
           ระหว่างวันที� 23 - 24 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ์ภาส สังพาลี
และอาจารย์ ดร. สุธีระ เหิมฮึก กรรมการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป� าไม้ประเทศไทย ร่วมงาน
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป� าไม้ประเทศไทย ครั�งที�  9 ใน
หัวข้อการศึกษานิเวศวิทยาในยุคโลกป� วน ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
นายสมพงษ์ ปาละทองคํา นักศึกษาสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั�งยืน และนายภาคภูมิ วงศ์
แสนชัย นักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์ ร่วมนําเสนอผลงานส่วนหนึ� งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 

จดหมายข่าว
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ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  2563

           วันจันทร์ที�  27 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.
จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์ประจําสาขาวิชาพืชไร่ เข้ารับ
รางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดีเด่น โดยศาสตราจารย์ ดร.อา
รันต์ พัฒโนทัย ประจําป� 2562 ในงานประชุมวิชาการเกษตร
ครั�งที�  21 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายนิเวศวิทยาป� าไม้
ประเทศไทย ครั� ง ที�  9

รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดี เ ด่น



           ระหว่างวันที� 27 - 28 มกราคม 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด อาจารย์ประจําสาขา
วิชาพืชไร่ ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในการนําเสนอโปสเตอร์
ผลงานวิจัยเรื�อง “Effect of Plant Spacing on Growth
of Sword Bean” ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั�งที�  21
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการ
ร่วมนําเสนอผลงานวิจัยทั�งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
โดย นางสาวเพชรรัตน์ จี� เพชร นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี และนายพีรพันธ์ ทองเปลว นักศึกษาระดับปริญญาโท  
 

รับรางวัลระดับดีเ ด่นในการนําเสนอโปสเตอร์
ผลงานวิ จัย

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

ลงพื� นที�พบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เทศบาลเมืองแม่โ จ้
และเทศบาลป� าไผ่
       วันอังคารที� 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานบริการวิชาการและวิจัย ลงพื�นที�พบปะผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลป� าไผ่ เพื�อหารือในการสร้างเครือ
ข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชน นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ รวมทั�งศูนย์
ผลิตและจําหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ตลอดจนเชิญชวน
ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 45 ป�คณะผลิตกรรมการเกษตร ในเดือนธันวาคม 2563 นี�

ลงพื� นที�  ณ คณะคริสตจักรลา หู่แบ๊บติสท์
ภาคที�่  18

       วันอังคารที� 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานบริการ
วิชาการและวิจัย ลงพื�นที�ตามคําเชิญของคณะคริสต
จักรลาหู่แบ๊บติสท์ ภาคที�่  18 เพื�อสํารวจพื�นที� สําหรับ
วางแผนการสร้างศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ซึ� งตั�งอยู่
ในเขตพื�นที� อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

        วันพุธที� 5 กุมภาพันธ์ 2563 งานบริการ
วิชาการและวิจัยเข้าพบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์
หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร เพื�อหารือในด้านการวิจัย
และด้านการบริการวิชาการ ณ ห้อง PT 117 ชั�น 1
อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

เ ข้าพบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์หลักสูตร
วิทยาการสมุนไพร



        วันพฤหัสบดีที� 6 กุมภาพันธ์ 2563 งาน
บริการวิชาการและวิจัยเข้าพบปะเยี�ยมเยียน
คณาจารย์สาขาพืชสวนประดับ เพื�อหารือในด้านการ
วิจัย และด้านการบริการวิชาการ ณ ห้อง PT 117
ชั�น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

เ ข้าพบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์สาขา
พืชสวนประดับ

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

         ระหว่างวันที� 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาร กนกหงส์ ร่วมกับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากร
และส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
ออกบูทและจัดนิทรรศการในงานเทศกาลสตรอเบอรี�
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ออกบูทและจัดนิทรรศการในงาน 
เทศกาลสตรอเบอรี�  อํา เภอสะเมิง

        วันศุกร์ที�  7 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการส่ง
เสริมและสื� อสารเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร “การ
ขยายพันธ์ุไม้ผล” ณ หมู่บ้านพัฒนาทรายแก้ว ตําบล
ป� าไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร เ รื�อง “การขยายพันธ์ุไม้ผล”

         ระหว่างวันที� 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์ ร่วมกับนักศึกษาสาขา
วิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร ออก
บูทและจัดนิทรรศการการสมุนไพรเพื�อสุขภาพ ใน
งาน นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรท้องถิ�น ณ อุทยาน
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ออกบูทและจัดนิทรรศการสมุนไพรเพื� อ
สุขภาพ ณ อุทยานราชพฤกษ์เ ชียงใหม่



