หอมกลิ่นไมเมืองหนาว
เยือนย�่าเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นฤดูเหมันต เหล่าพรรณไม้ที่ชุ่มฉ�่าเพราะได้อาบน�้าฝน
มาตลอดฤดู ก็เริ่มชูช่อรับแสงตะวัน ท่ามกลางอากาศที่ค่อย ๆ ลดอุณหภูมิทีละนิด
ตุ่มตาค่อย ๆ ขยายขึ้น และทยอยผลิบานเป็นมาลีหลากสีสัน อวดโฉม หอมฟุงไปทั่ว
โครงการหลวง
ประเทศไทยอยูใ่ นเขตร้อนชืน้ ภาพดอกดาเลีย แปลงไฮเดรนเยียหลากสี ทุง่ ลาเวนเดอร
หรือแม้แต่กระถางโรสแมรีคงเป็นเพียงภาพในจินตนาการเท่านั้น ไม่มีวันที่พืชพันธุ
เหล่านี้จะเติบโตได้ในเขตร้อนชื้น แต่ใครเลยจะคิดว่าภาพฝันนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้
ในช่วงเวลาไม่กี่สิบปมานี้ ดอกไม้เมืองหนาวสามารถเจริญงอกงามและผลิบานท้าทาย
แดดกล้าในประเทศไทยได้
ทั้ ง หมดเป็ น เพราะพระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของปวงชน
ชาวสยาม
ดอกไม้เมืองหนาวที่บานในโครงการหลวงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค
ได้เป็นอย่างดี เพราะการท�าให้พันธุไม้ต่างถิ่นสามารถเติบโต ผลิดอก และออกผลได้
มิใช่แค่การน�ามาปลูกลงดิน หากยังเกี่ยวเนื่องกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุนให้ต้นไม้เติบโต
จากการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงสายพันธุไม้เมืองหนาว โครงการหลวงในวันนี้
จึงงดงามด้วยแปลงดอกไม้หลากสีที่อบอวลด้วยกลิ่นดอกไม้หอมตลอดทั้งป ไม่ว่าจะไป
เยื อนยามใด เราอาจทันได้สัมผัสกลิ่ นดอกกาแฟ เด็ ด ยอดโรสแมรี่ ม าชงน�้ า ร้ อ นดื่ ม
เป็นชา ดูดอกไม้หลากสีบานแข่งกันท้าทายแสงแดดในฤดูหนาว เห็นรอยยิม้ ของเกษตรกร
ท่ามกลางโรงเรือนเบญจมาศและกุหลาบหรือถ่ายรูปคู่กับดอกพีชก่อนจะกลายเป็นผลให้
เก็บกิน
สีสนั และความงามของดอกไม้ชว่ ยให้จติ ใจของเราสดชืน่ เบิกบาน เรือ่ งใด ๆ ทีร่ บกวน
จิตใจก็ลืมไปได้ชั่วขณะ ไม้ดอกโครงการหลวงจึงมิใช่เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจส�าหรับ
เกษตรกร ทว่ายังเป็นเครื่องบ�าบัดจิตใจของผู้พบเห็นให้เบิกบาน กลิ่นไม้หอมมิได้อบอวล
เพียงเฉพาะยามเราแนบจมูกลงชิดใกล้ แต่ยังมีกลิ่นหอมแห่งพระบารมีที่ขจรขยายแผ่
คลุมไปทั่วไทย ให้พสกนิกรได้ภาคภูมิใจในพระอัจฉริยภาพที่ให้ประโยชนแก่ปวงประชา
อย่างอเนกอนันต
รากแห่งความจงรักภักดีแผ่ขยายทั่วผืนแผ่นดินไทย ดอกไม้แห่งพระอัจฉริยภาพ
แย้มกลีบขยาย กลิ่นหอมแห่งพระบารมีขจรก�าจาย ทั่วฟา เหนือแผ่นดิน
เนียรปาตี
(อาจารยพิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

สารบัญ

ปที่ 23 ฉบับที่ 4 ป พ.ศ. 2562
กิจกรรมเดน
สาระนารู

2
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• พ. พริก

บทความ

11

• ประกายดาว ไมตัดดอกเอกลักษณชนิดใหม
ของมูลนิธิโครงการหลวง

ดี - อรอย

16

• แกงเลียงกุงนํ้าขน
ออกแบบโดย นางสาวณัฏฐณิชา แตงออน
คณะการสื่อสารมวลชน มหาว�ทยาลัยเชียงใหม

วัตถุประสงค
เพ�อ่ นําเสนอขาวสาร ความเคลือ่ นไหวในดานตาง ๆ
ของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเผยแพรผลงาน
ทางว�ชาการแนะนําผลิตผลและผลิตภัณฑของมูลนิธฯิ
เพ�่อประโยชนตอบุคลากรและผูสนใจทั่วไป

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

พิมพที่
บร�ษัท เอเบิลคร�เอเตอร จํากัด
61/2 หมู 2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
โทร./แฟกซ 053-142008
E-mail : able2551@gmail.com

บุคคลในเรื่อง
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• นางพิมพา เชื้อกอง
• นายอิทธิพล ดอยสะอาด

ดี - อรอย
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• ผัดพริกหวานสองสี

ไอที 4.0

22

• การบูรณาการ Blockchain
กับการประยุกต ใช ในระดับองคกร

ดี - อรอย

24

• ฟงเกอรฟูดไกทรงเครื่อง

คลินิกพืช

25

• การใชฟโรโมนดวงหมัดผักรวมกับ
กับดักแบบครอส

รักษสุขภาพ

31

• เตือนภัย 6 โรคยอดฮิต! ที่มากับหนาหนาว

นิทานชาวดอย

35

• แมวปากับหมี

คณะผูจัดทำ
ที่ปร�กษา

ศิลปกรรม

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.อานัฐ ตันโช

ประภาศร� พวงเง�นมาก
ศรัณย ศร�วงศ
กานตพ�ชชา ดาวแสง

จารุวรรณ ยิ�มหิ�น
รัตนวาร� ทองสงโสม
สรัลรัศมิ์ กิจชาลารัตน
ปวร�ศา กาญจนธารากุล
ศีรัส เตชะอภิชาติ
สินีนาฏ ประทุมชาติ
รัตนาภรณ จินดาศร�
วันเพ็ญ โลหะเจร�ญ
ชอหทัย ไวดี

บรรณาธิการ
พรนันทน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผูชวยบรรณาธิการ
สายชม ธเนศนิตย

พ�สูจนอักษร
สายชม ธเนศนิตย
ว�ภาดา จํารัสคํา
ว�ชชุพร วรปร�ชา

บร�ษัท เอ็น พ� เอส สยาม
สอบบัญชี จํากัด
www.npssiam.co.th
Tel. 02-711-5300
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วารสารโครงการหลวง

กิจกรรมเดน

งานโครงการหลวง 50

BANGKOK

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองคไปทรงเปดงาน “โครงการหลวง 50” ณ ศูนยการค้าเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจ�ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิโครงการหลวง เฝารับเสด็จภายใต้ชื่อ “เทิดไท้องคราชัน มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรให้ยั่งยืนสืบไป เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค พระผู้ทรงก่อตั้ง
มู ลนิ ธิ โ ครงการหลวง อีก ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกี ย รติ ส มเด็ จพระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562 ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมการด�าเนินงาน
ของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา 50 ป
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ภารกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานในพื้นที่โครงการหลวง

1

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง อ.เวียงแกน
จ.เชียงราย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินงานในพื้นที่ของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงสะโงะ อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และศูนยพัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การด�าเนินงานตามพระราชประสงคพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยองคมนตรีได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ของการด�าเนินงานในพื้นที่ร่วมกับคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ และเข้าชมแปลงผลผลิตของศูนยฯ และ
เกษตรกรในพื้นที่

โดยในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงครั้งนี้ องคมนตรีได้เน้นย�้า ให้ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่ง ให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชนพื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้
ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่ตั้ง
สถานี/ศูนยด�าเนินการ และพื้นที่ที่จัดสรรให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การใช้พื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนองคกรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างประโยชนทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นตามพระราชประสงค
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

CHIANG RAI
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วารสารโครงการหลวง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงผาตั้ง อ.เวียงแกน จ.เชียงรายและศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปงคา อ.ปง จ.พะเยา

PHA YAO

CHIANG RAI

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และติ ด ตามการด� า เนิ น งานในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงผาตั้ ง
อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และได้เดินทางไปยังศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปังค่า อ�าเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังการบรรยาย
สรุปการด�าเนินงานของศูนยฯ และมอบนโยบายให้กับหัวหน้าศูนยฯ และเจ้าหน้าที่ให้มีการทบทวน
และปรับแนวทางการท�างานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการก�ากับดูแลเพื่อให้การท�างาน
มีประสิทธิภาพและตรงตามภารกิจของมูลนิธิ จากนั้นองคมนตรีได้ร่วมปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้
ประจ�ารัชกาลที่ 10 ภายในบริเวณพื้นที่ของศูนยฯ ก่อนเดินทางกลับ
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องคมนตรีเปนประธานเปดงาน
วันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
เป็นประธานเปดงานวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษและฟืนฟู
สิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชนอย่างกว้างขวาง โดยขยาย
ผลส�าเร็จไปพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร ปัจจุบันมีพื้นที่ด�าเนินงาน
ในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง และ
ถ่ายทอดองคความรู้โครงการหลวงสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการน�าเสนอผลส�าเร็จ
ของงานวิจัย และงานพัฒนาที่โดดเด่น มากกว่า 100 เรื่อง การน�าเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาพืช
เศรษฐกิจที่ส�าคัญบนพื้นที่สูง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น�าเกษตรกรและกิจกรรม อื่นๆ เช่น การประกวดผลิตผล
ทางการเกษตร การประกวดคลิปสั้น และภาพถ่ายแสดง
ผลงานเด่น กิจกรรมอาสาท�าความดีรว่ มกันดูแลรักษาพืน้ ที่
สาธารณะประโยชนในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ และ
บริเวณใกล้เคียงและตลาดนัดชาวดอย เป็นต้น

CHIANG MAI
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วารสารโครงการหลวง

