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ข่าวทั่วไป

งาน “โครงการหลวง 51”
วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2563 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง 51”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดย นายจรัลธาดา
กรรณสู ต องคมนตรี ประธานกรรมการมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง,
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร
มูล นิ ธิ โ ครงการหลวง, คณะกรรมการบริห ารมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง, นายจงรั ก วั ช ริ น ทร์ รั ต น์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) เฝารับเสด็จ
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)
จัดงาน “โครงการหลวง 51” ภายใต้แนวคิด “ดุจแสงทองจากฟา สู่ปวงประชาราษฎร์ร่มเย็น” โดยมีก�าหนด
การจัดงานระหว่าง วันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 รวม 11 วัน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิต
การประกอบอาหาร การจ�าหน่ายอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง และ การจ�าหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์
โครงการหลวง กว่า 800 รายการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุน
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องคมนตรีติดตามความคืบหนาการกอสรางศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง และเดินทางไปยังสถานที่
ก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 4 โดยขณะนี้ผลการด�าเนินการ
แล้วเสร็จร้อยละ 28.03 ซึ่งเร็วกว่าแผนที่วางไว้ ร้อยละ 2.87 รวมทั้ง
ตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร DATA CENTER งวดที่ 1 ซึ่งสนับสนุนโดย
ส�านักงาน กสทช. ในการเปนศูนย์ควบคุมระบบการสือ่ สาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มอาคารในศูนย์วิจัยฯ เชื่อมต่อกับพื้นที่ด�าเนินการอื่น
ใน 6 จังหวัด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแห่งนี้มีก�าหนดก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564
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องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
ณ ห้องเทเวศร์ ส�านักงานทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์ โดยมีคณะกรรมการ
มูลนิธปิ ระกอบด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการ
มูลนิธโิ ครงการหลวง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พลเรือเอก
ปวิตร รุจิเทศ และ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต เข้าร่วมประชุม ร่วมด้วย
ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยติดตามความก้าวหน้า
ของการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก การก่อสร้างศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมง
บนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การรายงานความก้าวหน้า
การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งร่วมสนับสนุน
ทัง้ ด้านการวิจยั การพัฒนาการเกษตร ปศุสตั ว์ ประมง การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การพัฒนาปจจัยพืน้ ฐาน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรใน
พื้นที่โครงการหลวง

ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
(กปส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานและแผนงานของส่วนราชการในการสนับสนุน
งานโครงการหลวง เพื่อให้งานพัฒนาบนพื้นที่สูงของประเทศไทยบรรลุเปาหมาย
การสร้างอาชีพที่มั่นคง การฟนฟู ดูแลรักษาปาและการใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง
เพื่อชุมชนมีสุขอย่างยั่งยืน โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอ�าพน
กิตติอ�าพน องคมนตรีที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ และนายอนันต์
สุ ว รรณรั ต น์ ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการและ
เลขานุการ เข้าร่วมประชุม

ROYAL PROJECT JOURNAL

5

อบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดใหโทษ
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ปปส.ภาค 5 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษและ
การปองกันให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง พร้อมทั้งตรวจคัดกรองผู้เสพติด
ในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมเปนสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติด เพื่อพัฒนาเปน
สถานประกอบการ หมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวต้นแบบ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปงค่า อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความ
ร่วมมือกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส�านักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภ.5) จัดเวทีระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในกลุ่มผู้น�าหมู่บ้านในพื้นที่เพื่อเสริมสร้าง
การปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ของศูนย์
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องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินงานในพื้นที่
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ถือเปนตัวอย่างศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนต้นแบบ
บนพื้นที่สูงที่ครอบคลุมทุกมิติ มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม
คือ ให้ปาอยู่ในส่วนที่เปนปา ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ไม้ผล และกาแฟ แบบประณีตภายใต้มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐาน GAP, McDonald’s G.A.P และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และยังมีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการบนพื้นที่สูง โดยมีคนพิการ 7 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีแปลงปลูกผัก
ในโรงเรือน เพื่อจ�าหน่ายเปนรายได้เลี้ยงครอบครัว องคมนตรีได้มอบกล้าไม้ให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน นักเรียน
และองค์กรในพื้นที่ เพื่อน�าไปปลูกเพิ่มพื้นที่ปาในชุมชน
แม่แฮ
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ทุ่งหลวง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
บ้านห้วยตอง ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งด�าเนินการ
ส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย มีผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ แครอท มันเทศญี่ปุน กระเทียมต้น เสาวรสหวาน สตรอว์เบอร์รี
องุ่นด�าไร้เมล็ด ดอกแอสเตอร์ สนช่อดาว เปนต้น นอกจากนี้ยังท�าการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวนาหยอดและ
การทดสอบพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมทนทานต่อแมลง การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการปลูกกระเทียมอินทรีย์
ที่เหมาะสมส�าหรับพื้นที่สูง และงานทดสอบเบญจมาศพันธุ์ใหม่ เคอร์คูม่าลูกผสม และมาลีรัตน์ และเข้าเยี่ยมชม
แปลงผักอินทรีย์ของยุวเกษตรกรบ้านห้วยตอง และชมการสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ปองกันก�าจัดศัตรูพืชของ
กลุ่มเกษตรกร

ขุนวาง
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หนวยแพทยเคลื่อนที่ประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง โดยกลุ่มประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง ร่วมกับคณะท�างานอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะแงะ
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 คริสตจักรบ้านวังดิน
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม อ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดยให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาและให้ค�าปรึกษาในการดูแลสุขภาพอนามัย ฝงเข็ม รักษาตาม
อาการโรค ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ทันตกรรม ตัดผม และตรวจวัดสายตา และ
ได้มอบอุปกรณ์กีฬา กล่องยา ถังสุขาเคลื่อนที่แก่ชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่
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BY ขาบ

ขาวโพดยางกับเนยมายองเนสญี่ปุน
สวนผสม
• ข้าวโพดโครงการหลวง 4 ฝก

• ซอสมะเขือเทศ 2 ช้อนโตะ

• พาเมซานชีสตามชอบ

สวนผสมเนยมายองเนสญี่ปุน
• เนยเหลวชนิดจืด 100 กรัม
• พริกไทยด�าปนตามชอบ

• มายองเนสญี่ปุน ¼ ถ้วย
• เกลือปนตามชอบ
• พาร์สเลย์โครงการหลวงสับ 1 ช้อนโตะ

วิธีทํา
เตรียมท�าเนยมายองเนสญีป่ นุ โดยใส่เนยจืด มายองเนสญีป่ นุ พาร์สเลย์ เกลือ และพริกไทยด�า
ลงในเครื่องปนอาหาร ท�าการปนจนส่วนผสมเข้ากันเปนเนื้อเดียว ตักใส่ถ้วยใบขนาดพอเหมาะ
ตั้งพักไว้ ขั้นตอนต่อมาเตรียมย่างข้าวโพด โดยดึงเปลือกข้าวโพดลงมาให้สุดขั้วด้านล่างแต่ไม่ให้
หลุดจากขั้วฝก จากนั้นมัดเปลือกข้าวโพดไว้ด้วยเชือก ดึงขนข้าวโพดออกให้หมด เตรียมตะแกรง
ส�าหรับย่าง และน�าข้าวโพดลงไปย่างไฟอ่อน คอยพลิกกลับด้านไปมาให้สุกจนทั่วถึง เมื่อย่างเสร็จ
ทั้ง 4 ฝกแล้ว ให้ท�าด้วยเนยมายองเนสญี่ปุนและซอสมะเขือเทศที่เตรียมไว้ โรยด้วยพาเมซานชีสขูด
พร้อมรับประทานทันที
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บทความน่ารู้

กระถินดอย

ไม้ใช้สอยในงานปาชาวบ้าน
เมื่อป พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�าริให้โครงการหลวง
ด�าเนินการศึกษาวิจัยไม้โตเร็วที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาพันธุ์ไม้ที่สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นบนที่สูงของไทย รวมทั้งไผ่ชนิดต่างๆ และพันธุ์ไม้
จากต่างประเทศ
ต่อมา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
เยีย่ มศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแกน้อย อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทรงทราบถึงปญหาการขาดแคลนไม้ฟน
ของเกษตรกร จึงโปรดเกล้าฯ ให้มกี าร ปลูกปาไม้โตเร็วเพือ่ ใช้เปนเชือ้ เพลิงในครัวเรือน โดยทรงรับเปนองค์อปุ ถัมภ์
โครงการปาชาวบ้านฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง
ไมกระถินดอย มีชื่อทางพฤษศาสตร์ว่า Acacia confusa
เปนไม้พื้นเมืองของไต้หวันมีชื่อภาษาจีน เซียงซู ซื่อ หรือ เจี๋ย เอ้ โต้
เปนไม้ไม่ผลัดใบ วงศ์ Leguminosae ซึ่งเปนพืชตระกูลถั่ว สามารถ
เพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดินโดยการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศมาไว้
ที่ปมรากได้ โดยถิ่นก�าเนิดตามธรรมชาตินั้นพบอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสูงจาก
ระดั บ น�้ า ทะเลปานกลาง 100-600 เมตร ขึ้ น ได้ ดี ใ นสภาพดิ น
ที่แตกต่างกันมากทั้งดินกรดจัดซึ่งมีค่า pH ต�่าเพียง 3 และดินที่
เปนด่างซึ่งมีค่า pH สูงถึง 10 ไม้กระถินดอยเปนไม้ขนาดกลาง
ใบสีเขียวสดและลื่น ยาว 6-12 เซนติเมตร กว้าง 0.8-1 เซนติเมตร
ใบในต้ น อ่ อ นมี ลั ก ษณะคล้ า ยหางนกที่ ทั บ ซ้ อ นกั น แต่ ใ นต้ น แก่
ใบจะเรียวยาวคล้ายมีดดาบ ดอกมีลักษณะคล้ายหัวคน สีเหลือง
โดยดอกจะอยู่บริเวณปลายกิ่ง มีกลีบดอกสี่กลีบ เมล็ดอยู่ในฝก
คล้ายถัว่ แต่แบนปลายทัง้ สองข้างแหลม ยาวประมาณ 5-9 เซนติเมตร
ในแต่ละฝกมีเมล็ด 5-8 เมล็ด เมล็ดมีอัตราการงอก 80 เปอร์เซ็นต์
เมล็ดจะงอกเร็วและสม�่าเสมอหากได้แก้การงัน (กระตุ้น) โดยการจุ่ม
เมล็ดลงในน�้าอุ่น เช่นเดียวกับไม้กระถินชนิดอื่นๆ ในการผลิตกล้าไม้
กระถินดอยนั้น ก็ท�าการหว่านเมล็ดลงในแปลงเพาะแล้วย้ายช�า

