
วันที่ 11 มกราคม 2559 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ

คณะดูงานจาก ส�านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จ�านวน 100 คน 

ในการเยี่ยมชมแปลงปลูกล�าไย ของศูนย ์วิจัยและพัฒนาล�าไย 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายกฤษณโชต ิประชาโรจน์ นกัวชิาการเกษตร 

เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ส�ำนักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงำนจำก  
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร

>> วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ส�านักงานเกษตรจังหวัดล�าปาง เข้าดูงานส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
   อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์จากเกาหลี เยี่ยมชม ศูนย์ล�าไยและพัฒนาล�าไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 17 มกราคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจากส�านักงาน

เกษตรอ�าเภอเมืองล�าพูน จ�านวน 150 คน ในงานมีการบรรยายเรือ่ง “การผลิตล�าไยคุณภาพ” 

โดย นางจิรนันท์ เสนานาญ และ นายธีรวัฒน์ บาลสุข นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร

ในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 ช้ัน 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วั นที่  18 มกราคม 2560 ส� านั ก วิจั ยฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาล 

ต�าบลสารภี จ�านวน 25 คน ในงานมีการ

บรรยายเรื่อง“การผลิตล�าไยนอกฤดูคุณภาพ”  

โ ด ย มี  น า ง จิ ร นั น ท ์  เ ส น า น าญ  แ ล ะ  

นาย ธีรวัฒน ์  บาล สุข นั กวิ ช าการ เกษตร  

เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 

ช้ัน 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ อีกทัง้เข้าเยีย่มชมแปลงสาธิตล�าไย

ของมหาวิทยาลัย ณ ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส�านักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองล�าพูน  

ส�านักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงาน 

จากเทศบาลต�าบลสารภี

>> วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 การบรรยายเรื่อง “กล้วย” โดย อาจารย์นิคม วงค์นัันตา ณ ศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
                     



คลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการ 

โดยภายในงานมีการจัดแสดงองค์ความรู้ของส�านักวิจัยฯ ในเรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน  

แบบใช้วัสดุทดแทน(substrate culture)” ณ หอประชุมอาคารสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง 

ตั้งแต่วันที่ 18 - 20  มกราคม 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 ส�านักวิจัยและส ่ง เสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ได้รบัมอบหมายจาก มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ในงาน ตามรอยพ่อ “กษตัรย์ิเกษตร”  

และได้ขอความอนเุคราะห์จาก กรมพัฒนาทีด่นิในการปรบัพ้ืนทีเ่พ่ือจดัท�าแปลงสาธิตใหม่ 

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เข้าเยีย่มชมพ้ืนที ่พร้อมให้ค�าแนะน�า พร้อมกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย รองอธิการบด,ี รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยทุธ ข้ามส่ี 

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ, นายบุญธรรม บุญเลา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ 

และว่าทีร้่อยตรสีมบรูณ์ ระดม นกัวชิาการเกษตร ฝ่ายนวตักรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ณ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด

เชียงใหม่

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. งานวันวิชาการ

เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 15 ไร่

>> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 งานเสวนา กระบวนการขับเคลื่อนการผลิตล�าไยนอกฤดูอย่างก้าวกระโดด ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  
   อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

>> วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

>> วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 งานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 



วนัที ่26 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย รองอธิการบด ีมหาวทิยาลัยแม่โจ้, 

รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น และ นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ เข้าร่วมสนทนาในรายการ 

“ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)  

ในหัวข้อเรื่อง “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามรอยกษัตริย์เกษตร” เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

พระมหากรณุาธิคุณ และสืบสานพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 27 มกราคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น�าโดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารณีุ อรยิวริยิะนนัท์ ผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบรุแีละคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.ยงุยทุธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านกัวิจัยฯ, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรย์ีวลัย์ เมฆกมล รองผู้อ�านวยการส�านกัวิจยัฯ ฝ่ายวิจยั, 

