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บร�ษัท เอ็นพ�เอส สยาม สอบบัญชี จํากัด

555/5-6 อาคารเอสเอสพ�ทาวเวอร ชั้น 5 ซ.สุข�มว�ท 63 (เอกมัย)
ถ.สุข�มว�ท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0 2711 5300 Email : info@npssiam.co.th
ใหบริการตรวจสอบบัญชีแกลูกคาตาง ๆ ประเภทนิติบุคคล ที่เปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย และบริษัทมหาชนทั้งที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด MAI (Market for Alternative Investment)
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วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการ
มูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง รวมประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานกอสรางศูนยวิจัยและพัฒนา
การเกษตรโครงการหลวง ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม เพื่อเปนศูนยรวมการวิจัย
และพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่สูงในอนาคต โดยขณะนี้
ผลการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จรอยละ 88.90 คงเหลืองานระบบสุขาภิบาล ไฟฟา
ประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย งานตกแตงภายใน และการดําเนินการดานระบบสื่อสาร
และสารสนเทศ

R O YA L P R O J E C T

องคมนตรีประชุมติดตาม - ตรวจรับงวดงาน
กอสรางศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
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ขาวเดน

คนไทยรวมดวยชวยกัน
มูลนิธิโครงการหลวงขอเปนสวนหนึ่ง
ในการสนับสนุนผลผลิตสูภัย โควิด-19
จากสถานการณการแพรระบาดของ ไวรัสโควิด - 19 รอบใหมนี้ สงผลกระทบไปยังพื้นที่ตาง ๆ
ทั่วประเทศไทยทั้งสถานประกอบการรานอาหาร ศูนยการคา โรงแรม และแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ที่มีการ
ลดปริมาณบุคลากรในสถานประกอบการ มีผูที่ตกงานและขาดรายไดจากการทํางานเปนจํานวนมาก
มูลนิธิโครงการหลวงจึงขอรวมเปนหนึ่งพลังใจ เพื่อพวกเราคนไทย มอบผลิตผลสด สะอาด ปลอดภัย
แกผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรจิตอาสา เรือนจํา โรงพยาบาล ดานคัดกรอง และ
องคกรสาธารณกุศลตาง ๆ
โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดมอบกลุมพืชผักที่งายตอการนําไปประกอบอาหาร อาทิ ปวยเลง
ผักกาดขาวหางหงส ถั่วลันเตาหวาน ผักกาดหอมหอ กะหลํ่าปมเขียว ขาวโพดหวาน 2 สี แครอทอินทรีย
บีทรูทอินทรีย พริกแม็กซิกัน มะเขือเทศโครงการหลวง กระเทียมตน มะระหยก ใหแก เจาหนาที่
บุคลากร และประชาชนผูท มี่ าใชบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เปนวัตถุดบิ ประกอบอาหาร
แกเจาหนาที่ บุคลากร ผูปวยของโรงพยาบาลนครพิงค รวมทั้งอาหารสําหรับผูตองกักขัง และผูที่เขารับ
การตรวจพิสูจนของทัณฑสถานหญิงและชายจังหวัดเชียงใหม ผักที่เหลือจากการตัดแตงมอบใหแก
ศูนยศึกษาธรรมชาติเชิงดอยสุเทพ เพื่อนําไปเปนอาหารสําหรับสัตวปาที่อยูในความดูแล เชน นกยูง
กวาง วัวแดง เนื้อทราย
ในสวนของสํานักงานกรุงเทพฯ ไดนาํ ผลผลิตไปมอบใหแก กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย
เพือ่ นําไปแจกจายใหแก บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ชมรมผูส งู อายุ มีนบุรี ชุมชนโรงนํา้ แข็ง
ลาดพราว ชุมชนวังทองหลาง มูลนิธิสรางสรรคเด็ก เรือนจํากลางบางขวาง ฯลฯ โดยผลผลิตที่มอบเปน
กลุม พืชผักทีง่ า ยตอการนําไปประกอบอาหาร อาทิ ขาวโพดหวาน 2 สี มะเขือเทศโครงการหลวง กะหลํา่ ปลี
มะเขือมวง แครอท มะเขือเทศเชอรี่ ผักกาดหวาน กระเทียมตน เพือ่ เสริมสรางภูมติ า นทานไวรัสโควิด - 19
เกษตรกรผูผ ลิตพืชผลคุณภาพภายใตการสงเสริมของมูลนิธโิ ครงการหลวง จึงพรอมใจกันสงมอบสารอาหาร
ที่ดีมีประโยชน และปลอดภัยแกชาวไทย และขอรวมเปนหนึ่งกําลังใจแกชาวไทยใหพนวิกฤตินี้ไปได
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มูลนิธิโครงการหลวงรวมประชุม CND ครั้งที่ 64
วันที่ 15 เมษายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง เปนผูแทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กลาวถอยแถลงแกผูเขารวมประชุม
CND ครัง้ ที่ 64 ซึง่ เปนเวทีประชุมสําคัญของกลุม สมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ จัดเปนประจําทุกป
ดวยในปนที้ วั่ โลกประสบกับภาวะการแพรระบาดของโควิด-19 จึงไดมกี ารจัดในรูปแบบ VDO Conference
เพื่อระดมความคิดจากประเทศสมาชิก สูเปาหมายการอยูดีกินดีของประชาคมโลก ระหวางวันที่ 12 - 16
เมษายน 2564 โดยมีศนู ยบริหารการประชุม ฯ จากศูนยประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
ในการประชุมครั้งนี้องคมนตรีไดนําเสนอการดําเนินงานพัฒนาเลือกของมูลนิธิโครงการหลวงของ
เยาวชนในการปองกันยาเสพติดในพืน้ ทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวง ภายใตโครงการ “วัคซีนวัยรุน ” โดยความ
รวมมือของ สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กิจกรรมสําคัญ คือ การพัฒนาความรูแ ละ
ฝกทักษะดานการเกษตร การสรางจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาของการทําเกษตรทีย่ งั่ ยืน เพือ่ นําไปสู
การเปนเกษตรกรรุน ใหมทมี่ คี ณ
ุ ภาพ การฝกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตร เพือ่ สรางรายไดเพิม่ มีเยาวชน
เขารับการพัฒนาเปนเกษตรกรตนแบบกวา 130 คน เกิดการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายรวมชวยกันคิด
พัฒนา และสรางประโยชนแกชุมชนของตนเอง
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การประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง เปนประธานการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุม
ทางไกล โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เขารวมการ
ประชุมในฐานะที่ปรึกษา ฯ รวมกับผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกวา 30 หนวยงาน ในการประชุม
นี้ โดยไดรวมกันพิจารณานโยบาย ประเด็นทาทาย และกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในในระยะ
5 ป พ.ศ. 2566 - 2570 มีขอบเขตพื้นที่ดําเนินงาน 54.97 ลานไร ใน 20 จังหวัด ประชากรที่ไดรับ
ประโยชน 4,205 กลุมบาน 270,886 ครัวเรือน 1,070,354 คน โดยมีกรอบดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และกรอบดําเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง โดย สวพส. ที่ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปและเปาหมายขององคการ
สหประชาชาติ หรือ SDGs อันจะสงผลใหชาวไทยภูเขามีความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป

ชองทางติดตาม

ขาวสาร

ของโครงการหลวง
Facebook
Fanpage : โครงการหลวง

Instagram
@thairoyalproject

Website
www.royalproject.org
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โครงการเดินตามรอยพระบาท ศาสตรพระราชา
ดําเนินกิจกรรมที่หวยเสี้ยว
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสมศักดิ์ คณาคํา
นายอําเภอหางดง เปนประธานในโครงการเดินตาม
รอยพระบาท ศาสตรพระราชา อ.หางดง จ.เชียงใหม
รวมกับ หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง และ
ผูใหญบานในพื้นที่ ดําเนินกิจกรรมการแจกตนกลา
พันธุอาโวกาโด จํานวน 2,700 ตน และกลากาแฟ
จํานวน 11,000 ตนใหกับกลุมเกษตรกรบานนํ้าซุม
- ห ว ยกว า ง บ า นปางยาง และบ า นแม ข นิ ล เหนื อ
อ.หางดง จ.เชียงใหม จํานวน 56 ราย พื้นที่ปลูก 80 ไร
เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาหมู  บ  า นชุ ม ชนแบบ
บูรณาการที่เขมแข็งในการสรางอาชีพ และเสริมสราง
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วในรู ป แบบสวนไม ผ ลลดการปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยว เชน การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

AV O C A D O
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งานวิจัยใช ไดจริง

การพัฒนาระบบการจัดการโรค
และแมลงศัตรูพ�ชที่สําคัญของเสาวรสหวาน
โดยว�ธีการผสมผสาน (IPM)
สุธาศินี นนทะจักร
แผนกงานอารักขาพืช ฝายงานวิจัยและพัฒนา