กระถินดอย

กระถินดอย

กระถินดอย
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ลงในถุงพลาสติกเช่นเดียวกับการผลิตกล้าไม้ชนิดอื่นๆ กล้าไม้ที่ใช้ปลูก
ควรมีอายุ 1-2 ป กล้าไม้ข้ามปจะตั้งตัวได้ดีมีอัตราการรอดตายและ
การเจริญเติบโตสูงกว่าไม้อายุไม่ถึง 1 ป ระยะปลูกที่เหมาะสมส�าหรับ
พื้นที่ปาและปลูกแบบแนวรั้ว คือ 2*2 เมตร หรือไร่ละ 400 ต้น ปลูก
แบบวนเกษตร คือ 4*4 เมตร หรือไร่ละ 100 ต้น อัตราการรอดตาย
ในปแรก 90 เปอร์เซ็นต์ งานปาไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ทดลองน�า
เมล็ดไม้กระถินดอยจากไต้หวันเข้ามาทดลองปลูก ณ สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง ปรากฏว่าไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดี และในช่วงหลังปลูกปแรกๆ
จะโตช้า หลังจากนั้นอัตราการเจริญเติบโตก็จะเร็วขึ้น การก�าจัดวัชพืช
และการป อ งกั น ไฟจึ ง เป น มาตรการการดู แ ลรั ก ษาที่ จ� า เป น อย่ า งยิ่ ง
พอไม้อายุตั้งแต่ 7-10 ป ก็จะมีเรือนยอดเบียดชิดกันแน่นปกคลุมพื้นที่
ถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้พืชพื้นล่างเปลี่ยนจากหญ้าคาและหญ้าพง
ที่เคยขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมาเปนต้นสาบหมา ซึ่งเปนพืชจ�าพวกเดียวกัน
กับสาบเสือซึ่งใบบุสลายง่าย ดินมีความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์สูง
กระถินดอย จึงเปนไม้ต่างถิ่นที่เหมาะสมส�าหรับปลูกเพื่อใช้สอย และเพื่อ
การอนุรักษ์ รักษาความชุ่มชื้น ทั้งที่ต�่าและที่สูงเปนอย่างยิ่งชนิดหนึ่ง
ส่วนประโยชน์ทางตรงนัน้ ไม้กระถินดอยเหมาะส�าหรับงานใช้สอยทัว่ ๆ ไป
ทัง้ ภายในและภายนอกตัวอาคาร เช่น ท�าเฟอร์นเิ จอร์ ท�าไม้พน้ื แกะสลัก
ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งการไม้ทมี่ คี วามสูงหรือไม้ทตี่ รง ปลายยาว
เกินไปนัก สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ทดลองน�าเอากิง่ ไม้เล็กๆ และท่อน
ซึ่งได้จากการลิดกิ่งมาทดลองเพาะเห็ดหอมและเผาถ่าน ปรากฏว่ากิ่งไม้กระถินดอยใช้เพาะเห็ดหอมได้ดีมาก
และให้ถ่านที่มีคุณภาพดีพอๆ กับไม้ก่อและไม้โกงกาง ดังนั้นมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขา
ปลูกไม้กระถินดอยในงานปาชาวบ้านกัน เพราะนอกจากจะสร้างแหล่งพลังงานและไม้ใช้สอยสารพัดอย่าง
ให้แก่ครัวเรือนของตนเองแล้วยังช่วยอนุรกั ษ์แหล่งต้นน�า้ ล�าธารให้แก่พนื้ ทีด่ ว้ ย ศูนย์และสถานี จึงให้ความส�าคัญ
ในการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกในรูปแบบต่างๆ เช่น ปลูกแบบแปลง ปลูกแบบแนวรั้ว แนวแบ่งเขตปา
พื้นที่ท�ากิน ปลูกแบบวนเกษตร ในพื้นที่ตนเองของงานปาชาวบ้าน

สมาน ณ ล�าปาง นักวิชาการปาไม้
งานปาชาวบ้าน มูลนิธิโครงการหลวง

12

วารสารโครงการหลวง

แนะนําผลผลิต

ฟกทองโครงการหลวง
ฟกทอง ผลผลิตทางการเกษตรที่ทุกคนล้วนคุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็ก
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถประกอบอาหารได้ ทั้งอาหารคาว และ
อาหารหวาน
50 กว่าปในการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิ ต ฟ ก ทองเป น ผลผลิ ต อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ท�าให้เกิดผลผลิต
ฟกทองนานาชนิด ได้แก่ ฟกทองญี่ปุนมินิ(ฟกทองจิ๋ว)ซึ่งมีขนาดผลเล็ก
กะทัดรัด ฟกทองขาวมีเปลือกนอกสีขาว ฟกทองสีส้มมีเปลือกนอกสีส้ม
และฟกทองญี่ปุนซึ่งมีเปลือกนอกสีเขียวตามปกติ แต่ยังคงมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ทีไ่ ม่ตา่ งกัน คือ ฟอสฟอรัส เบตาแคโรทีน แคลเซียม วิตามินเอ
ให้ไฟเบอร์ หรือให้กากใยสูง มีไขมันต�่า และมีคอลลาเจนตามธรรมชาติ
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง คอลลาเจนใต้ผิวหนังช่วยท�าให้ผิวพรรณผ่องใส
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อได้จากร้านโครงการหลวงทุกสาขา หรือ
โทร. 0 5321 1613, 0 2579 4747
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สังขยาฟกทองจิ๋ว
สวนประกอบ
• ฟกทองจิ๋ว 3 ลูก
• น�้าตาลมะพร้าว 1 ถ้วยตวง

• ไข่เปด 2 ใบ
• เกลือ 1 ช้อนชา

• น�้ากะทิ 1 ถ้วยตวง
• ใบเตย 6 ใบ

วิธีทํา
• ตัดจุกฟกทองจิ๋วออก คว้านเอาเมล็ดข้างในออก น�าไปล้างท�าความสะอาด พักสะเด็ดน�้า
• น�าไข่เปด น�้าตาลมะพร้าว กะทิ เกลือ และใบเตย คนทุกอย่างให้เข้ากัน
• น�าไปกรองด้วยกระชอน ตั้งพักไว้ จากนั้นเทลงในฟกทองที่เตรียมไว้
• ตั้งน�้าให้เดือดพอน�้าเดือดเบาไฟลง หรี่เปนไฟอ่อนน�าฟกทองจิ๋วไปนึ่งปดฝาซึ้ง
• เปดฝาซึ้ง ทุก ๆ 15-20 นาที ประมาณ 3-4 รอบ เพื่อระบายความร้อนฟกทองจะได้ไม่แตก
• นึ่งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง พอสุกพักไว้ให้เย็น ตัดแบ่งซีก
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คลินิกพืช แผนกงานศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

ลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้แบคทีเรียกําจัดแมลง
Bacillus thuringiensis (BT) กันเถอะ
ชีวภัณฑ์ (Bio-product) คือผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตมาจากสิง่ มีชวี ติ และใช้ในการปองกันก�าจัดศัตรูพชื จึงเรียกว่า
ชีวภัณฑ์ปอ งกันก�าจัดศัตรูพชื ซึง่ ชีวภัณฑ์สามารถผลิตได้จากสิง่ มีชวี ติ หลายชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์ทผี่ ลิตจากเชือ้ รา
เช่น ไตรโคเดอร์มา เมทาไรเซียม และบูเวเรีย ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น บาซิลลัส ชีวภัณฑ์ที่ผลิต
จากเชื้อไวรัส NPV และชีวภัณฑ์ที่ผลิตากไส้เดือนฝอยสไตเนอร์นีมา เปนต้น
ด้วยแผนกงานศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อแก้ไขปญหาการ
ระบาดของศัตรูพืชบนพื้นที่สูงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเปาหมายเพื่อเให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยศึกษา
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปองกันก�าจัดศัตรูพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมาอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตพืชทั้ง 39 ศูนย์/สถานีฯ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงจากการด�าเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้ง โรงชีวภัณฑ์ ขึ้นเพื่อผลิตสารชีวภัณฑ์
ประสิทธิภาพสูงให้แก่เกษตรกร ปจจุบนั โรงชีวภัณฑ์ มูลนิธโิ ครงการหลวง สามารถผลิตชีวภัณฑ์และสารทดแทน
ทั้งหมด จ�านวน 13 ชนิด โดยแบ่งเปนสารปองกันก�าจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
ปจจุบันแผนกงานศูนย์อารักขาพืช เริ่มด�าเนินการส�ารวจและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปราบหนอนในพื้นที่
ของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อน�าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวมาผลิตเปนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเชื้อ
แบคทีเรียสาเหตุโรคแมลงมีหลากหลายชนิด บางชนิดเปนเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงเกษตรกรนิยม
น�ามาใช้ก�าจัดแมลงในกลุ่มหนอนศัตรูพืช เช่น เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BT) ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรีย
ที่สามารถเข้าท�าลายแมลงได้ โดยเชื้อแบคทีเรีย BT มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ และถูกค้นพบเปนครั้งแรก โดย
Dr. Ishiwata นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุน ในศตวรรษที่ 20 (Buchanan and Ribbons, 1974)
ปจจุบันมีการพบเชื้อ BT ทั้งหมด 27 subspecis (อัจฉรา. 2544) ซึ่งเชื้อ BT นี้ ก่อให้เกิดโรคในแมลง
จากการที่แมลงกินเชื้อ BT เข้าไป โดยเชื้อแบคทีเรีย BT สามารถเข้าท�าลายแมลงได้เมื่อแมลงกินเชื้อแบคทีเรีย
ที่ส่วนประกอบของสปอร์และผลึกโปรตีนเข้าไปในกระเพาะอาหาร สารพิษที่แมลงกินเข้าไปอยู่ในรูปของ
protoxin ที่ยังไม่เกิดพิษเมื่ออยู่ในกระเพาะอาหารส่วนกลางที่มีความเปนด่างจะท�าให้เกิดการย่อย protoxin
โดยน�้าย่อยโปรตีน (protease) ออกมาเปน active toxin และสารพิษเข้าไปจับกับ receptor site จากนั้น
จะเข้าไปท�าลายเซลล์เยื่อบุผนังกระเพาะอาหารของแมลงแต่ละชนิด ท�าให้เยื่อบุผนังกระเพาะอาหารถูกท�าลาย
บวมและแตกออก ท�าให้อาหาร ของเหลว และเอนไซม์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในกระเพาะ อาหารซึ่งมีสภาพเปน
ด่างไหลออกมาปะปนกับน�้าเลือดในช่องว่างของล�าตัวแมลงซึ่งมีสภาพเปนกรด ท�าให้แมลงหยุดกินอาหาร
ชักกระตุก เคลื่อนไหวเชื่องช้า แสดงอาการโลหิตเปนพิษ เปนสาเหตุของ septicemia และก่อให้เกิดการตาย
ของแมลง
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ลักษณะอาการของแมลงที่ได้รับเชื้อ BT ได้แก่ 1.หยุดกินอาหาร 2.เคลื่อนไหวช้า มีอาการสะลึมสะลือ
3.โลหิตเปนพิษ ชักกระตุก และเปนอัมพาตทั่วตัว 4.ตาย และหลังจากตายแล้วซากของแมลงจะยังคงรูปตามเดิม
แต่เปลีย่ นสีจากสีเดิมเปนสีนา�้ ตาล และด�า นอกจากการใช้เชือ้ บีทสี า� หรับก�าจัดหนอนแล้วกรมส่งเสริมการเกษตร
(2560) ได้แนะน�าให้ใช้ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. aizawai ส�าหรับก�าจัดยุง เชื้อแบคทีเรีย
Bacillus thuringiensis var. kurstaki ใช้ควบคุมหนอนได้หลากหลาย เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม
หนอนเจาะสมอฝาย เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. tenebrionis ใช้ควบคุมด้วงหมัดผัก
จากการส�ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างดินจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย พบเชื้อ BT ทั้งหมด
1,144 isolates จากการทดสอบประสิทธิภาพใน หนอนกระทู้หอมและหนอนกระทู้ เชื้อ BT สามารถท�าให้
หนอนกระทู้หอมตายได้ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีจ�านวน 49 isolates และท�าให้หนอนกระทู้ผักตายได้
80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีจ�านวน 104 isolates (อิศเรส และคณะ, 2553) และจากการทดสอบประสิทธิภาพของ
B. thuringiensis สายพันธุ์ kurstaki น�้ามันสะเดาและน�้ามันร�าข้าว ในการปองกันก�าจัดหนอนกระทู้ผัก
Spodoptera litura วัยที่ 2-3 หลังจากการพ่นสารผลิตภัณฑ์วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 วัน อัตรา 50 และ
70 กรัม/น�้า 20 ลิตร พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอน เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ (สันติภาพ และคณะ มปป.)
จากคุณสมบัติดังกล่าว ท�าให้เชื้อแบคทีเรีย BT สามารถก�าจัดหนอนได้หลากหลายชนิด เช่น หนอนใยผัก
หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกะหล�า่ หนอนเจาะยอดกะหล�า่ หนอนม้วนใบ หนอนเจาะสมอฝาย หนอนผีเสือ้ ขาว
เปนต้น ปจจุบัน เชื้อแบคทีเรีย BT ได้ถูกน�ามาผลิตเพื่อเปนรูปแบบการค้าอย่างหลากหลาย เช่น ชื่อการค้า
เซนทารี ฟลอร์แบค เอฟซี แบคโทสปน เอฟซี ไบโอจีน โดยการฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย BT ที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติดังนี้
1. ผสมน�้าแล้วฉีดพ่น สัปดาห์ละครั้ง หากพบหนอนระบาดรุนแรง ควรฉีดพ่น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เพื่อให้การใช้มีประสิทธิภาพต้องผสมสารจับใบทุกครั้ง
2. ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น แดดอ่อนๆ
4. ปรับหัวฉีดให้เล็กที่สุดและพ่นให้ทั่วทั้งใบ และใต้ใบ
3. ใช้ได้ดีกับหนอนที่ยังเล็ก หรือเพิ่งฟกออกจากไข่
4. ต้องเก็บผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย BT ในที่เย็น ไม่โดนแสงแดด

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของเชื้อ BT

ภาพที่ 2 เชื้อ BT

เอกสารอางอิง

ภาพที่ 3 หนอนที่ตายจากจากเชื้อ BT

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2560. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช. กรมส่งเสริม การเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. บริษัทนิวธรรมดา การพิมพ์
(ประเทสไทย) จ�ากัด. 30 หน้า
สันติภาพ นวลจ�ารัส, เกษม สร้อยทอง, สมเดช กนกมเมธากุลและลูบอบ โคลัมเบ็ท. ม.ป.ป. การทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus thuringiensis var. kurstaki, น�้ามันสะเดา
และน�้ามันร�าข้าวในการปองกันก�าจัดหนอนกระทู้ผัก. แหล่งที่มา : http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content/R_18/R05 วันที่ 5 มิถุนายน 2563
อัจฉรา ตันติโชดก. 2544. บีที : การควบคุมแมลงศัตรูพืช. ใน การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี เพื่อการเกษตรยั่งยืน. กองกีฏและสัตววิทยากรมวิชาการเกษตร.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด.
อิศเรส และคณะ (2553) อิศเรส เทียนทัด ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ และอัจฉรา ตันติโชดก. 2553. ส�ารวจและรวบรวมเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ควบคุมแมลงศัตรูพืช.
กองกีฏและสัตว วิทยา กรมวิชาการเกษตร. น. 1922-1937
Buchanan RG, Gibbon NE. 1974. Endospore forming rods and cocci. In: Bergey DH, Buchanan RE, Gibbon NE, et al., eds.Bergey’s manual of
determinative bacteriology, 8th ed. Baltimore:Williams & Wilkins Co, 1974:529–45. FAUST, R. M., HALLAM, G. M. & TRAVERS, R. S. (1974).
Degradation of the parasporal crystal produced by Bacillus thuringiensis var kurstaki. J. Invertebrate Path. 24, 365-373
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งานวิจัยใช้ ได้จริง
ความก้าวหน้างานวิจัยกุหลาบ…สู่งานส่งเสริม
โดย ดร. วชิระ เกตุเพชร
ท่านทราบไหมว่า เมือ่ ท่านได้มาเลือกซือ้ กุหลาบจากโครงการหลวงของเรา ท่านจะพบกับความหลากหลาย
ของสายพันธุ์ ทั้งกุหลาบดอกใหญ่ ดอกช่อ และกุหลาบหนู หลายสีสัน ทั้งที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเอง และน�าพันธุ์
จากต่างประเทศมาคัดเลือกให้มีความเหมาะสมกับบนพื้นที่สูง เบื้องหลังความสวยงามดังกล่าวเต็มไปด้วย
เรื่องราวที่กว่าจะมาเปนกุหลาบสวยของเราได้ ต้องผ่านงานวิจัยมาแล้วไม่น้อย ในวันนี้เราจะเปดเผยให้ท่าน
ได้ทราบว่ากุหลาบสวยเหล่านี้ได้มีงานวิจัยอะไรมาบ้าง
กุหลาบเปนไม้ตดั ดอกทีม่ มี ลู ค่าจ�าหน่ายเปนอันดับหนึง่ ตัง้ แต่ป พ.ศ.2552-ปจจุบนั มีเกษตรกรปลูกทัง้ สิน้
60 ราย มีพื้นที่ผลิตส่งเสริม 3 พื้นที่ ได้แก่ ทุ่งเรา, อินทนนท์ และอ่างขาง รวมพื้นที่ปลูก 98.37 ไร่ มีสายพันธุ์
ส่งเสริมทั้งสิ้น 40 สายพันธุ์ ประกอบด้วยกุหลาบดอกใหญ่ 28 พันธุ์ กุหลาบหนู 4 พันธุ์ และกุหลาบดอกช่อ
8 พันธุ์ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่หลากหลาย
ย้อนหลังไปร่วม 20-30 ปทแี่ ล้ว กุหลาบได้ปลูกในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงมานานก่อนป พ.ศ.2535 แต่ทไ่ี ด้มงี าน
ส่งเสริมเชิงการค้าจริงๆ ได้เริ่มขึ้นมาประมาณป พ.ศ.2546 โดยได้เริ่มจากการน�าเข้ากุหลาบตัดดอก ดอกใหญ่
สายพันธุต์ า่ งประเทศมาศึกษาวิจยั ครัง้ แรกทีส่ ถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในป พ.ศ.2545 ต่อมาได้ทดสอบทีส่ ถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง พบว่าได้ผลดีทั้งสองพื้นที่จึงเริ่มเพิ่มจ�านวนเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในป พ.ศ.2553
ได้เริ่มมีงานส่งเสริมที่ศูนย์ ฯ ทุ่งเรา แต่เนื่องจากพันธุ์กุหลาบจากต่างประเทศที่น�าเข้ามาปลูกเหล่านี้เกษตรกร
จ�าเปนต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ จึงมีแนวความคิดที่จะลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยการน�าพันธุ์กุหลาบตัดดอกเดิม
ทีป่ รับตัวได้ดใี นพืน้ ทีส่ งู มาปรับปรุงพันธุเ์ พือ่ ให้เกษตรกรได้ใช้ โดยได้ดา� เนินการทีส่ ถานีฯ อินทนนท์ในป พ.ศ.2545
และได้ขึ้นทะเบียนเปนพันธุ์ใหม่ ในอีก 10 ปต่อมา คือ ในป พ.ศ.2555-2556 จ�านวน 11 สายพันธุ์ ในช่วงเวลา
10 ปนี้ ได้ศึกษาวิจัยเทคนิคการผสมเกสรและเพาะเมล็ด การคัดเลือกพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ จนกระทั่ง
คัดเลือกพันธุ์ออกสู่งานส่งเสริม ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชกับ 2 หน่วยงาน คือ กรมวิชาการ และสมาคมกุหลาบ
แห่งสหรัฐอเมริกา ได้นา� ออกส่งเสริมครัง้ แรก ในป พ.ศ.2556 โดยได้นา� มาทดสอบทัง้ สิน้ 7 สายพันธุ์ จนในปจจุบนั
คงเหลือพันธุ์ที่จ�าหน่ายเพียง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ จิตรา คอรอลบิวตี้ และดารา ซึ่งกุหลาบลูกผสมนี้ได้จัดน�าไป
แสดงในงานส�าคัญหลายงานเช่น งานกุหลาบเหมันต์ งานโครงการหลวง งานนิทรรศการ กุหลาบอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ และงานเทศกาลไทยทีน่ ครโอซาก้าประเทศญีป่ นุ และเผยแพร่บทความทางวิทยุ วารสารโครงการหลวง
และวารสารการเกษตรหลายฉบับ แสดงให้เห็นว่ากุหลาบลูกผสมดังกล่าวมีความสวยงามไม่ได้แพ้พันธุ์กุหลาบ
จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พันธุ์กุหลาบความนิยมย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา เนื่องจากกุหลาบ
เปนดอกไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมตามกระแสแฟชั่น จึงมักมีการเปลี่ยนพันธุ์ใหม่อยู่เสมอ และกุหลาบ
พันธุ์ลูกผสมได้ใช้มากว่า 7 ปแล้วซึ่งกุหลาบใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 5 ปกว่าจะสามารถ
ออกส่งเสริมได้ ในช่วงระหว่างการรอการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้ เราจึงได้มีงานวิจัยทดสอบ
พันธุ์ต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์ไปพรางก่อน ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ศูนย์ ฯ ทุ่งเรา คัดได้พันธุ์
Miss Holland เพื่อใช้แทนพันธุ์ Josephine และพันธุ์ Baby Love เพื่อใช้แทนพันธุ์ Persia ที่มักมีปญหา
กลีบดอกเน่าในฤดูฝน และอีกพื้นที่ที่สถานีฯ อินทนนท์ ก็ได้มีกุหลาบใหม่ ชื่อพันธุ์ Glow เพื่อใช้ทดแทน
พันธุ์ Dolce vita ที่มักมีปญหาราแปง ก้านสั้น และออกดอกไม่ดก และพันธุ์ Marathon เพื่อใช้แทนพันธุ์
Avalanche ที่มีปญหาก้านดอกสั้น ดอกไม่บาน โดยได้ทยอยปล่อยพันธุ์ใหม่ เปนชุดๆ ในงานโครงการหลวง
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ชุดป พ.ศ.2561 ได้เปดตัวพันธุ์ Miss Holland และ Baby Love ชุดป พ.ศ.2562 ได้ออกพันธุ์ Glow และ Marathon
คาดว่าในป พ.ศ.2563 จะมีการเปดตัวพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Candy Avalanche และพันธุ์
Sweet Dolomiti ซึ่งเปนงานวิจัยที่คัดเลือกพันธุ์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กุหลาบชุดแรก พันธุ์ Miss Holland และ Baby Love เริ่มทดสอบครั้งแรกที่ศูนย์ ฯ ทุ่งเราในป พ.ศ.2559
เริม่ ออกตลาดครัง้ แรกในป พ.ศ.2560 เปดตัวครัง้ แรกในงานไม้กระถาง งานแถลงข่าว และงานโครงการหลวงป พ.ศ.2560
กุหลาบชุดที่สอง พันธุ์ Glow และ Marathon เปดตัวครั้งแรกในงานครบรอบ 50 ป โครงการหลวง
ในป พ.ศ.2562
กุหลาบชุดที่สาม พันธุ์ Candy Avalanche และ Sweet Dolomiti จะออกตลาดเร็วๆ นี้ และจะเปดตัว
ในงานโครงการหลวง ป พ.ศ.2563 ช่วง ธันวาคม นี้
กุหลาบพันธุจิตรา (Jitra)