อุตสาหกรรมเกษตร มช. มอบเกียรติบัตร ฯ
ใหครัวโครงการหลวง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย
ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วม
โครงการติดตามผลการด�าเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตเทศบาลต�าบลสุเทพ
และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ�านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ร้านครัวโครงการหลวง ร้านแสนค�าเทอเรส
ร้านอาหารเจินเป่า เชียงใหม่ ร้านสะเปาค�า ร้านมายเวียดนาม ร้านนัมเบอรทรี ร้านแมกซิกันกริลล
และ ร้านร่มไม้บาหลี ณ ห้องประชุม 3 ส�านักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต.แม่เหียะ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทของเทศบาลกับอาหารปลอดภัย
ระหว่ า งคณะอุ ต สาหกรรรมเกษตร
กับเทศบาลต�าบลสุเทพ และเทศบาล
เมืองแม่เหียะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย
ดร.สุทัศน สุระวัง รองคณบดี และ
อาจารย ดร.สุเวท มานิยม หัวหน้า
โครงการฯ เป็นผู้น�าการแสวนาฯ

C H IAN G

MAI
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สถานี/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
เปนแหลงเรียนรูใหแกเยาวชน

วัดจันทร
วันที่ 2 กันยายน 2562 นายขวัญชัย ติ๊บมูล หัวหน้าศูนยฯ วัดจันทร และเจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.1, ม.2, ม.3 จ�านวน 44 คน เข้า
ศึกษาเรียนรูป้ ระวัตคิ วามเป็นมาของศูนยฯวัดจันทรและการพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยัง่ ยืน รวมไป
ถึงเรียนรูว้ ธิ กี ารท�าการเกษตรจากวิธกี ารปฏิบตั งิ านและเรียนรูก้ ารผลิตชีวภัณฑ การผลิตผักอินทรียใ น
โรงเรือนไม้ไผ่ที่ได้ด�าเนินการภายในศูนยฯ

WAT JAN

วารสารโครงการหลวง
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อางขาง
วันที่ 3 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น�าคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่เข้า
ฝกงาน ณ ส�านักฟารม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ จ�านวน 14 คน เข้าศึกษาเรียนรู้การผลิต
พืชเมืองหนาวของสถานีฯ อ่างขาง โดยมีนักวิชาการ
สถานีฯอ่างขาง เป็นวิทยากรให้ความรู้
วันที่ 3 กันยายน 2562 คณาจารยจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรี เข้านิเทศนงานนักศึกษาฝกงาน
สหกิจศึกษา จ�านวน 4 คน ซึ่งฝกงานอยู่ ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แม่สะปอก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในการนี้นักศึกษาได้น�าเสนอผลการวิจัย
รูปแบบการให้ปุยในผักคะน้ายอดและผักกาดฮ่องเต้ที่ได้ด�าเนินการวิจัย
ใบแปลงของศูนย ฯ ในช่วงฝกงานด้วย

M A E

S A

แมสะปอก

P O K
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พ. พริก
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สายชม ธเนศนิตย

ในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคมของทุกป จะเป็นช่วงฤดูกาลของพริกที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
และมีราคาค่อนข้างถูกกว่าในฤดูกาลอื่นๆ ในปัจจุบันพริกที่มีวางจ�าหน่ายอยู่ในท้องตลาด มีมากมาย
หลายรูปทรง มีชื่อเรียกต่างกันไป และมีทั้งแบบเผ็ดและไม่เผ็ด
ภาพแสดงลักษณะ รูปทรง และชื่อเรียกพริก ที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาดในปัจจุบัน

(ภาพจาก https://www.greenery.org/articles/chilli/)
พริกมีวิตามินซี สูง เป็นแหล่งของกรด ascorbic ซึ่งสารเหล่านี้ ช่วยขยายเส้นโลหิตในล�าไส้
และกระเพาะอาหารเพื่อให้ดูดซึมอาหารดีขึ้น ช่วยร่างกายขับถ่าย ของเสียและน�าธาตุอาหารไปยัง
เนื้อเยื่อของร่างกาย (tissue) ส�าหรับพริกขี้หนูสดและพริกชี้ฟาของไทย มีปริมาณวิตามิน ซี 87.0 90 มิลลิกรัม / 100 g นอกจากนี้พริกยังมีสารเบต้า - แคโรทีนหรือวิตามินเอ สูง (พริกขี้หนูสด
140.77 RE) พริกยังมีสารส�าคัญอีก 2 ชนิด ได้แก่ Capsaicin และ Oleoresinโดยเฉพาะสาร
Capsaicin ที่ น�ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑรักษาโรค ในอเมริกามีผลิตภัณฑ
จ�าหน่ายในชื่อ Cayenne ส�าหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร สาร Capsaicin ยังมี
คุณสมบัติท�าให้เกิดรสเผ็ด ลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ หัวไหล่ แขน บั้นเอว และส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย และมีผลิตภัณฑจ�าหน่ายทั้งชนิดเป็นโลชั่นและครีม ( Thaxtra - P Capsaicin) แต่การ
ใช้ในปริมาณที่มากเกินไป อาจมีผลกระทบต่ออาการหยุดชะงักการท�างานของกล้ามเนื้อได้เช่นกัน
อ้างอิงข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/พริก
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บทความ

ประกายดาว
ไมตัดดอกเอกลักษณชนิดใหม
ของมูลนิธิโครงการหลวง

สุรวิช วรรณไกรโรจน, วันดี สุริยะวงศ, สุมิตรา อ�านาจผูก
และ เกียมศักดิ์ ค�าแปง

ไม้ประดับทั้งในรูปไม้ตัดออก ไม้ตัดใบ และไม้กระถาง เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้
มูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาวะที่
ไม่อาจใช้ราคาเป็นเครื่องมือทางการตลาดได้นั้น จึงกระท�าได้เพียงวิธีเดียวคือน�าเสนอ
สินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งขันเป็นสินค้าอัตลักษณ (Identity produce) ของมูลนิธิฯ
ไม้ดอกวงศขิง (Zingiberaceae) เป็นไม้ประดับเขตร้อนที่มีความหลากหลายค่อนข้างมาก
โดยมีมากกว่า 50 สกุล 2,000 ชนิด มูลนิธิฯ ได้เคยพัฒนา Curcuma หรือไม้ดอกสกุล
ขมิ้น จนมีความแปลกใหม่ด้านสีสันและรูปทรง ได้พันธุใหม่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ
ตามพระราชบัญญัติพันธุพืชแล้ว 7 พันธุ โครงการวิจัย “การพัฒนาพันธุไม้ดอกวงศขิง”
ซึง่ เริม่ ในป 2558 ได้รวบรวมพันธุไ ม้ดอกวงศขงิ จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพเมียนมาร และสาธารณรัฐอินเดีย แล้วประเมินศักยภาพเบื้องต้น
พบว่า บางพันธุข องไม้ดอกวงศขงิ บางชนิด เช่น ประกายดาว (Curcumamyanmarensis)
มีศักยภาพที่จะใช้เป็นไม้ตัดดอกได้
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วารสารโครงการหลวง

ส�าหรับประกายดาวนั้น ได้ถูกพบครั้งแรกโดยหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนา
พันธุไม้ดอกวงศขิง” ในป 2537 ขณะที่เดินทางส�ารวจประชากรของกล้วยไม้ฟามุ่ย
ในเส้นทางบนภูเขาระหว่างช่วงมัณฑะเลย - ตองยี ต่อมาจึงได้พยายามหาตัวอย่างซึ่งมี
กลีบประดับสีขาวมาไว้ที่มูลนิธิโครงการหลวงเนื่องจากเห็นว่าเป็นพืชป่าในพื้นที่ซึ่งสูง
จากระดับน�้าทะเลค่อนข้างมาก ในปถัดมา มูลนิธิแม่ฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภได้ต้น
ตัวอย่างซึ่งกลีบประดับมีสีชมพูมาขยายพันธุ โดยใช้ชื่อว่า “บัวเข็ม” ต่อมาพืชชนิดนี้
ได้ถูกนักอนุกรมวิธานชาวสหรัฐอเมริกา น�าไปตั้งชื่อวิทยาศาสตรว่า Smithatrism
yanmarensisKress [ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็น Curcuma myanmarensis (W. J. Kress)
Škorničk.] ซึ่งมีก้านช่อยาว กลีบประดับสีขาว ถึงชมพูอมม่วง โครงการวิจัย “การพัฒนา
พันธุไม้ดอกวงศขิง” เห็นว่า “บัวเข็ม” หรือ Smithatrismyanmarensis มีศักยภาพที่จะ
น�ามาผลิตเชิงการค้าในลักษณะที่เป็นสินค้าเอกลักษณของมูลนิธิฯ ได้ เนื่องจากมีฤดูดอก
ยาวกว่าพืชสกุล Curcumaชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยจึงได้มุ่งพัฒนาพันธุไม้ดอกชนิดนี้
ทั้งด้วยการรวบรวมพันธุ และการผสมพันธุ เพื่อสร้างความหลากหลายของสีกลีบประดับ
ให้เหมาะกับการผลิตเป็นไม้ตัดดอก
ในป 2559 โครงการ “การพัฒนาพันธุไม้ดอกวงศขิง” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจาก
มูลนิธิโครงการหลวง ได้รวบรวมพันธุประกายดาว ที่มีใบประดับสีต่างๆซึ่งเป็นพืชป่าของ
สหภาพเมียนมาร แล้วน�ามาปลูกประเมินลักษณะด้านนิสัยการเจริญเติบโต และคุณภาพ
ผลิตผลในพืน้ ทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พนั ธุท เี่ หมาะสม
ในการปลูกตัดดอกเชิงการค้า จึงได้ดา� เนินการขึน้ ทะเบียนพันธุจ นได้รบั หนังสือรับรองแล้ว
จ�านวน 5 พันธุ ซึ่งมีลักษณะประจ�าพันธุที่ส�าคัญดังนี้ ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร
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1) ประกายดาว พันธุรอพฟเวอรจิ้น (‘RoPF Virgin’) ความสูงช่อดอกประมาณ
49 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 36 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาวประมาณ 12.5
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยกลาง ประมาณ 4.8 เซนติเมตร ใบประดับส่วนล่างมีสีเขียว ไม่มีขน
ขนาดกว้างประมาณ 1.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบนสีขาว
กว้างประมาณ 1.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร

