สารบัญ

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมเด่น 					
บทความ 					
• โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร

ดี - อร่อย 					

2
13
16

• ซุปอุด้งใส่เห็ดพอร์โทเบลโล่

บทความ

18

• การควบคุมคุณภาพของผลิตผลโครงการหลวง

บุคคลในเรื่อง 				

วัตถุประสงค์
เพือ่ น�ำเสนอข่าวสาร ความเคลือ่ นไหวในด้านต่าง ๆ
ของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการแนะน�ำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธฯิ
เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

มูลนิธิโครงการหลวง
เลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-810765-8
โทรสาร 053-324000
http://www.royalprojectthailand.com
E-mail : pr@royalproject.org

• นายบุญทา พฤกษาฉิมพลี

ไอที 4.0

				

• ท�ำความรู้จักกับ Internet of Thing

ดี - อร่อย

27

คลินิคพืช 					

28

• สลัดยูนนาน

•  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศัตรูพืชใน
มูลนิธิโครงการหลวง

สาระน่ารู้ 					
•  "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้ประจ�ำรัชกาลที่ 10

•  ความแตกต่างระหว่าง
บริษัท เอเบิลครีเอเตอร์ จ�ำกัด
61/2 หมู่ 2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โรคไข้หวัดธรรมดา / ไข้หวัดใหญ่ / ไข้เลือดออก          
นิทานชาวดอย				
โทร./แฟกซ์ 053-142008
E-mail : able2551@gmail.com
• นิทานม้งเรื่อง พ่อช้าง

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
ศ.ดร.อานัฐ  ตันโช

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

พิสูจน์อักษร

พรนันทน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

จารุวรรณ  ยิ้มหิ้น
รัตน์วารี  ทองส่งโสม
สรัลรัศมิ์  กิจชาลารัตน์
ปวริศา  กาญจนธารากุล
ศิรัส  เตชะอภิชาต
สินีนาฏ  ประทุมชาติ
รัตนาภรณ์  จินดาศรี
วันเพ็ญ  โลหะเจริญ
ช่อหทัย  ไวดี

สายชม  ธเนศนิตย์
วิภาดา  จ�ำรัสค�ำ
วิชชุพร  วรปรีชา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สายชม ธเนศนิตย์

ศิลปกรรม
ประภาศรี  พวงเงินมาก
ศรัณย์  ศรีวงศ์
กานต์พิชชา  ดาวแสง
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รักษ์สุขภาพ					

พิมพ์ที่

25

31
33
35

บริษัท เอ็น พี เอส สยาม
สอบบัญชี จ�ำกัด
www.npssiam.co.th
Tel. 02-711-5300
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วารสารโครงการหลวง

กิจกรรมเด่น

ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง
ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของสถานี / ศูนย์ ต่าง ๆ
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางเข้า
ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงานของสถานี/ศูนย์ฯ ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง

29 พฤษภาคม 2562  
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ROYAL PROJECT JOURNAL

30 พฤษภาคม 2562  
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่สาใหม่ อ. แม่ริม
จ. เชียงใหม่
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7 มิถุนายน 2562
ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง
ห้วยเสี้ยว อ. หางดง จ. เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ. หางดง จ. เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงทุง่ เรา อ. แม่รมิ จ. เชียงใหม่

ROYAL PROJECT JOURNAL

ประชุมเตรียมจัดการงานวิชาการนานาชาติ
ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ
10 มิถุนายน 2562

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ การจัดประชุม
งานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษาและ
ต่อยอดงานโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมี ค ณะกรรมการฝ่ า ยอ� ำ นวยจากมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง  
และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวม
ทั้ ง ผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม    เพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร
พระราชทานโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ท รงมี พ ระราชปณิ ธ าน สื บ สาน
รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา
และยังเป็นการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่
สอดรับกับเป้าหมายของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)  เป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจาก
องค์การระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ มากกว่า 300 คน มีก�ำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่
19 -21 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่ ร่วมกับการจัดงานประจ�ำปีของ
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โครงการหลวง เนื่ อ งในวาระครบ
รอบ 50 ปี    ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ผู ้ เ ข้ า
ร่ ว มประชุ ม อั น ประกอบด้ ว ย ผู ้
แทนจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานระดั บ นานาชาติ ได้ แ ก่
กลุ ่ ม ประเทศที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การ
โครงการพัฒนาทางเลือก ประเทศ
สมาชิกอาเซี ย น องค์ ก รระหว่ า ง
ประเทศผู้เชี่ยวชาญ และเกษตรกร
ผู้น�ำในท้องที่ได้ประจักษ์ถึงความส�ำเร็จจากของจริง คือ ผลผลิตคุณภาพจากแปลงเกษตรกรชาวเขา
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพทดแทนฝิ่น ในพื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง และพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง อี ก 44 แห่ ง ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ของประเทศไทยมี ความอยู ่ ดี กิ น ดี ข องชุ ม ชนชาว
เขาบนพื้ น ที่ สู ง ด้ ว ยอาชี พ ใหม่ ที่ มั่ น คง เกิ ด ความยั่ ง ยื น ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม

ผู้ว่า ฯ เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม แม่ทาเหนือ/ตีนตก
13 มิถุนายน 2562

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมตามโครงการ "ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน”
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562  ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต. แม่ทา อ. อแม่ออน จ. เชียงใหม่
โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ครอบครัวยากจน และผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 10 ทุน

ROYAL PROJECT JOURNAL

มอบพันธุ์ปลา 30,000 ตัว พร้อมทั้ง
มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎร
จ�ำนวน 200 ชุด แว่นตา 200 อัน ผ้าห่ม
100 ชุ ด ให้ แ ก่ ร าษฎรในพื้ น ที่ ในการ
นี้ นายพิชิต วันชัยหัวหน้า ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ ท าเหนื อ และ นาย
ไทยรั ฐ สิ ท ธิ พ านิ ช หั ว หน้ า ศู น ย์ พั ฒ นา
โครงการหลวงตีนตก ร่วมให้การต้อนรับ

นานาชาติเรียนรู้ดูงานในพื้นที่โครงการหลวง
คณะผู้แทนจากส�ำนักพระราชวังตองกา
จ�ำนวน 7 ท่าน น�ำโดย His Royal Highness
Prince Ata พระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จ
พระราชาธิบดีตูโปอู ที่ 6 แห่งตองกา ภายใต้
โครงการความร่วมมือ  ไทย-ตองกา เข้าศึกษา
ดู ง านการด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ
ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด สู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในพื้นที่การ
ด�ำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

28 เมษายน 2562
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1-3 พฤษภาคม 2562
สถานีเกษตรหลวงปางดะ

คณะเจ้าหน้าที่จาก Nation Soil Center, Department of Agriculture แห่งราชอาณาจักร
ภูฏาน จ�ำนวน 6 คน เข้าแลกเปลี่ยน เรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Management:SLM) ในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ. เชียงใหม่
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ROYAL PROJECT JOURNAL

สถานี/ศูนย์ ฯ โครงการหลวงต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้แก่เยาวชน
8 มิถุนายน 2562

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ อ. เชียงแสน จ. เชียงราย น�ำคณะนิสิตฝึกงาน จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  จ�ำนวน 17 ราย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว งานคัดบรรจุ  งานการ
ผลิตกล้า และการปลูกพืชผักเมืองหนาวภายใต้ระบบโรงเรือน เพื่อให้สามารถผลิตผักได้อย่างมีคุณภาพ
ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้งานของมูลนิธิโครงการหลวง
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สะโง๊ะน�ำนิสิตฝึกงานจาก ม.เกษตรดูงานที่ผาตั้ง-ห้วยแล้ง
12 มิถุนายน 2562