เสาวรสหวานเปนไมผลที่ไดรับการปรับปรุงพันธุจากงานพัฒนาและสงเสริมไมผล มูลนิธิโครงการหลวง
มีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา โดยไดศึกษาและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวาน
มาอยางตอเนื่อง รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน) และไดรับความชวยเหลือจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน) จนถึงปจจุบัน เสาวรสหวานกลายเปนไมผลอีกชนิดที่สรางรายไดใหแก
เกษตรกรภายใตมูลนิธิโครงการหลวงเปนอยางมาก เมื่อมีการสงเสริมและพัฒนาพันธุใหม ๆ ขึ้นมา เกษตรกร
ใหความสนใจมากขึ้น ปญหาก็ตามมา คือ ผลผลิตเสาวรสที่เคยมีลักษณะผลสวย สีสวยงาม รสหวานดี
ใหผลผลิตสูง เปนที่ตองการของตลาด กลับกลายเปนผลลผลิตลดลงอยางมาก คุณภาพตํ่า ผลบิดเบี้ยวจาก
โรคไวรัส ผลเนาจากเชื้อรา และเริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นในชวงตั้งแตป 2559 เปนตนมา จึงเปนเหตุผลของ
ผูเขียนที่ไดขออนุมัติทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว และเนื่องจากการติดตามการจัดการแปลงปลูกเสาวรส
ของเกษตรกรมาอยางตอเนื่อง พบวา เกษตรกรบางรายปลูกเสาวรสมากเกินกวาแรงงานที่มีสําหรับการจัดการ
ที่ดีได ทําใหการดูแลไมทั่วถึง ที่สําคัญคือ เกษตรกรสวนใหญยังมิไดนําหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
(IPM) ไปใชในการจัดการศัตรูพืช ยิ่งไปกวานั้นเกษตรกรหลายรายยังใชสารเคมีไมถูกตอง ไมตรงกับชนิด
ของโรคและแมลงศัตรูพืช และไมนําสารชีวภาพ/ชีวภัณฑตลอดจนสารปลอดภัยตาง ๆ ที่โรงชีวภัณฑ มูลนิธิ
โครงการหลวงผลิต เพื่อจําหนายใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมาใช
วัตถุประสงคของงานวิจัย คือ การทดสอบการใชหลักการ IPM ในการจัดการศัตรูของเสาวรส ที่สามารถ
ใชเปนแบบอยางใหเกษตรกรนําไปใชอยางไดผล เพื่อใหไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง และนําผลสัมฤทธิ์
ของงานวิจัยไปใชฝกอบรม รวมกับการทําแปลงสาธิต ใหเกษตรกรเขาใจดียิ่งขึ้น โดยเนนการใชสารชีวภาพ
(เชื้อสด) รวมทั้งชีวภัณฑ (แบบผง) มาใชรวมกับสารเคมี และวิธีการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังทําเอกสารคูมือ แผนพับ
และผลิตตนพันธุปลอดเชื้อไวรัสสําหรับสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปลูกอีกดวย
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ในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ผูเขียนและผูรวมงานวิจัยไดทําการสํารวจและรวบรวมผลเสาวรสที่พบอาการ
ผลเนาจากพื้นที่ปลูกของเกษตรกร ในหลายพื้นที่ของโครงการหลวง นํามาแยกเชื้อสาเหตุ และทําการคัดเลือก
ใหไดเชื้อที่มีความสามารถในการทําใหเกิดโรคสูง (pathogenicity test) ไดเชื้อสาเหตุทั้งหมดเปนรา 4 สกุล
(genera) คือ Alternaria sp., Fusarium sp., Colletotrichum sp. และ Phytophthora sp. จึงนําเอา
ชีวภัณฑจากโรงชีวภัณฑ มูลนิธิโครงการหลวง ภายใตการดูแลของแผนกงานอารักขาพืช มาใชทดสอบเบื้องตน
ในหองปฏิบัติการ โดยวิธีเลี้ยงเชื้อโรคคูกับจุลินทรียปฏิปกษ (dual culture technique) 4 ชนิดดวยกัน คือ
เชื้อราไตรโคเดอรมา ชีวภัณฑชื่อ พีพี - ไตรโค (Trichodermaharzianum) เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส 2 ชนิด
ชีวภัณฑชื่อ พีพี - บีเค 33 (Bacillus subtilis/amyloliquefaciens) และพีพี - บี 15 (B. amyloliquefaciens)
ผลปรากฏวา จุลินทรียปฏิปกษที่อยูในรูปของชีวภัณฑ (หลังจากเก็บรักษา 1 เดือน) มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคผลเนาทั้ง 4 สกุล เกิน 80 เปอรเซ็นต โดยพีพี-ไตรโคใหเปอรเซนตยับยั้ง
สูงสุด จึงเลือกพีพี - ไตรโคไปใชทดสอบในแปลงปลูกตอไป ขั้นตอนตอไป คือ การทดสอบหลักการ IPM ในการ
ปลูกเสาวรส ดังนี้

1 เตรียมดิน โดยการขุดดินตากแดดจัดเปนเวลา 1 สัปดาห
2 เตรียมแปลงปลูก ปรับคา pH ของดิน เปน 6.2 ซึ่งอยูในชวงที่เหมาะสม (5.5 - 6.8) ขุดหลุมและ

รองกนหลุมดวยปุยหมักที่สลายตัวดีแลว และทําการขยายเชื้อดวยไตรโคเดอรมา (ปุยหมักไตรโคเดอรมา)
ปองกันโรคทางราก
3 ใชสตารเกิล - จี ใสลงในหลุมดวย เพื่อกําจัดแมลงศัตรูทําลายรากในดิน และปองกันแมลงปากดูด
ในระยะแรก ๆ
4 ใชตนพันธุที่ปลอดเชื้อไวรัส
5 เลือกใชสารเคมีกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชมาใชใหถูกตอง อยางนอย 2 ชนิด สําหรับโรคและ 2 ชนิด
สําหรับแมลง โดยเลือกกลุมสารออกฤทธิ์ที่ตางกัน
6 ใชพีพี - ไตรโคพนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสงเสริมการเจริญเติบโต และปองกันโรคผลเนาและอื่น ๆ
7 การบํารุงรักษา โดยใหปุยใหนํ้าอยางสมํ่าเสมอกําจัดวัชพืช ตรวจสอบเฝาระวังการเขาทําลายของ
ศัตรูพืช
8 ปลูกพืชในโรงเรือนเปด เพื่อลดการทําลายของโรคและแมลงศัตรูพืช
ผลการทดสอบพบวา จากการใชหลักการ IPM อยางครบถวน ผลที่ไดออกมาดี ในเรื่องของโรงเรือน
พบวา การใชโรงเรือนระบบปดที่มีตาขายคลุมทั้งโรง จะมีผลตอการติดดอกออกผลของเสาวรส เนื่องจากไมมี
แมลงชวยผสมเกสร การระบายอากาศจะนอยกวาระบบเปด และการใชพีพี - ไตรโค พนสมํ่าเสมอในเวลาเย็น
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่มีฝนตกและชวงที่มีอากาศชื้น ชวยลดการทําลายของโรคไดดี การใชสารเคมีแทบจะ
ไมตองใชเลย นอกเหนือจากการใชสตารเกิล - จี รองกนหลุม

ผลการทดลองไดนําไปใชเผยแพรไปยังเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกรแลวดังนี้
1 ที่ศูนยฯ หมอกจาม ไดปรับปรุงโรงเรือนผลิตแมพันธุสําหรับขยายพันธุปลอดเชื้อโรคไวรัสและอื่น ๆ

โดยไดรับพันธุเสาวรสหวานปลอดเชื้อจาก Dr. Wen-Li Lee ที่ปรึกษาโครงการวิจัยตั้งแตป 2559 ภายใตการ
สนับสนุนจากกองทุนโครงการรวมมือดานการพัฒนานานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)
(ICDF) โดยการปลูกเสาวรส 3 พันธุ คือ พันธุไทนุง หมาเทียนชิง และเหลืองหวาน นําพันธุไทนุงมาทดสอบ

9

ROYAL PROJECT JOURNAL

การปลูกใน 3 ระบบ คือ โรงเรือนปด (ตาขายกันแมลง) โรงเรือนระบบเปด (ไมมีตาขายกันแมลง) และปลูก
กลางแจง โดยใชหลักการ IPM ครบถวน ผลที่ไดทําใหเห็นชัดเจนวา การปลูกเสาวรสสามารถปลูกกลางแจงได
ถามีการจัดการในระบบ IPM แตจะดีกวา ถาปลูกในโรงเรือนระบบเปด เพราะควบคุมโรคไดดีกวา สวนระบบปด
ใหผลผลิตนอยมาก การอบรมประกอบการสาธิตที่ศูนยฯ หมอกจาม ในแปลงเกษตรกร 2 ราย กับเสาวรส
พันธุหมาเทียนชิง และเหลืองหวาน โดยปลูกกลางแจงและระบบเปด ตามลําดับ ใชหลักการ IPM ครบถวน
พบวา ไดผลผลิตดีมาก มีเกษตรกรสนใจนําไปใชในแปลงปลูกของตนอีก 5 รายในปงบประมาณ 2564 นี้

2 ที่ศูนยฯ ปงคา ไดดําเนินการฝกอบรมโดยใชแปลงเกษตรกรเปนแปลงสาธิต ปลูกเสาวรสพันธุไทนุง

ในโรงเรือนเปด 1 ราย ตามระบบ IPM ครบถวนในชวงฤดูฝน ประสบความสําเร็จสูง เนื่องจากไมพบโรคผลเนา
ในแปลงสาธิต ในขณะที่แปลงปลูกของเกษตรกรรายอื่น ๆ พบโรคผลเนา 50 - 80 เปอรเซนต

ก

ข

ภาพที่ 1 (ก) อาการของโรคไวรัสกับเสาวรส , (ข) อาการผลเนาที่เกิดจากเชื้อรา

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 2 เชื้อสาเหตุของโรคผลเนา เชื้อรา คือ (ก) Alternaria sp.
(ข) Fusarium sp. , (ค) Colletotrichum sp. , (ง) Phytophthora sp.

