูพืชในดิน          

12 การพัฒนามาตรฐานฟารม์ไก่ประดู่หางด าแบบเลี้ยงปล่อย 
ผศ.สมุาฬ ี พรหม
รุกขชาติ 

พค.57 - 
เมย.58 

     
369,800.00  

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุน
การวิจัย 

         สกว. 
            

13 โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า 
นางสาวกัญญณัช  
ศิริธัญญา 

กค.56 - 
กพ.58 

   
2,215,000.00  

ส านักงาน
มาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

  เกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลา       
และอาหาร
แห่งชาติ 

  ทอกซิน         

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น     
   
7,721,172.50    
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3. โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์ 

โครงการวิจัยงบ HRS  ที่ได้รับอนุมัติ  ปีงบประมาณ 2557 

ภายใต้ โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ หัวหน้า

โครงการ 
นักศึกษาร่วม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
 งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
(บาท)  

1 
การปรับปรุงคุณภาพซีอ๊ิวด้วยการหมักถั่ว
เหลืองผสมกับงา ผศ.นิอร  โฉมศร ี นายอัมฤทธิ์  สีกล่อม มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

2 
คุณลักษณะการหมักของน้ ามะขามโดยใช้
ยีสต์กลุ่ม non-Saccharomyces ผศ.นิอร  โฉมศร ี

นางสาวณัฐภรณ ์ ริยะ
กาศ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

3 
อิทธิพลของแหล่งไนโตรเจนในสับสเตรทที่มี
ต่อการเพาะเลีย้ง Saccharomyces ผศ.นิอร  โฉมศร ี นายอภิสิทธ์ิ  อินตา มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  cerevisiae เพื่อการผลิตโปรตีนชีวภาพ          

4 
ผลของการผสมถั่วเหลืองและข้าวที่แตกต่าง
กันต่อการผลิตมิโซะ ผศ.นิอร  โฉมศร ี

นางสาวสุพจน ี อินทร
โมฬ ี มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

5 
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและทางประสาท
สัมผสัของน้ าสับปะรดพร้อมดืม่ ผศ.นิอร  โฉมศร ี นายภานุรักษ์  นันตะกูล มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  จากสับปะรดสายพันธ์ุ ATRI         

6 
การใช้เห็ดแครงในการพัฒนาผลติภัณฑ์ซอส
ถั่วเหลืองหมัก ผศ.นิอร  โฉมศร ี

นางสาวสุภาพร  วิเศษ
นันท์ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

7 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพจากแก่น
ตะวัน ผศ.นิอร  โฉมศร ี นางสาวพรรณ ี ดวงสุภา มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

8 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารสุขภาพจากแก่น
ตะวันและถั่วเหลืองหมัก ผศ.นิอร  โฉมศร ี นางสาวชฎาพร  ฟูเทพ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

9 
คุณลักษณะการหมักของซีอิ๊วที่ท าจากการ
หมักถั่วเหลืองผสมกับงา ผศ.นิอร  โฉมศร ี

นางสาวพรรณวิกา  วงศ์
เขียว มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

10 
ผลของการเตรียมต้นต่อความส าเร็จในการ
ขยายพันธุ์วิธีการปักช ากิ่ง 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นายพายัพ  จีเบียกู ่ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ของมะนาวแป้น          

11 
ผลของการเตรียมต้นต่อความส าเร็จในการ
ขยายพันธุ์วิธีการตอนกิ่ง 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา 

นายธีรภัทร  แสงสีสกาย
เลิศ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ของมะนาวแป้นในวงบ่อซีเมนต ์        

12 
ผลของปุ๋ยหมักจากวัสดผุลิตเหด็ตอ่การเจรญิ
ของมะนาวในวงบ่อซีเมนต ์

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นายธีระวัฒน ์ ถาฝัน กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

13 
ผลของการจดัการผลผลติต่อการออกดอก
ของมะนาวในกระถาง 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา 

นางสาวสุดารัตน ์ วงค์
หาญ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

14 
ผลการตัดรากต่อการเจริญของมะนาวใน
กระถาง 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นายโชคชัย  วิวัฒนาวิไล กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

15 
ผลของการปลูกพืชแซมต่อการเจรญิเติบโต
ของมะนาวในวงบ่อซีเมนต ์

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นายธีรพล  ดอนมูล กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  
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16 
ผลของสารสกดัสาหร่าย Ecklonia 
maxima ต่อการเจริญเติบโตของ 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นางสาวสุพรรษา  ลูนค า กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ดอกชมจันทร ์         

17 
ผลของไทโอยเูรียต่อการยับยั้งการพักตัวของ
ตามะกรูด 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นายชนัญญ ู จะงาม กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

18 
ผลของระดับความเข้มพลาสติกพรางแสงต่อ
การเจรญิเติบโตของมะกรูด 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา 

นางสาวสุภาวรรณ  ณะ
อิ่น กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

19 
ผลของ NAA IBA และ B1 ต่อการ
เจริญเติบโตของมะกรดู 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นายอธิเบศร ์ เทวินสืบ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

