สารบัญ

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2561
กิจกรรมเด่น
บทความ

2
7

• เรื่อง ชาเมี่ยง มหัศจรรย์แหงภูมิปญญาจากขุนเขา
สูการสรางเสริมสุขภาพและความงาม

ดี-สนุก เรียนรู้งานโครงการหลวง

11

• ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน

ดี-อร่อย

15

• ซุปฟกบัตเตอร์นัท

วัตถุประสงค์
เพ�อ่ นําเสนอขาวสาร ความเคลือ่ นไหวในดานตาง ๆ
ของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเผยแพรผลงาน
ทางว�ชาการแนะนําผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธฯิ
เพ�่อประโยชน์ตอบุคลากรและผูสนใจทั่วไป

บทความ

16

• ลูกพลับ

ชุมชนน่าอยู่

21

• ชุมชนบานวัดจันทร์

บุคคลในเรื่อง

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

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

• โครงการหลวงแมแฮ…
ผลักดันคนรุนใหมสืบสานงานโครงการหลวง

คลินิกพืช
เกร็ดและแก่นโครงการหลวง

นิทานชาวดอย

35

• ตางอหงะ

บรรณาธิการ

ว�จิตร ถนอมถิ�น
สุทัศน์ ปลื้มปญญา
ดร. ณรงค์ชัย พ�พัฒน์ธนวงศ์
นรชัย ศร�พ�มล

พรนันทน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ประภาศร� พวงเง�นมาก

33

• กองพันสัตว์ตาง
• สุนัขกิตติมศักดิ์
• เมื่อสุนัขประสาทเสีย

ที่ปร�กษา

ศิลปกรรม

28

• ขยะอันตรายใกลตัว

คณะผูจัดทำ

จ�ร�พร ชํานาญพล

25

กองบรรณาธิการ

พ�สูจน์อักษร

จารุวรรณ ยิ�มหิ�น
ดร.กุลธนี ผิวนิล
ดร.อัญชัญ ชมภูพวง
รัตน์วาร� ทองสงโสม
สรัลรัศมิ์ กิจชาลารัตน์
ประไพพักตร์ คําเกิด
ปวร�ศา กาญจนธารากุล
กัญญาณี อภิวงค์
ศีรัส เตชะอภิชาติ

อดุลย์ ชมพล
สายชม ธเนศนิตย์

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

25-30 เมษายน 2561
มูลนิธิโครงการหลวงร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน Royal Bhutan Flower Exhibition 2018
ครั้งที่ 4 ณ เมืองพูนาคา ประเทศภูฏาน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ
สมเด็จพระราชินเี จตซุน เพมา วังชุกแห่งภูฏาน เสด็จพระราชด�าเนิน พร้อมด้วย เจ้าฟาชายจิกมี นัมเกล
วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน ทรงไปเปดงานเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วารสารโครงการหลวง

19 มีนาคม 2561
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
จัดพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการสนับสนุน
จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือ
ทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน
และความมัน่ คงของมนุษย์ (Grant Assistance
for Grassroots Human Security Projects
Scheme (จีจีพี)) แก่ “โครงการส่งเสริมวงจร
เกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย” ของมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ร่วมด้วยนายสุทัศน์ ปลื้มปญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และดร.นุชนาฏ จงเลขา
ผู้อ�านวยการศูนย์อารักขาพืช ผู้แทนจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี
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9 พฤษภาคม 2561
พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการ
การบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวง เป็นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมส�านักงาน มูลนิธโิ ครงการหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมใหญ่ประจ�าเดือน
พฤษภาคม ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องดอยค�า อาคารฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) และเดินทางไปตรวจเยี่ยม การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิ

วารสารโครงการหลวง

24 พฤษภาคม 2561
คณะองคมนตรีและกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง ประกอบด้วย พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วย พล.ร.อ.ปวิตร รุจเิ ทศ รอง ผบ.นถปภ.รอ. และคุณจันทนี
ธนรักษ์ รองราชเลขานุการในพระองค์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามการด�าเนินงาน
แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ณ อาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และอาคารคัดบรรจุผลิตผล
ในศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ได้แวะชมร้าน
จ�าหน่ายสินค้าโครงการหลวง สาขาแม่เหียะ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิกา และ
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโครงการหลวง ที่โรงงานแปรรูปในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 5, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย และนายปวิณ ช�านิประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทัง้ อาสาสมัคร
และเจ้าหน้าที่โครงการหลวงต้อนรับ
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6-7 มิถุนายน 2561
องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิ และพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวง ประชุมติดตามงานและให้แนวทางการท�างานแก่อาสาสมัคร
เจ้าหน้าที่ และผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สืบสาน รักษา และต่อยอดงานของมูลนิธโิ ครงการหลวง
ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ส�านักงานมูลนิธโิ ครงการหลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

8 มิถุนายน 2561
พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวง พร้อมคณะ
เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟงผลการด�าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต�าบลแม่ตื่น
อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยได้ประกอบพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์และถุงยังชีพพระราชทาน
จากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพือ่ เป็นขวัญและก�าลังใจ แก่ราษฎร
ชาวปกาเกอะญอและเจ้าหน้าทีป่ ระจ�าศูนย์ฯ จ�านวน 220 ชุด จากนัน้ ได้รว่ มประชุมร่วมกับคณะท�างาน
จากหลายภาคส่วน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ และราษฎร
ในพื้นที่ต้อนรับ

9 มิถุนายน 2561
คณะท�างาน อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะประชาอาสาพัฒนาโครงการหลวง
น�าโดย ศ.นพ.พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกปฏิบตั งิ าน
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ราษฎรชนเผ่าม้ง และจีนยูนนาน ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเฟยอิง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ต�าบลปอ อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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วารสารโครงการหลวง

ชาเมี่ ย ง

มหัศจรรย์แห่งภูมิปญญา
จากขุนเขาสู่การสร้างเสริมสุขภาพและความงาม
โดย โครงการผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร

ความคิดเห็นจากผูใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางของโครงการหลวง คัดลอกมาจากเฟซบุก
RPFherbalcare
เสียงทีม่ คี ณ
ุ ค่านีส้ ง่ มาถีข่ นึ้ เรือ่ ยๆ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�าอางทีแ่ ปรรูปจากพืชสมุนไพร
ที่เพาะปลูกโดยเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง
เหมาะแก่การเลือกน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
ถ้าจะว่าไปแล้ว ทุกวันนี้โครงการหลวงน�าพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงมากกว่า 20 ชนิดมาแปรรูป
เป็นเครือ่ งส�าอาง และผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ถ้าจะเล่าถึงพืชทัง้ หมดก็คงจะน่าเบือ่ เสียก่อน ในทีน่ จี้ งึ จะ
ขอแนะน�าพืชหลักเพียงหนึ่งชนิดก่อน เป็นพืชที่มีประวัติการเพาะปลูก และใช้บริโภคมายาวนานมาก
ผ่านการพิสูจน์ถึงความปลอดภัยแม้จะน�ามารับประทาน ขบเคี้ยว หรือต้มน�้าดื่ม พืชนั้น คือ ชาเมี่ยง
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ชาเมี่ยงคือต้นอะไร แล้วต่างจากชาจีน หรือชาญี่ปุ่นอย่างไร ?

