
    วันอังคารท่ี  10 มีนาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย
จู วัฒนสําราญ ประธานคณะทํางานวิ จัยและพัฒนาการผลิตกัญชง
(เฮมพ  :  Hemp) ได จัดประชุมคณะทํางานวิ จัยและพัฒนาการผลิต
กัญชง ( เฮมพ  :  Hemp) ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป
 

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย
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ประจําเดือน  มีนาคม  2563

     วันศุกร ท่ี  13 มีนาคม 2563 อาจารย  ดร. จุฑามาศ พิลาดี
อาจารยประจําหลักสูตรพืชสวน จัดอบรมการจัดตกแตงกลวยไม
กระถาง ให กับนักศึกษาในรายวิชาวัสดุพืชพรรณ และการจําแนก
ไมดอกไมประดับ โดยได รับการสนับสนุนตนกลวยไม  และวัสดุ
อุปกรณ ในการตกแตงไมกระถางจากบริษัทธรรมชาติกลวยไม
จํา กัด ณ ศูนยบ ริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ช้ัน 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร

อบรมการ จัดตกแต ง กล วย ไม ก ร ะถา ง

ประ ชุมคณะ ทํา ง าน วิ จั ยและ พัฒนาการผ ลิต กัญชง
( เ ฮมพ  :  HEMP)

        วันอังคารท่ี  10 มีนาคม 2563 อาจารย  ดร.ปรมินทร
นาระทะ เปน วิทยากรใหความรู ในหัวขอเ ร่ือง "การพัฒนา
ตนเองใหพรอมสู สั งคมการทํางาน"ในงานปจฉิมนิเทศ นักศึกษา
ช้ันป ท่ี  4 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  ณ หอง
ประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป
 

ให ความ รู ใ น หั วข อ เ ร่ื อ ง  "กา ร พัฒนาตน เอง ใหพ ร อม
สู สั ง คมการ ทํา ง าน"



    วันศุกร ท่ี  13 มีนาคม 2563 นักวิ จัยจากคณะผลิตกรรม
การเกษตรรวมประชุมหารือเ ก่ียวกับการวิ จัยและพัฒนาสายพันธุ
พืชสมุนไพรกัญชง รวมกับผูบ ริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนบริษัท
แมกพลัสเฮลท  จํา กัดและวิสาหกิจชุมชนฯจากจังหวัดพิ จิตร ณ หอง
ประชุมรวง ผ้ึง ช้ัน 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย
 

    วันพุธ ท่ี  18 มีนาคม 2563 รองคณบดีฝายวิ จัยและบริการ
วิชาการเขารวมการประชุมเสวนา“การดําเ นินงานพิจารณาจริยธรรม
การวิ จัย ท่ี เ ก่ียวของกับมนุษย” ณ หองประชุม 304 ช้ัน 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม โจ
 

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

     วันศุกร ท่ี  13 มีนาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย
ดร . เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
และอาจารย  ดร. จุฑามาศ พิลาดี ผู อํานวยการศูนยกลวยไม
และไมดอกไมประดับใหการตอนรับ พลเอกแปง  มาลากุล
ณ อยุธยา ในโอกาสเ ย่ียมชมโรงเ รือนกลวยไมฟาแลนนอฟ
ซิส ณ ฟารม 907 ไร  มหาวิทยาลัยแม โจ

ต อน รับ  พล เอกแป ง  มาลา กุล  ณ  อ ยุ ธยา

ประ ชุมหา รื อ เ ก่ี ยว กับการ วิ จั ยและ พัฒนาสาย พัน ธุ พื ช
ส มุน ไพร กัญชง

เข า ร วมการประ ชุม เสวนา  “การ ดํา เ นิน ง าน พิจารณา
จ ริ ยธรรมการ วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง กับม นุษย ”

    วันอังคารท่ี  24 มีนาคม 2563 อาจารย  ดร.แสงเ ดือน
อินชนบท ลงพ้ืนท่ีถายทอดความรู เ ก่ียวกับ การปลูกผัก
ปลอดภัยใหแก เจ าหนา ท่ี  และเกษตรกร ของศูนย เ รียนรู
เกษตรตัวนอย ตําบลสลวง อําเภอแม ริม จังหวัดเ ชียงใหม
 

