พระราชดํารัสและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกคณะทํางานโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุสตวปาและอุทยานแหงชาติ จังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ
ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดการประชุม วันจันทรที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ อาคาร บก. หนวยราชการในพระองค 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสต
“เขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เปนแหลงธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ จนไดรับการประกาศยกยองใหเปนแหลงมรดกโลกของประเทศไทย พื้นที่ดังกลาว
นอกจากจะอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังเปนที่ตั้งของชุมชนตาง ๆ จึงมีคนในพื้นที่
อยูร ว มกับปาเปนจํานวนมาก ในเรือ่ งคนอยูก บั ปานี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเคยพระราชทานแนวพระราชดําริไว เปนใจความวา “การที่จะ
รักษาความอุดมสมบูรณของปาไมไดอยางยัง่ ยืนนัน้ จะตองทําใหคนในชุมชนมีชวี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้
ใหสามารถใชชีวิตอยูรวมกับปา และชวยกันดูแลรักษาปาใหดํารงความอุดมสมบูรณไวไดตลอดไป”
จึงเปนที่นาชื่นชมอยางยิ่ง ที่ทานทั้งหลายทั้งคณะกรรมการโครงการ หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่รักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติจังหวัดกาญจนบุรี ไดสืบสาน
แนวทางพระราชดําริ โดยจัดโครงการนีข้ นึ้ เพือ่ พัฒนาชีวติ ความเปนอยูใ นดานตาง ๆ ของคนในชุมชน
และไดรวมมือรวมใจกันดําเนินงานอยางเข็มแข็ง จนโครงการพัฒนากาวหนามาโดยลําดับ หวังวา
ทุกคนทุกทานจะรวมมือ รวมงานกันใหพรอมเพรียง เหนียวแนนยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนาชุมชนให
เจริญกาวหนา อยางสอดคลอง สมดุล กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันจะทําใหคนอยูรวมกับ
ปาไดอยางมีความสุข และประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงอยางยั่งยืน “

สารบัญ

ปที่ 24 ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค

เพ�่อนําเสนอขาวสาร ความเคลื่อนไหวในดานตาง ๆ ของ
มูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเผยแพรผลงานทางว�ชาการ
แนะนําผลิตผลและผลิตภัณฑของมูลนิธิฯ เพ�่อประโยชน
ตอบุคลากรและผูสนใจทั่วไป

มูลนิธิโครงการหลวง

เลขที่ 65 หมู 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท : 053-324001-5 โทรสาร : 053-324000
www.royalproject.org
E-mail : pr@royalproject.org

พิมพที่

ทร�โอ แอดเวอร ไทซิ�ง แอนด มีเดีย จํากัด
412/31 ถนน เชียงใหมแลนด ตําบลชางคลาน
อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100
โทรศัพท : 053-272 079 Email : iamtrio@gmail.com

คณะผูจัดทํา

ที่ปร�กษา
ศ.ดร.อานัฐ ตันโช

บรรณาธิการ
พรนันทน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผูชวยบรรณาธิการ
จ�ร�พร ชํานาญพล
สายชม ธเนศนิตย

ศิลปกรรม
ประภาศร� พวงเง�นมาก
กานตพ�ชชา ดาวแสง

กองบรรณาธิการ พ�สูจนอักษร
สินีนาฎ ประทุมชาติ สายชม ธเนศนิตย
จารุวรรณ ยิ�มหิ�น ว�ภาดา สมจิตต
ศรัณย ศร�วงศ
สุทธิพงษ สุร�ยะ

กิจกรรมเดน
บทความ
• คีนัวโครงการหลวง
แนะนําผลผลิต
• เซเลอรี
ดี - อรอย
• ซุปขาวโพดหวาน 2 สี กับคีนัว
บทความ
• สาลี่ Asian pear
แนะนําผลผลิต
• พริกหวาน
ดี - อรอย
• ขาวผัดโครงการหลวง
บทความ
• งานจักสานเพิ่มอาชีพสรางรายได ใหผูสูงอายุ
คลินิกพืช
• แบคทีเรีย สาเหตุโรคพืชและการควบคุม
บุคคลในเรื่อง
กาวทันเทคโนโลยี
• โดรนเพื่อการเกษตร
39 เสนทางศูนยเรียนรู
• ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
รักษสุขภาพ
• ไขเลือดออกมาแลว 5 เดือน ผูปวยเกือบ 2 หมื่น
คุณพรอมรับมือแลวหรือยัง
เกร็ดและแกนโครงการหลวง
• Kidsney bean กลายเปนถั่วแดงหลวง
ดี - อรอย
• ขนมปงทาอะโวกาโดกับไขตมยางมะตูม
IG - ดีอรอย
ลัดเลาะรานโครงการหลวง
• สาขา เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย
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35
36

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. 02-711-5300 Email : info@npssiam.co.th

ใหบริการตรวจสอบบัญชีแกลูกคาตาง ๆ ประเภทนิติบุคคล ที่เปนบริษัทจํากัดในประเทศไทย และบริษัทมหาชนทั้งที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด MAI (Market for Alternative Investment)
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กิจกรรมเดน
องคมนตรีตรวจเยี่ยม
และติดตามงานในพื้นที่โครงการหลวง
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามงาน
ที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ปจจุบนั มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ 4 หยอมบาน 222 ครัวเรือน
ประชากรเปนชาวปกาเกอะญอและคนเมือง โครงการหลวงแมหลอด
เปนแหลงรวบรวมและอนุรกั ษสายพันธุก าแฟทีส่ าํ คัญของประเทศไทย
ไวถงึ 162 สายพันธุ โดยปลูกภายใตรม เงาไมใหญ ผสมผสาน กับพืชอืน่
เช น พริ ก ไทย และกระวาน นอกจากนี้ โ ครงการหลวงแม ห ลอด
ยังสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรภายใตระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย เนนการใชชีวภัณฑในการกําจัดศัตรูพืช พืชสงเสริมสําคัญ
ไดแก กาแฟอะราบิกา แตงกวาญี่ปุน มะเขือมวงกานดํา คะนาฮองกง
ถั่วขาว เสาวรสหวาน เคพกูสเบอรรี สมคัมควอท ขาวนาพันธุไกปา
และยังมีสงเสริมการเลี้ยงลูกสุกร โดยปจจุบันเนนพัฒนามาตรฐาน
การเลี้ยงตามมาตรฐานกรมปศุสัตว

แมหลอด

แมหลอด

แมหลอด

ในบายวันเดียวกันองคมนตรี ไดเดินทางตอไปยัง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก ตําบลแมวิน
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันโครงการหลวงแมสะปอกมีประชากรในความรับผิดชอบจํานวน รวม
4 หมูบาน (6 หยอมบาน) จํานวน 756 ครัวเรือน เปนชาวปกาเกอะญอและคนเมือง มีการสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูก พืชผัก ไมผล ไมดอก พืชไร และปศุสัตว ภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งระบบ GAP และระบบ
เกษตรอินทรีย พื้นที่ปลูก 317 ไร 238 โรงเรือน ผลผลิตหลัก ไดแก ผักกาดฮองเต คะนาฮองกง สวิทเบซิล
มะระหยก เสาวรสพันธุไทนุง เคพกูสเบอรรี งาดํา บัควีท และกาแฟ อาราบิกา นอกจากนี้ชุมชนบานหวยขาวลีบ
ยังไดรบั รางวัลชุมชนคารบอนตํา่ และยัง่ ยืน ในระดับดีเยีย่ มหลังจากการประชุม องคมนตรีไดเยีย่ มชมนิทรรศการ
และผลผลิตของศูนยรวมทั้งกิจกรรมการทอผาของกลุมแมบานศูนยฯ แมสะปอก ซึ่งเปนอาชีพนอกการเกษตร
กอนเดินทางกลับ

แมสะปอก

แมสะปอก
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องคมนตรี เปนประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมปาไม
อนุมัติพื้นที่ดําเนินโครงการพัฒนาปาไมโครงการหลวง ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม พรอมผูบ ริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เขาพบ องคมนตรี พลเอก กัมปนาท
รุดดิษฐ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ณ ทําเนียบองคมนตรี เพื่อมอบประกาศกรมปาไม
อนุมตั กิ ารดําเนินโครงการพัฒนาปาไมโครงการหลวงในพืน้ ทีป่ า สงวนแหงชาติ ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ดําเนินการของโครงการหลวงใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม
เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน พะเยา และตาก รวม 37 แหง เพื่อใหการดําเนินการของโครงการหลวงบรรลุ
สูเ ปาหมาย สามารถใหชาวเขาบนพืน้ ทีส่ งู ประกอบอาชีพ อยูร ว มกับปาโดยไมผดิ กฎหมาย ซึง่ เปนไปตามแนวทาง
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
ตรวจเยี่ยมงานกอสรางที่ปาเมี่ยง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ความก า วหน า การก อ สร า งศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมง
พื้นที่สูงปาเมี่ยง ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ในสวนของการกอสรางบานพักเจาหนาที่และ
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ซึง่ คาดวาเสร็จตามแผนงาน 90 วัน
โดยมีทหาร เจาหนาที่ประมง และเจาหนาที่ศูนยใหการ
ตอนรับ
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ประชุมติดตามงานการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมริม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ลงพื้นที่และประชุมติดตามงานการ
แกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาแมริม ณ หองประชุมอาคารเอนกประสงคศูนยเรียนรูวนเกษตร
ปาไม(มอนแจม) โดยมีนายกมล นวลใย ผูอํานวยการ สํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 และคณะทํางาน รายงานผลการ
ดําเนินงานการแกไขปญหา หลังจากนั้นไดลงพื้นที่ติดตาม
ความกาวหนาการรื้อถอนสิ่งกอสรางที่ผิด พรบ.ปาสงวน
แหงชาติ

