
       วันพุธ ท่ี  1 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
ไดร วมลงนามบันทึกความรวมมือ ระหวางคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  กับสถาบันอนุ รักษส ง เส ริม
ภู มิปญญาแพทยแผนไทยแพทย พ้ืนบานลานนาและชนเผาในอนุภู มิภาคลุม น้ําโขงและองคกรภาคีเครือขาย ท้ัง น้ี เ พ่ือ
ความรวมมือทางวิชาการ อันจะนําไปสูการอนุ รักษ  ส ง เส ริม พัฒนาตอยอดภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร
ท้ังในเ ชิง สุขภาพและการสรางรายไดทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป  คณะผลิตกรรมการเกษตร

       วันพุธ ท่ี  1 กรกฎาคม 2563 สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดฝกอบรมการผลิตวัตถุ ดิบ
และแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร ภายใต โครงการหน่ึงหลักสูตร หน่ึงองคความรู สู ชุมชน ณ หองบรรยาย PT 212
อาคารเ พ่ิมพูล โดยมี ผศ.ดร. เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธานเปดการฝกอบรม
โดยมี วิทยากรบรรยายหัวขอตาง ๆ ดัง น้ี  "ปฏิบั ติการสกัดน้ํามันจากสมุนไพรระบบสกัดเ ย็นเ พ่ือเปน วัตถุ ดิบในการ
แปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร" โดย อาจารย  ดร.วา ริน สุทนต  "การแปรรูปสบูจากสารสกัดแกนฝาง" โดย ดร.นรินทร
ทาวแกนจันทร  "การแปรรูปเจลแอลกอฮอลสวนผสมจากสารสกัดแกนฝาง" โดยอาจารย  ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
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อบรมการผ ลิต วัต ถุ ดิบและแปร รูปผ ลิต ภัณฑ ส มุน ไพร  ภาย ใต โ ค ร งการห น่ึ งห ลัก สูต ร  ห น่ึ งอ งค
ความ รู สู ชุ มชน

พิ ธี ล งนาม บัน ทึกข อตกลงความร วม มือทาง วิชาการ  (MOU)  ร ะหว า งคณะผ ลิตกรรมการ เกษตร
มหา วิทยา ลั ยแม โ จ  กั บสถา บันอ นุ รั กษ ส ง เ ส ริ ม ภู มิปญญาแพทย แผน ไทยแพทย พ้ื นบ านล านนา
และชน เผ า ในอ นุ ภู มิ ภ าค ลุ ม น้ํา โข งและองค ก รภา คี เ ค รื อข า ย



       วันอาทิตย ท่ี  5 กรกฎาคม 2563 นายรุ ง โรจน  มณี ผู อํานวยการศูนยผลิตและจําหนายกลาไมและเมล็ด
พันธุ พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  เปน วิทยากรบรรยายใหความรู เ ร่ืองมาตรฐานเกษตร
อินทรียภายใต โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขม้ินชัน ในระบบเกษตรอินทรีย  ใหแก เกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก จังหวัดตาก
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     วันพุธ ท่ี  1 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการนํา
นวัตกรรมพัฒนาสู ผูประกอบการของนักศึกษา ภายใต โครงการ
พัฒนาโจทย วิ จัยเ ชิง พ้ืน ท่ีแบบบูรณาการ ณ หองประชุม 2 อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป

กิ จกร รม เต รี ยมความพร อม ในการ นําน วัตกรรม พัฒนา สู
ผู ป ร ะกอบการของ นัก ศึ กษา

       วันศุกร ท่ี  3 กรกฎาคม 2563 นายสันต ชัย มุกดา ผู อํานวยการ
ศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดปาแม โจ  เปน วิทยากรฝกอบรมเชิง
ปฏิบั ติการเ ก่ียวกับ "การเพาะเห็ดปา "  ใหแก เกษตรกร อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน จํานวน 100 คน

ฝ กอบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร เ ก่ี ยว กับ  "การ เพาะ เ ห็ ดป า "  ให แก
เ กษตรกร  อํา เภอแม ท า  จั งห วัด ลํา พูน