ถ า ยทอดความ รู เ ก่ี ย ว กับ  การป ลูก ผักปลอด ภัย
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    วันพุธ ท่ี  25 มีนาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร.  เ รืองชัย
จู วัฒนสําราญ ตอนรับและแสดงความขอบคุณ คณบดีคณะสัตว
ศาสตรฯ และทีมงาน ท่ี ดํา เ นินการฉีดพนยาฆา เ ช้ือโรคในอาคาร
อาคารรัตนโกสินทร  200 ป  อาคารดินปุย อาคารเ พ่ิมพูล(พืช
ศาสตร )  สาขาพืชไร  และสาขาไมผล

ฉี ดพ นยาฆ า เ ช้ื อ โ รค ในอาคารอาคาร รั ตน โก สินทร
2 00  ป  อ าคาร ดิน ปุ ย  อ าคาร เ พ่ิ ม พูล ( พืชศาสตร )
ส าขา พืช ไ ร  และสาขา ไม ผล

          อาจารย จักรพงษ  ไชยวงศ  และ
อาจารย  ดร.วงศ พันธ  พรหมวงศ  และนักศึกษา
จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม โจ  ร วมเปนจิตอาสาภัยพิบั ติภาคเหนือ คอย
สนับสนุนภารกิจตางๆ ให กับหนวยงานท่ี เขาไป
บรรเทาสาธารณภัย และได เข าปฎิบั ติการดับ
ไฟปาในชวงเ ดือนมีนาคม 2563
 

ร วม เป น จิ ตอาสา ภัย พิ บั ติ ภ าค เห นือ  เ ข า
ป ฎิ บั ติ ก า ร ดับ ไฟป า

ขาวประชาสัมพันธ
 



           คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยงานบริการวิชาการและวิ จัย ได ใหความสําคัญกับการบริการวิชาการแก ชุมชน จึงได
สนับสนุนงบประมาณใหแกหลักสูตรตางๆในคณะผลิตกรรมการเกษตรภายใต โครงการ "หน่ึงหลักสูตร หน่ึงองคความรู สู ชุมชน"
โดยมี วัตถุประสงค เ พ่ือใหคณาจารย  บุคลากร และนักศึกษาปฎิบั ติงานรวมกัน โดยการนําองคความรู ท่ี ไดจากการศึกษาวิ จัยของ
หลักสูตรหรือสาขาวิชา ไปถายทอดบริการวิชาการใหแก ชุมชน โดยมีการบูรณาการรวมกับการเ รียนการสอน การวิ จัยและการ
บริการวิชาการแก ชุมชน ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 ได ดํา เ นินการจัดกิจกรรม ดัง น้ี
 

โ ค ร งการ  "ห น่ึ งห ลัก สูต ร  ห น่ึ งอ งค ความ รู สู ชุ มชน"  
คณะผ ลิตกรรมการ เกษตร

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

1 . โ ค ร งการ สํา รวจความต อ งการ รับการบ ริกา ร วิชาการด านการ เ กษตรของ
เกษตรกร ใน เขต อํา เภอ สันทราย  จั งห วัด เ ชี ย ง ใหม

หัวหนาโครงการ: ผูช วยศาสตราจารย  ดร.  พุฒิสรรค    เค รือคํา
งานวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ

