


>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ
ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์   สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกและผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์

1. การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยหมักอัตราส่วน 3 ตัน/ไร่
2. การคลุมพลาสติก เพื่อป้องกันวัชพืชและรักษาความชื้น
3. การเพาะกล้า เมื่อกล้าอายุ 15-20 วันมีใบจริง 2-3 ใบ
จึงย้ายปลูก
4. การดูแลรักษา
- ใส่ปุ๋ย ช่วงอายุ 7 วัน หลังย้ายปลูกใส่ปุ๋ยปลาผสมหอย 
อัตราส่วน 1:1 ผสมน�้า 200 ลิตร อัตรา 250 ml/ต้น
- เมื่ออายุ 15 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยปลาผสมหอย 
อัตราส่วน 2:2 ผสมน�้า 200 ลิตร อัตรา 250 ml/ต้น
- เมื่ออายุ 20 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวตราซากุระ
หรือปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตราส่วน 2/ไร่
- พ่นสารชีวภาพ สารชีวภาพทุกๆ 7 วัน
- การให้น�้า ให้น�้าอย่างสม�่าเสมอทุกวัน

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขก ในระบบเกษตรอินทรีย์

5. การถอนพันธุ์ปน
- ระยะผลผลิตสด ท�าการตรวจสอบพันธุ์ปนผลผลิตสดหากพบเจอให้ถอนทิ้ง
- ระยะออกดอก เมื่อพบสีดอกที่ไม่ตรงตามสายพันธุ์ให้ถอนทิ้ง
- ระยะเมล็ด ถ้าสีเมล็ดไม่ตรงตามสายพันธุ์ให้ถอนทิ้ง

6. การเก็บเกี่ยว
เมื่อถั่วแขกมีลักษณะแก่ ซึ่งมีสีฝักเป็นสีเหลือง ประมาณ 70-80% ของต้น 
เริ่มท�าการเก็บเกี่ยว
7. การลดความชื้น
เมื่อเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วน�าเมล็ดมาลดความชื้นด้วยการตากให้แห้งประมาณ 
3-4 แดด ความชื้นเมล็ดอยู่ที่ 10-12% 
8. การท�าความสะอาด
น�าเมล็ดมาตีเอาเปลือกออกพร้อมท้ังร่อนเอากากออก จากนั้นน�าไปเป่าโดยใช้
เครื่องเป่าแรงลมให้สะอาดและคัดด้วยมือคนอีกครั้ง
9. การบรรจุ
น�าเมล็ดบรรจุในซองพลาสติก ปิดผนึกให้แน่น เก็บเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิ
ประมาณ 15 องศา



>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์

1. การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยหมักอัตราส่วน 3 ตัน/ไร่
2. การคลุมพลาสติก เพื่อป้องการวัชพืชและรักษาความชื้น
3. การเพาะกล้า เมื่อกล้าอายุ 15-20 วัน มีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายปลูก

4. การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ช่วงอายุ 7 วัน หลังย้ายปลูกใส่ปุ๋ยปลาผสมหอย 
อัตราส่วน 1:1 ผสมน�้า 200 ลิตร อัตรา 250 ml/ต้น
- เมื่ออายุ 15 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยปลาผสมหอย 
อัตราส่วน 2:2 ผสมน�้า 200 ลิตร อัตรา 250 ml/ต้น
- เมือ่อาย ุ20 วันหลงัย้ายปลกู ใส่ปุย๋มลูค้างคาวตราซากรุะหรอืปุย๋หมกัโบกาฉิ 
อัตราส่วน 2/ไร่
- พ่นสารชีวภาพ สารชีวภาพทุกๆ 7 วัน
- การให้น�้า ให้น�้าอย่างสม�่าเสมอทุกวัน

5. การถอนพันธุ์ปน
- ระยะผลผลิตสด ท�าการตรวจสอบพันธุ์ปนเมื่อทานผลผลิตสดหากพบเจอ
ให้ถอนทิ้ง
- ระยะออกดอก เมื่อพบสีดอกที่ไม่ตรงตามสายพันธุ์ให้ถอนทิ้ง
- ระยะเมล็ด ถ้าสีเมล็ดไม่ตรงตามสายพันธุ์ให้ถอนทิ้ง