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกขนาดกลาง ขนาดดอกตูม 3.0-3.5 มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 11.0-12.0 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 30-35 กลีบ สีชมพูครีม มีความยาวก้าน 90-100 ซม. มีความถี่หนามปานกลาง
อายุปกแจกันเฉลี่ย 11-14 วัน
จุดเดน ดอกขนาดกลาง สีชมพูครีมอ่อนหวาน ให้ผลผลิตสูง รอบการตัดสั้น

กุหลาบพันธุดารา (Dara)

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกใหญ่ ขนาดดอกตูม 3.0-3.5 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 10.0-12.0 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 50-60 กลีบ กลีบด้านบนสีส้ม/ด้านล่างสีขาว มีความยาวก้าน 85-100 ซม.
มีหนามค่อนข้างมาก
จุดเดน ดอกใหญ่ สีส้มหลังขาว สีสะดุดตา กลีบดอกหนามาก ทนทานการขนส่ง

กุหลาบพันธุคอรอล บิวตี้ (Coral Beauty)

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกใหญ่ ขนาดดอกตูม 3.5-4.0 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 12.0-15.0 ซม.
มีกลีบดอก 70-80 กลีบ สีชมพูแอพริคอต มีความยาวก้าน 80-90 ซม. มีความถี่หนามปานกลาง
จุดเดน ดอกใหญ่ สีชมพูแอพริคอต มีจ�านวนกลีบมาก

กุหลาบพันธุ Miss Holland

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกขนาดใหญ่ ขนาดดอกตูม 4-5.5 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 9-11 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 45-50 กลีบ สีขาว มีความยาวก้าน 60-90 ซม. มีความถี่หนามค่อนข้างน้อย
จุดเดน ดอกมีสีขาว ขนาดใหญ่ ทรงดอกสวย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีจ�านวนกลีบมากก้านดอกยาว
หนามค่อนข้างน้อย

กุหลาบพันธุ Baby Love

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกใหญ่ ขนาดดอกตูม 3.5-4.3 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 7.5-9.0 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 35-47 กลีบ มีความยาวก้าน 50-80 ซม. มีหนามค่อนข้างน้อย
จุดเดน ดอกมีสีชมพูอ่อนหวาน ขนาดปานกลาง-ใหญ่ ทรงดอกสวย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีจ�านวนกลีบมาก
หนามน้อย

กุหลาบพันธุ Glow

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกขนาดใหญ่ ขนาดดอกตูม 3-4 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 9.5-12.5 ซม.
มีกลีบดอก 50-55 กลีบ สีสองสี สีครีมขลิบชมพูเข้ม ความยาวก้าน 60-90 ซม. มีความถี่หนามปานกลาง
จุดเดน ดอกใหญ่ สีสองสี สีครีมขลิบชมพูเข้ม สีสันสะดุดตา มีจ�านวนกลีบมาก
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วารสารโครงการหลวง

กุหลาบพันธุ Marathon

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกขนาดใหญ่ ขนาดดอกตูม 4.5-5.5 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 10-12 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 35-45 กลีบ สีขาว มีความยาวก้าน 60-80 ซม. มีความถี่หนามค่อนข้างน้อย
จุดเดน ดอกมีสีขาว ขนาดใหญ่ ทรงดอกสวย

กุหลาบพันธุ Candy Avalanche

เปนกุหลาบสองสีตัดดอก ดอกขนาดใหญ่ ขนาดดอกตูม 3.5-4.0 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 9-12 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 38-45 กลีบ มีความยาวก้าน 60-90 ซม. มีความถี่หนามค่อนข้างน้อย
จุดเดน ดอกมีสองสี สีขาวด้านในสีชมพูขอบด้านนอก ทรงดอกสวย มีจ�านวนกลีบมาก ก้านดอกยาว
หนามค่อนข้างน้อย

กุหลาบพันธุ Sweet Dolomiti

เปนกุหลาบตัดดอก ดอกขนาดใหญ่ ขนาดดอกตูม 3.5-4.5 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกบาน 10-13 ซม.
มีกลีบดอก จ�านวน 55-80 กลีบ มีความยาวก้าน 60-90 ซม. มีหนามค่อนข้างน้อย
จุดเดน ดอกมีสีชมพูอ่อนหวาน ขนาดใหญ่ ทรงดอกสวย มีจ�านวนกลีบมาก หนามน้อย ให้ผลผลิตสูง

ส่วนกุหลาบใหม่คาดว่าจะเปดตัวในอีก 2 ปข้างหน้า มูลนิธิโครงการหลวงจะมีพันธุ์ตัดดอก และกุหลาบ
กระถางใหม่ๆ มาให้สง่ เสริมเกษตรกรอีก ซึง่ ในป พ.ศ.2564 จะมีการทดสอบกุหลาบตัดดอกทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
ทุง่ เรา จ�านวน 5 สายพันธุ์ และกุหลาบกระถางทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์ ฯ ห้วยเสีย้ ว จ�านวน 5-9 สายพันธุ์
คาดว่าจะคัดพันธุท์ เี่ หมาะสมในพืน้ ทีไ่ ด้ กุหลาบตัดดอกและกุหลาบกระถาง ทีเ่ หมาะสมและมีศกั ยภาพในการผลิต
อย่างละ 2 สายพันธุ์ ส�าหรับกุหลาบกระถาง มูลนิธิโครงการหลวง ยังไม่มีพันธุ์กุหลาบกระถางส่งเสริมเกษตรกร
มาก่อน จึงนับเปนพันธุ์กุหลาบกระถางแรกที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวง ส�าหรับกุหลาบกระถาง
และกุหลาบตัดดอกลูกผสมใหม่ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง แฟนพันธุ์แท้คงต้องอดใจรออีกสักหน่อย เนื่องจาก
อยู่ในขั้นตอนทดสอบผลผลิตในแปลงทดสอบ (On Farm Trial) และทดสอบตลาด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องใช้
เวลาประมาณ 2 ป

