
ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานีวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 

สถานีวิจัย สถานท่ีต้ัง 

ขนาดพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

(ไร) 

ขนาดพ้ืนท่ี

พรอม

ดําเนินการวิจัย 

ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 

(เมตร) 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานีวิจัย 
พืชหลักท่ีปลกูและ

ผลิตจากสถาน ี

งานวิจัยท่ีเขาศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี 

ณ ปจจุบัน 

สถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมเกษตรท่ีสูงขุนชางเค่ียน 

- ไรหนา (site A) หมูบานขุน

ชางเคี่ยน  

ต.ชางเผือก  

อ.เมือง  

262 เฉพาะกาแฟ 40 

ไร 

1,200 - 1,300 ผูประสานงานหลัก  

นายชวลิต กอสัมพันธ 

คณาจารย/นักวิชาการ 

นายศรีนวล มีจินะ 

คนงานรายวัน……..9...........คน 

คนงานรายเดือน….3………..คน 

อาคารสํานักงาน....1……….หลัง 

บานพักคนงาน.......2……….หลัง 

บานพัก (หารายได)..7……..หลัง 

โรงเรือน...................2.........โรง 

อาคารหองประชุม...1…..อาคาร 

- กาแฟอราบิกา 

140 ไร 

- ไมผล  5 ไร 

 

พ้ืนท่ีท่ีถูกใชสําหรับดําเนินการวิจยัในปจจุบัน 

รวม 8 ไร 

1. โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใต

สภาพรมเงารวมกับการจดัทําระบบอนุรักษดิน

และนํ้าในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท  

(ป2559 - 2562) แหลงทุน สวพส. งบประมาณ 

500,000 บาท (นายชวลติ กอสัมพันธ) 

2. การคัดเลือกสายพันธุกาแฟคณุภาพพิเศษ

จากพันธุกาแฟของสถานีวิจัยเกษตรท่ีสูงขุนชาง

เคี่ยน (ป 2561 - 2562) เงินรายไดศูนยฯ 

งบประมาณ 70,000 บาท  

(นายชวลิต กอสัมพันธ) 

- ไรหลัง (site B) บานขุนแม

ไน  

ต.แมแรม  

อ.แมริม 

250 10 ไร 1,100 - 1,200 ผูประสานงานหลัก  

นายถาวร สภุาวงศ 

คณาจารย/นักวิชาการ  

นายประเสริฐ คําออน 

คนงานรายวัน………4............คน 

คนงานรายเดือน..…2……......คน 

อาคารสํานักงาน.....2……....หลัง 

บานพักคนงาน..……2……….หลัง 

บานพัก (หารายได)….3…....หลัง 

รวมหองพัก................5.......หอง 

โรงเรือน...............……1…….โรง 

อาคารจอดรถ............1...อาคาร 

- กาแฟอราบิกา  5 

ไร 

- พลับ 4 ไร 

 

 

พ้ืนท่ีท่ีถูกใชสําหรับดําเนินการวิจยัในปจจุบัน 

รวม 10 ไร 

1. โครงการผลของแสงตอการเจรญิเติบโตของ

ตนเหนียง (ป 2561) แหลงทุน วช. งบประมาณ

300,000 บาท (ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย) 



สถานีวิจัย สถานท่ีต้ัง 

ขนาดพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

(ไร) 

ขนาดพ้ืนท่ี

พรอม

ดําเนินการวิจัย 

ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 

(เมตร) 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานีวิจัย 
พืชหลักท่ีปลกูและ

ผลิตจากสถาน ี

งานวิจัยท่ีเขาศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี 

ณ ปจจุบัน 

สถานีเกษตรท่ีสูงหนองหอย 

 หมูบาน

หนองหอย  

ต.โปงแยง  

อ.แมริม 

80 50 ไร 850 - 900 ผูประสานงานหลัก  

นายประเสริฐ คําออน 

คณาจารย/นักวิชาการ  

- 

คนงานรายวัน ……….6………คน 

คนงานรายเดือน..……-………คน 

อาคารสํานักงาน.....…1…….หลัง 

บานพักคนงาน.....……2…….หลัง 

บานพัก (หารายได)….3…....หลัง 

รวมหองพัก................3.......หอง 

โรงเรือน...............……1…….โรง 

โรงตากกาแฟ /โรงแปรรูปกาแฟ 

- กาแฟอราบิกา  

50 ไร 

 