20 
ผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อการเจรญิเติบโตของ
มะกรูด 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา นางสาวมธุรส  ค าปิงยศ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

21 
ผลของการพ่นสารละลายธาตุอาหารรองและ
จุลธาตุทางใบต่อการเจรญิเตบิโต 

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา 

นายทวีศักดิ ์ กระบวน
สุวรรณ ์ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ของมะกรูด         

22 
ผลของปุ๋ยยูเรียทางใบต่อการเจรญิเติบโตของ
ดอกชมจันทร ์

ผศ.สันต ิ ช่าง
เจรจา 

นางสาวทิพปราง  
เกิดผล กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

23 
การพัฒนาเทคนิควิธีการเลี้ยงจี้กุ่งและผลของ
เชื้อราก าจัดแมลงต่อการเจรญิ 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายณัฐพงษ์  อุ่นเรือน มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  เติบโตของจี้กุ่ง        

24 การศึกษาหาอาหารล่อจิ้งหรีดใหญ่ 
ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ 

นางสาวพรทิพย ์ แก้ว
ประเสริฐ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

25 
การพัฒนาสูตรส าเร็จชีวภณัฑเ์ชื้อราก าจัดไร
แดงในกุหลาบ 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายวิวัฒน์  อุเรศิลป ์ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

26 
ศึกษาหาเทคโนโลยีการฆ่าเชื้ออย่างง่ายเพื่อ
ผลิตเชื้อราก าจดัแมลง 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ 

นายสุเทพ  ฉัตรสุรยิ
พันธ ์ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

27 
การพัฒนาสูตรอาหารเหลวด้วยเทคโนโลยี
อย่างง่ายในการผลติเช้ือราก าจดัแมลง 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ 

นายสมชาย  บัณฑิตมน
ตรา มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

28 
การศึกษา ชนิด ชีวประวัติ และประสิทธิภาพ
ของแตนเบียนเพลี้ยอ่อน 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ 

นายสุวิชัย  เงินศักดิ์ศรี
ขจร มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

29 
ประสิทธิภาพการห้ าของมวนพิฆาต 
Eocanthecuna Furcellata ที่เลี้ยงด้วย 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายสุทธิสตัย ์ ติ๊บแก้ว มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  เหยื่อต่างชนิดกัน         

30 
ผลของสูตรส าเรจ็ชีวภัณฑเ์ชื้อราก าจัดแมลง
รูปแบบผงควบคุมด้วงงวงข้าวโพด 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายสุมน  กะเจ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

31 
ศักยภาพของเชื้อราก าจัดแมลงในการ
ควบคุมแมลงศตัรูเห็ด 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายจีรทีปต ์ เฉวียงวงศ ์ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

32 
ผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
นางฟ้า 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายธีรพงศ์  สุต๋า มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

33 
ผลของอุณหภูมิต่อการมีชีวิตของชีวภัณฑเ์ชื้อ
ราก าจัดแมลง 

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ 

นางสาวเพชรา  วงษ์
ปาน มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  
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34 
การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพสารธรรมชาติ
ในการควบคุมหอยเชอรี ่

ผศ.มาล ี ตั้ง
ระเบียบ นายวุฒิชัย  นิรันดร์พร  

                           
10,000.00  

35 
ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณคารโ์บไฮเดรตในว่านนางคุ้ม 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายอนุพงษ ์ นาคมุข กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

36 
ผลของฟอสฟอรัสต่อการเจรญิเตบิโตและ
การสะสมธาตุอาหารในใบของ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นางสาวสายหยุด  นุพอ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ต้นชมจันทร ์         

37 
ผลของไนโตรเจนต่อการเจรญิเติบโตและการ
สะสมธาตุอาหารในใบของ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวพรรณ ี ดอย
พนาสุข กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ต้นชมจันทร ์        

38 
ผลของสาร NAA ต่อการเจรญิเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายสมเพชร  ไพรบูรพา กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  คาร์โบไฮเดรตของว่านมหาลาภ        

39 
ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อการเจริญเติบโต
และการพัฒนาช่อดอกของ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นางสาวสุกันญา  อาย ิ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ว่านนางคุ้ม         

40 
ผลของอุณหภูมิกลางคืนต่อการเจริญเติบโต
และการเปลีย่นแปลงปรมิาณ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายวันเฉลิม  รูปเขียน กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  คาร์โบไฮเดรตในว่านแสงอาทิตย ์        

41 
ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการออก
ดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายพัทยา  ไทยภูเขา กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ธาตุอาหารในว่านแสงอาทิตย ์        

42 
ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการออก
ดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวชอมิ  อ ารุง
สาคร กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  แป้งและน้ าตาลในว่านแสงอาทิตย ์         

43 
ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่อการสะสม
คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นางสาวอัญชนา  จ าปา กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  โครงสร้างในใบของว่านนางคุ้ม        

