พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระราชดํารัสแกประชาชนคนไทย ในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เนื่องในวาระขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มาอวยพรแกทุก ๆ
ทาน ใหประสบแตความสุขความเจริญ และความเปนมงคลโดยทั่วกัน
คนไทยเรามีวฒ
ั นธรรม อันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เปนพืน้ ฐานของชีวติ จิตใจ
อยู วัฒนธรรมทั้งนั้น เปนที่ประจักษชัดอยูในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปวิทยาการ
ตาง ๆ และนิสัยจิตใจ ทําใหคนไทย ไมวาจะเปนใคร อยู ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันไดอยางใกลชิด
ในปใหมนี้ จึงขอใหคนไทยทุกคนไดพจิ ารณาใหเขาใจ ถึงคุณคาของความดี ความงาม และความ
เจริญทัง้ ปวง ความมัน่ คงหนักแนนในความถูกตอง ดวยเหตุผลและความจริง แลวชวยกันสืบสานรักษา
ใหดํารงอยูไมขาดสาย และสรางเสริมตอยอดใหรุงเรืองไพบูลยยิ่ง ๆ ขึ้น พรอมทั้งตั้งตัวตั้งใจใหมั่นคง
แนวแน ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานใหดีใหถูกตอง ดวยความมีสติรูตัว และดวยปญญารูเหตุรูผล แม
ประเทศจะตกอยูใ นสภาวะทีต่ อ งเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ก็สามารถทีจ่ ะนําพาใหผา นพนวิกฤต
นั้นไปได ความรู ความเขาใจ และความรวมมือรวมใจ โดยพรอมเพรียงกัน จะนําพาชาติบานเมือง ให
บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญกาวหนา สืบตอไป
ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเคารพนับถือ พรอมดวย พระบารมี
แหงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุมครอง
รักษาทุกทาน ใหมีกําลังกายแข็งแรง กําลังใจเขมแข็ง กําลังปญญาเฉียบคม สามารถนําพาตน นําพา
สวนรวม และประเทศชาติ ใหบรรลุถึงความสุขความเจริญไดโดยทั่วกัน
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ขาวทั่วไป
บทความ
• เอเดลไวส (Edelweiss) จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ้
สูก ารทดสอบปลูกในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
งานวิจัยใช ไดจริง
• โรงเรือนเพาะเห็ดพอตโตเบลโล
แนะนําผลผลิต
• เคพกูสเบอรรี พันธุเหลืองทอง
ดี - อรอย
• ไขหอทรงเครื่อง
คลินิกพืช
• แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชและการควบคุม
ภาพแหงความทรงจํา
บุคคลในเรื่อง
• เกษตรกรปลูกผักอินทรีย บานนอแล
สถานีเกษตรหลวงอางขาง
แนะนําผลผลิต
• ขาวโพดหวานสีขาว (White Sweet Corn)
ดี - อรอย By ตลาด
• วาฟเฟลฟกทองครีมมันมวงญี่ปุน
กาวทันเทคโนโลยี
• Digital Farmer
39 เสนทางเรียนรูโครงการหลวง
• ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม
รักษสุขภาพ
• จิตแพทยแนะ จัดการความเครียดรับมือ
COVID-19 ไมใหปวยใจ
เกร็ดและแกนโครงการหลวง
• แวว/สหประชาชาติเตรียมงาน/แบงหนาที่
แนะนําผลผลิต
• ผลิตภัณฑ ไลยุงโครงการหลวง
ดี - อรอย By ตลาด
• ชีสเคกโยเกิรตหนาไหม (Basque yogurt cheesecake)
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บร�ษัท เอ็นพ�เอส สยาม สอบบัญชี จํากัด

555/5-6 อาคารเอสเอสพ�ทาวเวอร ชั้น 5 ซ.สุข�มว�ท 63 (เอกมัย)
ถ.สุข�มว�ท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel. 0 2711 5300 Email : info@npssiam.co.th
หบริการตรว สอบบัญชีแกลกคาตาง ประเ ทนิติบุคคล ทีเปนบริษัท ากัด นประเท ทย และบริษัทมหาชนทังที ดทะเบียน น
ตลาดหลักทรัพยแหงประเท ทย และตลาด
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ เปดงาน “โครงการหลวง 2563”
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
วันที
ันวาคม
พระบาทสมเด็ พระเ าอยหัว และสมเด็ พระนางเ า พระบรมราชินี เสด็
เปดงาน โครงการหลวง
ที ัด นระหวางวันที
ันวาคม
อุทยานหลวงราชพ กษ
มลนิ ิโครงการหลวงรวมกับส าบันวิ ัยและพั นาพืนทีสง องคการมหาชน รวม ัดงาน โครงการ
หลวง
าย ตแนวความคิด สาย ารแหง มิปญ
 ญา สการพั นาทียังยืน โดย พลเอก ประยุท นั ทร
โอชา นายกรั มนตรี นาย รัล าดา กรร สต องคมนตรี ประ านกรรมการมลนิ โิ ครงการหลวง ประ าน ดั งาน
โครงการหลวง
พลเอก กัมปนาท รุดดิษ องคมนตรี ประ านกรรมการบริหารมลนิ โิ ครงการหลวง ประ าน
กรรมการอานวยการ ดั งานโครงการหลวง
พลเรือเอก พงษเทพ หนเทพ องคมนตรี ค ะกรรมการมลนิ ิ
โครงการหลวง นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี กรรมการทีปรกษาพิเ ษส าบันวิ ยั และพั นาพืนทีสง นายวิรตั น
ปราบทุก อ านวยการส าบันวิ ยั และพั นาพืนทีสง รองประ านกรรมการอานวยการ ดั งานโครงการหลวง
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กิจกรรมเดน

พรอมค ะกรรมการ ัดงาน และ าราชการ เ า รับเสด็
ทรงกดปุ  ม ฟฟาเป ด งาน ากนั น เสด็ ทอดพระเนตร
นิทรร การ คลังสมองโครงการหลวง าย ตแนวคิด สาย
ารแห ง มิ ป  ญ ญา ส ก ารพั นาที ยั งยื น นิ ท รร การ
เ ลิมพระเกียรติ านเรียนรเ รษ กิ สังคม และสิงแวดลอม
และนิทรร การ ลงานวิ ัยโดดเดน ดแก กัญชง องแม ง
เปน ลงานวิ ยั รวม องมลนิ โิ ครงการหลวง และส าบันวิ ยั
และพั นาพืนทีสง องคการมหาชน สตรอวเบอรรีพนั ุ หม
ทีมีสารตานอนุมลอิสระ แอนโท ยานิน นปริมา
สงกวาพัน ุ การคาทัว ป
เทา ตนเอเดล วส มลนิ ิ
โครงการหลวง ดรับตนเอเดล วส ากสานักพระราชวัง
เมื อพ
มาเพาะเลี ยงเนื อเยื อ และพั นาสตร
อาหารทีเหมาะสมตอการเ ริญเติบโต นส าพปลอดเชื อ
เพื อเก็ บ รั ก ษาพั น ุ และ ยายพั น ุ ปลาเรนโบวเทราต
ปลาสเตอรเ ียน นิทรร การ กาแฟตนแรก องพอหลวง
สการพั นาพืนทีสงอยางยังยืน ากนัน ดเสด็ ปยัง าน
เรียนรสิงแวดลอม ทรงทอดพระเนตรอุโมงคส าพปญหา
การทาลายปา และโมเดลการ ชประโยชนทีดินอยางเหมาะ
สม นิทรร การ องส าบันวิ ยั และพั นาพืนทีสง องคการ
มหาชน สรางสุ ปวงประชา พั นาพืนทีสง องประเท
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กิจกรรมเดน
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จฯ ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที กุม าพัน
สมเด็ พระเ า ลกเ อ เ า ฟาสิรวิ ั วรี
นารีรัตนราชกัญญา เสด็ พระราชดาเนินเปนการสวนพระองค ป
ยังส านีเกษตรหลวงอินทนนท ตาบลบานหลวง อาเ อ อมทอง
งั หวัดเชียง หม หนง นส านีวิ ยั องมลนิ โิ ครงการหลวง งมีความ
เดน นดานงานวิ ยั มดอก ม ลเ ตหนาว และงานประมงบนพืนทีสง
โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษ องคมนตรี ประ านกรรมการบริหาร
มลนิ ิโครงการหลวง พรอมเ าหนาทีมลนิ ิ เ ารับเสด็ โดยเสด็
พระราชดาเนิน ปยังหนวยวิ ัยประมงบนพืนทีสง เพือทอดพระเนตร
การเลียงปลาสเตอรเ ียน ปลาเทราต และกรรมวิ ีการ ลิต คารเวียร
งมีคุ าพเทียบเคียง ลิต ั ากตางประเท ากนัน ดเสด็

พระราชดาเนิน ปยังหนวยวิ ัย ุนหวยแหง ทรงเยียมชม
แปลงรวบรวมสายพัน กุุ หลาบ งมลนิ โิ ครงการหลวงวิ ยั
และพั นา น ดสายพัน ุลก สม หม ากสายพัน ุ อง
ประเท อลแลนด งมีกลีบดอกสี าว ลิบชมพสวยงาม
แปลงวิ ัยพีชและเนคทารีน ม ลเ ตหนาวทีสรางราย
ดแกเกษตรกร นพืนทีโครงการหลวง งมี ดกาลเก็บเกียว
อย นชวงเดือนเมษายน พ ษ าคม พรอมทังทรงเก็บ ล
สตรอวเบอรรีพนั พระราชทาน
ุ
งเปน ลงานวิ ยั ลาสุด
องมลนิ ิโครงการหลวง
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กิจกรรมเดน
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง ระหวางวันที่ 2-3 มีนาคม 2564

