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กิจกรรมเด่น

4 สิงหาคม 2560
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงเปิดงาน
“โครงการหลวง 48” ซึง่ มูลนิธโิ ครงการหลวง จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่ใจกลางกรุง” เพื่อน้อมรำาลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีม่ พี ระราชดำาริ
ให้ก่อตั้งโครงการหลวงขึ้น เมื่อปี 2512 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง ปลูกพืชเขตหนาวทดแทน
การปลูกฝินจนสามารถสร้างรายได้ เกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

23 พฤศจิกายน 2560
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป ทรงเปิดงาน Royal Project Market
@ Siam Paragon ประจำาปี 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ซึ่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่
23-30 พฤศจิกายนนี้ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนการจำาหน่ายผลผลิตโครงการหลวง สานต่อแนวพระราชดำาริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน

วารสารโครงการหลวง

2 สิงหาคม 2560
ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย
ดร.ณรงค์ชยั พิพฒั น์ธนวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายตลาด
นายสุทศั น์ ปลืม้ ปัญญา หัวหน้าฝ่ายสำ�นักงาน/
ฝ่ายพัฒนา และ รศ.ดร.นุชนาฏ จงเลขา ผูอ้ �ำ นวย
การ ศูนย์อารักขาพืชมูลนิธโิ ครงการหลวง เป็น
ผูแ้ ทนมอบทุนการศึกษา จำ�นวน 23 ทุนแก่เยาวชน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่โครงการหลวง
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมดอยคำ�
อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ซึง่ ประกอบด้วย
ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำ�นวน 4 ทุน ทุนละ 8,000 บาท .ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)
จำ�นวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาทระดับอุดมศึกษา จำ�นวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

10 สิงหาคม 2560
มูลนิธิโครงการหลวงได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประจำ�ปี 2559 จาก
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ในงานพิธมี อบเครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ วไทยและพิธเี ปิดงานมหกรรมท่องเทีย่ วทัว่ ไทย ประจำ�ปี 2560 ณ ห้องบอลรูม
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ โดยหน่วยงานในกำ�กับมูลนิธโิ ครงการหลวงประกอบด้วยสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง อำ�เภอฝาง ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงหนองเขียว ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยลึก อำ�เภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงปังค่า อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา และโฮมสเตย์ชมุ ชนในพืน้ ที่
โครงการหลวง รวม 14 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว
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26 ตุลาคม 2560
ผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวงประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ ของ
มูลนิธโิ ครงการหลวง รวม 317 คน จัดพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้น ณ สำานักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ และได้ทำาการรวบรวมดอกไม้จันทน์ทั้งหมด มอบให้ผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวง นำา
เข้าร่วมในพิธีการที่พระเมรุมาศจำาลอง ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

2 ธันวาคม 2560
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง พร้อมด้วย พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ พันตำารวจเอก ธรรมนิธิ วานิชย์ถนอม พลอากาศเอก อำานาจ จีระมณีมยั
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คุณจันทนี ธนรักษ์ และผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น 12 คน เดินทางไปตรวจเยี่ยม
และฟังบรรยายสรุปการดำาเนินงานของมูลนิธโิ ครงการหลวง ทีห่ อ้ งประชุม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เยี่ยมชมกระบวนการคัดบรรจุผลผลิตผัก งานส่งเสริมและคัดบรรจุไม้ดอกเขตหนาว ก่อนเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ

วารสารโครงการหลวง

8 ธันวาคม 2560
มูลนิธิโครงการหลวง จัดการแถลงข่าวการจัดงาน งานโครงการหลวง ๒๕๖๐” โดยมี
ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดงาน นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา ประธานฝ่าย
นิทรรศการโครงการหลวง และ ศ.ดร ดนัย บุณยเกียรติ ประธานฝ่ายจัดหาและจำาหน่าย ร่วมกันแถลงข่าว
ในโอกาสนี้ ผู้แทน ของบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล
จำากัด (มหาชน) (PTTgc) ได้มอบเงินสนับสนุนงาน
โครงการหลวงในปีนี้ ต่อด้วยการมอบรางวัลผู้ชนะการ
ประกวดคลิปสัน้ เชิญเทีย่ วงานโครงการหลวง การแนะนำาตัว
ของผู้ประกวดคู่ขวัญยุวเกษตรกร และการร้องเพลง
ประสานเสียงจากนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ร้านโครงการหลวง สาขาสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่
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งานวิจัยใช้ ได้จริง