การ ให ความ รู เ ร่ื อ งมาตรฐาน เกษตร อินท รีย ภ าย ใต โ ค ร งการถ า ยทอด เทค โน โล ยี กา รผ ลิต
ข ม้ิน ชัน  ในระบบ เกษตร อินท รีย

       วันพฤหัสบดี ท่ี  9 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร.ทองเ ลียน บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม โจ  เปนประธานในการสอบคัดเ ลือกผู อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี
นางกนกพร นันทดี เปนผูส มัครเขา รับการคัดเ ลือก ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป  คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร

การสอบ คัด เ ลื อก ผู อํานวยการ สํา นั ก ง านคณบดีคณะผ ลิตกรรมการ เกษตร



       วันอังคารท่ี  14 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรม
การเกษตร เปนประธานเปดการอบรม “การเพาะเ ล้ียงดวงสาคู เ พ่ือเปนรายได เส ริมแกค รัวเ รือน” ภายใต
โครงการหน่ึงหลักสูตร หน่ึงองคความรู สู ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2563 ซ่ึง จัดโดยงานบริการวิชาการและ
วิ จัย การฝกอบรมดังกลาว บรรยายโดยคุณจีราพร บุญเ รือง เจ าของฟารมดวงสาคู-แม โจ  และหัวขอ "กระแส
การบริโภคแมลงและทิศทางของผลิตภัณฑจากแมลงกินได เ ชิงพานิชย "  โดย อาจารย  ดร.วงค พันธ  พรหมวงค
ผูช วยคณบดี / อาจารย สัง กัดสาขาวิชาอารักขาพืช โดยมีการจัดการฝกอบรม ณ หองฟา มุย  ช้ัน 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  มหาวิทยาลัยแม โจ
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การอบรม  “การ เพาะ เ ล้ี ย งด ว งสา คู เ พ่ื อ เป น ร าย ได เ ส ริ มแก ค รั ว เ รื อน”  ภาย ใต โ ค ร งการ
ห น่ึ งห ลัก สูต ร  ห น่ึ งอ งค ความ รู สู ชุ มชน  ประ จําป งบประมาณ 2563

       ระหวาง วัน ท่ี  15 – 17 กรกฎาคม 2563 นายรุ ง โรจน  มณี หัวหนา
โครงการบริการวิชาการพ้ืนท่ี อินทรียตนแบบมหาวิทยาลัยแม โจ  ไดตอนรับและนํา
ผูตรวจแปลงจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย  (มกท. )  เข าตรวจพ้ืนท่ีแปลง
เ พ่ือตออายุ รับรองพ้ืนท่ี เกษตรอินทรียของมหาวิทยาลัยแม โจ  ตามโปรแกรม ACT
– IFOAM ประกอบดวย แปลงผักสดอินทรีย  สาขาพืชผัก แปลงพืชไร อินทรีย
ศูนย เ รียนรู วัฒนธรรมเกษตรลานนา ขาว แปลงผลิตเมล็ดพันธุ อินทรีย  แปลง
ปรับปรุงพันธ  แปลงสมุนไพร ศูนย เ รียนรู เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิ ธี
โรงเ รือนสมารทฟารม แปลงยางพารา ดอกเก็กฮวย แปลงมะมวงและแปลงลําไย
แปลงผักอินทรีย  รวมพ้ืนท่ีขอรับรองเกษตรอินทรีย ท้ั ง ส้ิน 165.175 ไร

นํา ผู ต รวจแปลงจาก สํา นั ก ง านมาตรฐาน เกษตร อินท รีย  ( มกท . )
เ ข า ต รวจ พ้ืน ท่ี แปลง เ พ่ื อต ออา ยุ ใบ รับรอง พ้ืน ท่ี เ กษตร อินท รีย ขอ ง
มหา วิทยา ลั ยแม โ จ  ต าม โปรแกรม  ACT  –  I FOAM