ฝกกุหลาบที่ได้อายุสุกแก่พร้อมจะน�ามาเพาะเมล็ด น�าเมล็ดไปเพาะในตู้เย็นเพื่อชักน�าให้พ้นการพักตัว

ต้นกล้ากุหลาบที่ได้จากการเพาะเมล็ด

กุหลาบตัดดอกลูกผสมที่ติดตาเพื่อประเมินพันธุ์

เมื่อครบ 2 เดือนจึงน�ามาตรวจความงอก

กุหลาบกระถางลูกผสมที่ติดตาเพื่อประเมินพันธุ์
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Zero Waste ชีวิตใหมไรขยะ

รักษ์สิ่งแวดล้อม

เรียบเรียงโดย นางสาว พัทธ์ธีรา สุริยวงค์ นักศึกษาฝกงานแผนกประชาสัมพันธ์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปญหาขยะล้นเมืองถือเปนปญหาส�าคัญของประเทศไทย โดยปจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้น
ประมาณ 41,532 ตันต่อวัน หรือกว่า 15 ล้านตันต่อป โดยร้อยละ 30 เปนขยะที่น�าไปรีไซเคิลได้ แต่กลับ
มีการรีไซเคิลน�ามาใช้ประโยชน์จริงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น
ส่วนหนึ่งของปญหาขยะเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวันที่บริโภคสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น
การใช้ขวดน�้าพลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก โฟม เมื่อขยะคือความรับผิดชอบของทุกคนร่วมกัน
จึงเปนที่มาของการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste คือ การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จะไม่สร้างขยะใหม่ ๆ โดยพยายามไม่ให้มีอะไรหลงเหลือจนเปนขยะได้ มีหลักปฏิบัติง่าย ๆ เรียกว่า
1A3R ประกอบด้วย
• Avoid หลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม
• Reduce ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง
• Reuse การน�ากลับมาใช้ใหม่
• Recycle การหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่
ซึ่งเราสามารถนําแนวทางนี้มาปรับใชกับชีวิตประจําวันของแต่ละคนได ดังต่อไปนี้
พกถุงผาคูใจ : การพกถุงผ้า ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และลดการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จ�าเปน
ไมรับชอน สอม ตะเกียบพลาสติก : ช้อนส้อมพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายหลายร้อยป แถมตะเกียบแบบ
ใช้แล้วทิ้งยังแพ็คมาในถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจ�านวนขยะไปอีก ในต่างประเทศได้คิดค้นช้อนกินได้ที่
ผลิตมาจากข้าวฟาง เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมไร้พลาสติกในอนาคต
ขวดเดียวแกวเดิม เพิ่มเติมคือใชซํ้า : พกขวดน�้า-แก้วน�้าประจ�าตัวดีกว่าการใช้ขวด-แก้วน�้าพลาสติก
ที่เสี่ยงต่ออันตราย อีกทั้งกระบวนการผลิตและการท�าลายขวดพลาสติกก่อให้เกิดกาซพิษที่กระทบต่อคน
และสิ่งแวดล้อม
ลด-เลิกการใชหลอดพลาสติก : การเลือกใช้หลอดดูดแบบใช้ซ�้าได้ เช่น แบบสเตนเลส ซิลิโคน แบบไม้ไผ่
หรือหลอดแก้วใส จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยแก้ปญหานี้ได้
แยกขยะกอนทิ้ง : เริ่มที่ต้นทางที่บ้านของคุณเอง โดยแยกขยะเปน 4 ประเภท คือ 1. ขยะย่อยสลายได้
เช่น เศษอาหาร สามารถน�าไปผลิตเปนปุยหมักได้ 2. ขยะรีไซเคิล สามารถน�ามาแปรรูปได้อีกครั้ง เช่น
กระดาษ แก้ว หรือโลหะ 3. ขยะที่มีองค์ประกอบของสารอันตราย ต้องน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้
ปนเปอน รั่วซึมกับแหล่งน�้าและพื้นดิน 4. ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย
นาน ไม่เหมาะที่จะน�ากลับมาใช้ใหม่

“ใชชีวิตแบบ Zero Watse ไม่ ไดยาก เริ่มที่ตัวเรา ที่บานของเรา..”
ที่มาข้อมูล Plearn เพลิน by Krungsri
https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/zero-waste-lifestyle.html
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บุคคลในเรื่อง
กลอริโอซา หรือ ดอกดองดึง ดอกไม้สีสวยรูปทรงแปลกตา ที่โครงการหลวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร

ในพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนองเขียว ต�าบลเมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกแบบครบวงจร
เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร วารสารฉบับนี้จะพามารู้จักกับเกษตรสองสาวที่มีใจรักในไม้ดอกชนิดนี้ ที่ปลูก
ด้วยความเอาใจใส่บนฐานความรู้ที่ได้รับจากโครงการหลวง

นางอาธิติยา กอนราว
อายุ 40 ป
. . . . .

นางอาธิติยา กอนราว เกษตรกรโครงการหลวง
หนองเขียว ที่ปจจุบันปลูกดอกกลอลิโอซากับว่านสี่ทิศ
ส่งโครงการหลวงมาเปนเวลากว่า 16 ป โดยรับช่วงต่อมา
จากรุ่นพ่อและแม่ซึ่งเปนอดีตเกษตรกรของโครงการหลวง
ที่ปลูกเสาวรสอยู่แล้ว ต่อมาตนได้มีครอบครัว จึงมีการ
ลองปรับและเปลี่ยนมาปลูกดอกกลอลิโอซากับว่านสี่ทิศ
โดยมีนักวิชาการจากโครงการหลวงคอยให้ค�าแนะน�าและ
พาไปดูงานต่างจังหวัดท�าให้ได้ความรูท้ หี่ ลากหลายเพิม่ เติม
“ของเขาเราเอามาใช้บ้าง ของเราเขาเอาไปใช้บ้าง”
ท�าให้มีรายได้ประมาณ 3 แสนกว่าบาทต่อป
ไว้เปนทุนการศึกษาต่อให้ลกู และใช้จา่ ย
ในครอบครัว
“ความพิเศษของดอกกลอริโอซา ก็คือจะมีราคาสูงมาก
แตดูแลยากเพราะตองใชเวลามัด 7 ครั้งถึง 8 ครั้งตอตน เพื่อให
ลําตนของดอกตั้งตรง ดอกกานนึงตัดไปแลวก็จะไมสามารถ
งอกออกมาไดอีก ตนไหนตายก็คือตายไปเลย ตนทุนก็จะไมไดแลว
และสวนมากพืชชนิดนี้มักจะพบปญหาเรื่องโรคใบแหงและจะทําให
ตายทั้งตน พี่จะเขาแปลงทุกวันตั้งแตเชา คอยดูทุกตนในโรงเรือน
ไมใหเกิดปญหารักษามาตรฐานของทางโครงการหลวงไวคะ”
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นางอํา ไสสอ
อายุ 34 ป
. . . . .

การได้ เ ป น เกษตรกรปลู ก ดอกกลอริ โ อซาของ
นางอ�า ไสสอ เริ่มมาจากการแนะน�าและส่งเสริมของทาง
โครงการหลวง จนได้กลายเปนอาชีพหลักมาแล้วเปนถึง
8 ป โดยก่อนหน้านี้ได้ออกไปท�าอาชีพรับจ้างเลี้ยงกุ้ง
อยู่ในเมืองรายได้ไม่ค่อยดี และเมื่อแต่งงานมีครอบครัว
และลูกน้อย การท�างานในบ่อกุง้ บางครัง้ อาจเกิด
อันตรายได้ จึงกลับมาอยูบ่ า้ นและเข้ารับ
การส่งเสริมจากโครงการหลวง

“

“กลอริโอซาเปนดอกไมที่มีตนหัวอยูใตดิน ความยากอยูที่การบมตน
หัวใหงอกกอนจะปลูก ใชเวลาประมาน 3 เดือนกวาจะงอก และจากนั้นปลูกลง
ดินใชเวลาอีกประมาณ 45 วัน ถึงจะไดเก็บดอกตัดขาย และตองขยันมัดเชือก
ที่ตนดอก ไมใหงอ ตั้งตรง เราตองขยันเขาแปลงทุกวัน แตไมจําเปนตองอยูกับ
ดอกตลอดทั้งวัน เราจะมาเชาเย็นมารดนํ้าเวลาอื่นเราก็ ไปทําสวน ไปปลูกผัก
อยางอื่นตอ มีเวลาที่จะเอาไปทําอยางอื่นไดก็เลยเอามาผสมผสานกันอยูตัว
ปที่ผานมารายไดอยูที่ 2 แสนกวาบาทเฉพาะที่ขายดอกกลอลิโอซา
ตั้งแตผันตัวมาเปนเกษตรกรของโครงการหลวงความเปนอยู
ของครอบครัว รายไดก็ดีขึ้นเปนลําดับๆ และดีใจที่โครงการหลวงมีการ
มาสงเสริมเรื่อย ๆ มีพืชทดลองอะไรมาก็นํามาใหเกษตรกร
อยางเราปลูกกันคะ”

”

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว โครงการหลวงแห่งเดียว ที่ด�าเนินงานส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร
ในพื้นที่ปลูก “ดอกกลอริโอซา” แบบครบวงจร ปจจุบันมีเกษตรกรหลักจ�านวน 7 ราย ปลูกภายใต้โรงเรือน
ที่มีกว่า 42 โรงเรือน บนเนื้อที่ 19 ไร่ โดยจะมีนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้ตั้งแต่การเริ่มปลูก ดูแลเกี่ยวกับการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ โรค-แมลง การคัดเกรดมาตรฐานของดอกให้อยู่ในมาตรฐานของโครงการหลวง (เกรด A จะมี
8-9 ดอก/ก้าน) ซึ่งดอกกลอริโอซาสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ตลอดทั้งปโดย และที่ส�าคัญเปนดอกไม้
ที่ทนแล้ง ต้องการน�้าน้อยจึงเปนพืชที่ตอบโจทย์กับพื้นที่โครงการหลวงหนองเขียวได้เปนอย่างดี
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8