สถานี/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เตรียมพรอมรับมือภัยแลง
วันที่ 6-29 พฤษภาคม 2563 สถานีและศูนยพัฒนาโครงการหลวง รวม 15 แหง ประกอบดวย ปางดะ
หวยลึก แมแพะ หนองหอย แกนอย ปางอุง แมแฮ สะโงะ แมทาเหนือ ขุนวาง แมสะปอก แมปูนหลวง
แมหลอด วัดจันทรและ หนองเขียว รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่กวา 1,000 คน
จัดทําฝายชะลอนํ้า 34 แหง ซอมแซมระบบนํ้า พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้า 33 แหง พรอมทั้งฟนฟูแหลงนํ้าลําธาร
1 แหง เพื่อเตรียมรับมือกับสภาวะภัยแลง
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อบรม “ยาเสพติดใหโทษและการปองกัน” ที่อางขาง
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 มูลนิธิโครงการหลวง รวมกับ
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จัดฝกอบรม
ใหความรูเรื่อง “ยาเสพติดใหโทษและการปองกัน” ใหแกเจาหนาที่
พนักงาน และลูกจางของมูลนิธิโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวง
อางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม มีผูเขารวมกับการอบรมทั้งสิ้น 320 คน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งความตระหนั ก รู  ใ นโทษ พิ ษ ภั ย ของ
ยาเสพติด แกพนักงานในสถานประกอบการและพรอมเปนสถาน
ประกอบการปลอดภัย ไรยาเสพติดตอไป

ชองทางติดตาม

ขาวสาร

ของโครงการหลวง
Facebook
Fanpage : โครงการหลวง

Instagram
@thairoyalproject

Website
www.royalproject.org
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คีนัว

โครงการหลวง

“คีนัว” (Quinoa) เปนพืชที่ไดรับการจัดใหเปนสุดยอด

ของอาหารเพือ่ สุขภาพ (Superfood) เปนพันธุพ ชื พืน้ เมืองทีม่ ตี น กําเนิด
มาจากชนเผาพื้นเมืองของชาวอินคาโบราณ ในแถบเทือกเขาแอนดีส
ทวีปอเมริกาใต ซึ่งคีนัวมีการเพาะปลูกมานานกวา 3 - 4 พันปมาแลว
คีนัวจัดอยูในวงศ Chenopodiaceae เปนพืชใบเลี้ยงคูแตมีลักษณะ
การใชประโยชนเพื่อการบริโภคคลายกลุมธัญพืช จึงจัดประเภทการใช
ประโยชนของคีนัวเปนธัญพืชเทียม (pseudocereal) อยูในกลุมเดียว
กับหัวบีท ผักโขม ทัมเบิ้ลวีด และปวยเลง เปนพืชลมลุก ลําตนตั้งตรง
ใบเลี้ยงคู ดอกมีลักษณะแบบชอแขนง โดยจัดเรียงอยูบนสวนยอด
มีหลากหลายสี ทั้งสีขาว แดง มวง ดํา เหลือง เขียว ชมพู แตกตางกัน
ออกไป ตามแตละทองถิน่ หรือพืน้ ทีป่ ลูก เมล็ดมีลกั ษณะเปนเม็ดกลม ๆ
หนาตาคลายกับธัญพืชทั่ว ๆ ไป จะพบมากในประเทศแถบอเมริกาใต
เชน เปรู โปลิเวีย เอกวาดอร โคลัมเบีย และชิลี เปนตน
ในประเทศไทยไดเริ่มศึกษาคีนัว มาตั้งแตป 2556 โดยมูลนิธิ
โครงการหลวง รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันแหลงพันธุกรรม
แหงชาติชิลี และสถานทูตชิลีประจําประเทศไทยไดรวมวิจัยโดยทดสอบ
การปลูกคีนัวที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ผลการทดสอบพบวา พื้นที่ของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตคีนัว
และสามารถพัฒนาสูการผลิตเพื่อการตลาดในประเทศไทยได
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ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย ตําบลเมืองนะ อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่แรกในประเทศไทยที่มีการ
ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรเพาะปลู ก คี นั ว เชิ ง การค า โดยศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงแกนอย ไดเริ่มนําคีนัวมาทดลองปลูกครั้งแรกในป
พ.ศ. 2560 โดยเริ่มขยายผลจากงานวิจัยนํามาแนะนําสงเสริมใหแก
เกษตรกรที่อยากทดลองปลูก แรกเริ่มมีเกษตรกรที่สนใจปลูกเพียง
3 ราย เพราะคีนัวเปนพืชใหม ที่ชาวบานยังไมรูจักและไมกลาปลูก
แตเมื่อเก็บเกี่ยวแลว สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร รายละ
กวา 100,000 บาทตอรอบปลูก โดยใชนํ้านอย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น
และสามารถสงเสริมปลูกเปนพืชเสริมในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
โดยเฉพาะในชวงทายของฤดูฝน ซึง่ โดยปกติชว งเวลาดังกลาวเกษตรกร
บนพื้นที่สูงมีกิจกรรมดานการเพาะปลูกพืชนอย เนื่องจากถูกจํากัด
ด ว ยปริ ม าณนํ้ า ฝน จึ ง เป น พื ช ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ เ สริ ม รายได ใ ห แ ก
เกษตรกรบนพื้นที่สูง
นายจะสอ รออาย หนึ่งในเกษตรกรผูปลูกคีนัวจํานวน 2 งาน เลาวาไดเริ่มปลูกคีนัว ในป 2561
จากการแนะนําของมูลนิธโิ ครงการหลวง โดยเริม่ จากเขารับการอบรมโดยคณะวิจยั และมีนกั วิชาการ นักสงเสริม
เขามาใหความรูตั้งแตเริ่มตนการจายเมล็ดพันธุ ตลอดจนการดูแลแปลงปลูก การเขตกรรมทุกขั้นตอน โดยเริ่ม
เพาะปลูกชวงเวลาปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ใชระยะเวลาในการปลูกประมาณ
110 - 120 วัน สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตไดในชวงปลายเดือนกุมภาพันธถงึ ตนเดือนมีนาคม ขัน้ ตอนหลังจากการ
เก็บเกีย่ ว คือนํามาตากใหแหง 3 - 5 วัน แลวนําไปนวด และฝดทําความสะอาดเพือ่ ใหเศษเปลือกและใบหลุดออก
จนไดออกมาเปนเมล็ดคีนัวที่สะอาดและสมบูรณ แลวนําสงบรรจุเพื่อจําหนาย สรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นที่
สูงใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

โอคลีฟแดง
Red Oak Leaf

Seasonal
ม.ค.-มิ.ย. , ต.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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จากความสําเร็จในการทดลอง ปลูกของเกษตรกรกลุมแรก ทําใหมีเกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ใ ห
ความสนใจปลูกคีนัวเพิ่มขึ้น โดยในป 2562 ที่ผานมา มีเกษตรกรปลูกคีนัวสายพันธุเหลืองปางดะ และ
แดงหวยตม ทั้งหมด จํานวน 26 ราย มีปริมาณผลผลิตที่สงมอบ 12,342 กิโลกรัม ทํารายไดใหแกเกษตรกร
กวา 1,851,450 บาท ซึ่งปลูกในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอยและพระบาทหวยตม สําหรับในป 2563
ไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกคีนัวแลวจํานวน 56 ราย ในพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย จังหวัด
เชียงใหม มีปริมาณผลิตอยูที่ 6,720 กิโลกรัม รวมมูลคากวา 1,000,000 บาท

QUINOA
คีนัว เปนพืชที่มากประโยชนมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเปนแหลงโปรตีนและกรดอะมิโน
ที่จําเปนสําหรับมนุษยครบถวน เหมาะสําหรับผูบริโภคมังสวิรัติหรือชอบรับประทานอาหารแบบคลีน ผูที่เปน
โรคแพโปรตีนจากเนื้อสัตว สัตวทะเล และธัญพืชบางชนิด สามารถบริโภคทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตวได
รวมทัง้ กลุม ผูบ ริโภคทีแ่ พนาํ้ ตาลแลคโตส และกลุม ผูป ว ยโรคเบาหวาน นักโภชนาการไดยกยองใหคนี วั เปนสุดยอด
อาหารทรงคุณคาอันดับที่ 4 จาก 10 อันดับ ของอาหารที่อยูบนโลก ไดรับความนิยมมากในตางประเทศ
เปนหนึ่งในพืชไมกี่ชนิดที่มีกรดอะมิโนจําเปนที่รางกายไมสามารถสรางขึ้นมาเองได ถึง 9 ชนิด นอกจากนี้
คีนัวยังมีเสนใยที่สูงรอยละ 18 - 25 มีโปรตีนสูง ไมมีกลูเตน (gluten free) อีกทั้งยังอุดมไปดวยสารอาหาร
อีกมากมายทั้ง แมกนีเซียม, วิตามินบี, วิตามินอี, ธาตุเหล็ก, โพแทสเซียม, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส และสารตาน
อนุมูลอิสระ ที่เปนประโยชนตอรางกาย มีคาดัชนีนํ้าตาลตํ่า ทําใหองคการสหประชาชาติประกาศใหในป 2013
เปน “ปแหงคีนัว”