การจัดการการสืบพันธุ์

กระบือนมพันธุ์เมซานี ด้วยโปรแกรมฮอร์โมนเพื่อ
เหนี่ยวน�ำการเป็นสัด และการตกไข่ภายใต้สภาพ
พื้นที่สูงของประเทศไทย
คณะผูว้ จิ ยั : ทศพล มูลมณี1, สุชน ตัง้ ทวีวพิ ฒ
ั น์1,2, พิชติ วันชัย2,3, จักรี จิตจำ�นงค์1 และ ปุณณะวุทฒ์ ยะมา1
1
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นํ้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
			2มูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ 3ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

การเลีย้ งกระบือนม
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงถื อ เป็ น ที่ แรกใน
ประเทศไทยที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนม
เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
โดยกระบือนมที่ส่งเสริมให้เลี้ยงนั้นเป็นกระบือนม
พันธุ์เมซานี (Mehsana dairy buffaloes)
ปัจจุบันมีกระบือนมทั้งสิ้น 36 ตัว กระจายให้

เกษตรกรจำ�นวน 4 ราย นา้ํ นมจากกระบือทีร่ ดี ได้
จะส่งให้กบั มูลนิธโิ ครงการหลวงในราคากิโลกรัมละ
43 บาท ซึ่งสูงกว่าราคานมโคทั่วไปเกือบ 3 เท่า
เนื่องจากนํ้านมกระบือมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติ
ทีห่ วานมัน มีกลิน่ หอม อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ ค่าทางอาหาร
สูงกว่านํ้านมโคทั่วไปถึง 2.5 เท่า ประกอบด้วย

วารสารโครงการหลวง

โปรตีน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ มีไขมันไม่อิ่มตัวที่จำ�เป็นต่อร่างกาย มีคอเลสเตอรอลตํ่า
และยังมีสารต้านอนุมลู อิสระอีกด้วย โดยมูลนิธโิ ครงการหลวงได้น�ำ นา้ํ นมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
เช่น มอสซาเรลล่าชีส (Mozzarella cheese) โยเกิร์ต นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว เป็นต้น (สุชนและ
คณะ, 2558)

ภาพแสดง : กระบือนมพันธุ์เมซานี

สภาพปัญหา
จากการสำ�รวจข้อมูล พบว่า ปัญหาหลักทีท่ �ำ ให้ฟาร์มของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกระบือนมมีประสิทธิภาพ
การผลิตลดลง คือ กระบือนมเพศเมียมีอัตราการตั้งท้องลดลง เนื่องจากปัญหารังไข่ไม่ทำ�งาน รังไข่
มีขนาดเล็ก (Smooth and inactive ovary) และปัญหาถุงนํ้าบนรังไข่ (Ovarian cysts) ซึ่งหาก
กระบือนมไม่ตั้งท้อง จะทำ�ให้ไม่มีลูกกระบือนมและไม่มีนมให้รีด

ภาพแสดง : ภาพปัญหาถุงนํ้าบนรังไข่และรังไข่มีขนาดเล็กที่ได้จากการตรวจโดยวิธีอัลตราซาวด์
ผ่านทวารหนัก
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การแก้ไขปัญหา
ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สมบูรณ์พันธุ์ในกระบือนมเพศเมีย
พันธุ์เมซานีที่ท้องว่างหลังคลอด โดยใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำาการเป็นสัดและการตกไข่
ทำาให้แม่กระบือนมสามารถกลับมาตั้งท้องได้ 52.6 เปอร์เซ็นต์

ภาพแสดง : ลูกกระบือนมพันธุเ์ มซานีทเ่ี กิดจากการแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก ในปี พ.ศ. 2559