ก

ข

ค

ภาพที่ 3 ชีวภัณฑของจุลินทรียปฏิปกษ 3 ชนิด (ก) พีพี - ไตรโค , (ข) พีพี-บีเค 33 , (ค) พีพี-บี 15
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ก

ข

ค

ภาพที่ 4 (ก) โรงเรือนระบบปด (มีตาขายกันแมลง) , (ข) โรงเรือนระบบเปด (ไมมีตาขาย) , (ค) ปลูกกลางแจง

ก

ข

ค

ภาพที่ 5 แปลงสาธิต เรื่อง การจัดการศัตรูพืชเสาวรส โดยใชวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)
เพื่อปองกันโรคผลเนา และศัตรูพืชที่สําคัญ ณ ศูนยฯ หมอกจาม ปลูกภายใตโรงเรือนระบบเปด (ไมมีตาขาย)
(ก) เสาวรสพันธุไทนุง , (ข) เสาวรสพันธุหมาเทียงชิง , (ค) เสาวรสพันธุเหลืองหวาน

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ภาพที่ 6 การอบรมประกอบการสาธิตเจาหนาที่และเกษตรกร เรื่อง โรคและแมลงที่สําคัญของเสาวรสบนพื้นที่สูง
และการจัดการศัตรูของเสาวรสโดยชีวภัณฑและสารปลอดภัยระหวางวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
(ก) และ (ข) ศูนยฯ แมทาเหนือ , (ค) และ (ง) ศูนยฯ ปงคา , (จ) ศูนยฯ หมอกจาม
(ฉ) และ (ช) ศูนยฯ หวยนํ้าริน , (ซ) ศูนยฯ หวยสมปอย , (ฌ) สถานีฯ ปางดะ
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ก

ข

ค

ง

จ

ภาพที่ 7 เอกสารประกอบการอบรม และการเผยแพร การใหหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
คูมือโรคและแมลงที่สําคัญของเสาวรสบนพื้นที่สูง (ก) และ (ข) , เอกสารเผยแพรแกเจาหนาที่และเกษตรกร
เรื่องคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชรายชนิดพืชของมูลนิธิโครงการหลวง (ค)
แผนพับโรคและแมลงศัตรูพืชเสาวรสบนพื้นที่สูง (ง) และ (จ)
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เอกสารวิชาการ ศูนยอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง. 2561. คลินิกพืช.348 หนา.

แรดิช

Radish

Seasonal
ม.ค.-ก.พ. , ก.ค.-ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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แนะนําผลผลิต

เสาวรส (Passion fruit) หรือกระทกรกฝรั่ง มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนของพื้นที่สูงในอเมริกาใต เปนไมผล
มีลักษณะ กลม รูปไข หรือผลรียาว ขึ้นอยูกับพันธุ ภายในผลมีเมล็ดสีนํ้าตาลเขมหรือดําเปนจํานวนมาก สวนที่
นําไปใชบริโภค คือ สวนที่เปนนํ้าสีเหลือง - สม มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีความเปนกรดสูง อุดมไปดวยวิตามิน
และแรธาตุรวมอยูหลายชนิด ไดแก วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 กรดโฟลิก ธาตุแคลเซียม
ธาตุเหล็ก ธาตุแมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม ธาตุสังกะสี และคารโบไฮเดรต ทั้งนี้ ยังมีใยอาหาร
ในปริมาณสูงรวมอยูดวย

PASSION FRUIT
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วุนเคก
เสาวรส
วิธีทํา
1. นําเสาวรสมาผาครึ่ง กรองแยกนํ้าเสาวรสและเมล็ดออกจากกัน
2. นํานํ้าเสาวรส นํ้าสะอาด ผงวุน ใสลงในหมอ คนใหสวนผสม
ละลายเขากัน ตั้งทิ้งไวสักครู
3. ตั้งไฟออน คนจนผงวุนและสวนผสมละลาย ปรุงรสดวยเกลือและ
นํ้าตาล จากนั้นเรงไฟใหแรงขึ้น คนจนสวนผสมทั้งหมดละลาย
และเดือดทั่วกันจึงปดไฟ
4. นําสวนผสมที่ละลายเขากันแลวเทใสพิมพเคกขนาดเล็ก ที่มีเมล็ด
เสาวรสเพือ่ เพิม่ เนือ้ สัมผัสของวุน เสาวรส จากนัน้ นําพิมพไปแชเย็น
จนวุนทรงตัว
5. นํานมจืด ผงโกโก ผงวุน ใสลงในหมอ คนใหสวนผสมเขากัน
ตั้งทิ้งไวสักครู
6. ตั้งไฟออน คนจนผงวุนและสวนผสมอื่น ๆ ละลายเขากันปรุงรส
ดวยเกลือและนํ้าตาลปรับไฟกลาง คนจนสวนผสมเดือดทั่วกัน
ปดไฟ

สวนผสม
วุนเสาวรส
นํ้าเสาวรส
ผงวุน
นํ้าตาลทราย
เกลือปน
นํ้าเปลา
วุนช็อกโกแลต
ผงวุน
ผงโกโก
นมจืด
นํ้าตาล
เกลือปน

ณัฐวุฒิ ลายนํ้าเงิน , ทิพา วรเนตรสุดาทิพย
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

200
5
80

กรัม
กรัม
กรัม
เล็กนอย
330 กรัม
5
100
500
30

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
เล็กนอย

14

วารสารโครงการหลวง

บทความ

4 ปที่เปลี่ยนไป

“เลอตอ”
จากพื้นที่ที่มีปญหา หมูบานที่ไมมีใครรูจัก ชาวบานยากจน การเดินทางยากลําบาก หางไกลความเจริญ
สูการไดรับโอกาสที่สรางความยั่งยืน และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาไปในทางที่ดีขึ้น ป 2559 ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเลอตอศูนยลําดับที่ 39 ของมูลนิธิโครงการหลวง ไดกอตั้งขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งอยูในเขตตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก พื้นที่ภูเขาสูงชัน สภาพแวดลอมโดยทั่วไปแหงแลง มีการบุกรุกขยายพื้นที่ปาเพื่อปลูกขาวโพด
และเปนพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝนแหลงใหญของประเทศ จากรายงานของสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ผลูกฝนจาก 204 ไรเพิ่มขึ้นเปน 452.37 ไร ในป 2558/2559
มูลนิธิโครงการหลวงเขาไปชวยเหลือจากการรองขอของราษฎรในพื้นที่ โดยเริ่มดําเนินงานตามรูปแบบ
และแนวทางโครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) ซึ่งไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเพื่อแกปญหาการปลูกฝน ความยากจน
รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลที่เปนจริงในพื้นที่ วางแผนการใชประโยชนที่ดินใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและถูกตองตามกฎหมาย โดยไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหใชประโยชนพื้นที่ ตามมาตรา 19
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ภายใตโครงการพัฒนาปาไมในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทาสองยาง ปาสงวนแหงชาติปาสามหมื่น และปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด เนื้อที่รวม
126,569 ไร 1 งาน 56 ตารางวา แบงพื้นที่ดําเนินการออกเปน พื้นที่คงสภาพปา 71,122.28 ไร คิดเปนรอยละ
67 ของพื้นที่ สวนที่เหลือเปนพื้นที่ใชประโยชน ไดแก แปลงเกษตรกร ที่อยูอาศัยของราษฎร รวมทั้งประสาน
หนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการรวมดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคม ไฟฟา ระบบชลประทาน
และพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
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ภารกิจดานการสรางอาชีพทดแทน เริ่มตนดวยการศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของพืชตาง ๆ ภายใต
สภาพแวดลอม และสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย เปนทางเลือกแกเกษตรกร จากจุดเล็ก ๆ เพื่อเปนตัวอยาง
เกษตรเริ่มแรกเพียง 10 ราย จึงขยายออกไป ปจจุบันนี้มีจํานวนเกษตรกรเขารวมโครงการ 130 ราย พืชสราง
อาชีพสําคัญไดแก คะนาฮองกง หัวไชเทา เสาวรส สตรอวเบอรรี กาแฟและพืชไร เกษตรกรมีรายไดเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
เปน 20,000 บาท/ป สูงกวารายไดจากฝน และการปลูกขาวโพด รวมทั้งยังใชพื้นที่เพาะปลูกนอยกวาขาวโพด
ถึง 14 เทา
จากการพัฒนากวา 4 ป นํามาสูผ ลลัพธของการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ าํ คัญ และดําเนินงานมุง สูเ ปาหมายสําคัญตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือ
• พื้นที่ปลูกฝนลดลง กวารอยละ 98
• พื้นที่เขาหัวโลนปรับเปลี่ยนไปสูพื้นที่สีเขียว
• เปนชุมชนที่พัฒนาอยางสมดุลทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• เปนศูนยสาธิตการปลูกพืชทางเลือกแบบโครงการหลวง
เพื่อเปนตัวอยางราษฎร นักเรียน เยาวชนในพื้นที่
• เปนพื้นที่ตัวอยางที่คนสามารถอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน
โดยการจัดระเบียบการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมขัดตอ
กฎหมาย ดวยการประสานความรวมมือของภาครัฐที่เกี่ยวของ
แยกสวนที่เปนปา และพื้นที่เพาะปลูกออกจากกัน
• ฟนฟูปาสวนที่เสื่อมโทรม สงเสริมการปลูกปาชาวบาน
ตามแนวพระราชดําริปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในพืน้ ทีเ่ กษตร
ไดจัดทําแปลงในระบบอนุรักษดินและนํ้า ใชโรงเรือนเพื่อลดพื้นที่
และเพิ่มปริมาณการผลิตตอหนวย รวมทั้งปองกันความเสียหาย
จากปจจัยแวดลอม
• พัฒนาและสงเสริมการรวมกลุมของเยาวชน กลุมสตรี
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมสรางความเขมแข็ง โดยความรวมกับมือหนวยงาน
เชน กลุมหัตถกรรม กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ (รวมกับ พม. สวพส.)
โครงการ Safe Zone การสรางพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ศูนยเลอตอ
(รวมกับป.ป.ส.) และโครงการอุตุนิยมวิทยาเสียงตามสาย (รวมกับ
กรมอุตุนิยมวิทยา)

