
       วันพฤหัสบดี ท่ี  6 สิงหาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและ
บริการวิชาการ พรอมดวย อาจารย  ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ พรอมท้ังคณาจารยและ
บุคลากรจากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  เข า ดูงานของศูนยบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม  โดยมีรองศาตราจารย  ดร. จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและนักศึกษาเกา
สัมพันธ  และคุณศศิ รินทร  อ ธิมา ผู จัดการศูนยบ ริการวิชาการไดบรรยายและรวมแลกเปล่ียนเ รียนรู  ด านการ
บริหารจัดการของศูนยบ ริการวิชาการ พรอมพาศึกษาดูงานเ ย่ียมชมรานคา เกษตร มช. และกาดโก งโค ง  ณ คณะ
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม
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คณาจารย และ บุคลากรจากคณะผ ลิตกรรมการ เกษตร  มหา วิทยา ลั ยแม โ จ  เ ข า ดู ง านของ ศูนย
บ ริ ก า ร วิชาการ  คณะ เกษตรศาสตร  มหา วิทยา ลั ย เ ชี ย ง ใหม

       วันศุกร ท่ี  7 สิงหาคม 2563 อาจารย  ดร.  จุฑามาศ พิลาดี
ผู อํานวยการศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม โจ  พรอมทีมงานจัดโครงการการมี
สวนรวมในการศึกษารวบรวมกลวยไม ไทยพันธุแท ท่ี มีก ล่ินหอม
เ พ่ือการอนุ รักษและการใชประโยชน โดยการสกัดกล่ินดวยเ ชียร
บัตเตอร  ณ หมูบ านปงไคร  อํา เภอแม ริม จังหวัดเ ชียงใหม

จั ด โคร งการการ มีส วนร วม ในการ ศึ กษารวบรวม
กล วย ไม ไ ทย พัน ธุ แท ท่ี มี ก ล่ิ นหอม  เ พ่ื อการอ นุ รั กษ และ
การ ใช ป ร ะ โยชน โ ดยการส กัดก ล่ินด วย เ ชี ย ร บั ต เ ตอร
ณ  ห มู บ านปง ไคร  อํา เ ภอแม ริ ม  จั งห วัด เ ชี ย ง ใหม



       วันอังคารท่ี  11 สิงหาคม 2563 อาจารย  ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ ผูช วย
ศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มอบใบ
ประกาศนียบัตรแก นักศึกษาฝกงานจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 61 คน ณ อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป  คณะผลิตกรรมการเกษตร ซ่ึงโครงการดังกลาวจัด ข้ึนโดยคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับ
สถาบันทางการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 5 สถาบัน ในการรับนักศึกษาฝกงาน ภาย
ใต โครงการสนับสนุนสง เส ริมนักศึกษาแลกเปล่ียน/ฝกงาน สหกิจในตางประเทศ ( Inbound) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ระหวางเ ดือนกุมภาพันธ  – กรกฎาคม เปนระยะเวลา 5 เ ดือน มี นักศึกษาท่ี เข า รับการฝกงานท้ัง ส้ิน 61
คน จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ
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       วันจันทร ท่ี  10 สิงหาคม 2563 อาจารย  ดร.  จุฑามาศ พิลาดี ผู
อํานวยการศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม โจ  เข ารวมเปนกรรมการตัดสิน การประกวดกลวยไม
ในงานลานนาพฤกษชาติ ณ ขวงลานนา หนาอนุสาวรียสามกษัตริย
อํา เภอเมือง จังหวัดเ ชียงใหม

การ ตัด สิน  การประกวดกล วย ไม  ใน ง านลานนาพฤกษชา ติ

มอบใบประกาศ นีย บัตรแก นั ก ศึ กษาฝ ก ง านจากประ เทศสาธารณ รัฐประชา ธิป ไตยประชาชนลาว  

       วันพฤหัสบดี ท่ี  13 สิงหาคม 2563 นายสันต ชัย มุกดา ผู อํานวย
การศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดปาแม โจและทีมงาน ใหความรูและ
อบรมเชิงปฏิบั ติการแก นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานในโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ณ พ้ืนท่ีของวิทยาลัยพลังงาน
มหาวิทยาลัยแม โจ

ให ความ รู อบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า รแก นั ก ศึ กษา วิทยา ลั ยพ ลั ง ง าน