แปลงชาเมี่ยง

แปลงชาจีน

ในทางวิชาการต้นชาทั้งสามกลุ่มนี้ใกล้เคียงกันมาก คือเป็นพืชยืนต้นทรงพุ่มขนาดกลางที่ใช้
ประโยชน์จากใบ โดยในกรณีชาจีน และชาญี่ปุ่นจะใช้เฉพาะส่วนใบอ่อน และยอดอ่อน ท�ำให้ต้องตัด
เป็นพุม่ เตีย้ ให้แตกใบอ่อนได้มาก และเก็บเกีย่ วง่าย ดังภาพแปลงชาทีเ่ ราคุน้ เคย แต่ชาเมีย่ ง หรือชาอัสสัม
จะเป็นชาใบใหญ่ที่น�ำยอดอ่อน และใบอ่อนที่เติบโตสมบูรณ์ดีมาอบแห้งส�ำหรับชงดื่ม หรือน�ำมานึ่ง
และหมักให้เป็นเมี่ยงส�ำหรับขบเคี้ยว

แล้วชาเมี่ยงดีต่อสุขภาพมนุษย์อย่างไร ?
ในขณะที่คนภาคกลางและภาคอื่นๆ นิยม
เคี้ยวหมากและใบพลู ผู้คนในภาคเหนือ หรือ
ชาวล้านนาจะนิยมขบเคี้ยวใบเมี่ยงกับเกลือเม็ด
ในช่วงเวลาว่าง ในงานเลี้ยงต่างๆ หรือขบเคี้ยว
หลังอาหาร ในลักษณะของความเคยชินโดยไม่ได้
คาดหวังฤทธิ์ทางสมุนไพรมากนัก  

TE A

แต่งานวิชาการในยุคปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สารสกัดจากใบชาเมี่ยงทั้งใบสด
และที่น�ำมาหมักเป็นเมี่ยงมีสารที่มีคุณประโยชน์หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกลุ่ม
คาเทชิน (Catechins) ที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระท�ำให้เซลล์ร่างกายมนุษย์แก่ช้าลง
นอกจากนี้ยังช่วยลดการสร้างสารเมลานินที่บริเวณผิวหนังที่ได้รับแสงแดด หรือแสงจ้า
ซึง่ เป็นสาเหตุทำ� ให้หน้าหมองคล�ำ 
้ และเกิดฝ้า กระ คุณสมบัตเิ หล่านีเ้ อง ทีโ่ ครงการหลวง
ได้นำ� มาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวหน้าทีช่ ว่ ยชะลอวัย ช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่างใส
และช่วยลดฝ้า กระ ทดแทนการพึ่งพาสารเคมี

วารสารโครงการหลวง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง ผลิตจากสารคาเทชิน
คลีนซิ่งออยล์ ไบรท์เทนนิ่ง
ออยล์เช็ดล้างเครื่องส�ำอาง ท�ำความสะอาดเครื่องส�ำอางอย่างอ่อนโยน ล�้ำลึก
ถึงรูขมุ ขน แม้เครือ่ งส�ำอางชนิดกันน�ำ 
้ ช่วยขจัดเมลานิน สาเหตุจดุ ด่างด�ำ  ฝ้า
กระ ท�ำให้หน้าขาวกระจ่างใส

คาเทชินไวท์เทนนิ่งโทนเนอร์
ท�ำความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยน ล�้ำลึก และกระชับรูขุมขน พร้อม
ปรับสภาพผิวก่อนการบ�ำรุง

เซรั่มบ�ำรุงผิวหน้าคาเทชิน
เพิ่มสารอาหารแก่เซลล์ผิวหน้า ยับยั้งฝ้า กระ ลดเลือนริ้วรอย และรอย
หมองคล�้ำ เนื้อเซรั่มบางเบา ซึมซาบเร็ว ไม่เหนอะหนะ

ครีมบ�ำรุงผิวหน้าคาเทชินไวท์เทนนิ่ง
ครีมบ�ำรุงผิวหน้าไวท์เทนนิง่ คาเทชินสูตรนาโนเทคโนโลยี ผสมน�ำ้ มันแมคคาเดเมีย
วิตามินอี และสารธรรมชาติคาเทชิน เนื้อครีมละเอียดแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้
อย่างล�ำ้ ลึก ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทีเ่ ป็นสาเหตุของฝ้า กระ จุดด่างด�ำ
ช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น ริ้วรอยลดลง

ครีมบ�ำรุงผิวหน้าคาเทชิน
ยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ สร้างเม็ดสีเมลานินทีท่ ำ� ให้เกิดฝ้าและจุดด่างด�ำ
จึงช่วยให้ผิวหน้าขาวใส เนื้อครีมผสมวิตามินอี และไขมันจากเมล็ดแมคคาเดเมียนัท ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและความเนียนนุ่ม
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ครีมบ�ารุงผิวรอบดวงตาสูตรคาเทชิน
ยกกระชับถุงใต้ตา ลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาและหางตา ลดรอยหมองคล�้า
ฝ้า กระ และฟนฟูผิวให้ขาวกระจ่างใส

คาเทชิน ริงเกิล แคร์ครีม
ครีมลดเลือนริ้วรอย อุดมด้วยสารสกัดแก่นฝาง คาเทชิน และวิตามิน
กระชับรูขุมขน เพื่อความยืดยุ่นและลดเลือนริ้วรอย

คาเทชิน เมลาสมา แคร์ครีม
ครีมลดฝ้า กระ เนื้อครีมผสมสารคาเทชินเข้มข้น ซึมซาบเร็ว ป้องกันการ
เกิดฝ้าใหม่ ช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียน ขาวกระจ่างใส

ทีส่ า� คัญมากและอยากจะฝาก
เป็นข้อคิดในสุดท้ายนี้ คือ การใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเมี่ยงของ
โครงการหลวง ทั้งผลิตภัณฑ์ชาชง
และเครื่องส�าอาง นอกจากจะได้
ประโยชน์คมุ้ ค่าอย่างปลอดภัย และ
ช่ ว ยเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกร
ชาวเขาแล้ว ยังมีส่วนช่วยรักษาฟนฟูดิน น�้า และป่าไม้
บนพื้นที่สูงให้ยั่งยืนอีกด้วย เพราะชาเมี่ยง เป็นพืชที่เจริญ
เติบโตได้ดีในร่มเงาของป่าไม้ และไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ฆ่าโรคและแมลงแต่อย่างใด

ดี สนุก : เรียนรู้งานโครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น
เดิ ม เป็ น ศู น ย์ ย ่ อ ยของศู น ย์ พั ฒ นา
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ�าเภอเวียงป่าเปา
จังหวัดเชียงราย ต่อมา ใน พ.ศ. 2526 ได้จดั ตัง้
เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น
บนพื้นที่ 20 ไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้พึ่งพา
ตนเอง โดยการส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาว
ทดแทนการท�าไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปจจัย
พื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานตลอดจนพื้นฟู
และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์

12

ROYAL PROJECT JOURNAL

ลักษณะภูมิประเทศ : เป็นหุบเขาและเนินเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบแคบกระจายอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมพื้นที่ 88,339 ไร่
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง : 600 - 1,400 เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ย : 22 องศาเซลเซียส
ประชากร : ชาวเขาเผ่าอาข่า ปกาเกอะญอ ลาหูแ่ ละจีนยูนนาน ครอบคลุม 8 หมูบ่ า้ น (14 หย่อมบ้าน)
จ�านวนกว่า 7,470 คน

ปจจุบันศูนย์ฯ ห้วยน�้าขุ่น มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ส่งเสริมการปลูกชาจีน กาแฟ และไม้ผลยืนต้น
เป็นพืชหลัก ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูก
ป่าชาวบ้านตามแนวพระราชด�าริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ดินและน�้าด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการ
ใช้สารเคมีและเฝาระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่
สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

วารสารโครงการหลวง

ผลผลิตหลัก
ได้แก่ พริกหวานเขียว พริกหวานแดง
ฟลเลย์ไอซ์เบิร์ก บวย เคพกูสเบอร์รี่
สตรอว์เบอร์รี่ พลัม พลับ กาแฟ ชา

จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น
จุดเรียนรู้ภายในศูนย์

แปลงวิจัยและสาธิตการปลูก ไมผล พืชผัก

ตลอดป : พริกหวานเขียว พริกหวานแดง ฟลเลย์ไอซ์เบิร์ก ชา
ผลผลิตตามฤดูกาล : กาแฟ (ต.ค. - เม.ย.) เคพกูสเบอร์รี่ (พ.ย. - เม.ย.) บวย (มี.ค. - เม.ย.) พลัม (เม.ย.-มิ.ย.)
พลับ (ก.ค. - ส.ค.)