จากนัน้ พบปัญหาอีกประการหนึง่ คือ กระบือสาวทีม่ อี ายุครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีค่ วรผสมพันธุค์ รัง้ แรกไม่แสดงการเป็นสัดและไม่ได้รบั การผสมพันธุ์ (กระบือสาวมีอายุ
ครบตามเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย 24.7 เดือน; Pundi et al., 2000) และกระบือนาง
หลังคลอดมีวันท้องว่างยาวนาน จึงได้มีการศึกษาวิจัยโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางด้านสรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์ และการใช้โปรแกรมฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำาการ
เป็นสัดและการตกไข่มาช่วยแก้ไขปัญหาอัตราการตั้งท้องของกระบือนมที่ลดลง เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยในการจัดการการ
สืบพันธุ์ในกระบือนม
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การทดลองการใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวน�ำ
การเป็นสัดและตกไข่ในกระบือนม
1. อุปกรณ์ และวิธีการ
ใช้กระบือสาวพันธุเ์ มซานี (Mehsana buffalo heifers) อายุมากกว่า 2.5 เดือน และใช้กระบือนาง
พันธุ์เมซานี (Mehsana buffalo cows) ที่ยังไม่ตั้งท้องหลังคลอดและมีวันท้องว่างมากกว่า 90 วัน
ทีเ่ ลีย้ งโดยเกษตรกรในเขตพืน้ ทีส่ งู ของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ กระบือสาวและกระบือนาง
ทุกตัวได้รับโปรแกรมเหนี่ยวนำ�การเป็นสัดและการตกไข่ (Synchronization of estrus and
ovulation) โดยใช้โปรแกรมฮอร์โมนพื้นฐานโปรเจสเตอโรน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การจัดการโปรแกรมฮอร์โมนเพือ่ เพือ่ เหนีย่ วนำ�การเป็นสัดและการตกไข่ในกระบือนม
วันที่

การจัดการการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำ�การเป็นสัดและการตกไข่

Day 0

ทำ�การสอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ (CIDR)
เข้าช่องคลอดกระบือนมเป็นเวลา 7 วัน

Day 7

ทำ�การถอด CIDR ออก ร่วมกับการฉีดฮอร์โมน Pregnant mare serum
gonadotropin (PMSG) และฮอร์โมน Prostaglandin F2 (PGF2 )
ª

Day 9

ª

ทำ�การฉีด Human chorionic gonadotropin (hCG) หลังสิ้นสุดการฉีด
ฮอร์โมน hCG ทำ�การผสมพันธุ์กระบือนมเพศเมียที่แสดงอาการเป็นสัด
ด้วยกระบือนมเพศผู้ (ภายใน 16 ชั่วโมง)

หลังการผสมพันธุ์ 35 วัน ทำ�การตรวจการตั้งท้องโดยวิธีอัลตราซาวด์ผ่านทวารหนัก

สอดฮอร์โมน CIDR

ถอด CIDR ออก
ร่วมกับการฉีด PMSG และ
PGF2 ª และผสมพันธุ์กระบือ
เพศเมียด้วยกระบือเพศผู้

ตรวจการตั้งท้องโดยวิธี
อัลตราซาวด์ผ่านทวารหนัก
หลังการผสมพันธุ์ 35 วัน

ภาพแสดง : การจัดการการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำ�การเป็นสัดและการตกไข่ในกระบือนม
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2. ผลการทดลอง
หลังจากกระบือสาวและกระบือนางได้รับโปรแกรม
ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำาการเป็นสัดและการตกไข่ กระบือนม
ทั้งหมดมีอัตราการเป็นสัด 100 เปอร์เซ็นต์ และหลังจาก
ได้รับการผสมพันธุ์ด้วยกระบือเพศผู้ตามธรรมชาติ พบว่า
กระบือสาวและกระบือนางมีอัตราการตั้งท้อง 33.3 และ
62.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ

วารสารโครงการหลวง

การน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
สามารถนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการการสืบพันธุข์ องกระบือสาวและกระบือนาง
พันธุเ์ มซานี ซึง่ เลีย้ งภายใต้สภาพพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทย เพือ่ เพิม่ อัตราการตัง้ ท้องของกระบือนมเพศเมีย
และได้ลูกกระบือสาวทดแทนฝูง สามารถขยายผลต่อยอดไปยังเกษตรกรผู้สนใจรายอื่น รวมทั้ง
เพิม่ ปริมาณนา้ํ นม นอกจากนีย้ งั มีจดั ตัง้ กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งสัตว์ให้นมของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ให้นม โดยในปี พ.ศ. 2559 งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์
มูลนิธโิ ครงการหลวง ได้รบั ซือ้ น้�ำ นมกระบือจากเกษตรกรของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
จำ�นวน 16,727 กิโลกรัม สร้างรายให้กับเกษตรกร 719,261 บาท (ม.ค.-ธ.ค. 2559) ถือเป็น
ความสำ�เร็จในการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในกระบือนมพันธุ์เมซานี” ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่ทาเหนือ ที่ได้สนับสนุนสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ช่วยในการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณ
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นํ้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้อนุญาตให้
บุคลากรดำ�เนินงานในโครงการวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง
สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, พิชิต วันชัย, ธนารัฐ บรรเรียนกิจ,
จารุทัศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สมศักดิ์ รุ่งแก้ว,
ไพรัตน์ อุดทา, พิสนั ต์ ปัญญากาศ, สำ�ราญ กันตีมลู
และ สุทธิศิลป์ นันชัย. 2558. หมู่บ้านควายนม.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 81 หน้า.
Pundir, R. K., G. Sahana, N. K. Navani, P. K. Jain,
D. V. Singh, S. Kumar, and A. S. Dave. 2000.
Characterization of Mehsana buffaloes in
India. Animal Genetic Resources Information.
28: 53-62.
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ดีสนุก : Travel

เรียนสนุก เรียนรู้งานโครงการหลวง
หนึ่งในจำานวนสถานีเกษตรหลวง 4 แห่ง ได้แก่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ
เริม่ ดำาเนินการเมือ่ ปี พ.ศ.2522 โดยพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์
ทีจ่ ะช่วยให้ชาวเขาทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีม่ อี าชีพมัน่ คง ทำากินเป็นหลักแหล่ง ใช้พน้ื ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
ตามหลักอนุรกั ษ์ดนิ และนำา้ โดย เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรง
เยี่ยมศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ในเวลานั้น ได้ทูลขอพระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถานีเกษตรหลวงปางดะ”
สถานีเกษตรหลวงปางดะเป็นสถานีเพื่อการวิจัยและขยายพันธุ์พืชหลากหลายชนิด มีพื้นที่รวม
ทัง้ สิน้ 1,232 ไร่ พืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ 804 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา และในปี พ.ศ.2545 ได้ขยายขอบเขตพืน้ ที่
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพไปสู่พื้นที่ ตำาบลสะเมิงใต้ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นหมู่บ้าน
เปาหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดหวานสองสี และพืชผักชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้าน
บริเวณใกล้เคียงที่ร่วมโครงการอีกด้วย
ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดชัน ตั้งอยู่ในแอ่ง
หุบเขา ส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นคนพืน้ เมือง ไทลือ้ และกะเหรีย่ ง
เน้นการส่งเสริมภาคการเกษตร ให้เกษตรกรมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ นอกจากนีย้ งั ให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ไม่วา่ จะเป็นด้านสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มแม่บ้านส่งเสริมกลุ่มทอผ้า ผู้สูงอายุ เพื่อใช้ประโยชน์
ในครัวเรือนและจำาหน่ายเป็นรายได้เสริม งานแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยบ้านงาแมงเพื่อจำาหน่ายในชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนโดย
ดำาเนินโครงการหมูบ่ า้ นปลอดของยาเสพติด รวมทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อมมีการจัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก
การผลิตปุยหมัก นำ้าหมักชีวภาพ และปุยพืชสด เพื่อการฟนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและนำ้า
ปลูกป่าชาวบ้าน และป่าชุมชน การจัดทำาแนวปองกันไฟป่า

วารสารโครงการหลวง

จุดการเรียนรู้งานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ
ผลผลิตเดน : องุ่นไร้เมล็ด มะเดื่อฝรั่ง ข้าวโพดหวานสองสี