       วันอังคารท่ี  18 สิงหาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัย คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยสาขาวิชาการพัฒนา
ภูมิ สังคมอยาง ย่ัง ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม โจ  จัดให มีการอบรมการพัฒนากลุมเกษตรกรเ พ่ือการ
ขับเค ล่ือนฐานเ รียนรู วิ ถี เกษตรปลอดภัยในชุมชนบานปาปอ ตําบลแมแฝกใหม  อํา เภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  ภายใต
โครงการหน่ึงหลักสูตร หน่ึงองคความรู สู ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมบานปาปอ ตําบลแมแฝก
ใหม  อํา เภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  

อบรมการ พัฒนาก ลุ ม เ กษตรกร เ พ่ื อการ ขับ เค ล่ื อนฐาน เ รี ยน รู วิ ถี เ กษตรปลอด ภัย ใน ชุมชนบ านป าป อ



       วันพฤหัสบดี ท่ี  13 สิงหาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรม
การเกษตร เปนประธานเปดโครงการขับเค ล่ือนหนวยงานสู  GO Eco U (Green Off ice) กิจกรรมท่ี 2 การ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพภูมิทัศน  ร วมกับการบูรณาการการเ รียนการสอน ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร  200 ป
คณะผลิตกรรมการเกษตร

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

       วันพุธ ท่ี  19 สิงหาคม 2563 ผูช วยศาสตราจารย  ดร. เ รืองชัย
จู วัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร รองคณบดี และผู
บ ริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมตอนรับ ดร. อํานวย ยศสุข
นายกสภามหาวิทยาลัยแม โจ  และ นายประยูร พงพิพัฒนพงศ
ประธานกรรมการ บริษัทเ ชียงใหม โฟรเซนฟูดส  จํา กัด (มหาชน)
พรอมคณะ จํานวน 7 คน เ น่ืองในโอกาสปรึกษาหารือความรวมมือ
เ ก่ียวกับแนวทางการวิ จัยพืชสมุนไพร ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร
รัตนโกสินทร  200 ป  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ต อน รับ  ดร . อํานวย  ยศ สุข  นายกสภามหา วิทยา ลั ยแม โ จ
และนายประ ยู ร  พง พิ พัฒนพงศ  ป ระธานกรรมการ  บ ริ ษัท
เ ชี ย ง ใหม โฟร เซ น ฟูดส  จํา กั ด  (มหาชน )  พร อมคณะ

โคร งการ ขับ เค ล่ื อนหน วย ง าน สู  GO  ECO U  (GREEN  OFF ICE )  กิ จกรรม ท่ี  2  ก า รป รับป รุ ง
และ พัฒนาสภาพ ภู มิ ทั ศน

       วันศุกร ท่ี  21 สิงหาคม 2563 มี กิจกรรมการฝกอบรมการผลิตเห็ดหลินจือและแปรรูปทําผลิตภัณฑ  ในโครงการ
ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ เ ห็ดหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย  ณ ศูนย พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร สํานัก
ฟารมมหาวิทยาลัยแม โจ  ตําบลปาไผ  อํา เภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม  โดยมี นายปรีชา รัตนัง ผู อํานวยการศูนย
พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร กลาวรายงานและ ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัย
และบริการวิชาการ กลาวตอนรับและเปดโครงการ

การฝ กอบรมการผ ลิต เ ห็ ดห ลิน จือและแปร รูป ทําผ ลิต ภัณฑ  ใน โคร งการยกระ ดับและ พัฒนา
ผ ลิต ภัณฑ เ ห็ ดห ลิน จือ ในระบบ เกษตร อินท รีย



       วันจันทร ท่ี  24 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย  ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม โจ  และ
ดร. สุ วิทย  ชัยเ กียรติยศ ผู อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิ จัยการเกษตร (สวก. )  นําคณะทํางานรวมประชุมหา
แนวทางความรวมมือระหวาง สวก. กับมหาวิทยาลัยแม โจ  เ พ่ือสรางเครือขายในการพัฒนางานวิ จัยและนําผลงาน
วิ จัยสูการใชประโยชน  รวมท้ังสรางเกษตรกรของไทยให เปน smart farmer ท่ี มีความแข็งแกร งพรอมรับทุก
สถานการณ  ณ หองประชุมรวงขาว ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยแม โจ  โดย มี  ผูช วยศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย รอง
อธิการบดี และ ผูช วยศาสตราจารย  ดร. พุฒิสรรค  เค รือคํา รองคณบดีฝายวิ จัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรม
การเกษตร เขารวมประชุมดวย

จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

       ระหวาง วัน ท่ี  21-22 สิงหาคม 2563 อาจารย  ดร.  สุ ธีระ เ หิมฮึก
อาจารยสาขาวิชาพืชไร  และนักศึกษาวิชาวนเกษตรระดับปริญญาตรี
เพาะกลาไมป าจากเมล็ดไม ท่ี เ ก็บจากในมหาวิทยาลัยแม โจ  และแจกฟรี
สําหรับผูปกครองบัณฑิต ท่ีมารวมงานพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร แก ผู
สํา เ ร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม โจ  ประจําป  2561 – 2562 ณ บริเวณ
ตรงขามอาคารทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอม คณะผลิตกรรมการเกษตร

แจกกล า ไม ป าฟ รี สําห รับ ผู ปกครอง บัณฑิต  ท่ี ม า ร วม งาน พิ ธี
พระราชทานป ริญญา บัตร

มหา วิทยา ลั ยแม โ จ ป ร ะ ชุมหาแนวทางความร วม มือ กับ สํา นั ก ง าน พัฒนาการ วิ จั ยการ เ กษตร (สวก . )  

       วันอังคารท่ี  25 สิงหาคม 2563 นายสันต ชัย มุกดา ผู อํานวยการ
ศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดปาแม โจ  เปน วิทยากรบรรยายใหความรู
เ ร่ือง การเพาะเห็ดโคนนอย ใหแก ผู เข ารวมรับการอบรม ณ ศูนยบ ริการ
อาชีพอิสระคนพิการและครอบครัว ( ย้ิมสู )  ระดับพ้ืนท่ี  อําเภอเมือง จังหวัด
เ ชียงราย

วิ ทยากรบรรยาย ให ความ รู เ ร่ื อ ง  ก า ร เพาะ เ ห็ ด โคนน อย

       วันพุธ ท่ี  26 สิงหาคม 2563 งานบริการวิชาการและวิ จัยรวมกับงานบริหารและธุรการ คณะผลิตกรรม
การเกษตร จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักวิ จัยเ พ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ ภายใต โครงการพัฒนาโจทย วิ จัย
เ ชิง พ้ืน ท่ีแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 2563 โดย มี ผูช วยศาสตราจารยดร . เ รืองชัย จู วัฒนสําราญ คณบดี
คณะผลิตกรรมการเกษตร กลาวเปดโครงการ ณ หองประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร  200 ป

กิ จกร รม เต รี ยมความพร อมของ นัก วิ จั ย เ พ่ื อขอ ตําแหน งทา ง วิชาการ



จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

       วันพฤหัสบดี ท่ี  27 สิงหาคม 2563 นายสันต ชัย มุกดา ผู อํานวย
การศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดปาแม โจ  ได รับเ ชิญจากสํานักงาน
เกษตรอําเภออมกอย ให เปน วิทยากรอบรมเชิงปฏิบั ติการในกิจกรรมสง
เส ริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนนอย แก ผู เข า รับการอบรม ณ
ศูนย เ รียนรูการพัฒนาอมกอยอันเ น่ืองมาจากพระราชดํา ริ  อํา เภออมกอย
จังหวัดเ ชียงใหม

อบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  ใน กิ จกรรมส ง เ ส ริ มอา ชีพการ เพาะ เ ห็ ด
ฟางและ เ ห็ ด โคนน อย

       วันศุกร ท่ี  28 สิงหาคม 2563 นายรุ ง โรจน  มณี ผู อํานวยการศูนย
ผลิตและจําหนายกลาไมและเมล็ดพันธุ พืช นําคณะทํางานสนับสนุนดูแล
รักษาและทาบก่ิงตนบุนนาค รุกขมรดกของแผนดิน ดําเ นินการเขา พ้ืน ท่ี
ณ วัดพระพุทธบาทตากผา จังหวัดลําพูน เ พ่ือทาบก่ิงเสริมรากตนบุนนาค
ซ่ึงมีอายุกวา  70 ป  ให มีสภาพท่ีแข็งแรงสามารถมีรากใหม ท่ีชวยดูดธาตุ
อาหารและน้ําเ พ่ือเ ล้ียงลําตน ให มีอายุ ยืนนานเปนตนไม ท่ี เปนมรดกของ
แผนดินตอไป