1) พันธุรอพฟเวอรจิ้น

2) พันธุรอพฟบลัชชิ่ง

2) ประกายดาว พันธุรอพฟบลัชชิ่ง (‘RoPF Blushing’) ความสูงช่อดอกประมาณ
44 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาวประมาณ 13
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยกลาง ประมาณ 6 เซนติเมตร ใบประดับส่วนล่างมีสีเขียว ไม่มีขน
ขนาดกว้างประมาณ 1.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบนสีขาว
แต้มปลายสีชมพูอ่อนมากกว้าง ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร
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วารสารโครงการหลวง

3) ประกายดาว พันธุร อพฟ โรมานซ (‘RoPF Romance’) ความสูงช่อดอกประมาณ
37 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 26 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาวประมาณ 12.5
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยกลางประมาณ 5 เซนติเมตร ใบประดับส่วนล่างมีสีเขียว ไม่มีขน
ขนาดกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบนมี
สีชมพูอ่อน ปลายมีสีชมพู กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร

3) พันธุรอพฟ โรมานซ

4) พันธุรอพฟพิงคกี้

4) ประกายดาว พันธุรอพฟพิงคกี้ (‘RoPF Pinky’) ความสูงช่อดอกประมาณ 44
เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาวประมาณ 13
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยกลางประมาณ 5.5 เซนติเมตร ใบประดับส่วนล่างมีสีเขียว ไม่มีขน
ขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบนมี
สีชมพูอ่อน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตรยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
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5) ประกายดาว พันธุรอพฟ ดีซายร (‘RoPF Desire’) ความสูงช่อดอกประมาณ
40.5 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวประมาณ 28 เซนติเมตร ขนาดช่อดอกยาวประมาณ
11.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยกลางประมาณ 5.5 เซนติเมตร ใบประดับส่วนล่างมีสีเขียว
ไม่มีขน ขนาดกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบน
สีชมพู กว้างประมาณ 1.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร

5) พันธุรอพฟ ดีซายร

ในขณะนี้ ก�าลังน�าประกายดาวทั้งห้าพันธุไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ
ก่อนจะน�าไปปลูกทดสอบการผลิตเป็นไม้ตัดดอกในแปลงเกษตรกรต่อไป
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แกงเลียงกุงนํ้าขน
ใสผักรวมและโหระพา
สวนผสม
กุ้งสดแกะเปลือกคงหาง
เห็ดนางรมดอยโครงการหลวง
ฟักทองญี่ปุ่นโครงการหลวง
ข้าวโพดฝักอ่อนโครงการหลวง
โหระพาเด็ดใบ
น�้าสต็อกไก่
น�้าปลา

500
300
400
5
10
2
2

กรัม
กรัม
กรัม
ฝัก
กรัม
ถ้วย
ช้อนโตะ

10
3
½
½
3

เม็ด
หัว
ช้อนชา
ช้อนโตะ
ตัว

สวนผสมเครื่องแกงเลียง
พริกไทยเม็ด
หอมแดง
รากผักชีซอย
กะป
กุ้งสดลวกพอสุก

วิธีทํา
ท�าเครื่องแกงเลียง โดยเตรียมครกใส่พริกไทยเม็ดลงไปโขลกให้ละเอียด จากนั้นจึงใส่หอมแดง
รากผักชี และกะปโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดละเอียดและเข้ากันดีจึงค่อยเติมกุ้งลวก โขลกให้เข้ากัน
อีกครั้ง ตักใส่ชามพักไว้ ต่อมาน�าฟักทองญี่ปุ่น และข้าวโพดฝักอ่อนมาล้างน�้าให้สะอาด ยกขึ้นมา
พักไว้ให้สะเด็ดน�้า เห็ดนางรมดอยให้ฉีกเป็นดอก ฟักทองญี่ปุ่นให้หั่นเป็นชิ้นเล็ก ส่วนข้าวโพดฝักอ่อน
ให้ผ่าครึ่งตามยาว น�าวัตถุดิบทั้งหมดใส่จานพักไว้ เตรียมหม้อใบขนาดใหญ่ใส่น�้าสต็อกไก่ตั้งไฟแรง
เมื่อน�้าเดือดจึงใส่ฟักทองญี่ปุ่นลงไปครึ่งหนึ่ง ต้มให้กึ่งสุกกึ่งดิบประมาณ 2 นาที น�าขึ้นมาใส่ลงใน
เครื่องปั่นอาหาร ปั่นให้เนื้อฟักทองพอหยาบแล้วใส่ลงไปในหม้อใบเดิม จากนั้นจึงใส่เครื่องพริกแกง
เลียงที่เตรียมไว้ลงไป ตามด้วยน�้าปลา คนให้ส่วนผสมเข้ากันและเครื่องแกงเลียงละลายทั้งหมด
จากนั้นใส่เห็ดนางรมดอย ฟักทองญี่ปุ่นที่เหลือ ข้าวโพดฝักอ่อน โหระพา และกุ้งสด คนให้เข้ากัน
ต้มต่อไปจนผักต่างๆ และกุ้งสุกดี ได้เป็นแกงเลียงน�้าข้น ชิมปรับรสชาติตามชอบ จึงปดไฟและตักใส่
ถ้วย พร้อมเสิรฟขณะร้อน
..ภาพและเรื่อง โดย สุทธิพงษ สุริยะ นักปันแบรนดอาหารและสินค้าการเกษตร FB : Karb Studio..
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บุคคลในเรื่อง

นางพิมพา เชื้อกอง
อายุ 60 ป

เกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
“ปาปลูกอาโวคาโด มา 30 กว่าปแล้วค่ะ เมื่อก่อนท�าไร่เลื่อนลอยไม่มีที่ทางเป็นหลักแหล่ง
ต้องขึ้นไปตัดต้นไม้ท�าไร่ไปทั่ว จนในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านเสด็จมาที่บ้านแม่ขนิลเหนือ และได้ตั้ง
โครงการหลวงทุ่งเริงขึ้น ปาก็ได้ปลูกอาโวคาโด พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ เริ่มแรกปลูกพันธุโซเควท
ต่อมาปลูกพันธุปเตอรสัน พันธุบัคคาเนีย พันธุบูท 7 พันธุบูท8 และพันธุพิงคเคอตัน เป็นพันธุใหม่ที่
โครงการหลวงน�ามาให้ปลูก ตอนแรกที่เริ่มปลูกยังไม่ค่อยมีความรู้พ่นยา ใส่ปุยไปเรื่อย แต่เจ้าหน้าที่
โครงการหลวงเข้ามาหาที่แปลงตลอด มาให้ค�าแนะน�า การปลูก ดูแล เสียบยอด ตัดแต่งกิ่ง และให้ใช้
ปุยอินทรียและสารชีวภัณฑ เวลาคนซื้อไปทานจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ”
“อาโวคาโดที่เก็บเกี่ยวได้ก็ส่งให้กับโครงการหลวงเป็นหลัก แต่ในหมู่บ้านมีอาโวคาโดเยอะ
ผลที่แก่จัดจะแยกน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑขาย โดยได้มีการร่วมกลุ่มกับกับเกษตรกรในพื้นที่
จัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ 6 ต�าบลบ้านปง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ท�าผลิตภัณฑแชมพู ครีมนวด โลชั่น สบู่จากอาโวคาโด ก่อตั้งมาตั้งแต่ป 2541
มีปาเป็นประธานกลุ่ม ส่งขายนอกหมู่บ้าน เงินที่ได้ก็น�ามาหมุนเวียนท�าให้คนในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น”
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นายอิทธิพล ดอยสะอาด
อายุ 47 ป

เกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
“ก่อนโครงการหลวงเข้ามา รายได้ไม่ค่อยมี ต้องออกไปรับจ้างข้างนอก แต่ก่อนหน้านั้นผมยัง
เคยปลูกข้าวโพด กับปลูกข้าวไร่ แต่พอโครงการหลวงได้เข้ามาสนับสนุน ผมก็ไปเข้าร่วมได้ประมาณ
ปกว่าแล้ว ชีวิตดีขึ้นมาก พื้นที่ตรงนี้ 4 ไร่ ผมปลูกเสาวรส ในปแรกมีรายได้ 80,000 บาท นอกจากนี้
ยังปลูก มะม่วง ลิ้นจี่ อาโวคาโด และปลูกผักไว้ทาน”
“เสาวรสที่ปลูก ดูแลรักษายากพอสมควร มีทั้งปัญหาติดโรค ใบเหี่ยว ผลเน่า แต่ได้มีเจ้าหน้าที่
โครงการหลวงเลอตอ มาให้ค�าแนะน�า การปลูก ดูแล ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุย ตัดแต่งลูกที่ไม่สมบูรณออก
เสาวรสใช้ระยะเวลาการปลูก 6 - 8 เดือน แต่ผลผลิตออกไม่พร้อมกันก็จะทยอยเก็บไปส่งที่โครงการ
หลวง ถ้าไม่มีโครงการหลวงก็แย่เหมือนกัน ต้องหาตลาดเอง ต้องออกไปไกลผลผลิตช�้าไปหมด”
“ ภูมิใจมากที่โครงการหลวงเข้ามาที่บ้านเรา
ผมคิดว่าหมู่บ้านเราเจริญขึ้นเยอะ เปรียบเทียบจากเมื่อก่อน การเดินทางค่อนข้างล�าบาก
ถ้ามีชาวบ้านล้มป่วยทีก็ต้องหามไปเพราะไม่มีรถ บางครั้งก็เสียชีวิตระหว่างทาง
ตั้งแต่โครงการหลวงเข้ามาพัฒนาก็ท�าให้ตอนนี้ดีขึ้นเยอะ ”
นายอิทธิพล ดอยสะอาด
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
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ผัดพริกหวานสองสี
ใสซูกินีและไขนกกระทา
สวนผสม
พริกหวานแดงโครงการหลวง
พริกหวานเหลืองโครงการหลวง
ซูกินีโครงการหลวง
ไข่ไก่
ไข่นกกระทาต้มสุกแกะเปลือก
กระเทียมเล็ก
ซีอิ๊วขาว
น�้ามันหอย
น�้าตาล
น�้ามันพืช