สมเด็ พระเ า ลกเ อ เ า ฟาสิรวิ ั วรี นารีรตั น
ราชกัญญา เสด็ พระราชดาเนินเปนการสวนพระองค
ปยังส านีเกษตรหลวงอาง าง ส านีวิ ัยแหงแรก
องมลนิ ิโครงการหลวง งตังอยที ต แมงอน อ าง
เชียง หม โดยมี นาย รัล าดา กรร สต องคมนตรี
ประ านกรรมการมลนิ โิ ครงการหลวง พลเอก กัมปนาท
รุดดิษ องคมนตรี ประ านกรรมการบริหารมลนิ ิ
โครงการหลวง พรอมเ าหนาทีมลนิ ิ เ ารับเสด็
สมเด็ พระเ า ลกเ อ เ า ฟาสิรวิ ั วรี นารีรตั น
ราชกัญญา ทรงสนพระทัย น ล ลิต ากงานวิ ยั ตาง
องมลนิ ิโครงการหลวง ดแก เห็ดพอตโตเบลโล งเปนตระกลเห็ดกระดุม รสชาติอรอยคลายเนือสัตว สตรอว
เบอรรีกวา สายพัน ุ โดยพัน ุ หมลาสุดทีสงเสริมแกเกษตรกร นบริเว ดอยอาง าง านวน
ราย คือ พัน ุ
พระราชทาน สรางราย ดกวา ลานบาท นอก ากนียังมี ักเมืองหนาวกวา ชนิด งปลกหมุนเวียนตลอดป
นโรงเรือน นาด หญ เพือเปน ุดเรียนรแกประชาชนทีเ าเยียมชมส านี อาทิ ักตระกลสลัด สมุน พร สวิสชารด
หนอ ม รัง มะเ ือเท คนชาย และ อารติโชค ักทีเปนทีนิยม องชาวอิตาเลียน มีคุ คาอาหารสงสวนกลีบดอก
ออนรสชาติหวาน มุ คอ นิยมนา ปลวก ชุบแปงทอด หรือรับประทานกับนาสลัด นอก ากนียังมีสวนบวย งมีอายุตน
ง ป กิงกานสวยงามเปน ดุ เดนสาคัญ องส านีเกษตรหลวงอาง าง ะนีมี ลบวยออกเต็มตนพรอมเก็บเกียว

หัต กรรมชนเ า เปนอีกหนงงานทีสาคัญ โดยชนเ าดาราอังมีความชานาญ
นการทอ ากีเอว ยอมสี รรมชาติ และมีรปแบบเครืองแตงกายทีมีเอกลักษ สีสัน
สวยงาม ชนเ าลาห นิยม ักกา ลหญาอิบแคทียอมสีตาง สวยงาม และการสาน
ตะกราอากากุ ที สืบทอด มิปญญา ากรุนสรุน นอก ากเปนสิ ง องเครื อง ช
นชีวิตประ าวันแลว ยังเปนสินคาทีสรางราย ดแก ชุมชนอีกดวย
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กิจกรรมเดน

องคมนตรี มอบผาหม
วันที กุม าพัน
พลเอก กัมปนาท รุดดิษ องคมนตรี ประ านกรรมการบริหารมลนิ โิ ครงการ
หลวง เปนประ าน นการมอบ า หมคลายหนาว านวน
นื โดย นาย เบ วร เมืองมล หัวหนา า ยส านี
นยพั นาโครงการหลวง เปน แทนรับมอบ หองกัลปพ กษ อุทยานหลวงราชพ กษ ต แมเหียะ อ เมือง
เชียง หม เพือนาสงมอบตอ หแก ส านี นยพั นาโครงการหลวงตาง สาหรับแ ก า ย หแกบคุ ลากรและ
ราษ ร นพืนทีรับ ดิ ชอบตอ ป

องคมนตรีประชุมติดตามความคืบหนาการกอสรางศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

วันที กุม าพัน
พลเอก กัมปนาท รุดดิษ ประ านกรรมการบริหารมลนิ ิโครงการหลวง เปน
ประ านการประชุมติดตามความคืบหนาการกอสราง นยวิ ัยและพั นาการเกษตรโครงการหลวง และตรว รับ
งาน โดย ะนี ลการดาเนินการแลวเสร็ รอยละ
รวมทัง ดตรว รับงานกอสรางอาคาร
ทีแลวเสร็ รอยละ
โดย ดรบั งบประมา สนับสนุน าก สานักงาน กสทช นการเปน นยควบคุมระบบการ
สือสาร และเทคโนโลยีสารสนเท องกลุม อาคาร น นยวิ ยั เชือมตอกับพืนทีดาเนินการอืน องมลนิ โิ ครงการหลวง
น ังหวัด นยวิ ัยและพั นาการเกษตรแหงนี มีกาหนดกอสรางแลวเสร็ นเดือนสิงหาคม
เพือเปน
นยการวิ ยั พั นาองคความร เพือเ ยแพร หเกิดประโยชนตอประชาชนอยางกวาง วางตอ ป
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กิจกรรมเดน
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) นําคณะ
จากกองอํานวยการจิตอาสาเขาเยี่ยมชมสถานีเกษตรหลวงปางดะ

วันที่ นี าค
พลเรือเอก ปวิตร รุ เิ ท กรรมการและเล า กิ ารมลนิ โิ ครงการหลวง อ านวยการ นย
อานวยการ หญ ติ อาสาพระราชทาน อญ นาค ะ ากกองอานวยการ ติ อาสาเ า เยียมชมส านีเกษตรหลวงปางดะ
อ สะเมิง เชียง หม และ นยพั นาโครงการหลวงหนองหอย อ แมรมิ เชียง หม นโอกาสนี ค ะ ดรบั ฟงรายงาน
ความเปนมา การดาเนินงานสงเสริมอาชีพ การพั นาเทคโนโลยีการ ลิตพืชและวิทยาการหลังการเก็บเกียว องมลนิ ิ
โครงการหลวง พรอมทังแลกเปลียนความคิดเห็นเพือเปนแนวทาง นการพั นาเกษตรอั ริยะ
น
พืนทีมลนิ โิ ครงการหลวงและโครงการฟารมตัวอยาง นสมเด็ พระนางเ า พระบรมราชินนี า นรัชกาลที ตอ ป

Royal Project Gastronomy Festival 2021 @Siam Paragon

วันที่ ก าพัน
นาย รัล าดากรร สตองคมนตรี ประ านกรรมการมลนิ โิ ครงการหลวง หเกียรติ
เ า รวมชมงาน
าย ตคอนเ ป็ ต
กินดี ชีวติ ดี งมลนิ โิ ครงการหลวง รวมกับ นยการคาสยามพารากอนและกรเมต มารเก็ต ดั น น
ระหวางวันที ก พ มี ค
แฟชัน อลล ชัน และกรเมต มารเก็ต ชัน สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
ล ลิตที าหนาย าย นงาน ประกอบดวย ัก ล มเมืองหนาวชนิดตาง ดแก สตรอวเบอรรี พัน ุ
เคพกสเบอรรี องุนแดง องุนดา เสาวรสพัน ุพิเ ษ องโครงการหลวง งมีรสชาติหวานกวาสายพัน ุอืน พืช
ักหลากสีสัน อาทิ ฟกทองมินิ มะเ ือมวงกานเ ียว กานดา แครอท กะหลาปลีหัว ล การสา ิตการนา
วัต ุดิบโครงการหลวง มาสรางสรรคเปนเมนอาหาร ากเชฟและรานอาหารชันนา
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ขาวทั่วไป

สถานี/ศูนย และฝายงานตาง ๆ
ของมูลนิธิโครงการหลวง มอบผลผลิต
ใหแกชุมชนและองคกรสาธารณประโยชน (CSR)

นยพั นาโครงการหลวงวัด ันทร อ กัลยา ิวั นา เชียง หม นากลา ักกาด
วันที่ กราค
าวปลี กลาโอคแดง กลาเรดคอลรัล และคอส รวม
าด มอบ หแกโรงเรียนบาน นั ทร และโรงเรียนบานสันมวง
เพือนา ปปลกเปนพืช กั สาหรับโครงการอาหารกลางวัน หกบั เด็กนักเรียนหอพัก และเด็กนักเรียน นพืนที ตอ ป
วันที่
กราค
มลนิ ิโครงการหลวง ดมอบ ัก
สดสนั บ สนุ น ห แ ก โ รงพยาบาล
นครพิงค อ แมริม เชียง หม เพือ
ชประกอบอาหาร หแก บุคลากร
ทางการแพทย บุคลากรสนับสนุน
ดานตาง ป ว ย าย นโรงพยาบาล
านวน รายการ นาหนักรวม
กก เชน คอส สลัด ักกาดหอมหอ มะเ ือมวงกานเ ียว แรดิชชิโอ ักกาดหัวญีปุน เ เลอรี เบบี องเต
ล โดยมี นายแพทย ารญ ลิ ิตวั นาสกุล รอง อานวยการดานทุติย มิ โรงพยาบาลนครพิงค และค ะเปน
แทนรับมอบ บริเว ดานหนาอาคารโ ชนาการ โรงพยาบาลนครพิงค

วันที่
กราค
มลนิ ิโครงการหลวง โดย งาน าย
เชียง หม รวมกับ  หญบาน หม บานอุโมงค ต สุเทพ อ เมือง
เชียง หม อาสาสมัครสา าร สุ ประ าหมบาน และ วง รีบุญ
ัดกิ กรรมมอบ ักกาดหอมหอ านวน
กิโลกรัม หแกประชาชน
ทีสน นรปแบบวิ ี หม ง เ ารับ ัก ะตองสวมแมสและ านการ
ตรว วัดอุ ห ุมิ กอนเ าพืนที รวมทังตองมีการเวนระยะหาง นการเ า
รับอยางเปนระเบียบ
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เ ากับส าพแวดลอม นพืนทีดังกลาว สามาร ออกดอก ด นชวงเดือนพ ิกายน เดือนมกราคม นอก ากนี
ยังสามาร ยายพัน ุโดยการแยกกอ และปกชาโดยการโนมกิงสวน องยอด หสัม ัสกับดิน ป ุบันเอเดล วส
สามาร เ ริญเติบโตและปรับตัวเ ากับส าพแวดลอม นพืนที องมลนิ ิโครงการหลวง ดเปนอยางดี และ
ะ ดมีการ กษา นเชิงลกเพือดง ักย าพ องพืช ตลอด นพั นาตอยอด และการนา ป ชประโยชนตอ ป
เมือวันที ันวาคม
สมเด็ พระนางเ าสุทิดา พัชรสุ าพิมลลักษ พระบรมราชินี เสด็
พระราชดาเนินทรงเยียมราษ รชาวเชียง หม และพืนที กลเคียง ทีมาเ าทลละออง ุลีพระบาทรับเสด็ นการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก ส าเร็ การ กษา ากมหาวิทยาราช ั เชียง หม อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัย
ราช ั เชียง หม ทอดพระเนตรนิทรร การ ลสาเร็ องโครงการหลวง ากพระราชประสงค นรัชกาลที
สการสืบสานตามพระราชป ิ าน นรัชกาลป บุ นั และทรงสนพระทัยงานวิ ยั ทีมีความหลากหลาย โดยเ พาะ
การเพาะพัน ุดอก มเมืองหนาวอยางดอกเอเดล วส งเปนพืชตาง ินทีพระราชทาน หแกมลนิ ิโครงการหลวง
เพือทาการวิ ัยและพั นา สมเด็ พระนางเ า พระบรมราชินี ทรงมีพระราชดารัสชืนชมการทางาน องมลนิ ิ
โครงการหลวงทีประสบความสาเร็ นการเพาะพัน ุเอเดล วส ตอ ป นอนาคต างหนา ชาว ทย ะ ดมีโอกาส
ชืนชมความงดงาม องดอกเอเดล วส ด นประเท มตอ ง ป กล งยุโรป เปนการสงเสริมการทองเทียว นประเท
อีกทางหนง