จุดเรียนรู้ในสถานี
แปลงวิจยั ทดสอบสาธิตไม้ผล เช่น กีวฟี่ รุต โลควัท ไม้ผลขนาดเล็ก เช่น มะเดือ่ ฝรัง่ องุน่ ไร้เมล็ด
เสาวรส ราสพ์เบอรี่ มัลเบอรี่ และไม้ผลเขตร้อน เช่น อาโวคาโด มะม่วง ลิ้นจี่ มะเฟอง
แปลงวิจัยทดสอบสาธิตผัก เช่น มะระหัวใจ มันเทศญี่ปุ่น สลัดรวม ถั่วแขก
แปลงทดสอบพืชสมุนไพร เช่น จิงจูฉ่าย เลมอนทาร์ม เสจ หญ้าหวาน ชาหอม มิ้นต์
แปลงวิจยั ทดสอบสาธิตไม้ดอก เช่น ยูโคมิส กอลิโอซ่า เฮลิโคเนีย ดอกกุหลาบสายพันธุต์ า่ งๆ
นอกจากนีย้ งั มีแปลงทอดสอบไผ่หวาน ไผ่หยก และพืชนำาเข้า เช่น ทับทิมเมล็ดนิม่ เชอรีส่ เปน

จุดเรียนรู้ชุมชน
นำ้าพุร้อนโป่งกวาว ที่บ้านโป่งกวาว มีนำ้าพุร้อนธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขา
มีบ่อแช่นำ้าแร่ บ้านพักและลานกางเต็นท์สำาหรับนักท่องเที่ยว
ร้านอาหาร สโมสรปางดะ เวลาเปิด 08.00 - 20.00 น. มีรายการอาหาร
ปรุงจากผลผลิตโครงการหลวงตามฤดูกาลเป็นหลัก

ร้านค้า ของที่ระลึก
ในชุมชนมีกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ทัง้ กล้วยฉาบ กล้วยสุกทอดกรอบ และกล้วยอบ

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่าน อำาเภอแม่ริม
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง ถึงสามแยกสะเมิง แล้วเลี้ยวขวา ไปอีก
1 กิโลเมตร สถานีปางดะจะตั้งอยู่ด้านขวาสังเกตปายด้านหน้าสถานี
ติดตอ สถานีเกษตรหลวงปางดะ
ตั้งอยู่ที่ 192 หมู่ 10 ตำาบลสะเมิงใต้ อำาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรศัพท 053-378046
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ยําหมูยางเซเลอรี่
ส่ ว นผสม
เนื้อหมู (สันคอ)
400 กรัม
เซเลอรี่ ทั้งก้านและใบ 100 กรัม
นํ้าตาลมะพร้าว
50 กรัม
นํ้าปลา
1 - 2 ช้อนชา
นํ้ามะนาว
1
ช้อนชา
พริกขี้หนู
3-5 เม็ด (แล้วแตชอบ)
แครอทขูดฝอย
50 กรัม
หัวหอมแดง
1
หัว
มะเขือเทศเชอรี่
5 - 8 ลูก
พริกไทย
เล็กน้อย ใช้หมักเนื้อหมู
เกลือปน
เล็กน้อย ใช้หมักเนื้อหมู
**ถ้าชอบถั่ว สามารถเพิ่มลงไปได้คะ **

วิธีท�า
01 เริ่มจากนำาเนื้อหมูมาหมัก เกลือและพริกไทยใส่
นิดหน่อย คลุกให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที
เพื่อให้เนื้อหมูมีรสชาติเพิ่มขึ้น

02 เตรียมนำา้ ยำาทิง้ ไว้ ในระหว่างรอเวลาทีห่ มักหมู โดย
เริ่มจาก นำานำ้าตาลมะพร้าว นำ้าปลาและนำ้ามะนาว
มาผสมกันในชามที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากันจนกว่า
นำ้าตาลมะพร้าวจะละลายไม่จับเป็นก้อน

03 นำาแครอทขูดฝอย หอมแดงหั่นเป็นแว่น หรือจะ
หั่นครึ่งก็ได้ตามใจชอบ ส่วนเซเลอรี่ นำาส่วนก้าน
มาขูดเปลือกสีเขียว ๆ ออกเล็กน้อย เพราะใน
ส่วนก้านด้านนอกมันจะมีความเหนียวและแข็ง
ปลอกเปลือกด้านนอก แล้วนำาแต่เนื้อด้านในสีขาว
หรือเขียวอ่อนๆ นำามายำา ส่วนทีเ่ ป็นใบ นำามาหัน่
ขนาด 2 นิ้ว เพื่อนำามาใส่โรยหน้า