กะหลํ่าปลีซาวอย
Savoy Cabbage

Seasonal
ม.ค.-ก.พ. , 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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สําหรับวิธีรับประทานคีนัว สําหรับวิธีรับประทานคีนัว นําเมล็ดคีนัวไปหุงแทนขาวปกติ โดยกอนนํา
คีนัวไปปรุงอาหาร ตองทําการลางเมล็ดคีนัวดวยการแชในนํ้าตมเดือดประมาณ 3 - 5 นาที ลางและถูเมล็ด
2 - 3 ครั้ง แลวนําไปหุงเชนเดียวกับขั้นตอนการหุงขาวตามปกติ โดยอัตราสวนของนํ้าและเมล็ดคีนัวที่แนะนํา
สําหรับขั้นตอนการหุง คือ เมล็ดคีนัว 1 สวนตอนํ้า 2 สวน นอกจากนี้ คีนัวยังนํามาปรุงเปนอาหารสุขภาพ
ไดหลายเมนู เชน นําไปตุนกับนมสําหรับรับประทานเปนอาหารเชา โรยบนสลัด นอกจากนี้ชาวญี่ปุนนิยมนําไป
ผสมในแพนเคกหรือขนมตางๆ
ปจจุบัน คีนัวมีจําหนายแลวที่รานโครงการหลวงทุกสาขา หรือสนใจติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
งานขายกรุงเทพ โทร.02-579-4747 หรืองานขายเชียงใหม โทร.0-53 324 001-4 ตอ 234-238
ขอขอบคุณขอมูลจาก
http://www.royin.go.th/ ราชบัณฑิตยสถาน
http://www.nat-pharm.com
ผลการวิจยั โดยคณะวิจยั จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เสาวรส
Passion Fruit

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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แนะนําผลผลิต

เซเลอรี
Celery

เปนผักที่ใหพลังงานตํ่า สวนกานใบมีนํ้าและเสนใยอาหารที่ไมละลายนํ้าเปนเสนใยหลัก
คนไทยรูจักกันในชื่อ คือ คึ่นฉายฝรั่ง มีขนาดลําตนและกานใบอวบใหญกวาคึ่นฉายจีน แตมีลําตน
สั้นสีเขียวเหมือนกัน ในตัวกานนั้นฉํ่าไปดวยนํ้าปริมาณสูงมีกลิ่นฉุนนอยกวา
สวนที่นิยมนํามาประกอบอาหาร คือสวนที่เปนกานใบ และ ใบ เพราะวา กานใบนี้เปนสวน
ที่มีความหนากรอบนารับประทานที่สุดเมื่อนํามาปรุงอาหาร เหมาะสําหรับผูที่ตองการควบคุมหรือ
ลดนํ้าหนัก เมื่อบริโภคแลวเสนใยของเซเลอรีซึ่งไมละลายนํ้าจะเขาไปเพิ่มปริมาณกากใยอาหารใน
ลําไส ชวยใหเรารูสึกอิ่มนานขึ้นลดอาการหิวไดเปนอยางดี
คุณคาทางโภชนาการของ เซเลอรี 100 กรัม(สวนที่กินได) ประกอบดวย
คารโบไฮเดรต
นํ้าตาล
เสนใย
โปรตีน
วิตามินเอ
วิตามินบี 1
วิตามินบี 2
วิตามินบี 3
วิตามินบี 6
วิตามินบี 9
วิตามินซี
วิตามินอี
วิตามินเค
แคลเซียม
ธาตุเหล็ก
แมกนีเซียม
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
โซเดียม
สังกะสี
อางอิงจาก ndb.nal.usda.gov
https://amprohealth.com/food/celery/

3
1.34
1.6
0.69
22
0.021
0.057
0.320
0.074
36
3.1
0.27
29.3
40
0.20
11
24
260
80
0.13

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ไมโครกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
ไมโครกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
ไมโครกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
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ซุปขSweet
าวโพดหวาน
2
สี
กั
บ
คี
น
ั
ว
Corn Cream Soup With Quinoa
สวนผสม
เมล็ดขาวโพดหวาน สองสี 700 กรัม
นํ้าสตอกผัก
3 ถวยตวง
วิปปงครีม
¼ ถวยตวง
ใบไทม
1 กาน
เนย
¼ ถวยตวง
หอมหัวใหญ
ครึ่งหัว (สับหยาบ)
เกลือหิมาลัย
นิดหนอย
พริกไทย
นิดหนอย
คีนัว
แลวแตชอบ (คีนัวตองทําใหสุกกอน)
(เติมผักไดตามใจชอบ เชน แครอท เซเลอรี หัวไชเทา หอมหัวใหญ ตมทิ้งไว เปดไฟออน ๆ 1 ชั่วโมง)

วิธีทํา

• เตรียมขาวโพด โดยการฝานเอาเฉพาะเม็ดเตรียมไว
• นําเนย หอมหัวใหญใบไทมลงไปผัด ใหมีกลิ่นหอม จนหัวหอมสุก
• จากนั้นนําขาวโพดสองสีที่เตรียมไวลงไปผัดใหเขากัน สัก 5 นาที แลวก็ใสนํ้าสตอกผักลงไป
ตั้งไฟกลาง 25 นาที พอไดเวลาแลวตักใบไทมออก
• ใสเกลือพริกไทย ตามชอบ ใสวิปปงครีมที่เตรียมไว คนใหเขากัน (สูตรนี้ ถาใครแพนมวัว
จะไมใสก็ไมเปนไร)
• ขั้นตอนสุดทายฃ เตรียมเครื่องปน นําซุปที่ปรุงรสชาติ เรียบรอยแลวเทใสเครื่องปน ปนให
ละเอียด ตามความชอบ

หมายเหตุ คีนัว ตองทําใหสุกโดยการนําไปตม หรือหุง แบบเดียวกับการหุงขาว

• ลางคีนัวใหสะอาด โดยการ ใชมือขัดใหสะอาด ละรินนํ้าทิ้ง 3 รอบ จนนํ้าที่ลางคีนัวใส
• นําไปหุงหรือตม ใชคีนัว 2 สวน นํ้า 3 สวน เวลาประมาณ 40 นาที เมื่อสุกใชสอมคนเบา ๆ ใหทั่วทิ้งไวใหอุน
ลิ้มลองความอรอยของเมนูนี้ไดที่ รานครัวโครงการหลวง ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม
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สาลี่

Asian pear

นวรัตน ดวงดี นักวิชาการไมผล
กลุมงานสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร
สถานีเกษตรหลวงอางขาง

สาลี่เปนไมผลเขตหนาว ในวงศ Rosaceaeสกุล Pyrus ถูกจัดแบงเปน 2 กลุม ไดแก สาลี่ยุโรป

(European Pear) และ สาลี่เอเชีย (Asian pear) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเริ่มทดลองปลูกครั้งแรก
ชวงป พ.ศ. 2508 - 2510 ตอมามูลนิธิโครงการหลวงไดศึกษาวิจัยและพัฒนาจนสามารถสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกเปนอาชีพไดในป พ.ศ. 2520 ถึงปจจุบัน แหลงปลูกสําคัญ คือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมแฮ แมปูนหลวงและวัดจันทร
ที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง เปนแหลงปลูกสาลี่เอเชีย
เป น การค า เนื่ อ งจากสาลี่ เ อเชี ย เป น กลุ  ม ที่ ไ ม ต  อ งการความ
หนาวเย็นยาวนาน (200 - 300 ชั่วโมงโดยประมาณ) พื้นที่ปลูก
จึงควรมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต 1,000 เมตรขึ้นไป
(มูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน), 2546)
สาลี่ ไ ด ถู ก นํ า มาขยายพื้ น ที่ ป ลู ก ในอ า งขาง ตั้ ง แต ป 
พ.ศ. 2514 หลังจากไดนําเขาสายพันธุสาลี่จากไตหวัน ญี่ปุน
อินเดีย และเกาหลี ซึ่งไดนํามาปลูกทดสอบคัดเลือกในพื้นที่
ของสถานีวิจัยดอยปุย ตั้งแตป พ.ศ. 2508 หลังจากนํามาขยาย
พื้นที่ปลูกที่อางขาง จึงเริ่มมีการขยายพันธุสาลี่ในงานสงเสริม
ใหแกเกษตรกรในป พ.ศ. 2520 เปนตนมา (โครงการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสดานการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว, มปป.)
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สาลี่เอเชีย (Asian pear) ชื่อวิทยาศาสตร คือ Pyruspyrifolia เปนไมผล
ยืนตนขนาดกลาง ทรงตนปกติตามธรรมชาติจะสูงชะลูด ซึ่งปจจุบันไดมีการ
นําเทคนิคการจัดทรงตนแบบเปดกลาง (Open center) และการตัดแตงกิ่ง
ในชวงตนพักตัว (Winter pruning) และชวงที่ตนมีการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ
(Summer pruning) มาใชกันอยางแพรหลายซึ่งสามารถลดความสูงของตนลงได
ทําใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางสะดวก นอกจากนี้ยังสงผลตอคุณภาพผลที่ดีไดเชนกัน สวนลักษณะใบ
มีคลายคลึงกับใบโพธิ์หรือรูปทรงไข ในฤดูหนาวชวงของเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม ตนสาลี่จะทิ้งใบ
และเขาสูชวงการพักตัวและจะผลิดอกผลิใบอีกครั้งในชวงเดือนกุมภาพันธ ตาดอกของสาลี่จะเกิดอยูบนกิ่งที่มี
อายุ 2 ปขึ้นไป และเกิดในสวนของปลายยอดบนกิ่งใหมอายุ 1 ป ตาดอกของสาลี่ 1 ตา จะประกอบไปดวย
ดอกประมาณ 7 - 8 ดอก ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกสีขาว ผลของสาลี่เอเชียจะเปนทรงกลม สีเปลือก
ของผลมีความหลากหลาย เชน สีเขียว สีเขียวอมเหลือง สีเหลืองและสีนํ้าตาลเปนตน เนื้อผลเจริญมาจากฐาน
รองดอก ลักษณะเนื้อผลมีทั้งเนื้อหยาบจนถึงเนื้อที่คอนขางละเอียด มีความกรอบ รสชาติหวาน และมีกลิ่นหอม
ที่แตกตางไปในแตละสายพันธุ
สายพันธุสาลี ที่ปลูกเปนการคาในพื้นที่โครงการหลวง ไดแก พันธุ Yokoyama Wase พันธุลูกผสม
SH-078 พันธุลูกผสม SH-085และในปจจุบันมีสายพันธุสาลี่สีทองที่เริ่มมีการสงเสริมการผลิตอยางกวางขวาง
มากขึ้นในพื้นที่โครงการหลวง
การจัดการและการดูแลรักษาสาลีใ่ นรอบป เริม่ จากเดือนสิงหาคมทีเ่ ปนชวงหลังการเก็บเกีย่ วควรบํารุง
ตนสาลีห่ ลังจากใหผลผลิตดวยปุย คอก ปุย เคมี หรือปุย อินทรียอ นื่ ๆ และการฉีดพนปุย ทางใบและธาตุอาหารเสริม
ทางใบเพิ่มเติม เพื่อใหตนสามารถดูดซึมธาตุอาหารตางๆ นําไปใชสงเสริมการเจริญเติบโตในฤดูกาลผลิตปถัดไป
นอกจากนี้ควรมีการปองกันและกําจัดโรคพืชที่มักจะระบาดในชวงฤดูฝน (สิงหาคม - ตุลาคม) เชน โรคใบจุด
และโรคใบไหม ทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ รา เปนตน โดยอาศัยหลักการปองกันกําจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน ไมวา จะเปน
การทําความสะอาดแปลง การกําจัดวัชพืช ใบไม กิ่งไมที่เปนโรคออกจากแปลง เพื่อลดการสะสมของโรคและ
แมลงศัตรูในพื้นที่ การใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชและแมลงศัตรู การฉีดพนสารชีวภัณฑ เปนตน ในชวงที่
ตนพักตัวในเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ควรมีการฉีดพนสารเคมีกาํ จัดโรคพืชและแมลงศัตรูทตี่ น หรือทีเ่ รียกวา
การลางตน เพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูบริเวณกิ่ง ตาใบและตาดอก เมื่อเริ่มมีการผลิใบผลิดอก
ควรเฝาระวังการระบาดของเพลี้ยออนและเพลี้ยไฟ เนื่องจากสภาพอากาศในเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม
คอนขางแหงแลง การติดผลจะเริ่มในชวงปลายเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ระหวางนี้ควรทําการปลิดผล
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลสาลี่ และหอผลในชวงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เพื่อปองกันแมลงวันผลไมและสัตว
รบกวนเขาทําลายผลผลิต การหอผลสาลีน่ ยิ มใชถงุ หอกระดาษชนิดเคลือบคารบอน ทีม่ ดี า นในเปนสีดาํ เนือ่ งจาก
จะชวยทําใหสีผิวผลมีลักษณะที่ดี และการเก็บเกี่ยวสาลี่ จะอยูในชวงเดือนมิถุนายนจนถึงตนเดือนกรกฎาคม