จุดเรียนรู้ชุมชน
วิถีชีวิต ชนเผ่าอาข่าบ้านแม่จันใต้ บ้านป่าเกี๊ยะ
(หมู่บ้านชาวอาข่าที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย)
ประเพณีโล้ชิงช้าในเดือนสิงหาคม การก�าหนดวันจัดพิธีกรรมต้องดูความเหมาะสมของวัน
โดยต้องเป็นวันดี และเข้ากันได้กับผู้น�าชุมชนนั้น ๆ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกห้วยชมพู ชมพันธุ์ไม้ป่า สมุนไพรพื้นถิ่น
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 118
(เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านอ�าเภอเวียงป่าเปา ถึงบริเวณหลัก
กม.ที่ 110 บ้านแม่ต�๋า เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาไปประมาณ 23 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย

การเดินทาง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น

600 หมู่ 16 ต�าบลท่ากอ อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร. 053-163-344 E-mail : hnk7036rpf@gmail.com
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กาแฟปรุงสำาเร็จผสมเห็ดหลินจือ
REISHI COFFEE

กาแฟกลิ่นหอมกรุนผสมผสานกับเห็ดหลินจือแดง ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายใหแข็งแรง ลดความดันโลหิต ลดระดับนํา้ ตาลและลดคลอเรสเตอรอลในระบบเลือด
ชวยปรับปรุงการทํางานของตับออน และปรับนํ้าตาลในเลือด

ชวยลดความดัน ระดับนํ้าตาล และคลอเรสเตอรอล ในระบบเลือดไดเปนอยางดี
และกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน ลดอาการเครียด นอนหลับงายและหลับสนิทขึ้น
หลินจือมีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญ เชน Triterpenes, Polysaccharides,
Nucleosides, Oleic acid เปนตน
ใช แอสปาแตม, อะซีซัลเฟม เคมีความหวานสูงแตใหพลังงานตํ่า ผูที่เปนโรคเบาหวานสามารถทานได

มีจ�าหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1.ร้านโครงการหลวง สาขา อตก.
2.ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า
4.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
5.ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เชียงใหม่
6.ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เซ่
7.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8.ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
9.ร้านโครงการหลวง สาขา มูลนิธิพระดาบส

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-579-4747, แฟกซ์ : 02-561-4286

เชียงราย
อุดรธานี

1.ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
3.ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า
4.ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

งานขายเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-222-631 แฟกซ์ : 053-222-671

วารสารโครงการหลวง

ซุปฟกบัตเตอรนัท
สูตรโดย ราน The House Restaurant

ส่วนผสม

ฟกบัตเตอร์นัท (ปอกเปลือกหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก)
หอมหัวใหญ่ สับ
เนยจืด
ไวน์ขาว
วิปป้งครีม
น�้าสต็อก
เกลือ พริกไทย Croutons
(ขนมปงหั่นสี่เหลี่ยมเล็กๆ แล้วอบจนกรอบ)

1 ลูก
1 หัว
60 กรัม
100 มิลลิลิตร
50 มิลลิลิตร
1.5 ลิตร

ว�ธีท�า
ผัดเนยกับหอมใหญ่จนนิม่ และหอม แล้วใส่ฟก บัตเตอร์นทั
ลงผัดประมาณ 2-3 นาที ใส่ไวน์ขาวผัดอีก 1 นาที เติมน�า้ สต็อก
และวิ้ปป้งครีม เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ จนฟกบัตเตอร์นัทนิ่ม
ประมาณ 45 นาที น�าไปปนให้ละเอียด ปรุงรสด้วยเกลือและ
พริกไทย ตกแต่งด้วย Croutons
แหล่งที่มาจาก จากหนังสือ อร่อยดี ที่เชียงใหม่
ฟกบัทเตอร์นัท ผลมีรูปทรงคล้ายน�้าเต้าแต่ยาวกว่า
เปลือกสีเหลืองนวล เนื้อในแน่นมีสีเหลืองส้ม รสหวาน มัน
มีเบต้าแคโรทีน วิตามินเอ ซี แคลเซียม และเส้นใยอาหารสูง
นิยมน�าไป อบ ย่าง หรือท�าซุปข้น
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ลูกพลับ : Persimmon
“ลูกพลับ ผลไมมงคล แสดงถึงความมั่นคง มั่งมีศรีสุข เพราะผลสุกมีสีเหลืองทองราวกับทองคํา
เปรียบดั่งผลไมจากสรวงสวรรค ชาวจีนจึงนิยมมอบลูกพลับเปนของขวัญในเทศกาลตางๆ”
“ลูกพลับ” ผลไม้เขตหนาว เปลือกสีเหลืองส้ม
รสชาติหวาน เนือ้ กรอบ อร่อย มีถนิ่ ก�าเนิดในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ชนิดที่ปลูก
เป็นการค้าและมีความส�าคัญมากคือ Diospyros
kaki ภาษาไทยเรียก “พลับจีน” (Chinese
persimmon) คนจีนนิยมรับประทานพลับหรือ
น�าพลับเป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพราะ
เชือ่ ว่าพลับเป็นผลไม้มงคลทีแ่ สดงถึง ความมัน่ คง
ความมั่งมีศรีสุข ต่อมาพลับกลายเป็นผลไม้ที่มี
ความส�าคัญชนิดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น

เรียกลูกพลับว่า “Kaki” ในช่วงศตวรรษที่ 19
พลับแพร่กระจายสูป่ ระเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
อิตาลี บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อิสราเอล
และส่วนอื่นๆ ของโลกจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย
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ประเทศไทย เริม่ มีการปลูกพลับนานมาแล้ว แต่การปลูกเป็นการค้านัน้ เริม่ จากมูลนิธโิ ครงการหลวง
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น�าพลับพันธุ์ต่าง ๆ มาทดลองปลูกและศึกษาวิจัย ในปี พ.ศ. 2512
ที่สถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งประสบผลส�าเร็จ และเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขา
ปลูกเป็นอาชีพเพื่อทดแทนการปลูกฝน
ปจจุบันพื้นที่ปลูกพลับส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง แหล่งปลูกที่ส�าคัญ
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้าขุ่น ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง จ.เชียงราย
ลักษณะทั่วไปของต้นพลับ เป็นไม้ยืนต้น
ชนิดผลัดใบ ต้นมีขนาดใหญ่ อายุยืนยาว ล�าต้น
แข็งแรง ทรงพุม่ ตัง้ ตรงแผ่กงิ่ ก้านสาขาได้ดี ระบบ
รากแข็งแรง ทนทานต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี
ต้นพลับจะผลัดใบก่อนเข้าฤดูหนาวโดยใบจะ
เปลีย่ นเป็นสีเหลืองและแดงสวยงาม แล้วร่วงหล่น
ในที่สุดซึ่งเป็นระยะฟกตัว ใบใหม่เริ่มผลิตเดือน
กุมภาพันธ์ พร้อมกับการออกดอกทีป่ ลายยอดใหม่