พ้ืนท่ีท่ีถูกใชสําหรับดําเนินการวิจยัในปจจุบัน 

รวม  ....-...ไร 

1. การวิเคราะหสาร Steviol Glycosides ท่ี

สกัดจากหญาหวานสายพันธุท่ีใชใน

อุตสาหกรรม (ป 2561) แหลงทุน ปตท.  

(ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม) 

 

สถานีเกษตรท่ีสูงปาเกี๊ยะ 

 หมูบานสัน

ปาเก๊ียะ  

ต.แมนะ  

อ.เชียงดาว 

30 5 ไร 1,560 ผูประสานงานหลัก  

- 

คณาจารย/นักวิชาการ  

นายวราพงษ บุญมา 

คนงานรายวัน ………..2………คน 

คนงานรายเดือน………-………คน 

อาคารสํานักงาน.....…1…….หลัง 

บานพักคนงาน.....……1…….หลัง 

บานพัก (หารายได)….4…….หลัง 

รวมหองพัก................6.......หอง 

โรงเรือน...............……1……..โรง 

- กาแฟอราบิกา  

10 ไร 

- ไมผล /พลับ/ทอ  

2 ไร 

 

พ้ืนท่ีท่ีถูกใชสําหรับดําเนินการวิจยัในปจจุบัน 

รวม 2 ไร 

1. โครงการกาแฟ (ป 2561 - 2562) เงินรายได

ศูนยฯ (นายวราพงษ บุญมา)  

 

        



สถานีวิจัย สถานท่ีต้ัง 

ขนาดพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

(ไร) 

ขนาดพ้ืนท่ี

พรอม

ดําเนินการวิจัย 

ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 

(เมตร) 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานีวิจัย 
พืชหลักท่ีปลกูและ

ผลิตจากสถาน ี

งานวิจัยท่ีเขาศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ี 

ณ ปจจุบัน 

สถานีวิจัย อ.แมแตง 

 หมูบานสัน

นาเม็ง  

ต.แมหอพระ  

อ.แมแตง  

4 ไร  

2.8 วา 

3 ไร - - -  ลําไย  1 ไร   

(ปลูก ป 2550) 

-  มะมวง, ฝรั่ง  1 ไร 

(ปลูก ป 2550) 

- 

 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาสถานีท่ีตองการใหคณะฯ สนับสนุน 

1. ควรเพ่ิมบุคลากรดานแรงงานใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน (หนองหอย) 

2. ควรเพ่ิมบุคลากรจางเหมา/รายวัน เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและผลิตพืชเมืองหนาว จํานวน 5 ตําแหนง (site B) 

3. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร ไดพัฒนาพ้ืนท่ีสถานีวิจัย อ.แมแตง เม่ือป 2550 จนถึงป 2552 หลังจากท่ีทานหมดวาระไมมีทานใด

สานตอการดําเนินงานของสถานีวิจัยฯ โดยมอบหมายใหนายชินวร ดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงบริเวณสถานวีิจัยมีความอุดมสมบูรณ มีน้ําไหลผานตลอดท้ังป

เพราะอยูใกลกับฝายก้ันน้ําของกรมชลประทาน ประกอบกับมีคุณภาพดินคอนขางดี มีความสมบูรณไปดวยอินทรียวัตถุ ดินรวนซุย เหมาะกับการปลูกผักและ 

พืชทุกชนิด พ้ืนท่ีดานหลังติดลําธารและมีตนไผข้ึนตลอดแนว ดานหนาติดถนน ควรสงเสริมใหบุคลากรภายในคณะเขาไปพัฒนาเพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางวิชาการ

ใหแกเกษตรกร (แมแตง) 