ขาวโพดฝกออน
Baby Corn

Seasonal
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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ตนสาลี่

ตาใบ

ตาดอก

ใบสาลี่

การติดผล

การปลิดผลสาลี่

(fruit set)

ผลสาลี่
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แนะนําผลผลิต
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร
ยังมีชื่อเรียกอื่นวา

พริกหวาน

Bell pepper, Sweet pepper, Pepper, Capsicum[1]
Capsicum annuum L. จัดอยูในวงศมะเขือ (SOLANACEAE)[1]
พริกยักษ, พริกระฆัง, พริกตุมใหญ[1]
คุณคาทางโภชนาการ
ของพริกหวานสีเขียว ตอ 100 กรัม

พริกหวานมีรสชาติหวานและไมเผ็ด สามารถ
นํามารับประทานสดในสลัดหรือนํามาผัดกับผักชนิด
อื่น ๆ หรือนํามาใชกับเนื้อสัตว ยัดไสเนื้อหมู ชุบแปง
ทอด หรือนําไปอบหรือนึ่งก็ได ที่สําคัญทั้งเด็กและ
ผูใหญสามารถรับประทานได มีสีสันที่นารับประทาน
อี ก ทั้ ง อุ ด มไปด ว ยวิ ต ามิ น เอ วิ ต ามิ น ซี แคลเซี ย ม
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง ซึ่งพริกหวานสีเหลือง
จะมีวิตามินมากกวาพริกหวานสีสมถึง 4 เทา [1],[2]
มีสารตานอนุมูลอิสระ จึงชวยปองกันและลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได
สรรพคุณของพริกหวาน
1. ชวยบํารุงธาตุในรางกาย และชวยทําใหเจริญอาหาร[2]
2. สาร Capsaisin จะชวยเพิม่ อัตราการเตนของหัวใจ
ชวยกระตุนการทํางานของตอมนํ้าลาย[1]
3. เมื่อรางกายไดรับสาร Capsaisin รางกายจะสราง
สาร Endorphins ที่ชวยในการผอนคลายความ
เครียด[1]
4. พริกหวานสามารถชวยลดความดันโลหิตได เพราะ
ทําใหหลอดเลือดออนตัว และชวยทําใหระบบการ
ไหลเวียนของเลือดเปนไดดวยดี[2]
5. พริกหยวกมีสรรพคุณชวยแกอาเจียน ชวยขับเหงื่อ
ขับเสมหะ และชวยขับลม[2]
6. ชวยกระตุนการทํางานของกระเพาะอาหาร ทําให
ระบบการยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น[2]
7. ชวยแกหิด และกลากเกลื้อน[2]
เอกสารอางอิง
1. “พริกหวาน /พริกยักษ”. รศ.นิพนธ ไชยมงคล.
2. หนังสือพิมพพิมพ ไทย. พิทักษพงค.
เรียบเรียงขอมูลโดย
เว็บไซตเมดไทย (Medthai)

พลังงาน
คารโบไฮเดรต
โปรตีน
นํ้าตาล
ใยอาหาร
ไขมัน
สังกะสี
เบตาแคโรทีน
วิตามินเอ
ลูทีน และซีแซนทีน
วิตามินบี 1
วิตามินบี 2
วิตามินบี 3
วิตามินบี 5
วิตามินบี 6
วิตามินบี 9
วิตามินซี
วิตามินอี
วิตามินเค
แคลเซียม
ธาตุเหล็ก
แมกนีเซียม
แมงกานีส
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
โซเดียม
สังกะสี
ฟลูออไรด

20
4.64
0.86
2.4
1.8
0.17
0.13
208
18
341
0.057
0.028
0.48
0.099
0.224
10
80.4
0.37
7.4
10
0.34
10
0.122
20
175
3
0.13
2

กิโลแคลอรี
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิกรัม
ไมโครกรัม (2%)
ไมโครกรัม (2%)
ไมโครกรัม
มิลลิกรัม (5%)
มิลลิกรัม (2%)
มิลลิกรัม (3%)
มิลลิกรัม (2%)
มิลลิกรัม (17%)
ไมโครกรัม (3%)
มิลลิกรัม (97%)
มิลลิกรัม (2%)
ไมโครกรัม (7%)
มิลลิกรัม (1%)
มิลลิกรัม (3%)
มิลลิกรัม (3%)
มิลลิกรัม (6%)
มิลลิกรัม (3%)
มิลลิกรัม (4%)
มิลลิกรัม (0%)
มิลลิกรัม (1%)
ไมโครกรัม

% รอยละของปริมาณแนะนําที่รางกายตองการ
ในแตละวันสําหรับผูใหญ
(ขอมูลจาก : USDA Nutrient database)

17

ROYAL PROJECT JOURNAL
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สวนผสม
ขาวกลองเฮาะเลอทิญ (หุง) 1 ถวย
กระเทียมสับ
1 ชอนโตะ
ไขไก
1 ฟอง
มะกอกดํา (หั่นแนวขวาง) 2 ลูก
หอมใหญ (หั่นเตาเล็ก)
1 ชอนโตะ
พริกหวาน 3 สี แดง เหลือง เขียว (หั่นเตา)
มะเขือเทศ อบแหง (นําไปแชนํ้าอุนกอนใช)
ไกเบรสรมควัน (ฉีก เปนเสนแนวยาว)

20 กรัม
20 กรัม
50 กรัม

ซีอิ๋วขาว
สมุนไพร พารสเลยไทม
นํ้ามันมะกอก
เฟตาชีส (หั่นเตาเล็ก)
นํ้ามันหอย

½
4
1
1
2

ชอนโตะ
กรัม
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ชอนโตะ

วิธีทํา

• นํานํ้ามันใสกระทะ (เล็กนอย) ใสกระเทียม ผัดใหหอม
• จากนั้นจึงใสไขไก คนเล็กนอย พอใหไขแดงแตก ปลอยไวใหไขเกือบสุก
ใสขาวกลองดอยเฮาะเลอทิญคนใหเขากัน
• พอเริ่มมีกลิ่นหอม ใสมะกอก หอมใหญ พริกหวาน มะเขือเทศอบแหง
ไกเบรส ลงไป คนเล็กนอย ใหเขากัน
• สุดทายปรุงรสดวยซีอิ๊วขาว นํ้ามันหอย และใสสมุนไพร โรยเฟตาชีส
เปนอันเสร็จเรียบรอย ตักเสิรฟ ไดเลย

ลิ้มลองความอรอยของเมนูนี้ไดที่ รานครัวโครงการหลวง ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม

18

วารสารโครงการหลวง

งานจักสาน

เ พิ่ ม อ า ชี พ ส ร า ง ร า ย ไ ด ใ ห ผู สู ง อ า ยุ
ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงกวา 468 หมูบาน บางครอบครัวอาศัยอยูรวมกันตั้งแตเด็กเล็ก เด็กโต
คนทํางาน ไปจนถึงผูสูงอายุ โดยเฉพาะกลุมของผูสูงอายุ ที่จะตองพึ่งพาลูกหลานในครอบครัวชวยดูแล เพราะ
อายุที่เพิ่มขึ้น ทําใหไมสามารถทําการเกษตรได หลายคนเจ็บปวยงาย รางกายไมแข็งแรงจึงขาดรายได เงินออม
ที่มีก็ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต หลายชุมชนจึงเกิดการรวมกลุมและสรางกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ เปนกิจกรรม
ที่สามารถทําไดที่บาน หรือทํารวมกันเพื่อใหไดพบปะพูดคุยกัน เปนการชวยสรางคุณคาใหกับผูสูงอายุ
ขณะเดียวกันยังชวยใหผูสูงอายุมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิตโดยไมตองพึ่งพาบุตรหลาน
โครงการหลวงไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ เพื่อใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนกอใหเกิดรายได และสรางคุณคาทางจิตใจ จึงไดมีการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อสราง
อาชีพจากงานจักสานแกผสู งู อายุ ทีม่ พี นื้ ฐานจากการนําภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมมาประดิษฐเปนของใชในชีวติ ประจําวัน
โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น เชน ไมไผ หวาย มาจักสานเปนผลิตภัณฑ อาทิ ตะกรา ขันโตก กระเชา ชะลอม
เพื่อสงขายสรางรายได และยังมีผูเชี่ยวชาญเขาไปชวยแนะนําฝกอบรมใหความรูเพิ่มเติม พัฒนาทักษะการผลิต
และติดตามงานอยางตอเนื่อง ปจจุบันโครงการหลวงไดเริ่มนํารองแลว 2 กลุม ไดแก ในพื้นที่ของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยแลง อําเภอเวียงแกน ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยนํา้ ริน อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
และจะไดขยายผลไปยังพืน้ ทีข่ องศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมแพะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงพระบาทหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนการสรางรายไดใหแกกลุมผูสูงอายุ โดยมีรายไดจาก
การจักสานประมาณ 40,000 บาท/กลุม นอกจากนี้ โครงการหลวงยังไดนาํ ผลิตภัณฑจากการจักรสานแบบตางๆ
ของผูสูงอายุ มาจัดทําเปนภาชนะ สําหรับใสผลิตภัณฑของโครงการหลวง
เพื่อทําเปนกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ จําหนายในราน
โครงการหลวงทุกสาขาอีกดวย
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คลินิกพืช

แบคทีเรีย สาเหตุโรคพืชและการควบคุม
ศูนยอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

แบคทีเรีย เปนสิ่งชีวิตขนาดเล็ก ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา มีผนังเซลล (cell wall) และมี

การเพิ่มจํานวนโดยกระบวนการ binary ﬁssion เมื่อสภาวะเหมาะสมเชื้อแบคทีเรียสามารถเพิ่มจํานวน
ไดรวดเร็วมาก เชื้อแบคทีเรียสามารถผลิต toxin หรือเอนไซม ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทําลายเนื้อเยื่อพืช
สวนใหญแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชจะมีรูปรางเปนทอน (rod shape) เขาทําลายทางบาดแผลหรือชองเปด
ธรรมชาติ

แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชมีกระบวนการกอใหเกิดโรค (pathogenesis) โดยเริ่มตั้งแตเชื้อแบคทีเรีย
มาสัมผัสพืชจนถึงพืชเกิดโรค ซึ่งจะมีปจจัยเขามาเกี่ยวของ ไดแก เชื้อโรค พืชอาศัยและสภาพแวดลอม
ดังสามเหลี่ยมโรคพืช (disease triangle) โดยมีกระบวนการกอใหเกิดโรคประกอบดวยหลายขั้นตอน ดังนี้
เมื่อแบคทีเรียสัมผัสผิวพืชหรือเขาสูพืชทางบาดแผลหรือชองเปดธรรมชาติ โดยแพรกระจายดวย ลม นํ้า แมลง
และมนุษย จากนั้นเชื้อจะเจริญและและขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ และพืชจะปรากฏอาการ (symptom)
ของโรคออกมาใหเห็น ซึ่งลักษณะอาการและกลุมอาการของโรค (Symptom and Disease Type) ที่สําคัญ
ไดแก จุดเซลลตายของใบและลําตน (necrotic spot) การตายของสวนดอก (death of ﬂowers) การตาย
จากบนลงลางของยอดและกิ่ง (die - back of shoots and branches) การเหี่ยว (wilts) ระบบรากถูกทําลาย
(destruction of root systems) ลักษณะเนาเละ (soft rot) เกิดปุมปม (gall formation) การแคระแกร็น
(stunting) โดยสามารถแบงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไดเปน 4 กลุม คือ
1. อาการตายของเซลล (Necrotic disease) แบคทีเรียจะฆาเซลลพืชโดยตรง
2. อาการเหี่ยวและเหลือง (Vascular wilt and yellow disease) เชื้อจะแพรกระจายทั่วตนผานทาง
ทอลําเลียงเกิดการอุดตันเนื่องจากเซลลของแบคทีเรีย หรือสิ่งที่แบคทีเรียสรางขึ้น ทําใหเกิดอาการเหี่ยว
และตายเนื่องจากระบบไหลเวียนถูกทําลาย
3. อาการเนาเละ (Soft rot disease) เนื้อเยื่อพืชถูกทําลายแยกขาดออกจากกัน เนื่องจากเชื้อผลิต
เอนไซมมายอยผนังเซลลพืช
4. อาการปุมปม (Tumer disease) เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชถูกเชื้อแบคทีเรียเขาทําลาย ชักนําใหเกิดการ
แบงเซลลมากผิดปกติ และเซลลมีขนาดใหญผิดปกติ
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ภาพที่ 1 ลักษณะกลุม อาการโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรียและกลไกการเขาทําลายของเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

ปฏิสัมพันธของพืชและเชื้อสาเหตุโรคพืช (Host-parasite interaction)
ในธรรมชาติ จ ะมี ก ารเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าโรคพื ช (disease reaction) 2 แบบ คื อ ชนิ ด ที่ เ ข า กั น ได
(compatible) โดยพื ช จะแสดงอาการอ อ นแอ และปรากฏอาการของโรค ส ว นชนิ ด ที่ เ ข า กั น ไม ไ ด
(incompatible) พื ช จะเกิ ด ความต า นทาน ไม แ สดงอาการของโรค โดยจะแสดงอาการตายของเซลล
อยางเฉียบพลัน (hypersensitive response)

การควบคุมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
มาตรการหลักในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช มีดังนี้
1 การกีดกันเชื้อโรค (Plant quarantine or Legality) ประกอบดวย
1.1 การกักกันพืช เปนการกีดกันดวยการออกกฎหมายบังคับ เพื่อปองกันไมใหเชื้อโรคระบาด
ขามรัฐ หรือประเทศ
1.2 การหลีกเลีย่ งเชือ้ โรค เปนการปลูกพืชทีห่ า งไกลจากแหลงของเชือ้ โรค หรือปลูกในพืน้ ทีท่ ไี่ มเคย
มีโรคระบาดมากอน เปนตน เชน 1) การเลือกพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่ไมเหมาะสมตอการระบาดของเชื้อ
2) การเลื อ กเวลาปลู ก (กํ า หนดวั น ปลู ก ก อ นปกติ ) 3) การใช เ มล็ ด พั น ธุ  แ ละ/หรื อ ท อ นพั น ธุ  ป ลอดโรค
4) กําจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยใกล
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2 การกําจัดหรือลดปริมาณเชื้อโรคเริ่มแรก (Eradicate or Reduce pathogen inoculation)

ประกอบดวย

2.1 การกําจัดชิ้นสวนของพืชที่เปนโรคออกนอกแปลงปลูก
2.2 การปลูกพืชหมุนเวียน เปนการปลูกพืชหมุนชนิดอื่นที่ไมใชพืชอาศัยของเชื้อโรคแทนการปลูก
พืชชนิดเดียว ชวยลดการสะสมเชื้อโรคในดินที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบการผลิตพืชชนิดเดียวตอเนื่องกันหลายป
2.3 การทําความสะอาดแปลง โดยการตัดแตงกิ่ง ผล ชิ้นสวนพืชเปนโรคออกนอกแปลงปลูกและ
เผาทําลาย ลางมือและอุปกรณการเกษตรทุกครั้งหลังสัมผัสพืช
2.4 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี เปนการลดจํานวนหรือกิจกรรมเชื้อโรค โดยการใชสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติอื่นๆ ยกเวนมนุษย การกําจัดโดยวิธีนี้จะไดผลเฉพาะโรคที่มีกลไกการกําจัด 3 แบบคือ 1. การสราง
สารพิษยับยัง้ เชือ้ โรค (Antibiosis) 2. การเปนปรสิตหรือทําลายโดยตรง (Parasite or predation) 3. การแขงขัน
ใชอาหาร (Competition) ตัวอยางจุลินทรียที่ใชในการควบคุมโรคแบคทีเรีย เชน Bacillus Psuedomonas
เปนตน
2.5 การใชสารเคมี เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งที่เกษตรกรนิยมใช การใชสารเคมีเปนวิธี
การที่เห็นผลในระยะสั้น เหมาะสมในกรณีที่ไมสามารถใชวิธีการอื่นในการควบคุมการเกิดโรคได แตการใช
สารเคมีมีขอเสียหลายประการ คือ คาใชจายสูง พิษตกคางในผลผลิตและสภาพแวดลอม และเชื้อสาเหตุโรค
เกิดการดื้อสาร
2.6 การใชพันธุตานทาน เปนวิธีการที่ดีในการควบคุมโรค แตพันธุพืชที่มีความตานทานอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเปนโรคงายขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุเชื้อ

3 การสรางภูมิตานทานแกพืช (Immunizing or Improving the resistance of the host) ไดแก