ฟกสปาเก็ตตี
Spaghetti Squash

Seasonal
มี.ค. - มิ.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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งานวิจัยใช ไดจริง

โรงเรือนเพาะเห็ด
พอตโตเบลโล

โรงเรือนตนแบบดวยพลังงานสะอาด
ในพื้นที่โครงการหลวง
เรียบเรียงโดย

นาย วิษณุ สุวรรณมงคล
นักวิชาการเห็ด ฝายงานวิจัยและพัฒนา
มูลนิธิโครงการหลวง

โครงการหลวง ด ห ค วามสาคั ญ นการดแลรั ก ษา
ทรัพยากร รรมชาติและสิงแวดลอม ฟนฟ หสมบร และยังยืน
มีการ ชประโยชนทรัพยากรทีเปนมิตรกับสิงแวดลอมและสังคม
เกิดความสมดุลระหวางการคุม ครองรักษาและการ ชประโยชน
อยางยังยืน รวมทังมีระบบการบริหาร ัดการทรัพยากรทีมี
ประสิท ิ าพบนพืน าน การมีสวนรวม อง าคสวนตาง
โครงการหลวง ง ดรว มกับการ ฟฟาสวน มิ าค กฟ และส าบันวิ ยั วิทยา าสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเท ทย ดั ทาโครงการ ลิตพืช ลทางการเกษตรตนแบบดวยพลังงานสะอาด โดยสรางโรงเรือนเพาะเห็ด
พอตโตเบลโล
นพืนที องส านีเกษตรหลวงอาง าง อาเ อ าง ังหวัดเชียง หม เพือ หเปนตน
แบบการ ชพลังงานสะอาดแหงแรก นประเท ทยที ดประยุกต ชเทคโนโลยีดา นพลังงานทดแทนแบบ สม สาน
โดย ชพลังงานสะอาด าก รรมชาติ ดแก พลังงานแสงอาทิตย มาทาเปนโ ลาเ ลล นการ ลิตกระแส ฟฟา เพือ
เปนการประหยัดคา ช า ยดานพลังงาน ฟฟา ลดตนทุนการ ลิต เพิม ล ลิตและเปนการสรางราย ด หเกษตรกร
มากยิง น เพือพั นาคุ าพชีวิต องชาว ทย เ า และยังสงเสริม หเปน นยการ ายทอดเทคโนโลยีการเพาะ
ปลก รวมทังเปน นยเรียนร นอนาคตอีกดวย
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นาย ริพง กาวิชัย เ าหนาทีสงเสริมการ ลิตเห็ด
ส านีเกษตรหลวงอาง าง ด ห อมลวา โรงเรือนตนแบบ
พลังงานสะอาดนี ดรับการสนับสนุน ากการ ฟฟาสวน
มิ าค กฟ เปนโรงเรือนที ชพลังงานสะอาดโดย ช
พลังงานแสงอาทิตย ากแ งโ ลาเ ลลติดตังบนหลังคา
โรงเรือน งสามาร ลิตกระแส ฟฟา ดวันละ
กิโล
วัตต วัน โดย ชหลอเลียงระบบอิเลคทรอนิคส าย นโรง
เรือน อาทิ เชน ระบบควบคุมอุ ห มิ เครืองกาเนิดความ
เย็น รอน ระบบควบคุมความชืน และระบบระบายอากา
โดยทุกระบบ าย นโรงเรือน ะ ชกระแส ฟฟา ากพลังงานแสดงอาทิตยทังสิน งมีอตั ราการ ชกระแส ฟฟาเพียง
กิโลวัตต วัน โดยมีกระแส ฟฟาทีเหลือ ากการ ลิต ง
กิโลวัตต วัน ง ะ หลกลับเ า สระบบและ
กนา ป ช นกิ กรรมอืน าย นส านี ตอ ป งเมือเทียบเปนคา ช า ยแลวทางส านี ะมีสว นตางราย ด าก
การ ลิตกระแส ฟฟา ากพลังงานแสงอาทิตย ด ง
บาท เดือน

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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ายโรงเรือนสามาร แบงหองเพาะเห็ด นาด ตารางเมตร านวน หอง ง ดติดตังระบบอิเลคทรอ
นิกส เพือรองรับการ ลิตเห็ดพอตโตเบลโล ดตลอดทังป โดยปกติแลวเห็ดพอตโตเบลโล มักเ ริญทางเสน ย ดดี
ทีอุ ห มิชวง
อง าเ ลเ ียส และระยะออกดอกชวงอุ ห มิ
อง าเ ลเ ียส โรงเรือนสามาร
ปรับส าพแวดลอม หเหมาะสมตอการเ ริญ องเห็ด ดทัง ระยะ ด ทา ห ล ลิตเห็ดพอตโตที ด ากโรงเรือน
นีมีคุ าพ และปริมา มาก ง
กิโลกรัม ครังการ ลิต งเมือเทียบกับการเพาะเห็ดพอตโตเบลโล นโรง
เรือนปกติ มัก ะประสบปญหา นชวง ดรอน กุม าพัน พ ษ าคม มสามาร ควบคุมอุ ห มิ ความชืน และ
อากา าย นโรงเรือน ดทา หเสน ยเห็ด และดอกเห็ดเ ริญ ด มดี สง ล ห ล ลิตเห็ดมี นาด มพอเหมาะ และ
เกิดการเ าทาลาย องโรคและแมลง ดงาย ทา หมี ล ลิตเพียง
กิโลกรัม ครังการ ลิต
โรงเรือนพลังงานสะอาด งมีประโยชนอยางมาก
สาหรับการ ลิตเห็ดเ ตหนาว งโรงเรือนดังกลาวสามาร
ชเปนตนแบบ หแกเกษตรกร หรือ นยพั นาโครงการหลวง
อืน ด โดยโรงเรือนสามาร สงเสริมการ ลิตเห็ด ดอยางมี
ประสิท ิ าพ ทัง นดานลดตนทุน และการเพิม ล ลิต
นดานการลดตนทุน สามาร ลดการ ชพลังงานโดยการ ลิต
กระแส ฟเอง ากพลังงานแสงอาทิตย กระแส ฟฟาทีเหลือ
ากการ ชยังสามาร นากลับ ป ชกับกิ กรรมอืน าย น
นย ตอ ป ด และโรงเรือนสามาร ควบคุมส าพแวดลอม
การเพาะเห็ด ดอยางสมบร สามาร ปรับส าพแวดลอม
ตามนักวิชาการกาหนด ทา ห ล ลิตที ดมีปริมา และ
คุ าพเพิม น งสง ล หเกษตรมีราย ดเพิมสง นดวย
ดังนันโรงเรือนพลังงานสะอาด งเปนโรงเรือนตนแบบทีตอบ
โ ทย อง  ลิตเห็ดเปนอยางมาก เปนโรงเรือนทีมีคุ าพ
ช งาน ด ริง มีความคงทน งเหมาะที ะเปนโรงเรือน
ตนแบบพลังงานสะอาด นพืนทีโครงการหลวงตอ ป

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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แนะนําผลผลิต

เคพกูสเบอรรี
พันธุเหลืองทอง

มลนิ ิโครงการหลวง ดคัดเลือกพัน ุเคพกสเบอรรี
โดยรวบรวมพัน ุทีเ ริญเติบโต
ดดี นพืนที นย ส านี ตาง ดแก แมลานอย แมสะเรียง แมสะปอก แกนอย อินทนนทและอาง าง ตลอด
นนาเ าพัน ุ ากตางประเท ดแก ีน นิว ีแลนด อินเดีย และ เปร เพือปลกทดสอบทีส านี อินทนนท และ
ปางดะ โดยสามาร คัดเลือกพัน ทีุ มีคุ าพ ล ลิตดี คือพัน ทีุ นาเ า ากประเท อินเดีย และตอมา ดคดั เลือก
พัน ุ ากการเพาะเมล็ดทีเหมาะสมกับส าพ มิอากา องประเท ทย รวชาติดี ห ล ลิต มีคุ าพสง และตรง
ตามความตองการ อง บริโ ค านวน พัน ุ คือ พัน ุเหลืองทอง ง ดดาเนินการ นทะเบียนพัน ุ นนาม
มลนิ ิโครงการหลวง ากกรมวิชาการเกษตร เปน ล มทีอุดม ปดวย วิตามิน ี วิตามินเอ วิตามินบี แคลเ ียม
และฟอสฟอรัส ลักษ ะเดนประ าพัน ุ ิว ลมีสีเหลืวล มมีสีเ ียวติดปน ิว ลออนนุม สามาร รับประทาน
ดงาย เปลือกหุม ลเปลียนเปนสีเหลืองเมือ ลสุก ลมี นาด หญ ห ล ลิตสง
กิโลกรัม ตน เนือ ล า
รสชาติหวานอมเปรียว กลินหอม มติดรส ืนหรือ ม
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ไขหอทรงเครื่อง
โดย พิพัฒพงศ อิศรเสนา ณ อยุธยา และคณะ
เมนู สาธิตการประกอบอาหาร ในงานโครงการหลวง 2563
ว น
หมและกุงสับละเอียด
หอมหัว หญ
แครอทโครงการหลวง
ัวเ ็มโครงการหลวง
มะเ ือเท โครงการหลวง
อสมะเ ือเท ดอยคา
เกลือ
พริก ทย
นาตาลทราย
อสแมกกี
 ก

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ลก
ชอนโตะ
ชอนชา
ชอนชา
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ฟอง

วิ ีทา
ตังกระทะ ฟกลาง ัดกระเทียมกับนามัน หเหลืองเล็กนอย
และมีกลินหอม
สหอม หญลง ดั หสงั เกตวา หอม หญ มีความเงา และ ส น
ัดกับหมและกุง นสุก อา เรง ฟเพิม หเนือสัตวแหงลง
สเห็ด แครอท ัวเ ็ม และมะเ ือเท ทุกอยางหันเตาเล็ก
ตามลาดับ นสุกและเ ากันดี
ปรุง หมีรสหวาน เค็ม และเปรียว
ตังกระทะทา หอ โดยเริมดวย ฟแรงแลวหรี ฟลง เท ที
ดีแลว หมุนกระทะ ห เกลีย ปทัวกระทะเปนแ นบาง
นา สทีเตรียม วตักลงตรงกลาง  แลวพับมุม ตัก ส าน
เปนอันเสร็
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คลินิกพืช

แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชและการควบคุม
แบคทีเรีย เปน งิ่ ชีวิ นาดเลก มสามาร มองเห็น ดดว ยตาเปลา มี นังเ ลล
และมีการเพิม านวน
โดยกระบวนการ
เมือส าวะเหมาะสมเชือแบคทีเรียสามาร เพิม านวน ดรวดเร็วมาก เชือแบคทีเรีย
สามาร ลิต
หรือเอน ม งมีบทบาทสาคัญ นการทาลายเนือเยือพืช สวน หญแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ะมีรป
รางเปนทอน
เ าทาลายทางบาดแ ลหรือชองเปด รรมชาติ
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชมกระบวนการกอ หเกิดโรค
โดยเริมตังแตเชือแบคทีเรียมาสัม สั พืช น ง
พืชเกิดโรค ง ะมีป ัยเ ามาเกียว อง ดแก เชือโรค พืชอา ัยและส าพแวดลอม ดังสามเหลียมโรคพืช
โดยมีกระบวนการกอ หเกิดโรคประกอบดวยหลาย ันตอน ดังนี เมือแบคทีเรียสัม ัส ิวพืชหรือเ าสพืชทาง
บาดแ ลหรือชองเปด รรมชาติ โดยแพรกระ ายดวย ลม นา แมลง และมนุษย ากนันเชือ ะเ ริญและและ ยายพัน ุ
เพือเพิมปริมา เชือ และพืช ะปราก อาการ
องโรคออกมา หเห็น งลักษ ะอาการและกลุม อาการ อง
โรค
ทีสาคัญ ดแก ุดเ ลลตาย อง บและลาตน
การตาย องสวน
ดอก
การตาย ากบนลงลาง องยอดและกิง
การเหียว
ระบบราก กทาลาย
ลักษ ะเนาเละ
เกิดปุมปม
การแคระแกร็น
โดยสามาร แบงอาการ องโรคทีเกิด ากเชือแบคทีเรีย ดเปน กลุม คือ
อาการตาย องเ ลล
แบคทีเรีย ะ าเ ลลพืชโดยตรง
อาการเหียวและเหลือง
เชือ ะแพรกระ ายทัวตน านทางทอลาเลียง
เกิดการอุดตันเนือง ากเ ลล องแบคทีเรีย หรือสิงทีแบคทีเรียสราง น ทา หเกิดอาการเหียว และตายเนือง ากระบบ
หลเวียน กทาลาย
อาการเนาเละ
เนือเยือพืช กทาลายแยก าดออก ากกัน เนือง ากเชือ ลิตเอน มมา
ยอย นังเ ลลพืช
อาการปุมปม
เนือง ากเนือเยือพืช กเชือแบคทีเรียเ าทาลาย ชักนา หเกิดการแบงเ ลล
มาก ิดปกติ และเ ลลมี นาด หญ ิดปกติ

าพที่ ลักษ ะกลุมอาการโรคทีเกิด ากเชือ
แบคทีเรียและกล กการเ าทาลาย อง
เชือแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

ป ิ ั พัน องพช ล เชอ าเ โรคพช
น รรมชาติ ะมีการเกิดป ิกิริยาโรคพืช
แบบ คือ ชนิดทีเ ากัน ด
โดยพืช ะแสดงอาการออนแอ และปราก อาการ องโรค สวนชนิดทีเ ากัน ม ด
พืช ะเกิดความ
ตานทาน มแสดงอาการ องโรค โดย ะแสดงอาการตาย องเ ลลอยางเ ียบพลัน
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การควบค เชอ บคทีเรีย าเ โรคพช
มาตรการหลัก นการควบคุมเชือแบคทีเรียสาเหตุ
โรคพืช มีดงั นี
การกีดกันเชือโรค
ประกอบดวย
การกักกันพืช เปนการกีดกันดวยการออก
ก หมายบังคับ เพือปองกัน ม หเชือโรคระบาด า ม
รั หรือประเท
การหลีกเลียงเชือโรค เปนการปลกพืช
ทีหาง กล ากแหลง องเชือโรค หรือปลก นพืนทีที
มเคยมีโรคระบาดมากอน เปนตน เชน การเลือก
าพที่ ความสัมพัน ระหวางพืชอา ัย เชือโรค และป ิกิริยาโรคพืช
พืนทีทาง มิ าสตรที มเหมาะสมตอการระบาด อง
เชือ การเลือกเวลาปลก กาหนดวันปลกกอนปกติ การ ชเมล็ดพัน และ
ุ หรือทอนพัน ปลอดโรค
ุ
กา ดั วัชพืชหรือพืช
อา ยั กล
การกา ดั หรือลดปริมา เชือโรคเริมแรก
ประกอบดวย
การกา ดั ชินสวน องพืชทีเปนโรคออกนอกแปลงปลก
การปลกพืชหมุนเวียน เปนการปลกพืชหมุนชนิดอืนที ม ชพชื อา ยั องเชือโรคแทนการปลกพืชชนิดเดียว ชวยลดการ
สะสมเชือโรค นดินทีเกิด นเนือง ากระบบการ ลิตพืชชนิดเดียวตอเนืองกันหลายป
การทาความสะอาดแปลง โดยการตัดแตงกิง ล ชินสวนพืชเปนโรคออกนอกแปลงปลกและเ าทาลาย ลางมือและ
อุปกร การเกษตรทุกครังหลังสัม สั พืช
การควบคุมโรคพืชโดยชีววิ ี เปนการลด านวนหรือกิ กรรมเชือโรค โดยการ ชสงมี
ิ ชวี ติ ตาม รรมชาติอนื ยกเวน
มนุษย การกา ดั โดยวิ นี ี ะ ด ลเ พาะโรคทีมีกล กการกกา ดั แบบคือ การสรางสารพิษยับยังเชือโรค
การ
เปนปรสิตหรือทาลายโดยตรง
การแ ง นั ชอาหาร
ตัวอยาง ลุ นิ ทรียที ช นการ
ควบคุมโรคแบคทีเรีย เชน
เปนตน
การ ชสารเคมี เปนวิ ที มีี ประสิท ิ าพวิ กี ารหนงทีเกษตรกรนิยม ช การ ชสารเคมีเปนวิ กี ารทีเห็น ล นระยะสัน
เหมาะสม นกร ที ี มสามาร ชวิ กี ารอืน นการควบคุมการเกิดโรค ด แตการ ชสารเคมีมี อ เสียหลายประการ คือ คา ช า ยสง
พิษตกคาง น ล ลิตและส าพแวดลอม และเชือสาเหตุโรคเกิดการดือสาร
การ ชพนั ตุ านทาน เปนวิ กี ารทีดี นการควบคุมโรค แตพนั พืุ ชทีมีความตานทานอา เปลียนแปลง ปเปนโรคงาย น
เนือง ากการเปลียนแปลง องสายพัน เชื
ุ อ
การสราง มิตา นทานแกพชื
ดแก
เปนการเ า ทาลายพืช องเชือชนิดหนง ง ม ชเชือโรคหรือเปนเชือโรคที มรนุ แรงแลวชักนา หเกิด
ความตานทาน สามาร ยับยังเชือโรคชนิดทีรุนแรงทีเ า ทาลายทีหลัง ด เชน โรค
โดยการ ชเชือแบคทีเรียที มรนุ แรง
สลง ป นพืช หรือคลุกเมล็ดกอนปลก เปนตน
เปนการกระตุน หรือชักนา หพชื แ ง็ แรงและตานทานตอ
การเ า ทาลาย องเชือสาเหตุโรค กล ก นการชักนาเพือเพิม กั ย าพ นการปองกันตัวเองและการสรางความตานทาน องพืช ด
มา ากการกระตุน ดวยหลายป ยั โดยมีรายงานวาแบคทีเรียทีอา ยั อย นดินบางชนิดมีคุ สมบัตเิ ปน
มี ล นการชักนา หเกิด
นพืช เชน เชือแบคทีเรียกลุม
ดแก
เปนตน สามาร ที ะกระตุน การเ ริญเติบโตและแก ส าพออนแอ องพืชที
เกิด ากความเครียด ด ทา หพชื เพิม
าพวก
ตลอด น
และ
เปนตน ทีมี ล นการยับยังการเ ริญ องเชือโรคและ ลุ นิ ทรียทีมีพษิ อืน ด

นยอารัก าพืช มลนิโครงการหลวง

เอกสารอางอิง
ชลิดา เล็กสมบร
โรคพืชและการวินิ ยั มหาวิทยาลัยเกษตร าสตร หนา
คลินกิ พืช บริษทั เชียง หม พรินทติง ากัด มหิดล ต ชางคลาน อ เมือง เชียง หม หนา
พ ษ าคม
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ภาพแหงความทรงจํา

วันที กุม าพัน
พระบาทสมเด็ พระบรมชนกา ิเบ ร มหา มิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนา บพิตร เสด็ พระราชดาเนิน ปทอดพระเนตรโครงการหลวงปางอุง ตาบล
แม ก อาเ อแมแ ม ังหวัดเชียง หม ทรงพระราชทาน ุง อง วัญ ยารักษาโรค อุปกร
การเรียนและกี า ตลอด นกิงพัน ุบวย แก แทนเ าหนาทีโครงการหลวง ยุวเกษตรกร
ชาวเ า ครและนักเรียน ทีเ าทลละออง ุลีพระบาทอยบริเว นัน
ทีมา อง าพ นายน ันต เสวิกุล

นายบุญชวย มงคลวาท เกษตรกร นพืนทีสงเสริม นยพั นาโครงการหลวง
ปางอุง บาน ุนแมหยอด ตาบลแม ก อาเ อแมแ ม ังหวัดเชียง หม อายุ ป
เปนชาวเ าเ าปกาเกอญอ  ดรับเลือก หเ ารับพระราชทานอุปกร กี า าก
พระบาทสมเด็ พระเ าอยหัว รัชกาลที เมือครังเปนเด็ก
ุดเริมตนตอนนันประมา
ปทีแลว มเปนนักเรียน อยชัน ป าก
การทีวันนันคุ ครทีโรงเรียน ชือครสันติ บอกวา นหลวงรัชกาลที ะเสด็ มาที
นี มรสกดี แตวา ตอนนัน ม มรอ ะ รมาก ครสันติ ห ปเ า แ วรับอุปกร กี า
กับเพือนอีก คน เปน หญิง ชือวา สิคา งอุปกร กี านันเปนลกฟุตบอล อยาง
ทีเห็น น าพ มมีความรสกวาที ม ดรับอุปกร กี า ากมือ องพระองคทาน
มรสกดี ปลาบปลืมมา นทุกวันนี
แตกอนพืนทีนีทุรกันดาร หนทางลาบากมาก พอแม อง มทา รทาสวน
และมีปลก น นพืนทีนีบาง นตอนนี ม ดเปนเกษตรกรโครงการหลวง ปลกพวก
ฟกทอง และ ัวอะ กิ สรางราย ด หกับครอบครัว มรสกดี ที ดมาเปนเกษตรกรโครงการหลวงปางอุง และ ด
รับเสด็ นหลวง รัชกาลที โดยโครงการหลวง ดสงเสริมการทาเกษตร หปลกทัง ัวและกาแฟ ทดแทนการ
ปลก น ง ือวาเปนการสรางราย ดเสริม หกับครอบครัว อง มอีกดวย
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บุคคลในเรื่อง

