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ประจําเดือน  พฤษภาคม  2563

       วันพฤหัสบดี ท่ี  7 พฤษภาคม 2563 งานบริการวิชาการ
และวิ จัย ได เข ารวมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบ ริการ
ภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2
อาคารรัตนโกสินทร  200 ป

ประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ศูนย บ ริ ก า รภาย ใน
คณะผ ลิตกรรมการ เกษตร

       วันพฤหัสบดี ท่ี  7 พฤษภาคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิ จัย ได เข ารวมประชุมหารือการใชสถานท่ี
วิ จัยรวม UBI ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป

ประ ชุมหา รื อการ ใช สถาน ท่ี วิ จั ย ร วม  UB I

       วันพฤหัสบดี ท่ี  7 พฤษภาคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิ จัย ได เข า สํารวจสถานท่ี ติด ต้ัง เค ร่ืองผลิตปุย
ไนเตรทอินทรียจาก ของเหลือท้ิงโรงงานไฟฟากาซชีวภาพ
ณ โรงเ รือนรวบรวมสมุนไพรและผักนานาชาติ สาขาพืช
ผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร

สํา รวจสถาน ท่ี ติ ด ต้ั ง เ ค ร่ื อ งผ ลิต ปุ ย ไน เตรท
อินท รีย จ าก  ของ เห ลือ ท้ิ ง โ ร ง ง าน ไฟฟ าก าซ
ชี วภาพ
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     วันอังคารท่ี  12 พฤษภาคม 2563 งานบริการวิชาการ
และวิ จัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมมอบหมาย
งาน และปรึกษาหารือเ ก่ียวกับการจัดทําโครงการป  2563
ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป  โดยมี
ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝาย
วิ จัยและบริการวิชาการ เปนประธานดําเ นินการประชุม

ประ ชุมมอบหมายงานและป รึกษาหา รื อ เ ก่ี ยว กับ
การ จัด ทํา โคร งการป  2563

       ระหวาง วัน ท่ี  14 -  18 พฤษภาคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิ จัย ได เข ารวมพิ ธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ
และพระราชทานเพลิงศพของ อาจารย สุ ภักตร  ปญญา รอง
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ท่ี ได ถึงแกกรรมเ ม่ือ วันท่ี  14
พฤษภาคม 2563 ณ วัดแม โจ  อํา เภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม

ขอแสดงความ ไว อ า ลั ย  ต อกา ร ถึ งแก ก ร รมของ
อาจารย สุ ภั กตร  ปญญา  รองคณบ ดีคณะผ ลิตกรรม
การ เกษตร

       วันพุธ ท่ี  20 พฤษภาคม 2563 งานบริการ
วิชาการและวิ จัย ได รับมอบหนากากผา จากบริษัท
แปซิฟค เมล็ดพันธุ  จํา กัด ณ หองงานบริการวิชาการ
และวิ จัย ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป  คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร

รั บมอบหน า กากผ า  จ ากบ ริ ษัท  แป ซิฟ ค
เม ล็ด พัน ธุ  จํ า กั ด

       วันพฤหัสบดี ท่ี  7 พฤษภาคม 2563 งานบริการวิชาการ
และวิ จัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดประชุมเ พ่ือเสนอ
โครงการวิ จัยสถาบันมหาวิทยาลัยแม โจ  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม 2 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200
ป  โดยมี ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค   เค รือคํา รองคณบดี
ฝายวิ จัยและบริการวิชาการ เปนประธานดําเ นินการประชุม

ประ ชุม เสนอ โคร งการ วิ จั ยสถา บันมหา วิทยา ลั ย
แม โ จ  ป ร ะ จําป งบประมาณ พ .ศ .  2562
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     วันศุกร ท่ี  22 พฤษภาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม
โจ  เข ารวมประชุมหารือการพัฒนาขอเสนอโครงการจัด ต้ัง ศูนยการเ รียนรูสร าง เกษตรตัวนอย เกษตร-อาหาร-
โภชนาการชุมชน รวมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท. )  ซ่ึงอยูภายใตการดําเ นิน
งานของ สวทช. ณ สวนมารวย อ.แม ริม จ. เ ชียงใหม