44 
ผลของความเขม้ข้นและระยะเวลาในการแช่
สารโคลซซิินต่อลักษณะ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวนัยนา  มาลา
พันธ ์ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  
ทางสัณฐานวิทยาและปรมิาณของคลอโรฟลิ
ของว่านมหาลาภ           

45 
ผลของสารจิบเบอเรลลินต่อการเจริญเติบโต
และการเปลีย่นแปลงปรมิาณ 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวแสงจันทร ์ จิต
ดา กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  คาร์โบไฮเดรตของว่านมหาลาภ        

46 
ผลไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของเยอบีรา 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวกานต์กมล  อา
รินทร ์ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

47 
ผลฟอสฟอรสัต่อการเจริญเติบโตและการ
ออกดอกของเยอบีรา 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายวัชระ  สร้อยอ้าย กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  
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48 
การศึกษาความเข้มข้นของสารแพคโคลบิวท
ราโซลต่อการเจรญิเตบิโต 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายอาคม  แสงสว่าง กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  และปรมิาณคลอโรฟิลของต้นชมจนัทร์        

49 
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ  

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวประภารตัน ์ 
ประพฤต ิ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  คาร์โบไฮเดรตของว่านมหาลาภ        

50 
ผลความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวธารณิ ี แสงค า
ลือ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

51 
การขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเตบิโตและ
การออกดอกของเยอบีรา 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นางสาวอรทัย  วค์เรือน กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

52 
ผลโพแทสเซียมต่อการเจรญิเติบโตและการ
ออกดอกของเยอบีรา 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา นายศรัญย ู สามภูศร ี กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

53 
ผลวสัดุปลูกต่อการเจรญิเติบโตและการออก
ดอกของเยอบีรา 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวธิดารตัน ์ ค า
หล่อ กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

54 
ผลของความเขม้ข้นของปุ๋ยยูเรียตอ่การ
เจริญเติบโตของต้นหนามแดง 

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวปัทมา  หล้า
วงศา กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

55 
ผลของความเขม้ข้นของแคลเซียมต่อการ
เจริญเติบโตของต้นหนามแดง  

ผศ.รุ่งนภา  ช่าง
เจรจา 

นางสาวปะวิสา  พิมพ์
พา กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

56 
ผลของน้ าปุ๋ยไส้เดือนและน้ าหมักชีวภาพต่อ
การเจรญิเติบโตของพริก  

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ 

นางสาวนุสบา  ชี
วพาณิช กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน   นายอนุลักษณ ์ ศรีธิกุล    

57 
ผลของน้ าปุ๋ยไส้เดือนและน้ าหมักชีวภาพต่อ
การเจรญิเติบโตของ 

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ นายวิเชียร  ผลแสง มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  ผักสลัดในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน        

58 
ผลสารเมพิควอทคลอไรดต์่อการยบัยั้งการ
แตกใบอ่อนของล าไย  

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ 

นางสาวพิมพ์วิภา  พงษ์
ลี้รัตน ์ มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

59 
ผลสารเคมีต่อการยับยั้งการแตกใบอ่อนของ
ล าไยในช่วงฤดูฝน  

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ 

นายรัตนชัย  พรมเทพ
อ านวย มิย. - ธค.57 

                           
10,000.00  

60 
ผลของสารไอบีเอต่อการเกดิรากของผักเชียง
ดาในระบบไฮโดรโปรนิกส ์

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ นายสมโภช  มั่นคง กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

61 
การศึกษาวิธีการขยายพันธ์ุที่เหมาะสมกับมะ
แขว่น 

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ 

นางสาวปรียาพรณ ์ ผดุง
เกียรติชัย กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

62 
การศึกษาการเจรญิเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยาของ 

ผศ.ชิต ิ ศรีตน
ทิพย์ นายพรหมกมล  มีแย้ม กค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

  สายต้นมะแขว่นในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง        

63 
ผลของปุ๋ยมลูไกต่่อการเจริญเติบโต ความ
เขียวของใบ และผลผลิต 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวมยุร ี โมงปัน
แก้ว 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  ส่วนท่ีบริโภคได้ของผักเชียงดา        

64 
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อการเจรญิเติบโต 
ความเขียวของใบ และผลผลิต   

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์ นายอุทิตย ์ สิงขรผล 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  ส่วนท่ีบริโภคได้ของผักเชียงดา        
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65 ศึกษาวิธีการปักช าผักเชียงดา 
ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวติยะดา  ฝน
บริบูรณ ์

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

66 
ผลของปุ๋ยน้ าหมักมูลไสเ้ดือนดินตอ่การ
เปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในใบ 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาววรรณ ี ฝน
บริบูรณ ์

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  และดินในการผลิตผักเชียงดา        

67 
ผลของปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนดินแบบอัดเม็ดต่อ
การเปลีย่นแปลงปริมาณธาต ุ

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวทิพย์วรรณ  ทู
เดอะ 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  อาหารในใบและในดินในการผลิตผักเชียงดา        

68 
ผลของปุ๋ยมลูไกต่่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ธาตุอาหารในใบและในดิน 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวมยุร ี โมงปัน
แก้ว 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  ในการผลติผักเชียงดา         