หลักการของโครงการ
                คณะผลิตกรรมการเกษตรเปนหนวยงานท่ีได ดํา เ นินกิจกรรมหลักตามวิ สัยทัศนของมหาวิทยาลัยแม โจมาโดยตลอด โดยปจ จุ บันมี
การดําเ นินการจัดการเ รียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 16 หลักสูตร ซ่ึง มีคณาจารย  นัก วิ จัย บุคลากร
และนักศึกษาท่ีไดสรรคสร างองคความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตรเฉพาะดานจนเปน ท่ียอมรับอยางกวางขวาง ท้ัง น้ีคณะผลิตกรรม
การเกษตรยังได มีการกําหนดพันธกิจ ท่ีนอกเหนือจากการเ รียนการสอน คือ การบริการวิชาการอยาง ท่ัว ถึง เ พ่ือใหประชาชนสามารถนําไปใช ให
เ กิดประโยชน  การทํานุ บํา รุง ศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทยท่ี ธํารงไว ซ่ึ งศาสนาและประเพณี ท่ี ดีงาม การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาท่ีสราง คุณ
ประโยชนแก สังคมตลอดจนการสรางความเขมแข็งให นักศึกษาและการปลุกจิตสํานึกแก สังคมในการอนุ รักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
               การบริการวิชาการและถายทอดองคความรูต างๆ ท่ีแตละหลักสูตรภายใตคณะผลิตกรรมการเกษตรน้ันมี พ้ืน ท่ี เปาหมายสําคัญ คือ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแม โจ  ซ่ึ งสวนใหญ เปนชุมชนท่ี มีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี จุดมุ งหมายสนับสนุนให เ กิดการสราง
ความม่ันคงทางอาชีพ การมีรายได ท่ี เ พ่ิม ข้ึน และการเ พ่ิม พ้ืนท่ีการเกษตร ตลอดจนเปนการสรางการตระหนักรู  ทัศนคติ ท่ี ดีและการปลูกฝงความ
สําคัญของภาคการเกษตรท่ี มีตอการพัฒนาประเทศใหแกครอบครัวและเยาวชน ในชุมชน อยางไรก็ตามการบริการวิชาการของคณะผลิตกรรม
การเกษตร หรือถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมตาง ๆ โดยปราศจากการศึกษาความตองการของเกษตรกรน้ัน อาจทําใหการบริการวิชาการไม
ประสบความสําเ ร็จตามวัตถุประสงค  หรือเ กิดการนําไปปฏิบั ติใชอยางไม เ ต็ม ท่ีของเกษตรกร ตลอดจนอาจไมตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
แม โจ  และคณะผลิตกรรมการเกษตรได  ดัง น้ันจึงตองมีการสํารวจความตองการรับการบริการวิชาการของเกษตรกรในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม
โจ  เ พ่ือใช เปนฐานขอมูลในการกําหนดแนวทางในการบริการวิชาการถายทอดองคความรู ท่ี มีความเฉพาะของคณาจารย  นัก วิ จัย นักศึกษา ของ
แตละหลักสูตรใหตรงกับความตองการของเกษตรกรมากท่ี สุด และเปนการบริการวิชาการท่ี ถือไดว า เปนการรับใช สังคมอยาง ย่ัง ยืน ท่ี เปน
ประโยชนตอ ชุมชน

 
 

ประโยชน ท่ี ได รับจากการศึกษา
           การสํารวจความตองการรับการบริการวิชาการดานการเกษตรของเกษตรกร
ในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  มี เปาหมายท่ี สํา คัญเ พ่ือใหคณาจารย  นัก
วิ จัย นักศึกษา ของแตละหลักสูตรภายใตคณะผลิตกรรมการเกษตรไดทราบและมี
การเตรียมความพรอม ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางในการถายทอดองคความรู ให
สอดคลองกับความตองการท่ีแทจ ริงของเกษตรกรในการแก ไขปญหาและ
พัฒนาการทําเกษตรกรรมให ดี ย่ิ ง ข้ึน
 

องคความรู ท่ี ได รับจากการสํารวจ
      ผลการสํารวจความตองการรับการบริการวิชาการของเกษตรกร 3 อันดับแรก
โดยจําแนกออกเปนรายเทศบาล ดังแสดงรายละเอียดในตารางดัง น้ี

 

กลุมเปาหมาย
เกษตรกรท่ีอาศัยและทําการเกษตรอยู ใน พ้ืนท่ี อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม

 