ดอกมีสเี หลืองอ่อน ผลมีสเี หลืองเข้มถึงส้ม รูปร่าง
หลายลักษณะทัง้ กลมเรียว หรือมีลอนเป็นเหลีย่ ม
และแบน เนื้อผลสีเหลืองหรือแดงเข้มอมน�้าตาล
บางพันธุม์ รี สฝาดซึง่ เกิดจากสารแทนนิน ต้องผ่าน
กระบวนการขจั ด ความฝาดท� า ให้ ส ารแทนนิ น
เปลี่ยนไปอยู่ในรูปไม่ละลายน�้าก่อนบริโภค อีก
ชนิดหนึ่งคือ พลับหวาน รสชาติไม่ฝาดเมื่อเก็บ
เกี่ยวสามารถรับประทานได้ทันที

พลับเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ดีในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงจากระดับน�า้ ทะเล
ปานกลาง ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป
ส่วนพลับหวานทีม่ าจากประเทศญีป่ นุ่
ต้ อ งการความหนาวเย็ น เพี ย งพอ
พืน้ ทีต่ อ้ งมีความสูงจากระดับน�า้ ทะเล
ปานกลาง 1,200 เมตรขึ้นไป พื้นที่
แห้งแล้งสามารถปลูกพลับได้ พลับที่
ปลูกในโครงการหลวงมีหลายพันธุ์
ที่ส�าคัญได้แก่
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พันธุ์ Xichu หรือ P2 เป็นพลับฝาดน�ำพันธุม์ าจากประเทศไต้หวัน ผลมีรปู ทรงเหลีย่ มค่อนข้างแบน

ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพดี สีเหลืองส้มสม�ำ่ เสมอทัง้ ผล หลังจากขจัดความฝาดแล้ว เนือ้ ผลยังรักษาความกรอบ
ได้ดี หรือปล่อยให้สุกงอมจนเนื้อนิ่มความฝาดจะหายไปเอง

พันธุ์ Fuyu หรือ ฟูยู เป็นพลับหวานน�ำพันธุ์มาจากประเทศญี่ปุ่น ผลทรงกลมค่อนข้างแบน มี

สีเหลือง ผลมีขนาดใหญ่ เป็นพลับที่เด็ดทานจากต้นได้ ไม่ต้องขจัดความฝาด รสชาติหวานกรอบ

พันธุ์ Hyakume หรือ เฮียยะคูเมะ เป็นพลับฝาด ชนิดสีเนื้อไม่คงที่ ดอกที่ผสมเกสรและผล

ติดเมล็ดเนื้อจะเป็นสีน�้ำตาล รสหวานไม่ฝาด ญี่ปุ่นเรียกว่าพลับช็อคโกแลต ถ้าผลไม่ติดเมล็ดจะมีเนื้อ
สีเหลือง และมีรสฝาด ต้องขจัดความฝาดก่อนน�ำไปบริโภค
พลับนอกจากรับประทานสดแล้ว ยังสามารถน�ำไปแปรรูปเป็นพลับแห้งหรือพลับหมาดได้ พันธุ์
ที่ใช้ท�ำพลับแห้ง ได้แก่ พันธุ์ P1, P3 และ P4 นอกจากนี้ยังมีพันธุ์อื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาทั้ง
พลับหวาน และพลับฝาด อีกหลายสายพันธุไ์ ด้แก่ พันธุไ์ จแอนท์ฟยู ู จิโร อัง้ ไส ไนติงเกล จากประเทศญีป่ นุ่
และ ออสเตรเลีย เป็นต้น
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ผลพลับ จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณกลางเดือน
กรกฎาคม ถึง ต้นเดือนกันยายน การเก็บเกี่ยวจะดู
จากลักษณะสีของผิวผลเป็นหลัก โดยความเข้มของสีผวิ
มีความสัมพันธ์กบั ปริมาณน�า้ ตาลในผลพลับเป็นอย่างมาก
คือ ถ้าผลพลับได้รับแสงแดดเต็มที่ จะมีพัฒนาการ
เกิดสีดี ระดับของปริมาณน�า้ ตาลในผลจะสูงตามไปด้วย
ลูกพลับจึงเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่และไขมันต�่า
เนือ้ ลูกพลับจะประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารจ�านวนมาก
จึงช่วยในการลดน�า้ หนักหรือควบคุมน�า้ หนักได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่าง ๆ เช่น วิตามินเอ
วิตามินซี น�า้ มันทีส่ กัดจากผลพลับมีสารแทนนินทีน่ ยิ ม
ใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ มีคุณสมบัติในการ
ใช้บรรเทาอาการเมาเหล้า ลดความดันโลหิต ลดการ
ขยายตัวของมะเร็งและเชื้อไวรัส ใบพลับมีวิตามินซี
สูงมากนิยมน�าไปท�าชาได้อกี ด้วย พลับจึงเป็นผลไม้ทมี่ ี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีใน
การดูแลสุขภาพของตัวเอง

ทานที่สนใจลูกพลับในชวงนี้

(กรกฎาคม - กันยายน)
สามารถหาซือ้ ไดทรี่ า นโครงการหลวงทุกสาขา หรือติดตอโดยตรง
ทีง่ านขายฝายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง เชียงใหม
โทร.0 53 22 2631 หรืองานขายฝายตลาด กรุงเทพ ฯ
(ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน)
โทร.0 2 579 4747

Persimmon
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มีจำ�หน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1.ร้านโครงการหลวง สาขา อตก.
2.ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า
4.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
5.ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เชียงใหม่
6.ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เซ่
7.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8.ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
9.ร้านโครงการหลวง สาขา มูลนิธิพระดาบส

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-579-4747, แฟกซ์ : 02-561-4286

เชียงราย
อุดรธานี

1.ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
3.ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า
4.ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

งานขายเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-222-631 แฟกซ์ : 053-222-671

วารสารโครงการหลวง

ชุมชนน่าอยู่

ชุมชนบานวัดจันทร
ต.บานจันทร อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม

เป็นหมูบ่ า้ นชาวเขาปกาเกอะญอตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ ลักษณะพืน้ ที่
เป็นทีร่ าบบนหุบเขาและไหล่เขาตัง้ อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ามกลางป่าสนทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในประเทศไทย
อยู่สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง 900-1,200 เมตร ท�าให้มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและ
หนาวจัดในช่วงฤดูหนาว บางปีลดต�่าถึง 2 องศาเซลเซียส จนเกิดเป็นน�้าค้างแข็ง (แม่คะนิ้ง) ขึ้นตาม
ยอดหญ้า และมีเมฆหมอกกระจายในท้องทีต่ า่ ง ๆ อย่างสวยงาม ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านวัดจันทร์
เป็นชาวปกาเกอญอ นับถือศาสนาพุทธ แต่ยังคงยึดมั่นในประเพณีตามความเชื่อเดิมของชนเผ่า และ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสนเขาผืนใหญ่ จึงท�าให้ชาวปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์มีวิถีชีวิต ความเชื่อ
และวัฒนธรรมประเพณี ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ป่าสนเขา ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ทนี่ า่ สนใจของชาวปกาเกอะญอ
บ้านวัดจันทร์
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กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนบ้านวัดจันทร์