69 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
คลอโรฟลิล ์สารประกอบฟีนอลิก  

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวมยุร ี โมงปัน
แก้ว 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  
และฤทธิ ์การต้านอนมุูลอสิระกับค่าดัชนี
ความเขียวในผลผลิตของผักเชียงดา        

  ภายใต้อัตราปุ๋ยมลูไก่ท่ีต่างกัน        

70 
ผลของปุ๋ยน้ าหมักมูลไสเ้ดือนดินตอ่ปริมาณ
คลอโรฟลิล์ ฤทธ์ิการต้าน 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาววรรณ ี ฝน
บริบูรณ ์

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  
อนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกใน
ผลผลติของผักเชียงดา        

71 
ผลของปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนดินแบบอัดเม็ดต่อ
ปริมาณคลอโรฟิลล ์ฤทธิ์การต้าน 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวทิพย์วรรณ  ทู
เดอะ 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  
อนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกใน
ผลผลติของผักเชียงดา        

72 
ผลของปุ๋ยมลูไกต่่อปริมาณคลอโรฟิลล์ ฤทธ์ิ
การต้านอนุมลูอิสระ และ 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวมยุร ี โมงปัน
แก้ว 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  
สารประกอบฟีนอลิกในผลผลิตของผักเชียง
ดา         

73 
ผลของปุ๋ยน้ าหมักมูลไสเ้ดือนดินตอ่การ
เจริญเติบโต ความเขียวของใบ  

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาววรรณ ี ฝน
บริบูรณ ์

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  และผลผลิตส่วนท่ีบรโิภคได้ของผกัเชียงดา        

74 
ผลของปุ๋ยหมักมูลไสเ้ดือนชนิดอัดเม็ดต่อการ
เจริญเติบโต ความเขียวของใบ 

ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์

นางสาวทิพย์วรรณ  ทู
เดอะ 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

  และผลผลิตส่วนท่ีบรโิภคได้ของผกัเชียงดา        

75 ศึกษาวิธีกระตุ้นการงอกของเมล็ดฟักข้าว 
ผศ.ปรญิญาวดี 
ศรีตนทิพย ์ นายกิติพงษ ์ ทาแฮ 

สค.57 - มค.
58 

                           
10,000.00  

76 
การพัฒนาผลิตภณัฑม์ัฟฟีนท่ีมีค่าดัชนี
น้ าตาลต่ าเส้นใยสูง 

ผศ.จิรภา  พงษ์
จันตา นางสาวมัศณีย ์ มาเยอะ สค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

     
นางสาวจินตนา  สมวงค์
ทวีชัย    
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77 
คุณค่าโภชนาการและอายุการเก็บขนมขบ
เคี้ยวจากแป้งข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า 

ผศ.จิรภา  พงษ์
จันตา 

นางสาวดาราวรรณ ค า
นาค สค. - ธค.57 

                           
10,000.00  

     
นางสาวนฤมล  
อินต๊ะปวน    

  

 รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น   

                          
770,000.00  

4.โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

โครงการวิจัยงบ R2E ที่ได้รับอนุมัต ิ ปีงบประมาณ 2557 

โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ล้านนา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

(บาท)  

1 
การใช้ธัญพืชผสมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มิโซะ ผศ.นิอร  โฉมศรี 

กค.57 - 
กค.58 

                        
250,000.00  

   ดร.ไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน     
   นางสาวสุพจนี  อินทรโมฬี     
   นางสาวชฎาพร  ฟูเทพ     
   นางสาวพรรณี  ดวงสุภา     

2 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าหมักจากแบคทีเรียที่มี
สารประกอบช่วยส่ ผศ.อภิชาติ  ชิดบุร ี

กค.57 - 
กค.58 

                        
250,000.00  

  
งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการเกษตร      

    ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง       
    ผศ.เพียงพิมพ์  ชิดบุรี       
   รศ.ดร.ศิริพรรณ  สารินทร์     

   
อาจารย์ธนวุฒิ  พรหม
บัญชาชัย     

   
นางสาวมนต์นรินทร์  เรือง
จิตต์     

   
นายภูริวัฒน ์ ศรีปัญญา
วิญญู     

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
                        
500,000.00  
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5. ด้านงานบริการวิชาการ 
โครงการคลินิกเทคโนโลยี 

 บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
 โครงการตามแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับที่ กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จ านวนเงินที่ได้รับ

จากหน่วยงาน
ภายนอก (บาท) 

พื้นที่
โครงการ 

1. โครงการ “บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยี” 

ผศ.สุมาฬี พรหมรุกข
ชาติ 

300,000  จังหวัด
ล าปางและ
ใกล้เคียง 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. โครงการ “การผลิตเครื่องปรุงแต่งรสชาติอาหารจาก

การแปรรูปถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีการหมัก” 
นางสาวนิอร  โฉมศรี 160,800 จ.ล าปาง 

3. โครงการ “การผลิตผักเชียงดาอินทรีย์แบบเกษตร
พอเพียง” 

นางปริญญาวดี  ศรีตน
ทิพย์ 

165,550 อ.ห้างฉัตร 
จ.ล าปาง 

4. โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยี
การผลิตดอกเยอบีราครบวงจร” 

ดร.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 128,700 อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 
5. หมู่บ้านปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ า นายชิติ  ศรีตนทิพย์ 240,000 อ.แม่เมาะ 

จ.ล าปาง 
6. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์  บ้านนาเวียง นางสุมาฬี พรหมรุกข

ชาติ 
320,000 อ.เกาะคา จ.