พ้ืน ท่ีในการสํารวจ
       การสํารวจในคร้ัง น้ีครอบคลุม 5 เทศบาลในเขตอําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  คือ เทศบาลตําบลปาไผ  เทศบาลตําบลหนองจอม เทศบาล
ตําบลแมแฝก เทศบาลตําบลสันปา เปา และเทศบาลตําบลสันทรายหลวง

 



หลักการของโครงการ
        ปจ จุ บันการเ รียนการสอนวิชา กฎ 300 กีฏวิทยาเ บ้ืองตน หรือวิชา อ่ืน ๆ ท่ี เ ก่ียวของกับแมลงได มีการนําตัวอยางของแมลงแบบแหงมา
ศึกษาในบทปฏิบั ติการ ซ่ึง ตัวอยางแมลงท่ีใชจะตองมีสภาพสมบูรณ  อวัยวะภายนอกครบถวน ไม มีสวนเ สียหาย มีกระบวนการจับ การจัดรูปราง
การเ ก็บรักษาดวยความประณีตตามหลักวิชาการ รวมถึงการเ ก็บรักษาตัวอยางเ พ่ือนํามาจัดแสดง โดยอุปสรรคท่ี มักพบระหวางการเ รียนการ
สอน คือ โครงสรางของแมลงท่ี นํามาใชประกอบการเ รียนการสอนจะมีการชํา รุด แตกหักหรือไมสมบูรณ  เ น่ืองจากการเตรียมตัวอยาง ท่ี ไม มีความ
ระมัดระวัง ขาดประสบการณจากผูปฏิ บั ติงานทําใหแมลงชํา รุด อีก ท้ัง ตัวอยางของแมลงท่ี มีอยู ไม ได รับการดูแลอยาง ถูกตองจึงทําให ตัวอยางแมลง
ท้ังหมดเกิดความเ ส่ือมโทรมและเสียหายอยางรวดเ ร็ว และอีกหน่ึงเหตุผลท่ี สํา คัญคือขนาดของหองและพ้ืนท่ีในการแสดงและจัดเ ก็บตัวอยางของ
แมลงน้ันไม เ พียงพอตอจํานวนตัวอยางแมลง โครงการจัดทําหองจัดแสดงและเปนพิพิธภัณฑแมลงถือเปนสวนสําคัญท่ีทําให เ กิดสถานท่ี ท่ี ใช ในการ
เ ก็บรวบรวมแมลงท่ี ถูกตองตามหลักวิชาการ และเปนแหลง เ รียนรูถาวรเ ก่ียวกับความหลากหลายของแมลงตลอดจนองคความรูด านการอารักขา
พืชใหแก นักศึกษาและผูสนใจ

กลุมเปาหมาย
        กลุมนักศึกษาท่ี เ รียนรายวิชา ท่ี มีความเ ก่ียวของกับทางกีฏวิทยา นักศึกษาท่ัวไป และ
ประชาชนท่ีสนใจ
 
 
 

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

2 . โ ค ร งการ จัดแสดงห อ ง พิ พิ ธ ภัณฑ แมลงและ ให ความ รู ด านอา รั กขา พืช

หัวหนาโครงการ: อาจารย  ดร.วงค พันธ  พรหมวงศ
สาขาวิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ

 
 

พ้ืน ท่ี ดําเ นินการ
        หอง PT 104 อาคารเ พ่ิมพูน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ
 

 
 

ประโยชน ท่ี ได รับ
1.ไดส ง เส ริมและพัฒนานักศึกษาผู เ รียนวิชากีฏวิทยาไดลงมือปฏิบั ติจ ริงอยางมีสวนรวมในการเตรียม
ตัวอยางของแมลงเ พ่ือใช เ ทียบและเผยแพรความรูด านแมลง
2.ได เผยแพรความรู เ ก่ียวกับแมลงและการอารักขาพืชแก นักศึกษาท่ี เ รียนและผูสนใจ
3. เ กิดการบูรณาการโครงการรวมกับการจัดการเ รียนการสอน การวิ จัย และบริการวิชาการแก
นักศึกษาในรายวิชา กฎ 300 กีฏวิทยาเ บ้ืองตน รายวิชา กฎ 301 กีฏวิทยาทางการเกษตร รายวิชา
กฎ 200 แมลงกับสังคมมนุษย  รายวิชา อพ 453 อารักขาพืชประยุกต
 