3.1 Cross protection เปนการเขาทําลายพืชของเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งไมใชเชื้อโรคหรือเปนเชื้อโรค
ที่ไมรุนแรงแลวชักนําใหเกิดความตานทาน สามารถยับยั้งเชื้อโรคชนิดที่รุนแรงที่เขาทําลายทีหลังได เชน
โรค crown gall โดยการใชเชื้อแบคทีเรียที่ไมรุนแรงใสลงไปในพืช หรือคลุกเมล็ดกอนปลูก เปนตน
3.2 Induce resistance: Systemic acquired resistance เปนการกระตุนหรือชักนําใหพืช
แข็งแรงและตานทานตอการเขาทําลายของเชื้อสาเหตุโรค กลไกในการชักนําเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกัน
ตัวเองและการสรางความตานทานของพืชไดมาจากการกระตุนดวยหลายปจจัย โดยมีรายงานวาแบคทีเรีย
ที่อาศัยอยูในดินบางชนิดมีคุณสมบัติเปน PGPR (plant-growth promoting rhizobacteria) มีผลในการ
ชักนําใหเกิด SAR ในพืช เชน เชื้อแบคทีเรียกลุม ﬂuorescent ไดแก Pseudomonas spp. Bacillus
subtillis B. amyloliquefaciens เปนตน สามารถที่จะกระตุนการเจริญเติบโตและแกไขสภาพออนแอของ
พืชที่เกิดจากความเครียดได ทําใหพืชเพิ่ม product activity จําพวก bacterial siderophors, antibiotics
ตลอดจน chitinase และ glucanase lyase microbial cell เปนตน ที่มีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค
และจุลินทรียที่มีพิษอื่นๆ ได
เอกสารอางอิง

ชลิดา เล็กสมบูรณ. 2554. โรคพืชและการวินิจฉัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 269 หนา.
ศูนยอารักขาพืช มูลนิโครงการหลวง. 2561. คลินกิ พืช. บริษทั เชียงใหม พริน้ ทตงิ้ จํากัด ถ.มหิดล ต.ชางคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม. 349 หนา.
Robert B. Abramovitch, Jeffrey C. Anderson, and Gregory B. Martin. 2006. In Nature Reviews Molecular Cell Biology
7(8):601-11 • September 2006. https://www.researchgate.net/publication/6851323_Bacterial_elicitation_and
_evasion_of_plant_innate_immunity. พฤษภาคม 2563.
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บุคคลในเรื่อง

พีช และ มะเดือ่ ฝรัง่ ถือเปนไมผลเมืองหนาวและมีประวัตทิ เี่ กีย่ วของกับโครงการหลวงมาอยาง

ยาวนาน ปจจุบนั ผลไมสองชนิดนี้ สรางรายไดใหกบั เกษตรกรจนมีชวี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ วารสารโครงการหลวง
ฉบับนี้ จึงขอพาผูอานลงพื้นที่ไปพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท ที่ประสบความสําเร็จ และ
เปนตัวอยางของเกษตรรุนใหมที่นาจับตามอง…

นางภัควดี สงางาม อายุ 34 ป
เกษตรกรโครงการหลวงอินทนนท
บานแมกลางหลวง ต.บานหลวง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
“เปนเกษตรกรมาได 10 ปแลวคะ ตอนนี้ปลูกตนพีช
ประมาณ 100 ตน ในพื้นที่ 2 ไร พอกับแมเปนเกษตรกรของ
โครงการหลวงอยูแลว ปลูกดอกไมกับสตรอวเบอรรีมากอน
พอพอกับแมไมไดทําก็เลยนําเอา พีชมาปลูกแทน และมีไมผล
อยางอื่นอีก คือ อะโวกาโดกับลูกพลับมาปลูกบางสวนแต
ไมเยอะ
“พีชที่ปลูกเปนพันธุเจด มีลูกใหญ กลิ่นหอม มีรายไดจากการปลูกพีชขายใหโครงการหลวง ประมาณ
20,000 บาท ตอป สวนปญหาของการปลูกพีช คือแมลงวันทองที่เจาะผลเสียหาย แตจะมีนักวิชาการของ
โครงการหลวงมาแนะนําการใชสารชีวภัณฑปองกันแมลง นําที่ดักแมลงวันทองมาใหใชในแปลง สอนการ
ตัดแตงกิ่ง วิธีการหอผลเพื่อไมใหแมลงมาเจาะทําใหเสียหาย และที่สวนยังทําปุยหมักเองจากเศษพืชเพื่อมา
ใสใหกับตนพีชคะ”

“เกษตรกร เปนอาชีพสรางรายไดใหครอบครัว
ถึงจะได ไมเยอะ แตก็จะทําตอไป เปนความภูมิใจ ทําแลวมีความสุข

ยิ่งไดทําก็ไดความรู พัฒนาตัวเองไดเรื่อย ๆ และจะศึกษาเรียนรูใหมากขึ้นกวานี้คะ”
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นายตระกูล หัตถสรรเสริญ อายุ 20 ป
เกษตรกรโครงการหลวงอินทนนท

บานขุนกลาง ต.บานหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

“เมื่อกอนพอกับแมปลูกเบญจมาศ ตั้งแตเด็กผมชวยทํางานในแปลงเทาที่ทําได พอมาป 2558
โครงการหลวงอินทนนทมาสงเสริมใหปลูกมะเดื่อฝรั่ง พอก็เห็นวาปลูกเบญจมาศมาเปนสิบยี่สิบป เปนการ
เกษตรแบบเดิมๆ เลยอยากเปลี่ยนมาปลูกมะเดื่อฝรั่ง และตอนนั้นยังไมคอยมีคนปลูก เมื่อมีโอกาสทําได
ก็อยากจะทํา พอเริ่มจากลองปลูกสิบตนกอนจากกิ่งตอน แลวขยายพันธุตนโดยการปกชําเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ
จากสิบเปนรอย สองรอยตน ตอนนี้มีประมาณ 1,000 ตน แลวครับ ในพื้นที่ 5 ไร”
“พอมาป 61 พอไดลมปวยและเสียชีวิต ผมจึงอยากสานตอความฝนของพอ และทํามันใหดี เพราะเห็น
พอทําการเกษตรมาตลอด ผมเลยไดเรียนรูพอมีพื้นฐานงานเกษตรมาบาง คิดวานาจะทําตรงนี้ได จนตอนนี้
ผมทําแบบจริงจังมาไดประมาณสองปแลว หลังจากเรียนจบ ม.6 มาก็ผนั ตัวเองมาเปนเกษตรกรเต็มตัว โดยเรียนรู
ลองผิดลองถูกชวยกันทํากับแม ผลผลิตที่ไดก็คอนขางพอใจ มีผลผลิตใหเก็บทุกปครับ ชวงที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งก็มี
นักวิชาการของโครงการหลวงมาแนะนําการปลูก การดูแล และพาไปดูงานทีโ่ ครงการหลวงปางดะ กับแมสาใหม
เพราะถือวาเรายังเปนมือใหม รายไดคอ นขางพอใจครับ เพิม่ ขึน้ ตามประสบการณดว ย ปทแี่ ลวมีรายไดประมาณ
250,000 บาทครับ”

“ผมชอบศึกษาและพูดคุยกับเกษตรกรคนอื่น ๆ ที่ปลูกพืชเหมือนกัน
ทั้งที่เปนเพื่อนของพอ และยังไดแลกเปลี่ยนความรูกับคนที่สนใจเหมือนกันในโลกโซเซียลมีเดีย

ซึ่งในอนาคตผมก็อยากสรางเพจ เพื่อแนะนําความรูตรงนี้
และใหแปลงมะเดื่อฝรั่งนี้เปนแหลงเรียนรูใหกับคนที่สนใจครับ”

อยากฝากอะไรถึงเกษตรกรรุนใหม ที่สนใจทําการเกษตรบาง ?
“อาชีพเกษตรกรอาจจะดูวา เหนือ่ ยนะครับ แตถา ใจรักงานนี้ ความเหนือ่ ยจะไมเปนอุปสรรคยิง่ ทํายิง่ สนุก
ที่ไดเห็นพืชที่เราปลูกตั้งแตตนเล็ก ๆ เติบโตจนมีผลผลิตออกมา สนุกมากที่ไดเรียนรูจากตรงนี้ครับ”
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กาวทันเทคโนโลยี

â´Ã¹à¾×è Í ¡ÒÃà¡ÉµÃ
ศรัณย ศรีวงศ เรียบเรียง

ปญหาเรื่องแรงงานดานการเกษตรมีจํานวนนอยลง และคาแรงมีราคาสูงขึ้น เปนปญหาหนึ่งที่สําคัญ

ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในปจจุบนั จึงมีนกั พัฒนาคิดคนเทคโนโลยีเพือ่ มาอํานวยความสะดวกหลายอยางเชน
ระบบฟารมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โดยใชเทคโนโลยี IOT (Internet of thing) ควบคุมความชื้น
แสงแดด อุณหภูมิ และตั้งเวลาการรดนํ้า ผานสมารทโฟน, เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวไมผลขนาดเล็กดวยแขนกล
และระบบปญญาประดิษฐ (AI หรือ Artiﬁcial Intelligence) เพื่อลดการใชแรงงาน อีกทั้งยังชวย ใหการ
เพาะปลูกงายขึ้น และลดการปวยเนื่องจากรางกายสะสมสารเคมีเปนประจํา หนึ่งในเทคโนโลยีที่เกษตรกรไทย
เริ่มนํามาใชกันแพรหลายมากขึ้นคือ โดรนเพื่อการเกษตร