ล าปาง 
7. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจร นายสันติ  ช่างเจรจา 240,000 จ.สุโขทัย 
8. หมู่บ้านผลิตล าไยคุณภาพต้นทุนต่ า บ้านหนองสลิง นายยุทธนา  เขาสุเมรุ 240,000 อ.บ้านโฮ้ง 

จ.ล าพูน 
9. หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว นางสาวภัทราภรณ์  ศรี

สมรรถการ 
246,600 อ.แม่ระมาด 

จ.ตาก 
10. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขา นางสุมาฬี  พรหมรุกข

ชาติ 
240,000 อ.แม่ทะ จ.

ล าปาง 
จัดนิทรรศการ 

11. งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2557 

นางสุมาฬี  พรหมรุกข
ชาติ 

281,500 จ.เชียงใหม่ 

รวมงบประมาณ  2,563,150 
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ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกษตร 
ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างตุลาคม 2556-กันยายน 2557 งบประมาณที่ได้รับ100,000 บาท 

งบประมาณที่ใช้ 100,000  บาท รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2557 ที่น าส่งสถาบันวิจัยฯ ทั้งสิ้น  429,776.50  บาท 
ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 มีดังนี้ 
1. จัดสรรงบประมาณให้โครงการผลิต 1 โครงการ “โครงการผลิตมันส าปะหลังเชิงธุรกิจเพ่ือจ าหน่ายสร้าง
รายได้ให้หน่วยงาน” เป็นเงิน 72,000 บาท ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและจ าหน่ายได้ เดือนมีนาคม 2558  
 ปัญหาและอุปสรรค 
 ช่วงของการดูแลรักษามันส าปะหลังหลังปลูกเป็นช่วงฤดูการท านาท าให้ขาดแรงงานในการจัดการ
แปลงและแรงงานที่มีเป็นแรงงานคนแก่และเด็ก การปฏิบัติงานเลยเป็นไปอย่างช้าและไม่ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ 2556 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

 2.1 โครงการศึกษาต้นทุนและผลผลิตจากการปลูกข้าวนาโยน สามารถส่งผลผลิตและน าส่งเงินรายได้
งานฟาร์มเป็นเงิน 48,778.50 บาท ยังมีผลผลิตข้าวรอการจ าหน่ายอีกประมาณ 4,000 บาท    

         2.2 โครงการผลิตน้ าผลไม้และไวน์เพ่ือสวัสดิการและจ าหน่ายเชิงธุรกิจ  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
สามารถจ าหน่ายผลผลิตและน าส่งเงินรายได้งานฟาร์มเป็นเงิน 124,800 บาท 

 2.3 โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไวเรนส์ ชนิดเม็ด  อยู่ระหว่างด าเนินการจ าหน่ายโดย
ปีงบประมาณ 2557 สามารถจ าหน่ายและน าส่งเงินรายได้งานฟาร์มเป็นเงิน 44,120 บาท และยังคงเหลือเชื้อ
ที่หัวหน้าโครงการอีก 55 กก.ๆ ละ200 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท 

 2.4 โครงการศึกษาการให้ผลผลิตของมันส าปะหลังต่าง ๆ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตและน าส่งเงินรายได้งานฟาร์มเป็นเงิน 115,724 บาท 

 2.5 โครงการพันธุกรรมพืชด าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยสามารถจ าหน่ายผลผลิตและน าส่งเงินรายได้
งานฟาร์มเป็นเงิน 24,875 บาท 

 รวมรายได้งานฟาร์มที่น าส่ง 309,897.50 บาท รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 119,879 บาท    
รวมรายได้ทั้งหมด  429,776.50 บาท 
 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานต่าง ๆ ได้แก่ 

 งานเกษตรราชภัฎล าปาง 
 งานทุ่งบัวตองอ าเภอแม่เมาะจังหวัดล าปาง 
 งานวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยล้านนาล าปาง 
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 งานฤดูหนาวจังหวัดล าปาง 
 งานเกษตรแฟร์สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
 งานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี (คสช.) 
 งาน LANNA EXPO 2014 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ฯลฯ 
  