1
1
1
1
5
7
2
1
½
2

ลูก
ลูก
ลูก
ฟอง
ฟอง
กลีบ
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
ช้อนชา
ช้อนโตะ

วิธีทํา

เตรียมหม้อใบเล็กใส่น�้าตั้งไฟ เมื่อน�้าเดือดจึงใส่ไข่นกกระทาลงไปต้ม ประมาณ 5 นาที
เมื่อไข่สุกดีจึงน�าขึ้นมาแช่น�้าเย็น ปอกเปลือกและผ่าครึ่ง ใส่จานพักไว้ ขั้นตอนต่อมาล้างซูกินี
ให้สะอาด ผ่าครึ่งตามยาว จึงค่อยหั่นเป็นแว่นเฉียงใส่จานพักไว้ พริกหวานแดงและเหลืองให้หั่น
เป็นเส้นบางใส่จานพักไว้ ส่วนกระเทียมให้ทุบพอหยาบๆ เตรียมการผัดโดยน�ากระทะใส่น�้ามันพืช
ตั้งไฟ เมื่อกระทะร้อนได้ที่จึงใส่กระเทียมทุบลงไปเจียวให้เหลืองกรอบ ตอกไข่ไก่ลงไปคนไข่ให้
เข้ากันจนกระทั่งไข่สุกตักใส่จานพักไว้ จากนั้นใส่ซูกินีและพริกหวานที่หั่นเตรียมไว้ลงไปผัดปรุงรส
ด้วยซีอิ๊วขาว น�้ามันหอย และน�้าตาล ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีจนกระทั่งสุก แล้วโรยไข่ผัดพร้อมไข่
นกกระทาต้มสุกแกะเปลือกผ่าครึ่งลงไป ผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง ชิมรสชาติตามชอบปดไฟ
ตักใส่จาน พร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ

..ภาพและเรื่อง โดย สุทธิพงษ สุริยะ นักปันแบรนดอาหารและสินค้าการเกษตร FB : Karb Studio..
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ไอที 4.0

การบูรณาการ

Blockchain
กับการประยุกต ใช ในระดับองคกร
แผนกสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง

Blockchain คืออะไร ?
Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่าย
ใยแมงมุมที่เก็บสถิติการท�าธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพยชนิดอื่นๆ ในอนาคต โดยไม่มีตัวกลาง
คือสถาบันการเงินหรือส�านักช�าระบัญชี จึงเท่ากับว่า Blockchain เป็นระบบโครงข่ายในการท�า
ธุรกรรมต่างๆ โดยการตัดตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ออกไป ท�าให้ต้นทุน
การท�าธุรกรรมถูกลงและอาจจะส่งผลให้สถาบันการเงินทีเ่ ป็นตัวกลาง รวมไปถึงส�านักช�าระบัญชีตา่ งๆ
อาจไม่จ�าเป็นต้องมีอีกต่อไปในอนาคต หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ
ขณะที่ Blockchain ไม่เพียงมีบทบาทอยู่แค่การท�าธุรกรรมทางการเงินหรือแค่ระบบทางการ
เงินเท่านั้น แต่ยังสามารถน�าไปประยุกตใช้กับระบบอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การเก็บสถิติการเลือกตั้ง
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การให้ยืม Cloud Storage ระหว่างกัน บริการ Co-location ระบบ Peer
to Peer Lending ระบบบันทึกประวัติทางการแพทย ระบบจัดเก็บกรรมสิทธิ์ทรัพยสินต่างๆ เช่น
ทะเบียนรถ, โฉนดที่ดิน, หุ้น, ระบบแต้มส่งเสริมการขายอย่าง The One Card หรือ Stamp 7-11
และอื่นๆอีกมากมาย ถ้าเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Blockchain ก็จะสามารถเพิ่มเสถียรภาพให้ระบบ
และลดต้นทุนในการขยายระบบได้อย่างมหาศาล
ปัจจุบนั เหล่าธนาคารเองก็ตดั สินใจเข้ามาลงทุนในการท�า Blockchain มากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยล่าสุด
เหล่าสถาบันการเงินอย่างธนาคาร Citibank ตลาดหลักทรัพย NASDAQ รวมไปถึงบริษัท VISA
ก็ได้เข้าลงทุนในบริษัท Blockchain ชั้นน�าอย่าง Chain.com เพื่อแนวทางรักษาตลาดเทคโนโลยีนี้
เช่นกัน

Blockchain ประกอบดวย 4 สวนหลักสําคัญ คือ
1. กล่องเก็บข้อมูล หรือ Block ท�าหน้าที่กระจายไปให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเก็บเอาไว้ โดยข้อมูล
เหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ และทุกๆ ครั้งที่มีการท�าธุรกรรมใหม่เกิดขึ้นจะมีการ
สร้างกล่องใหม่ขึ้นมา
2. จากนัน้ จึงน�ากล่องมาผูกเข้าด้วยกัน หรือทีเ่ รียกว่า Chain โดยการผูกด้วยวิธี Hash Function
ซึ่งเปรียบเสมือนลายนิ้วมือของไฟลที่ใช้ในการ Verify หรือยืนยันความถูกต้องจากข้อมูลที่แต่ละคน
ถือเอาไว้ ถือเป็นตัวแทนของข้อมูลต้นฉบับ ซึ่งค่าที่ได้จากการ Hash นี้มีโอกาสที่ซ�้ากันยากมาก
จึงเป็นคุณสมบัติที่เชื่อมั่นได้ในการน�ามาใช้ยืนยัน (Verify) ข้อมูลที่แต่ละบุคคลถือไว้
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3. การตกลงร่วมกัน หรือ Consensus เพือ่ ก�าหนดข้อตกลงทีต่ อ้ งเห็นพ้องร่วมกันด้วยอัลกอริทมึ
ต่างๆ แล้วแต่การตกลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องกฎและเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย
ของผู้ใช้
4. ขั้นตอนการตรวจสอบ หรือ Validation เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นร่วมกัน ซึ่งกระบวนการ
ตรวจสอบต้องเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมีการท�าธุรกรรมใดๆเกิดขึ้นจะสร้างกล่องใหม่ขึ้น
จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงกล่องนั้นเข้ากับห่วงโซ่เดิมที่ผูกรวมกัน โดยมีการยืนยันตัวเอง
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ซึ่งข้อมูลธุรกรรมที่สร้างใหม่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ใช้
คนอื่นๆ ในห่วงโซ่ผ่านข้อตกลงที่มีร่วมกันก่อนหน้านี้ และระบบจะท�าการตรวจสอบ กระนั้นจึงท�าให้
เทคโนโลยี Blockchain ได้รับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความถูกต้องสูง

ขอดีของ Blockchain ยกตัวอยางเชน
1. Blockchain เปรียบเสมือนการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งสามารถแชรไปได้เป็นห่วงโซ่ หรือ
Chain โดยที่ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของของข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นเมื่อข้อมูลถูกบันทึกไว้ใน Blockchain
ไม่สามารถถูกปลอมแปลงหรือถูกแก้ไขได้ และสามารถติดตามล�าดับการบันทึกข้อมูลย้อนหลังทัง้ หมด
ได้อย่างโปร่งใส จึงท�าให้ยากต่อการทุจริต
2. ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในกล่องที่อยู่บน Blockchain จะไม่ถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่ง จะถูก
กระจายไปจัดเก็บบนฮารดแวรหลายๆเครือ่ ง ซึง่ เราจะเรียกฮารดแวรแต่ละชุดนีว้ า่ Node เมือ่ จุดใดจุด
หนึ่งเล็กๆในระบบเสีย จะไม่ส่งผลท�าให้ระบบทั้งระบบล่ม
3. เมื่อธุรกรรมหรือสัญญาถูกจัดเก็บในรูปของข้อมูล การน�าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อ
บังคับให้ท�าตามสัญญาหรือธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นก็สามารถท�าได้โดยอัตโนมัติ และยังน�าไปประยุกต
ใช้รูปแบบอื่น เช่น การแจ้งเตือนเมื่อสัญญาก�าลังจะหมดอายุได้ เป็นต้น และเมื่อการท�าธุรกรรมหรือ
สัญญาเหล่านี้ไม่ต้องมีตัวกลาง ก็จะสามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกมาก
4. รองรับการเข้ารหัสส�าหรับข้อมูลแต่ละชุดได้ ดังนั้นถึงแม้ข้อมูลของเราจะถูกกระจายไปยัง
Node อื่นๆ และอาจถูกบางคนมองเห็น แต่คนอื่นๆ ก็จะไม่สามารถถอดรหัสข้อความของเราได้
นอกจากตัวเราเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านี้ที่เราอนุญาตให้เข้าถึงได้เท่านั้น

การประยุกตใช Blockchain ยกตัวอยางเชน
ส�าหรับการใช้ในองคกรทีม่ กี ารใช้ระบบ ERP (ERP, WPS, MES, CRM) สามารถน�า Blockchain
มาใช้ เพือ่ ช่วยให้การท�าธุรกรรมทางการเงิน การติดตามการซือ้ และจัดส่งผลิตภัณฑ การดูแลลูกค้า ฯลฯ
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ จนลดข้อพิพาท เพิ่มความพึงพอใจขอลูกค้า และสามารถติดตามข้อมูลและใช้
ส�าหรับการอ้างอิงได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงคใด นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการน�า Blockchain
ไปใช้งานจริงในปัจจุบันแล้ว เช่น งานด้านธุรกรรมหรือสัญญา เช่น การเงิน โดยสามารถใช้งานแทน
เอกสารในรูปแบบเดิมๆได้เลย ปลอดภัย และลดค่าใช้จา่ ย และในอุตสาหกรรมประกันภัย Blockchain
จะเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสและปองกันปัญหาการทุจริตในวงการประกันภัย
ที่มา : https://www.depa.or.th/th/article-view/blockchain-work
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สวนผสม
เนื้อไก่บด
เส้นหมี่
ผักบัตเตอรเฮดโครงการหลวง
กระเทียมสับละเอียด
ขิงขูด
น�้าพริกเผา
น�้ามันหอย
น�้ามันมะกอก
สวีทเบซิลโครงการหลวง
ผักชี

300 กรัม
100 กรัม
2 หัว
3 กลีบ
2 ช้อนโตะ
2 ช้อนโตะ
¼ ถ้วย
1 ช้อนโตะ
ตามชอบ
ตามชอบ