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ชุมชนเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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นางวาที ประวัติพงสกร
อายุ 43 ป

“

ยกมือขึ้นเปนคนแรกคะ ตอนที่เจาหนาที่มาบอกวาจะมาตั้ง
โครงการหลวงในหมูบานตอนนี้ปลูกผัก ปลูกไมผล เขารวมกิจกรรม
กับโครงการหลวงก็พอมีพอใชถึงจะไดนอย แตก็ไดทุกเดือน บางเดือน
ก็ได 3,000 บาท บางเดือนก็ได 4,000 บาท ขึ้นอยูกับผักคุณภาพดี
หรือไมดีดวย ดีใจที่ ในหลวงไดมาตั้งโครงการหลวงที่เลอตอ ที่เปน
แหงสุดทายที่เลอตอ หมูบานอื่นก็ตองการใหโครงการหลวงเขาไปตั้ง
แตในหลวงก็เลือกที่บานเลอตอ ขอบคุณในหลวงที่มาทําถนนให ที่มา
ทําไฟฟาใหทุกคนไดใช ก็จะเขารวมกิจกรรมกับโครงการหลวงตอไป
กลัวโครงการหลวงจะยายไปตั้งที่อื่น ก็มีทั้งคนที่อยากเขารวม และ
ยังไมพรอมที่จะเขารวมโครงการ

”
“
”

นายหมอปริ รักษาพนาไพร
อายุ 65 ป

สมัยที่โครงการหลวงยังไมมาก็ปลูกฝน แอบปลูกถาโดน
เจาหนาที่จับไดโดนตัดทิ้งหมด แตเดี๋ยวนี้ไมทําแลว มาเขารวมกับ
โครงการหลวงไดปลูกผัก คอส หัวไชเทา รายไดก็ดีกวาไมตองกลัว
ถูกจับ ชาวบานคนอื่นที่มาทําดวยกันก็มีรายไดเหมือนกันหมด

แตงกวาญี่ปุน

Japanese Cucumber

Seasonal
ม.ค.-มี.ค. , ก.ค.-ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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นายศิริชัย พานสกุลบุตร
อายุ 37 ป

“
”

ตอนนี้ผมปลูกไมยืนตนพวกกาแฟ เสาวรส อาโวคาโด
เมื่อกอนนี้ปลูกขาวไร ทํามาตั้งแตปูยาตายายรายไดไมคอยดี
พอโครงการหลวงใหปลูกผัก ผมสนใจไดมาสมัครเปนสมาชิก
จากครั้งแรกที่ไมมีความรูเลย ตอนนี้ไดรูจักพืชใหม ๆ มากขึ้น
เปนเปนอาชีพใหมของผมเลย”

นายหมอโพละ รุงดํารงชัย
อายุ 59 ป
นางมื้อเลอะ รุงดํารงชัย
อายุ 54 ป

“

มาปลู ก ผั ก กั บ โครงการหลวง ช ว ยกั น ทํ า
ทั้งครอบครัว ทํามาตั้งแตโครงการหลวงเขามาใหม ๆ
ตอนนี้มี 4 โรงเรือน ปลูกคะนา เบบี้ฮองเต และกําลัง
ลองปลูกสตรอวเบอรรี พอมีโครงการหลวงในหมูบาน
มีถนน มีไฟฟาใช จึงอยากจะปลูกผักตอบแทนให
ในหลวงและโครงการหลวง

ซูกินีเหลือง

Yellow Zucchini

”

Seasonal
ม.ค.-มี.ค. , ก.ค.-ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผลิตภัณฑจากเห็ดหลินจือ
โครงการหลวง

ในสภาวการณปจ จุบนั เราสามารถสรางภูมคิ มุ กันใหกบั ตัวเองไดงา ย ๆ ดวยการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชนใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย เห็ดจัดเปน
อาหารประเภทผักที่ปราศจากไขมันและไดรับความนิยมบริโภคกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
เห็ดหลินจือ ถือเปนราชาแหงสมุนไพรจีนที่มีการใชมานานกวา 4,000 ป ทั้งในประเทศจีน
ญี่ปุน ไตหวัน รวมทั้งประเทศไทย เปนยาอายุวัฒนะและรักษาโรคตาง ๆ จะเห็นไดวา
ปจจุบันมีผลิตภัณฑเห็ดหลินจือในทองตลาดมากมาย
เห็ดหลินจือโครงการหลวง ถูกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลากหลายชนิด เพราะใน
ตัวของเห็ดหลินจือนีม้ สี ารสําคัญทีม่ ปี ระโยชนตอ รางกาย ไดแก สารโพลิแซคคาไรด ชวยปรับ
ระบบภูมิคุมกัน ลดระดับนํ้าตาลในเลือด มีสารไตรเทอรปนอยด ซึ่งชวยตานเซลลมะเร็ง
ลดภาวะไขมันในเลือดสูง ลดคลอเลสเตอรอล, ชวยบํารุงตับ, ควบคุมระดับความดันโลหิต
ใหปกติ, ชวยลดอาการแพจากโรคภูมแิ พ มีสารนิวคลีโอไซดและนิวคลีโอไทด ชวยยับยัง้ การ
เกาะกลุมของเกล็ดเลือด ปรับปรุงระบบภูมิคุมกัน บรรเทาอาการปวด
ผูสนใจ สามารถติดตอสั่งซื้อและเลือกซื้อไดรานโครงการหลวงทุกสาขา
หรือ งานขาย เชียงใหม 053-211-613.211-656 /งานขายกรุงเทพฯ 02-579-4747
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39 เสนทางศูนยเรียนรู

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
บานสะโง ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จากจุดเหนือสุดของประเทศไทย ณ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดินแดนสามเหลี่ยมทองคําและ
แมนํ้าโขง พื้นที่รอยตอระหวาง 3 ประเทศ คือ ไทย สาธารณรัฐประชาชนลาว และ เมียนมาร ซึ่งเปนพื้นที่
เศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย และเปนที่ตั้งของหมูบานดอยสะโง ในอดีตบริเวณนี้ชาวเขาที่
อาศัยอยูมีฐานะยากจน และปลูกพืชเสพติด สรางความเสียหายตอสภาพแวดลอมในพื้นที่
ยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังหมูบานสะโง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไดพระราชทาน
สิ่งของ ยาชุด เครื่องเขียน แบบเรียนตาง ๆ แกครู นักเรียน ตลอดจนเจาหนาที่กรมประชาสงเคราะห และ
กรมพัฒนาที่ดิน ที่ประจําอยูหมูบานสะโง ตอมาจึงไดมีการกอตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะขึ้น ในป
พ.ศ. 2522 อยางเปนทางการ ในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขา โดยความรวมมือของมูลนิธิโครงการหลวง
และมหาวิทยาลัยแมโจ