นางสาวตอง ลายคํา
อายุ 34 ป

เกษตรกรปลูกผักอินทรีย บานนอแล
สถานีเกษตรหลวงอางขาง
ตอง ลายคา เกษตรกรทีอา ัยอย น
หมบานนอแล เปนชาวปะหลองหรือดาราอัง
โดยกาเนิด ง นอดีตเปนชนเ าทีอพยพเ ามา น
ประเท ทยบริเว ชายแดน กลดอยอาง าง อาเ อ าง ังหวัดเชียง หมนันเอง
ุดเริมตน ตองชวยครอบครัวปลก ักสง หโครงการหลวงตังแตเด็ก และ ดมีรหัส องตัวเอง นปพ
น งป ุบันเปนระยะเวลา ป ทีตองเ าเปนเกษตรกร องโครงการหลวงอยางเต็มตัวและทาเปนอาชีพหลักมา
น งวันนี
ควา เปลี่ยน ปลงในอดี จน งปจจบันบนดอยอาง าง
เมือกอนชาวบานนอแล ปทางาน งพมากันเยอะ ตอนทียัง มเปดสวนอินทรีย นโครงการหลวงมี หปลก
ักอินทรีย งทา หมีราย ด และเกิดความเปลียนแปลง ปคอน างมาก ชาวบาน มตอง ปทางาน งพมาและมีทีอย
อา ัย มีร ช นับวาเปนการ ชชีวิตทีดี น
ลง อทาจนเกิดการเรียนร
กั อินทรียคือ กั ที ม ชสารเคมี ม ชยาเคมี ม ชปยเคมี
ุ และยังตอง ดรบั การรับรอง ากกรมวิชาการเกษตร
และสานักงานมาตร านเกษตรอินทรีย โดยการปลก กั อินทรีย องทีนี ะมีเ า หนาที องมลนิ โิ ครงการหลวงมาตรว
อาทิตยละ ครัง โดยการเก็บตัวอยาง กั ปตรว สาร า หากพบวาเกษตรกร มทาตามก กติกา แอบ ชสารเคมีก็ ะ
กพักแปลงเปนเวลา ประหวางนันตองปลกพืชบารุงดินอยางเดียวอีกดวย
ฝากถึงลูกคาผักอินทรียของโครงการหลวงนะคะ มั่นใจไดเลยวาผักของที่นี่ปลอดภัยแนนอน เพราะมีการ
ตรวจหลายขั้นตอนกวาที่จะสงไปถึงผูบริโภค”
ล ยังเ ยควา ร กที่ ี อโครงการ ลวงวา
ร กดีใจ ากทีไ่ ดเปน าชิกโครงการ ลวง ไดปลก กั อินทรีย ปลกชา ปลก รอวเบอรรี ง ใ โ ครงการ
ลวง า ไ  โี ครงการ ลวงกคงไ  อี าชีพทีท่ าบนดอยได ง่ า ใ ล งไปทางานในเ องคง ง อาชีพกับคนอ่นไ 
ไ วเพรา ไ  ีควา ร อีกอยางร ก บายใจที่ไดทางานอยที่บาน ล ไดอยกับครอบครัว งจ ไ ไดร่ารวย ไ 
จน ีกิน ีใช ลอด เปนเศร กิจพอเพียงที่ใน ลวงรัชกาลที่ อนไว
ชมคลิปสัม าษ เกษตร ดที
เร่องโดย
นางสาววิริยา วงษเท นัก กษา กประสบการ ายประชาสัมพัน
ค ะเทคโนโลยีการเกษตร ส าบันเทคโนโลยีพระ อมเกลาเ าคุ ทหารลาดกระบัง

แนะนําผลผลิต

ขาวโพดหวานสีขาว
(White Sweet Corn)

าวโพดเปนพืชทีมีประโยชนอุดม ปดวยวิตามินเอ วิตามินบี แร
าตุ เสน ยอาหาร และเปนแหลง องสารตานอนุมลอิสระ เชือกันวาการ
รับประทาน าวโพดมีประโยชนตอรางกายหลายประการ เชน ชวยบารุง
สายตา ชวย หระบบ บั า ยทางาน ดดี น รวม งปองกันโรคหลอดเลือด
หัว ด เปนตน าวโพดเปนพืชที หคารโบ เดรตสงมากและยังมีสาร
อาหารทีรางกายตองการมากมาย ทังฟอสฟอรัส แมกนีเ ียม แมงกานีส
ิลีเนียม สังกะสี และเหล็ก งสารอาหารพวกนี ะชวย หรางกายเ ริญ
เติบโต และชวยบารุงกระดก หแ ็งแรง อุดม
ปดวยวิตามินบีชนิดตาง ทีมีอยเกือบครบ
วิตามินบีรวม หรืออา เรียก ดวา แคทาน า วโพด
วันละ กก็ทา ห ดรับสารอาหารที าเปนตอ
รางกายเกือบครบ วนแลว
งานวิ ัยและพั นาพืช ักและสมุน พร
ดดาเนินการสงเสริม หเกษตรกรปลก าวโพด
หวานมากกวา ป มีความหลากหลาย น
ดานสายพัน ุ และสามาร สรางราย ด หกับ
เกษตรกรเปนอยางดี อาทิ าวโพดหวานสองสี
และ า วโพดหวานสีมว ง อยาง รก็ตาม งานวิ ยั
และพั นาพืช ักและสมุน พร ดนา าวโพด
หวานสี าว มาทดสอบและทดลองสงเสริม ห
กั บ เกษตรกรบนพื นที สงเพาะปลกเพื อเปน
ทางเลือก หมและสรางราย ด หกับเกษตรกร
ตอ ป
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วาฟเฟลฟกทอง
ครีมมันมวงญี่ปุน
จาดี กีรติพันธ (เชฟจาดี)
เชฟจากรายการ Foodtravel

ว น วา เ ล กทอง
เนยเค็ม
นาตาลทราย
 ก
กลินวนิลาบัตเตอร
นม นหวาน
นม ืด
แปงสาลีอเนกประสงค

รทาได ชิน
กรัม
กรัม
ฟอง
ชอนชา
ชอนโตะ
วย
กรัม

แปง าวโพด
งฟ
ฟกทองญีปุนนงบดละเอียด
วน ครี ัน วง
วิปครีม
มันมวงนงบดละเอียด

กรัม
ชอนชา
กรัม

องเนือแปง

กรัม
กรัม

วิ ีทา วา เ ล กทอง
ตีเนยเค็มและนาตาลทรายดวยตะกรอ นเปนครีมเ ากันดี
ส  ก กลินวนิลาบัตเตอร และนม นหวาน ลง นสวน สม และ ชตะกรอ ตี สมตอ นเ ากัน
สนม ืดลงทังหมด และคนแคพอเ ากัน
รอน องแหง ดแก แปงสาลีอเนกประสงค แปง าวโพด และ งฟลง นชาม สมและ ชตะกรอคนตอ นสวน
สมเนียนเ ากันเปนเนือเดียว
สุดทาย สฟกทองนงบดละเอียดลง ปและคน สมตอ นเ ากันดี
ตัก นม สเตาวาฟเฟลทีวอรม ว นรอน ดที
เมือ นมสุกนาออกมาพักบนตะแกรง
วิ ีทา ครี ัน วง
ตีวิปครีม หตังยอดออน
สมันมวงนงบดละเอียดลง ป สม หเ ากัน
ส ุงบีบ บีบเปนครีมตกแตงบน นม ดเลย
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กาวทันเทคโนโลยี

Digital
Farmer

เรียบเรียงโดย
นางสาวรุงทิวา บัวผัด
นักศึกษาแผนกประชาสัมพันธ
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทบาทความสาคัญ องเทคโนโลยีสารสนเท ความกาวหนาทาง
ดานวิทยา าสตรและเทคโนโลยี มีการพั นา คิดคน สิงอานวยความ
สะดวกตอการดารงชีวิต เพือตอบสนองความตองการพืน าน องมนุษยมากยิง น เกษตรกร ทย งตองปรับ
เปลียนแนวคิดการทาการเกษตรรปแบบ หมทีตอบรับกับเทคโนโลยี นยุค
เพือ ห ด ล ลิตทางการเกษตร
ทีมีคุ าพและตรงตามความตองการ องตลาด อีกทังการ ลิตดานการเกษตรแนว หม มีความ าเปนตอง ดรับ
การสนับสนุนดวยระบบ อมลทีชวย หสามาร ตัดสิน ดอยางมีประสิท ิ าพ
เพราะการเกษตรตองพงพิงป ยั ทีควบคุม ม ดหลายอยาง ตังแตฟา น อากา ทา หการควบคุมคุ าพ
ลิต ั เปนเรืองยาก การนาเทคโนโลยีเ า มาปรับ ช นการทางาน สง ล ห าคการเกษตร อง ทยปรับตัวเ า
สการทาเกษตรสมัย หม หรือเกษตรอั ริยะ
ทีเนนการบริหาร ัดการ สม สานเทคโนโลยี
ประยุกต ชอยางเ า เ า ง และพั นา เนือง ากมีการบริหาร ัดการดแลการเพาะปลกและกระบวนการ ลิต
อยางมีประสิท ิ าพ สามาร วิเคราะห อมลทีตรงกับระยะเวลา องการเพาะปลกพืชอยางมีประสิท ิ าพ การ
บริหาร ดั การพืนทีโดย ชเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
มสนเปลื
ิ องทรัพยากร ทา ห ล ลิตออกมาตรงตามความตองการ
องเกษตรกรและ บริโ คมากทีสุด เนนการพั นาเกษตรกร หพงพาตนเอง มี มิคุมกัน พรอมรับความเสียง น
มิติ องการ ลิตและการตลาด สามาร กาวสการเปนเกษตรกรมืออาชีพ นประสบความสาเร็ ด
ากประโยชนที ดกลาวมา างตนนี ง ดมีการคิดคนแอปพลิเคชันเพือการเกษตรยุค อที การกระ าย
อมล าวสารทีเปนประโยชน เปน ป ดอยางรวดเร็วและทัว ง เพียงแคมี
เพียงเครืองเดียวก็
สามาร เรียนรควบค ปกับการทางาน ด

อารติโชค

Globe Artichoke

Seasonal
มี.ค. - พ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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แอปพลิเคชันแนะนําสําหรับเกษตรกรยุคไอที 4.0