วัดบ้านจันทร์
วิหารทีม่ ลี กั ษณะแปลกตา โดยมีแว่นตาขนาดใหญ่อยูห่ น้าวิหาร มีอยูเ่ พียงหลังเดียวของประเทศไทย
เป็นวัดทีส่ นั นิษฐานว่าสร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยละว้า (ลัวะ) ทีอ่ พยพมาจากเชียงใหม่ เมือ่ 300 ปีกอ่ น และ
ต่อมาได้รับการค้นพบและบูรณะครั้งแรก ในสมัยที่ท่านพระครูบาศรีวิชัยเสด็จธุดงค์ผ่านมาในบริเวณ
วัดจันทร์ในปจจุบัน

พระธาตุ (โข่โพหลู่)
สถูปโบราณเก่าแก่ของบ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน เป็นจุดชมวิว
ที่สามารถมองเห็นบ้านวัดจันทร์ทั้งหมู่บ้าน

อ่างอนุรักษ์พันธุ์ปลาห้วยฮ่าง
เป็นอ่างท�านบคันดินขนาดเล็ก รองรับน�า้ จาก
บริเวณป่าอนุรักษ์ต้นน�้าแม่แจ่ม และเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยของปลาพลวงหิน

วารสารโครงการหลวง

ต้นไม้ที่ประทับ
เป็นต้นโพธิ์ที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในเขตโรงเรียนสหมิตรวิทยา บ้านหนองเจ็ดหน่วยหมู่ 4 โดยเมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เสด็จเยีย่ มเยียนราษฎรทีบ่ า้ นวัดจันทร์ได้ทรงประทับอยู่
ณ บริเวณนั้นโดยมีพสกนิกรและนักเรียนโรงเรียนสหมิตรเฝารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความ
ปลาบปลื้ม

ป่าสนอายุกว่าร้อยป
ถือเป็นป่าสนธรรมชาติผนื ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
มีทั้งสนสองใบและสนสามใบ และเป็นป่าสนธรรมชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดเรียนรู้ภายในศูนย์
แปลงสาธิตการปลูกพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาวตามฤดูกาล เช่น บวย พลับ พลัม สาลี่ สตรอว์เบอร์ร่ี
ฟกทองญี่ปุ่น

วิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกอะญอ
วัฒนธรรมการต้อนรับแขกด้วยการชงชา โดยชาวบ้าน
รินชาใส่ถ้วยที่มีเกลือผสมอยู่ให้แก่ผู้มาเยือน การทอผ้ากี่เอว
รวมถึงการปลูกฝายและย้อมสีธรรมชาติด้วยตนเอง การแสดง
ดนตรีของชาวปกาเกอญอด้วยเครื่องดนตรีประเภทดีดสาย ที่
เรียกว่า เตหน่า และการอบสมุนไพรและแช่เท้าด้วยสมุนไพร
ที่เก็บได้ในท้องถิ่น
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน
งานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อาทิ ผ้าทอ ผ้าปกเดือย เครือ่ งจักสานข้าวซ้อมมือดอย
ผักผลไม้เขตหนาวตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์จากต้นสน ลูกสน และเปลือกสน ประดิษฐ์
เป็นของตกแต่งต่าง ๆ เช่น ที่เสียบปากกาตั้งโตะ ซึ่งเป็นลูกสนที่ร่วงตามป่า และเปลือกสนที่มาจาก
ต้นสนที่ล้มในป่า

กลุ่มเครือข่ายศึกษาเรียนรู้โดยชุมชนบ้านวัดจันทร์
นายเฉลิมชัย พิริยะวรคุณ โทร. 084-371-3816
นางวัชรินทร์ คีรีชัยพฤกษา โทร. 080-769-0056

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
หมู่ 7 ต�าบลบ้านจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
โทร. 053-318325 และ 084-365-5405

วารสารโครงการหลวง

บุคคลในเรื่อง

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ
ผลักดันคนรุนใหมสืบสานงานโครงการหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีชาวเขา
อาศัยอยู่กว่าสี่พันคน เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน การด�าเนินงานหลัก คือ การ
พัฒนาส่งเสริมชาวเขาให้มีอาชีพและรายได้ จากการปลูกพืชผักทดแทนฝน
นายศิรชิ ยั แซ่เจียม หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ กล่าวว่า “บ้านแม่แฮมีเกษตรกรปลูกผัก
ส่งโครงการหลวงกว่า 900 ราย เจ้าหน้าจะที่ลงพื้นที่ไปให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการปลูกผัก ไม้ผล
แนะน�าการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว ผลผลิตขึน้ ชือ่ ทีน่ ี่ คือ พลับ ผักกาดหอมห่อ สตรอว์เบอร์รี่ นอกจากนี้
โครงการหลวงแม่แฮ ยังให้ความส�าคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีเปาหมายให้เยาวชนชาวเขาซึ่งเป็นลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเรียกว่า “ยุวเกษตรกร” ได้รับ
ความรูเ้ รือ่ งการปลูกผักชนิดต่างๆ ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย การเพาะกล้า การใช้ปยุ๋ สารเคมี
ที่ถูกต้อง อบรมการท�าบันทึกรายรับรายจ่ายต้นทุนการปลูกผัก และแปลงสาธิตให้เด็กลงมือท�าจริง
มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้คา� แนะน�าตลอดเวลา เด็กทีน่ ี่
ส่วนมากเมื่อเรียนจบแล้วจะไม่ค่อยออกไป
หางานท�าที่อื่นจะช่วยพ่อแม่ท�าการเกษตร
ปลูกผัก ท�านาในพื้นที่ของตนเอง”
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นายจตุพร วิริยะชาญไพร
อายุ 29 ป

ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ลูกชายของ นายหม่อจะคา วิริยะชาญไพร เกษตรกรรุ่นแรกของ
โครงการหลวงแม่แฮ มีพื้นที่ปลูกพืชผัก ไม้ผล ข้าว กว่า 20 ไร่ ถือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นก�าลัง
ส�าคัญของครอบครัวในขณะนี้
“จบช่างมาจากโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่ กลับมาช่วยพ่อแม่ท�างานในสวนของตัวเอง เพราะ
พ่อก็แก่แล้ว ไม่มใี ครช่วย ตัง้ แต่เด็กผมตามพ่อมาสวนเป็นประจ�า เห็นแปลงผักมาตัง้ แต่เล็ก ๆ หลังจาก
เรียนจบมา ผมเอาความรูง้ านช่าง มาใช้ เช่น สร้างโรงเรือนปลูกผักเอง ซ่อมรถไถนา และพวกอุปกรณ์
การเกษตร และไปเข้าร่วมอบรมกับโครงการหลวง เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง อบรม GAP การ
ปลูกผักให้ปลอดภัย การน�าความรูก้ ารปลูกผักแบบใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ อย่างการปลูกผักในถุงย่อยสลาย
จากเมือ่ ก่อนพ่อต้องจ้างคนงานมาช่วย แต่พอผมมาช่วยท�า ก็ไม่ได้จา้ งใครแล้ว ตอนนีท้ า� กันแค่สามคน
ก็น�าเอาสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในแปลง เช่น การท�าระบบน�้าหยด ผมก็หาวิธีที่จะท�าให้งานมันง่ายขึ้น
ประหยัดคนไปได้เยอะ”