          วันพุธ ท่ี  15 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย จัดประชุม
คณะทํางานกาดเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร เ พ่ือแสดงผลิตภัณฑจากฐาน
การเ รียนรูและชมรมภายใต โครงการบริการวิชาการเ ชิง รุก ณ หองประชุม 2
อาคารรัตนโกสินทร  200 ป  โดยมี ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา
รองคณบดีฝายวิ จัยและบริการวิชาการ เปนประธานในการดําเ นินการประชุม

ประ ชุมคณะ ทํา ง านกาด เกษตร  คณะผ ลิตกรรมการ เกษตร
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          วันพฤหัสบดี ท่ี  16 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ฉันทนา วิช รัตน  หัวหนา ศูนย เ รียนรูการผลิต
เมล็ดพันธุ ผักอินทรียแม โจ  /  อาจารยประจําสาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร บรรยายและตอนรับ
คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุ ฉินารายณ  และกลุม วิสาหกิจสมารทฟารม อําเภอกุ ฉินารายณ
จังหวัดกาฬสินธุ  ท่ี เข ามาศึกษาเ รียนรู วิ ถีการทําเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารเคมีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การเ ล้ียงไส เ ดือนพันธุ ข้ีตาแร ใชประโยชน ในการกําจัดขยะอินทรีย  การผลิตเมล็ดพันธุ  และการผลิตสารชีวภัณฑ  ณ
มหาวิทยาลัยแม โจ

ต อน รับคณะ บุคลากรจาก โ ร งพยาบาลสม เ ด็ จพระ ยุพราช กุ ฉินารายณ และก ลุ ม วิ ส าห กิจสมาร ท
ฟาร ม  อํา เภอ กุ ฉินา รายณ  จั งห วัดกาฬ สิน ธุ

       วันจันทร ท่ี  20 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รวมกับนักศึกษาในรายวิชา
สก 301 หลักการสง เส ริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เ ร่ือง การสง เส ริมและถายทอดความรู ในการทําเกษตรกรรมระดับครัวเ รือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเมืองเ ล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  ณ ชุมชนบานหนองกนครุ

อบรม เกษตรกร  เ ร่ื อ ง  ก า รส ง เ ส ริ มและถ า ยทอดความ รู ใ นการ ทํา เ กษตรกรรมระ ดับค รั ว
เ รื อนตามแนว คิดป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เ พี ย งฯ  ณ  ชุมชนบ านหนองก นค รุ

       วันอังคารท่ี  21 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รวมกับนักศึกษาในรายวิชา
สก 301 หลักการสง เส ริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เ ร่ือง การสง เส ริมและถายทอดความรู ในการทําเกษตรกรรมระดับครัวเ รือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเมืองเ ล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  ณ ชุมชนบานเมืองวะ

อบรม เกษตรกร  เ ร่ื อ ง  ก า รส ง เ ส ริ มและถ า ยทอดความ รู ใ นการ ทํา เ กษตรกรรมระ ดับค รั ว
เ รื อนตามแนว คิดป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เ พี ย งฯ  ณ  ชุมชนบ าน เ มื อ งวะ
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       ระหวาง วัน ท่ี  วัน ท่ี  22 -23 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รวมกับคณาจารย
และนักศึกษาสาขาการสง เส ริมและส่ือสารเกษตร ช้ันป ท่ี  2 จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 เ ร่ือง การสง เส ริมและถายทอดความรู ในการทําเกษตรกรรมระดับครัวเ รือนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเมืองเ ล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  ณ ชุมชน
บานเมืองวะและเมืองเ ล็น

อบรม เกษตรกร  เ ร่ื อ ง  ก า รส ง เ ส ริ มและถ า ยทอดความ รู ใ นการ ทํา เ กษตรกรรมระ ดับค รั ว
เ รื อนตามแนว คิดป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เ พี ย งฯ  ณ  ชุมชนบ าน เ มื อ งวะและ เ มื อ ง เ ล็ น

       วันพฤหัสบดี ท่ี  23 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย คณะผลิตกรรมการเกษตร นําคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเ รียนบานทุ งแต ตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา เขา ศึกษาดูงานเ ก่ียวกับเ ร่ือง ไส เ ดือน
ดินกําจัดขยะอินทรีย  และการเพาะเห็ดหลินจือ ณ สํานักฟารม 907 ไร