Plants for U

Farmbook

(สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล)

Farmcheck

(สงเสริมการเกษตรดิจิทัล)

Farm Manage

LDD Soil Guide

รวบรวม อมลสาคัญหลายหมวดหมอยางชัดเ น อาทิ หมวดเรือง องการ
ปลกพืชตาง นโยบายและมาตรการ องทาง าครั เทคโนโลยี นการปลกพืช
การ หปยและการ
ุ
หนาทีเหมาะสมและ กตอง ตั รพืช สารคดีและการเตือน ยั
เกษตรกร นชวงทีสาคัญ และหมวดเครือง ักรกล เปนตน
ที่ า กร วิชาการเก ร
แอปพลิเคชันสาหรับ ชปรับปรุง อมล การประกอบกิ กรรมการเกษตร
องเกษตรกรดวยตนเอง โดยเกษตรกรสามาร ตรว สอบ อมลการ นทะเบียน
เกษตรกร องตนเองวาครบ ว น กตองหรือ ม และสามาร ตรว สอบการเ า รวม
มาตรการชวยเหลือ องรั ด โดย ชรหัสทะเบียนเกษตรกร หรือเบอรโทร ัพท ที
ลงทะเบียน วทีสานักงานเกษตรอาเ อเ า ชงาน ทังชือ  ชและรหัส านเปนเล
เดียวกัน
ที่ า กร วิชาการเก ร
เปนแอปพลิเคชันที ะชวยคุ ัดการการเกษตรรอบดาน
และอีกทังยังทา หคุ เปนเหมือน การเกษตรดวยตัว องคุ เอง อาทิ ดั เก็บ
พืนทีแปลงเกษตร องคุ วบนแ นที เพือ หเ า งายตอการทางาน บันทกอายุ
องแปลงนัน เพือ ชวางแ นการเก็บเกียว ล ลิต นอนาคต พยากร อากา
แตละแปลง ัดเก็บรายรับ ราย าย องแตละแปลง พรอมทังแปลงออกมาเปน
รายงาน หคุ ดวิเคราะหเงิน ด องแตละแปลงงายมากยิง น เปนตน
ที่ า กร วิชาการเก ร
แอปพลิเคชันสาหรับ ชแ งเตือน อมลการเกษตร าวสาร องคความร
คลังความรทางดานการเกษตร
ัยการเกษตร ัย รรมชาติ โรคพืช
วิเคราะหพืนทีการเกษตร
ตรว สอบความเหมาะสม องพืนทีเพาะปลก
พืชเ รษ กิ ชนิด และ อมลแหลง ลิตพืชมากกวา ชนิดทัวประเท ทย
ที่ า
ระบบสารสนเท ดินและ อมลการ ชปุย เปนระบบทีแสดง อมลกลุมชุดดิน
และ อมลการ ชประโยชนทีดินทังประเท สามาร สืบคน อมล นรปแบบแ น
ที ดทัง แ นที าน แ นที าพ ายทางอากา แ นที
แสดง อมล
ความเหมาะสม องดิน นการปลกพืช เมือคลิกเลือกพืชทีตองการ ะแสดงแนวทาง
การ ัดการเพือเพิม ล ลิต คาแนะนาปุยสาหรับการกลุมชุดดิน คาวิเคราะหดิน
พืน าน คาแนะนาปุยตามคาวิเคราะหดิน
ที่ า กร พั นาที่ดิน

เฟนเนล
Fennel

Seasonal
ม.ค. - มี.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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การ ช เ ทคโนโลยี ดิ ิ ทั ล เพื อพั นาคุ าพ และ
ประสิท ิ าพ องการทาเกษตรสมัย หม หรือเกษตรอั ริยะ
ง ือเปนกาวสาคัญ อง าคการเกษตร
ทย ทีสามาร มองเห็นความสาเร็ ดอยางเปนรป รรม ง ง
เวลาแลว ทีเกษตรกร ทยตองเปลียนแปลง ากการทาเกษตร
แบบดังเดิม ปสการทาเกษตรรปแบบ หม นันคือ การพั นา
คุ าพสินคาเกษตร าย ตการทาเกษตรอั ริยะ เพือยก
ระดับ าคเกษตรกรรม หมี ักย าพการแ ง ัน นอนาคต
ทีมา

รูหรือไม ??
มลนิ ิโครงการหลวง ดพั นา
ชือ
เพือเ ยแพร อมลหลักวิชาการดานอารัก าพืชแกเ าหนาที
เกษตรกร ดวยเทคโนโลยีสารสนเท านทาง
และ
ระบบ
นป
และระบบ
นป
ง  ชงานสามาร นาหลักวิชาการ ปป ิบัติ นพืนที ด
อยาง กตอง ับ ว และทันตอส านการ รวม ป งเ าหนาที
เกษตรกร นพืนทีหาง กลสามาร ติดตามการระบาด อง ตั รพืช
ดโดยการสง อ มล หรือ าพ า ย แกนกั วิชาการ ดทนั ทีหากพบ
การระบาด อง ัตรพืช

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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ศูนยพัฒนา

39 เสนทางเรียนรูโครงการหลวง

โครงการหลวงแมสาใหม
ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม

ตามรอยเสนทางการพั นาทียังยืน าก ลสาเร็ โครงการหลวง นพืนทีส านีเกษตรหลวงและ นยพั นา
โครงการหลวง ทัง แหง วารสาร บับนีลัดเลาะเสนทาง ปยัง ุนเ า หมบานมงแมสา พืนทีทีลอมรอบดวย
เ าสลับกับทีราบเชิงเ า มีทรัพยากร รรมชาติทอุี ดมสมบร เปนตนกาเนิด องตนนาแมสา พืนทีสวน หญเหมาะ
แกการทาเกษตรกรรม มีราษ รดังเดิมเปนคนพืนเมืองและชนเ า มงทีตัง นิ านมาอยางยาวนานและมีวั น รรม
ทีโดดเดน
ยอนกลับ ปเมือ ปทีแลว นปพ
พระบาทสมเด็ พระบรมชนกา ิเบ ร มหา มิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนา บพิตร และ สมเด็ พระนางเ าสิริกิติ พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปหลวงประทับ
เ ลิคอปเตอรพระทีนังลง อดบริเว ร น ากนันเสด็ พระราชดาเนินตามเสนทางสันเ าเพือเยียมราษ รที
หมบานชาวเ าเ ามงแมสา นครังนันทรงทอดพระเนตรเห็นสัตวเลียงทีสาคัญตอการดารงชีพ ตามวิ ีชีวิตและ
พิ ีกรรม องชาวเ า คือสุกรพัน ุพืนเมือง ตัวเล็ก พุงลากดิน งพระราชทานลกสุกรตัว พัน ุดี พรอมพัน ุพืช
อาหารสัตว เพือเพาะปลก

ออริกาโน
Oregano

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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ปพ
โครงการหลวงแมสา หม ดเริมตนดาเนินงานโดย รวมกับส าบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ 
นการทดลองวิ ยั และ ลิตเมล็ดพัน พืุ ช กั เ ตหนาว น ตอมา พ
นยพั นาโครงการหลวงแมสา หม ด
สงเสริมอาชีพ หแกเกษตรกรชาวเ า หมรี าย ดเพือทดแทนการปลก น รวม งการพั นาคุ าพชีวติ องชุมชน
ชาวเ า และ นปเดียวกัน ดรวมกับกรมพั นาทีดินกรมชลประทาน ดดาเนินการบุกเบิกพืนทีและ ัดสรรพืนที
ทากิน หแกเกษตรกร ัดหาแหลงนาพรอมกับทาระบบชลประทานเพือการเกษตร อุปโ คและบริโ ค ตลอด น
การฟนฟและอนุรักษปาตนนาลา าร น งป ุบันโดยมีวัต ุประสงค คือ นาความเปนอยทีดี นมาสชุมชนชาว
เ า สรางอาชีพและราย ดทเพี
ี ยงพอแกการยังชีพ อีกทังปองกันการบุกรุกการทาลายปาและการปลก น สงเสริม
การมีสวนรวม องทุก าคสวนทีเกียว อง ทังเ าหนาที พนักงาน เกษตรกร ชุมชน และหนวยงานตาง เนนการ
พั นาเทคโนโลยีการเกษตร องมลนิ โิ ครงการหลวง ทีเปนเทคโนโลยีทพงตนเอง
ี
ด ควบค ปกับการพั นาชุมชน
หมชี วี ติ ความเปนอยทดีี มี ติ สานก นการพงพาตนเอง ปองกันทรัพยากรสิงแวดลอม มีสว นรวม นการพั นาทุก
ดาน ตามความตองการ องชุมชน าย ตบริบททีเหมาะสม อันนา ปสการพั นาทียังยืน
ป บุ นั นยพั นาโครงการหลวงแมสา หม มีพนที
ื
สงเสริมหลักครอบคลุม หมบานคือบานแมสา หม หม
บานแมสานอย หม และหมบานรอง หมบาน คือ
บานมวงคา หม มีประชากรรวม ครัวเรือน านวน
กวา
คน ดดาเนินการงานตามแ นยุท าสตร
องโครงการหลวง หครอบคลุมทังทางดานเ รษ กิ
สังคม สิงแวดลอม โดยมีงานวิ ยั และทดสอบสา ติ สาหรับ
เปนองคความรบนพืนทีสง เชน การพั นาเครืองตรว
วิเคราะหสารตกคางระบบอัตโนมัติ การ ลิตและ ยาย
สมุน พรโรสแมรี นกระ าง และงานทดสอบสา ติ กั และ
ม ล นระบบโรงเรือนรวม งการสงเสริม หเกษตรกร น
พืนทีทาการเกษตร าย ตมาตร านอาหารปลอด ัย โดย
มีนกั วิชาการ และเ า หนาที า ยทอดองคความรที กตองส
เกษตรกรอยาง กลชดิ ล ลิตหลัก ดแก กั กาดหอมหอ
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กะหลาปลี กั กาด าวปลี มัน รัง พริกหวาน าโยเต มะเ อื เท โครงการหลวง า วโพดหวานสองสี สตรอวเบอรรี
และ ักกาดหางหงส