พีช

Peach

Seasonal
มี.ค.-พ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ปจจุบันศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มีประชากร
ในความรับผิดชอบ จํานวน 4 หมูบาน รวม 1,105 ครัวเรือน
2,976 คน เปนชาวอาขา ไทลื้อ และคนเมือง การดําเนินงาน
ของศูนยฯ ไดมุงเนนการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาอาชีพฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนใหชุมชน
พึ่งพาตนเอง ปลูกจิตสํานึกใหรักและ หวงแหนปาตนนํ้า รวมทั้ง
การพัฒนาระบบการบริหารรวมกับหนวยงานราชการ ตลอดจน
การมีสว นรวมของชุมชนตาง ๆ ใหเห็นความสําคัญในการพัฒนา
และส ง เสริ ม เกษตรกรในการเพาะปลู ก พื ช ผั ก ภายใต ร ะบบ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยศูนยไดสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกพืชชนิดตาง ๆ ไดแก ผักกาดกวางตุง มะเขือมวงกานดํา
องุน เสาวรส มันเทศญี่ปุน ฟกทองญี่ปุน และยังเปนศูนยเรียนรู
ศึกษาดูงานดานการแปรรูปสมุนไพรอบแหง โดยทางศูนยฯ
มีพืชสมุนไพรที่สงเสริม จํานวน 3 ชนิดไดแก ดอกคารโมมาย
เกกฮวย และหญาหวาน มีเกษตรกรเขารวมปลูกพืชสมุนไพร
จํานวน 250 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 42.5 ไร

ทารากอน
Taragon

Seasonal
ม.ค.-ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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“เกกฮวย” พืชเศรษฐกิจพลิกชีวิตเกษตรกร
ดอกเบญจมาศปา หรือดอกเกกฮวยสีเหลือง ไดถูกนํามาสงเสริม
ให เ กษตรกรในศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงสะโงะ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ตัง้ แตป 2552 และเกษตรกรไดทดลองปลูกจนไดดอกเกกฮวยมีคณ
ุ ภาพดี
จนกลายเปนพืชเศรษฐกิจอันดับหนึง่ ทีส่ รางรายไดใหเกษตรกรในพืน้ กวา
50,000บาท /ครัวเรือน และเปนแหลงที่ปลูกดอกเกกฮวยสีเหลือง
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในประเทศ สําหรับกระบวนการผลิตเกกฮวย เกษตรกรจะเริม่
ปลูกดอกเกกฮวยในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน - มกราคม จากนั้น
จึ ง เก็ บ เกี่ ย วดอกสด นํ า มาส ง ให ท างศู น ย ฯ ทํ า การแปรรู ป โดยใช
กระบวนการอบแหงเพื่อนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑเก็กฮวยอบแหง
ทีม่ กี ลิน่ หอมเปนเอกลักษณ จําหนายในรานโครงการหลวงและผลิตภัณฑ
นํ้าสมุนไพรดอยคํา
โดยขั้ น ตอนของกระบวนการอบแห ง มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ไดรับมอบเครื่องอบแหงระบบถาดหมุนจํานวน 8 เครื่อง จากสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ภายใตโครงการ
การพั ฒ นากระบวนการแปรรู ป ดอกคาโมมายล ดอกเบญจมาศป า
(เก ก ฮวย) และพื ช สมุ น ไพรอบแห ง โดยเป น เครื่ อ งอบแห ง ลมร อ น
(Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัมตอครั้ง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณ
ผลผลิตไดมากถึง 250 ตันสดตอป ซึ่งชวยลดการสูญเสียผลผลิตสด
ที่รอการอบแหง กระจายความรอนในหองอบแหงไดทั่วถึง สมํ่าเสมอ
ทําใหรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถเปนเครื่องตนแบบ
ที่ ไ ด มาตรฐานชวยยกระดับกระบวนการแปรรู ปสมุ นไพรชาดอกไม
ไดมากยิ่งขึ้น
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แนะนําผลผลิต

เห็ดรวมโครงการหลวง ประกอบดวย เห็ดชนิดตาง ๆ ไดแก เห็ดนางนวล เห็ดนางรมดอย เห็ดนางรมทอง
เห็ดนางรมหลวง เห็ดปุยฝาย และเห็ดอืน่ ๆ ตามฤดูกาล เห็ด 1 ถวย หรือประมาณ 96 กรัม ใหพลังงานประมาณ
21.1 กิโลแคลอรี อุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุตางๆ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม สังกะสี ทองแดง ซีลีเนียม วิตามินซี วิตามินดี โฟเลต วิตามินบี หรือไนอาซิน
และไฟเบอร สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลากหลายวิธี ทั้ง ตม ผัก ปง ยาง ทอด อบ นึ่ง หรือแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑใหมไดอีกนานาชนิด เชน ขาวเกรียบเห็ด นํ้าเห็ดสกัด ทองมวนเห็ด ฯลฯ

MUSHROOM
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นักเก็ต

เห็ด

วิธีทํา
ชั่งสวนผสมตามสูตร นําเห็ดไปลางนํ้าสะอาด พักไว
ใหสะเด็ดนํ้าแลวนํามาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ หลังจากนั้นนําเห็ด
ทั้งหมดใสลงในอางผสม เติมซีอิ๊วขาว เห็ดหอม เกลือ และ
พริ ก ไทยปน ผสมใหเ ขากัน หลังจากนั้ นใส แ ป ง สาลี แ ละ
นํ้ามันรําขาว นวดสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน ชั่งนํ้าหนัก
นักเก็ต 12 กรัม ปน เปนกอนแบน ๆ หรือตามรูปรางทีต่ อ งการ
หลังจากนั้นนําไปชุบเกล็ดขนมปง และชุบไข โดยทําการชุบ
2 รอบ กอนนําไปทอดใหไดนักเก็ตเห็ดสีเหลืองทอง ตักเสิรฟ
ใสจานรับประทานกับซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศ

สวนผสม
เห็ดนางฟาภูฐาน
เห็ดหอม
เห็ดหูหนู
แปงสาลี
พริกไทยปน
ซีอิ๊วขาวเห็ดหอม
เกลือปน
นํ้ามันรําขาว

พิศมัย ศรีชาเยช , ขนิษฐา คําแกว
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

100
40
10
100
6
10
2
20

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

24

วารสารโครงการหลวง

ภาพเกาเลาเรื่อง

ป 2530
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรเสด็จและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรงานวิจัยทดสอบไมผลชนิดตาง ๆ เชน องุน มะเดื่อฝรั่ง ทับทิมเมล็ดนิ่ม
มะขามปอม กีวฟี รุต เสาวรส ราสเบอรรี่ ณ หนวยวิจยั ขุนหวยแหง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ตําบลบานหลวง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ขุนหวยแหง
หนวยวิจยั ขุนหวยแหง เปนทีต่ งั้ ของสถานีวจิ ยั ยอย ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท ทีอ่ ยูห า งตัวสถานีใหญ
(บานขุนกลาง) ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เปนหนวยหลักในการวิจยั ไมดอกไมประดับเขตหนาว และไมผลเขตหนาว
ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูดานไมดอกและไมประดับที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวง บนพื้นที่กวา
193 ไร ประกอบไปดวย แปลงรวบรวมพันธุพืชที่สําคัญ อาทิ แปลงปลูกพีชเนคทารีน องุน สตรอวเบอรรี
กีวีฟรุต อาโวคาโด ในสวนของงานวิจัยพันธุไมดอก มีแปลงรวบรวมสายพันธุกุหลาบตางประเทศกวา 17 พันธุ
แปลงรวบรวมพันธุไฮเดรนเยีย เยอบีรา รองเทานารี ฯลฯ รวมถึงงานวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อปรับปรุงพันธุ
ดอกไมนานาชนิด โดยมีหนาที่หลัก คือ การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุไมดอกไมประดับในสภาพปลอดเชื้อ
ศึกษาและคัดเลือกพันธุไ มตดั ดอกและไมประดับ ผลจากการทดสอบปลูกพืชพันธุต า ง ๆ จากทีแ่ หงนี้ ไดขยายผล
นําไปสงเสริมใหแกเกษตรกรชาวเขารอบ ๆ สถานีปลูกเพื่อสรางอาชีพ และมีรายไดอยางพอเพียง