ดู แล รั กษาทาบ ก่ิ ง เ ส ริ ม ร ากต น บุนนาคอา ยุกว า  70  ป
ณ  วั ดพระ พุทธบาทตากผ า  จั งห วัด ลํา พูน

       วันศุกร ท่ี  28 สิงหาคม 2563 นายสันต ชัย มุกดา ผู อํานวยการศูนย วิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดปาแม โจ
พรอมทีมงาน รวมเปน วิทยากรอบรมเชิงปฏิบั ติการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เ พ่ือลด
ปญหาหมอกควันอยางครบวงจร เ ก่ียวกับการเพาะเห็ดโคนปลวก ใหแก ผู เข า รับการอบรมท่ี ชุมชนบานแพะเจดีย
หมู  6 เทศบาลตําบลเจดียแมค รัว ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเ ชียงใหม

อบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  กา รบ ริหาร จัดการท รัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล อม  เ พ่ื อลดปญหา
หมอกค วันอย า งครบวงจร  เ ก่ี ยว กับการ เพาะ เ ห็ ด โคนปลวก
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จดหมายขาวงานบริการวิชาการและวิจัย

เกษตรนารู

จิงจูฉาย พืชเศรษฐกิจราคางาม
ปาณิศา วงคใส

นักเอกสารสนเทศ งานบริการวิชาการและวิจัย สํานักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

   จิง จูฉาย  เปนพืชผักสมุนไพรท่ี เปนพืชลมลุก มี กําเ นิดมาจาก
ประเทศจีน เปนผักใบสีเ ขียว ท่ี มี ลักษณะคลายตน ข้ึนฉาย จิง จูฉ าย
เปนสมุนไพรชนิดเ ย็น ใบและลําตนจะมีก ล่ินหอมท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ใช ดับกล่ินคาวของเค ร่ืองในได ดี    มีรสขมเล็กนอย
สรรพคุณของจิง จูฉายมีประโยชน    ชวยแก ไข รักษาโรคเบาหวาน 
แก เ ม็ดผดผ่ืนคัน   ขับสารพิษ แก อักเสบ   บํา รุงปอด   ฟอกโลหิต
ชวยทําให เ ลือดไหลเ วียนได ดี    นอกจากน้ี ยังชวยปรับสมดุลความ
ดันโลหิต  ชวยขับลมในกระเพาะอาหารและลําไส

   การปลูกจิงจูฉาย    ควรปลูกดวยดินรวน โดยพรวนดินท่ีใช
ปลูกผสมกับมูลสุกร มูลวัว ซ่ึงจะชวยเ พ่ิมธาตุอาหารในดินท่ีปลูก
ให อุดมสมบูรณ  และทําใหตน จิง จูฉ ายเจริญเติบโตงดงาม   มี ลําตน
อวบอวนสมบูรณ  จะปลูกลงในกระถางหรือในแปลงดินก็ได  จิง จู
ฉ ายชอบบริเวณในรม มีแดดรําไร รดน้ํา ท้ัง เชาและเ ย็นหรือวันละ
คร้ัง ชอบดินช้ืนๆแตอยาใหแฉะหรือมี น้ํา ขัง ควรหม่ันตัดเ พ่ือให
แตกยอดออนออกมาเ ร่ือยๆซ่ึงจะชวยทําให มี จิง จูฉ าย รับประทาน
ไดตลอดท้ังป

      การขยายพันธุ  ขยายพันธุ โดยการปกชําเพาะเมล็ดหรือแยกตนมาปลูก และนํารากของตนไปปกเพาะในแปลง
ปลูกท่ีคลุมดวยซาแลน ซ่ึงจะชวยบังแดดได ดี

       จิง จูฉายเปนไมลมลุก ท่ี เ ล้ียงงาย  ทรงพุมสวย เปนได ท้ั ง พืชผักสวนครัวและเปนไมประดับท่ีปลูกเปนไมคลุมดิน
เ พ่ือใชตกแตงบาน  หากปลูกเปนจํานวนมากนําไปจําหนายจะชวยเ พ่ิมรายได เพราะเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึง
ท่ีขายไดและมีราคางาม

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