6. การเก็บเกี่ยว
เมื่อสลัดบานโดยมีปุยนุ่นสีขาว ประมาณ 70-80% ของต้น ท�าการเขย่าเอา
เมล็ดออกหรือตัดทั้งต้น จากนั้นเขย่าลงในถังพลาสติก

7. การลดความชื้น
เมื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดแล้วน�ามาลดความช้ืนด้วยการตากให้แห้งประมาณ 3-4 
แดด ความชื้นเมล็ดอยู่ที่ 10-12% 

8. การท�าความสะอาด
น�าเมล็ดมาร่อนเอาปุยนุ่นออก จากน้ันน�าไปเป่าโดยใช้เครื่องเป่าแรงลมให้
สะอาดและคัดด้วยมือคนอีกครั้ง

9. การบรรจุ
น�าเมล็ดบรรจุในซองพลาสติก ปิดผนึกให้แน่น เก็บเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิ
ประมาณ 15 องศา

ข้อมูลโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์   สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกและผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย  
(นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น )

- แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ                       

- แผนงานวิจัยสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

- แผนงานวิจัยเกษตรแม่นย�าสูงและเกษตรอัจฉริยะ 

- แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 

- แผนงานวิจัยวิจัยน�้าเพื่อการเกษตร 

- แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

- แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการด�าเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ 

- แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 

- แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพ

ในการท�างานวจิยัของอาจารย์รุน่ใหม่  ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ผ่านเวบ็ไซต์ระบบข้อมลูสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(NRIIS) 

ตัง้แต่บดันีไ้ปจนถงึวนัที ่16 มนีาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยสถาบนัต้นสงักดัหวัหน้าโครงการท�าการรบัรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวจิยั 

ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 16.30 น. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

ส�านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากร ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 

โทรศัพท์ 0 2610 5299 - 5331 

โทรสาร 2610 5540 

อีเมล์ mhesi.rgns@gmail.com ดูรายละเอียดตามประกาศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจ�าปี 2564 
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)



>> ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การประดิษฐ์โดปามีนไบโอเซนเซอร์โดยใช้เอมไซม์ไทโรซิเนสตรึงร่วมกับอนุภาคทองนาโนแอทคาร์บอนดอท ธานินทร์  แตงกวารัมย์ 

รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช73. 01 

The Fabrication of Dopamine Biosensors Based on Tyrosinase Immobilized Gold Nanoparticle at Carbon Dots.

Tanin Tangkuaram; Maejo University.                                                                                           

2. การพัฒนากูลโคสเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอนร่วมกับอนุภาคนิกเกิลที่มีลักษณะต่างๆ จิราภรณ์  กิติกุล  

รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช73. 02 

Development of Glucose Electrochemical Sensors using Ordered Mesoporous Carbon with various Nickel Particles.

Jiraporn Kitikul;  Maejo Univesity.

3. การประดิษฐ์กรดยูริกเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้วัสดุนาโนร่วมกับอนุภาคโลหะ  พิมพร  มะโนชัย รายงานผลการวิจัย.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช73. 03 

The fabrication of uric acid sensor based on nanomaterial of grapheme and metal particles.

Pimporn Manochai; Maejo University.

4. การประดิษฐ์เซนเซอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการเสริมประสิทธิภาพ

สัญญาณ ธานินทร์  แตงกวารัมย์ รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช73. 04 

Sensors Fabrication Using Signal Enhanced Nanotechnology for Personal Diagnosis. 

Tanin Tangkuaram; Maejo University.

5. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพ่ือเพิ่มมูลค่าทางโภชนาการส�าหรับคนรักสุขภาพและผู้สูงอายุโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลและปลูกคัดเลือก

ระบบอินทรีย์ วราภรณ์  แสงทอง รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 / ช63. 01 

Improvement of Rice Varieties to Increase Nutritional Values for Health-care and Elderly People by Molecular 

Marker-assisted Selection in Organic Production System.

Varaporn Sangtong; Maejo University.

6. การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/

ข้าวเหนียวหอมสีแดงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง วราภรณ์  แสงทองรายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 

2563 / ช63. 02 

Yield Trials, Plant Protection and seed Production of Non-photoperiod Sensitive, Semi-dwarf, Aromatic, Red, 

Non-glutinous/Glutinous and High Nutritional Value of Sang Yod phatthalung Rice Lines.

Varaporn Sangtong; Maejo University.

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