ฟงเกอรฟูด
ไกทรงเครื่อง
กับเสนหมี่
และผักสด

สวนผสมแตงกวาญี่ปุนดอง
แตงกวาญี่ปุ่นโครงการหลวง
พริกชี้ฟาแดงหั่นบาง
กระเทียมทุบ
น�้าส้มสายชูไวนขาว
น�้าผึ้ง
น�้าต้มสุก

2
2
1
4
1
¼

ลูก
เม็ด
กลีบ
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
ถ้วย

วิธีทํา
เตรียมท�าแตงกวาญี่ปุ่นดอง โดยน�าน�้าส้มสายชูไวนขาว น�้าต้มสุก กระเทียม และน�้าผึ้งใส่ลงใน
ภาชนะ คนให้ส่วนผสมเข้ากัน ตั้งไฟให้ร้อนแล้วยกออกจากเตา จากนั้นใส่แตงกวาญี่ปุ่นสไลดและ
พริกชีฟ้ า ลงไป ปล่อยให้คอ่ ยๆ เย็นลง น�าไปตัง้ พักไว้ ต่อมาเตรียมลวกเส้นหมีโ่ ดยใส่ลงในชามใบขนาด
พอเหมาะเทน�้าร้อนลงไปเพื่อลวกแช่เส้นหมี่ไว้ประมาณ 10 นาที จนกระทั่งเส้นอ่อนนุ่ม เทน�้าออก
ตั้งพักไว้ ขั้นตอนต่อมาเตรียมท�าเครื่องโดยน�ากระเทียม ขิง น�้าพริกเผา และเนื้อไก่ใส่ลงในชาม
คลุกให้ส่วนผสมเข้ากัน ตั้งพักไว้ จากนั้นเตรียมกระทะใส่น�้ามันมะกอกตั้งไฟให้ร้อน ใส่ส่วนผสมไก่
ลงไปผัด เติมน�้ามันหอยลงไปผัดต่ออีก 2 - 3 นาที จนกระทั่งไก่สุกดี ชิมปรับรสชาติตามชอบ ปดไฟ
เตรียมจัดเสิรฟ โดยน�าผักบัตเตอรเฮดใส่จาน ใส่เส้นหมีล่ วกลงไปตามด้วยไก่ปรุงรสและแตงกวาญีป่ นุ่ ดอง
โรยหน้าด้วยสวีทเบซิลและผักชีพร้อมรับประทาน
..ภาพและเรื่อง โดย สุทธิพงษ สุริยะ นักปันแบรนดอาหารและสินค้าการเกษตร FB : Karb Studio..
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คลินิกพืช

โดย ศูนยอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

การใชฟโรโมนดวงหมัดผัก
รวมกับกับดักแบบครอส
ด้วงหมัดผักอยู่ในวงศ Chrysomelidae อันดับ Coleoptera โดยชนิดที่พบในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ คือ ด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta sinuata) และด้วงหมัดผักสีน�้าเงิน (Phyllotreta
chontanica) โดยเป็นแมลงศัตรูผักที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับพืชตระกูลกะหล�่า เช่น คะน้า
กะหล�่าปลี ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี และผักกวางตุ้ง เป็นต้น โดยเฉพาะในสภาพอากาศช่วงต่อ
ระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อน ลักษณะการท�าลายของตัวอ่อนด้วงหมัดผักคือกัดกินหรือชอนไชเข้าไป
กินอยู่บริเวณโคนต้นหรือรากของผักท�าให้ผักเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโต หากรากถูกท�าลายมากๆ
อาจท� าให้ผัก ตายได้ ส่วนตัวเต็มวัยจะกั ด กิ นใบท� า ให้ ใบมี รู พ รุ นซึ่ ง บางครั้ ง พบกั ด กิ นล� า ต้ นและ
กลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดดขึ้น
จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ด้วงหมัดกระโดด และสามารถบินได้ไกลๆ รูปร่างลักษณะของตัวเต็มวัย
ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีขนาดเล็ก เพศเมียมีอายุเฉลี่ย 34.67 วัน เพศผู้มีอายุเฉลี่ย 60.2 วัน เพศเมีย
พร้อมผสมพันธุหลังเป็นตัวเต็มวัยได้ 1 - 2 วัน และสามารถวางไข่ได้ประมาณ 264 ฟอง โดยวางเป็น
ฟองเดี่ยวๆ หรือวางเป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่มักวางไข่บนพื้นดินบริเวณโคนต้นของพืชอาศัย (จอมสุรางค
และคณะ, 2550)
การปองกันก�าจัดด้วงหมัดผักท�าได้โดยการไถดินตากแดดเพื่อท�าลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อาศัย
ในดิน การใช้จลุ นิ ทรีย เช่น ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae แบคทีเรียบาซิลลัส ทูรงิ เยนซีส
เพื่อก�าจัดตัวอ่อนในดิน และการใช้สารเคมี เช่น กลุ่มคารบาเมท (คารบาริล) กลุ่มออรกาโนฟอสเฟต
(โพรฟโนฟอสโพรไทโอฟอส) กลุ่มฟพโพลล (ฟโปรนิล) กลุ่มนีโอนิโคตินอยด (โมแลน) เพื่อก�าจัด
ตัวเต็มวัย (สัจจะ, 2558) แต่บ่อยครั้งการฉีดพ่นสารเคมีให้ผลในระดับต�่า เนื่องจากพฤติกรรมของ
ด้วงหมัดผักที่กระโดดและสามารถบินได้ไกล รวมทั้งยังเสี่ยงต่อการตกค้างของสารพิษในผลิตผลด้วย
ปัจจุบันการปลูกพืชในระบบที่เน้นความปลอดภัยจะมีการใช้ฟโรโมนเป็นเหยื่อล่อ ฟโรโมนที่สามารถ
น�ามาใช้ก�าจัดศัตรูพืชมี 3 ประเภท คือ สารดึงดูดเพศตรงข้าม สารน�าทาง สารท�าให้เกิดการรวมกลุ่ม
ซึ่งการใช้จะขึ้นอยู่กับศัตรูพืชแต่ละชนิด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาพฤติกรรมของด้วงหมัดผักที่มี
ทั้งเพศผู้และเพศเมีย สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิดในพืชตระกูลกะหล�่า และชอบอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม ดังนั้นการใช้ฟโรโมนร่วมกับกับดักจึงน่าจะมีประสิทธิภาพในการก�าจัดด้วงหมัดผักได้ดีที่สุด
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ฟโรโมน คือสารเคมีที่สัตวชนิดต่างๆ สร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถูกปล่อยออกมาภายนอก
ร่างกาย มีผลท�าให้สัตวชนิดเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสรีระ สัตวจะใช้ฟโรโมน
ในหลายวัตถุประสงค ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดเพศตรงข้าม บอกต�าแหน่ง บอกอาณาเขต หรือใช้
เตือนภัยภายในฝูงให้รู้ถึงอันตราย ตัวอย่างเช่น มดจะเดินตามกันเป็นระเบียบก็เพราะมดใช้ฟโรโมน
ในการน�าทาง มดตัวอื่นเมื่อได้กลิ่นฟโรโมนก็จะเดินตามไปกินอาหารและทยอยขนกลับไปรังถ้ามด
ตัวไหนชักช้าไม่ทันเพื่อนก็จะเดินไปยังอาหารได้โดยไม่หลงทาง (สวทช., 2562)
การใช้ฟโรโมนในการดึงดูดด้วงหมัดผักแถบลายจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน วิธีการใช้ง่ายมีประสิทธิภาพในการควบคุมได้ดีและใช้งานได้นานจากรายงานของ Peng และ
Weiss (1992) ทราบว่าด้วงหมัดผัก Phyllotreta cruciferae มีการผลิตฟโรโมน ต่อมา Peng, et al.
(1999) ได้ศึกษาถึงฟโรโมนแบบรวมกลุ่มของด้วงหมัดผักที่ผลิตขึ้นพบว่าฟโรโมนถูกปล่อยออกมาจาก
ด้วงหมัดผักเพศผู้นอกจากนี้มีรายงานการตรวจสอบสารประกอบที่ปล่อยออกมาจากด้วงหมัดผัก
ชนิดนี้ พบว่ามีสารประกอบ himachalene sesquiterpene 4 ชนิด ซึ่งมี (+)-P-cadinene เป็น
องคประกอบ (Soroka et al., 2005)
ผลิตภัณฑฟโรโมนดวงหมัดผักที่ผลิตโดยโรงชีวภัณฑ มูลนิธิโครงการหลวง

รูปแบบของผลิตภัณฑ
สารล่อดึงดูดแมลงมีลักษณะเป็นของเหลวบรรจุในจุกพลาสติก น�าไปใช้กับกับดักแบบครอส
(Cross trap) ซึ่งท�าด้วยฟวเจอรบอรด 2 แผ่น ซึ่งน�ามาประกอบกันเป็นกับดักหุ้มด้วยพลาสติก
ทากาวเหนียว
30 ชม.
1 การเตรียมกับดักแบบครอส
1.1 ตัดแผ่นฟวเจอรบอรดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
7 ชม.
ขนาด 30x35 ซม.
7 ชม. 35 ชม.
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1.2 ตัดแผ่นบอรด 2 แผ่น ออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 7x7 ซม. แล้วใช้คัดเตอรผ่าทั้ง
สองแผ่นออกเป็นแนวยาวจากตรงกลางของขอบบนลงมาด้านล่างจนถึงช่องสี่เหลี่ยมที่ตัดไว้แผ่นหนึ่ง
ส่วนอีกแผ่นตัดจากขอบล่างขึ้นไปหาช่องนั้น
1.3 น�าฟวเจอรบอรดที่ตัดไว้ทั้ง 2 แผ่น มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยน�าส่วนที่ผ่าตรงกลาง
เสียบเข้าด้วยกัน (ภาพที่ 1 และ 2) แผ่นฟวเจอรบอรดจะต่อเชื่อมกันพอดี (ภาพที่ 3)
1
2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