วารสารโครงการหลวง

“โครงการหลวงเป็นชีวิตของคนที่นี่ ตั้งแต่ในหลวง ร. 9 ท่านเข้ามา เมื่อก่อนพ่อผมปลูกฝน
ทัง้ ปลูก ทัง้ เสพ สุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรม ขายก็ไม่ได้ราคา เพียงแค่แลกกับของกินเล็ก ๆ น้อย ๆ
เท่านั้น น�้าก็ไม่มีใช้ แต่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะ และตอนนี้ผู้ใหญ่บอกว่าในหลวง ร.10
ยังมาสืบสานต่อ พวกเราเหมือนได้ชีวิตใหม่ เพราะโครงการหลวง พวกผมได้ปลูกผักทุกวันนี้ถึงได้
มีเงินซื้อรถ พี่ผมอีกคนก็ได้รับราชการเป็นบุรุษพยาบาล”
นายหม่อจะคา วิรยิ ะชาญไพร บอกว่า “ ผมดีใจมากทีล่ กู กลับมาช่วยท�า เพราะตอนนีไ้ ม่คอ่ ย
มีแรงท�าแล้ว เวลาเราปลูกผัก ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยให้ค�าแนะน�าถึงวิธีการปลูก การดูแล เวลา
ผักไม่ดี โดนแมลงก็จะมาแนะน�า เวลามีปญหาเขาก็มาช่วยแก้ไข ทุกวันนี้ผมอยู่สุขสบายดี ไม่ห่วง
อะไรแล้ว”
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คลินิกพืช : โดย ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

ขยะ อันตราย ใกล้ตัว

ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะหรือของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท�ำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี
วัตถุที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น
ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น
ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นที่ ภาชนะบรรจุสารก�ำจัดศัตรูพชื กระป๋องสเปรย์
บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ,2553)

คุณสมบัติของขยะอันตราย คือ ไม่ย่อยสลายและทนอยู่ในสภาพธรรมชาติ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เกิดผลกระทบจากการสะสมของเสียรวมถึงท�ำให้เสียชีวิต
จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ปริมาณของของเสียอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ ประเทศปี 2546 พบว่า
มีของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 206,000 ตัน พบในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง โดย
ตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่
ของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
ของเสียอันตรายจากท่าเรือ เช่น สารเคมีเหลือทิ้ง ซากสารเคมีที่ถูกเผาไหม้ น�้ำมันและกากน�้ำมัน
ของเสียอันตรายจากการพาณิชยกรรม เช่น สีและทินเนอร์ แบตเตอรี่รถยนต์ น�้ำมันหล่อลื่น
และสารเคมีจากกระบวนการล้างอัดขยายภาพ เป็นต้น
ของเสียอันตรายจากเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสารก�ำจัดแมลง และสารก�ำจัดวัชพืช

วารสารโครงการหลวง

ขยะอันตรายที่พบได้ใกล้ตัว
ขยะอันตรายในครัวเรือน หรือ ส�านักงาน เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ และสารเคมีทใี่ ช้ในส�านักงานหลายชนิด
เมื่อเสื่อมสภาพหรือใช้หมดแล้วหากถูกทิ้งปะปนไปกับ
ขยะทั่วไปก็จะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่าง
ของขยะอันตรายจากส�านักงาน ได้แก่ ถ่านไฟฉาย ขวด
บรรจุนา�้ ยาลบค�าผิด แบตเตอรีม่ อื ถือ หลอดไฟแบบต่างๆ
สตาร์ทเตอร์ กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสี สารเคมีกา� จัดแมลง
ตลับหมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยาหมดอายุ
ปรอทวัดไข้ ขวดน�้ายาท�าความสะอาด ภาชนะบรรจุ
น�้ามันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ดังนัน้ จึงควรท�าความเข้าใจกันว่า ขยะอันตราย
นั้นมีความเป็นพิษอย่างไร

ความเปนพิษของขยะอันตราย
สารพิษจากขยะ สามารถเขาสูรางกายมนุษยได 3 ทางคือ
ทางผิวหนัง สารพิษจากขยะอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์แล้ว สารพิษเหล่านั้นจะค่อยๆ
ซึมผ่านผิวหนังเข้ามาสู่ชั้นหนังแท้และอาจซึม เข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นผลที่เกิดก็คือ อันตรายต่อผิวหนังและ
อวัยวะหรือเนื้อเยื่อภายในร่างกาย
ทางการหายใจ สารพิษสามารถเข้าทางนีไ้ ด้ เนือ่ งจากในขยะอันตรายนัน้ มีสารพิษเป็นกาซหรือไอระเหย
ออกมาปะปนกับอากาศ เมือ่ คนทีอ่ ยูใ่ กล้ บริเวณนัน้ หายใจอากาศทีม่ ไี อของสารพิษผ่านเข้าสูท่ างเดินอากาศ
หายใจแล้วเข้าสู่ปอด และดูดซึมเข้ากระแสเลือด จากนั้นก็ไหลเวียนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต่อไป
ทางเดินอาหาร จากการกินอาหารที่มีสารพิษ หรือการได้รับสารพิษปนเปื้อนภาชนะอาหารหรือมือ
สารพิษในอาหารได้มาจากสารพิษในขยะอันตรายที่ละลายออกมาแล้วไหลไปกับน�้า พืชหรือผักที่ปลูกไว้ จะ
ดูดสารพิษแล้วสะสมอยูใ่ นส่วนต่าง ๆ ของพืชหรือผักเหล่านัน้ สารพิษส่วนทีไ่ หลลงสูแ่ ม่นา�้ ล�าคลอง หรือทะเล
สัตว์น�้าก็จะได้รับสะสมไว้ เมื่อสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กที่มีสารพิษหรือมนุษย์กินทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ก็จะได้
รับสารพิษก็เข้าสู่ร่างกายจากการดูดซึมทางกระเพาะอาหารส�าไส้ ในกรณีสารพิษเปื้อนภาชนะหรือเปื้อนมือ
คนงานของโรงงานผลิตสารพิษต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน
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อันตรายที่เกิดขึ้นจากขยะอันตราย
อันตรายที่เกิดจากขยะอันตราย สามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. อันตรายที่เกิดข�้นฉับพลัน ส่วนมากเกิดจากสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดแรงหรือด่างแรง และมีความ

เข้มข้นสูงเมื่อถูกร่างกายจะเกิดเป็นแผลได้ทันที หรือถ้าหายใจเอาไอของสารเหล่านี้จะท�าให้เกิดการระคาย
รุนแรงต่อทางเดินหายใจ เกิดการอักเสบ และเป็นแผลต่ออวัยวะในระบบหายใจได้

2. อันตรายเกิดข�น้ หลังจากได้รบั สารพ�ษระยะหนึง่ สารกลุม่ นีจ้ ะมีฤทธิเ์ ป็นกรดอ่อนหรือด่างอ่อน

หรือเป็นสารเคมีทม่ี โี ลหะปะปนอยู่ เมือ่ สารเหล่านีม้ าสัมผัสกับร่างกาย หรือเข้าทางจมูก หรือกินเข้าทางปาก
ต้องใช้เวลา 2 ถึง 3 วันจึงเกิดอาการผิดปรกติ อาทิ โรคระบบการหายใจและโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

3. อันตรายหลังจากการสะสมระยะสัน้ การออกฤทธิข์ องสารบางชนิดเป็นไปอย่างช้า ๆ กว่าจะเห็นผล