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานของโครงการหลวงโดยการ
มีส่วนร่วม ของเยาวชนโรงเรียนบ้านท่ามะแกง อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ และโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนบนพื้นที่สูง โดยมีนักวิชาการผัก ,ไม้ผล, พืชไร่,นักวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะ
กล้าผัก ,การขยายพันธุ์ไม้ผล ,การท�ำปุ๋ยหมัก มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม  49 คน

12 มิถุนายน 2562

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ จ�ำนวน 40
คน เข้าศึกษาเรียนรู้ดูงานในพื้นที่ศูนย์ โดยมี นาย อดิเรก ชัยวงค์ นักวิชาการผัก เป็นวิทยากร
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12 มิถุนายน 2562

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ. ปง จ. พะเยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การ
มหาชน) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการจัดการผลผลิตโครงการหลวงและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ให้แก่ยุวเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ปังค่าจ�ำนวน 50 คน เพื่อสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้การพัฒนาผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง

18 มิถุนายน 2562
กลุ่มยุวเกษตรกรโครงการหลวง
นักเรียน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
7 (บ้านแม่สาใหม่) จ�ำนวน 12 คน เข้า
มาเรี ย นรู ้ ก ารปลู ก พื ช นอกโรงเรื อ น
โดยการปฏิบัติจริงในพื้นแปลงทดสอบ
สาธิตของศูนย์ ฯ แม่สาใหม่

18 มิถุนายน 2562
ครู แ ละนั ก เรี ย น จ� ำ นวน 30
คน จากโรงเรี ย นบ้ า นดอยสะโง๊ ะ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เข้าเรียนรู้
งานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ชนิด
และพันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับ

18 มิถุนายน 2562
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่   อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น�ำ
คณะนักเรียน ชมรมไม้กระถาง จ�ำนวน  40 คน เข้าเรียนรู้การผสม
วัสดุเพาะเมล็ดและวิธีการเพาะเมล็ดดอกไม้  ในกระบวนการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติทางการเกษตรเทอมที่ 1 ในปีการศึกษา 2562
ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกวันจันทร์ ณ ศูนย์ ฯห้วยลึก
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อบรม "การใช้ชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยในการป้องกันก�ำจัด
ศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ" ประจ�ำเดือน มิ.ย.2562
6-28 มิถุนายน 2562
ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้
ชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง  ต่าง ๆ รวม 10 แห่ง ได้แก่  
สถานีฯอ่างขาง  สถานีฯปางดะ ศูนย์ฯห้วยน�้ำริน  ศูนย์ฯแม่สะป๊อก  ศูนย์ฯปังค่า  ศูนย์ ฯ แม่แฮ
ศูนย์ฯทุ่งเริง ศูนย์ฯขุนแปะ ศูนย์ฯห้วยโป่ง และ ศูนย์ฯแม่สาใหม่ เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถใช้สารชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์ ฯ แม่แฮ

ศูนย์ ฯ ปังค่า

บทความ
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โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงค�ำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
เป็นส�ำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท�ำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และแนวพระราชด�ำริต่าง ๆ ในการบ�ำบัดทุกข์-บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งโครงการ “จิตอาสา เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นในปี 2560 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ
หน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาท
สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศ สมัคร
เข้าร่วมเป็นจิตอาสา “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ”
ปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ด�ำเนิน
กิ จ กรรมตามแนวทางพระราชด�ำริมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และขยายผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยแบ่งจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสา
พัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ
1. จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของแต่ละ
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ
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2. จิตอาสาภัยพิบัติ ได้แก่ กิจกรรมจิต
อาสาพระราชทานที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เฝ้ า
ตรวจเตื อ น และเตรี ย มการรองรั บ ภั ย พิ บั ติ
ทั้ ง ที่ เ กิ ด จากธรรมชาติ แ ละที่ เ กิ ด จากสาเหตุ
อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดย
รวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น  
อุทกภัย วาตภัย และ อัคคีภัย เป็นต้น

3. จิตอาสาเฉพาะกิจ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี
หรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้ก�ำลังพลจิตอาสาปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วย
เหลือ  หรืออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และ
การฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการรับเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2562 เลขาธิการพระราชวัง
ได้ประกาศ ให้ทราบโดยทัว่ กันว่า พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน
ชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์
จิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิม เพื่อเชิญไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทาน
และในการจัดท�ำสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ทั้ ง นี้ สิ่ ง ของพระราชทานที่ มี ภ าพการ์ ตู น ฝี พ ระหั ต ถ์ จิ ต อาสาเดิ ม ยั ง คงใช้ ไ ด้ ค วบคู ่ กั น ไปไม่ ไ ด้ ย กเลิ ก
จนกว่าสิ่งของพระราชทานฯเดิม จะช�ำรุดหรือเสื่อมสภาพ ใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้ว
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จากอาสาสมัคร สู่.. จิตอาสาโครงการหลวง "เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ"
ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมี
พระราชประสงค์ช่วยชาวเขา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น
เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง มูลนิธิโครงการหลวง ที่ได้ด�ำเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจาก "อาสา
สมัคร" ที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งเป็นนักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ข้าราชการ
และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ  ที่สมัครใจเข้ามาท�ำงานให้โครงการหลวงอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้เกิดผล
งานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ การท�ำงานของอาสาสมัครโครงการหลวง
จึงเปรียบได้กับ "จิตอาสา" ที่ต่างล้วน
ท�ำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ในการอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม   ปัจจุบัน
จิตอาสาที่ได้เข้ามาร่วมงานกับโครงการ
หลวงมีกว่า 300   คน ท�ำหน้าที่ให้การ
สนับสนุน ให้คำ� ปรึกษา ให้การท�ำงานของ
มูลนิธิ ฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
อี ก ทั้ ง สถานี/ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ ง 39   แห่ ง ยั ง ได้ น้ อ มน� ำ เอากิ จกรรมพระราชด� ำ ริ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปบูรณาการกับแผนงานในพื้นที่ โดยร่วมกับประชาชน หน่วย
ราชการท้องถิ่น จัดกิจกรรมสารธารณะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทน เช่น กิจกรรมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้ำ การท�ำความ
สะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ คัดแยกขยะในชุมชน นอกจากนี้ จิตอาสาโครงการหลวงยังได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการงานสาธารณสุข ตรวจรักษาโรค
บริการทันตกรรม ให้กับชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

"

ทั้ ง นี้ ป ระชาชนชาวเขาในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงทุ ก คนต่ า งภาคภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ รั บ โอกาสในการลง
ทะเบียน สมัครเข้าร่วมการเป็นประชาชนจิตอาสา และได้รับเครื่องแบบพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระ
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ประกอบ
ด้วยหมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง และบัตรประจ�ำตัว ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องใน
พื้นที่ของตนเอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการ จิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ" ให้
แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มุ่งสร้างความดี มีความสามัคคี เพื่อความยั่งยืนในชาติตลอดไป
ขอบคุณข้อมูลจาก
ส�ำนักพระราชวัง http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.0
ส�ำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.oic.go.th/
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ซุปอูด้ง
ใส่เห็ด
พอร์ โท
เบลโล่

ภาพและเรื่องโดย สุทธิพงษ์ สุริยะ นักปั้นแบรนด์อาหารและสินค้าการเกษตร FB: Karb Studio

