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       วันจันทร ท่ี  13 เมษายน 2563 งานบริการวิชาการและ
วิ จัย จัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเ นินงานดานบริการ
วิชาการและวิ จัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ หองประชุม 2
ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป

ประ ชุม ติดตามความก า วหน า กา ร ดํา เ นิน ง านด าน
บ ริกา ร วิชาการและ วิ จั ย

        วันอังคารท่ี  14 เมษายน 2563 นางกนกพร นันทดี
หัวหนางานบริการวิชาการและวิ จัย และรักษาการผู อํานวยการ
สํานักงานคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร นําอาหารและ
เค ร่ือง ด่ืม สนับสนุนใหแก บุคลากรโรงพยาบาลสันทราย อําเภอ
สันทราย จังหวัดเ ชียงใหม

นําอาหารและ เค ร่ื อ ง ด่ื ม  ส นับส นุน ให แก บุ คลากร
โ ร งพยาบาล สันทราย

     วันศุกร ท่ี  17 เมษายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย
จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมกับผูช วย
ศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและ
บริการวิชาการ เขาประชุมรวมกับผูบ ริหารมหาวิทยาลัย และสํานัก
วิ จัยและสง เส ริมวิชาการการเกษตร เ พ่ือหารือเ ก่ียวกับการจัดทํา
โครงการวิ จัย ภายใตสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด -  19
ณ หองประชุมพวงแสด ช้ัน 2 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แม โจ

ร วมประ ชุม เ พ่ื อหา รื อ เ ก่ี ยว กับการ จัด ทํา โคร งการ วิ จั ย
ภาย ใต สถานการณ ก า ร ระบาดของ ไว รั ส โค วิด - 19
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     วันพุธ ท่ี  22 เมษายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย
ดร . เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรม
การเกษตร และอาจารย  ดร. รัชชานนท  สมบูรณ ชัย
รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ พรอม
บุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ
มอบส่ิงของบริจาคเ พ่ือสนับสนุนภารกิจ และให กํา ลังใจ
ในการทํางานจิตอาสาของ “ทีมแมวไฟแม โจ” โดยมี
อาจารย จักรพงษ  ไชยวงค  เปนตัวแทนทีมแมวไฟแม โจ
เปนผู รับมอบส่ิงของดังกลาว  ณ อาคารรัตนโกสินทร
200 ป  คณะผลิตกรรมการเกษตร

มอบ ส่ิ งของบ ริจาค เ พ่ื อส นับส นุนภาร กิ จ
และ ให กํา ลั ง ใ จ ในการ ทํา ง าน จิตอาสาของ
“ ทีมแมว ไฟแม โ จ ”

    วันอังคารท่ี  28 เมษายน 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
รวมให กํา ลังใจและขอบคุณทีมงาน ในการฉีดพน น้ํายาซิลเวอรนาโนตานภัยเ ช้ือโรค ใหแกคณะผลิตกรรมการเกษตร โดย
น้ํายาซิลเวอรนาโนดังกลาว เปนผลงานวิ จัยของ รองศาสตราจารย  ดร.ระพีพันธ  แดงตันกี จากวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม โจ  ได ฉีดพนตามอาคารตาง ๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดัง น้ี  อาคารรัตนโกสินทร  200 ป  อาคาร
กําจรบุญแปง อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ 

ฉี ดพ น น้ํายา ซิล เ วอร น า โนต าน ภัย เ ช้ื อ โ รค  ในอาคาร รั ตน โก สินทร  200  ป  อ าคาร กําจร บุญแปง
อาคาร พืชศาสตร และ เทค โน โล ยี  และ ศูนย กล ว ย ไม และ ไม ดอก ไม ป ร ะ ดับ



อาจารย  ดร. จุฑามาศ พิลาดี
ผูช วยศาสตราจารย  ดร.ศมาพร แสงยศ
อาจารย  ดร. จุฑามาศ อาจนาเสียว
อาจารย  ดร.ผานิตย  นาขยัน

ประเภทนักวิ จัยดี เดน
ผู ท่ี ได รับเ งินทุนวิ จัยสูงสุด

1.
2.
3 .
4 .

ผูช วยศาสตราจารย  ดร.ณัฐดนัย ลิ ขิตตระการ
ดร.นรินทร  ทาวแกนจันทร
อาจารย  ดร.ภาวิณี อารีศรีสม

ประเภทนักวิ จัยดี เดน
ผู ท่ี มีผลงานวิจัย ท่ีได รับการตีพิมพ สูง สุด

1.
2.
3 .

แนะนํานักวิ จัย

ผูช วยศาสตราจารย  ดร. จีราภรณ  อินทะสาร
ผูช วยศาสตราจารย  ดร.ปฏิภาณ สุทธิ กุลบุตร
อาจารย จักรพงษ  ไชยวงศ

ประเภทนักวิ จัยยอดเ ย่ียม
1.
2.
3 .
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นั ก วิ จั ย ท่ี มี ผ ล ง า น ดี เ ด น ป ร ะ จํา ป  2 5 6 2
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การกําจัดขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน

ไส เ ดือนดิน (Earthworm) 
       ไส เ ดือนดินเปนสัตว ท่ีพบได ท่ัวไปในดิน กองปุยหมัก ริมรองระบายน้ํา
ใตกองมูลสัตว  ใตขอนไม ผุ  และในบริเวณตางๆ ท่ี มีแหลงอาหารและความช้ืน
เพียงพอตอการดํารงชี วิต โดยไส เ ดือนดินท่ี นํามาใชยอยสลายขยะอินทรีย เ พ่ือ
ผลิตปุยหมักมูลไส เ ดือน คือพันธุ  " ข้ีตาแร "  เปนไส เ ดือนท่ี มีความต่ืนตัวสูง กิน
อาหารเก งมาก แพร พันธุ ได เ ร็ว ปรับตัวได ดี ในสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยู
 

การเ ล้ียงไส เ ดือนดินกําจัดขยะอินทรีย ในครัวเ รือน
   สามารถใช อุปกรณ ท่ีหาได ท่ัวไป ไดแก  ถัง น้ําพลาสติก
อาง น้ําพลาสติก ล้ินชักพลาสติก กระถางตนไม  หรือวงบอ
ซี เมนต  โดยสามารถนํามาดัดแปลงเ พ่ือนํามาเ ล้ียงไส เ ดือน
ดินกําจัดขยะอินทรีย ไดอยางง ายๆ

โรงเ รือนกําจัดขยะอินทรียดวย
ไส เ ดือนดินท่ีใหญ ท่ี สุดใน

ประเทศไทย ต้ังอยู ท่ี
มหาวิทยาลัยแม โจ  มีขนาด

พ้ืนท่ีประมาณ 36x24 ตาราง
เมตร ใช ไส เ ดือนดินมากกวา 1

ลานตัว สามารถกําจัดขยะ
อินทรีย ได วันละ 10 ตัน

       ปุยหมักมูลไส เ ดือนดินและน้ําหมักมูลไส เ ดือนดินผลผลิตท้ัง
2 ชนิดน้ี อุดมไปดวยธาตุอาหารพืชหลัก รองและเสริม มี จุ ลินทรีย
มากกวา  300 ชนิด สามารถนําไปใชปลูกพืชได เ กือบทุกชนิด แต
ใหผลดีในดานการสง เส ริมการออกดอกออกผลของพืช ชวยปรับ
โครงสรางของดินให ดี ข้ึน ทําให ดินรวนซุยและมีชี วิต

 
ศูนยสารสนเทศไสเดือนดินแมโจ 

ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ติดตอขอขอมูลเ พ่ิมเ ติมได ท่ี
โทร 053-873490

www.maejoearthworm.org
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แมลงศัตรูลําไย
สาขาอารักขาพืช 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

หนอนเจาะข้ัวผลลําไย
 

ฉีดพน Carbaryl หรือ ไซฟลูทริน เ พ่ือทําลาย
ตัวออน เ ร่ิมพนเ ม่ือผลมีอายุ 40 วัน
เ ก็บผลรวงทําลาย   
เ ก็บดักแดบนใบไปทําลาย

       ตัวหนอนกัดกินภายในผล ต้ังแตผลเ ล็กจนถึง
ผลแก  ทําใหร วงหลน
การปองกันกําจัด      

1 .

2 .
3 .

หนอนกินใต ผิวเปลือก
 

ใช ไส เ ดือนฝอยสไตเนอร นีมาฉีดพน
ใชสารเคมี เชน เฟนิโตรไธออน ( ซู มิ ไธออน)
กํา จัดตัวเ ต็มวัย

       เข า ทําลายบนตนลําไย ท่ีแสดงอาการหงอย
ตามก่ิงและลําตน จะพบมูลของหนอน และเศษเ น้ือ
ไม เปนขุย สี น้ําตาลพาดอยูตามก่ิงและลําตน
การปองกันกําจัด      

1 .
2 .

หนอนคืบลําไย
 

ใชสารเคมี เชน ไซฮาโลทริน แอล (คาราเต  2 .5%
EC) หรือ คารบาริล ( เซฟวิน 85 WP)   ชวงแตก
ใบออน     
กํา จัดวัชพืชรอบๆสวน เ พ่ือไม ให เปน ท่ีหลบอาศัย
ของตัวเ ต็มวัย

       ตัวหนอนกัดกินใบออนลําไย ทําใหชะ งักการ
เจริญเติบโต
การปองกันกําจัด      

1 .

2 .

หนอนเจาะข้ัวผลลําไย
 

ใช ไฟฉายสองจับ สวิงโฉบ ตัวเ ต็มวัย ติด ต้ังแสง
ไฟรอบๆ สวนเ พ่ือไล ตัว เ ต็มวัย
หอผลลําไย

       ตัวเ ต็มวัยดูดกินน้ําหวานจากเ น้ือลําไย ทําให
เ กิดรอยแผลเปนชอง เ ช้ือราและแบคทีเ รียสามารถ
เขาไปทําลายซ้ําส งผลใหผลรวงหลน
การปองกันกําจัด      

1 .

2 .

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

ฉีดพนดวย น้ํามันป โตรเ ลียม หรือ ไวทออยล
ตัดแตง ก่ิงใหทรงพุมโปร ง ทําใหการระบายอากาศดี และแสงแดดสองถึง

เพล้ียหอยสี น้ําตาล
 ดูดกินน้ําเ ล้ียงตามผลลําไยท้ัง ตัวออนและตัวเ ต็มวัย มี เ ช้ือราดําปกคลุมทําใหสกปรก
การปองกันกําจัด      

1 .
2 .


