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ครบรอบ 45 ป�  พืชไร่แม่โ จ้

       วันเสาร์ที�  7 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ร่วม
งาน ครบรอบ 45 ป� พืชไร่แม่โจ้ ที�สาขาพืชไร่ 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประชุมคณะกรรมการวิ จัยและ
บริการวิชาการ ครั� ง ที�  2/2563

       วันพุธที� 11 ธันวาคม 2562 งานบริการ
วิชาการและวิจัย จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
ครั�งที�  2/2563 ที� ห้องประชุม 1 ชั�น 2 อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ป� 

Dr.Wenhong Long จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
                 วันพฤหัสบดีที� 12 ธันวาคม 2562 
Dr. Wenhong Long จาก Yunnan Agricultural
University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้นําเสนอแนะนํางานวิจัย
และมหาวิทยาลัย เนื�องในโอกาสที�เป�นศาสตราจารย์
รับเชิญ ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยมีโดยมี อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี รับ
เป�นผู้ดูแล



จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

เ ข้าพบผู้ ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

       วันศุกร์ที�  13 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคํา รองคณบดี
ฝ� ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับอาจารย์วินัย
แสงแก้ว ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ และตัวแทน
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯเข้าพบผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายอําเภอเมืองเพื�อหารือ
เกี�ยวกับการพัฒนาโครงการการผลิตสินค้า
เกษตรและสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในระดับสากล ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการแฮกนาเกี�ยวข้าวชาว
ล้านนา

       วันเสาร์ที�  14 ธันวาคม 2562
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จัดโครงการ "แฮกเกี�ยวข้าวชาว
ล้านนา"  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมแรงร่วมใจกันเกี�ยวข้าว ณ แปลง
ปลูกข้าว สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

       วันจันทร์ที�  16 ธันวาคม 2562 รองคณบดี
ฝ� ายวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับบุคลากร และ
นักศึกษาสาขาพืชไร่ในรายวิชา สก301 หลักการ
ส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ� งแวดล้อมบริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร
เพื�อเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดงาน 4 จอบ
แห่งชาติครั�งที�  37 และเตรียมสถานที�สําหรับการ
จัดกิจกรรมต่างๆของคณะผลิตกรรมการเกษตร

ปรับปรุงภู มิ ทัศน์และสิ� งแวดล้อม
บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร
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        วันศุกร์ที�  19 ธันวาคม 2562 คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ประจําป� 2562 กล่าว
เป�ดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย
จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ
อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป� คณะผลิตกรรม
การเกษตร โดยมีกิจกรรม ดังนี� พิธีทําบุญคณะฯ
กิจกรรมสันทนาการ และ การจับฉลากมอบของ
รางวัลให้กับบุคลากร

โครงการสานสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้
บริหารกับบุคลากร ประจําป�  2562

ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรที� เ ข้า
ร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ
ครั� ง ที�  37

       วันเสาร์ที�  21 ธันวาคม 2562 อาจารย์
ดร. กอบลาภ อารีศรีสม รองคณดีฝ� ายกิจการ
พิเศษ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร ที�
เข้าประชุมคณะกรรมการภาคี 4 จอบ ณ ห้อง
PT307 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร
เพิ�มพูล) โดยมีอาจารย์ และ บุคลากรที�เข้าร่วม
งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั�งที�  37 จาก
12 สถาบันการศึกษาทั�วประเทศ

       วันพุธที� 25 ธันวาคม 2562 รองคณบดี
ฝ� ายวิจัยและบริการวิชาการ และนักวิจัยด้าน
สมุนไพรของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้า
ร่วมประชุมหารือการเตรียมข้อเสนอโครงการ
วิจัยและแผนธุรกิจ ร่วมกับผู้บริหาร และนัก
วิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์

ประชุมหารือการเตรียมข้อเสนอ
โครงการวิ จัยและแผนธุรกิจ
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งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ
ครั� ง ที�  37

       ระหว่างวันที� 21 - 25 ธันวาคม
2562 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตรต่างๆ
จากนักกีฬาเกษตร จากทั�ง 12 สถาบันการ
ศึกษาทั�วประเทศ ได้เข้าร่วมแข่งขันในงาน
ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั�งที�  37 โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รางวัล  
ชนะเลิศอันดับหนึ� ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้อันดับที�สอง