ส่วนประกอบ

เส้นอูดง้
เห็ดพอร์โทเบลโล่โครงการหลวง
ผักกวางตุง้ โครงการหลวง
ต้นหอมญีป่ นุ่ โครงการหลวงซอย
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วิธีท�ำ

         น�ำเห็ดพอร์โทเบลโล่มาเช็ดให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆ ใส่จานพักไว้ ขั้นตอนต่อมา เตรียม
หม้อใบขนาดพอเหมาะตั้งไฟใส่น�้ำสต็อกผักต้มให้ร้อน จึงค่อยใส่ซอสเทอริยากิลงไป ระหว่างที่รอซุปเดือด
ให้เตรียมกระทะอีกใบ ใส่น�้ำมันพืชตั้งไฟแรง น�ำเห็ดพอร์โทเบลโล่ลงไปผัดจนสุก ใช้เวลาประมาณ 2-3
นาที ใส่ตน้ หอมญีป่ นุ่ ลงไปผัดต่อให้สกุ ปิดไฟตัง้ พักไว้ เมือ่ น�ำ้ ซุปในหม้อเดือดจึงเติมเส้นอูดง้ ลงไปต้มให้สกุ
ประมาณ 3 นาที ใส่ผักกวางตุ้งลงไปต้มต่ออีก 1 นาที จนเส้นอูด้งและผักสุกดี จากนั้นใส่ส่วนผสมเห็ดและ
ต้นหอมญี่ปุ่นที่ผัดเตรียมไว้ใส่ลงไปในหม้อซุป ปรุงรสชาติตามชอบ ตักใส่ชามพร้อมรับประทานขณะร้อน

มีจ�ำหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

1. ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก.
2. ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า
4. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง สาขา 1 และ 2
5. ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
6. ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เช่
7. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขา 1 และ 2
8. ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
3. ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า
4. ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
5. ร้านโครงการหลวง สาขา แม่เหียะ

เชียงราย

ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

อุดรธานี

ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-579-4747, แฟกซ์ : 02-561-4286
งานขายเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-211-613 แฟกซ์ : 053-211-613
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บทความ

การควบคุมคุณภาพของผลิตผลโครงการหลวง

รศ.ดร.นุชนาฏ จงเลขา

ผลิตผลของโครงการหลวง ทั้งผัก ผลไม้ ชา กาแฟ เห็ด พืชไร่ ต่าง ๆ รวมถึงไม้ดอกกินได้ทุกชนิด
ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ตามสโลแกนที่ว่า “ดี อร่อย” ค�ำว่า "ดี" มีความหมายว่า สด สะอาด ปลอดภัย
จากสารพิษ รวมไปถึงการปนเปื้อนจากแมลงสัตว์และสิ่งไม่พึงประสงค์ การผลิตพืชตามระบบการปลูกพืช
ที่ดี (GAP: Good Agricultural Practice) ระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานโลก (Global GAP) และระบบ
อินทรีย์ (Organic) ซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม และเป็นระบบสากล มีผู้ตรวจประเมินจากองค์กรต่าง ๆ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ จ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร
อย่างสม�่ำเสมอ แผนกงานศูนย์อารักขาพืชซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้เกษตรกรปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดัง
กล่าว จึงต้องท�ำหน้าที่ให้การอบรม ตรวจเยี่ยมให้ค�ำแนะน�ำ รวมทั้งเป็นผู้ตรวจประเมินภายในด้วย ด้วย
จ�ำนวนเกษตรกรที่มีมาก ทางแผนกงานศูนย์อารักขาพืชจ�ำเป็นต้องสร้างเครือข่ายด้วยการอบรมให้เจ้า
หน้าที่ส่งเสริมเป็น “หมอพืช” และอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงให้เป็น “เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์สารตกค้าง” ดังนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้จึงท�ำงานร่วมกับนักวิชาการส่วนกลาง เชื่อมโยงเป็นเครือ
ข่าย โดยจะมีการประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง โดยแยกประชุมกลุ่มหมอพืช และกลุ่มเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สาร
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ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาที่พบและให้ค�ำแนะน�ำในการแก้ไข รวมถึงการให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ทบทวน
ด้านวิชาการ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีความแม่นย�ำในความรู้ จึงก�ำหนดให้มีการสอบทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องของความแม่นย�ำในการตรวจสารตกค้างนั้น ผลิตผล
โครงการหลวงได้รับการตรวจสาร 3 ครั้ง ด้วยชุดตรวจสารส�ำคัญ 3 ชุด ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์
บาเมท ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ และ ไดไธโอคาร์บาเมท คือครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่บนดอยสุ่มตรวจในแปลง
เกษตรกร 1-2 วันก่อนเก็บเกี่ยว หากพบปริมาณสารตกค้างสูงเกินที่ก�ำหนด ให้เกษตรกร ชะลอการเก็บ
เกี่ยวออกไป โดยไม่ให้ใช้สารเคมีใด ๆ พ่น หากจ�ำเป็นให้ใช้สารชีวภาพ/สารปลอดภัยพ่น ครั้งที่ 2 สุ่ม
ตรวจที่อาคารคัดบรรจุของแต่ละศูนย์/สถานีฯ หากผลการตรวจพบสารตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยจะ
ระงับการสั่งซื้อ ครั้งที่ 3 สุ่มตรวจที่อาคารศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นอาคารคัดบรรจุส่วนกลาง ก่อนน�ำส่งจ�ำหน่าย มีการสุ่มตรวจแบบคละไม่แยกรายเกษตรกร หากตรวจ
พบในสินค้าชนิดใด

สินค้านั้นจะถูกยับยั้งการส่งจ�ำหน่ายจนกว่าจะมีการ
ตรวจสอบซ�้ำอีกครั้งของแต่ละรายเกษตรกรว่าเป็นผลิตผล
ของเกษตรกรรายใด และเมื่ อ พบแล้ ว จะต้ อ งตรวจสอบ
ด้วยวิธีมาตรฐานอีกครั้งว่าเป็นสารเคมีชนิดใด เป็นสารที่
โครงการหลวงห้ามใช้หรือไม่ ซึ่งเป็นความล�ำบากของเจ้า
หน้าที่วิเคราะห์สารฯ ส่วนกลางอย่างมาก และส่งผลกระ
ทบโดยรวมกับผลิตผลของเกษตรกรรายอื่น รวมทั้งส่งผล
เสี ย ต่ อ ศู น ย์ / สถานี ฯ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น อย่ า งมาก เพราะ
การกักสินค้าไว้ค้างคืน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าให้
ด้านความสดด้วย และท�ำให้ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า หรือ
ได้ปริมาณสินค้าต�่ำกว่าความต้องการอีกด้วย
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อนึ่งในเรื่องของการใช้ชุดตรวจสาร มูลนิธิโครงการหลวง  ใช้ชุดตรวจ GT ซึ่งผลิตโดย     คุณ กอบ
ทอง ธูปหอม จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับตรวจสารส�ำคัญคือ    ออร์
กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท แต่เดิมผู้ผลิตตั้งค่าไม่ปลอดภัยจากปฏิกิริยาการยับยั้งการท�ำงานของ
เอนไซม์ chlinesterase ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (+5) แต่ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้ปรับเปลี่ยนให้มีความ
ปลอดภัยสูงขึ้นอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ (+3) โดยวิธีควบคุมมิให้เกษตรกรใช้สารเคมีในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว
ให้ใช้ชีวภัณฑ์หรือสารชีวภาพในลักษณะเชื้อสด หรือใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นอยู่ที่ 1-3 วัน หรือ
ใช้น�้ำหมักสมุนไพรชนิดควบคุมโรคหรือชนิดควบคุมแมลงศัตรูพืชซึ่งช่วยเสริมฤทธิ์ของสารเคมี โดยลด
การใช้สารเคมีลงครึ่งหนึ่งของอัตราที่ฉลากระบุ แล้วเติมน�้ำหมักสมุนไพรลงไปผสมก่อนพ่นในตอนเย็น
ขณะแดดอ่อน ซึ่งก็ช่วยให้สารเคมีมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับปริมาณที่ฉลากระบุ ส�ำหรับชุดตรวจ GT
นี้ปัจจุบันทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลิตชุดตรวจ MJPK ขึ้นมาใหม่

ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าชุดตรวจ GT ในแง่ของความสะดวกรวดเร็วในการใช้ อุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก
สามารถใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการ เช่น น�ำไปตรวจในแปลงปลูกของเกษตรกร น�ำไปตรวจตามร้าน
ค้าได้ ใช้เวลาน้อย ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารตกค้าง แผนกงานศูนย์อารักขาพืช จึงได้
ลองน�ำชุด MJPK มาศึกษาและทดสอบ ตลอดจนให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารฯ ทุก
ศูนย์/สถานีฯ อย่างไรก็ดี ชุดตรวจ MJPK นี้มีข้อที่ต้องกังวลคือ เนื่องจากความง่ายของการใช้
และความรวดเร็ว จะท�ำให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชุดตรวจ MJPK แทนชุดตรวจ GT โดยที่ชุด
ตรวจนี้มีโอกาสที่การอ่านผลจะผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากความไม่ชัดเจนของสีที่ปรากฏ และ
การใช้หลอดหยดน�้ำยา (dropper) ซึ่งปริมาณของหยดอาจไม่เท่ากัน (หยดใหญ่ หยดเล็ก)
เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีนั้น เรื่องปริมาณของสารที่ใช้ถือเป็นเรื่องส�ำคัญมาก
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ดังนั้นการชั่ง ตวง วัด ในการท�ำสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเคมี จึงต้องท�ำให้ได้ปริมาณที่เที่ยงตรงจริง ๆ และ
ถ้าหากบริษัทลูกค้าของโครงการหลวงใช้ Test Kit ชุด MJPK ตรวจ หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่คอย
ติดตามการตกค้างของสารพิษในผลิตผลที่วางขายตามห้างสรรพสินค้าและตลาด ต่างใช้ชุด MJPK นี้
แล้วตรวจพบว่ามีสารตกค้าง เนื่องจากชุดตรวจนี้มีความไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก เพราะก�ำหนดการยับยั้ง
การท�ำงานของเอนไซม์ cholinesterase ไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ (+1) เท่านั้น

ส�ำหรับการตรวจสารตกค้างในผลิตผลนั้น ทาง
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งสุ ด ท้ า ย เรื่ อ ง
แรกของการควบคุ ม คุ ณ ภาพคื อ การควบคุ ม ให้
เกษตรกรผลิตพืชให้ถูกต้องตั้งแต่การท�ำพืชให้แข็ง
แรงปลอดโรคด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง ดิ น ก่ อ นการปลู ก
โดยปรั บ ค่ า ความเป็ น กรดด่ า งของดิ น (pH) ปรั บ
โครงสร้างของดินให้ร่วนซุยการระบายอากาศดี ให้
เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ (ต้นกล้า) ที่
แข็งแรงปลอดเชื้อโรค ปลูกพืชในแหล่งที่มีน�้ำเหมาะ
กับการเกษตร เตรียมแปลงปลูกให้ถูกต้อง มีระยะ
ห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวพอเหมาะ (หน้า
แล้งปลูกถี่หน้าฝนปลูกห่าง ดินเลวปลูกถี่ดินดีปลูก
ห่าง) ท�ำการส�ำรวจโรคและแมลงศัตรูเสมอ รักษา
ความสะอาดของแปลงปลูก (ก�ำจัดวัชพืชและต้นที่
เป็นโรคหรือส่วนที่เป็นโรคออก)
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ให้ปุ๋ยให้น�้ำอย่างถูกต้อง รักษาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชไว้ เมื่อเกิดการระบาดเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมใน
การควบคุม วิธีการดังกล่าวเรียกว่าหลักการไอพีเอ็ม (IPM หรือ Integrated Pest Management) หรือการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ซึ่งทางโครงการหลวงได้น�ำหลักการนี้มาใช้เป็นแกนหลักของการปลูกพืชทุก
ระบบ ด้วยเหตุนี้โครงการหลวงจึงมีทั้งการท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ น�้ำหมักสมุนไพร ท�ำปุ๋ยไส้เดือนจาก
เศษผักผลไม้ ท�ำปุ๋ยหมักจากเศษซากพืชไร่และจากวัสดุเพาะเห็ด มีโรงชีวภัณฑ์ซึ่งท�ำการผลิตสารชีวภาพ
ชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ต่าง ๆ น�้ำหมักสมุนไพร และฟีโรโมนส�ำหรับก�ำจัดแมลงวันผลไม้ แมลงวันแตง ผีเสื้อ
หนอนใยผัก ซึ่งได้มาจากผลงานวิจัยทั้งสิ้น

อาจกล่าวได้ว่า ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้พยายามผลิตพืชให้มีคุณภาพสูง โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อช่วยชาวเขาให้สามารถด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข และช่วย
ดูแลรักษาป่า ช่วยให้คนไทยทั้งประเทศมีพืชใหม่ ๆ พืชเมืองหนาวรับประทานในราคาที่ถูก ช่วยผลิตพืชส่งขาย
ต่างประเทศและลดการน�ำเข้าสินค้าเกษตร ดังพระปณิธานที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งไว้ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาว
เรา ช่วยชาวโลก” และสโลแกนของผลิตผลโครงการหลวงที่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงตั้งไว้ว่า “ดี อร่อย”

ซึ่งถือว่าต�่ำมาก ต�่ำกว่าค่า MRL โดยทั่วไป ใน
กรณีของความผิดพลาดจากการใช้หลอดหยด ทาง
โครงการหลวงสามารถใช้ micropipette แทนหลอด
หยดเพื่อให้เกิดความแม่นย�ำขึ้นได้ ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์
การยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์นั้น มีวิธีที่แก้ไขวิธี
เดี ย วคื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม ต้ อ งเร่ ง ท� ำ ความเข้ า ใจ
กับเกษตรกรให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
กล่าวคือ 1) ต้องไม่ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชนอกบัญชี
รายชื่อที่ก�ำหนด 2) ต้องบันทึกรายชื่อพืชในกลุ่มเสี่ยง
เช่น เซเลอรี่ มะเขือเทศ เป็นต้น รวมทั้งสารเคมีที่มี
ปัญหาตกค้างนานในพืชบางชนิด เพื่อวางแผนการ
พ่นสารเคมีได้ถูกต้อง โดยต้องพ่นตามอัตราที่ฉลาก
ระบุ และไม่พ่นสารชนิดเดียวกันต่อเนื่องกันเกิน 2
ครั้ง 3) ก่อนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ต้องงดการใช้สารเคมี