ศูนยเรียนรูดานการปลูกพืชแบบประณีตในระบบ Substrate
นยพั นาโครงการหลวงแมสา หม เปนแหลงเรียนรทีสาคัญดาน
เทคโนโลยีการปลกพืช นระบบโรงเรือน งทีนีมีพืชหลากหลายชนิด ห สน
ดเรียนร เชน มะเ อื เท โครงการหลวง มะเดือ รัง องุน ดา รเมล็ด แบล็คเบอรรี
เปปปโน ล ง ุดเดน องทีนี คือการ ชเทคนิคการปลกพืช นระบบ
หรือ การปลกพืชโดย ม ชดินโดย ช ุยมะพราวสับเปนองคประกอบหลักการปลกพืช น
ลักษ ะนี ปลก ะสามาร ควบคุมปริมา นาและ าตุอาหาร หกับพืช ดอยางสมบร ทังยังเปนการปลกพืชที
ชวยแก ปญหาการ าดออก ิเ นทีราก นพืชตาง ลดการสญเสีย าตุอาหาร ชแรงงาน นการดแลรักษานอย
ประหยัดคา ช าย นการ ชสารเคมีปองกันกา ัดวัชพืช โรคและแมลง ัตรพืช ด ล ลิตทีปลอด ัย และพืชมี
การเ ริญเติบโตทีเร็วกวา
นอก ากนี นยพั นาโครงการหลวงแมสา หมยัง ดทาการทดลองปลกมะเ ือเท นระบบ
นการทดสอบสายพัน ุแทนพัน ุดังเดิม โดยมีการเก็บ อมลอยางเปน ันตอน นเรือง องตนทุน ระยะเวลาการ
เก็บเกียว ล ลิตและคุ าพ เมือ ด ลลัพ ทีสาเร็ ตามเปาหมายแลวก็ ะนาพัน ุพืชมาสงเสริม หเกษตรกรนา
ปเพาะปลกพั นา และตอยอด ล ลิตตอ ป งสอดคลองกับ ารกิ หลัก อง นย แมสา หม คือ เนน นการ
ทดสอบ วิ ยั พัน พืุ ช และยังเปน นยการเรียนร หแกนกั เรียน นัก กษา เยาวชน หรือบุคคลทัว ป ดเ า มา กษา
เรียนรเพือนาความรที ดรับ ปพั นาตอยอดตอ ป นอนาคต

นยพั นาโครงการหลวงแมสา หม
หม ต โปงแยง อ แมริม เชียง หม
อีเมล

เรียบเรียงโดย
นางสาวรุงทิวา บัว ัด นัก กษาแ นกประชาสัมพัน
สา าวิชานิเท าสตร ค ะบริหาร ุรกิ เ รษ าสตร
และการสือสาร มหาวิทยาลัยนเร วร

เห็ดปุยฝาย
Monkey Head Mushroom

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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รักษสุขภาพ

จิตแพทยแนะ
จัดการความเครียด

รับมือ COVID-19 ไมใหปวยใจ
ทามกลางส านการ
ทังแพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทย
ปวย และทุกคนลวนมีความเครียดและความกังวล ลองมาดสักนิดวา เรา ะชวย
กันรับมือ ดแล ิต และ านวิก ตินี ปดวยกัน ดอยาง ร กับการ ัดการความเครียด
เพือรับมือ
อยาง กวิ ีที ิตแพทยอยากแนะนา
ความเครียดเปนกล กโดย รรมชาติทีชวย หมนุษยเตรียมตัว วางแ น และ
รับมือกับส านการ ดอยางมีประสิท ิ าพ ามี ครสักคนที มรสกเครียด มกลัว
ติดเชือ มสน วา ะตองป บิ ตั ติ วั อยาง ร มฟง การประกา ากรั บาล กลุม นี อื วา
ิดปกติและอา นาพา ปสความเสียงมากมายทังตอตนเองและ อืน ดังนันการทีรสก
เครียด กังวล กลัว ตืนตระหนกนัน กตองแลว และควร ะเปนแบบนันเพือทีทุกคน ะ
ด วน วายหาความร หา อมลมาประกอบการตัดสิน มีการวางแ น และเตรียม
การอยาง กวิ ี

COVID-19 ทําใหเครียดระดับสูง สาเหตุที่พบบอยเมื่อผูปวยมาพบจิตแพทย
กลัวการติดเชือ อา เกิดความรสกหวาดระแวงคนรอบ าง คน กลตัว แมแตคนทีดปกติทีสุด แ ็งแรง
ราเริงดีก็สามาร กลายเปน ติดเชือแบบ มมีอาการและแพรเชือ ดโดยงายดาย ตองระแวงแมแตตัวเอง พอมี
อาการ อแหง คัด มกก็เริมวิตก ริต มแน วา ปรับเชือมาแลวหรือเปลา หรือ ะตอง ปตรว หาเชือหรือ ม
ส านการ เปลียนแปลงรายวัน มี ติดเชือเพิม น นโยบายรั บาลปรับเปลียนตามส านการ เกือบ
ทุกวัน วันนีอา ปทางานปกติ วันรุง นทีทางานอา กปด นกร ีทีบางคนติดตังแอปพลิเคชันติดตาม าวทุก
ชัวโมง หรือมีเสียงเตือนทุกครังทีมีรายงาน ติดเชือเพิม น อา ทา หมีอาการตืนตระหนกมากเกิน ป
กังวลกับทุกเรือง นอก ากกลัวติดเชือ
ยังมีความกังวล นเรืองตาง เชน ตกงาน ปดโรงงาน
หยุดสายการบิน ปรับลด านวนพนักงาน ปดโรงเรียน เปนตน ทา หเกิดความกังวล นการ ชชีวิต ความเครียด
ากการติดตาม าวรายวันอา สะสมเปน ยะโดยทีเรา มรตัว
มรวาส านการ นี ะ บลงเมือ ร สิงทีทา หทุกคนเครียดมากทีสุดคือ การทีเรา มมีทางร ดวา
ส านการ นี ะเนินนานอีกสักเทา ร บางคนพยากร วาการระบาด ะยาวนาน งปหนา เ รษ กิ ะ ดรบั ลก
ระทบอีกยาว ป ุบัน มสามาร ร ดเลยวา เหตุการ ะแยลงอีกหรือ ม แม ะรวมมือกับนโยบายเวนระยะหาง
ทางสังคม ป ิบัติตามรายงาน อง าครั อยางเครงครัด การแพรระบาดก็นา ะยัง มยุติ นระยะเวลาอัน กล
กอนเกิดวิก ติ
มี ค น านวนมากตกอย น าวะเครียด องคการอนามัยโลก ดมรี ายงานเมือตน
ป
วา ทัวโลกมีคนปวยเปนโรค มเ ราประมา
ลานคน โดยประเท ทยพบอัตราการ าตัวตายเพิม
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น ากป
คือ
ตอประชากรแสนคน เปน
ตอประชากรแสนคน นป
นอก ากนียังมี
โรควิตกกังวล ง นสหรั อเมริกามีรายงาน ป ว ยวิตก
กังวลโดย
สง ง
องประชากร หรือ
ประมา
ลานคน และยัง มนับรวม ทีมีปญหา
ติดแอลกอ อล งเปนทีแนนอนวา เมือเกิดวิก ติ
เ ามา ปวยเหลานีอา มีอาการกาเริบ
หรือแยลง แมยงั ดรบั การรักษาอยางสมาเสมอ ดังนัน
หากคุ หรือคน กลชิดเปนคนหนงทีอย นกลุม ปวย
หรือสงสัยวา ะปวยอยกอน ชวงนีควรพบ ิตแพทย
เพือประเมินและรักษาอยางเหมาะสม หรือหากมีนัด
สมาเสมอก็ มควรหยุดพบแพทย เพราะอา นา ปส
อาการรุ น แรง และเปน
อันตราย ด งป ุบันมี
การ หบริการการรักษา
ทาง กล
ทา หสะดวกมาก น

การรับมือกับสถานการณ COVID-19 อยางเขาใจ

COVID-19

อยาทา หส านการ เลวรายลง ความเครียดระยะยาวอา ทา หเกิด าวะทอ อย หมดหวัง นา ป
สการตัดสิน ที ิดพลาด ดงาย เชน การทารายตัวเอง การ าตัวตาย การลาออก ากงาน การหยา าด ากค
สมรส การทะเลาะกับคน กลชิด การกระทบกระทังกัน นหมเพือน นระหวางทีเราเ ชิญกับความเครียด เปนตน
อารม ที มเปนปกติ ทา หมีโอกาสตัดสิน ทาสิง ด โดย มรอบคอบ คาแนะนาเบืองตนคือ ระหวางนี มควร
มีการตัดสิน นเรือง หญ ทังสิน เพียงประคับประคอง ห านส านการ แตละวัน รักษาตัว หดี ระวังอยา ห
ติดเชือ
ติดตาม าวสารเทาที าเปน อา เช็ค าวสักวันละครังก็เพียงพอ เลือกรับ าวสาร ากแหลง าวทีเชือ
ือ ด เชน ประกา องรั บาลและกระทรวงสา าร สุ เปนตน ลดการเสพโ เชียลมีเดีย ระมัดระวัง าวปลอม
ป บิ ตั ติ ามคาแนะนา ากกระทรวงสา าร สุ อยางเครงครัด การเวนระยะหางทางสังคม กินรอนชอน
กลาง ลางมือ สวมหนากากอนามัย หลีกเลียงการสัม ัส
ตรว สอบอาการทางรางกาย ติ และอารม องตัวเองสมาเสมอ เ าระวังอาการ มเ รา การนอน
ที ิดปกติ การดืมแอลกอ อลมาก น หากมีอาการเหลานี น ง ันกระทบ ักย าพ หนาทีการงาน หรือความ
สัมพัน ควรพบแพทยโดยเร็ว
ชชวี ติ อยางปกติและมีคุ คา แมอย นส านการ ที มปกติ เราก็ าเปนตองดาเนินชีวติ หเปนปกติ แม
ะตองหยุดงานกักตัวอยบา น วันก็สามาร ดั การกิ วัตรแตละวัน หมสี ุ าพดี ด อยามัวแต ด อ อยกบั า ว
นปวยทัง และกาย
อางอิง อมล าก
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เกร็ดและแกนโครงการหลวง
จาก นัง อพร บาท เดจพร เจาอย ัว ล โครงการ ลวง นา -

เรื่อง แวว
สงสัยตังแตตน ทีเดียว โครงการหลวงมีแววที ะดีอยางนอย นาย าฟวาลาแหงองคการสหประชาชาติกค็ ดิ
เชนนัน เมือ ทีเปนอ ิบดีกรมตารว ะนี คือ พล ต อ เ า สารสิน เชิญเรา คือเ าและ เ ียน ปรับประทาน
อาหารทีราชกรี าสโมสร
นาย าฟวาลา ตองการ หสหประชาชาติชว ย หเงิน ทย ชวย ห ดั การลด นโดยเอาพื

ชอืน หชาวเ าปลก
แทน เ า มเห็นมีหนวยงาน องรั ทีมีเคา ะทา ด งดี มากทีโครงการหลวงมีวัต ุประสงคอยางทีเ าตองการ
แลวยังสามาร รวบรวมสมัครพรรคพวก ากหลายกรมกองและมหาวิทยาลัยมารวมงานกัน ดราบรืนอยาง มเคย
ปราก มาแตกอน