04 นำาเนื้อหมูที่หมักได้ที่มาย่าง ถ้าใครไม่มีเตาย่าง
สามารถนำามาย่างบนกระทะได้เลย ใส่นา้ำ มันเล็กน้อย
บนกระทะ เปิดไฟอ่อน ๆ ถ้าอยากให้เนือ้ หมูสกุ เร็ว
ให้นำาฝามาปิด (เหมือนการอบ) เพื่อให้เนื้อหมูสุก
สมำ่าเสมอ

05 นำาเนื้อหมูที่ย่างสุกแล้ว มาหั่นสไลด์ ชิ้นพอคำา
เตรียมไว้ เพื่อนำามาคลุกกับนำ้ายำาที่เตรียมไว้นะคะ

06 นำานำ้ายำาที่เตรียมไว้ นำาแครอทขูดฝอย เซเลอรี่
หอมแดง มะเขือเทศเชอรี่ พริกขี้หนูทุบ ใส่ลงไป
คลุกให้เข้ากัน

07 นำาเนือ้ หมูทส่ี ไลด์ จัดใส่จาน แล้วนำานำา้ ยาทีเ่ ตรียมไว้

มาราดบนเนือ้ หมู แต่งจานให้สวยงาม เป็นอันเรียบร้อย
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ยํ า อาโวคาโด

AVOCADO SALAD CHILLI DRESSING
สูตรโดย ร้าน ห้องแถว จากหนังสือ อร่อยดีที่เชียงใหม่

17
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O
D
A
C
AVO

ส่ ว นผสม
อาโวคาโด โครงการหลวง
หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก
หัวหอมแดงซอย
พริกขี้หนูแห้งทอด
นำ้าปลา
นำ้ามะนาว
นำ้าตาลทราย
หมูสับ รวนให้สุก
กุ้งสด ลวกสุก
นำ้าตาลปีบ
กระเทียมเจียว

1
2
4
1
1½
1
2
2
½
2

ลูก
หัว
เม็ด
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
ตัว
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ

วิธีท�า
หัวหอมแดง หมูสับ กุ้งสด ผสมกัน
ปรุงรสด้วย นำ้าตาลทราย นำ้าตาลปีบ นำ้าปลา
นำ้ามะนาว ชิมให้ได้ 3 รส
สุดท้ายนำาอาโวคาโดลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน
แต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวและพริกแห้งทอด
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AVOC

ADO

อาโวคาโดถือว่าเป็นสุดยอดของ

อาหารสุขภาพชนิดหนึ่ง เพราะอุดม
ไปด้วยคุณค่าทางอาหารต่างๆ ดังเห็นได้
จากการที่องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติรณรงค์ส่งเสริมให้
ประเทศต่างๆ ปลูกและบริโภคเพือ่ ช่วย
แก้ปญ
ั หาด้านโภชนาการของประชากร
ประกอบกับเป็นผลผลิตทางการเกษตร
ที่ใช้สารเคมีในการผลิตน้อยมาก จึง
เหมาะสำาหรับการบริโภคของบุคคล
ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
และเด็ก

อาโวคาโด ผลสุก ช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระ

ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย บำารุงและรักษาสายตา
ช่วยลดนำ้าหนัก ปองกันการสะสมของไขมัน
ในเส้นเลือด ช่วยลดโอกาสเสี่ยงของโรคเส้น
เลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจวาย ลดความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็ง ปองกันหวัด
ปองกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟัน ปองกันการเกิดโรคปากนก
กระจอกเทศ ปองกันโรคเหน็บชา ปวดศีรษะ ช่วยเร่งการงอกของเส้นผม
บำารุงผิวพรรณ และเส้นผม

ครัRoyal
วโครงการหลวง
Project Kitchen
ในบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ด้วยวัตถุดิบของโครงการหลวง
ส่งตรงจากยอดดอย ที่สด สะอาด ปลอดภัย

บริการจัดอาหารว่าง และบุฟเฟต์อาหารกลางวัน
ตั้งแต่ 40 ท่าน - 120 ท่าน

ครัวโครงการหลวง ตั้งอยู่ในบร�เวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (โซนด้านข้างติดถนน)
ไปวัดพระธาตุดอยค�า ร้านตั้งอยู่ซ้ายมือก่อนถึงทางข�้นวัดพระธาตุดอยค�า
ร้านเปดเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เปดให้บริการทุกวัน)
ติดต่อสอบถามและจองโตะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 052-080-660