พบปะเยี�ยมเยียนคณาจารย์สาขาไม้ผล

        วันอังคารที� 11 กุมภาพันธ์ 2563 งาน
บริการวิชาการและวิจัยเข้าพบปะเยี�ยมเยียน
คณาจารย์สาขาไม้ผล เพื�อหารือในด้านการวิจัย
และด้านการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุม
สาขาไม้ผล

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

         วันพุธที� 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยอลงกรณ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอดเป�นวิทยากร
ฝ�กอบรมเกษตรกร เรื�องการขยายพันธ์ุไม้ผล ณ
หมู่บ้านกึ� ดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ�กอบรมเกษตรกร เ รื�อง การขยายพันธ์ุ
ไม้ผล ณ หมู่ บ้านกึ� ด ช้าง อําเภอแม่แตง
จังหวัดเ ชียงใหม่

ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิ จัย
ร่วมกับนักวิ จัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

        วันศุกร์ที�  14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือ
ด้านการวิจัย ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม 1 ชั�น 2 อาคาร
รัตนโกสินทร์ 200 ป� คณะผลิตกรรมการเกษตร

บรรยาย กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์
และระบบจัดการคุณภาพ GAP ข้าว

        ระหว่างวันที� 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
ว่าที� ร้อยโทชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ เป�นผู้บรรยาย
กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ และ ระบบจัดการ
คุณภาพ GAP ข้าว ให้แก่นักศึกษา ชั�นป�ที�  4 ภาค
วิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



        วันอังคารที� 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคํา และนักศึกษาจาก
หลักสูตร การส่งเสริมและสื� อสารเกษตร จัดกิจกรรม
ฝ�กอบรมภายใต้โครงการ ”หนึ� งหลักสูตร หนึ� งองค์
ความรู้สู่ชุมชน” ณ ชุมชนบ้านท่าเกวียน อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมฝ�กอบรมภายใต้โครงการ
”หนึ� งหลักสูตรหนึ� งองค์ความรู้ สู่ ชุมชน”

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

        วันอังคารที�  18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กังสดาร กนกหงษ์ อาจารย์จาก
สาขาการส่งเสริมและสื� อสารเกษตร
นําอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดู
งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ในชุมชนออน
ใต้  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

อาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงาน ในชุมชนออนใต้  อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเ ชียงใหม่

ต้อนรับ คุณบุญญาภา ดวงอาจ เลขาธิการ
หน่วยแพทย์ไทยพัฒนา

        วันอังคารที� 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับ คุณบุญญาภา ดวง
อาจ เลขาธิการหน่วยแพทย์ไทยพัฒนา โครงการจัดตั�ง
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จังหวัดเชียงรายและคณะ
พร้อมกับหารือเพื�อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนางานด้านพืชสมุนไพรและตําหรับยาสมุนไพรแผน
ไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั�น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป�

        วันพฤหัสบดีที�  20 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดู
งานการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์  และการผลิตเห็ดหลิน
จือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เ ข้าศึกษาดูงาน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โ จ้



        วันพฤหัสบดีที� 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจาก
คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ ภาคที�่  18 เข้าศึกษาดูงาน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื�อเป�นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
และนําความรู้ไปใช้กับทางคริสตจักร โดยได้ไปศึกษา
ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้สัตว์นํ�า
บนที�สูง เกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานเรียนรู้การผลิตผัก
ปลอดภัย และ ฐานเรียนรู้การผลิตปุ� ย เป�นต้น

คณะจากคริสตจักรลา หู่แบ๊บติสท์ ภาคที�่  18
เ ข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โ จ้

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

        วันศุกร์ที�  21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผลิตกรรม
การเกษตร ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ�า ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจาก
สปป.ลาว เข้ารับการฝ�กงานยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป�น
ป�ที�  6 โดยในป�นี� มีสถาบันทางด้านการเกษตรจํานวน 5
สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยกสิกรรมและป� าไม้ภาคเหนือ
วิทยาลัยกสิกรรม และป� าไม้บ่ลิคําไซ มหาวิทยาลัยสุภา
นุวงศ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัย
จําปาสัก ได้จัดส่งนักศึกษาจํานวน 62 คน เข้ารับการ
ฝ�กงานด้านการเกษตรในพื�นที� จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดพะเยา โดยมีระยะเวลาการฝ�กงาน 5 เดือน

