
ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการ ครั�งที� 1/2563

       วันศุกร์ที� 11 ตุลาคม 2562 งานบริการ
วิชาการและวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ ครั�งที� 1/2563 ณ ห้องประชุม 1
ชั�น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป�

โครงการ “เห็ดป�าคืนถิ�น สร้างป�า
สร้างรายได้ สลายฝุ�น”

       วันศุกร์ที� 18 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒน
สําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที�
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป� าแม่โจ้
ให้การต้อนรับนายคมสันต์ สุวรรณอัมพา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสเข้าชมผลการดําเนินงานของ
โครงการ “เห็ดป� าคืนถิ�น สร้างป� า สร้าง
รายได้ สลายฝุ�น” ณ อาคารรัตนโกสินทร์
200 ป� คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจําเดือน  ตุลาคม  2562

จดหมายข่าว
งานบริการวิชาการและวิจัย
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จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

ร่วมรับเสด็จพระราชินีแห่งบรูไนและเป�น
วิทยากรบรรยายในงาน  THE BRUNEI
INTERNATIONAL FLOWER SHOW
2019

        ระหว่างวันที� 23 - 24 ตุลาคม 2562
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์จากหลักสูตร
พืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ
พระราชินีแห่งบรูไน และ เป�นวิทยากรบรรยายใน
งาน  The Brunei international flower show
2019 เนื�องในวาระฉลองครบรอบ 73 พรรษา
สมเด็จพระราชินีแห่งบรูไน ณ เมืองบันดาร์เสรีเบ
กาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั�งที� 1/2563

     วันศุกร์ที� 25 ตุลาคม 2562 งานบริการ
วิชาการและวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์
บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร
ครั�งที� 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั�น 2 อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ป�

ประกวด “การจัดชุดอาหารว่างและเครื�องดื�ม”

       วันศุกร์ที� 25 ตุลาคม 2562 คณะผลิตกรรม
การเกษตร จัดประกวด “การจัดชุดอาหารว่างและ
เครื�องดื�ม” จัดประกวดภายใต้แนวคิด “เราคนไทยมี
สุขภาพดี มีความสุขกับโลกสีเขียว” (Healthy &
Happiness & Go-Green) โดยงานบริการวิชาการและ
วิจัยเข้าร่วมการประกวดครั�งนี� ณ อาคารรัตนโกสินทร์
200 ป� คณะผลิตกรรมการเกษตร



ประชุมคณะทํางานวารสารผลิตกรรม
การเกษตร

       วันพุธที� 30 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการ
วารสารผลิตกรรมการเกษตร เป�นประธานใน
การประชุมคณะทํางานวารสารผลิตกรรม
การเกษตรเพื�อติดตามความก้าวหน้าในการจัด
ทําวารสารฯ ฉบับที� 3 ประจําป�งบประมาณ
2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั�น 2 อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ป�

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

ข่าว
ประชา
สัมพันธ์
ส นั น ส นุ น ทุ น วิ จั ย



นําฟางขึ�นจากนํ�าและใส่ลงในแบบพิมพ์ให้
หนา 10 - 15 ซม. ใช้มือกดให้แน่น ใส่

อาหารเสริมลงไปด้านข้างทั�งสี�ด้าน

คลุมทับกองฟางด้วยพลาสติกใส โดย
ใช้พลาสติก 2 ผืน คลุมเหลื�อมกันไว้

และใช้ไม้ทับชายพลาสติกไว้รอบกอง 

 

เกษตรน่ารู้
การเพาะเห็ดฟางกองเตี�ย

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

 

ฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ สาขาพืชผัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   การเพาะเหด็ฟางแบบกองเตี�ยเป�นวธิทีี�ง่ายและไดร้บัความนิยมกันมาก เนื�องจากเป�นวธิทีี�ประหยดั
วสัดเุพาะ ใชร้ะยะเวลาเพาะสั�น โดยปกติเกษตรกรจะเพาะในฤดหูลังนา เพราะมฟีางขา้ว และตอซงั
ซึ�งเป�นวสัดเุพาะเพื�อเป�นการเพิ�มมูลค่าวสัดทีุ�เหลือใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ และเป�นการเพิ�มรายไดอี้กทาง
หนึ�งดว้ย โดยมชีั�นตอนการปฎิบติัดงัต่อไปนี�

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

นําฟางข้าวแช่นํ�าให้อิ�มตัว 1 คืน ปรับพื�นดินให้เรียบและรดนํ�าให้ชุ่ม
วางแบบพิมพ์ลงบนพื�นดินตาม
ทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก

โรยหัวเชื�อเห็ดฟางลงบนแบบพิมพ์
สลับกับวางฟาง อาหารเสริม
และหัวเชื�อ ให้ครบทั�งสี�ชั�น 

เมื�อเสร็จชั�นสุดท้ายนําฟางข้าววางไว้
ด้านบนสุดหนา 5 ซม. ใช้มือกดให้แน่น
จากนั�นรดนํ�าและถอดแบบพิมพ์ออก

จากนั�นใช้แผงฟางหรือหญ้าคาคลุมทับ
กองฟางอีกครั�งหนึ�งเพื�อพรางแสง

ในฤดูร้อนจะใช้เวลาในการเพาะ 8-10 วัน 
ในฤดูหนาวจะใช้เวลาในการเพาะ 15 - 20 วัน 

การเก็บเกี�ยวดอกเห็ดฟางที�เหมาะสม 
- เก็บระยะดอกตูมรูปไข่ จะได้ราคาดี 
- การเก็บควรใช้มือจับดอกเห็ด กดลง
เล็กน้อย และหมุนจนดอกเห็ดหลุด
- ควรเก็บช่วงกลางคืนและช่วงเย็น