ป 2564
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บุคคลในเรื่อง

นางสาวแสงรวี ศิริพรประภา

เกษตรกรบานหวยขมิ้น ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ
แสงรวี เกษตรกรหฺญิงแกรงแหงบานหวยขมิ้นในพื้นที่สงเสริม
ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม เริ่มทําอาชีพเกษตรกรตั้งแตเรียนจบสายอาชีพ
ซึง่ ไดรบั วุฒกิ ารศึกษา ปวช. จากเหตุการณทคี่ ณ
ุ พอลมปวยไมสามารถ
ทําการเกษตรไดอีกตอไป เธอจึงรับหนาที่นี้แทนเพื่อดูแลและหาเลี้ยง
ครอบครัว
โดยเขารวมเปนเกษตรกรของโครงการหลวงมา 2 ปแลว โดยในแตละปจะไดรับการสงเสริมใหปลูกพืช
หมุนเวียน เชน สลัด กะหลํ่าแดง บีทรูท ผักกาดแกว ผักกาดขาว เปนตน ซึ่งขอดีของการปลูกพืชหมุนเวียนนั้น
เปนการอนุรักษดินและรักษาธาตุอาหารในดินใหสมดุล ชวยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลง นอกจากนี้
ยังมีการใชสารชีวภัณฑตามคูมือของโครงหลวงอีกดวย
แสงรวี เปนหนึ่งในเกษตรกรตัวอยางที่ไมเคยหยุดเรียนรู ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีที่โครงการหลวง
นํามาเผยแพร โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันอารักขาพืช PPC ไมวาจะเจอปญหาใด ๆ ก็สามารถปรึกษาเจาหนาที่
ไดตลอด หรือถายังไมเขาใจเจาหนาที่ก็จะมาใหความรูในพื้นที่แปลงเกษตร
แสงรวี เผยความรูส กึ ทีไ่ ดมาเปนเกษตรกรของโครงการหลวงวา “รูส กึ ใจดีและภาคภูมใิ จมากทีไ่ ดผลิตพืชผัก
ปลอดภัยไรสารอันตรายใหกับผูบริโภค ถาเกิดไมมีโครงการหลวงก็ไมมีอยางทุกวันนี้ เพราะรายไดสวนใหญ
ก็มาจากการปลูกผักสงใหกับโครงการหลวงการเปนอยูในครอบครัวดีขึ้น สรางรายได กินอยูพอเพียงอยางมี
ความสุข” และยังฝากถึงผูบริโภคผักโครงการหลวงอีกวา “ผักปลอดภัย สด อรอย มีการดูแลรักษาตามระบบ
อยางดี ผักที่สงไปถึงมือผูบริโภคจะถูกตรวจสอบโดยเจาหนาที่โครงการหลวงอยางเครงครัด การปลูกผักสมัยนี้
มีการใชสารชีวภัณฑเขามาเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้นผูบริโภคจะไดรับความปลอดภัยหายหวง”
เรื่องโดย นางสาววิริยา วงษเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
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กาวทันเทคโนโลยี

3 เทคโนโลยี

ลดความรอนผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
ปจจุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นถายอยางรวดเร็ว จนทุกวงการตางขานรับ
เทคโนโลยี เพือ่ นําเขามาชวยในการจัดการบริหารกิจการงานใหสาํ เร็จลุลว ง ไมเวนแมแตภาคการเกษตร ทีม่ กี าร
ตอบรับเทคโนโลยีเขามาชวยจัดการฟารม เพื่อคาดหวังผลลัพธอันแมนยํามากขึ้น เชน การใช IoT (Internet
of Things) รวมกับปญญาประดิษฐ และเครื่องจักรกล เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต ที่สามารถแกปญหา
ตอบโจทยไดอยางตรงจุด
ปจจุบันถือไดวาประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญรายหนึ่งของโลก มีการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ตลาด กระบวนการผลิต การขนสง การจําหนายและการเก็บรักษาผลผลิต ผักและผลไม
จึงจําเปนตองมีหอ งเย็นเพือ่ การเก็บรักษา คุณภาพผลผลิต หากการดําเนินการจัดเก็บไมดี จะสงผลตอการเก็บรักษา
ผักและผลไม ทั้งนี้เพื่อลดการเก็บรักษาหรือคุณภาพสงผลผลิต ตอผลประโยชนของผูจําหนาย ซึ่งเทคโนโลยี
การลดความรอนของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวสามารถทําไดดังนี้

1 Room cooling
ระบบหองเย็น เปนวิธีงาย ๆ ซึ่งใชเพียงแคหองเย็น ผลิตผลจะถูกบรรจุในภาชนะบรรจุ นําไป
วางไวในหองเย็น เวนชองวางไวเพียงพอตอการหมุนเวียนของอากาศเย็น วิธีนี้สามารถใชกับพืชผัก
สวนใหญ แตไมเหมาะสําหรับผลิตผลที่ตองการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว นิยมใชเก็บรักษาผลิตผล
หลังการลดอุณหภูมิ อัตราการลดของอุณหภูมิจะขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องปรับอากาศและขนาด
ของพัดลมที่ใชหมุนเวียน ถายเทอากาศผานผลิตผล
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ระบบนี้จะใชเครื่องปรับอากาศใหมีอุณหภูมิตํ่า และความชื้นสัมพัทธสูง เปนการลดอุณหภูมิ
โดยการเปาอากาศเย็นอุณหภูมิประมาณ 0 - 3 °C และทําการหมุนเวียนอากาศดวยความเร็วสูง
การทําใหอากาศเย็นไหลผานและแทรกตัวเขาไประหวางภาชนะบรรจุดวยความเร็วสูง จะทําให
อากาศพาความรอนออกจากผลิตผลอยางรวดเร็วและควรติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
เพือ่ ใหพดั ลมหยุดทํางาน เมือ่ อุณหภูมใิ นผลิตผลลดลงตามทีก่ าํ หนด เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียนํา้
ของผลิตผล หลังจากนั้นนําผลิตผลไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

2 Forced aircooling

3 Vacuum cooling
การใชสุญญากาศหรือการลดความดัน เปนวิธีการลดอุณหภูมิที่รวดเร็วที่สุด นิยมใชกับผัก
ใบตาง ๆ ทําไดโดยการใสผลผลิตในภาชนะที่ปดมิดชิด แลวดูดอากาศออก โดยใชปมสุญญากาศ
จนมีความดันประมาณ 4.5 - 4.6 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งที่ความดันนี้นํ้าจะมีจุดเดือดที่ 0 °C ทําให
นํ้าระเหยเปนไอนํ้าออกจากผลิตผลอยางรวดเร็ว ผลิตผลอาจจะเหี่ยว เนื่องจากสูญเสียนํ้ามาก
ถาหากใชเวลานานเกินไป ดังนั้นกอนนําผลิตผลเขาลดอุณหภูมิ จะตองใชนํ้าเย็นฉีดพนใหใบเปยก
อัตราการลดลงของอุณหภูมใิ นผลิตผล ขึน้ อยูก บั อัตราการสูญเสียนํา้ ของพืช หลังจากลดอุณหภูมแิ ลว
จําเปนตองเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ่า และขนสงโดยรถหองเย็น
มูลนิธิโครงการหลวงไดมีการพัฒนาระบบหวงโซความเย็น ระบบ Vacuum cooling และ Forced air Cooling ในกระบวนการจัดการหลังเก็บที่ศูนยผลิตผลโครงการหลวง เพื่อจัดเก็บผลผลิตของเกษตรกรกอน
นําออกสูต ลาด มีผลทําใหคณ
ุ ภาพผลผลิตดีขนึ้ และมีอายุหลังการเก็บเกีย่ วนานกวาปกติ ดังนัน้ หลังการเก็บเกีย่ ว
ควรมีการทําใหอุณหภูมิของผลิตผลลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตผลที่มีอัตราการหายใจสูง เชน บรอคโคลี่
ปวยเลง ขาวโพดหวาน เห็ด คะนา และถั่วตาง ๆ วิธีการดึงความรอนออกจากใจกลางพืชโดยการลดอุณหภูมิ
เอาความรอนออกและนําความเย็นเขาไปจะทําใหผลผลิตมีอายุยาวนานขึ้น ทั้งนี้จะสงผลใหเกษตรกรมีรายได
มากขึ้น เนื่องจากผลผลิตสามารถยืดอายุไวจําหนายในชวงตางฤดูอีกดวย
เรียบเรียงโดย นางสาววิริยา วงษเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง
ที่มา : https://www.phtnet.org/newsletter/Issue12/pht_tips.asp
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บทความ