ก้าวทันเทคโนโลยี

ทักษะ
ประการ
สําหรับบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อเปน

“พลเมืองดิจิทัล” ที่ดี

ค�าว่า “ความเปนพลเมืองดิจิทัล” ที่ทุกประเทศทั่วโลกคาดหวังให้เกิดขึ้นในประชากรของตน คือ
“พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจบรรทัดฐาน ของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมี
ความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลเปนการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
จ�าเปนต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence) “
ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ) คือ กลุ่มของความสามารถทางสังคม
อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะท�าให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุคดิจิทัล และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยม
ที่จ�าเปนต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคม
ในโลกออนไลน์
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ดังนัน้ พลเมืองดิจทิ ลั จึงหมายถึง สมาชิกบนโลกออนไลน์ ทีใ่ ช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลทุกคนจึงต้องมี “ความเปนพลเมืองดิจิทัล”
ที่มีความฉลาดทางดิจิทัลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ การมีจริยธรรม การมีส่วนร่วม ความเห็นอกเห็นใจ
และเคารพผู้อื่น โดยมุ่งเน้นความเปนธรรมในสังคม ปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลของ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การเปนพลเมืองดิจิทัลนั้น มีทักษะส�าคัญ 8 ประการ ที่ควรบ่มเพาะให้เกิดขึ้นกับพลเมืองดิจิทัลทุกคนใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1 ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity)
ต้องมีความสามารถในการสร้างสมดุล บริหารจัดการ รักษาอัตลักษณ์ทดี่ ขี องตนเองไว้ให้ได้ ทัง้ ในส่วนของ
โลกออนไลน์และโลกความจริง โดยตอนนี้ประเด็นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ถือเปนปรากฏการณ์ใหม่
ที่ท�าให้บุคคลสามารถแสดงออกถึงความเปนตัวตนต่อสังคมภายนอก โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมในการอธิบายรูปแบบใหม่ของการสือ่ สารแบบมีปฏิสมั พันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ซึง่ เปนการแสดงออก
เกี่ยวกับตัวตนผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ ยกตัวอย่างการรับสมัครงานในบางหน่วยงานที่ จะขอเข้าดู
Facebook ของผูส้ มัครงาน เพราะหน้า Facebook ของผูส้ มัครงานนัน้ สามารถมองเห็นความเปนตัวตนของเขา
หรือ อัตลักษณ์ของเขานั่นเอง

มะระหยก
Bitter Groud Green

Seasonal
ม.ค. , พ.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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2 ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management)
ดุลพินจิ ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ขอ้ มูลออนไลน์เพือ่ ปองกันความเปนส่วนตัว
ทัง้ ของตนเองและผูอ้ นื่ เปนสิง่ ส�าคัญทีต่ อ้ งประกอบอยูใ่ นพลเมืองดิจทิ ลั ทุกคน และพวกเขาจะต้องมีความตระหนัก
ในความเท่าเทียมกันทางดิจทิ ลั เคารพในสิทธิของคนทุกคน รวมถึงต้องมีวจิ ารณญาณในการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลตนเองในสังคมดิจิทัล รู้ว่าข้อมูลใดควรเผยแพร่ ข้อมูลใดไม่ควรเผยแพร่ และต้องจัดการความเสี่ยง
ของข้อมูลของตนในสื่อสังคมดิจิทัลได้ด้วย เช่นการจะโพสหรือแชร์ข้อมูลบางอย่างลงในโลกโซเซียล ต้องนึกถึง
ข้อมูลส่วนตัวเปนส�าคัญ สิ่งที่ไม่ควรเปดเผยสู่สาธารณะ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือ เลขเอกสารส�าคัญต่างๆ
จึงไม่ควรน�ามาโพสหรือแชร์ลงโลกโซเซียลนั่นเอง

3 ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking)
ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาดีและ
ข้อมูลที่เข้าข่ายอันตราย รู้ว่าข้อมูลลักษณะใดที่ถูกส่งผ่านมาทางออนไลน์แล้วควรตั้งข้อสงสัย หาค�าตอบ
ให้ชัดเจนก่อนเชื่อและน�าไปแชร์ ด้วยเหตุนี้ พลเมืองดิจิทัล จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการเข้าถึง
ใช้ สร้างสรรค์ ประเมิน สังเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องมือดิจิทัล ซึ่งจ�าเปนต้องมีความรู้
ด้านเทคนิคเพื่อใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต ได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงมีทักษะ
ในการรู้คิดขั้นสูง เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่จ�าเปนต่อการเลือก จัดประเภท วิเคราะห์ ตีความ
และเข้าใจข้อมูลข่าวสาร มีความรูแ้ ละทักษะในสภาพแวดล้อมดิจทิ ลั การรูด้ จิ ทิ ลั โดยมุง่ ให้เปนผูใ้ ช้ทดี่ เี ปนผูเ้ ข้าใจ
บริบทที่ดี และเปนผู้สร้างเนื้อหาทางดิจิทัลที่ดี ในสภาพแวดล้อมสังคมดิจิทัล ยกตัวอย่าง ข่าวปลอมต่างๆ
ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสหรือสร้างความแตกแยก ข่าวเหล่านี้เราจะต้องว่าข่าวไหนควรเชื่อข่าวไหน
ไม่ควรเชื่อ

4 ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management)
ทักษะในการบริหารเวลากับการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่าง
โลกออนไลน์และโลกภายนอก นับเปนอีกหนึ่งความสามารถที่บ่งบอกถึง ความเปนพลเมืองดิจิทัล ได้เปนอย่างดี
เพราะเปนที่รู้กันอยู่แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ขาดความเหมาะสมย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม
ทั้งความเครียดต่อสุขภาพจิตและเปนสาเหตุก่อให้เกิดความเจ็บปวยทางกาย ซึ่งน�าไปสู่การสูญเสียทรัพย์สิน
เพื่อใช้รักษา และเสียสุขภาพในระยะยาวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้เวลากับสิ่งอื่นบ้างเช่นการออกก�าลังกาย
งานอดิเรกต่างๆ ท�ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ท�างาน นอกจากจะเปนการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันแล้ว ยังช่วยท�าให้เราไม่ยึดติดกับหน้าจอมากจนเกินไป

5 ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying Management)
จากข้อมูลทางสถิติล่าสุด สถานการณ์ในเรื่อง Cyber bullying ในไทย มีค่าเฉลี่ยการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 47% และเกิดในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ
การด่าทอกันด้วยข้อความหยาบคาย การตัดต่อภาพ สร้างข้อมูลเท็จ รวมไปถึงการตั้งกลุ่มออนไลน์กีดกัน
เพือ่ นออกจากกลุม่ ฯลฯ ดังนัน้ ว่าทีพ่ ลเมืองดิจทิ ลั ทุกคน จึงควรมีความสามารถในการรับรูแ้ ละรับมือการคุกคาม
ข่มขู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างชาญฉลาด เพื่อปองกันตนเองและคนรอบข้างจากการคุกคามทางโลกออนไลน์
ให้ได้ กรณีมีคนโพสแซวหรือด่าว่าเราบนโลกโซเซียล ถ้าไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรก็นิ่งๆ เฉยๆ แต่ถ้าถึงขั้นรุนแรง
สิ่งที่ควรโต้ตอบคือโต้ตอบด้วยกฎหมายนั่นเอง
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6 ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints)
มีรายงานการศึกษาวิจัยยืนยันว่า คนรุ่น Baby Boomer คือ กลุ่ม Aging ที่เกิดตั้งแต่ป พ.ศ. 2487 - 2505
มักจะใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น และเปดใช้งาน WiFi สาธารณะ เสร็จแล้ว
มักจะละเลย ไม่ลบรหัสผ่านหรือประวัติการใช้งานถึง 47% ซึ่งเสี่ยงมากที่จะถูกผู้อื่นสวมสิทธิ ขโมยตัวตน
บนโลกออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ความเปนพลเมืองดิจิทัล จึงต้องมีทักษะ
ความสามารถทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชวี ติ ในโลกดิจทิ ลั ว่าจะหลงเหลือร่องรอยข้อมูลทิง้ ไว้เสมอ รวมไปถึง
ต้องเข้าใจผลลัพธ์ทอี่ าจเกิดขึน้ เพือ่ การดูแลสิง่ เหล่านีอ้ ย่างมีความรับผิดชอบ เพราะฉะนัน้ ต้องระวัง ก่อนจะแชร์
จะโพสอะไรลงโลกโซเซียลควรไตร่ตรองให้ดี เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ไปตลอดยิ่งมีการแชร์ต่อๆ กันไป
ก็ยิ่งตามลบได้ล�าบากมากขึ้น

7 ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cybersecurity Management)
ความสามารถในการปองกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งและปองกันการโจรกรรม
ข้อมูลไม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าต้องท�าธุรกรรมกับธนาคารหรือซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น เสื้อผ้า ชุดเดรส เปนต้น
ควรเปลี่ยนรหัสบ่อยๆ และควรหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ และหากสงสัยว่าข้อมูลถูกน�าไปใช้หรือ
สูญหาย ควรรีบแจ้งความและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

8 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy)
ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ พลเมืองดิจิทัลที่ดี
จะต้องรู้ถึงคุณค่าและจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยี ต้องตระหนักถึงผลพวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต การกดไลก์ กดแชร์ ข้อมูล ข่าวสาร ออนไลน์ รวมถึงรู้จักสิทธิและ
ความรับผิดชอบออนไลน์ อาทิ เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทางปญญาของผู้อื่น และการปกปอง
ตนเองและชุมชนจากความเสี่ยงออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้งออนไลน์ ภาพลามกอนาจารเด็ก สแปม เปนต้น

สรุปก็คือ การจะเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น ต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล ซึ่งประกอบขึ้นด้วยชุดทักษะ

และความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง หรือที่เรียกว่า “ความรู้ดิจิทัล” (Digital Literacy) เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในโลกไซเบอร์ รู้วิธีปองกันตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ ในโลกออนไลน์
เข้าใจถึงสิทธิ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมที่ส�าคัญในยุคดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับตนเอง ชุมชน ประเทศ และพลเมืองบนโลก
ได้อย่างสร้างสรรค์
ที่มา : บทความเรื่อง “พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” โดย Phichitra Phetparee | เผยแพร่บนเว็บไซต์ สสส.
(วันที่ 27 มีนาคม 2562)
เอกสารวิชาการออนไลน์เรื่อง “คู่มือพลเมืองดิจิทัล” โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง เผยแพร่ครั้งแรก: มิถุนายน 2561

ยอดซาโยเต
Chayote Shoot

Seasonal
ก.พ.-พ.ย.