เรามาทําความรูจักกับโดรนกันกอนครับ โดรน (Drone) คืออากาศยานไรคนขับ หรือ Unmanned
Aerial Vehicle (UAV) แตเดิมเปนเครื่องมือสอดแนมทางทหาร ดวยคุณสมบัติของโดรนที่ใชคุณสมบัติของ
ดาวเทียมมาใชระบุตําแหนงและใชเซ็นเซอรกะระยะความสูง และสั่งการจากระยะไกลได ดวยคุณสมบัติ
ดังกลาวทําใหมีผูพัฒนาเพื่อนํามาใชกับพลเรือน โดยทําใหมีราคาไมสูงเทากับโดรนของทหารและติดตั้ง
เครื่องมืออื่นๆ ลงไป ทําใหมีการประยุกตใชอยางแพรหลายมากขึ้น
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สําหรับโดรนเพื่อการเกษตรจะมีลักษณะคลายๆ
กับโดรนทีไ่ วใชสาํ หรับถายภาพ โดยจะมีแผงวงจรตัวควบคุม
แบตเตอรี อ ยู  ต รงกลางมี ก  า นที่ ติ ด ตั้ ง มอเตอร แ ละใบพั ด
ยื่นออกมา จํานวนมอเตอรและใบพัด จะขึ้นอยูกับนํ้าหนัก
ของอุปกรณที่ติดตั้งเขาไปเพิ่ม มีตั้งแต 4, 6, 8 ใบพัด
(โดรนเพื่อการเกษตรจะมี 6 ใบพัดขึ้นไป) โดยโดรนเพื่อ
การเกษตรจะติดตั้งถังบรรจุของเหลวไวตรงกลางใตแผง
ควบคุม และหัวพนของเหลวจะอยูใตมอเตอรใบพัดสามารถ
ใชพนยากําจัดศัตรูพืช ปุยนํ้า และสารชีวภัณฑตางๆ ที่เปนของเหลว ใชไดทั้งพืชไร และพืชสวน (ฉีดพนทีละตน)
โดย 1 ชั่วโมง สามารถฉีดไดประมาณ 20 ไร (4.8 ลิตรตอนาที) พนไดทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ภูเขา สามารถ
ประหยัดเวลาและทุนแรงสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่กวางๆ ไปไดเยอะ
จากคุณสมบัติที่นาสนใจของโดรนเพื่อการเกษตร ก็ยังมีขอจํากัดที่เกษตรกรตองทราบกอนที่จะใชงาน
หลักๆ คือ การใชโดรนตองนําโดรนไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยกอน (รานที่
จําหนายบางรานมีบริการขึ้นทะเบียนโดรน) พื้นที่ในการนําขึ้นบินตองอยูหางจากรัศมีของสนามบิน 9 กิโลเมตร
หามทําการบินเขาไปในพื้นที่เขตหวงหาม ทั้งสถานที่ราชการหนวยงานรัฐ โรงพยาบาล และตองพกใบ
ขึ้นทะเบียนไวกับตัวทุกครั้งที่ขึ้นบิน สามารถศึกษาขอมูล เพิ่มเติมไดที่ www.caat.or.th

ซูกินี
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.
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39 เสนทางศูนยเรียนรู

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
บานแมขนิลเหนือ ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
บนเสนทางทางหลวงหมายเลข 1269 มุงหนาไปยังอําเภอสะเมิงบริเวณ
ทีร่ าบเชิงเขาครอบคลุมพืน้ ที่ 13,277 ไร เปนทีต่ งั้ ของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงทุง เริง
ที่ดําเนินงานพัฒนาสงเสริมอาชีพแกเกษตรกรในพื้นที่ 4 หมูบานซึ่งมีคนพื้นเมือง และชาวไทยภูเขาเผามงอาศัย
อยูกวา 340 ครัวเรือน จํานวน 1,531 คน
ในอดีตพื้นที่ปาทุงอีเริง บริเวณบานแมขนิลเหนือมีสภาพแหงแลง ชาวบานประสบปญหาไมมีที่ดิน
ทํากินและขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร ดวยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชดําริใหโครงการหลวงรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน วางแผนการใช
ประโยชนพื้นที่โครงการหลวงทุงเริง และกรมชลประทานวางระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อุปโภค และ
บริโภค และจัดตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริงขึ้น เริ่มดําเนินงานเมื่อป พ.ศ. 2525 เพื่อดําเนินงานสงเสริม
อาชีพควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการหลวงทุงเริง มุงพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหเกษตรกร
ในการเพาะปลูกพืชผัก ไมผล ภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ใชสารชีวภัณฑในการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเกษตรกรที่เปน
สมาชิก จํานวน 117 ราย โดยมีพืชหลักเปนผักอินทรีย 11 ชนิด อาทิ
คะนาฮองกง ถั่วแขก ผักกาดฮองเต เบบี้ฮองเต ผักกาดกวางตุง ชาโยเต
และอะโวกาโด ซึง่ ปลูกในระบบเกษตรกรอินทรียเ ปนไมผลหลักซึง่ สงเสริม
ใหเกษตรปลูกถึง 6 สายพันธุ รวมถึงสงเสริมการเลี้ยงสัตวนอกจากนี้
ยังสงเสริมกระบวนการมีสว นรวมในการฟน ฟูอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การปลูกปาชาวบาน การทําปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของคนและชุมชน โครงการ
หมูบานปลอดยาเสพติดการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม โครงการ
คารบอนตํ่าใหแกชุมชน รวมไปถึงการรวมกลุมจัดตั้งสหกรณการเกษตร
และกิจกรรมกลุมออมทรัพย
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โครงการหลวงทุงเริงยังเปนศูนยเรียนรูดาน
การปลูกผักอินทรียและการปลูกอะโวกาโดอินทรีย
ที่สําคัญของโครงการหลวง อีกทั้งยังไดเขาไปสงเสริม
พื้นที่วางเปลาภายในหมูบานหวยผักไผ โดยเผยแพร
หลักวิชาการปลูกกุหลาบเมืองหนาวใหคนในพื้นที่
และไดจัดตั้งเปน “สวนกุหลาบหลวง” พัฒนาเปน
แปลงรวบรวมพันธุกุหลาบและใหเปนแหลงเรียนรู
สําหรับเกษตรกรและผูสนใจรวมทั้งเปนศูนยเรียนรู
การแปรรูปผลิตภัณฑ ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน
แมบา นบานแมขนิลเหนือแปรรูปผลิตผลจากอะโวกาโด
และกลุมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปผลผลิตไมผล
พืชผัก สมุนไพรและไมดอก

สวนกุหลาบหลวง
เมื่อป พ.ศ. 2532 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จ
พระราชดําเนินไปทอดพระเนตรแปลงกุหลาบที่บานหวยผักไผ ทรงชื่นชมที่ราษฎรสามารถเพาะพันธุกุหลาบ
กลิ่นหอม ดอกใหญ สวยงาม จึงทรงมีพระราชดําริใหโครงการหลวงสงเสริมใหชาวบานทําเปนอาชีพ และ
พระราชทานชื่อ แปลงวา “สวนกุหลาบหลวง” พัฒนาเปนแหลงเรียนรูการเพาะพันธุกุหลาบใหกับเกษตรกร
และผูสนใจทั่วไปไดเขาชม
ที่สวนกุหลาบหลวงหวยผักไผ ไดรวบรวมพันธุกุหลาบไทยและตางประเทศไวกวา 187 สายพันธุ อาทิ
Miniature Roses, Midnight Blue Rose, Pink Peach Rose, MIMI EDEN และ Bevelry Rose เปนตน
และที่สวนกุหลาบยังจําหนายอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยใชผลผลิตจากโครงการหลวง และเมนูที่ทําจาก
กุหลาบอินทรียใหไดลิ้มลองกันอีกดวย โดยเปดใหเขาชมตลอดทั้งป

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง

บานแมขนิลเหนือ หมู 6 ต.บานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230
อีเมล : trueng7015rpf@gmail.com

ศูนยเรียนรู “สวนกุหลาบหลวง” ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง

หยอมบานหวยผักไผ หมูที่ 5 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม 50230
โทร.099 135 1118
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รักษสุขภาพ

ไขเลือดออกมาแลว 5 เดือน
ผูปวยเกือบ 2 หมื่น
คุณพรอมรับมือแลวหรือยัง

สายชม ธเนศนิตย เรียบเรียง

ไขเลือดออก (Dengue Fever) เปนโรคที่มียุงลายเปนแมลงนําโรค ติดตอกันไดโดยมี

ยุงลายบาน (Aedes aegypti) เปนแมลงนําโรคที่สําคัญ ในชนบทบางพื้นที่ จะมียุงลายสวน (Aedes
albopictus) เปนแมลงนําโรครวมกับยุงลายบาน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผูปวยที่อยูใน
ระยะไข ซึง่ เปนระยะทีม่ ไี วรัสอยูใ นกระแสเลือดมาก เชือ้ ไวรัสจะเขาสูก ระเพาะยุง และเพิม่ จํานวนมากขึน้
แลวเดินทางเขาสูตอมนํ้าลายพรอมที่จะเขาสูคนที่ถูกกัดตอไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคนอื่นก็จะ
ปลอยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัด ทําใหคนนั้นปวยได

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา จากการเฝาระวัง

ของกรมควบคุมโรค สถานการณโรคไขเลือดออกในป 2563 ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.-5 พ.ค. 2563 มีรายงาน
ผูปวย 10,938 คน เสียชีวิต 9 คน จากขอมูลการกระจายของผูปวย พบวา ผูปวยกระจายทั่วประเทศไทย
โดยภูมิภาคที่พบอัตราปวยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ
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ปจจุบันยังไมมียาฆาเชื้อไวรัสเดงกี

จึงใหการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ
แพทยผูรักษาจะตองเขาใจธรรมชาติของโรค และใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิด ตองมีการดูแลรักษา
พยาบาลที่ดีตลอดระยะวิกฤต คือ ชวง 24-48 ชั่วโมง ที่มีการรั่วของพลาสมา ในระยะไขสูง บางราย
อาจมีอาการชักไดถาไขสูงมากใหยาลดไข ควรใชยาพวกพาราเซตามอล หามใชยาพวกแอสไพริน,
ibrupophen, steroid เพราะจะทําใหเกล็ดเลือดเสียการทํางาน จะระคายกระเพาะอาหารทําใหเลือดออก
ไดงายขึ้น ใหผูปวยไดสารนํ้าชดเชย เพราะผูปวยสวนใหญมไี ขสงู เบือ่ อาหาร และอาเจียน ทําใหขาดนํา้
และเกลือโซเดียม ควรใหผปู ว ยดืม่ นํา้ ผลไมหรือสารละลายผงนํ้าตาลเกลือแร ติดตามดูอาการผูปวยอยาง
ใกลชิด เพื่อจะไดตรวจพบและปองกันภาวะช็อกไดทันเวลาดูการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดและ
hematocrit เปนระยะๆ เพราะถาปริมาณเกล็ดเลือดเริ่มลดลง และ hematocrit เริ่มสูงขึ้น เปนเครื่อง
บงชี้วานํ้าเหลืองรั่วออกจากเสนเลือดและอาจจะช็อกได จําเปนตองใหสารนํ้าชดเชย สําหรับผูปวยที่มี
ภาวะช็อกหรือเลือดออก แพทยจะตองใหการรักษาเพื่อแกไขสภาวะดังกลาว ดวยสารนํ้า พลาสมา หรือ
สาร colloid อยางระมัดระวัง เพื่อชวยชีวิตผูปวยและปองกันโรคแทรกซอน