ให้ใช้สารชีวภาพหรือใช้ชีวภัณฑ์แทน 4) ผักผลหรือ
ผลไม้ที่เก็บผลต่อเนื่อง เช่น พริกหวาน ถั่วแขก ถั่ว
ลันเตา มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น สตรอเบอรี่ ควร
ใช้สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ น�้ำหมักสมุนไพร และวิธีกล
แทน หากมีปัญหาไม่สามารถระงับการระบาดได้ ให้
ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นร่วมกับน�้ำหมักสมุนไพร
แทน ในส่วนของชุดตรวจ PY และ DTC ซึ่งใช้ตรวจ
สารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ก�ำจัดแมลงศัตรูพืช และ
ตรวจสารไดไธโอคาร์บาเมทใช้ก�ำจัดโรคที่เกิดจาก
เชื้อราตามล�ำดับนั้น ทางแผนกงานศูนย์อารักขาพืช
ได้ขอให้คุณกอบทอง ธูปหอม ช่วยคิดท�ำขึ้นมา และ
โครงการหลวงก็ ไ ด้ น� ำ มาใช้ ช ่ ว ยให้ ส ามารถตรวจ
สอบสารทั้งสองกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถ
ตรวจสารพิษต่าง ๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น

มีจ�ำหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

1. ร้านโครงการหลวง สาขา อ.ต.ก.
2. ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า
4. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง สาขา 1
และ 2
5. ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
6. ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เช่
7. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขา 1
และ 2
8. ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2. ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
3. ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า
4. ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
5. ร้านโครงการหลวง สาขา แม่เหียะ

เชียงราย

ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

อุดรธานี

ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-579-4747, แฟกซ์ : 02-561-4286
งานขายเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-211-613 แฟกซ์ : 053-211-613
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บุคคลในเรื่อง

นายบุญทา พฤกษาฉิมพลี
อายุ 57 ปี เกษตรกรปลูกหญ้าหางกระต่าย
บ้านผาหมอนใหม่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สนใจ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากโครงการหลวง
ติดต่อที่ https://th-th.facebook.com/driedflora/

นายบุญทา พฤกษาฉิมพลี เป็นเกษตรกรโครงการหลวง สมาชิกในครอบครัวมี 5 คน พืชที่ปลูกกับทาง
โครงการหลวงมีหญ้าหางกระต่ายและ จิปซอฟฟิลล่า นายบุญทาเล่าให้ฟังว่า "ผมปลูกหญ้าหางกระต่ายปี
ละครั้งเพราะมีต้นทุนในการปลูกไม่มากนัก ใช้ปุ๋ยและสารเคมีน้อย ซึ่งการปลูกในแต่ละครั้งมีนักวิชาการของ
โครงการหลวงจะเข้ามาให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการปลูกและติดตามผลตลอด เพราะปลูกค่อยข้างยาก หญ้า
หางกระต่ายปลูกประมาณ 5 เดือน กันยายน –กุมภาพันธ์ และเริ่มตัดดอกเดือนมีนาคม – เมษายน ผมปลูก
ประมาณ 2 งาน ปีที่แล้วตัดดอกได้เกือบ 600 กิโลกรัม มีรายได้ประมาณ 150,000 บาท"
“รู้สึกดีใจที่มีนักวิชาการมาให้ความรู้และส่งเสริมให้เรามีรายได้เพิ่ม ถ้าอนาคต
โครงการหลวง ยังรับซื้อหญ้าหางกระต่ายอยู่ ผมก็จะปลูกต่อไปครับ"
"หญ้าหางกระต่าย" เป็นพืชที่มีลักษณะเด่นที่ดอกหญ้าจะมีเป็นขน
ปุยเหมือนหางกระต่าย สามารถน�ำมาย้อมให้มีหลากหลายสี นิยม
น�ำมาท�ำเป็นดอกไม้แห้ง มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวปกาเกอะญอในพื้นที่ บ้านผาหมอน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
กว่า 40 รายปลูกในช่วงหลังฤดูการท�ำนาระหว่างเดือนธันวาคมเมษายน โดยโครงการบุหงาโครงการหลวง ภายใต้กลุ่มกิจกรรม
พิเศษ น�ำมาพัฒนาแปรรูปย้อมสี สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หลายรูป
แบบ อาทิ แจกันดอกไม้ ช่อดอกไม้ กรอบรูปตกแต่งบ้าน เป็นต้น
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ไอที 4.0

ท�ำความรู้จักกับ Internet of Thing
Internet of Things (IoT) คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูล
ถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนท�ำให้เราสามารถสั่งการควบคุมการใช้
งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ
ได้แก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent Transportation
ทั้งหลายที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งและ
แสดงข้อมูลเท่านั้น
กล่าวได้ว่า Internet of Things นี้ได้แก่การเชื่อมโยงของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรา
นึกออก เช่น แอปพลิเคชัน แว่นตากูเกิลกลาส รองเท้าวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการวิ่ง ทั้งความเร็ว ระยะทาง
สถานที่ และสถิติได้
นอกจากนั้น Cloud Storage หรือ บริการรับฝากไฟล์และประมวลผลข้อมูลของคุณผ่านทางออนไลน์
หรือเราเรียกอีกอย่างว่า แหล่งเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราใช้งานบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในรูป
แบบของ Internet of Things สมัยนี้ผู้ใช้นิยมเก็บข้อมูลไว้ในก้อนเมฆมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ
คือ ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทั้งยังสามารถก�ำหนดให้เป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะก็ได้ เข้า
ถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แถมยังมีพื้นที่ใช้สอยมาก มี
ให้เลือกหลากหลาย ช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เนื่องจากเราไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ หรือ Flash drive ต่างๆ
ประโยชน์และความเสี่ยง
เทคโนโลยี Internet of Things มี
ประโยชน์ ใ นหลายด้ า นทั้ ง เรื่ อ งการเก็ บ
ข้ อ มู ล ที่ แ ม่ น ย� ำ และเป็ น ปั จ จุ บั น ช่ ว ย
ลดต้ น ทุ น แถมยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ของ
พนักงานหรือผู้ใช้งานได้ แม้ว่าแนวโน้ม
ของ IoT มีแต่จะเพิม่ ขึน้ ด้วยคุณาประโยชน์
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ประโยชน์ใดๆนั้น
ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง
เพราะความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น จะผลักดันให้ผู้เชี่ยวชาญมีการ
รับมือทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีก็ท�ำงานหนักเพื่อที่จะเข้า
ควบคุม โจมตีเครือข่าย หรือเรียกค่าไถ่ในช่องโหว่ที่ IoT มีอยู่ ฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง IoT
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไป เพื่อให้ธุรกิจและการใช้งาน IoT
สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
ที่มา : https://www.aware.co.th/iot-คืออะไร

สลัดยูนนาน

ภาพและเรื่องโดย สุทธิพงษ์ สุริยะ นักปั้นแบรนด์อาหารและสินค้าการเกษตร  FB: Karb Studio
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     เตรียมหม้อใบขนาดพอเหมาะ โดยน�ำซอสญีป่ นุ่
ผสมกับเกลือ น�ำ้ ตาลทราย และซอสเปรีย้ ว ตัง้ ไฟ
ให้เดือด คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วยกลงตัง้ พักไว้ให้
เย็น จึงค่อยใส่สว่ นผสมประกอบด้วยน�ำ้ มันงา งาคัว่
มัสตาร์ด ใส่ลงไปผสมกับส่วนผสมทีไ่ ด้เตรียมไว้กอ่ น
หน้านี้ ท�ำการปรับชิมรสให้ได้ รสเปรีย้ ว รสเค็ม และ
รสหวานเล็กน้อย ตัง้ พักไว้ ต่อมาจัดเตรียมผักสลัด
หอมหัวใหญ่หน่ั บาง อกไก่ตม้ หัน่ ชิน้ มะเขือเทศหัน่
ใส่ชาม แล้วน�ำน�้ำสลัดราดลงไปและคลุกผสมกับ
ผักสลัด ตักใส่จานใบสวยพร้อมโรยหน้าด้วยเส้นหมี่
เหลืองทอด พร้อมเสิรฟ์ ทันที
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คลินิกพืช

