
การพั²นาเครื่อง¿˜กไข่อัจฉริยะระบบควบคุม
อัตโนมัติ สíาหรับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพา³ิชย�

การด�าเนนิโครงการ : ออกแบบ และสร้างเครือ่งฟกไข่ขนาด 1,000 

ฟอง จ�านวน 4 เครื่อง และตู้เกิดขนาด 1,500 ตัว จ�านวน 2 เครื่อง

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.Äท¸ิชัย อัศวราชันย� 
หน่วยงาน : ค³ะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกÉตร

>> á¹Ð¹íÒ¼Å§Ò¹´ŒÒ¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ/ ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

การต่อยอด และพัฒนาระบบการฟกลูกไก่อย่างครบวงจร : หลัง

จากเสร็จสิ้นโครงการวิจัยผู้ประกอบการได้น�าก�าไรไปจัดท�าเครื่องฟกไข่เพิ่ม

อีก 3 ตู้ และสามารถผลิตลูกไก่ได้เพิ่มเปนเดือนละ 6,000 ตัวต่อเนื่อง และ

เกิดผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง โดยน�าผลก�าไรไปร่วมท�ากับโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยแีละวจิยัของภาคเอกชนในพืน้ที ่(IRTC) เพือ่การ

พฒันาสถานทีฟ่กไข่สัตว์ปกตามแนวทางการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่เีพือ่เพิม่

มูลค่าเชิงพาณิชย์ (IRTC 61)

หลังการด�าเนนิโครงการพบว่าผูป้ระกอบการสามารถเพิม่ก�าลงัการเพาะ

ลูกไก่ได้เพิ่มเปน 6,000 ตัว และน�าก�าไรไปต่อยอดรวมทุนกับโครงการ IRTC 

ฟกไข่สัตว์ปก มีจุดคุ้มทุน (BP) เท่ากับ 8 เดือน และ อัตราการคืนทุน (ROR)

เท่ากบั 1,010,698 บาท  (ภายใน 5 ป)  มสีมาชกิเพิม่ขึน้ จาก 7 คน เปน 28 คน

ผลการด�าเนินการพบว่าสามารถเพิ่มการเพาะลูกไก่เท่ากับ 3,432 

ตัวต่อเดือน (ประสิทธิภาพการฟกลูกไก่ 84.69 เปอร์เซ็นต์) ภายหลัง

การด�าเนินโครงการ คิดเปนก�าไรที่ได้จากจ�าหน่ายลูกไก่ เปนเวลา 1 ป 

เท่ากับ 234,392 บาทต่อป (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 60 ถึง ธันวาคม 60)

“กลุมวสิาหกจิเกษตรปลอดภยั อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ไดดาํเนนิธรุกจิเพาะลกูไกจาํหนาย แตสามารถเพาะลกูไกไดเพยีง 500 

ตัวตอเดือน จึงไมเพียงพอกับการจําหนายกับกลุมสมาชิก”



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ประเทือง  โชคประเสริฐ
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การผลิตข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน
ระดับอุตสาหกรรม

การหุงข้าวกล้องเพาะงอก

ตวงข้าว 1 ถ้วย /น�้า 2 ถ้วย ไม่ต้องซาว

อาจผสมข้าวสารเพื่อเพ่ิมความนุ่ม แนะน�า ให้หุงด้วยหม้อหุงข้าว

คอมพิวเตอร์จะได้ ข้าวที่นุ่มมากขึ้นและไม่ติดก้นหม้อ

***สามารถผสมข้าวเหนยีว แช่น�า้พร้อมกนั นึง่ได้ เมล็ดเกาะตดิกนัดี

1. ทíาการขัดสีเอาเปลือกออกและทíาความสะอาดข้าวกล้อง

 

 2. ล้าง แช่นíéา 4-6 ชั่วโมง (เริ่ม 8 โมงเช้า)

 3. เพาะงอก 18 ชั่วโมง (บ่าย 2 ¶Öง 8 โมงเช้า วันรุ่งขÖéน)

     4. พบตุ่มงอก ยาว 1-2 มม.