คณะค รูและ บุคลากรทางการ ศึ กษาจาก โ ร ง เ รี ยนบ าน ทุ ง แต  จั งห วัดพะ เยา  เ ข า ศึ กษา ดู ง าน
เ ร่ื อ ง  ไ ส เ ดื อน ดิน กํา จั ดขยะ อินท รีย  และการ เพาะ เ ห็ ดห ลิน จือ  ณ  สํา นั กฟาร ม  907  ไ ร

       วันศุกร ท่ี  24 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. วิ นัย วิ ริยะอลงกรณ  อาจารยประจําสาขาวิชาพืช
สวน คณะผลิตกรรมการเกษตร เปน วิทยากรบรรยายการฝกอบรมเชิงปฏิบั ติการ หลักสูตรเทคนิคการผลิตลําไย
คุณภาพ ใหแก เกษตรกรกลุมแปลงใหญ ลําไยบานหวยแกว ณ หมู ท่ี  3 บานหวยแกว ตําบลแมแฝก อําเภอ
สันทราย จังหวัดเ ชียงใหม

การฝ กอบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลัก สูต ร เทค นิคการผ ลิต ลํา ไ ย คุณภาพ  ให แก เ กษตรกรก ลุ ม
แปลง ใหญ ลํา ไ ยบ านห วยแก ว



       วันศุกร ท่ี  24 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัยนําคณะกลุมคลัสเตอร อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหาร จังหวัดนาน เขา ศึกษาดูงานเ ก่ียวกับเ ร่ืองไส เ ดือนดินกําจัดขยะอินทรีย   การเพาะเห็ดหลินจือ
และโรงเ รือนการผลิตกลวยไมฟาแลนนอปซิส ณ สํานักฟารม 907 ไร

       วันศุกร ท่ี  24 กรกฎาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา และอาจารย  ดร.ปยะ  พละ
ปญญา รวมกับนักศึกษาในรายวิชา สก 301 หลักการสง เส ริมการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการบริการ
วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563 เ ร่ือง การสง เส ริมและถายทอดความรู ในการทําเกษตรกรรมระดับครัว
เ รือนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเมืองเ ล็น อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  ณ
ชุมชนบานหัวฝาย

อบรม เกษตรกร  เ ร่ื อ ง  ก า รส ง เ ส ริ มและถ า ยทอดความ รู ใ นการ ทํา เ กษตรกรรมระ ดับค รั ว
เ รื อนตามแนว คิดป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เ พี ย งฯ  ณ  ชุมชนบ าน หั วฝาย
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ก ลุ มค ลัส เตอร อุ ตสาหกรรม เกษตรแปร รูปและอาหาร  จั งห วัดน าน  เ ข า ศึ กษา ดู ง าน เ ร่ื อ ง
ไส เ ดื อน ดิน กํา จั ดขยะ อินท รีย  ก า ร เพาะ เ ห็ ดห ลิน จือ  และ โ ร ง เ รื อนการผ ลิตกล วย ไม ฟ าแลน
นอป ซิส  ณ  สํา นั กฟาร ม  907  ไ ร

       วันศุกร ท่ี  24 กรกฎาคม 2563 นายรุ ง โรจน  มณี นักวิชาการเกษตร สัง กัดคณะผลิตกรรมการเกษตรและ
ทีมงาน  เขา ทําการปรับปรุงสภาพดินท่ีปลูกตนบุนนาค อายุกวา  70 ป  ซ่ึ ง เปนตนไม รุกขมรดกของแผนดิน ณ วัด
พระพุทธบาทตากผา จังหวัดลําพูน ดวยการเสริมความช้ืนให กับระบบราก เ พ่ือใหแตกรากใหม  โดยใชกาบ
มะพราวสับและใยมะพราว พรอมกับราดจุ ลินทรีย ไตรโคเดอรม าปองกันโรคโคนเนา  และปลูกตนบุนนาคภายใน
ทรงพุมเ พ่ือทาบก่ิงเสริมรากตอไป