ปัญหาและอุปสรรค 
 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์จ าเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ให้ชิมซึ่งต้องหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง  
ท าให้รายได้จากการจ าหน่ายที่น าส่งน้อย 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ในการไปจัดนิทรรศการ ควรมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสวัสดิการ ไปให้ชิม ไม่ควรหักจากรายได้ที่จ าหน่าย
จะท าให้มีรายได้ส่งสถาบันวิจัยฯมากข้ึน  
4. กิจกรรมส ารวจตลาด  ได้ด าเนินการออกส ารวจตลาดในจังหวัดล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ พบว่าลูกค้า
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดล าปาง โดยสามารถน าผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยฯ ไปวางจ าหน่ายตามร้านค้าต่าง ๆ 
ทั้งสิ้นจ านวน 12 ร้าน  ได้แก่ 

 สนามกล์อฟแม่เมาะ 

 สนามไดรฟ์กอล์ฟแม่เมาะ 

 ร้านกาแฟแม่เมาะ 

 สนามไดรฟ์กอล์ฟค่ายสุรศักดิ์ 

 ร้านกลมเกรียวโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 

 ร้านกลมเกรียวโรงพยาบาลเขลางค์ 

 ร้านกะลาดีไซด์ 

 ร้านดีดี 

 ร้านเอเดนล าปาง 

 ร้านดีลีเชียล าพูน 

 ร้านก๋วยเตี๋ยวมะนาว 

 ร้านกาแฟค๊อฟฟ่ีบัส  
   จากการส ารวจตลาดพบว่าลูกค้าต้องการน้ าหม่อนมากที่สุด รองลงมาคือน้ ามะเกี๋ยงและ   
น้ ามะม่วง ตามล าดับ ปีงบประมาณ 2557 จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีรายได้สุทธิ หลังหักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน 48,693 บาท  
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ปัญหาอุปสรรค 
 1. สินค้าขายได้ช้า เนื่องจากทางร้านที่รับสินค้าไปจ าหน่ายตั้งราคาสูงเกือบเท่าตัว 
 2. การเก็บเงินบางร้านเก็บยาก บางร้านเก็บไม่ได้ ปิดร้าน  

ข้อเสนอแนะ 
1. ลูกค้ามีความเห็นว่าน้ าผลไม้พร้อมดื่มราคาสูงเกินไปราคาส่งไม่ควรเกิน 20 บาท/ขวด 
2. ลูกค้าต้องการน้ าผลไม้ชนิดเข้มข้นที่มีเปอร์เซ็นต์น้ าตาลสูงกกว่านี้เพื่อให้สามารถ 

ผสมน้ าได้มากข้ึน คล้ายน้ าเฮลส์บลูบอย 
3. ลูกค้าอยากให้ใช้น้ าตาลฟลุ๊คโตสแทนน้ าตาลทรายในน้ าผลไม้เข้มข้น และควรเพ่ิม 

เปอร์เซนต์น้ าผลไม้ข้ึนเป็น 40 % ส่วนราคาสามารถปรับได้ตามคุณภาพ  หากผสมน้ าได้มากขึ้นแต่ราคาสูงขึ้น
ก็สามารถรับได้เนื่องจากจ านวนขวดน้อยลงค่าขนส่งจะถูกลง 
5. กิจกรรมการบริหารจัดการ ซ่อมแซมอาคารส านักงาน ประปา ไฟฟ้า ซึ่งได้จัดซื้อวัสดุมาแล้ว อยู่ระหว่างรอ
งานอาคารสถานที่มาด าเนินการ 
 
 จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ฝึกอบรม ฝึกทักษะในกิจกรรมของโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 
2557 จ านวนมากกว่า1,000 คน 
 

สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 56-กันยายน 57) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
มีรายได้ 

น าส่ง 

หมายเหตุ 

1.โครงการศึกษาการ
ให้ผลผลิตของมัน
ส าปะหลังพันธุ์ต่าง ๆ 

ดร.ประดิฐ  รามัชฌิมา - 115,724 เสร็จสิ้น 

2.โครงการผลิตเชื้อราไตร
โคเดอร์มาไวเรนส์ ชนิด
เม็ด 

รศ.ดร.จินันทนา จอม
ดวง 

- 44,120 เหลือเชื้อรอการจ าหน่าย 
55กก.ๆละ 200 บาท 
เป็นเงิน 11,000 บาท 

3.โครงการศึกษาต้นทุน
และผลผลิตจากการปลูก
ข้าวนาโยน 

นายภานุทัตต์  สมฟอง - 48,778.50 เหลือผลิตภัณฑ์   รอการ
จ า ห น่ า ย ป ร ะ ม า ณ     
4,000 บาท 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ 
มีรายได้ 

น าส่ง 

หมายเหตุ 

๔.โครงการผลิตน้ าผลไม้
และไวน์เพ่ือสวัสดิการ
และจ าหน่ายเชิงธุรกิจ 

นางสาวภัทราภรณ์ ศรี
สมรรถการ 

- 124,800 เสร็จสิ้น 

5. โครงการผลิตข้าวโพด
หวาน 

นายภานุทัตต์  สมฟอง - 15,725 เสร็จสิ้น 

6. โครงการผลิตภัณฑ์หาง
ไหล 

นายภานุทัตต์  สมฟอง - 9,150 เสร็จสิ้น 

7. การประชาสัมพันธ์ 
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ งบ
ด าเนินงาน บริหารจัดการ
ในฝ่าย และอ่ืนๆ 