กาแฟ

Single Origin
ที่อางขาง

เรียบเรียงโดย น.ส.ปนมณี ขุนดวง
นักวิชาการกาแฟ สถานีเกษตรหลวงอางขาง

Single origin คือ กาแฟที่มาจากแหลงเพาะปลูกเดียว มีรสชาติอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวตามแหลง
เพาะปลูก กรรมวิธีการแปรรูป รวมไปถึงกระบวนการคั่วในระดับเดียวเพื่อดึงเอา เอกลักษณของรสชาติกาแฟ
ออกมาใหไดมากที่สุด ซึ่งนอกจากที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีอีกหลายปจจัย ที่มีผลตอคุณภาพและ รสชาติของ
กาแฟทั้งสิ้นไมวาจะเปน ดิน สภาพอากาศ ความสูงจากระดับนํ้าทะเล แสงแดด หรือนํ้า เปนตน
หลายคนชื่นชอบการดื่ม Single origin เนื่องจาก ตองการเสพเรื่องราวของเมล็ดกาแฟในแตละสถานที่
ความชัดเจนและสัมผัสถึงคุณภาพ และรสชาติที่แทจริงของกาแฟจากแหลงนั้น ๆ โดยไมมีรสชาติอื่นใดมาบดบัง
ปจจุบัน Single origin ที่นาสนใจ มีทั้งจากในและตางประเทศใหเลือกมากมาย เนื่องจากผูผลิตกาแฟจาก
หลาย ๆ สวนมีการพัฒนากระบวนการตาง ๆ รวมทั้งการแปรรูปกาแฟ (Coffee Process) ใหมีคุณภาพดีขึ้น
และมีการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ที่แปลกใหมเพื่อใหเกิดความแตกตาง
สถานีเกษตรหลวงอางขาง ไดเริ่มนํากาแฟพันธุอะราบิกาเขามาทดลองปลูกเมื่อป พ.ศ. 2540 ตอมา
นําสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูก โดยปจจุบันทําการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกาแฟทั้งหมด 3 หมูบาน
9 หยอมบาน (บานนอแล, บานขอบดง, บานปางมา, บานคุม, บานหลวง, บานผาแดง, บานสินชัย, บานถํ้างอบ
และ บานปาเกี๊ยะ) โดยปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรเอง ซึ่งแตละแหงเปนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางตั้งแต 1,100 - 1,600 เมตร และปลูกภายใตรมเงาไมผลชนิดอื่น ๆ เชน อะโวคาโด, พีช, บวย, พลัม
และมะนาวหวาน เปนตน รวมทั้งในพื้นที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิ เฉลี่ย 17.7 องศาเซลเซียส จึงถือไดวา
เปนพื้นที่ที่เหมาะตอการผลิตกาแฟคุณภาพสูง
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ดวยศักยภาพดานพื้นที่ที่ไดเปรียบกวาหลาย ๆ แหลงปลูก และเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาแฟ
อีกทัง้ เปนการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดภายนอก งานสงเสริมกาแฟ สถานีเกษตรหลวงอางขาง
จึงใหความสําคัญในการผลิตกาแฟอางขาง และพัฒนาเพือ่ เปน Single Origin ซึง่ นอกจากขอไดเปรียบดานพืน้ ที่
และสภาพภูมิศาสตรแลว กระบวนการแปรรูปกาแฟยังมีผลตอคุณภาพ และรสชาติของกาแฟ ถึง 60% ดังนั้น
หลังชวงฤดูกาลเก็บเกีย่ วผลผลิตกาแฟทีส่ ถานีฯ อางขาง คือชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป จะมีการ
แปรรูปกาแฟ โดยใชวธิ เี ปยก Wet Process (เก็บ>ลอยนํา้ >ปอกเปลือกกาแฟผลสด>หมักนํา้ สะอาด 24 - 28 ชม.>
ขัดเมือกโดยเครื่องขัดเมือกหรือแรงงานคน>ตาก>ไดกาแฟกะลา) ซึ่งเปนวิธีการแปรรูปกาแฟที่สะอาดที่สุดและ
สามารถดึงรสชาติที่แทจริงของกาแฟออกมาไดมากที่สุด
ปจจุบันงานสงเสริมกาแฟสถานีฯ อางขาง มีการอบรมใหความรูแกเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพื้นที่ไดรูจัก
กาแฟชนิดพิเศษ (Specialty coffee) มีการศึกษาดูงานในพืน้ ทีผ่ ลิตกาแฟในแหลงอืน่ ๆ เพือ่ ศึกษาถึงความแตกตาง
ในแตละแหลงผลิต นอกจากนี้ยังไดมีการตั้งกลุมแปรรูปกาแฟขึ้นที่บานหลวง หมู 5 ตําบล แมงอน อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม โดยมีกิจกรรมหลัก คือการแปรรูปกาแฟเพื่อผลิตกาแฟคุณภาพดีและตอยอดนําไปสูการผลิต
เปนกาแฟ Single origin ตอไป ในอนาคต

แหลงที่มา
• Synova Beverage and Bakery specialist,
https:// ww w.synova.biz/activity/other-update/what-is-single-origin-coffee/TH;2562
• Single origin & B l end, Thealisons,
https://www.thealisonsenx.com/single-origin-blend/:2561
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คลินิกพืช

หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่ว
(Bean fly) ภัยรายที่ตองระวัง

ในการปลูกพืชตระกูลถั่วเชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วฝกยาว ถั่วแขก
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและมักประสบปญหา คือ ศัตรูพืชที่สรางความเสียหายตอผลผลิต
ของเกษตรกรโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่สภาพอากาศแหงแลงหรือฝนทิ้งชวง จะเกิด
การระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญหลายชนิด อาทิ หนอนแมลงวันเจาะลําตน
หนอนเจาะฝก เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน เปนตน
สําหรับหนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่ว (Bean ﬂy) มักพบระบาดในชวงที่ถั่วปลูกใหมอายุไมเกิน 14 วัน
ซึ่งจะพบตัวเต็มวัยที่เปนแมลงวันขนาดเล็ก ลําตัวสีเทาดํา ปกใส บริเวณใบออน โดยเฉพาะตนกลาของถั่ว
โดยเพศเมียจะวางไขในเนื้อเยื่อพืชสวนที่กําลังเจริญหรือสวนที่ออนนุม อาทิ ใบจริงคูแรก และใบประกอบ
ขอที่ 2 บริเวณใกลกับกานใบ และตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไขไดถึง 56 - 48 ฟอง หนอนเมื่อฟกออกจากไขแลว
จะชอนไชตามเสนใบไปที่กานใบ เพื่อเขาไปกัดกินเนื้อเยื่อที่บริเวณไสกลางลําตน หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่ว
ที่พบระบาดในแปลงปลูกถั่วอยูเสมอมีอยู 2 ชนิด คือ หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่ว Melanagromyza sojae
ที่อาศัยกัดกินอยูภายในลําตนถั่วบริเวณกลางลําตน และอีกหนึ่งชนิดเรียกวา หนอนแมลงวันเจาะโคนตนถั่ว
Ophiomyia phaseoli ซึง่ จะพบทําลายอยูใ ตผวิ เปลือกบริเวณโคนตน หนอนแมลงวันเจาะลําตนถัว่ ทัง้ 2 ชนิดนี้
ถาพบทําลายในระยะแรกการเจริญเติบโตของถัว่ จะทําใหตน ตาย แตถา ทําลายในระยะตนโตจะทําใหตน แคระแกร็น
ขอโปง ปลองสั้น และผลผลิตลดลงมากกวา 40% หรือเสียหายทั้งแปลงได สําหรับการระบาดนั้นสามารถ
พบไดทั่วไปและทุกฤดูปลูก ดังนั้นควรเฝาระวังและติดตามการระบาดของแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ เพื่อใหทันตอ
การปองกันกําจัดและไมใหเกิดความเสียตอผลผลิตในแปลง
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การปองกันกําจัด : เนื่องจากการทําลายของหนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่วไมเดนชัดเหมือนศัตรูชนิดอื่น
และเขาทําลายตั้งแตระยะแรกของการเจริญเติบโตของถั่วจึงควรทําการปองกันดังนี้

1 การปลูกถั่วในฤดูแลงควรปลูกประมาณกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่งเปนชวงที่
2
3
4
5

หนอนแมลงวันเจาะตนถั่ว และแมลงศัตรูอื่นๆระบาดนอยที่สุด
คลุกเมล็ดกอนปลูกดวยสารกําจัดแมลงอิมิดาคลอพริด 70% WS อัตรา 3 - 5 กรัม ตอเมล็ดถั่ว 1 กก.
ใชสารกําจัดแมลงเบนฟูราคารบ 3% G อัตรา 4กก.ตอไรรองกนหลุมกอนปลูก
หมั่นสํารวจแปลงและติดตามสถานการณศัตรูพืชอยางสมํ่าเสมอ
เมื่อใบจริงคูแรกคลี่เต็มที่หรืออายุประมาณ 7 - 10 วันหลังงอกพนสารกําจัดแมลง ฟโปรนิล 5% SC
อัตรา 20 - 40 มม.ตอนํ้า 20 ลิตร และพนซํ้าอีกครั้ง หางจากครั้งแรก 7 วัน หรือใชเมล็ดสะเดาบด
อัตรา 1 กก.ตอนํ้า 20 ลิตร แชนํ้า 1 คืนแลวนําไปฉีดพนทุก ๆ 5 วัน เพื่อไลตัวเต็มวัย หรือใชเชื้อรา
เมทาไรเซียม อัตรา 200 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนใหทั่วตนพืชและบนดิน ทุก ๆ 5 วัน

1. ลักษณะตัวเต็มวัย และการทําลาย

2. ลักษณะตนถั่วที่ถูกทําลาย

3. ลักษณะของดักแด
4. เมล็ดสะเดาบด และเชื้อราเมทาไรเซียม
สําหรับปองกันกําจัด

ขอมูลอางอิง
3. ลักษณะของดักแด
http://www.ppsf.doae.go.th/pest_management/index_legumes/bean_ﬂy/bean_ﬂy.html
https://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/soy_insect.html
https://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=5219&s=tblplant
http://hort.ezathai.org/?p=3500
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รักษสุขภาพ