นางธญัรัศมิ ์ธวัชมงคลศกัดิ์ เลขานุการส�านักวจิัยฯ, นางสาววารี ระหงษ ์หัวหนา้

ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายเทคโนโลยี และนายสมยศ มีสุข หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์

และประสานงานวิจัย ให้การตอนรับ พร้อม บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล  

รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 

304 ชั้น 3 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)  

เข้าถ่ายท�ารายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”  

ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)

ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



วันที่ 26 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาไม้ผล จ�านวน 50 คน  

ได ้ลงงานปลูกหญ้าแฝก จ�านวน 10,000 ต้น แถบข้าง 

คูคลองส ่งน�้าและฝ ึกการท�าปุ ๋ยหมัก เพ่ือจัดท�า พ้ืนที่ส�าหรับ 

แปลงสาธิต  เตรยีมพร้อมส�าหรบังาน ตามรอยพ่อ “กษตัรย์ิเกษตร” 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินเขต 6 มาให้ความรู้แก่นักศึกษา  

ณ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35ไร่) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2560 รองศาตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่  

ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม ่ โจ ้ น�านักศึกษา

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้  

เตรียมงานแปลงสาธิต ปลูกพืชผัก ส�าหรับงาน ตามรอยพ่อ  

“กษัตริย ์ เกษตร” จ�านวน 12 คน ณ เกษตรทฤษฎีใหม ่

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 มกราคม 2560 นักศึกษาฝึกงานในความควบคุมดูแล 

ข อ ง ผู ้ ช ่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์  ด ร . น พ พ ร  บุ ญ ป ล อ ด  

คณะผลิตกรรมการเกษตร จ�านวน 80 คน ร่วมกันช่วย

ปลูกหญ ้าแฝก ทั้ งหมด 15,000 ต ้น และปลูกพืชผัก 

ส�าหรับงาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

กรมที่ดินเขต 6 มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

นักศึกษาสาขาไม้ผลร่วมจัดท�าพื้นที่ 

ส�าหรับแปลงสาธิต ณ เกษตรทฤษฎีใหม่

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ น�าทีมนักศึกษา 

ส�าหรับเตรียมแปลงสาธิตในงาน  

ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”

นักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันช่วยปลูกหญ้าแฝก 

และปลูกพืชผัก ณ เกษตรทฤษฎีใหม่ 15 ไร่



งานแถลงข่าว ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”
วันที่ 29 มกราคม 2560 ส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าโดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ, นาง

ธัญรัศม์ิ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการส�านักวิจัยฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

แถลงข่าว ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวัน

ที่  19–25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นายปวิณ ช�านิประศาสน์ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดแสดง

นิทรรศการ “กษัตริย์เกษตร” นิทรรศการ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนอง

งานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงโดย 

ส�านกัวจิยัและส่งเสรมิวชิาการการเกษตร, “กาดแม่โจ้2477” ตลาดสินค้า

เกษตรปลอดภัย, การแสดงชุด “แม่โจ้แสงแห่งศรัทธา”, การแสดงชุด 

“กษัตรย์เกษตร 70 ปี พัฒนาแผ่นดินไทย เป็นแผ่นดินทอง” และ การ

แสดงประกอบเพลงยามเย็น ณ บริเวณลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่



วันที่ 31 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามส่ี ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นางนุชสุพร กฤษฏาธาร  

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (พัฒนาที่ดิน) ซ่ึงได้มาตรวจเยี่ยมการท�างานของเจ้าหน้าที่  ในการเตรียมพ้ืนที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  

และในวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าแปลงสาธิต พร้อมทั้งให้นโยบาย ค�าแนะน�าอื่นๆ  

โดยมุ่งเน้นหลักการทฤษฎีใหม่ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ ณ เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู ้วัฒนธรรม 

เกษตรล้านนา (35ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง (พัฒนาที่ดิน)  

และอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าแปลงสาธิต ณ เกษตรทฤษฎีใหม่