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการศัตรูพืช
ในมูลนิธิโครงการหลวง
เผ่าไท ถายะพิงค์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology: IT) สามารถเข้าถึงและใช้งานได้
ง่ายในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน  เห็นได้จากการเริ่มน�ำเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์
ทั้งในด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และการเกษตร เช่น ในการศึกษารูปแบบการ
ระบาด การกระจายตัวของโรค การติดตามหาแหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งการจัดการของสิ่งมีชีวิตหลาย
ชนิด ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานผ่านแท็บแล็ต โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพื่อทราบ
ข่าวสาร ราคาผลผลิต องค์ความรู้ต่างๆ   ในการปลูกพืช การพยากรณ์สภาพอากาศหรือการป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งมีข้อมูลด้านการเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช เช่น โรค และแมลงศัตรูพืช บนเว็บ
ไซด์ต่างๆ   ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อจัด
เก็บ ค้นหา ส่งผ่านและจัดด�ำเนินการข้อมูล โดยมีองค์ประกอบ 5 ส่วนหลัก คือ บุคลากร ขั้นตอนการ
ท�ำงาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และข้อมูล

ส�ำหรับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นการน�ำองค์ประกอบการความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensing : RS) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมน�ำทางโลก
(Global Navigation Satellite System : GNSS) มารวมกันเพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ จัดเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) อย่างมีประสิทธิภาพในการศึกษา
รูปแบบการระบาด การกระจายตัวเป้าหมาย การติดตามหาแหล่งที่อยู่อาศัย รวมทั้งการจัดการของ
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมทั้ง สัตว์ และแมลงต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากน�ำเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ (Geo-informatic) ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ แปลความหมาย และเผยแพร่ เพื่อให้สามารถสร้างภาพได้ ดังนั้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จึงเกี่ยวข้องกับการได้มา การบูรณาการ การวิเคราะห์ การจัดการ และการแปลตีความของข้อมูลเชิง
พื้นที่ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศัตรูพืชนั้นจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ
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เช่น เครื่องรับสัญญาณในระยะไกล (RS) ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบุพิกัดต�ำแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม (GPS) ช่วยในการตัดสินใจในการด�ำเนินการจัดการศัตรูพืชในยุคที่ระบบ
IT มีผลต่อการท�ำงานด้านการเกษตร โดยน�ำค�ำสั่งต่างๆ มาเขียนโปรแกรมหรือแบบจ�ำลองต่างๆ เช่น
แบบจ�ำลองการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช สามารถน�ำแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่การระบาด
แผนที่ความเสี่ยง จุดเก็บข้อมูล จุดปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้ายและการกระจายตัวของศัตรูพืช และยัง
สามารถน�ำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาสร้างแบบจ�ำลองเพื่อช่วยการท�ำนายการพยากรณ์การระบาดของ
ศัตรูพืชในอนาคตของแต่ละพื้นที่ได้ โดยใช้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ข้อมูลพืช
ข้อมูลชีววิทยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อชีววิทยาศัตรูพืช  เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการจัดการ
ศัตรูพืชก่อนการระบาดที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตให้ลดลง  ดังนั้นการเก็บข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล  และการประเมิน  มีความส�ำคัญในการน�ำมาใช้สร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการ
เป็นฐานข้อมูลของศัตรูพืชแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ส�ำหรับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้นักวิจัยหรือ
นักกีฏวิทยา น�ำมาใช้ในการเก็บข้อมูลด้านนิเวศวิทยา การจัดการศัตรูพืชการพยากรณ์ และน�ำเสนอ ข้อมูล
รูปภาพเชิงพื้นที่ และหาความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงประชากรของแมลงได้ และ GIS ยัง
สามารถอธิบายลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิดและการ
รวบรวมข้อมูลจ�ำนวนประชากรของแมลงศัตรูพืชได้ (Liebhold et al., 2013) และในประเทศไทยน�ำได้มา
ใช้ในการเก็บข้อมูลของแมลงและสัตว์ที่ส�ำคัญโดย หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยใช้กับการบริหารศัตรูพืชที่ส�ำคัญ อาทิ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ส�ำรวจการแพร่กระจายของแมลงด�ำหนามมะพร้าว และแตนเบียน แมลงศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่นพื้นที่ภาค
ใต้ตอนล่าง (จรัสศรี, 2550) การใช้ระบบภูมิสารสนเทศติดตามการกระจายตัวของแมลงด�ำหนามข้าวในภาค
ใต้ของประเทศไทย (สิริลักษณ์, 2549) และการใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการศึกษาแนวทางการวางกับดัก
เพื่อการส�ำรวจ ติดตามและเฝ้าระวังแมลงวันผลไม้ (วัชรีพร, 2553)  ส�ำหรับมูลนิธิโครงการหลวง แผนกงาน
ศูนย์อารักขาพืช ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้มีการน�ำร่องการใช้ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้งานในการ
จัดการแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการน�ำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เป็นระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในระบบคอมพิวเตอร์

31

32

วารสารโครงการหลวง

โดยข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ทรัพยากรดิน น�้ำ ป่า
ไม้ ขอบเขตการปกครอง จ�ำนวนแมลงวันผลไม้ ซึ่ง
สัมพันธ์กับต�ำแหน่งพิกัดในแผ่นที่ ได้แก่ ต�ำแหน่ง
ละติ จู ด และลองติ จู ด และสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ มู ล ที่
เป็นปัจจัยในการระบาดของแมลงวันผลไม้ เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน�้ำฝน ชนิดพืช และช่วง
ระยะการเจริญเติบโตของพืชในพืน้ ทีร่ อบๆ จุดเก็บ
ข้อมูล น�ำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดมากที่สุด   จาก
นั้นน�ำมาสร้างแบบจ�ำลองการท�ำนายการระบาด
ของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ด้วยการน�ำเสนอข้อมูล
ตามแผนที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) ในรูปแบบ Web
GIS ด้วยการน�ำเสนอแผนที่ก�ำหนดจุดเก็บข้อมูล
และสามารถแสดงภาพสภาพแวดล้อมของพืน้ ทีเ่ ก็บ
ข้อมูลในแต่ละต�ำแหน่งต่างๆ ด้วยรูปภาพของสภาพ
แปลง และน�ำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจในการจัดการ
แมลงวันผลไม้ นอกจากนี้ แผนกงานศูนย์อารักขา
พืชยังพัฒนาระบบ Web application ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser ต่างๆ
ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox และ Microsoft Edge ซึ่งพัฒนา

ขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ในการบริหารจัดการ
แมลงวั น ผลไม้ ใ นพื้ น ที่ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ใน
ส่วนของการออกแบบการน�ำเข้าและแสดงผลของ
ระบบเว็บไซต์นั้น สามารถแสดงรายละเอียดได้ใน
รูปแบบโครงสร้างของระบบการน�ำเข้าและแสดงผล
ซึ่งได้ออกแบบในรูปแบบโครงสร้างเป็นล�ำดับชั้น
(Hierarchical Structure) ผลที่ได้จากการศึกษา
เป็นฐานข้อมูลเชิงพืน้ ทีแ่ ละข้อมูลนิเวศวิทยาทีเ่ กีย่ ว
กับการระบาดของแมลงศัตรูพืชส�ำคัญโดยจะเป็น
ประโยชน์ ต่อการวางแผนการป้องกันการระบาด
ของแมลงศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ของมูลนิธิ
โครงการหลวงในอนาคตใน   นอกจากนี้สามารถ
ใช้เป็นต้นแบบแสดงการแพร่ระบาดในลักษณะ
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถน�ำมาท�ำการสืบค้น
วิเคราะห์ และประมวลผลหาสาเหตุการระบาด
สามารถมองเห็นเป็นภาพแผนทีแ่ ละใช้เป็นต้นแบบ
ในการศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูพชื ชนิดอืน่ ๆ  
ส�ำหรับแผนทีแ่ ละข้อมูลทีไ่ ด้สามารถน�ำไปแสดงผล
ในระบบออนไลน์อันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมของมูลนิธโิ ครงการหลวง นักวิจยั เกษตรกร
และบุคคลที่สนใจทั่วไป

นอกจากนี้   แผนกงานศูนย์อารักขาพืชก�ำลังพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการก�ำจัดศัตรูพืช
โดยย่อข้อมูลต่างๆ ที่น�ำเสนอใน Web Browser เก็บไว้ในอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในรูปแบบการน�ำ
เสนอในระบบแอปพลิเคชั่น (Application) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จากมือถือสมาร์ทโฟน
ที่สามารถพกพาได้ทุกที่ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเพื่อการตัดสินใจในการจัดการ
ศัตรูพืชยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นพื้นฐานของการเกษตรแบบ Smart farming
จรัสศรี วงศ์ก�ำแหง. 2550. การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GPS) ส�ำรวจการแพร่กระจายแมลงด�ำหนามมะพร้าว และแตนเบียน
(Tetrastichus brontispae) แมลงศัตรูธรรมชาติในท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล พัทลุง ตรัง) ใน รายงานผลการวิจัยและ
ทดสอบประจ�ำปี 2550 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.
สิริลักษณ์ น้อยเคียง. 2549. การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหารศัตรูพืช.
[ระบบออนไลน์]. แหล่งข้อมูลhttp://www.ictc.doae.go.th/itnewsletter/index.php?SHOWALL_1=1 (12 มิถุนายน 2562).
วัชรีพร โอฬารกนก. 2553. แนวทางการวางกับดักเพื่อการส�ำรวจ ติดตามและเฝ้าระวังแมลงวันผลไม้.
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพ.
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"ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้ประจ�ำรัชกาลที่ 10

รวงผึ้ง

Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm., Reinwardtia 7(2): 113.
วงศ์ Malvaceae
          ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจ�ำ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือน
พระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจ�ำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจาก
นี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อ
พระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร
โดยทั่วไปจะเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า "ต้นรวงผึ้ง" แต่ถ้าหากได้ยินคนเรียก ต้นน�้ำผึ้ง ต้นสายน�้ำผึ้ง หรือดอก
น�้ำผึ้ง ก็ไม่ต้องสงสัยไป เพราะชื่อเหล่านี้เป็นชื่อเรียกของคนท้องถิ่นที่มักได้ยินกันบ่อยในแถบกรุงเทพฯ และ
ภาคเหนือ ต้นรวงผึ้ง มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Yellow star และชื่อวิทยาศาสตร์คือ Schoutenia glomerata
King subsp. peregrina (Craib) Roekm. & Hartono เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย พบมาก
ในป่าทางภาคเหนือ ความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง 1,000-1,100 เมตร         
ต้นรวงผึ้งจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง-ใหญ่ ความสูงประมาณ 5 เมตร ทนแดด และชอบขึ้นในที่แล้ง
หรือค่อนข้างแล้ง ล�ำต้นแตกกิ่งต�่ำ  ลักษณะล�ำต้นเป็นทรงพุ่มมน ออกใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ด้านหน้าใบจะ
เป็นสีเขียวและหลังใบเป็นสีน�้ำตาลนวล
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ดอกรวงผึ้งส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน และมีสีเหลืองอร่ามดูโดดเด่น ออกดอกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ
ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยง 5 แฉกคล้ายรูปดาวติดกับโคนกลีบและเป็นฐานรองกระจุกเกสรตัวผู้ ไม่มีกลีบดอก
ดอกจะบานได้นาน 7-10 วัน โดยจะผลิดอกในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ส่วนผลของต้นรวงผึ้งมีขนาดเล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร เป็นทรงกลม ผลแห้ง และมีขน
         ต้นรวงผึ้งสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักช�ำกิ่ง แต่วิธีปลูกต้นรวงผึ้งที่นิยมมาก
ที่สุดคือ การตอนกิ่ง ด้วยการควั่นกิ่งและลอกเปลือกออก จากนั้นน�ำดินเหนียวและกาบมะพร้าวชุบน�้ำมาหุ้ม
แผลเอาไว้ ห่อด้วยแผ่นพลาสติกและมัดเชือกปิดมิด ดูแลรดน�้ำตามปกติ อาจจะใช้ฮอร์โมนเร่งรากด้วยก็ได้
รอรากงอกออกมาภายใน 2-3 วัน จึงค่อยตัดไปปลูกลงในหลุมดินร่วน เพื่อให้ได้ผลดีแนะน�ำให้ปลูกในที่กลาง
แจ้ง เนื่องจากเป็นพืชที่ชอบแดดและทนแล้งได้ดี รดน�้ำปานกลาง และปลูกไว้บริเวณแสงแดดส่องถึงตลอดทั้ง
วัน ต้นก็จะเจริญเติบโตให้ความร่นรื่น ออกดอกสวยงาม แถมใบไม่ร่วงมากด้วย
แม้จะไม่ใช่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ก็ช่วยบังแดดและให้ร่มเงาได้ มีรูปลักษณ์และสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม
อ่อน ๆ เพื่อปรับบรรยากาศให้สดชื่น นอกจากนี้ยังเป็นไม้มงคลที่เหมาะจะน�ำมาปลูกประดับสวนภายในบ้าน
และตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านที่มีคนธาตุไฟ ต้นรวงผึ้งก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้มากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกไว้ในสวนสักต้น ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดต้นไม้ทั่วไป ส่วนราคาของต้นรวง
ผึ้งนั้นมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้
          หากใครที่ก�ำลังมองหาไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับเอาไว้จัดสวนอยู่ ก็ลองน�ำต้นไม้มงคลอย่างต้นรวงผึ้ง
ไปพิจารณากันดูนะคะ รับรองได้เลยว่าทั้งรูปทรง กลิ่นหอม และความเป็นมงคลของต้นไม้ชนิดนี้ จะท�ำให้
สวนของคุณดูพิเศษขึ้นมาทันที
ข้อมูลจาก อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ส�ำนักงานหอพรรณไม้, ศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลองและ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
และ https://home.kapook.com/view162236.html