1.4 เตรียมไม้ส�าหรับเป็นหลักยึด
ความยาว 50 เซนติเมตร ตัดส่วนโคน
ของหลักให้แหลม เพื่อง่ายต่อการปักลง
บนพื้นดิน (ภาพที่ 4) ใช้มีดผ่าด้านบน
ตามขวางลึกประมาณ 10 เซนติเมตร
ตัดกันเป็นรูปกากบาท (ภาพที่ 5) แล้ว
น� า ฟ ว เจอร บ อร ด ที่ เ ตรี ย มไว้ ม าเสี ย บ
เข้ า ตรงรอยผ่ า ด้ า นบนของหลั ก ยึ ด
(ภาพที่ 6) เพื่อใช้ยึดกับตัวกับดัก

ภาพที่ 4

ภาพที่ 3

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

1.5 วิธีติดสารดึงดูดเข้าไปในกับดัก โดยน�าฝาขวดขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร
มาใช้บรรจุ parafﬁn gel และสารดึงดูด (ภาพที่ 7) และใช้ส�าลีหยดสารดึงดูดลงไป (ภาพที่ 8)
น�าทั้งสองแบบผูกติดตรงช่องที่ตัดไว้บนฟวเจอรบอรด

ภาพที่ 7 ลักษณะการใช้สารดึงดูดด้วงหมัดผัก
ใน parafﬁn gel ร่วมกับกับดักแบบครอส

ภาพที่ 8 ลักษณะการใช้สารดึงดูดด้วงหมัดผัก
หยดบนส�าลี ร่วมกับกับดักแบบครอส
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2 วิธีการติดกับดัก
แขวนสารล่อดึงดูดด้วงหมัดผักซึ่งบรรจุในส�าลี หรือบรรจุ parafﬁn gel ใช้ลวดผูกกับแผ่น
ฟวเจอรบอรดตรงช่องสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 6) น�ากาวเหนียวทาบนแผ่นพลาสติกที่หุ้มฟวเจอรบอรด
จากนั้นน�าไปติดตั้งในแปลงปลูกพืชช่วงก่อนหรือหลังย้ายปลูกไม่เกิน 3 สัปดาห เพื่อลดปริมาณ
ด้วงหมัดผักตั้งแต่เริ่มปลูกพืชต่อเนื่องจนถึงเก็บเกี่ยว วางกับดักระยะห่าง 3-4 เมตร ให้สูงกว่าระดับ
ความสูงของต้นพืช 10 - 20 เซนติเมตร สารล่อจะออกฤทธิ์นาน 4 สัปดาห (28 วัน) จึงต้องเปลี่ยน
อันใหม่มาแทน และต้องเปลี่ยนพลาสติกใสที่ทากาวเหนียวเมื่อกาวมีความเหนียวลดลง
3 ทดสอบและประเมินการยอมรับการใชสารดึงดูด
3.1 การเตรียมความพร้อมในการวิจัย
1) ชี้แจงรายละเอียดวิธีการวิจัย และเตรียมการทดสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่
2) คัดเลือกแปลงเกษตรกรร่วมการทดสอบโดยเลือกเกษตรกร 3 ราย ที่ปลูกผักกาดขาว
ปลีที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเปา จ.เชียงราย
3.2 ทดสอบประสิทธิภาพสารดึงดูดด้วงหมัดผักแถบลายทีเ่ ป็นศัตรูพชื ส�าคัญของผักกาดขาวปลี
วางแผนการทดสอบแบบ Randomized Complete Block Design จ�านวน 3 ซ�้า เกษตรกร 3 ราย
โดยติดตัง้ กับดักแบบครอสหุม้ พลาสติก ทากาวเหนียว วางห่างกัน 3 เมตร หลังย้ายปลูก 7 วัน (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 สภาพแปลงปลูกผักกาดขาวปลีของเกษตรกร 3 ราย ที่ใช้ฟโรโมนติดในกับดักแบบครอส
(ในกรรมวิธี2 และ3)
งานทดลองแบงออกเปน 3 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 วิธีการของเกษตรกร (ใช้สารก�าจัดแมลง)
กรรมวิธีที่ 2 ใช้สารดึงดูดใน parafﬁn gel ร่วมกับดักกาวเหนียว
กรรมวิธีที่ 3 ใช้สารดึงดูดหยดบนส�าลี ร่วมกับดักกาวเหนียว
บันทึกจ�านวนด้วงหมัดผักแถบลายที่ติดบนกับดัก ทุก 7 วัน วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
3.3 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑโดยการสัมภาษณเกษตรกรที่ร่วมการทดสอบ
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4 สรุปผลการทดสอบและวิจารณ
สารดึงดูดและกับดักที่ติดตั้งในแปลงปลูกผักกาดขาวปลีของเกษตรกร 3 ราย ณ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงห้วยโป่ง ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าได้ผลดีทั้ง 2 วิธีการ
(กรรมวิธีที่ 2 และ 3) สามารถดักจับด้วงหมัดผักได้จ�านวนมาก (ภาพที่ 10) แต่กับดักที่ใช้สารดึงดูดใน
parafﬁn gelสามารถดักจับได้จ�านวนมากกว่าที่ใช้สารดึงดูดหยดลงในส�าลี แต่ทั้ง 2 วิธีไม่แตกต่าง
ทางสถิติระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ประมาณ 19,000 - 25,000 ตัว (ตารางที่1) ส�าหรับวิธีการ
ของเกษตรกรซึ่งใช้สารเคมีฉีดพ่นไม่สามารถนับจ�านวนได้แต่พบด้วงหมัดผักแถบลายตายบนต้น
ผักกาดขาวปลีอยู่บ้างจากการโดนสารก�าจัดแมลง และพบร่องรอยกัดกินเนื้อใบเป็นรูทั่วทุกต้น
เนื่องจากอากาศแปรปรวนมีฝนตกนอกฤดู และตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่พืชใกล้ระยะ
ห่อหัว ท�าให้ผักกาดขาวปลีไม่ห่อหัว และเกิดโรคใบจุดจากเชื้อรา Alterneriaจึงไม่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารดึงดูดด้วงหมัดผักแถบลายในกับดักแบบครอส
ด้วยการใส่สารดึงดูดใน parafﬁn gel และส�าลี ผูกติดกับกับดัก
จํานวนดวงหมัดผักแถบลายที่ติดกับดักกาวเหนียว (ตัว) ในพื้นที่ทดสอบ 1 งาน1/
ระยะเวลา
7 วัน
14 วัน
21 วัน
28 วัน
รวม
ระยะเวลา
7 วัน
14 วัน
21 วัน
28 วัน
รวม

แปลงที่ 1
วิธีเกษตรกร 2/ สารดึงดูดใน parafﬁn gel
1,391
4,756
4,739
5,510
16,396

สารดึงดูดหยดสําลี
1,981
5,349
2,257
4,909
14,496

แปลงที่ 2 3/
สารดึงดูดใน parafﬁn gel
5,163
3,235
2,160
10,558

สารดึงดูดหยดสําลี
4,543
2,969
1,797
9,309

วิธีเกษตรกร
-
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ระยะเวลา
7 วัน
14 วัน
21 วัน
28 วัน
รวม

วิธีเกษตรกร
-

แปลงที่ 3
สารดึงดูดใน parafﬁn gel
8,077
6,421
5,598
5,946
26,042

สารดึงดูดหยดสําลี
5,411
6,958
6,502
6,697
25,568

หมายเหตุ : 1/ เทียบจ�านวนด้วงหมัดผักที่สามารถนับได้จากการติดกับดัก
2/ เกษตรกรใช้วิธีพ่นสารเคมีก�าจัดแมลง
3/ เป็นแปลงที่พอเก็บผลผลิตได้แต่น้อยมาก และคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ

ภาพที่10 ด้วงหมัดผักแถบลายที่ติดกับดักกาวเหนียว
อางอิง

จอมสุรางค ดวงธิสาร วีรเทพ พงษประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ และจิราพร ตยุติวุฒิกุล. 2550. ชีววิทยา
และนิเวศวิทยาของด้วงหมัดผักแถบลายในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย.
วิทยาสารก�าแพงแสน 5 (1) : 20-29.
จิราพร กุลสาริน และอภิวัฒน ธีรวุฒิกุลรักษ. 2560.โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดด้วงหมัดผัก
ในโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สัจจะ ประสงคทรัพย. 2558. ด้วงหมัดผักแถบลาย. (ระบบออนไลน). แหล่งข้อมูล: http://hort.ezathai.org
/?p=3489 (14 ตุลาคม 2558).
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). 2562. ฟโรโมน (ระบบออนไลน).
www.nstda.or.th/
Soroka, J. J., R. J. Bartelt, B. W. Zilkowski and A. A. Cosse´. 2005. Responses of ﬂea beetle
Phyllotretacruciferae to synthetic aggregation pheromone components and host plant
volatiles in ﬁeld trials. Journal of Chemical Ecology (in press) 8: 1829-1843.
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รักษสุขภาพ

เตือนภัย 6 โรคยอดฮิต! ที่มากับหนาหนาว
ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นลง และบางพื้นที่อาจเย็นลงเฉียบพลัน ท�าให้อุณหภูมิ
ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสภาพอากาศเช่นนี้ อาจท�าให้ร่างกายป่วยได้ง่ายกว่าปกติ
นอกจากนี้อากาศเย็นยังเอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุด ฉะนั้นเมื่อถึงฤดูหนาว
เราต้องระวัง 6 โรคส�าคัญ คือ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไข้หัด อุจจาระร่วง และไข้สุกใส
โดยควรศึกษาสาเหตุ และอาการในเบื้องต้น เพื่อจะได้หาวิธีปองกัน หรือดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค

ไขหวัด
ไข้หวัด คือโรคพื้นฐานที่เป็นได้แทบจะทุกฤดูกาล แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอาจจะเป็นได้ง่ายกว่า
ปกติถึง 2 เท่า ไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ เชื้อที่พบบ่อยคือ
เชื้อ “ไรโนไวรัส” (Rhinovirus) โดยผู้ป่วยมักมีอาการคัดจมูก น�้ามูกไหล ไอจาม คันคอ น�ามาก่อน
จากนั้นจะเริ่มมีไข้ หนาวสั่น ปวดศรีษะ และปวดเมื่อยตามตัว
วิธีการรักษา
ส�าหรับคนส่วนมากมักหายเอง เมื่อเป็นไข้หวัดควรพักผ่อนมากๆ ดื่มน�้าให้บ่อย เช็ดตัวทุก
ชั่วโมงเพื่อระบายความร้อนในร่างกาย และรับประทานยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดน�้ามูก เหล่านี้เพียง
บรรเทาอาการ ไม่ได้รักษา หรือท�าให้หายเร็วขึ้น แต่ถ้ามีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันนาน ควรพบแพทย
เพื่อเช็คอาการให้ละเอียดต่อไป
ดูแลตัวเองอยางไรใหหางไกลไขหวัด
ควรรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชนตอ่ ร่างกาย เช่น ผลไม้ทมี่ วี ติ ามินซีสงู เป็นต้น ออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ ควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มี
คนพลุกพล่าน เพื่อปองกันการติดเชื้อที่มาจากการ ไอและจาม
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ไขหวัดใหญ
ไข้หวัดใหญ่ มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่รุนแรงกว่า และหากปล่อยไว้จนมีอาการ
แทรกซ้อน อาจท�าให้เสียชีวิตได้ ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส “อินฟลูเอนซา” (Inﬂuenza
virus) ทางระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ท�าให้มีอาการ หนาวสั่น ไข้ขึ้นสูง เจ็บคอ ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อและศีรษะอย่างรุนแรง และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย
วิธีการรักษา
การรักษาคล้ายกับโรคไข้หวัดนั่นคือ ควรดื่มน�้าให้มาก เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย เช็ดตัว
ทุกชั่วโมง รับประทานยาตามอาการ และมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ แต่ไม่จ�าเป็นส�าหรับทุกคน
แต่ถ้ารับประทานยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้น แนะน�าให้พบแพทยทันที
ดูแลตัวเองอยางไรใหหางไกลไขหวัดใหญ
วิธีปองกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีบริการตามโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนทั่วไป นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น แก้วน�้า ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัว ช้อน เป็นต้น และควรใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยน�้าสบู่ เจลแอลกฮอลล หรือเช็ดมือด้วยทิชชู่เปยก เป็นต้น

ปอดบวม
ปอดบวม คือภาวะปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส จนท�าให้มีหนองและสาร
ปนเปือนภายในถุงลม ผู้ป่วยมักมีอาการ คือ ไอ จาม มีเสมหะมาก แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก
คัดจมูก หนาวสั่น มีไข้สูงติดต่อกันเกิน 2 วัน ปอดบวมมักพบหลังจากการเป็นไข้หวัดเรื้อรัง และใน
ผู้ป่วยโรคหอบหืด ปอดบวมมักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กเล็กอายุระหว่าง 5 - 10 ป
วิธีการรักษา
หากมีอาการคล้ายเป็นปอดบวม ควรพบแพทยโดยเร็วที่สุด และหากแพทยวินิจฉัยว่ามีอาการ
ปอดบวมแล้ว จะให้รับประทานยาปฏิชีวนะ ควบคู่ไปกับยาลดไข้ ยาละลายเสมหะ และยาขยาย
หลอดลม พร้อมแนะน�าให้ผู้ป่วยดื่มน�้ามากๆ เพราะน�้าจะช่วยละลายเสมหะได้
ดูแลตัวเองอยางไรใหหางไกลปอดบวม
อาการปอดบวมส่วนใหญ่มักเริ่มจากการเป็นไข้หวัด ดังนั้นเมื่อรู้ว่าเริ่มเป็นไข้หวัด ให้รีบรักษา
เพื่อปองกันภาวะแทรกซ้อน พยายามดื่มน�้าอุ่นมากๆ อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ส�าหรับเด็กเล็ก
ควรฉีดวัคซีนปองกันปอดบวม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และหมั่นรักษาความสะอาด ล้างมือ
บ่อยๆ เพื่อปองกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
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หัด
หัด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า “รูบีโอราไวรัส” (Rubeola virus) เป็นโรคที่พบบ่อย
ในเด็กเล็ก อาการของโรคจะคล้ายไข้หวัด คือมีไข้ มีน�้ามูก มักไอแห้งตลอดเวลา ตาและจมูกแดง
โดยมักมีไข้สูงประมาณ 3 - 4 วันติดต่อกัน จากนั้นจึงขึ้นผื่นแดง ตามร่างกาย โดยผื่นจะค่อยๆ โตขึ้น
และมีสีเข้มขึ้น อาการที่สังเกตได้ว่าจะเป็นหัดคือ ผู้ป่วยมักมีตุ่มใส ๆ ขึ้นในปาก ตรงกระพุ้งแก้มและ
ฟันกราม ซึ่งเป็นตุ่มที่เกิดเฉพาะในโรคหัดเท่านั้น หลังจากผื่นออกประมาณ 2 - 3 วัน อาการก็จะ
ดีขึ้นเรื่อยๆ และหายได้เอง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ โรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม อุจจาระร่วง สมอง
อักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น ทั้งนี้หัดจะติดต่อทางลมหายใจ ไอ จาม กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส
ติดโรคนี้คือวัยเด็กช่วงอายุ 5 - 9 ป
วิธีการรักษา
โรคหัดไม่ใช่โรคร้ายแรงนัก แต่ยงั ไม่มยี ารักษาโดยตรง จึงต้องรักษาตามอาการ เช่น รับประทาน
ยาลดไข้ ดื่มน�้ามากๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ อาการต่างๆ จะทุเลาลงเอง แต่หากมีภาวะแทรกซ้อน
อื่นๆ เช่น หายใจสั้น เจ็บที่หน้าอกขณะหายใจ ชัก ควรรีบพบแพทยโดยด่วน
ดูแลตัวเองอยางไรใหหางไกลโรคหัด
วิธีที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนรวม หัด หัดเยอรมันและคางทูม จะช่วยปองกันโรคหัดได้ โดย
ปัจจุบันเด็กทุกคนจะได้รับวัคซีนนี้เมื่ออายุ 9 - 12 เดือน และต้องฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 6 ป

อุจจาระรวง
อุจจาระร่วง เป็นโรคที่มาพร้อมกับฤดูหนาว ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส “โรต้า”
(Rotavirus) มักพบในเด็ก อายุต�่ากว่า 5 ป โดยกลุ่มที่พบบ่อยที่สุดคือเด็กอายุ 6 - 12 เดือน เพราะ
เด็กวัยนี้ยังมีภูมิต้านทานต�่าและมักมีพฤติกรรมหยิบสิ่งของเข้าปาก ซึ่งเพิ่มโอกาสให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ได้ง่ายขึ้น
อาการคือ มีไข้ ถ่ายเหลวและอาเจียนอย่างหนัก จนอาจเกิดภาวะขาดน�้ารุนแรงถึงขั้นช็อก
หรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการตามที่กล่าวมา ควรพบแพทยโดยเร็วที่สุด เพราะหาก
ปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
วิธีการรักษา
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรง จึงท�าได้แค่ประคับประคองอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น
โดยควรให้ผู้ป่วยจิบสารละลายเกลือแร่บ่อยๆ เพื่อปองกันการขาดน�้า แต่หากผู้ป่วยดื่มน�้าไม่ได้
จ�าเป็นต้องให้น�้าเกลือทางเส้นเลือดแทน ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ และอาการจะค่อยๆ ทุเลาลง
ดูแลตัวเองอยางไร
ปัจจุบันมีวัคซีนปองกันโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน โดยมีทั้งชนิด 2 หรือ 3 ครั้ง
แล้วแต่ชนิดของวัคซีน เด็กสามารถรับได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน วัคซีนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค
และลดความรุนแรงลงได้
อีกปัจจัยส�าคัญไม่แพ้กันคือ ต้องรักษาสุขอนามัยภายในบ้าน เพื่อปองกันเด็กหยิบจับสิ่งของ
แล้วติดเชื้อ ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือย่านชุมชน ก็จะ
ช่วยปองกันโรคได้ส่วนหนึ่ง
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โรคไขสุกใส
โรคไข้สุกใส มักระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวคือเดือนมกราคม - มีนาคม เป็นโรคที่เกิดจาก
เชื้อไวรัส “วาริเซลลา” (Varicella virus) หรือไวรัส “เฮอรปสในมนุษยชนิดที่ 3” (Human
herpesvirus type 3) ติดต่อได้โดยการสัมผัสตุ่มน�้าใสโดยตรง หรือการสัมผัสของใช้ของผู้ป่วย เช่น
แก้วน�้า ผ้าเช็ดหน้า เช็ดตัว ผ้าห่ม ที่นอน หรือสูดหายใจเอาละอองของตุ่มน�้าเข้าไป
พบมากในเด็กอายุต�่ากว่า 15 ป อาการแรกเริ่มจะคล้ายๆ ไข้หวัดใหญ่คือ ผู้ป่วยจะมีไข้ต�่าๆ
เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามร่างกาย แต่จะมีผื่นแดงหรือตุ่มน�้าใสขึ้นตามร่างกาย มีอาการคัน ต่อมา
จะกลายเป็นหนอง หลังจากนั้นจะแห้งและตกสะเก็ดภายใน 5 - 10 วัน และอาการไข้ก็จะค่อยๆ ดีขึ้น
วิธีการรักษา
ไข้สุกใส ต้องรักษาตามอาการ เมื่อมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ งดการใช้ของร่วมกับผู้อื่น และ
หยุดพักจนกว่าจะหายดี ห้ามแคะ แกะเกา บริเวณตุ่ม เพราะอาจท�าให้อักเสบ และเป็นแผลเป็นได้
ส่วนมากผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องพบแพทย เพราะอาการไม่รุนแรง ไม่มีโรคแทรกซ้อน และอาการจะทุเลา
ลงเอง
ดูแลตัวเองอยางไรใหหางไกลไขสุกใส
ปัจจุบันมีวัคซีนปองกันไข้สุกใส โดยฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ปขึ้นไป ผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยเป็น
ก็สามารถฉีดวัคซีนเพื่อปองกันได้เช่นกัน โรคนี้ติดต่อได้ง่ายผ่านการสัมผัส ฉะนั้นเมื่อพบผู้ที่เป็นโรคนี้
ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน หรือสัมผัสถูกตัวกัน แต่ผู้ที่เคยเป็นโรคไข้สุกใสแล้วจะไม่เป็นซ�้า
จึงอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นโรคได้ตามปกติ
ทั้ง 6 โรคนี้ เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูหนาว เพราะติดต่อได้ง่าย เช่น การไอ
จาม สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน เราจึงควรดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน รักษาความสะอาด ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัส
สิ่งสกปรก โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคโลหิตจาง ควรดูแลร่างกายเป็นพิเศษ เนื่องจากมีระดับ
ภูมิต้านทานต�่า เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
อางอิง : Kirkpatrick GL. The common cold. Prim Care 1996; 23:657.
Centers for Disease Control and Prevention. Inﬂuenza antiviral medications: summary
for clinicians. (https://www.cdc.gov/ﬂu/profes...)
ขอมูลจาก : https://www.honestdocs.co/6-common-winter-diseases
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นิทานชาวดอย

