
       วันจันทร์ที�  6 มกราคม 2563 คณาจารย์และนักวิจัยลงนามเซ็นต์สัญญาสนับสนุนทุนวิจัย
ของคณะผลิตกรรมการเกษตร และโครงการหนึ� งหลักสูตร หนึ� งองค์ความรู้สู่ชุมชน ที� ห้องประชุม
1 ชั�น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป� ซึ� งมีรายละเอียดดังนี�

จดหมายข่าว
งานบริการวิชาการและวิจัย

Academic service and research newsletters
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of  Agr icultural  Product ion 
ประจําเดือน  มกราคม  2563

ลงนามทําสัญญาสนับสนุนทุนวิ จัยของคณะผลิตกรรมการเกษตรและ
โครงการหนึ� งหลักสูตร หนึ� งองค์ความรู้ สู่ ชุมชน

โครงการวิจัยที�ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจําป� 2563

โครงการบริการวิชาการที�ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะผลิตกรรมการเกษตร 
ประจําป� 2563 ภายใต้โครงการ "หนึ�งหลักสูตร หนึ�งองค์ความรู้สู่ชุมชน"

ส วั ส ดี ป� ใ ห ม่  2 5 6 3
ข อ อ ว ย พ ร ใ ห้ ท่ า น จ ง ป ร ะ ส บ ค ว า ม สาํ เ ร็ จ ใ น ทุ ก ๆ สิ� ง ใ น ป� ใ ห ม่ นี�



จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

ร่วมงานเป�ดศูนย์การเ รียนรู้สร้างเกษตร
ตัวน้อย เกษตร-อาหาร-โภชนาการ
ชุมชน
       วันพฤหัสบดีที� 9 มกราคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิจัยร่วมงานเป�ดศูนย์การเรียนรู้สร้าง
เกษตรตัวน้อย เกษตร-อาหาร-โภชนาการชุมชน ณ
สวนมารวย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมหัวข้อ GAP ANALYSIS CUPT-QMS
       วันศุกร์ที�  10 มกราคม 2563 บุคลากรจากงานบริการ
วิชาการและวิจัย ร่วมอบรมในหัวข้อ GAP ANALYSIS
CUPT - QMS ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชุมงานบริการวิชาการและวิ จัย ครั� ง ที�
1/2563
       วันจันทร์ที�  13 มกราคม 2563 จัดการประชุม
กลุ่มย่อย งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรม
การเกษตร ครั�งที�  1/2563 โดยมีการประชุมหารือและ
ติดตามความก้าวหน้าของงานบริการวิชาการ งานวิจัย
วารสารผลิตกรรมการเกษตร และ จดหมายข่าวงาน
บริการวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุม 2 ชั�น 2 อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ป�

ต้อนรับพลเอก ดร. แป�ง มาลากุล ณ อยุธยา

       วันอังคารที� 14 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี ผู้อํานวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้
ดอกไม้ประดับ ให้การต้อนรับ พลเอก ดร. แป� ง มาลากุล ณ
อยุธยา จากนั�นได้พาเยี�ยมชม การดําเนินงานของศูนย์กล้วยไม้
และไม้ดอกไม้ประดับ โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ และเยี�ยมชมโรงเรือนผลิตกล้วยไม้
ฟาแลนด์นอฟซิส ณ สํานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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        ระหว่างวันที� 18-19 มกราคม 2563 นายสัญชัย
มุกดา ร่วมกับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เห็ดป� าแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้ไปศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดของเกษตรกรที�เพาะเห็ดตับเต่าใน
ต้นหว้าสําเร็จ ณ จังหวัดเชียงราย และชื�อเห็ดไปเพาะในต้น
ดอกพุดซ้อน ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง มีรายได้หลักแสน
บาทต่อป� โดยไม่ต้องเผาป� า ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ดีต่อ
สุขภาพของผู้ผลิตและสิ� งแวดล้อม

ศึกษาดูงานฟาร์มเห็ดของเกษตรกรที� เพาะเห็ด
ตับเต่าในต้นหว้า ณ จังหวัดเ ชียงราย

        วันพุธที� 22 มกราคม 2563 งานบริการวิชาการ
และวิจัยได้พบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์หลักสูตรอารักขา
พืช เพื�อหารือในด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ
ณ ชั�น 4 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการและวิ จัยได้พบปะ
เยี�ยมเยียนคณาจารย์หลักสูตรอารักขาพืช

ต้อนรับคณะตัวแทนจาก
ประเทศภูฏาน
        วันพฤหัสบดีที� 23 มกราคม 2563
นางกนกพร นันทดี เป�นตัวแทนคณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมงาน
ต้อนรับคณะตัวแทนจากประเทศภูฏาน ณ
ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

        วันศุกร์ที�  24 มกราคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิจัยได้พบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์
หลักสูตรปฐพีศาสตร์และเกษตรเคมี เพื�อหารือในด้าน
การวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม 1
ชั�น 1 อาคารทรัพยากรดินและสิ� งแวดล้อม