การทิ้งหนากากอนามัยอยางถูกวิธี
ขอมูล จาก www.kapook.com

เพราะหนากากอนามัยใชแลวอาจมีสารคัดหลั่งอยางนํ้าลาย นํ้ามูก หรือเสมหะ
ปนเปอนอยู จึงถือเปนขยะติดเชื้อที่สามารถแพรเชื้อโรค เชน เชื้อกอโรคโควิด 19
ใหคนที่สัมผัสหนากากอนามัยใชแลวได ดังนั้น เพื่อใหหนากากอนามัย ของเราไมเปน
อันตรายตอผูอื่น โดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงตอโรค COVID 19 เราก็ควรเรียนรู
การทิ้งหนากากอนามัยอยางถูกวิธี ซึ่งสามารถทําได ดังนี้
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1. ลางมือใหสะอาดกอนถอดหนากากอนามัย
2. ใชมือทั้งสองขางจับที่สายรัด แลวดึงหนากากอนามัย โดยดันออกไปดานหนาเปนแนวตรง ไมใชมือสัมผัส
ดานหนาของหนากากอนามัย
3. ทําตําหนิหนากากอนามัยกอนทิ้ง เชน ใชกรรไกรตัด เพื่อปองกันการนํากลับมาใชใหม
4. จับที่ขอบหนากากแลวพับครึ่ง เก็บสวนที่สัมผัสรางกายใหอยูดานใน
5. พับครึ่งอีก 2 ทบ ใหเชือกทั้ง 2 ฝงอยูดานเดียวกัน แลวใชเชือกพันรอบหนากาก มัดใหแนน
6. ใสถุงรองรับ (แยกจากขยะชิ้นอื่น) แลวมัดปากถุงใหแนน แตสําหรับผูมีความเสี่ยง ตองแยกสังเกตอาการ
ใหทิ้งหนากากอนามัยลงในถุง 2 ชั้น แลวราดนํ้ายาฆาเชื้อ เชน นํ้ายาฟอกขาว (โซเดียมไฮเปอรคลอไรด 5%)
กอนมัดปากถุงใหแนน
7. เขียนกํากับบนถุงวาขยะติดเชื้อ
8. ทิ้งหนากากอนามัยลงถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะที่มีฝาปด
9. ลางมือดวยนํ้าและสบูนาน 20 วินาที หรือถาไมสะดวกใหใชเจลแอลกอฮอลลางมือโดยทันที

ทิ้งหนากากอนามัยใสขวดนํ้า
ขอเตือนวาอยาทํา

วิธีทิ้งหนากากอนามัยที่ถูกตอง

ตามสื่อโซเชียลมีเดีย มีการแนะนําใหทิ้งหนากากอนามัยใชแลวลงในขวดนํ้าพลาสติก ซึ่งวิธีนี้ไมใชวิธีที่
ปลอดภัยเลย เพราะขวดนํ้าพลาสติกเปนขยะที่สามารถรีไซเคิลได โดยนําขวดเปลาไปเขากระบวนการรีไซเคิล
และหากจะนําขวดเปลาไปรีไซเคิลก็ตอ งดึงเอาขยะในขวดออกใหหมด โอกาสทีท่ งั้ คนเก็บของเกา พนักงานเก็บขยะ
จะติดโควิด-19 จากหนากากอนามัยในขวดนั้นก็งายขึ้น นอกจากนี้ขวดนํ้าพลาสติก (PET) อาจถูกนํามาผาน
กระบวนการมาตรฐาน แลวนํากลับมาผลิตเปนขวดนํ้าดื่มอีกรอบ ดังนั้น หากขวดเคยสัมผัสสารคัดหลั่งที่
สามารถกอโรคใหเราได แคคิดก็รูสึกวาอันตรายแลวใชไหมละ
เอาเปนวาถาจะทิ้งหนากากอนามัยใชแลว ก็ควรทิ้งตามคําแนะนําขางตน และอยาลืมลางมือใหสะอาด
หลังสัมผัสหนากากอนามัยและขยะทุกครั้งดวยนะ เพื่อปองกันการสัมผัสไวรัสโคโรนาที่กอใหเกิดโรค COVID-19
*หมายเหตุ : อัปเดตขอมูลลาสุดวันที่ 18 มกราคม 2564
ขอบคุณขอมูลจาก
กรมอนามัย, เฟซบุกกรมอนามัย, สํานักงานประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร, คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, เฟซบุก พลังงานจากขยะ (Energy from Wastes), เฟซบุก Anti-Fake News
Center Thailand, คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
กรมควบคุมมลพิษ
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เกร็ดและแกนโครงการหลวง
จากหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวง หนา 40

OPIUM

บทบาทรัฐบาล

รัฐบาลพยายามใหความชวยเหลือชาวเขา ผูที่นัยวาไมมีรายไดแลวจากพืชเศรษฐกิจเดิม
จึงตั้งกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทยขึ้น
กองสงเคราะหชาวเขาสงเคราะหชาวเขาไมคอยจะได เพราะควรจะตองดําเนินการดาน
เกษตร คือ ปลูกอะไร ๆ ขายแทนฝน แตกรมประชาสงเคราะหแทบจะไมมีเจาหนาที่วุฒิขั้น
ปริญญาทางเกษตร เพราะไมไดเปนกรมในกระทรวงเกษตร
แตถึงจะมีเจาหนาที่เกษตรพอเพียง เจาหนาที่ก็จะไมทราบวาควรปลูกอะไร เมื่อไหร
อยางไร เพราะไมเคยลองเพาะปลูกบนที่สูง ความจริงแทบทุกอยางบนดอย เชน ดินฟาอากาศ
เราไมทราบ กอนที่โครงการหลวงจะขึ้นไปตั้งสถานีเกษตรหลวงอางขาง ใครบางนึกฝนวา
ในประเทศไทยเรานี้ อุณหภูมิลดลงถึง -9 องศาเซลเซียส จนนํ้าธรรมดากลายเปนนํ้าแข็ง และ
ทุกปนํ้าคางที่จับบนใบหญาจะแข็งขาวโพลนเปน frost
เมื่อมองยอนหลังไป 30 ป ก็จะเห็นไดงายวา การชวยชาวเขาของรัฐบาลมีชองโหวอยู
ซึ่งชองโหวนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอุดดวยโครงการหลวง ดังจะเห็นไดตอไปนี้
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ROYAL PROJECT JOURNAL

35

สามเหลี่ยมแรนแคน

เมื่อตนป 2513 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขับรถพระที่นั่งไปบานแมวดอยปุย
ใกลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน และไดทรงทอดพระเนตรตนทอ (Peach) ที่แมวเอากิ่งพันธุดี
มาตอกับตนตอพื้นเมืองตามโครงการแตปกอน และมีรับสั่งถามเจาของวาปลูกฝนไดเงินเทาไหร
และเก็บทอพื้นเมือง (ลูกเล็ก) ขายไดกี่บาท ก็ทรงทราบวาฝนกับทอพื้นเมืองทําเงินใหเกษตรกร
เทา ๆ กัน
แตคนอื่นเขาคิดกันวายังไง ?
เขาคิดวา ฝนทําใหผูปลูกรวยอยางมหาศาล จึงเอาอยางชาวตางประเทศ เรียกบริเวณที่
ปลูกวา “สามเหลี่ยมทองคํา” ทุกวันนี้ เจาหนาที่ชั้นผูใหญที่มีหนาที่ปราบปรามยาเสพติด และ
หาพืชอื่น ปลูกแทนฝนก็ยัง ใชชื่อนี้อยู ทําใหผูที่ใชความคิดเพียงนิดหนอยแนใจวาไมมีอะไร
จะแทนฝนได
สวนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคิดวา ถาทอลูกนิด ๆ ยังทําเงินใหเกษตรกรไดดี
เทาฝน เราก็ควรเปลีย่ นยอดใหออกลูกมาเปนทอใหญ ๆ หวานฉํา่ สีชมพูเรือ่ ดังแกมสาวในนิยายจีน
เมื่อรายไดจากทอและผลไมอื่นสูงกวาฝนแลว ฝนก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไมตองใช
กําลั่งผลักดันแตอยางใด
จึงวันนั้นเอง วันที่ 28 มกราคม 2513 ก็มีรับสั่งใหดําเนินการ และพระราชทานเงิน
200,000 บาท แกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีสถานีวิจัยนอย ๆ ใกลพระตําหนัก เพื่อซื้อ
สวนใหญใกล ๆ กัน เพื่อเปนศิริมงคล สวนนี้จึงไดชื่อวา สวนสองแสน และคณะ 3 M ก็ขยาย
กิจการอันในสุดกลายเปนโครงการหลวง

รอยัล โปรเจ็กต ดีไลท
รสเคพกูสเบอรรี
Royal Project Delight
Cape Gooseberry

ขนมไวทช็อกโกแลต
ผสมเนื้อเคพกูสเบอรรีแท
เนื้อนุม ละมุน หอมอรอย
ใครไดลองแลว ติดใจ ลืมไมลง

รอยัล โปรเจ็กต ดีไลท

ผูสนใจ สามารถติดตอสั่งซื้อและเลือกซื้อไดรานโครงการหลวงทุกสาขา
หรือ งานขาย เชียงใหม 053-211-613.211-656 /งานขายกรุงเทพฯ 02-579-4747

รอยัล โปรเจ็กต ดีไลท
รสกาแฟช็อกโกแลต
Royal Project Delight
Coffee Chocolate

ขนมช็อกโกแลต
ผสมกาแฟอะราบิกาแท
เนื้อนุม อรอย เขมขน
เหมือนไดจิบกาแฟแกวโปรด