แมวปากับนิทหมี
านมง
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแมวป่ากับหมีเป็นเพื่อนกัน ทั้งหมีและแมวป่าต่างก็

มีลูก วันหนึ่งด้วยความที่เป็นแมวป่าจอมเจ้าเล่ห แมวป่า ก็วางแผนทรยศเพื่อนเพราะว่าอยาก
กินลูกหมี แมวป่าจึงวางแผนหลอกให้พ่อหมีไปเที่ยวในป่า แล้วแมวป่าก็หลอกให้พ่อหมีฆ่าลูก
ของตัวเองให้แมวป่ากิน พ่อหมีก็ตกหลุมพรางเชื่อฆ่าลูกและภรรยาของตัวเองให้แมวป่ากิน
ทั้งหมด หลังจากนั้นหมีก็ถามแมวป่าว่า หมีได้ฆ่าลูกเมียให้ แมวป่ากินหมดแล้ว แต่ท�าไม
แมวป่ า จึ ง ไม่ ฆ ่ า ลู ก เมี ย แล้ ว มาแบ่ ง ให้ ต นกิ น บ้ า ง แมวป่ า ก็ ต อบตกลง โดยบอกหมี พ รุ ่ ง นี้
ให้ไปรอที่กลางทางแล้วแมวป่า จะพาลูกและเมียไปด้วย วันรุ่งขึ้น หมีก็มารอตามที่แมวป่า
บอกไว้ แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่เห็นแมวป่าพาครอบครัวมา หมีก็โกรธเลยไปหาแมวป่าที่บ้าน
เมื่อไปถึงก็ถามแมวป่าว่าเหตุใดแมวป่าจึงไม่มาตามนัด แมวป่าก็บอกว่าเมียของตนก�าลัง
ท�าความสะอาดขนของตนและลูก ๆ อยู่เลยท�าให้ช้าจากนั้นแมวป่าก็บอกหมีให้กลับไปก่อน
แล้ววันรุ่งขึ้นค่อยมาใหม่
หลังจากที่หมีเดินกลับไป ก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่า ย๋อเหล่าจั่ว เดินมาพบแมวป่า ทั้งสองเลย
วางแผนที่จะฆ่าหมีเพราะแมวป่า ไม่อยากจะฆ่าลูก ตัวเอง ทั้งสองตกลงว่าถ้าฆ่าหมีได้ก็จะแบ่ง
เนื้อกัน แล้วหลังจากนั้นย๋อเหล่าจั่วและแมวป่าจอมเจ้าเล่หก็หลอกให้หมีไปพบที่บนภูเขา
เมื่อขึ้นไปถึงบนภูเขาทั้งสองก็ร่วมกันผลักหมีตกเขาตายแล้วทั้งสองก็แบ่งเนื้อกันไปกิน แมวป่า
จอมเจ้าเล่ห ฉลาดเอาเนื้อไปมากกว่าและเหลือแต่กระดูก แต่ย๋อเหล่าจั่วก็เจ้าเล่หไม่แพ้กันเลย
รู้ทันเจ้าแมวป่าเขาเลยเอามู้ตู่พลีซึ่งเป็นสัตวที่แมวป่ากลัวมาให้แมวป่าดู ในตอนแรกแมวป่ายัง
เห็นไม่ชัด เลยถามย๋อเหล่าจั่วว่าคืออะไร ย๋อเหล่าจั่วเลยตอบว่ามู้ตู่พลี ทันทีที่ได้ยินอย่างนั้น
เจ้าแมวป่าก็วิ่งหนีไปทันทีพร้อมกับบอกย๋อเหล่าจัว่ ว่าอย่า เพิง่ ปล่อย รอให้มันหนีไปไกล ๆ ก่อน
พอย๋อเหล่าจั่วเห็นแมววิ่งไปได้ไกลแล้ว เขาจึงเอาเนื้อส่วนที่เป็นของเจ้าแมวป่าไปหมดเลย แล้ว
เก็บก้อนหิน ก้อนใหญ่ ๆ มาทาเลือดเพื่อหลอกให้แมวป่าเชื่อว่าเป็นเนื้อของหมีจริงๆ

36

วารสารโครงการหลวง

พอตกเย็นแมวป่าก็กลับมาเอาเนื้อส่วนที่เป็นของตนโดยไม่รู้ว่าถูกย๋อเหล่าจั่วหลอก
เมื่อถึงบ้าน ทั้งสองก็เอาเนื้อที่ตนได้มาท�ำอาหาร เนื้อของ ย๋อเหล่าจั่วสามารถต้มได้จนเปื่อย
ต่างกับเนื้อของเจ้าแมวป่าที่ต้มเท่าไหร่ก็ไม่เปื่อยสักที เมื่อเห็นว่าเนื้อของตนไม่เปื่อย แมวป่า
เลยวิ่งไปหา ย๋อเหล่าจั่วที่บ้านแล้วขอชิมเนื้อของย๋อเหล่าจั่ว เจ้าแมวป่าก็เห็นว่าเนื้อของ
ย๋อเหล่าจั่วทั้งเปื่อย นุ่ม และอร่อยมาก ๆ จึงถามย๋อเหล่าจั่วว่าท�ำ  อย่างไรเนื้อของย๋อเหล่าจั่ว
จึงอร่อยเช่นนี้ เมื่อได้ยินดังนี้ย๋อเหล่าจั่วจึงออกอุบายที่จะก�ำจัดเจ้าแมวป่าเสีย ย๋อเหล่าจั่ว
เลยตอบไปว่า ให้เอาเนื้อต้ม ในน�้ำที่เดือดจัด แล้วให้วางก้อนหินไว้ที่ใต้หลังคา จากนั้นให้เอาลูก
และภรรยาของแมวป่าไปอยู่ข้างใต้กระทะ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ให้แมวป่า ปล่อยก้อนหิน
ลงมา ถ้าแมวป่าท�ำแบบนี้แล้วก็จะได้เนื้อที่อร่อยอย่างตน
เมื่อเจ้าแมวป่าได้ฟังก็รีบกลับบ้านไปท�ำตามที่ย๋อเหล่าจั่วบอก แต่ผลปรากฏว่าลูกและ
ภรรยาของแมวป่าตายหมด เพราะเมื่อแมวป่าปล่อย ก้อนหินมาท�ำให้กระทะแตกแล้วน�้ำร้อน
ในกระทะก็ลวกลูกและภรรยาจนตาย แมวป่ารู้สึกเสียใจมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่านี่เป็นกลอุบายของ
ย๋อเหล่าจั่ว หลังจากที่ลูกและภรรยาตาย แมวป่าก็ไปขอให้ย๋อเหล่าจั่วช่วยฝังหน่อย ย๋อเหล่าจั่ว
ก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดี
หลังจากที่ฝังลูกและภรรยาแล้ว เจ้าแมวป่าก็เลยต้องอยู่ตัวเดียว ตกดึก แมวป่าออกมา
ปัสสาวะ เมื่อออกไปก็หารู้ไม่ว่าย๋อเหล่าจั่วไปขุดศพลูก และภรรยาของตนมาวางไว้หน้าบ้าน
เมื่อแมวป่ากลับมาก็เจอศพพวกเขา แมวป่าตกใจและกลัวมากเพราะคิดว่าผีหลอก ตอนเช้า
แมวป่าเลย ไปบอกย๋อเหล่าจั่วให้ช่วยเอาศพไปฝังอีก ย๋อเหล่าจั่วแกล้งเจ้าแมวป่าอยู่อย่างนี้
ถึง 3 คืน แล้วเจ้าแมวป่าก็รู้สึกระแคะระคายว่าตนจะถูกแกล้ง คืนนี้เลยแกล้งออกไปปัสสาวะ
แต่เมื่อไปได้ครึ่งทางก็ย้อนกลับมา แล้วก็ได้เห็นย๋อเหล่าจั่วขุดหลุมแล้วเอาศพลูกและภรรยา
ตนมาวางไว้หน้าบ้าน เมื่อแมวป่าเห็นดังนี้ก็โกรธย๋อเหล่าจั่ว เช้าวันรุ่งขึ้นจึงบอกย๋อเหล่าจั่ว
ให้เอาลูกและภรรยาตนไปฝังพร้อมกับลั่นวาจาว่า ไม่ว่าย๋อเหล่าจั่วจะอยู่ที่ ไหน ชาติใด
ตนก็จะมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ของย๋อเหล่าจั่วตลอดไปให้หมดสิ้น ท�ำให้ปัจจุบันนี้แมวป่ามักจะมา
ลักกินไก่ของชาวบ้าน

ฟรี !

เขาสวน
ไมเสียคาเขาชม

รวมเฉลิมฉลองครบ 50 ป มูลนิธิโครงการหลวง

งานโครงการหลวง 2562
19 - 22 ธันวาคม 2562

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม
ชม...

• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงก่อตั้ง โครงการหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน
สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวง
• นิทรรศการเผยแพร่การด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ป
• นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ พืชพันธุใหม่
• จ�าหน่ายอาหารเครื่องดื่ม มุมกาแฟโครงการหลวง
• สปาเด็กดอย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
• การสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง

เลือกซื้อ…

• ผลิตผลสด
• ผลิตภัณฑแปรรูป
• สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า
• ผลิตภัณฑสมุนไพร
• บุหงา ดอกไม้แห้งโครงการหลวง
• สินค้าบริษัทดอยค�าผลิตภัณฑอาหาร และอีกมากมาย
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