กรมควบคุมโรค ขอใหประชาชน ชุมชน และหนวยงานตางๆ รวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุ

ลูกนํ้ายุงลายอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยปดฝาภาชนะที่ใชเก็บนํ้า ใชทรายอะเบทใสในภาชนะที่มีนํ้า
หรือทําลายภาชนะที่ไมจําเปน ที่อาจมีนํ้าขัง เปลี่ยนนํ้าในภาชนะที่ไมมีฝาปด ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่
เปลี่ยนนํ้า เพื่อทําลายไขยุงลายปรับปรุงสิ่งแวดลอมในบานและรอบบานใหเปนระเบียบ ใหโปรง ไมมี
มุมอับที่เกาะพักของยุง ตัดวงจรชีวิตยุงลายลดการแพรระบาดของโรค

สวนการปองกันไมใหยุงกัด

โดยสวมใสเสื้อแขนขาวและกางเกงขายาว ใชสารไลยุง
ชนิดตางๆ หรือใชกลิ่นกันยุง นอนในมุง และหากมีอาการไขสูง เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน หนาแดง
ปวดศีรษะ มีรอยจํ้าเลือดสีแดงตามลําตัว แขน ขา หรือสงสัยวาปวยดวยโรคไขเลือดออก ใหรีบพบ
แพทยทันที สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สายดวนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ขอมูลอางอิง
https://ddc.moph.go.th/
https://www.hfocus.org/content/2020/04/19051
https://news.thaipbs.or.th/content/292280

มันฝรั่ง
Potato

Seasonal
ม.ค.-มิ.ย. , พ.ย.-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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เกร็ดและแกนโครงการหลวง
เรื่องเลาจากหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวง

Kidsney bean
กลายเปนถั่วแดงหลวง
ถั่วแดงหลวง

มีอยูนานแลวในประเทศไทย เมล็ดเล็ก กลมๆ สกุล
Pisum เรียกเปนภาษาอังกฤษวา pea
สวน Kidney bean นั้น เมล็ดยาว รูปเปนไต สกุล Phaseolus

กอนที่เราจะเอาถั่วของลูกบานผูใหญโตงไปขายได

ก็จะ
ตองมีชื่อเปนภาษาไทย เราทราบวาชื่อนี้สําคัญ เพราะเมื่อเราเอาชอดอกพญา
เสือโครงไปขายก็ไมมีใครซื้อทั้งที่สีชมพูสวยดี แตเมื่อเปลี่ยนชื่อเปนซากุระดอย
แลวจึงขายหมดเรียบ โดยที่เราไมไดโกงสักนิดในเมื่อทั้งสองอยางเปน Prunus
ดวยเหตุผลเดียวกัน เราไมเรียกนํ้า passion fruit วากระทกรกฝรั่งอยางที่
นักพฤกษศาสตรเขาเรียก เราวาเสาวรสหนากินกวา

ในการตัง้ ชือ่ ถัว่ เราเอาพรรคพวกมานัง่ อยูด ว ยกัน แลวแยงกันตัง้ ชือ่

ขอเสนอตางๆ เราจะชวยกันติชมและดัดแปลง เชน อาจารยเกษตรคนหนึ่งเสนอ
ใหเรียกวา ถั่วไตแดง เพราะรูปรางเปนไต และสีแดงคนหนึ่งรองวา อี๋ คลื่นไส
ไมมีใครซื้อแน จนในที่สุดก็ไดชื่อที่เขาทา ทุกคนยอมรับวาถั่วแดงหลวงเปนชื่อ
ที่ดี เพราะคําวาหลวงนี้ทางเหนือมีสองความหมาย คือ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (เมล็ดพันธุพระราชทานยืมมา) และใหญ
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ถั่วแดงหลวงออกทีวี
เมื่อมีชื่อแลวก็ยังตองทําอะไรๆ กอนที่จะขาย
เริม่ ตนเราเอาใสถงุ พิมพชอื่ ใหมของถัว่ แลวไปชวยกันฝากขายตามราน
โดยบอกเขาวาใหใจเย็นๆ เอาไวหนอย
ตอไปเรารวบรวมพรรคพวก โดยเฉพาะผูมีฝมือในการปรุงอาหาร เชน
อาจารยวิภาค บุญศรีเปนตน เรานัดใหผูทําอาหารเกงๆ เหลานี้ ทําอาหาร
คาวหวานคนละอยางออกทีวีที่ลําปาง โดยสถานีถวายเวลาแนนอน อาหาร
แตละอยางลวนแตตองใชถั่วแดงหลวงทั้งนั้น
เราเห็นวาดูแตอยางเดียวไมพอ ตองใหมีการชิมดวย (ผูเขียนเคยทํา
รายการ “เซลลชวนชิม” รวมกับ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน) เราจึงมีการเลี้ยง
สื่อมวลชนดวยอาหารที่ใชถั่วใหมนี้ทุกจาน
ผลทีป่ รากฏ คือวา ถัว่ แดงหลวงมีขายทัว่ ประเทศ และมีปลูกกันมากมาย
จนกลายเปนสินคาสงออกได

บรอกโคลี
Broccoli

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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by ขาบ สุทธิพงษ สุริยะ

ขนมปง
ทาอะโวกาโด
กับไขตม
ยางมะตูม
สวนผสม
ขนมปง
อะโวกาโดโครงการหลวง
ไขไก
งาขาวคั่วสุก
ไควาเระ
มะนาวหั่นเสี้ยว
เกลือปน
พริกไทยดําปน

2 แผน
1 ลูก
1 ฟอง
1 ชอนชา
ตามชอบ
ตามชอบ
ตามชอบ
ตามชอบ

วิธีทํา

• เตรียมทําไขตมยางมะตูม โดยเตรียมหมอใบขนาดพอเหมาะ เติมนํ้าครึ่งหมอแลวนําไปตั้งบนไฟแรง ใสเกลือ
ลงไปเล็กนอย เมื่อนํ้าเดือดจึงนําไขไกลงไปตม ใชเวลาประมาณ 6 นาที เพื่อใหไขเปนยางมะตูมพอดี จากนั้น
ยกไขขึ้นจากหมอนําไปแชนํ้าเย็นทันที จึงคอยนํามาปอกเปลือกออกตั้งพักไว

• ขัน้ ตอนตอมาเตรียมกระทะสําหรับยางวางบนเตา เมือ่ กระทะรอนจึงนําขนมปงมายางใหกรอบ ปดไฟ จากนัน้
•

ทําเนื้ออะโวกาโดโดยผาครึ่งขูดเอาแตเนื้อใสในชาม บีบนํ้ามะนาวใสเล็กนอยเพื่อไมใหเนื้ออะโวกาโดดํา
ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย
ขัน้ ตอนในการเสิรฟ นําขนมปงทีย่ า งแลวมาวางบนจาน ทาทับดวยเนือ้ อะโวกาโดบดตามดวยไขตม ยางมะตูม
ผาครึ่งฟอง โรยงาขาวพรอมกับไควาเระ เสิรฟกับมะนาวหั่นเสี้ยวหากชอบรสเปรี้ยว
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IG - ดีอรอย
คิดเมนูอาหารไมออกใหนึกถึง #ดีอรอย แฮชแท็กที่รวมเมนูอาหารจาก
IG คนรักสุขภาพไวมากมาย รับรองงานนี้ได ไอเดียดี ๆ แถมไดอิ่มทองดวย…

Mashed Pumpkin
ฟกทองญี่ปุนบด

Vegan Tacos ใชผักสลัดสด ๆ
แทนแปงทาโก ทานคูกับคีนัว
บรอคโคลี มะเขือเทศเชอรรี
และธัญพืชตาง ๆ

ขนมปง 3 สี (ฟกทองญี่ปุน
ปวยเหล็ง มันเทศญี่ปุนสีมวง)

กราโนลาโยเกิรตทานคูกับ
พีชสดโครงการหลวง

ขนมปงโฮลวีตปงราดดวย
แมคคาดีเมียช็อคโกแลต
ทานคูกับสตรอวเบอรรีสด
โครงการหลวง

อกไกเบรสผัดเตาหูสไตลญี่ปุน
ทานกับขาวกลองแสนอรอย
แกลมผักสด ๆ

รวมแบงปนเมนูอรอย ๆ
จากผลผลิตโครงการหลวง ของคุณไดที่ #ดีอรอย
และอยาลืมกด Follow อินสตราแกรมโครงการหลวงไดที่ @thairoyalproject
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วารสารโครงการหลวง

ลัดเลาะรานโครงการหลวง

รานโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย
เปดใหบริการแลว ในรูปโฉมใหมของรานโครงการหลวง สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย
อยูบริเวณชั้น G หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ภายในรานจําหนายผัก ผลไม
ดอกไมตามฤดูกาล สินคาแปรรูป ดอกไมแหง สินคาหัตถกรรม ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป
และสินคาอื่นๆ จากโครงการหลวงอีกมากมาย
.............
รานเปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 10:00 - 20:00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-179-920
และติดตามขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ ไดที่

รานโครงการหลวงทุกสาขา มีมาตรการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบรักษาระยะหาง
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 อยางเครงครัด
เลือกซื้อสินคาอยางปลอดภัย สบายใจทั้งผูใหบริการและลูกคา