        วันศุกร์ที�  27 ธันวาคม 2562 อาจารย์
ดร.แสงเดือน อินชนบท พร้อมด้วยนางกนกพร นันทดี
และนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ จากงานบริการวิชาการ
และวิจัย ร่วมกับนักศึกษา ลงพื�นที� จัดทําศูนย์เรียนรู้
เกษตรตัวน้อย ณ สวนมารวย ตําบลสลวง อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื� นที� จัดทําศูนย์เ รียน รู้ เกษตรตัวน้อย
ณ สวนมารวย

        วันพฤหัสบดีที� 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
บุคลากร ประจําป� 2562 โดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประกวดขบวนพาเหรด 
และชุดการแต่งกายคนถือป� าย   โดยมีหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จํานวน 21 หน่วย
งาน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
         ในช่วงเย็นมีกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยวงแม่โจ้แบนด์ และกิจกรรมพิเศษ  การ
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื�อง ชิงเงินรางวัลรวม 24,000 บาท  นอกจากนั�นมีการ
แจกของขวัญ ของรางวัลอีกมากมาย ณ ลานจตุรัสนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการสานสัมพันธ์ ผู้บริหารพบบุคลากร ประจําป�  2562



จัดทําโดย งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 
ชั�น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป�  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์  +66 5387 3618   โทรสาร   +66 5387 3628

ไถปรับดินทิ�งไว้ 5 - 7 วัน เพื� อกําจัดศัตรูพืชในดิน
ย่อยดินให้มีขนาดก้อนเล็กลง
เติมปุ�ยหมัก ปุ�ยคอก 2 - 3 ตันต่อไร่ คลุกเคล้าดินและปุ�ยหมักให้
เข้ากัน ปรับรูปแปลงตามความต้องการ
รดนํ�าให้แปลงปลูกมีความชื� น 60 เปอร์เซนต์ และราดเชื� อไตรโค
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2.

3.

4.

    เดอร์มาให้ทั�วแปลง โดยใช้เชื� อสด 1 กิโลกรัมต่อนํ�า 200 ลิตร

การหว่านเมล็ด สามารถหว่านได้ทันทีหลังจากราดเชื� อไตรโคเดอร์มา
จากนั�นรดนํ�าตามให้ชุ่ม จากนั�นคลุมแปลงปลูกด้วยฟางบางๆ
การย้ายกล้าปลูก ให้นาํต้นผักที� เพาะไว้ปลูกลงในหลุมที� เจาะเตรียมไว้
หลังปลูกรดนํ�าให้ชุ่ม

1.

2.

 

เกษตรน่ารู้
การปลูกผักอินทรีย์
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สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเตรยีมดิน

การเตรยีมแปลงปลกู

คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลง หลังจากทําการราดเชื� อ
ไตรโคเดอร์มาแล้ว
เย็บข้างแปลงด้วยตอกไม้ไผ่ เพื� อป�องกันชายพลาสติกเป�ดขึ�น
ทําการเจาะรูหลุมตามขนาดและระยะที� ต้องการ
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3.

 

การปลกูผักด้วยเมล็ดและการยา้ยกล้าปลกู

การดแูลรกัษา

รดนํ�าเช้าเย็นหลังปลูก และกําจัดวัชพืชอย่างสมํ�าเสมอ
ฉีดพ่นปุ�ยหมักชีวภาพ ทุกๆ 5 วัน เริ�มฉีดพ่นหลังจากย้ายปลูก 7 วัน
ฉีดพ่นนํ�าหมักชีวภาพและสารชีวภาพสาํหรับป�องกันโรคแมลง โดยฉีด
พ่นทุกๆ 3 - 5 วัน

1.

2.

3.

 

การเก็บเกี�ยว
        การเก็บเกี�ยวขึ�นอยู่กับอายุผักแต่ละชนิด ซึ�งผู้ปลูกจะต้องทราบอายุการเก็บเกี�ยวของพืชผัก
แต่ละชนิดเพื� อให้ได้ผักที�มีคุณภาพ
 