เรื่อง สหประชาชาติเตรียมงาน
หนวยยาเสพติด องสหประชาชาติ งตังค ะเตรียมงานโครงการและกรรมการปราบปรามยาเสพติด ห
โทษตัง เ ียนเปนอนุกรรมการ และ หเ ารวมค ะเตรียมงาน น านะ อง แทนคน ทย
เ ียนพาค ะเตรียมงาน ปดหมบานทีโครงการหลวงชวยเหลืออยและ อ หหนวยตาง องเรามาแ ง
ทีประชุมวาตัวทาอะ รเพือ ห
หาทางสนับสนุนดานการเงิน
ระหวางประชุมวางแ นกับญีปุน เ ยี นพยายามโตตอบ
ม หเ า เอา เ ชียวชาญเ า มามาก เพราะ มเชนนันเงินชวย
เหลือ ะตองเอา ป ห เชียวชาญเกือบหมด หตังหนวย น
มาพิเ ษเพือลดแ บแดงพันแ งพัน า เมือนกกลับ ป งตอน
นัน รสกวา เ ียนกลาหาญพอดเห็น ะเปนเพราะ ม ดเปน
าราชการ งมีพดวาเรา ม ดเปนเมือง นประเท ดแมแต
หนงประเท ตอนนีก็ มตองการเปนเมือง น องหลาย
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ประเท อยาง
และมีวา าตัง ะชวยเรา ริง แลว ก็ อ หชวย นลักษ ะทีเราตองการ มิ ะนันก็อยา
ชวยเลยก็แลวกัน
ลปราก วาทาง
ตังหนวยอิสระ นมา ชือ
เปนกองทุน
เพือหาเงินแลว
าย หอีกหนวยหนง ชือ
งหมายความวาโปรแกรมสาหรับควบคุมการ ชยาเสพยติด หโทษ และ
ทางรั บาล ทยก็ ดลงนาม นสัญญากับสหประชาชาติเมือวันที ันวาคม
วันที กันยายน
งมีการลงนาม นนาม นแ นงานสมบร แบบ
สาเหตุทีลาชานัน เ ียนทราบดี เพราะเปนปญหาเกียวกับวา ะเรียก อานวยการโครงการหลวงวามี
ตาแหนงอะ ร นโปรแกรมปลกพืชแทน น องสหประชาชาติ งกลายเปนโครงการทีสอง องโลก มตองโมก็
คงทราบวาโครงการ หนเปนทีหนง

เรื่อง แบงหนาที่
อ านวยการโครงการหลวงตองแบงตัวเองออกเปนสอง าค คือ าคหนง นอย หนอย สาหรับ
ทังนีเพราะทาง
เงินหนักและควร ะเ า การสงเสริมดี งเ ารับงานสงเสริมหมบานเดิม องเราดัง
ตอ ปนี คือ แมโ บานพุยสามหมืน บานหลวง ุนวาง ุนชางเคียน และแมสา หม โดยสงเสริมพืชเดิม องเรา
มี ัวแดงหลวง อะราบิกา และบางแหงก็มัน รัง
สวนอีกดานหนง คือการวิ ัยนันทางโครงการหลวงเหมาะ เพราะมีพรรคพวก นมหาวิทยาลัยมาก
นการที ดเ า ปคลุกคลีกับกิ การ องทางรั บาล นระยะนีทา ห เ ียนทราบวาเ า ชนโยบายตรงกัน
ามกับเรา คือ นเรืองทีเราปดทองหลังพระ
เชน ส านีเกษตรหลวงอาง าง ดรับเงินสนับสนุนเล็กนอย าก
แต นรายงาน องเ า ือวา ลงาน
องอาง างทังสินเปน ลงาน องเ า งพวกเราหัวเราะนิดหนอย แตก็ มวาอะ ร

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

ผลิตภัณฑ ไลยุง
โครงการหลวง
พืชสมุน พร อื เปนพืชทางเลือกอีกกลุม หนงที มลนิ โิ ครงการหลวง ดทาการ
วิ ัย พั นาและนาสงเสริม หแกเกษตรกรบนพืนทีสง ตามแนวพระราชดาริ อง
พระบาทสมเด็ พระบรมชนกา ิเบ ร มหา มิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา บพิตร
ทรงโปรด หมีการสงเสริมการเพาะปลกพืชเมืองหนาวเพือทดแทนการปลก น
โดยโครงการหลวง ดเริม ลิตพืชสมุน พรมาตังแตป พ
นระยะเริม
แรก ดนาสมุน พรหลายชนิดมาทดลองปลก เชน ทายม ออริกาโน โรสแมรี ล
แตดวยทีเปนพืช หม องประเท ทย และ มมีความชานาญ นดานการ ลิต ง
ทา หสมุน พรทีมีอยสญพัน ุ ปบางสวน นกระทังป พ
ง ดเริมการปลก
สมุน พร หมอีกครัง โดยมีอาสาสมัครชาวตางประเท คอย หคาปรกษาและแนะนา
ง ดมีการวิ ัยและการพั นาเพือ ยาย ล ปสแปลง องเกษตรกร เปนอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมสรางสรางราย ด หกับครอบครัว ป ุบันโครงการหลวงมีพืนทีปลก
พืชสมุน พรทัง นระบบ
และ ระบบเกษตรอินทรีย รวม ชนิด สงเสริม หแก
เกษตรกร
ราย นพืนที นย แหง มีพืนทีปลก ร
ากการสงเสริมและพั นาการปลกพืชสมุน พร โครงการหลวง ง ดตัง
โครงการ ลิต ั พืชสมุน พร น โดยมีวัต ุประสงค เพือเพิมมลคา หกับ ล ลิต
พืชสมุน พรทีตกเกรด ม ด นาด หรือ ากการตัดแตง การนา ลการวิ ยั มาพั นา
ตอยอด หเกิดประโยชนเชิงเ รษ กิ แกเกษตรกร นราคาทีเหมาะสมสาหรับ 
ไคร อ
บริโ ค และการพั นางานแปรรปเพือเพิมโอกาสการตลาดสินคาพืชทอง ินพืนที
สง งตะ ครตน หรือตะ คร เ า ก็เปนพืชยืนตน พบมาก นพืนทีสง ากการ กษา
วิ ัย อง ิตติมา และ นพง
ระบุวาตะ ครตนอุดม ปดวย
ไคร น
งนิยมนา ป ชเปนสวน สม องนายา ลแมลงหรือยุง และ ชเปนสวน สมทาสบ
เชนเดียวกับและตะ ครหอม พืชลมลุกตระกลเดียวกันกับตะ ครบา น แตมกี ลินหอม
ุนทีแรงกวา โครงการหลวง ง ดทาการสกัดนามันหอมระเหย ากตะ ครตนและ
ตะ ครหอม โดยพั นาตอยอดเปน ลิต ั ตาง ดแก ลิต ั เพือสุ าพ
ลิต ั เครืองสาอาง ลิต ั ปองกันกา ัด ัตรพืช
สมุน พร ลยุง ลิต ั เพือสุ าพ มีสวน สม องตะ ครตนและตะ คร
หอม มีสรรพคุ ชวย ลแมลงและ ลยงุ เปนสมุน พร าก รรมชาติ ง ดทาการวิ ัย
และสงเสริมการปลก นพืนทีรับ ิดชอบ องมลนิ ิโครงการหลวง
การปองกันและเ าระวัง ม หโดนยุงกัดเปนวิ ีการปองกันระวังทีดี ง ะ
ชวยลดปริมา ปวยที ะเกิด น การ ช ลิต ั ากพืชสมุน พร นอก าก ะ
ปลอด ยั กับ  ชแลว ยังเปนการสงเสริมและสนับสนุนการ ช ล ลิตทางการเกษตร
หมาก นดวย สน สามาร เลือก ือ ด ากรานโครงการหลวงทุกสา า
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ชีสเคกโยเกิรตหนาไหม
(Basque yogurt cheesecake)
ดาลัด ศิริวัน
สาวิณี สมุทรรัตน
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ว น
ครีมชีส
กรีกโยเกิรตโครงการหลวง
นาตาลทราย
หรือปริมา ตามความชอบ
 ก
เกลือ
กลินวานิลลา
นม น ืด
วิปปงครีม
แปงสาลีอเนกประสงค

กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม
ชอนชา
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
กรัม

วิ ีทา
วอรมเตาอบที
อง าเ ลเ ียส โปรแกรม ฟลาง ฟบน
เตรียมพิมพ นิว ชกระดาษ กรุรองทีกนและ อบ อง
พิมพ ตีครีมชีสและกรีกโยเกิรต หนุมดี สนาตาล ตีตอ ห
เ ากันดี
สเกลือและวานิลลา ส  กลง ปทีละฟอง นหมด ตี หเ า กัน
คอย สมแปงสาลีอเนกประสงค สลง ป นนม น ืดกับ
วิปปงครีม คอย สลง ปทีละครง นหมด ตี หเ ากันดี
ายสวน สมลง นพิมพ อบทีอุ ห มิ อง าเ ลเ ียส
เปนเวลา นาที ากนันลด ฟอบที
อง าเ ลเ ียส
เปนเวลา
นาที หรือ นกระทังหนาเคกเปนสีนาตาล
พัก หเคกเย็นสนิททีอุ ห มิหอง นาเ าตเย็นสัก
ชัวโมง หรือ ามคืนเพือรสชาติทีดียิง นตัก ส านเสิรฟ
พรอมรับประทาน

รานโครงการหลวง สาขาฟวเจอรพารค รังสิต
รานโครงการหลวง สา าฟวเ อรพารค รังสิต ตังอยบริเว โ น
เ น็ ทรัล ชัน หอง
นนพหลโย นิ ตาบลประชา ปิ ต ย อาเ อ
ญ
ั บุรี งั หวัดปทุม านี เปด หบริการ นวัน นั ทร พ หัสบดี เวลา
น และ วัน กุ ร เสาร อาทิตย วันหยุดนัก ตั กษ เวลา
น
าหนาย ล ลิตและ ลิต ั โครงการหลวง ทัง ล ลิตสดและ ลิต ั
แปรรป สินคาหัต กรรม ลิต ั ดอยคา รวม ง สินคาโครงการสวน
พระองค ดแก โครงการสวนพระองคสวน ติ รลดา ดอยตุง
ทังนี ทางราน ด ดั ตัง ดุ บริการตรว วัดอุ ห มิ วบริเว ดานหนาราน ดุ เช็คอินและเช็คเอาทแอพลิเคชัน
ทยชนะ และ เ ลลางมือโครงการหลวง วคอย หบริการแกลกคาทุกทาน
โทรศัพท โทร าร - -