องคความรู ท่ี ได รับจากการบริการวิชาการ
                       องคความรู ท่ี ได รับจากการดําเ นินงานในโครงการน้ี
ทําใหทราบถึงกระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย  และผูสนใจในการใชหองพิพิธภัณฑ
แมลงเปนแหลงในการเ รียนรูและฝกทักษะดานแมลงและอารักขาพืช และสามารถเผยแพรความรู ท่ี
ได รับไปยังให ผู อ่ืนตลอดจนสามารถเขาใจและนําองคความรูด านแมลงและการอารักขาพืชไป
ประยุกต ใช ในชี วิตประจํา วัน โดยเฉพาะดานการเกษตร หรือดานวิทยาศาสตรประยุกต  อันเปนการ
สรางความเขมแข็งดานวิชาการ ใหแก นักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต
 

แหลงสนับสนุนทุน
                       งานวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
 



จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

หลักการของโครงการ
       ชุมชนบานปาปอเปนชุมชนหน่ึง ท่ี ใหความสําคัญกับการผลิตผลผลิตทางการเกษตรท่ี มีความปลอดภัยตอสุขภาพของคนในแตละครอบครัว
ชุมชน และการจําหนายให ผูบ ริ โภคภายนอกชุมชนอยางปลอดภัย จึงได มีการรวมตัวกันเปนกลุมเกษตรกรเ พ่ือรวมกันทําการเกษตรแบบปลอดภัย
จากสาเหตุ ท่ีคนในชุมชนเคยทําการเกษตรแบบใชสารเคมี ซ่ึง มีผลตอสุขภาพของคนในชุมชนทําให เ กิดการเ จ็บปวย การใชสารเคมีปริมาณท่ีไม
เหมาะสมยังทําให เ กิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดยเฉพาะท่ี ดินและแหลง น้ํา ท่ี เ กิดจากสารเคมีตกคาง
              จากปญหาดังกลาวชุมชนจึงมีแนวคิดท่ีจะหันมาทําการเกษตรท่ีปลอดภัยโดยคํานึง ถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพท่ี ดี เปนหลัก
จึงมีการรวมกลุม กันเ พ่ือปลูกผักปลอดภัย และทําปุย เ พ่ือบํา รุง ดิน การจัดการน้ําจากธรรมชาติเ พ่ือใช ในการเพาะปลูก ซ่ึงปจ จัยตาง ๆ ดังกลาว
ชุมชนจะตองมีการรวมกันคิดภายในกลุมของเกษตรกรในชุมชนเองแตอยางไรก็ตามชุมชนยังตองการความรูต าง ๆ ท่ีจะนํามาเปน พ้ืนฐานในการ
ปฏิบั ติ  ดังกลาวอยาง ถูกตอง จึง มีความสําคัญท่ีตองมีการบริการวิชาการในการชวยเหลือและใหความรู กับกลุมเกษตรกรดังกลาวให มีความรู ในการ
ผลิต และจัดการปจ จัยการผลิต โดยจัดอบรมการใช เ ช้ือราบิวเวอร เ รีย เ ช้ือราไตรโคเดอรมาและแมลงชางปกใสมาควบคุมแมลงศัตรูพืช ทดแทน
การใชสารกําจัดแมลงเปน พ้ืนฐานของการทําเกษตรปลอดภัยอยาง ถูกตอง และลดสารตกคางตอสภาพแวดลอม เ พ่ือให ชุมชนบรรลุ วัตถุประสงค
ของความสําเ ร็จในการเปนหมูบ านทําการเกษตรแบบปลอดภัยตอไป

3 . โ ค ร งการ พัฒนาก ลุ ม เ กษตรกร ในการ ใช ป จ จั ยการผ ลิตทางการ เ กษตร เ พ่ื อ รั กษา ส่ิ ง
แวดล อมของบ านป าป อ  ตําบลแม แฝก ใหม  อํา เ ภอ สันทราย
จั งห วัด เ ชี ย ง ใหม