5. นÖ่งไอนíéาเดือด 10 นาที เพื่อ 

  1) ยับยัéงการงอก    2) ทíาลายไข่มอด 

  3) ทíาãห้สุกบางส่วน  4) ยับยัéงเอçนไ«ม�ไลเปสป‡องกันกลิ่นหืน 

  5) ทíาลายจุลินทรีย�ก่อโรค

6. การทíาãห้ข้าวกล้องงอกแห้ง

7. บรรจุ¶ุงพลาสติก¸รรมดา ป�ดผนÖก ไม่ต้องãช้¶ุงสÙÞÞากาศ



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

คุณประโยชน์ของข้าวกล้องแต่ละสายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ประเทือง  โชคประเสริฐ
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

การผลิตข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน
ระดับอุตสาหกรรม



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : นางสาววัชรินทร� จันทวรร³� 
สังกัด : สíานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกÉตร

1. วิธีการปลูกอัญชันอินทรีย์

1.1 การเตรียมแปลงปลูก ไถตากดินไว้ 1 สัปดาห์หลังจากนั้นไถพรวน 

ยกร่องแปลงและคุมแปลงเพื่อปองกันวัชพืช เจาะหลุมปลูกและวาง

สายเทปน�้าหยด

1.2 การเตรียมค้าง สามารถท�าได้ 2 รูปแบบหลักๆ คือ

  รูปแบบที่ 1 ขึ้นค้างแบบเสารั้ว

  รูปแบบที่ 2 ขึ้นค้างแบบตัว A

ข้อดีและข้อเสีย

รูปแบบที่ 1 ขึ้นค้างแบบเสาร้ัวสามารถเก็บดอกอัญชันได้ง่ายกว่าเห็น

ดอกชัดเจน

รูปแบบที่ 2 ขึ้นค้างแบบตัว A หรือแบบกระโจม ใบหนาทึบซ้อนกันเก็บ

ดอกได้ช้า

1.3 การเพาะกล้า ต้องท�าลายการพักตัวของเมล็ด ด้วยการแช่น�้า 6-8 

ชัว่โมง แล้วน�าไปบ่มในผ้าทีม่คีวามชืน้ปดฝาให้สนทิ เมลด็งอกจงึย้าย

ไปลงถาดเพาะกล้า หรือถุงด�าให้ต้นโตอายุ 10-15 วันจึงย้ายปลูก

การปลÙกอัÞชันอินทรีย�

1.4 การดูแลรักษา รองก้นหลุมด้วยปุยอินทรีย์ผสมเชื้อไตรโครเดอร์มา 

ทิ้งไว้ 3-5 วัน แล้วน�าต้นอัญชันลงปลูก หลังปลูกไป 15 วัน อัญชัน

จะเริ่มเล้ือยให้ช่วยจัดเถาให้พันขึ้นกับตาข่าย ให้ปุยอินทรีย์หรือปุย

คอก 1 ช้อนโตะ เดือนละ 1 ครั้ง ให้น�้าหมักปลาร่วมกับการให้น�้า

อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

2. การแปรรูปและผลิตภัณฑ์อัญชัน

2.1 การเก็บดอกอญัชนั เกบ็ดอกอญัชนัทีบ่านใหม่ทกุเช้า และควรจะเกบ็

ช่วงเช้าของวนัให้เสรจ็ หลังจากนัน้น�าดอกอญัชันตากหรอือบแห้งให้

แห้ง ดอกสด 10-12 กก.จะได้อญัชนัแห้ง 1 กก. บรรจลุงถงุละ 1 กก. 