อันตรายต้องใช้เวลาระยะหนึ่งอาจเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็ได้ สารจ�าพวกนี้ได้แก่สารระเหยง่ายหรือสาร
ทีก่ ลายเป็นไอได้งา่ ย อาทิ เบนซิน, คาร์บอนเตตระคลอไรด์, อีเทอร์ เป็นต้น สารเหล่านีม้ กั จะไปท�าลายระบบ
ประสาท หรือเป็นสารที่ไปท�าลายภูมิคุ้มกันของมนุษย์

4. อันตรายจากการสะสมเปนระยะเวลานาน สารประเภทนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เราแล้ว

จะไปสะสมอยูต่ ามอวัยวะทีท่ า� หน้าทีก่ า� จัดของเสียออกจากร่างกาย เช่น ตับ หรือระบบฟอกโลหิต เมือ่ สารนี้
สะสมมากขึ้นท�าให้การท�างานของระบบอวัยวะดังกล่าวท�างานไม่เป็นปรกติ หรือท�าให้เกิดการกลายพันธุ์
ของเซลล์เนือ้ เยือ่ ในบริเวณนัน้ ๆ เป็นสาเหตุทา� ให้เกิดเป็นโรคต่าง ๆ ตามมาภายหลัง สารทีเ่ กิดการสะสมเหล่านี้
ได้แก่สารโลหะหนัก สารตัวท�าละลาย สารกัมมันตรังสี เป็นต้น

ที่มา : https://hilight.kapook.com/view/162738
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เมื่อทราบว่าขยะอันตรายนั้นท�าให้เกิดอันตรายอย่างไร ดังนั้นควรจะรู้วิธีการก�าจัดที่ถูกต้องว่าควร
ปองกันอย่างไร
ปจจุบันมีแนวทางการกําจัดขยะอันตรายหลายวิธี ดังนี้
1. การคัดแยกเพื่อน�ากลับไปใช้ใหม่ (Reuse/Reclaim) เป็นการก�าจัดของเสียอันตรายบางประเภทที่
สามารถรีไซเคิลวัสดุมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ เช่น แบตเตอรีร่ ถยนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น
2. การปรับเสถียร/ฝงกลบ (Stabilization/Secure Landﬁll) เหมาะส�าหรับของเสียอันตรายที่เป็น
ของแข็งหรือกากตะกอน เช่น กรดและด่าง ของแข็งปนเปื้อนโลหะหนักถ่านไฟฉาย สารเคมีที่เป็น
พิษต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก ยาและเครื่องส�าอางที่หมดอายุ เป็นต้น
3. การผสมของเสียเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิง (Fuel blending) เป็นการก�าจัดสารเคมีประเภทน�า้ มันเครือ่ งหรือ
น�า้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้ว รวมทัง้ ของเสียอินทรีย์ สารทีส่ ามารถติดไฟได้ เช่น กาว สี ตัวท�าละลาย เป็นต้น
4. การก�าจัดโดยระบบเตาเผา (Incineration) เหมาะส�าหรับของเสียอันตรายที่ไม่สามารถก�าจัดได้
ด้วยวิธีการปรับเสถียรและฝงกลบได้ ของเสียที่น�ามาเผาต้องมีค่าความร้อนค่อนข้างสูง เช่น น�้ามัน
หล่อลื่นใช้แล้ว ตัวท�าละลาย สารก�าจัดศัตรูพืช (รวมทั้งภาชนะปนเปื้อน) เป็นต้น
5. ของเสียที่ต้องใช้ความช�านาญเฉพาะด้านในการก�าจัด หรือก�าจัดโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ วัตถุระเบิด
สารกัมมันตรังสี ของเสียติดเชื้อจากโรงพยาบาล เป็นต้น
สําหรับวิธีงายๆ ที่เราสามารถนําไปใชในการจัดการกับขยะอันตรายในครัวเรือน ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เลือกซื้อ/ใช
ควรเลือกซื้อหรือ เลือกใช้เท่าที่จ�าเป็น ซื้อ/ใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าฉลากเขียว เช่น
ถ่านไฟฉาย สูตรไม่ผสมสารปรอท ตู้เย็นฉลากเขียว สีอิมมัลชันสูตรลดสารพิษ ซื้อ/ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
หรือสมุนไพรแทนการใช้สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้น ซื้อ/ใช้สินค้าที่ใช้ซ�้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ชาร์จใหม่ได้,
ใช้น�้ายาท�าความสะอาดชนิดเติม เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ
2. การทิ้ง
ไม่ทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป ไม่ทิ้งลงพื้น ท่อระบายน�้าหรือแหล่งน�้า แยกเก็บไว้ใน
ภาชนะที่ไม่รั่วซึม รอหน่วยงานท้องถิ่นมาเก็บไปก�าจัด น�าไปทิ้งในภาชนะที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดหาให้หรือ
น�าไปให้เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บในวันที่ก�าหนด น�าไปส่งคืนร้านตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อรับส่วนลดและแลกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ขอมูลอางอิง
http://www.healthcarethai.com
http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html#s1
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ซีเรียลชิฟ
Cereal Chips

ขนมธัญพืชกรอบ
อุดมไปดวยคุณประโยชน
มีสวนประกอบของธัญพืชหลากชนิด
ผสมกาแฟอราบิกาแท ให ไฟเบอร
และสารอาหาร

มีจ�าหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1.ร้านโครงการหลวง สาขา อตก.
2.ร้านโครงการหลวง สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ร้านโครงการหลวง สาขา ดิโอลด์สยามพลาซ่า
4.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง
5.ร้านโครงการหลวง สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เชียงใหม่
6.ร้านโครงการหลวง สาขา บองมาร์เซ่
7.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8.ร้านโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
9.ร้านโครงการหลวง สาขา มูลนิธิพระดาบส

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-579-4747, แฟกซ์ : 02-561-4286

เชียงราย
อุดรธานี

1.ร้านโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2.ร้านโครงการหลวง สาขา ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
3.ร้านโครงการหลวง สาขา เชียงใหม่ 89 พลาซ่า
4.ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
ร้านโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

งานขายเชียงใหม่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-222-631 แฟกซ์ : 053-222-671
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เกร็ดและแก่นโครงการหลวง
เรื่องเล่าจากหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

¡Í§¾Ñ¹ÊÑµÇµ‹Ò§
ในระยะต้นของโครงการ ผูเ้ ขียนทราบว่าหน่วยผสมพันธุส์ ตั ว์ของกรมการสัตว์ทหารบกมีมา้ ก็เลย
ไปขอยืมเขาขี่ จนเป็นทีร่ จู้ กั คุน้ เคยกันดี
พ.ศ. 2514 กองพันสัตว์ตา่ งตัง้ ขึน้ นอกจากล่อต่างแล้ว กองพันนีย้ งั มีมา้ ดี ๆ ด้วยหลายตัว ดังนัน้
ผู้เขียนจึงย้ายสังกัดไปขี่ม้าของกองพันแล้วก็ยังขี่จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้จะตกลงมาแล้วหลายครั้งก็ตาม
เพราะนอกจากจะสนุกตื่นเต้นดี ก็ยังช่วยท�าให้ผู้เขียนมีกล้ามที่ขาสามารถปีนเขาได้สบาย ๆ ด้วย
และยังท�าให้กองพันได้ขนมันฝรัง่ ขึน้ ดอยเป็นงานชิน้ แรก โครงการหลวงขอถือโอกาสนีข้ อบพระคุณ
เป็นอย่างสูง