นาย รุ ง โ รจน  ม ณี  และ ทีมงาน   เ ข า ทํากา รป รับป รุ งสภาพ ดิน ท่ีป ลูกต น บุนนาค  อา ยุ กว า  70  ป
ณ  วั ดพระ พุทธบาทตากผ า  จั งห วัด ลํา พูน
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       วันพุธ ท่ี  29 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทาง น้ํา และตัวแทนคณาจารยจากคณะผลิตกรรม
การเกษตร รวมปรึกษาหารือกับ ผูช วยศาสตราจารย  ดร.  วิษณุ
ทองเ ล็ก อาจารยคณะวิศวกรรมไฟฟา มทร.ลานนา เ ก่ียวกับการ
ทําความรวมมือ เ ร่ือง การทํานาโนบับเ บ้ิล ณ คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทาง น้ํา มหาวิทยาลัยแม โจ

ป รึกษาหา รื อการ ทําความร วม มือ  เ ร่ื อ ง  ก า ร ทํานา โน
บับ เ บ้ิ ล

       วันพุธ ท่ี  29 กรกฎาคม 2563 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมแตง จังหวัด
เ ชียงใหม  นํากลุมนักศึกษา กลุมแมบาน และผูสนใจ จํานวน 15 คน เขาฝกอบรมเชิงปฎิบั ติการ เ ร่ือง การ
แปรรูปผลิตภัณฑชาอัสสัม การแปรรูปผลิตภัณฑ พืชสมุนไพรในทอง ถ่ิน และการพัฒนากลุม วิสาหกิจชุมชนเ พ่ือกอ
เ กิดให เปนรายได สูค รัวเ รือน ณ หองปฎิบั ติการสมุนไพร โดยมีผูช วยศาสตราจารย  ดร.ภาวิณี อารีศรีสม อาจารย
ดร .  กอบลาภ อารีศรีสม และ อาจารย  ดร.นรินทร  ทาวแกนจันทร  เปน วิทยากรบรรยายใหความรู ในค ร้ัง น้ี

อบรม เ ชิ งป ฎิ บั ติ ก า ร  เ ร่ื อ ง  ก า รแปร รูปผ ลิต ภัณฑ ช า อั ส สัม  กา รแปร รูปผ ลิต ภัณฑ พื ชส มุน ไพร
ในท อ ง ถ่ิ น  และการ พัฒนาก ลุ ม วิ ส าห กิจ ชุมชน เ พ่ื อก อ เ กิ ด ให เ ป น ร าย ได สู ค รั ว เ รื อน

       วันพฤหัสบดี ท่ี  30 กรกฎาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย
จัดประชุมเ พ่ือรวมพัฒนาโครงการ Reinvent ing Univers i ty ของคณะ
ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  ซ่ึ ง เปนกิจกรรมภายใต โครงการ
พัฒนาโจทย วิ จัยเ ชิง พ้ืน ท่ีแบบบูรณาการ ณ หองประชุม 1 อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป  โดย มี  ผ.ศ.  ดร. พุฒิสรรค   เค รือคํา  รองคณบดี
ฝายวิ จัยและบริการวิชาการ เปนประธานในการดําเ นินการประชุม

ประ ชุมร วม พัฒนา โคร งการ  RE INVENT ING  UN IVERS ITY
ของคณะผ ลิตกรรมการ เกษตร  มหา วิทยา ลั ยแม โ จ

       อาจารย  ดร.  สุ ธีระ เ หิมฮึก ได รับหนังสือเ ชิญเปน ท่ีปรึกษาโครงสรางและองคประกอบของชนิด
ไม ใน พ้ืนท่ีปาธรรมชาติ โครงการพัฒนาลุม น้ําแมอาว อันเ น่ืองมาจากพระราชดํา ริ  จังหวัดลําพูน กรมปา
ไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามหนังสืออาง อิงเลขท่ี  ทส. 1614.6.62/303 ให
ทําการสํารวจโครงสรางของสังคมพืชปาไมภายใต โครงการฯ รวมกับ นายสุเมธ ธรรมนิยม นักวิชาการ
ปาไม หัวหนาโครงการฯ เจาหนา ท่ีปาไม  และนักศึกษาของสาขาพืชไร  คณะผลิตกรรมการเกษตร โดย
จะได ทําการศึกษาโครงการน้ีและตรวจสอบรวมกันในการติดตามแปลงวิ จัยถาวรเปนระยะเวลา 3 ป
ต้ั งแตป  2563-2565