มัดปากถุงให้แน่น เพื่อปองกันความชื้น

2.2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัญชันอินทรีย์ ตรามอร์ (MORE 

BRAND) ผ่านมาตรฐาน อย. อาหารและเครื่องดื่ม

สรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการการผลิตและแปรรปูชาอญัชนัอนิทรย์ีเพือ่การค้า ได้แปรรปู

อัญชันอบแห้ง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัญชันผ่านมาตรฐาน อย.เพื่อ

พัฒนาเปนอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ และตอบสนอง

ต่อยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้



>> ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งรวบรวมงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารเป็นรูปเล่มที่ให้บริการ

- ผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

- วารสารวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก

- ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

- รายงานการประชุม, สัมมนาวิชาการ, เอกสารแนะน�า, คู่มือ

- วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เอกสารโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารออนไลน์

- วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

- วารสารแม่โจ้ปริทัศน์

- จดหมายข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการแม่โจ้

 (อ่านข่าว : https://issuu.com/valuechainmaejo)

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ



>> ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อหนังสือãหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การเปรยีบเทยีบต้นทนุสขุภาพและต้นทนุและผลตอบแทนการผลติข้าวโดยใช้สารเคมแีละแบบอนิทรีย์ของเกษตรกรผูป้ลกูข้าวในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนกรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อ�าเภอดอกค�าใต้และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เก นันทะเสน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 52

2. การพัฒนาระบบให้แสงแบบ LED  หลายย่านส�าหรับเพาะเล้ียงสาหร่ายโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เปนแหล่งพลังงานไฟฟาร่วม 

ชวโรจน์  ใจสิน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 53

3. การพฒันาชมุชนต้นแบบข้าวอนิทรย์ี กรณศีกึษาเกษตรกรผูป้ลกูข้าวในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย พมิพ์ชนก สงัข์แก้ว รายงานผลการวจิยั

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 54

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ไคโตซานและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากเห็ดหลินจือในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ยืดอายุการ

เก็บรักษาน�้ามันถั่วเหลืองและในการผลิตต้นอ่อนทานตะวันที่มีพฤกษเคมีสูง ชุติมา คงจรูญ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เลขเรียกหนังสือ 2561 / 55

5. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของลิ้นจี่ในแปลงรวบรวมพันธุ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยุพเยาว์ คบพิมาย รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 56

6. นเิวศวทิยา และศกัยภาพการสบืต่อพนัธุข์องผกัหวานปาบรเิวณโครงการพฒันาบ้านโปง อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ 

วิชญ์ภาส สังพาลี รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 57

7. ศึกษาการลดปริมาณไนโตรเจนในมูลไก่ด้วยวิธีทางเคมีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพ กมลดารา เหรียญสุวรรณ รายงานผล

การวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 58

8. การประเมนิตวับ่งชีโ้ปรตนีส�าหรับการระบกุลุม่อาการความผดิปกตทิางสรรีวทิยาของผลล�าไย เอกวทิย์ ตรเีนตร รายงานผลการวิจยั

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 65

9. ศักยภาพการผลิตกาซชีวภาพจากพืชโผล่เหนือน�้าที่เก็บเกี่ยวจากระบบบึงประดิษฐ์  พัฒน์ โกจินอก รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 /66 

10. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปางจ�าป อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จิระชัย ยมเกิด  รายงาน

ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 67

11. การศกึษาการท�างานร่วมกนัของยนีควบคมุการสงัเคราะห์แอนโทไซยานนิสองชนดิในข้าวเพือ่การสร้างแอนโทไซยานนิและการใช้เปน

ยนีเคร่ืองหมายในการปรบัปรงุพนัธุข้์าว ช่อทิพา สกลูสงิหาโรจน์ รายงานผลการวจิยัมหาวทิยาลยัแม่โจ้ เลขเรียกหนงัสอื 2561 / 68 

12. การประมวลองค์ความรู้เก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืดอินทรีย์ในประเทศไทย  ชนกันต์ จิตมนัส  รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2561 / 69

13. การด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตพื้นที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บุษบา กาหล  รายงานผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขเรียกหนังสือ 2561 / 70

14. การทดสอบสูตรธาตุอาหารพืชและการจัดการที่เหมาะต่อการปลูกผักผลและไม้ผลขนาดเล็กอินทรีย์ในระบบเคล่ือนย้ายได้ 

อานัฐ ตันโช รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 71

15. สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้  สุภักตร์ ปญญา  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 72

16. การประมวลผลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์โรคส�าคัญในพื้นที่ปลูกพริก อ�าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

วาสนา วิรุญรัตน์  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 73

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการส�าหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