ตัวซ้ายคือเชน

ÊØ¹Ñ¢¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì
ระหว่างทีค่ ลุกคลีอยูก่ บั กองพันสัตว์ตา่ ง ผูเ้ ขียนทราบว่าทหารอเมริกนั ในเวียดนามใช้สนุ ขั ส�าหรับ
สะกดรอย ลาดตระเวน และดมกับระเบิด โดยที่ทราบว่าทหารและต�ารวจไทยถูกกับระเบิดขาขาด
ไปแล้วหลายคน ผูเ้ ขียนกราบบังคมทูลเรือ่ งสุนขั สงครามนี้ ก็มรี บั สัง่ ให้เจรจากับอเมริกนั
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ผลก็คือ ทหารอเมริกันทูลเกล้าถวายสุนัขทั้งสามชนิด แล้วส่งทหารมา 3 นาย เพื่อฝกทหารและ
ต.ช.ด. ของเรา รุ่นแรกที่ผ่านการฝก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชด�าเนินไปกองพันสัตว์ต่าง
เพื่อทอดพระเนตรความสามารถของสุนัข และคนดูแล ส�าหรับคนนั้น พระราชทานเข็มสุนัขสงคราม
ผู้เขียนรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับพระราชทานเข็มนี้เป็นคนแรก เป็นเข็มกิตติมศักดิ์
เข้าใจว่าสุนขั บัดนีไ้ ด้ชว่ ยทหารไม่ให้ขาด้วนมาแล้วหลายคน จึงควรจะเปดเผยได้วา่ ในระยะต้นนัน้
นายพลบางคนไม่เห็นด้วย กล่าวว่าอาหารสุนัขซึ่งเป็นกระป๋องส�าหรับขนส่งและใช้ในป่าได้สะดวกนั้น
มีราคาสูงกว่าเบี้ยเลี้ยงของพลทหารอีก ซึ่งท�าให้ผู้เขียนเดือดร้อนมาก จึงกล้าเปรยออกมาว่าก็ให้ท่าน
ลองดมกับระเบิดแข่งขันกับสุนัขซิ

àÁ×èÍÊØ¹Ñ¢»ÃÐÊÒ·àÊÕÂ
วันที่ 28 มกราคม 2515 ผู้เขียนส่งโทรเลขถึง ต.ช.ด. ที่แม่ริม เชียงใหม่ ซึ่งเหตุการณ์นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ คือ
หนึ่ง สุนัขหากับระเบิด 2 ตัว ที่จะพระราชทานแทนเชนที่ตาย และจอร์ดีที่ประสาทเสียได้มาถึง
แล้วจากอเมริกา
สอง โปรดส่งผู้ที่จะดูแลสุนัขนี้ 2 นายด่วน ให้รายงานตัวที่กรมการสัตว์ทหารบก ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเบี้ยเลี้ยง ปืน M16 ประจ�าตัว และเครื่องสนาม โดยเพิ่มกระติกน�้าเป็น 2 ใบเพื่อ
ไปฝกที่จันทึก
สาม ต�ารวจตามข้อ 2 ควรเป็นผูด้ แู ลจอร์ดี ส่วนอีก 1 นายควรเป็นผูด้ แู ลเชน เมือ่ หายเป็นปกติแล้ว
สี่ โปรดส่งจอร์ดีมาด้วยเพื่อฝกรักษาประสาท
เรื่องที่พึงสังเกตคือ (1) เชนเป็นสุนัขสงครามตัวแรกที่เสียชีพในราชการสงคราม (2) สุนัขถ้าถูก
กดดันมาก ก็จะประสาทเสีย (3) กระติก 2 ใบนั้นของคนใบ สุนัขใบ (4) ไม่ทรงทอดทิ้งแม้แต่สุนัข

สุนัขหากับระเบิดนั่งเช่นนี้
แสดงให้เห็นว่า มีระเบิด
อยู่ข้างหน้า 1 ฟุต
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วารสารโครงการหลวง

นิทานชาวดอย

ตางอหงะ

นิทานของชาวปกาเกอะญอ

ต่างอหงะอาศัยอยูก่ บั พีช่ าย เขาสร้างกระท่อมเล็ก ๆ อยู่ กระท่อมของเขาอยูบ่ นต้นไม้เวลากลางคืน
เขาจะสุมไฟไว้ใต้ถุนบ้าน พี่ชายของเขาเป็นพ่อค้า วันหนึ่งเมื่อพี่ชายจะออกไปค้าขายยังต่างเมือง ก็ได้
บอกต่างอหงะว่า อยูบ่ า้ นเจ้าต้องเชือ่ ฟงพีส่ ะใภ้เขาใช้อะไรก็ทา� เมือ่ พีก่ ลับมาแล้วจะซือ้ เสือ้ มาฝาก ต่างอหงะ
ก็เชื่อฟงพี่ชาย แต่พี่สะใภ้ของเขาไม่ค่อยชอบหน้าเขาจึงกลั่นแกล้งสารพัด ปลุกให้ตื่นมาท�างานแต่เช้า
แต่ไม่ให้กนิ ข้าว วันหนึง่ ต่างอหงะก็หวิ มาก จึงออกไปหาปลา พอออกไปหาปลาเขาก็จบั ปลาได้ตวั ใหญ่
ตัวหนึง่ เขานึกในใจว่าจะเอาไปปง้ กินให้อม่ิ ไปเลยเพราะปลาตัวใหญ่มาก แต่ยงั ไม่ทนั ทีจ่ ะท�าอะไร ปลาตัวนัน้
ก็อ้าปากพูดขึ้นมาว่าอย่ากินฉันเลยจะนาย นายอยากได้อะไรฉันจะให้หมดเลย ต่างอหงะก็ตกใจมาก
ทีป่ ลาพูดได้ แต่เขาก็หวิ มากเช่นกันเขาจึงพูดไปว่า แล้วเราจะเชือ่ เจ้าได้อย่างไรล่ะ นายก็ลองพิสจู น์ดสู จิ ะ
ต่างอหงะจึงตัดสินใจ เอาก็เอาวะลองดู เขาจึงปล่อยปลาไป ทั้งๆ ที่หิวแทบตาย
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เช้ามืดวันรุ่งขึ้นพี่สาวก็มาปลุกให้ตื่นมาท�างาน
เขาก็นึกในใจว่าขี้เกียจจังเลย และพลันนึกได้ถึง
เจ้าปลาตัวนั้นเขาจึงพูดขึ้นมาว่า เจ้าปลาไหนเจ้า
บอกว่าจะช่วยข้าไง เสียงเจ้าปลาก็ดังขึ้น จะนาย
นายนอนต่อเถอะเดียวฉันจัดการเรื่องงานเอง แล้ว
เจ้าปลาก็ดลบันดาลให้งานทุกอย่างเสร็จสิน้ เป็นเช่นนี้
จนพี่สะใภ้เริ่มสงสัยจึงแอบดู ก็เห็นถึงสิ่งที่เจ้าปลา
ดลบันดาลให้งานต่าง ๆ เสร็จในพริบตา พี่สะใภ้จึง
คิดว่า ต่างอหงะไม่ใช่คนธรรมดาแน่จึงรักและเลิก
แกล้งต่างอหงะ ต่อมาต่างอหงะก็มเี งินมากมายเพราะ
มีปลาคอยช่วย ต่อมาเมือ่ พีช่ ายกลับมาจากการค้าขาย
ก็เห็นว่าน้องชายของตนร�่ารวย และต่างอหงะก็ให้
พี่ชายเลิกค้าขายและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

แหล่งที่มา จากเวปไซด์ www.hilltribe.org/thai/story