หัวหนาโครงการ: อาจารย  ดร.ปรมินทร    นาระทะ
สาขาวิชาการพัฒนาภูมิ สังคมอยาง ย่ัง ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ

กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ี ดําเ นินการ
        เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี ชุมชนบานปาปอ ตําบลแมแฝกใหม  อํา เภอสันทราย
จังหวัดเ ชียงใหม
 
 
  

 

ประโยชน ท่ี ได รับ
1. ชุมชนบานปาปอมีแนวทางสําหรับทําเกษตรกรรมท่ี เหมาะสมและปลอดภัยตอสภาพแวดลอม
2. เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปในชุมชนบานปาปอมีองคความรู เ ก่ียวกับการใชปจ จัยการผลิตท่ี
ปลอดภัยโดยการเ ลือกใช เ ช้ือราบิวเวอร เ รีย เ ช้ือราไตรโคเดอรมาและการใชแมลงชางปกใสในการ
กําจัดแมลงศัตรูพืช
3. เ กิดการบูรณาการโครงการรวมกับการจัดการเ รียนการสอนให กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขา
วิชาการพัฒนาภูมิ สังคมอยาง ย่ัง ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ

องคความรู ท่ี ได รับจากการบริการวิชาการ
                       โครงการ น้ี มุ ง เนนให เ กิดการเ รียนรูแบบมีสวนรวมของชุมชนในการวางแนวทางการทํา
เกษตรกรรมท่ี เปนมิตรตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตลอดจนเปนการเสริมสรางองค
ความรูทาง วิชาการและทักษะในการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติในการปองกันและ
กําจัดศัตรู พืชเ พ่ือใหผลผลิตมี คุณภาพและสรางความปลอดภัยตอการนําไปบริโภค
 

แหลงสนับสนุนทุน
                       งานวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
 



จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

4 . โ ค ร งการการถ า ย เทค โน โล ยี
“การผ ลิตต น พัน ธุ ส มุน ไพรปลอด โ รค โดย วิ ธี เพาะ เ ล้ี ย ง เ น้ื อ เ ย่ื อ”

หัวหนาโครงการ:  อาจารย  ดร. เ ทิดศัก ด์ิ    โทณลักษณ
สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ

หลักการของโครงการ
       การเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชเปนศาสตร ท่ี มีการนําไปประยุกต เ พ่ือให เข า กับวัตถุประสงคของผู ใช ไดหลายรูปแบบ เชน นําไปใช เ พ่ือการ
ขยายพันธุ พืชให ไดป ริมาณมาก นําไปใช ในการปรับปรุงพันธุ เ พ่ือให ได พันธุ ใหม  แมกระท่ังนําไปใช ในการเ ก็บรักษาพันธุ พืช ท่ีหายากและกําลังจะ
สูญพันธุ  ห รือนําไปประยุกต ใช ในงานวิ จัย ข้ันสูงในประเทศไทยได ใช เทคนิคการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชในการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุ พืช
เศรษฐกิจ ท่ี สํา คัญ โดยเฉพาะอยาง ย่ิงพืชสมุนไพร จึงทําให มี ผูสนใจท่ีจะเ รียนรู เทคนิคการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชสมุนไพรเ พ่ิมมากข้ึน เ พ่ือนําไป
ใชประโยชน ในแงต าง ๆ อาทิ การขยายพันธุ  การผลิตตนพันธุปลอดโรค การปรับปรุงพันธุ  การถายยีนส  และการผลิตสารสําคัญในระดับเซลล
โดยเทคนิคการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืช น้ี  ยังสามารถให ผู เ รียนรู นําไปประยุกต ใช ในการประกอบอาชีพอิสระสวนบุคคลได  ตลอดจนสถาบันการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหลายแหงได นํา เทคนิคการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชเขา สูกระบวนการเ รียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร
     คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเ รียนการสอนวิชาการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชสมุนไพรและ
ขยายเ พ่ือขยายความรูความเขาใจของหลักการและเทคนิควิ ธีการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชและการนําไปใชประโยชน ท่ี ถูกตองสู ชุมชนและสังคมจึง
ได จัดโครงการเ พ่ือถายทอดความรูความเขาใจในหลักการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชสมุนไพรเ พ่ือการผลิตกลาพันธุส มุนไพรปลอดโรคข้ึน
โดยมุ ง เนนให ผู เข าอบรมได เ รียนรูหลักและวิ ธีการในการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเ ล้ียงเซลลและเ น้ือเ ย่ือพืชสมุนไพรการฟอกฆา เ ช้ือ ช้ินสวน
ตาง ๆ ของพืชสมุนไพร การเพาะเ ล้ียงในสภาพควบคุมการเปล่ียนถายอาหาร การเพาะเ ล้ียงเซลล  การยายปลูก และเทคนิคตาง ๆ ท่ี
เ ก่ียวของ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ

กลุมเปาหมาย
        นักเ รียน นักศึกษา ขาราชการ เกษตรกร พนักงานเอกชน และประชาชนผูสนใจในเขต
อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม
 
 
 

 
 

การนําไปใชประโยชน
     โครงการน้ีไดถ ายทอดองคความรูทางทฤษฎีและทักษะใน
เชิงปฏิบั ติ เ ก่ียวกับหลักการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืชการผลิตตนพันธุ
ส มุนไพรปลอดโรคโดยวิ ธี เพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือ โดยเ รียนรูหลักและ
วิ ธีการในการเตรียมอาหารสําหรับเพาะเ ล้ียงเซลลและเ น้ือเ ย่ือ
พืชสมุนไพร การฟอกฆา เ ช้ือ ช้ินสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพร การ
เพาะเ ล้ียงในสภาพควบคุม การเปล่ียนถายอาหาร การเพาะ
เ ล้ียงเซลล  การยายปลูก และเทคนิคตาง ๆ ท่ี เ ก่ียวของอันนํา
เปนสูการเ พ่ิมพูนความรูทาง วิชาการและการนําไปประกอบเปน
อาชีพสรางรายได ในอนาคต

พ้ืน ท่ี ดําเ นินการ
1.หองปฏิบั ติการเทคโนโลยี ชีวภาพทางพืชสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ
2 . ศูนย เ รียนรูการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย  สํา นักฟารมมหาวิทยาลัย
 

องคความรู ท่ี ได รับจากการบริการวิชาการ
               การถายทอดเทคโนโลยี “การผลิตตนพันธุส มุนไพรปลอดโรค
โดยวิ ธี เพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือ” ใหองคความรูทางดานเทคนิคการเพาะเ ล้ียง
เ น้ือเ ย่ือพืชสมุนไพร ตลอดจนการอนุบาลตนออน ประโยชนของการ
เพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือพืช และการผลิตตนกลาพันธุส มุนไพรปลอดโรคโดย
วิ ธีการเพาะเ ล้ียงเ น้ือเ ย่ือ

แหลงสนับสนุนทุน
                 งานวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหา
วิทยาลัยแมโจ
 



จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

ทําความสะอาดโรงเ ล้ียงไหมและอุปกรณการเ ล้ียงไหมโดยใช น้ําผสมผงซักฟอกลางทําความสะอาด
ปดโรงเ ล้ียงไหมให มิดชิด แลว ฉีดอบโรงเ ล้ียงและอุปกรณดวยการพนฟอรมาลีน 3% ในอัตรา 1 ลิตรตอ พ้ืน ท่ี  1 ตารางเมตร ท้ิงไว
อยางนอย 1 วัน เ พ่ือกํา จัดเ ช้ือโรคในโรงเ ล้ียงไหม
เปดโรงเ ล้ียงไหมเ พ่ือใหสารฟอรมาลีนระเหยออกอยางนอย 1 วัน กอนนําไข ไหมหรือตัวออนของไหม เขามาเ ล้ียง
เตรียมสารเคมีโรยตัวหนอนไหมเ พ่ือกําจัดเ ช้ือโรค เชน คลอรีนผง 3.5%

การเตรียมการกอนการเ ล้ียงไหม 
1.
2.