ปฐมนิเทศนักศึกษาจาก สปป.ลาว เพื� อเ ข้า
รับการฝ�กงานยังมหาวิทยาลัยแม่โ จ้

        วันอังคารที� 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้
บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดง
คําช้าง นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ได้เข้าเยี�ยม
ชมแปลงสาธิตด้านการเกษตร ห้องปฎิบัติการเพาะ
เลี�ยงเนื�อเยื�อพืช รวมทั�งงานด้านธุรกิจเกษตร ของ
คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัย
เทคนิคกสิกรรมดงคําช้าง นครหลวงเวียง
จันทร์ สปป.ลาวได้เ ข้าเ ยี�ยมชมแปลงสาธิต
ด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โ จ้



        วันอังคารที� 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะ
นักเรียนจากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลําพูน
เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื�อเยี�ยมชม
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

คณะนักเ รียนจากโรงเ รียนส่วนบุญโญปถัมภ์
เ ข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โ จ้

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

การประชุมคณะกรรมการวิ จัยและบริการ
วิชาการฯ ครั� ง ที�  3/2562

       วันศุกร์ที�  28 กุมภาพันธ์ 2563 งานบริการ
วิชาการและวิจัยได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการฯ ครั�งที�  3/2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั�น
2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ป�

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ดร. เหวินหง หลง อาจารย์จาก YUNNAN
AGRICULTURE UNIVERSITY เป�น VISITING
PROFESSOR ณ มหาวิทยาลัยแม่โ จ้
       วันพฤหัสบดีที� 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. เหวินหง หลง
อาจารย์จาก Yunnan Agriculture University รายงานผล
การมาเป�น visiting professor ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั�งแต่
วันที� 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที� 29 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสําราญ เป�น
ประธาน



ประกอบด้วยสารสําคัญ ดังนี�
. ...... 1. สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides) ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ขจัดสารพิษ  ปรับ
ระดับนํ�าตาลในเลือด และป� องกันการลุกลามของเซลล์มะเร็ง
     2. สารเยอร์มาเนียม (Germanium) ช่วยเพิ�มออกซิเจนในเลือด กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
บํารุงสมอง บํารุงประสาท
      3. สารไตรเทอร์ป�นอยด์ (Triterpeniods) บํารุงตับ รักษาตับ ควบคุมระดับความดันโลหิต ลด
คอเลสเตอรอล และเสริมสร้างระบบย่อยอาหารให้ดีขึ� น
        4. สารนิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) ช่วยชะลอการก่อตัวของเกล็ดเลือดและละลายลิ�มเลือด
       5. สารอาดีโนซีน (Adenosine) ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนของร่างกายให้แข็งแรง ปรับความแข็ง
แรงให้กับเยื�อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง
        6. สารอัลคาลอย์ (Alkaliods) ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ
     7. สารกาโนเดอริก (Ganoderic Essence) ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นเลือด และ
ป� องกันการอุดตันไขมันในเส้นเลือด
        8. กรดโอเลอิค (Oleic Acids) ยับยั�งการหลั�งฮีสตสมิน
        9. โปรตีน Lz-8 ช่วยในการควบคุมโรคเบาหวาน ไวรัสตับบี ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ปกติ
     10. กรดอะมิโนจําเป�น (Essential amino acids) ช่วยสังเคราะห์โปรตีน และให้พลังงานแก่
ร่างกาย
       11. สารกลุ่มสเตอรอยด์ (Steroids) ช่วยบํารุงตับในผู้ป� วยโรคตับแข็ง เสริมสร้างความแข็งแรง
ของกระดูกและฟ� น ป� องกันและรักษาโรคที�เกี�ยวกับกระดูก 

 

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

เกษตรน่ารู้
สรรพคุณของเห็ดหลินจือ

จดหมายข่าวงานบริการวิชาการและวิจัย

 

โครงการเห็ดหลินจืออินทรีย ์
 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         เห็ดหลินจือเป�นเห็ดสมุนไพรที�ชาวจีน ญี�ปุ� น
เกาหลี และไต้หวัน ใชัรับประทานบํารุงสุขภาพมาช้า
นาน  โดยเจริญเติบโตตามโคนต้นไม้ในเขตอบอุ่น
และเขตร้อน โดยมีชื�อเรียกหลายชื�อ เช่น เห็ด
กระด้าง เห็ดหิ�วขอ เห็ดแม่เบี�ยงู เป�นต้น

เห็ดหลินจือ

สรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือ

           ใช้ 5-10 กรัม เป�นยาบํารุงกําลัง ใช้ 10
- 15 กรัม เมื�อเจ็บป� วย ใช้ 15 - 30 กรัม เมื�อป� วย
หนัก โดยต้มในนํ�าเดือด 1 ลิตร นาน 8 - 15 นาที

วิธีการใช้เห็ดหลินจือ