รักษ์สุขภาพ
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ความแตกต่างของ

โรคไข้หวัดธรรมดา / ไข้หวัดใหญ่ / ไข้เลือดออก

ในเดือน กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี จะเป็นช่วง ฤดูฝน ต่อ ฤดูหนาว โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ  
และมีการรณรงค์ให้ป้องกันและเฝ้าระวังกันมาตลอด โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงวัย คือ โรค
ไข้หวัดธรรมดา โรคไข้หวัดใหญ่ และ ไข้เลือดออก ซึ่งจะมีลักษณะอาการที่คล้ายและแตกต่างกัน ที่พึง
สังเกต ดังนี้
ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง
โรคไข้หวัดธรรมดา / ไข้หวัดใหญ่ / ไข้เลือดออก
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ซึ่งผู้ป่วยหลายคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกในระยะแรก อาจสับสนว่าเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่
จึงเลือกรับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุ่ม NSAIDs เพื่อลดไข้ และลดอาการอักเสบ ซึ่งเป็นทาง
เลือกที่อันตรายมาก เพราะยาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดอาการเลือดออกรุนแรงขึ้น การรักษาไข้เลือด
ออกในขั้นแรก แนะน�ำ ให้ใช้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล  (Paracetamol หรือ Acetaminophen)
เพื่อระงับอาการ หากมีไข้เกิน 2 วัน ควรพบแพทย์เพื่อท�ำการรักษาและอาจต้องให้น�้ำเกลือทางเส้นเลือด
เพื่อชดเชยน�้ำที่เสียไปด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งว่า ส�ำหรับในปี
พ.ศ. 2562 นี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31
สิงหาคม 2562 หรือ จนกว่าวัคซีนจะหมดปี ณ สถานบริการสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน
เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังล่วงหน้าก่อนถึงฤดูกาลระบาดของโรค

ข้อมูลอ้างอิง จาก : www.honestdocs.co/different-of-common-cold-flu-dengue
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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นิทานชาวดอย

นิทานม้ง เรื่อง

พ่อช้าง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานอยู่กินจนมีลูกด้วยกัน เมื่อภรรยาตั้งท้องก็
อยากจะกินนกเลยบอกสามีให้ไปยิงนกมาให้ ตนกิน ด้วยความที่รักภรรยามาก สามีจึงออกจากบ้านเข้า
ป่าแต่เช้ามืดไปหานกมาให้ภรรยา แต่โชคไม่เข้าข้าง เขาหานกแต่เช้าแต่ก็ไม่มีนก เลย จนพระอาทิตย์
ตกดินเขาก็ยังหานกไม่ได้ เขาจึงเดินทางกลับบ้าน

เมื่อกลับถึงบ้าน ภรรยาก็โกรธที่เขาไม่สามารถหานกมาให้นางได้ นางจึงออกปากไปว่า ถ้าพรุ่งนี้
เขายังหานก “ หน่งใจ้ตือ ” มาให้นางไม่ได้ อีกก็อย่าได้กลับมาที่บ้านเลย แม้จะรู้สึกเสียใจที่ได้ฟังภรรยา
ตนพูดเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดตอบโต้แต่อย่างไร
        เช้าวันรุ่งขึ้นสามีออกจากบ้านแต่เช้าอีกเหมือนเคย แต่เขาก็ไม่สามารถหานกหน่งใจ้ตือที่ภรรยา
ต้องการมาได้อีก คราวนี้เขาเลยไม่กล้ากลับบ้าน เพราะถ้ากลับไปภรรยาคง ไม่ยอมให้เข้าบ้านและคง
ไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมา ดังนั้นเขาจึงเดินทางเข้าป่าไปเรื่อย ๆ ไปเจอฝูงช้าง เขาเลยออก เดินทาง
ไปกับฝูงช้างและกลายร่างเป็นช้างอยู่ในป่าลึก
        8 ปีต่อมา หลังจากที่สามีหายตัวไป ภรรยาก็คลอดลูกออกมาได้ลูกชาย วันหนึ่งลูกก็ถามแม่ว่าพ่อ
ไปไหน เมื่อเห็นว่าลูกโตพอที่จะรับรู้เรื่องราว แล้วนางเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกฟัง แล้วนางก็บอกว่า
จนป่านนี้พ่อยังไม่กลับมาอีกเลย เมื่อลูกชายได้ฟังเรื่องจนจบก็รู้สึกเสียใจ จึงคิดจะ ไปตามพ่อ แม้ว่าแม่
จะห้ามก็ไม่ฟัง เมื่อห้ามไม่ได้แล้ว รุ่งเช้านางจึงเตรียมเสบียงไว้ให้ลูกชายเพื่อไปตามหาพ่อ เขาออกเดิน
ทางแต่เช้า เมื่อยิ่ง เข้าไปลึกก็ไม่เจอพ่อเสียทีจึงอ้อนวอนกับเทวดาให้ช่วย เพราะตนไม่ได้เจอพ่อนานแล้ว
อยากจะพบสักครั้งหนึ่ง ด้วยความสงสาร เทวดาจึง ปรากฏตัวและกล่าวว่า พ่อของเขาได้กลายเป็นช้าง
แล้ว เป็นช้างซึ่งตัวใหญ่มากและมีงาที่ใหญ่มากเช่นกัน ถ้าหากว่าอยากพบพ่อให้ไปรอที่ สระน�้ำในวัน
ขึ้น 15 ค�่ำ พร้อมกับเป่าแคนไปรอบ ๆ สระน�้ำ 3 รอบ เมื่อเป่าแคนเสร็จก็ให้มาซุ่มดู แล้วพ่อจะมาอาบ
น�้ำในคืนนั้นเพราะว่า ร�ำคาญเสียงแคนจนไม่ได้หาอาหารกิน เมื่อได้ฟังดังนั้น เด็กน้อยก็รีบท�ำตามทันที
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หลังจากที่เด็กน้อยท�ำตามที่เทวดาบอกเสร็จทั้งหมด เขาก็ออกมาซุ่มดูพ่อช้าง แล้วพ่อช้างก็ออก
มา ด้วยความดีใจที่ได้เห็นพ่อ เด็กชายก็รีบ กระโดดกอดพ่อช้าง ท�ำให้พ่อช้างตกใจวิ่งหนี เมื่อวิ่งมาได้
สักพัก พ่อช้างก็เหนื่อยเลยหยุดวิ่ง เด็กชายก็วิ่งกระหืดกระหอบตามมาพร้อมกับ บอกว่าตนเป็นลูกของ
พ่อช้าง หลังจากนั้นก็เล่าเรื่องตามที่ได้ฟังมาจากแม่ให้พ่อช้างฟัง เมื่อฟังเสร็จพ่อช้างก็เชื่อว่าเด็กน้อย
คนนี้เป็นลูกของตน แล้วเด็กน้อยก็ชวนพ่อกลับบ้าน พ่อช้างปฏิเสธเพราะกลัวว่าภรรยาจะฆ่าตน แต่
ลูกชายบอกว่าแม่ไม่ว่าอะไรเพราะว่ามีตนอยู่ช่วยพ่อทั้งคน พอได้ฟังดังนี้ พ่อช้างเลยตอบตกลงพร้อม
กับบอกว่าถ้าพ่อไปแล้วต้องบอกแม่ว่าให้มัดสุนัขที่บ้านไว้ด้วยเราะว่าพ่อกลัวจะโดนหมากัด ลูกชาย ก็
ตอบตกลงทันที

เช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งสองก็พากันกลับบ้าน ก่อนถึงบ้านลูกชายก็ตะโกนบอกแม่ว่าให้จับสุนัขไว้ก่อน แต่
แม่ก็ไม่ท�ำตาม ท�ำให้สุนัขวิ่งมากัดพ่อช้างจน ตาย ลูกชายรู้สึกเสียใจมากกับการกระท�ำของแม่ จึงเอา
ศพพ่อไปฝัง แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังค�ำพูดของแม่อีกเลย