นางสาวมาลัย จักรบุญ
มา 

25,800 23,350 รองานอาคารมา
ด าเนินการ 

8.โครงการผลิตมัน
ส าปะหลังเชิงธุรกิจ ปี 
2557 

นายภานุทัตต์  สมฟอง 74,200 - อยู่ระหว่างด าเนินการจะ
เก็บผลผลิตเดือน มี.ค.58 

รวม 100,000 429,776.50 - 
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รายงานประจ าปี 

2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 การเงินและงบประมาณ 
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1.งบประมาณแผ่นดิน 
1.1  ค่าตอบแทนบุคลากรของรัฐ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของรัฐได้แก่ เงินเดือน

ข้าราชการและลูกจ้างประจ ารวมค่าเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  
1.2  งบลงทุนที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3  เงินอุดหนุนการวิจัยที่ผ่านมาจากหน่วยงานทางด้านวิจัย 

2. เงินนอกงบประมาณ 
 2.1  เงินผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัย 
2.2  เงินสนับสนุนจากภายนอก จากแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ที่เป็นหน่วยงาน

หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ส านัก
งานวิจัยการเกษตร(สวก) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
บริษัทเมล็ดพันธุ์ องค์กรให้ทุนระหว่างประเทศ ฯลฯ 

2.3  รายได้สุทธิจากค่าบริการ โครงการวิจัย ดครงการบริการวิชาการ การบริการวิชาการหน่วยงาน
ภายนอก ผลผลิต ผลพลอยได้จากการวิจัย 

2.4  รายได้จากการผลิตบัณฑิตนักวิจัย ค่าหน่วยกิต 
2.5  รายได้จากการให้บริการทรัพย์สิน ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษา การให้เช่าพ้ืนที่ โรงเรือนปฏิบัติการ 

ห้องประชุมและหอพัก 
2.งบประมาณแผ่นดิน 
 ปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 10,461,904.00 บาท 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

สรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

งบประมาณแผ่นดิน 

หมวด
งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 

รวม หมายเหตุ 
แผนวิทย์ แผนสังคม 

บริการ
วิชาการ 

วิจัยเพื่อ
สร้างองค์
ความรู้ 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด

องค์ความรู้ 

1.งบบุคลากร                -                   
-    

               -                   
-    

               
-    

                 -     งบ
บุคลากรมี
การ
เบิกจ่ายที่
ส่วนกลาง  

2.งบด าเนินงาน 
 
3,797,746.00  

    
369,270.00                 -    

               
-    

               
-    

   
4,167,016.00    

3.งบลงทุน 
    
600,000.00  

               
-                   -    

               
-    

               
-    

      
600,000.00    
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4.งบอุดหนุน 
 
1,711,610.00  

               
-    

    
325,680.00  

    
668,358.00  

    
330,000.00  

   
3,035,648.00    

5.งบรายจ่ายอื่น 
 
2,659,240.00  

               
-                   -    

               
-    

               
-    

   
2,659,240.00    

รวม 
 
8,768,596.00  

   
369,270.00  

   
325,680.00  

   
668,358.00  

   
330,000.00  

 
10,461,904.00    

 
งบประมาณผลประโยชน์   

หมวดงบประมาณ งบประมาณผลประโยชน์ รวม หมายเหตุ 

1.งบบุคลากร 3,736,340.00 3,736,340.00 3,736,340.00 
2.งบด าเนินงาน 257,900.00 257,900.00 257,900.00 
3.งบลงทุน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
4.งบอุดหนุน - - - 
5.งบรายจ่ายอื่น 306,150.00 306,150.00 306,150.00 

รวม 4,350,390.00 4,350,390.00 4,350,390.00 
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รายงานประจ าปี 

2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 กิจกรรมเพื่อสังคม 



                                     35 

 

รายงานประจ าปี 2557 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

กิจกรรมเด่นในรอบปี 2557 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

              วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา ทุกท่าน 
ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี เพ่ือร่วมสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ของวัดปงวัง   ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร กล่าวต้อนรับการอบรม  คณะต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรแม่ทะ จังหวัดล าปาง ในโครงการ
ปลูกผักไร้ดินต้นทุนต่ าเชิงการค้าในชุมชน  โดยมีวิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมบรรยายในครั้ง
นี้ ณ ห้องประชุมงานไม้ผล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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สถา บั น วิ จั ย เ ทค โ น โ ล ยี
เ ก ษ ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
และราชมงคลแฟร์ ประจ าปี 
๒๕๕๗ ได้จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี ทางสถาบันวิจัยฯได้น า
นิทรรศการผลงานวิจัย  ให้
ความรู้กับเด็กๆและผู้สนใจ
ทั่วไปเข้าชม ร่วมทั่งให้ความ
บันเทิง ให้รางวัลส าหรับ
เด็กๆที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่

ทางนักศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันวิจัยฯได้จัดขึ้น  ร่วมทั่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัยฯในราคา
ถูกอีกด้วย 
 