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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วารสารโครงการหลวง

39 เส้นทางศูนย์เรียนรู้

สถานีวิจัย

โครงการหลวงแม่หลอด
สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอาราบิกา บ้านแม่หลอด
เปนแหล่งรวบรวมสายพันธุ์กาแฟอาราบิกาหลายสายพันธุ์ และงานวิจัยด้านกาแฟ ต่อมาได้มีการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพด้านการปลูกพืชผัก/ไม้ผลและด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร
ตามรอยเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลส�าเร็จของโครงการหลวง ที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง วารสารฉบับนี้จะพาคุณผู้อ่านมารู้จักกับ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด 1 ใน 4
ของสถานีวิจัย ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่หลอด หมู่ที่ 10 ต�าบลสบเปง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปจจุบัน
กลายเปนพื้นที่ปลูกเงาะที่ส�าคัญทางภาคเหนือ โดยชาวบ้านแม่หลอดดั้งเดิมปลูกกาแฟ และชาเมี่ยง สถานีวิจัย
โครงการหลวงแม่หลอดจึงพัฒนามาจากการเปนศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอาราบิกา ในป พ.ศ. 2527
กรมวิชาการเกษตรพบการแพร่ระบาดของโรคราสนิมในพื้นที่อย่างรุนแรง เปนอุปสรรคต่อการพัฒนากาแฟ
อาราบิกาบนพื้นที่สูง มีการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา จึงเริ่มศึกษาวิจัยสายพันธุ์
กาแฟอาราบิกาลูกผสม จ�านวน 28 สายพันธุ์ คัดเลือกจนได้พันธุ์เหมาะสมต้านทานต่อโรคราสนิม กระจายปลูก
ยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเปนสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 หย่อมบ้าน
222 ครัวเรือน เปนชาวปกาเกอะญอและคนพื้นเมือง
ปจจุบันสถานีฯ แม่หลอดได้ด�าเนินงานวิจัย โดยมีการวิจัย
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของเสาวรสหวาน
การวิจัยเปรียบเทียบสายพันธุ์มันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมกับสภาพที่สูง
และยังรวบรวม อนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟ ไว้ถึง 162 สายพันธ์ จึงเปน
แหล่งรวมสายพันธุ์กาแฟที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยปลูกภายใต้
ร่มเงาไม้ใหญ่ ผสมผสานกับพืชอื่น เช่น พริกไทย และกระวาน
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้
ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP เน้นการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ก� า จั ด ศั ต รู พื ช รายได้ เ กษตรกรจากการปลู ก พื ช ในระบบของ
โครงการหลวง เฉลี่ยปละ 67,000 บาท/คน
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มีผลผลิตหลัก ได้แก่ แตงกวาญี่ปุน ข้าวโพด ถั่วแขก
ผลซาโยเต้ ห วานสองสี คะน้ า ฮ่ อ งกง เสาวรสหวาน
เคพกูสเบอร์รี เลมอน ส้มคัมควอท มะม่วงนวลค�า ข้าวไร่
ข้าวนาพันธุ์ไก่ปา ถั่วขาว และกาแฟอาราบิกา และยังมี
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกสุกร โดยปจจุบนั เน้นพัฒนามาตรฐาน
การเลี้ยงตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์
ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยสภาพพื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ เปนแหล่งต้นน�้า มีน�้าตกหมอกฟา และ
ล�าน�้าปงไหลผ่าน โครงการหลวงแม่หลอดจึงเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตส�านึกดูแล
รักษาปาต้นน�้า ส่งเสริมการปลูกปาชาวบ้านตามแนวพระราชด�าริ ปา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่งเสริม
การปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อสร้างปาและเปนรายได้ ส่งเสริมยุวเกษตรกรโครงการหลวงเพื่อเปนก�าลังส�าคัญในการ
ต่อยอดงานเกษตรชุมชนในอนาคต ด�าเนินโครงการบ้านน่าอยู่ใน 20 ครัวเรือน และร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนปองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

สถานีฯ แม่หลอดยังเปนสถานที่หลักในการผลิตน�้ามันสกัดหอมระเหยตะไคร้หอม โดยมีแปลงปลูก
ต้นตะไคร้จ�านวน 1 ไร่ ภายในสถานีเมื่อต้นตะไคร้หอมอายุประมาณหกเดือน จะตัดออกทั้งล�าต้น จากนั้น
น�าเข้าสูก่ ระบวนการสกัดโดยเครือ่ งสกัดน�า้ มันหอมระเหยใช้เวลาครัง้ ละหกชัว่ โมง แต่ละรอบใช้วตั ถุ 100 กิโลกรัม
จะได้น�้ามันสกัดประมาณ 500 ซีซีต่อรอบ จากนั้นจะน�าน�้ามันบริสุทธิ์ที่สกัดได้ส่งมอบให้ยังโครงการผลิตภัณฑ์
พืชสมุนไพร ที่ตั้งอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน�าไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง
และน�้ามันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้หอมจ�าหน่ายภายในร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ อีกด้วย

สถานวิจัยโครงการหลวงแมหลอด
เลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ต�าบลสบเปง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
อีเมล : ml7004rpf@gmail.com
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แนะนําผลผลิต

อาโวกาโด
อาโวกาโด เปนไม้ผลเขตร้อนของประเทศในทวีปอเมริกากลาง
มูลนิธิโครงการหลวงได้น�าอาโวกาโดมาส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
ปลู ก เป น อาชี พ จนเป น ไม้ ผ ลเศรษฐกิ จ ที่ ส� า คั ญ ชนิ ด หนึ่ ง ในป จ จุ บั น
โดยมี ก ารศึ ก ษาคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ ส� า หรั บ ปลู ก เป น การค้ า ในประเทศไทย
พัฒนาเทคนิคการปลูกและการดูแลรักษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
และส่ ง เสริ ม ด้ า นการตลาด ท� า ให้ เ ป น ที่ รู ้ จั ก ของคนไทย อาโวกาโด
สามารถปลูกได้ตงั้ แต่พนื้ ราบจนถึงพืน้ ทีส่ งู จากระดับน�า้ ทะเล 1,000 เมตร
เปนไม้ผลยืนต้นที่มีใบเขียวตลอดป สามารถปลูกเปนปาได้ และมีพันธุ์
ที่หลากหลายท�าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเปนผลไม้
ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งปจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจด้านอาหาร
สุขภาพมากขึ้น อาโวกาโดจึงเปนพืชที่มีศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูงและ
มีโอกาสทางการตลาดอย่างมาก
อาโวกาโดทีเ่ ปนพันธุส์ ง่ เสริมหลักของมูลนิธโิ ครงการหลวง ในปจจุบนั
มี 6 พันธุ์ คือ พันธุ์ปเตอร์สัน บู้ท-7 บู้ท-8 บัคคาเนีย พิงค์เคอตัน และ
แฮส อาโวกาโดแต่ละพันธุม์ ชี ว่ งการเก็บเกีย่ วผลไม่พร้อมกัน และแม้จะเปน
พันธุ์เดียวกันแต่หากปลูกคนละแห่งที่สภาพแวดล้อมต่างกันอาจท�าให้
ผลแก่เร็วหรือช้ากว่ากันได้ 1-3 สัปดาห์
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รักษ์สุขภาพ

อันตราย
จากการนอนไม่หลับ
คอลัมน์ สุขภาพดีกับรามาฯ
โดย ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
คนเราเมื่อได้เวลานอน หัวถึงหมอน ภายใน 30 นาที เราจะเข้าสู่ภวังค์ของการนอนหลับ แต่ถ้าใคร
ต้องใช้เวลากว่าจะหลับบนเตียงนอนมากกว่า 30 นาทีขึ้นไปบ่อยครั้ง ถี่เกินกว่า 3 คืนต่อสัปดาห์ จะถือว่า
ผิดปกติ เข้าข่ายที่หมอจะวินิจฉัยได้ว่าเปน โรคนอนไม่หลับ หรือ insomnia จากการรวบรวมสถิติโดย
รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าคนไทยมี
ปญหาเรื่องนอนไม่หลับถึง 1 ใน 3 โดยผู้สูงอายุจะมีปญหานี้เพิ่มขึ้นตามวัยที่มากขึ้น บางคนใช้เวลานาน
กว่าจะหลับ บางคนตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่ออีกได้ บางคนตื่นเช้าเกินไป ตื่นมาตั้งแต่ตี 3 ตี 4
แล้วไม่กลับไปนอนต่อ
คนที่นอนไม่หลับแล้วหลับไม่พอเหล่านี้ ตื่นขึ้นมาจะไม่สดใส รู้สึกอ่อนเพลีย ง่วง หมดเรี่ยวแรง ไม่มี
พละก�าลัง เวลาคิดอะไร มักจะคิดไม่ออก ความจ�าไม่ดี ไม่มีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ฉุนเฉียว หาเรื่อง
ทะเลาะกับคนรอบข้าง ท�างานผิดพลาดบ่อยๆ ตัดสินปญหาเฉพาะหน้าไม่เหมาะสม สร้างปญหาให้กับ
ครอบครัว คนรอบข้าง และที่ท�างาน บางคนพอถึงเวลานอนก็จะกังวลมาก กลัวว่าเข้านอน หัวถึงหมอนแล้ว
แต่ตาค้าง นอนไม่หลับ อิจฉาคนข้างเคียงว่าหลับสบาย แต่ตัวเองกลับไม่หลับ กลายเปนโรควิตกจริต ไม่กล้า
เข้านอนไปเลยก็มี