ขาวประชาสัมพันธ
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เกษตรนารู

มัลเบอร ร่ี (หมอน)
ปาณิศา วงคใส

นักเอกสารสนเทศ งานบริการวิชาการและวิจัย สํานักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

       หมอนหรือมัลเบอร ร่ี  สามารถขยายพันธุ ได ง าย ท่ี นิยมมี 2 วิ ธี  คือ
แบบก่ิงตอน และก่ิงปกชํา หากใช ก่ิ งตอนให เ ลือกขนาดท่ีพรอมจะทําการ
ปลูกลงดินได เลยในความยาวประมาณ 1 เมตร ตนจะโตเ ร็ว หรือถาหาก
ใช ก่ิ งปก ชําควรให มีระยะหางระหวางหลุม 2 -  4 เมตร รองกนหลุมดวย
ปุยคอกหรือปุยหมัก เ ม่ือทําการปลูกหมอนอายุได  2 ป  จึงจะใหผลผลิต
สําหรับวิ ธีการ ท่ีจะบังคับใหหมอนหรือมัลเบอร ร่ีออกผลน้ันทําไดหลายวิ ธี
เชน การริดใบ การโนม ก่ิงและการตัดแตง ก่ิง  โดยมัลเบอร ร่ี ท่ี ใหรสชาติ
อรอยท่ี สุด จะอยู ในชวงของเ ดือนมีนาคม – เมษายน

ผลหมอนแดง    50   กรัม
ผลหมอนดํา     100  กรัม
น้ําตาลทราย    100  กรัม
น้ําเปลา         100  กรัม
เกลือ            ½     ชอนชา

  สวนผสม

การทําน้ํามัลเบอรร่ี (น้ําหมอน)
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       หมอนหรือมัลเบอร ร่ี  (Mulberry) เปนไม
ยืนตน ท่ี จัดอยู ในวงศ  Moraceae เชนเ ดียวกับตน
ปอสา ตนขนุน ตนโพธ์ิ  ตนไทร ฯลฯ เปนพืชตระกูล
เบอร ร่ี ท่ีคนไทยเรารู จัก กันดี เพราะได ถูกนํามาใช
ประโยชน ต้ั งแตอดีตกาลท่ี นําใบไปเปนอาหารเ พ่ือ
เ ล้ียงตัวไหม

วิ ธี ทํา นําผลหมอนมาลางใหสะอาดแลวใสลงไปในหมอ ท่ีตม น้ําไว  โดยใช ไฟออนๆ เ ค่ียวประมาณ
30 นาที จนเดือด ปรุงรสดวย น้ําตาลทรายและเกลือ ยกลงจากเตาพักไว ให เ ย็น จากน้ันกรองแต
น้ําใสแกวหรือภาชนะเ พ่ือเ ก็บไว ด่ืมตอไป

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

    หมอนหรือมัลเบอร ร่ี มี คุณประโยชนมากมาย ต้ังแต ในสวนของราก ซ่ึ งสามารถ
ชวยลดระดับน้ําตาลและความดันโลหิตในเลือด สวน เปลือกชวยแก ไอ หอบ และ
ขับปสสาวะ ลําตนชวยบรรเทาอาการปวดเ ม่ือย ปวดตามขอ แก เหน็บชา ใบ
สามารถนําไปอบแหงแลวบดใช สําหรับผสมอาหารทําชาใบหมอน และผลสามารถ
นําไปแปรรูปเปนอาหารตางๆ เชน แยม น้ําผลหมอน ไอศกรีม ไวน  เยล ล่ี  ฯลฯ