งานบริการวิชาการและวิ จัยได้พบปะ
เยี�ยมเยียนคณาจารย์หลักสูตรปฐพีศาสตร์
และเกษตรเคมี
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โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
ประจําป�งบประมาณ 2563
       วันอังคารที� 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตรเป�นประธานเป�ดโครงการผู้
บริหารพบบุคลากรประจําป�งบประมาณ 2563 โดยมี
บุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร สายสนับสนุน
วิชาการและสายวิชาการ เข้าร่วมรับฟ� งนโยบายเกี�ยว
กับการบริหารงานของคณะผลิตกรรมการเกษตร จาก
นั�นรับฟ� งชี�แจงแผนพัฒนาตนเอง (IDP) และหลัก
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการโดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
รองคณบดีฝ� ายวางแผนและประกันคุณภาพ ณ ห้อง
SE 202 ชั�น 2 อาคารทรัพยากรดินและสิ� งแวดล้อม

การประชุมคณะทํางานวารสาร
ผลิตกรรมการเกษตร ครั� ง ที�  1/2563

       วันพุธที� 30 มกราคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิจัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทํางาน
วารสารผลิตกรรมการเกษตร ครั�งที�  1/2563 ณ
ห้องประชุม 2 ชั�น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป�

        วันศุกร์ที�  31 มกราคม 2563 งาน
บริการวิชาการและวิจัยได้พบปะเยี�ยมเยียน
คณาจารย์หลักสูตรพืชไร่ เพื�อหารือในด้านการ
วิจัย และด้านการบริการวิชาการ ณ ห้อง PT
208 ชั�น 2 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

งานบริการวิชาการและวิ จัยได้
พบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์
หลักสูตรพืชไร่
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ข่าวประชาสัมพันธ์
 



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

         เตรียมต้นพันธ์ุโดยตัดแต่งหน่อให้มีข้อเหลืออยู่ 2 - 3 ข้อ ก่อนถึงกาบใบ
และตัดปลายใบออก การปลูกใช้ต้นพันธ์ุ 1 - 3 ต้นต่อหลุม ระยะปลูก 30 - 50
เซนติเมตร และระหว่างแถว 100 - 125 เซนติเมตร ควรปลูกเมื�อเริ�มมีฝนตก
          การเก็บเกี�ยวเพื�อนําไปสกัดเป�นนํ�ามันหอมระเหย ควรเก็บเกี�ยวเมื�ออายุ
6 - 7 เดือน ตัดเอาส่วนใบซึ� งอยู่เหนือพื�นดินประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ของความสูง
ทั�งต้น หลังจากนั�นตัดใบทุกๆ 3 เดือน

   

การกลั�นนํ�ามันหอมระเหยด้วยไอนํ�า โดยนําพืชมาวางบนตะแกรง
ซึ� งวางอยู่เหนือนํ�าในภาชนะป�ดที� ต่อกับเครื�องควบแน่น เมื�อต้มนํ�า
จนเดือด ไอนํ�าจะผ่านขึ� นไปสัมผัสกับพืชโดยตรงและทําให้ต่อม
นํ�ามันแตกออก นํ�ามันจะระเหยไปพร้อมกับไอนํ�าแล้วควบแน่น
เป�นหยดนํ�าออกมาด้วยกันโดนสามารถแยกชั�นนํ�ากับนํ�ามันออก
จากกัน
การกลั�นนํ�ามันหอมระเหยด้วยการต้มกับนํ�า โดยต้มพืชในนํ�าใน
ภาชนะที�ต่อกับเครื�องควบแน่น นํ�ามันจะระเหยไปพร้อมกับไอนํ�า
แล้วกลั�นตัวพร้อมกับหยดนํ�าลงในภาชนะแล้วเกิดการแยกชั�นจน
สามารถแยกนํ�ามันออกมาได้

1.

2.

 

         นํ�ามันหอมระเหยที�สกัดได้จากต้นตะไคร้หอมสามารถใช้
ไล่แมลงได้ โดยทําเป�นโลชั�นที� มีนํ�ามันตะไคร้หอมเข้มข้นผสมอยู่
1.5 - 5 เปอร์เซนต์ มีประสิทธิภาพในการป� องกันยุงกัดเป�น
เวลา 2 ชั�วโมง ส่วนความเข้มข้น 10 เปอร์เซนต์ มีระยะเวลา
ในการป� องกันได้มากกว่า 4 ชั�วโมง อีกทั�งยังควบคุมและกําจัด
ลูกนํ�ายุงลายได้อีกด้วย 
         นอกจากนี�นํ�ามันตะไคร้หอมความเข้มข้น 10 เปอร์เซนต์
ยังมีฤทธิ�ในการไล่ตัวอ่อนของเห็บได้นานถึง 8 ชั�วโมง 
ซึ� งสามารถนําไปทําเป�นแชมพูกําจัดเห็บหมัดในสัตว์เลี�ยงได้

เกษตรน่ารู้
การผลิตนํ�ามันตะไคร้หอมอินทรีย์

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

 

อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ�  โทณลักษณ ์
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ของตะไคร้หอม
           ตะไคร้หอมที�ปลูกในไทยเป�นสายพันธ์ุของชวา ลักษณะทั�วไปคล้ายกับ
ตะไคร้แกง แต่กาบใบหรือลําต้นเทียม มีสีเขียวปนม่วงแดงและแข็ง ใบมีขนาด
ใหญ่และมีกลิ�นแรงกว่าตะไคร้แกง

การปลูกและเก็บเกี�ยวตะไคร้หอม

การสกัดนํ�ามันตะไคร้หอมโดยการกลั�น

สารสําคัญและสรรพคุณของนํ�ามันตะไคร้หอม