ประ ชุมหา รื อการ พัฒนาข อ เ สนอ โคร งการ จัด ต้ั ง ศูนย เ รี ยน รู เ กษตร ตั วน อย  ร วม กับสถา บัน
การ จัดการ เทค โน โล ยีและน วัตกรรม เกษตร  (สท . )

       วันศุกร ท่ี  22 พฤษภาคม 2563 คณะผูบ ริหารรวม
กับนักวิ จัยจากหลักสูตรวิทยาการสมุนไพร ประชุมหารือ
เ ก่ียวกับแนวทางการจัดการพ้ืนท่ี สําหรับการวิ จัยสมุนไพร
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป

ประ ชุมหา รื อ เ ก่ี ยว กับแนวทางการ จัดการ พ้ืน ท่ี
สําห รับการ วิ จั ยส มุน ไพร

       วันอังคารท่ี  25 พฤษภาคม 2563 อาจารย  ดร. จุฑามาศ พิลาดี ได รับเ ชิญเปนวิทยากรในการถายทอด
ความรู ในหัวขอเ ร่ือง การพัฒนาคุณภาพกลวยไม ซิมบิ เ ดียม ใหตรงกับความตองการของตลาด และไดมาตรฐาน
ให กับเกษตรกรกลุม วิสาหกิจชุมชน ผูปลูกไมดอกบานกําแพงหิน ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เ ชียงใหม

ถ า ยทอดความ รู เ ร่ื อ งการ พัฒนา คุณภาพกล วย ไม ซิ ม บิ เ ดี ยม  ให ต ร ง กับความต อ งการของ
ตลาดและ ได ม าตรฐาน
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       วันศุกร ท่ี  29 พฤษภาคม 2563 ทางคณะผลิตกรรมการเกษตร ได มีการทําความสะอาดพ้ืนหองทํางาน
และทางเ ดิน เ พ่ือฆา เ ช้ือโรค และเคลือบเงา พ้ืน ในอาคารรัตนโกสินทร  200 ป  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ขาวประชาสัมพันธ
 

       วันเสาร ท่ี  30 พฤษภาคม 2563 กลุมแมบานตึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ได ทําการเ ก็บ
กวาดขยะ และเช็ดทําความสะอาดพ้ืน เ พ่ือความสะอาดและเปนระเบียบเ รียบรอย ในศูนยบริการวิชาการคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร

ทําความสะอาด พ้ืนห อ ง ทํา ง าน  และทาง เ ดิน  เ พ่ื อฆ า เ ช้ื อ โ รค  และ เค ลื อบ เ ง า พ้ืน

 

เ ก็ บกวาด ทําความสะอาด  ภาย ใน ศูนย บ ริ ก า ร วิชาการ
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เกษตรนารู

แมลงนูนจากศัตรูพืชสูวิถีการกิน
 

อาจารย ดร.วงคพันธ พรหมวงศ

สาขาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร 

  แมลงนูน (scarab beetle) มี ช่ือ
ทอง ถ่ินตามแตละภูมิภาค เชน แมงอินูน
แมงกินูน แมงกุดกินูน เปนดวงปกแข็ง
ชนิดหน่ึง มี ลํา ตัว ส้ันปอม มีหลากหลาย
สีสันและลวดลาย มีปากแบบกัดกิน
หนวดส้ัน ตัวออนของดวงเปนตัวหนอน
ขดตัวเปนตัว C อาศัยอยู ในดินหรือตาม
ซากอินทรีย วัตถุ  โดยอยู ในระยะตัวออน
ยาวนานหลายเดือนหรือมากกวาหน่ึงป