3 .
4 .

เกษตรนารู

การเล้ียงไหม 
สาขาวิชาอารักขาพืช 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

การเ ล้ียงไหม 
 เปนการเกษตรท่ีผสมผสานระหวางการปลูกพืชและเ ล้ียงสัตว
ไดแก  การปลูกตนหมอน สําหรับใช เ ล้ียงตัวไหม เ พ่ือจะนําตัว
ไหมมาสาว และได เสนใยเ รียกวา เสนไหมน่ันเอง
       ไหมเปนแมลงประเภทผีเ ส้ือกลางคืน ท่ี กินใบหมอนเปน
อาหาร โดยการเจริญเติบโตของไหมจะมีการเปล่ียนแปลงรูปราง
อยางสมบูรณ ใน 4 ข้ันตอน คือ ระยะไข  ระยะตัวหนอน ระยะ
ดักแด  และระยะผีเ ส้ือตัวหนอนในชวงสุดทาย จะพนใยไหม เ พ่ือ
ทํา รังหอหุม ตัวแลวลอกคราบกลายเปนดักแด
 

พันธุ ไหม :  ไหมพันธุ รับรองของกรมวิชาการเกษตร เชน
-             พันธุนครราชสีมา 60 – 1 (K 13) ,  60 – 2 (K6)
-             พันธุนครราชสีมา 60 ( เหลืองโคราช)
-             พันธุ อุบลราชธานี 60
-            พันธุนางนอย ศรีษะเกษ 1
-            พันธุ ไทยลูกผสมอุบลราชธานี 60 – 35
-            พันธุ ไทยลูกผสม อุดรธานี เปนตน
 

วิ ธี เ ล้ียงไหม 
     หนอนไหมจะกินอาหารตลอดเวลายกเวนตอนลอกคราบ ดัง น้ันจึง
จําเปนตองให ใบหมอนสดในปริมาณท่ีเพียงพอ โดยแบง เวลาเ ล้ียงไหมเปน
4 ชวงคือ เวลา 06.00 น. ,  11.00 น. ,  16.00 น. และ 20.00-21.00 น.
  สําหรับไหมวัยแก  เ ล้ียง 3 ชวง

การเก็บไหมสุก 
          ไหมวัย 5 ประมาณวันท่ี 6-8 ตัวไหมจะโตเต็ม ท่ี  อาหารท่ี กินจะถูกนําไปสรางเปนตอมเสนใยพรอมจะทํา รัง  ลักษณะลําตัวโปร งแสงมูล
ไหมมีสี เ ขียวออน หยุดกินอาหาร เ ดินเ ร็ว หัวสายไปมาและพนเสนใยออกมาหอหุม ตัวเอง  ไมควรใสหนอนไหมสุกจนแนนจอ คลุมจอให มิดชิด
ดวยผาบางๆท่ีสามารถระบายอากาศได ดี  ชวยให เปอร เ ซ็นตการทํา รัง สูงและไหมสาวได ง าย ข้ึน

การเก็บรังไหม 
          ไหมจะพนเสนใยทํา รังประมาณ 2 วัน หลังจากทํา รังเสร็จ 1-2 วัน จะเปล่ียนไปเปนดักแด  และอีก 2-3 วัน
ดักแดจะแข็งตัว มี ผิว สี น้ําตาลรวมเวลา 5-6 วัน จึงลอกรังไหมออกจากจอได  ไมควรลอกรังไหมออกจากจอเ ร็วเ กิน
ไปเพราะตัวดักแด ยังออนอยู  อาจจะแตกทําให เ กิด รัง เปอนได  จากน้ันทําการคัดรังไหมท่ี ดีแยกออกไว

จัดทําโดย งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร 
ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป   คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  
63 หมู  4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  50290 
โทรศัพท   +66 5387 3618   โทรสาร   +66 5387 3628