   

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับ “อาหารฮาลาน” โดยวิทยากร Prof.Dr. CheAbdullah AbuBakar 
University Sultan Zainal Abidin Terrengganu, MALAYSIA มี คณาจารย์  บุ คล ากร  นั กศึ กษ า  และ
ผู้สนใจ เข้ารับฟัง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือก้าวสู่ AEC จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
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วันที่ 3 มีนาคม 2557 ดร. 
ภาสวรรธน์   วัชรด ารงศักดิ์  รอง
อธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือ
เพ่ือจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมพืช และ
ศูนย์อาหารสุภาพ ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Center of Excellent 
(COE) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ในส่วนของศูนย์
พันธุกรรมพืชนั้นทางสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตรได้ด าเนินงานและมีผลงานในด้านการอนุรักษ์ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธ์ และการใช้
ประโยชน์ในพืชวงศ์แตง พริก ข้าว ถั่วเหลือง และผักพ้ืนบ้าน เช่นผักเชียงดา ในส่วนผลงานด้านอาหารสุขภาพ
นั้น มีการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไวน์จากผลไม้ เช่น หม่อน มะเกี๋ยง สตรอเบอรี่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชู การใช้จุลินทรีย์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่  11 มีนาคม 2557 นายศุภชัย  เ อ่ียมสุวรรณ รองผู้ ว่ าราชการจั งหวัดล าปาง  โดยมี                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.ร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดล าปาง ให้การต้อนรับในพิธีเปิดงานอบรมเกษตรกร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดคุณภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยแบบครบวงจรยั่งยืน ภายใต้
โครงการของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จากสถานการณ์การผลิตสับปะรดจังหวัดล าปาง ประสบปัญหา
คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐานความต้องการของโรงงานและผู้บริโภค รวมทั่งผลผลิตค่อนข้างต่ า จึงควรมีการ
เพ่ิมความรู้และทักษะแก่เกษตรกรในกระบวนการผลิตสับปะรด   จ านวน 200 ราย  ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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วันที่ 1 เมษายา 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานร าลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ล าปาง เพ่ือร าลึกถึง
ความส าคัญของกิจการรถไฟ รถม้า ที่ได้เข้ามาสู่จังหวัดล าปาง เป็นครั้งแรกในอดีตเมื่อ 1 เมษายน 2459 ซึ่งได้
สร้างความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวนครล าปางมาจนถึงปัจจุบัน ในงานนี้ทางสถาบันวิจัย
ฯร่วมสาธิตพัฒนาการผลิตสัปรดคุณภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยแบบยั่งยืน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าสัปรดอีก
ด้วย ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครล าปาง อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณ โสตถิกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐ ลูกจ้างและนักศึกษา โดยมีงานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมจัดงานสืบสานประเพณี
ปี๋ใหม่เมือง ท าบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาสรงน้ าพระศากยมุณีศรีสองเมืองที่ตั้งอยู่ภายในสถาบันวิจัยฯ เพ่ือให้
จิตใจสะอาด  และรดน้ าด าหัวผู้บริหาร อาจารย์และผู้อาวุโสเพื่อขออโหสิกรรมเพราะในรอบหนึ่งปีอาจจะมีการ
ล่วงเกินด้วยกาย วาจา และใจ ร่วมทั่งจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ของบุคลากรและนักศึกษาตลอดจน
รับประทานอาหารร่วมกันสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองขึ้น  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ผศ.ดร .อรุณ โสติกุ ล  ผู้ อ านวยการสถาบันวิ จั ย
เทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา น าคณะผู้บริหาร อาจารย์ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา เพ่ือทอดถวาย ณ วัดวังเลียบ(ใหม่พัฒนา) 
ต าบลบุญนาคพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในวัวันที่ 10 
กรกฎาคม พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของ
ชาวพุทธ โดยเทศกาลเข้าพรรษาและคติความเชื่อเรื่องการถวาย
เทียนจ าน าพรรษานั้นเพ่ือให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริก
เผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆที่จะเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากในช่วงฤดูฝน และป้องกันความเสียหายจากการเดิน
เหยียบย่ าธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจ าพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็น
ช่วงเวลาและโอกาสส าคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จ า
พรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพ่ือ
ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาติให้ภิกษุสามเณรอยู่จ าพรรษาที่วัดเป็น
เวลา 3 เดือนคือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ าเดือนแปด ถึงวันขึ้นสิบห้า
ค่ าเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี
ในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะน าเทียนไปถวายพระภิกษุใช้
ปฏิบัติศาสนกิจตลอดพรรษา และยังเชื่ออีกว่าจะท าให้ตน
เฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ท าเทียนที่ได้จาก
รังผึ้ง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ได้กล่าวเปิดงาน "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทั้ง

เชิงวิชาการและทักษะชีวิต" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ องค์ความรู้และ
ทักษะปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานและเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่บุคลากร  ณ ห้องประชุม
มะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