     แมลงนูนได เข ามามีบทบาทในวิ ถี ชี วิตของชาว
บานในหลายพ้ืนท่ีของภาคเหนือและอีสาน โดยชาว
บานจะนําแมลงนูนท่ี จับไดมา รับประทานหรือนําไป
สงขายตามตลาด  ในประเทศไทยแมลงนูนสวนมาก
จะมีการแพรระบาดในชวงประมาณ 2 สัปดาหแรก
ของเ ดือนพฤษภาคม ในทุกๆคืน ชาวบานมักจะออก
ไปจับแมลงนูนมาเ พ่ือบริโภค โดยวิ ธี ท่ี นิยมในการ
จับกัน ไดแก  การใช ไฟฉายสองหาแมลงนูนตามพุม
ไม  เ ม่ือพบกลุมแมลงนูน ให ใช ไม ตีห รือเขยาให
แมลงนูนตกลงมาในถัง ท่ี ใส น้ํา  หรืออาจจะใช กับดัก
แสงไฟในการลอแมลงนูนให บินมาลงในกะละมังใส
น้ํา  ซ่ึง เปน วิ ธี ท่ี ไดประสิทธิภาพดีและประหยัดเวลา

     แมลงนูนเปนแมลงท่ีสามารถกินได  แตควรทําให สุก
กอนรับประทาน โดยแมลงนูนท่ี นิยมนํามาบริโภค ไดแก
แมลงนูนในสกุล Holotr ichia มี ลํา ตัวอวนใหญ  เ ม่ือนําไป
บริโภคจะให เ น้ือสัมผัส ท่ีมากแต มีปก ท่ี ใหญและแข็งตอง
และแมลงนูนในสกุล Anomala ท่ี มีขนาดเล็กกวา  แต เ ม่ือ
นําไปค่ัวหรือทอดมักจะให สัมผัส ท่ีกรอบและหอมมากกวา
ทานได ท้ั ง ตัวโดยไมตองเ ด็ดเอาปกออก กอนท่ีจะนําแมลง
นูนมารับประทานเปนอาหารน้ัน ควรแชแมลงนูนในน้ํา
เปลาประมาณ 10 – 30 นาที เ พ่ือใหแมลงนูนขับถายของ
เ สียออกมา จากน้ันลาง น้ํา อีกรอบ แลวนําไปตมประมาณ
15 นาที ผ่ึงลมให เ ย็น และปรุงอาหารตอได ทันที หากยัง
ไม นําไปประกอบเปนอาหารในทันที ให ใส ถุ งแลวแชแ ข็ง
เอาไว  เมนูการทําแมลงนูนน้ันสามารถทําได ท้ั ง  ค่ัว
สมุนไพร ทอดกรอบ ตมยํา ตํา น้ําพริก จ่ี  ปน ลาบ

     แมลงนูนเปนศัตรู พืชอยางนึง โดยตัวเ ต็ม
วัยจะกัดกินใบ และตัวออนจะกินราก แมลง
นูนจะออกหากินในเวลากลางคืน ในตอนกลาง
วันมักจะหลบอยูตามพ้ืนหรือขุดรู  การเขา
ทําลาย มักจะรวมตัวกัดกินต้ังแตบ ริ เวณขอบ
ใบ แทะเล็มเฉพาะเ น้ือใบ เหลือเวนสวนท่ี เปน
เสนใบเอาไว  โดยมักเขา ทําลายใบของตน ง้ิว
ต้ิว ตนเ ส้ียว ตนคูน ตนลมแลง  ตนราชพฤกษ
กลวย ยอ อินทนิลน้ํา มะมวง อาโวคาโด
สะเดา มะขาม ตะแบก ถ่ัว ลิสง มันสําปะหลัง
เปนตน

ทําความรู จักกับแมลงนูน แมลงนูนเปนศัตรูพืช

การจับแมลงนูน

การนําแมลงนูนไปประกอบอาหาร

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