แรดิช
Radish

Seasonal
ม.ค.-ก.พ. , ก.ค.-ธ.ค.
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ถ้าโชคดี มีปญหานอนไม่หลับในระยะเวลาสั้นๆ คือ น้อยกว่า 3 เดือน มักจะเกิดจากความตื่นเต้น
ความเครียด เช่น เปลี่ยนงาน เครียดเตรียมตัวสอบ เปนต้น เมื่อสถานการณ์นั้นๆ ลดความตึงเครียดลง
ก็มักจะกลับมานอนได้ตามปกติ แต่ถ้าเปนมานาน (ทางแพทย์ให้มากกว่า 3 เดือน) ถือว่าเปนโรคนอนไม่หลับ
แบบเรื้อรัง อาจเกิดจากโรคทางกาย เช่น เปนหวัดภูมิแพ้ กรดไหลย้อน ข้ออักเสบ พาร์กินสัน ปวดหลัง ปวดข้อ
ปวดกระดูก ขากระตุก ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เปนต้น และอาจเกิดจากโรคทาง
จิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ยิ่งท�าให้โรคนอนไม่หลับรุนแรงมากขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ช่วงแรกๆ จะท�าให้รู้สึกว่าหลับง่ายขึ้น แต่พอหลับไป
กลางดึกสมองกลับตืน่ ตัวมากขึน้ อาจตืน่ ขึน้ มากลางดึกแล้วไม่หลับต่อ การดืม่ น�า้ อัดลมทีม่ สี ว่ นผสมของกาเฟอีน
จะไปกระตุ้นสมองท�าให้นอนไม่หลับเช่นเดียวกันอีกอย่างคือการกินอาหารจนแน่นท้อง โดยเฉพาะมื้อเย็น
หรือมื้อค�่า ท�าให้อึดอัด มีกรดไหลย้อน ยิ่งเปนอาหารรสจัดด้วย จะท�าให้รู้สึกแสบท้อง แล้วนอนไม่หลับ
โดยทั่วไป ถ้าเรามีอาการเข้าข่ายของโรคนอนไม่หลับ ให้มองรอบๆ ตัวเอง แล้วคิดวิเคราะห์ก่อนว่า
สาเหตุของโรคนอนไม่หลับของเรานั้นเกิดจากอะไร ให้แก้ที่สาเหตุที่เกี่ยวข้องก่อน พร้อมกันนี้ให้ปฏิบัติตาม
สุขอนามัยที่ดีของการนอนหลับ (sleep hygiene) 5 ข้อ ที่สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมไว้ โดยดัดแปลงจากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหลับใน
สหรัฐอเมริกา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

เข้านอน - ตื่นเช้า ให้เปนเวลา
ออกก�าลังกายเปนประจ�า ห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
ห้องนอนควรมืด เงียบ อุณหภูมิพอเหมาะ และมีการถ่ายเทอากาศได้ดี
งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน
และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้านอน
5. ไม่ควรดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ หรือใช้อุปกรณ์สื่อสารในห้องนอน
เพียง 5 ขอแคนี้ ถาทําได ทานจะนอนหลับไดสนิท เพื่อชีวิตเปนสุข และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
หมายเหตุ : ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการหลับ
แห่งประเทศไทยและศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ทีมา https://www.prachachat.net/rama-health/news-374276

เห็ดปุยฝาย
Monkey Head Mushroom

Seasonal
ม.ค.-ธ.ค.
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เกร็ดและแก่นโครงการหลวง

ปาเมี่ยง
กลุมหมูบานที่เรียกรวมๆ กันวาปาเมี่ยงนั้นมีสิ่งที่นาสนใจอยูหลายเรื่อง
บ้านปาเมี่ยงซอกแซกอยู่ตามหุบอันคดเคี้ยวของล�าธารต่างๆ เปนที่สูง แต่เขาชัน
ไม่ค่อยจะมีที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ส่วนต้นเมี่ยงนั้นคือชาปา และเขาจะเก็บทุกใบ
ใบละครึ่งหนึ่ง ถ้าเก็บทุกใบทั้งใบ ต้นจะตายเพราะขาดใบปรุงอาหารให้ ใบเขาเอามานึ่ง
แล้วหมักใส่ตะกร้าเอาไปขายส�าหรับอม คนทีอ่ มเมีย่ งเดีย๋ วนีล้ ดน้อยลงทุกที ท�าให้ราคาตก
แต่ต้นทุนในการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เปนค่าแรงเก็บนั้นเพิ่มขึ้น
ด้วยเหตุนี้โครงการหลวงจึงเอากาแฟและเห็ดหอมไปให้เขาปลูกแทนที่ซึ่งปลูก
กาแฟได้มีจ�ากัด เพราะฉะนั้นเห็ดหอมจึงเปนเรื่องส�าคัญ
ผู้อ่านคงจ�าได้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามอาจารย์เต็มว่านั่น
ต้นอะไร อาจารย์เต็มก็กราบบังคมทูลว่า “ก่อ พระเจ้าค่ะ” เสียเรื่อย ที่ปาเมี่ยงต้นก่อมี
มากเหมือนกันส�าหรับปลูกเห็ดหอม เราใช้กิ่งของก่อ และแต่ละกิ่งก็ใช้ได้หลายป
แต่ส�าหรับนึ่งเมี่ยงนั้นเขาตัดทั้งต้น ก่อนฤดูเก็บเมี่ยงตามถนนจะเห็นฟนกองอยู่
มากมาย ซึ่งผู้เขียนเคยอดเสียดายไม่ได้
เมื่อเข้าไปบ่อยๆ เปนระยะๆ ผู้เขียนจึงสังเกตได้ว่า ถึงแม้ต้นไม้โดนตัดมาเปน
เชื้อเพลิงมากมาย แต่ปาก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิม ซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อขึ้น ฮ.ผ่าน
ท�าไม? เพราะปาไม้มีทั้งรายรับและรายจ่าย รายจ่ายคือต้นไม้ที่โดนตัด ถูกฟาผ่า
และแก่ตายเอง เรื่องต้นไม้ปาแก่ตายเองนั้นคนเราไม่ค่อยจะนึกถึง แต่เมื่อขึ้น ฮ.จะเห็น
ต้นที่แก่ตายได้ชัด เพราะสูงล�าต้นโกรน สีขาว
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ส�าหรับรายรับที่ปาเมี่ยงนั้นก็คือเม็ดที่ร่วงแล้วงอกขึ้นเปนต้นไม้ตามธรรมชาติ
ซึ่งฝรั่งเรียกว่า natural regeneration ขอบอกความลับเรื่องหนึ่ง ระหว่างผู้เขียนนั่งรถ
ไปทางแม่ก�าปอง เห็นหน่วยปลูกปาอยู่ริมถนน เมื่อนั่งรถ และ ฮ.วนเวียนแถวนั้นอยู่นาน
ก็ยังไม่ทราบว่าเจอเขาที่ไม่เปนปาที่ไหนจะปลูกปา
ที่ปาเมี่ยง รายรับกับรายจ่ายเท่ากัน ดังนั้น ปาจึงมีอยู่เท่าเดิม
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในปาที่สมดุล ถ้าเห็นต้นไม้ที่ถูกตัดเพื่อประโยชน์ของ
มนุษย์แล้ว ก็อย่าเสียดายนักเลย เพราะถ้าไม่เช่นนั้นเราจะต้องเสียดายไว้ทุกข์ต้นที่
แก่ตายด้วย
ที่มา : จากหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง หน้า 156

กุหลาบหนู สีชมพู
Fairy Rose

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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ย

จากดอ

ยําสาลี่ ปลาเทราตกรอบ
สวนประกอบ

• สาลี่โครงการหลวง 1 ลูก
• ปลาเทราตทอดกรอบ 100 กรัม
• มะเขือเทศเชอรรี่แดง 5 ลูก
• กุงแหง 1 ชอนโตะ
• นํ้ายําสามรสปรุงรสตามชอบ (นํ้ามะนาว, นํ้าปลาดี, นํ้าตาลปบ, นํ้าตาลทราย, พริกขี้หนู,
กระเทียม+รากผักชีโขลกพอหอม)

วิธีทํา
• น�าสาลี่ไปล้าง ปอกเปลือก และหั่นเปนชิ้นๆ
• น�าสาลี่ที่หั่นไว้ มะเขือเทศเชอร์รี่แดง กุ้งแห้ง และน�้าย�าสามรส ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
• ตักใส่จานโรยด้วยปลาเทร้าต์ทอดกรอบโครงการหลวง
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IG-ดีอร่อยโครงการหลวง
คิดเมนูอาหารไม่ออกให้นึกถึง! #ดีอร่อยโครงการหลวง แฮชแท็กที่รวมเมนูอาหาร
จาก IG คนรักสุขภาพไว้มากมาย และร่วมแชร์ ไอเดียเมนูอาหารที่รังสรรค์โดย “คุณ”
จากผลิตผลของโครงการหลวง แล้วติด #ดีอร่อยโครงการหลวง ที่ใต้ภาพ
นอกจากนี้ยังพบกับเมนูรักสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมายจากผู้ร่วมสนุกในกิจกรรม

ง่ายๆ สบายๆ ได้ทุกวัน
กับสลัดผักโครงการหลวง

อาโวกาโดโครงการหลวง
ราดด้วยน�้าผึ้ง ทานคู่กับธัญพืช

คุ้กกี้โก้โก้ผลมเนยถั่ว
กับงาหอมโครงการหลวง

กรีกโยเกิร์ต โดดเด่นด้วย
เนื้อสัมผัสที่เนียนข้น
ผลิตตามกรรมวิธีกรีกโบราณ

มิกซ์สลัดกับน�้าสลัดข้นเปรี้ยว
โครงการหลวง

ข้าวกล้องดอยผัดกับเนื้อสัตว์
และธัญพืชตามใจชอบ

อย่าลืมกด Follow อินสตราแกรมโครงการหลวงได้ที่
@thairoyalproject
เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

