>> แนะน�ำผลงานด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

SMART Village สมาร์ท-วิลเลจ
หมู่บ้านน�ำร่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนว
พระราชด�ำริ อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรม
และอ.ดร.ชมชวน บุญระหงษ์
หน่วยงาน : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ความเป็นมา
เป็นโครงการที่น�ำกระบวนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนว
พระราชด�ำริมาใช้ในการพัฒนาชุมชนระดับหมูบ่ า้ นสูค่ วามยัง่ ยืน โดยการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีสกู่ ลุม่ เกษตรกร ให้สามารถน�ำความรูจ้ าก
การวิจยั ไปปฏิบตั ใิ ช้ได้จริง ก่อให้เกิดการเพิม่ มูลค่าของผลผลิตการเกษตร
จนสามารถสร้างรายได้และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้
เริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 ในลักษณะของโครงการน�ำร่องพัฒนา
อาชีพของเกษตรกร กลุม่ สตรอเบอรี่ กลุม่ ข้าว กลุม่ หญ้าหวาน และกลุม่
สมุนไพร พื้นที่อ�ำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จนสามารถใช้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาคนและผลผลิตการเกษตรในหมู่บ้านอื่น ส่งผลต่อการเพิ่ม
มูลค่าเศรษฐกิจชุมชนสะเมิงในระยะยาว

SMART แทนความหมายคุณลักษณะการพัฒนา 5 ประการ
Sustainability ความยั่งยืน
Management by Grouping การจัดการแบบกลุ่ม
Added Value การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
Resources การใช้ทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า อย่างรู้คุณค่า
Green & Clean Technology การใช้เทคโนโลยีสะอาด & เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การท�ำการเกษตรแบบธรรมชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม
สังกัด : ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

หัวใจส�ำคัญ ของการท�ำการเกษตรแบบธรรมชาติ คือ
1. การผลิตเชื้อราขาว
2. การผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
3. การผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช และสัตว์

การน�ำไปใช้ประโยชน์
1. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
2. สามารถใช้ปัจจัยการผลิตในท้องถิ่นได้
3. ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยปราศจากสารพิษ (ไม่ใช้สารเคมี)
4. ส่งเสริมสภาพแวดล้อม

>> การผลิตเชื้อราขาว ประโยชน์ คือ ช่วยย่อยสลายเร็ว (ท�ำปุ๋ยหมัก) ปรับความเป็นกรด-ด่าง ท�ำให้ดินปล่อยแร่ธาตุ ท�ำให้ดินโปร่งมี
ออกซิเจน (จุลินทรีย์ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ท�ำให้พืชต้านทานโรค ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ก�ำจัดขยะ
ก�ำจัดกลิ่นเหม็น ก�ำจัดมลภาวะ)
		 สามารถท�ำได้ 3 ชนิด
		 - การเก็บเชื้อราขาว (IMO1) ผลผลิตที่ได้ใช้คู่กับน�้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
		 - การท�ำหัวเชื้อราขาว (IMO2) ใช้ก�ำจัดมลภาวะ ก�ำจัดขยะ ก�ำจัดกลิ่นเหม็น (ใส่พื้นคอกสัตว์)
		 - การท�ำหัวเชื้อขยาย (IMO3) ใช้ในการท�ำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยธรรมชาติ ใช้ร่วมกับน�้ำหมักจุลินทรีย์ โดยการใส่ราด
พ่น กับต้นพืช
>> การผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
ประเภทที่ 1 จากพืช (พืชสีเขียว ผลไม้สุก พืชสมุนไพร)

การท�ำการเกษตรแบบธรรมชาติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ระดม
สังกัด : ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

>> การผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
ประเภทที่ 2 จากน�้ำซาวข้าว (นมสด เปลือกไข่ ถ่านกระดูกสัตว์)

>> การผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
ประเภทที่ 3 จากสัตว์ (เศษกุ้ง หอย ปู ปลา ไส้เดือน รกหมู)

>> การผลิตน�้ำหมักจุลินทรีย์ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช และสัตว์
วัสดุที่ใช้ เช่น สาบเสือ ใบยูคา ใบสะเดา ใบยาสูบ ไหลแดง (โล่ติ้น) หนอนตายยาก ตะไคร้หอม บอระเพ็ด กระเทียม พริกขี้หนู ดีปลี ฯลฯ
อัตราส่วน พืช 7 กิโลกรัม : น�้ำตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม
วิธีใช้
พ่นศัตรูพืช 3-4 ช้อน ต่อน�้ำ 10 ลิตร
		
พ่นศัตรูสัตว์ 3-4 ช้อน ต่อน�้ำ 10 ลิตร
		
พ่นวัชพืช
7-10 ช้อน ต่อน�้ำ 10 ลิตร

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวบรวมงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
เอกสารเป็นรูปเล่มที่ให้บริการ
- ผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- วารสารวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
- ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- รายงานการประชุม, สัมมนาวิชาการ, เอกสารแนะน�ำ, คู่มือ
- วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เอกสารโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารออนไลน์
- วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
- วารสารแม่โจ้ปริทัศน์
- จดหมายข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการแม่โจ้
(อ่านข่าว : https://issuu.com/valuechainmaejo)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกกัญชงทดแทนข้าวโพดในเขตพื้นที่สูงของภาคเหนือตอนบน. จักรพงษ์ พวงงามชื่น รายงานผล
การวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 81
Comparison of hemp growing to substitution maize in high land of northern Thailand.
Jakapong Wuang-ngamchuen; University.
2. ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานตามแบบประเมินอาคารของ LEED ร่วมกับระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สุลักษณา มงคล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 82
Energy conservation efficiency by LEED certification integrated with energy management system of maejo university.
Chanagun Chitmanat; Maejo University.
3. ผลของเปปไทด์ต้านมะเร็งจากร�ำข้าวอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตต่อประสิทธิภาพการยังยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง มงคล
ถิรบุญยานนท์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 83
Effect of anti-cancer peptides derived from organic rice brans in yogurt on antiproliferation of cancer cells.
Mongkol Thirabunynon; Maejo University.
4. การศึกษาสารพิษตกค้างทางการเกษตรในดินสวนทุเรียน เพื่อเข้าสู่การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบอินทรีย์ สุทธิรักษ์ ผลเจริญ รายงาน
ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 84
The study of agricultural residues in durian soli to modifying organic production.
Suttirak Plonjarean; Maejo University.
5. การศึกษาการให้ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของหญ้า 4 ชนิดและถัว่ อาหารสัตว์เขตร้อน 2 ชนิด ภายใต้การจัดการในระบบอินทรีย์
ดุจดาว คนยัง รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 85
Study on pasture yield and nutritive value of four tropical grasses and two legume species under organic
management system.
Duddoa khonyoung; Maejo University.
6. การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ป่าชายหาดเพื่อพัฒนาคู่มือศึกษาพืชพรรณป่าชายหาดจังหวัดชุมพร ชลดรงค์ ทองสง
รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 86
The study on the diversity of beach forest to develop a plant study handbook of beach forest in Chumphon
Province.
Chondarong Tongsong; Maejo University.
7. ผลของปุ๋ยอินทรีย์เคมี อามิเมท 5-3-5 ต่อการให้ผลผลิตในยางพารา ประสาทพร กออวยชัย รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขเรียกหนังสือ 2561 / 87
Effect of organic fertilizers 5-3-5 formula on the yield of rubber.
Prasatporn koauychai; Maejo University.