วารสารโครงการหลวง

5

ี
ส
ผัก ดีอรอย
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้ทรงเล่าเรือ่ งประทาน แก่บคุ คลต่าง ๆ อยูเ่ สมอว่าเมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำาเนินไปตามดอยต่าง ๆ ในยุคเริม่ แรก
ของโครงการหลวง ทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านปลูกฝิน เป็นอาชีพ จึงมีพระราชดำาริให้มกี ารฝึกอาชีพ
และปลูกพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ เพื่อนำามาส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิน ชาวเขาจะได้นำาไปขาย
สร้างรายได้ และยังทำาให้คนไทยได้รับประทานพืชผลที่มีคุณภาพ
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ปัจจุบันเทรนด์การรักสุขภาพมาแรงมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำางานที่ใส่ใจการออก
กำาลังกาย การใช้ชีวิตที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
เพราะการบริโภคผักที่ดีและให้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งต้องกินให้หลากหลาย
โดยเฉพาะกลุ่มสีของผักที่มีความแตกต่างกันอันจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ
ผักและผลไม้โครงการหลวง มีอยู่หลากหลายชนิดที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด! เพราะนอกจาก
ปลอดภัย รสชาติดีอร่อย แล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย
มาเริม่ รักษาสุขภาพด้วยการเลือกทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ดว้ ยการรับประทานผักให้หลากหลาย
และมากสีสันกันดีกว่า

Vegetable
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ผักสีขาว

เห็ด ผักกาดขาวปลี กะหลํ่าดอก มะระขาว หนอไม้ ฝรั่งขาว
ผักในกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่จะให้ใยอาหารสูง อุดมไปด้วยแคลเซียม
ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินซีและอี ส่งผลให้สขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
รวมถึงผิวพรรณที่สะอาดสดใส

ผักกาดหอมหอ คะน้า มะระหัวใจ บัตเตอรเฮด บร็อกโคลี
สารสีเขียวในผักเหล่านี้ คือ สารคลอโรฟิลด์ (Chlorophyll)
มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดมะเร็งได้เป็นอย่างดีที ช่วยให้
เซลล์ทาำ งานได้ดขี น้ึ มีไฟเบอร์สงู ทำาให้ระบบขับถ่ายทำางานได้ไหลลืน่
ช่วยสร้างพลังงาน กำาจัดสารตกค้างในร่างกาย ลดการสะสมของ
สารพิษ ลดกรดในกระเพาะอาหาร ทำาให้ผิวพรรณสดใส และช่วย
ยับยัง้ การเกิดริว้ รอยและช่วยลดอาการภูมแิ พ้ตา่ งๆ ด้วย นอกจากนี้
ในผักสีเขียวยังมี “ลูทีน” ซึ่งมีสรรพคุณ ช่วยบำารุงสายตา รวมถึง
ลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อม

ผักสีเขียว
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ข้าวโพดหวาน ตระกูลฟกทอง แครอท
ฟกบัตเตอรนัท มันเทศญี่ปุน สีเหลืองสีส้ม
มะเขือเทศ พริกหวานสีเหลือง

ผักสีเหลืองสม

สารในผักสีเหลืองและส้ม ได้ชื่อว่าเป็นขุมพลัง
บำารุงความงามชั้นดี ด้วยสารที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์
อันเป็นสารตัง้ ต้นของวิตามินเอ และ ยังมีเบตาแคโรทีน
และลูทีน ช่วยบำารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสจาก
ภายใน ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
และมีประโยชน์ต่อสายตา ช่วยต้านความชราด้วย
ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคหลอดเลือดและหัวใจ

พริกหวานแดง มะเขือเทศ
บีทรูท แรดิชสีแดง ฟกข้าวสุก
สารสีแดงในผักเหล่านี้ มีสาร ไลโคปีน
และ เบตาไซซีนช่วยทำาให้หัวใจแข็งแรง
บำ า รุ ง สายตาทำ า ให้ ผิ ว พรรณเปล่ ง ปลั่ ง
ต้านอนุมูลอิสระช่วยลดปริมาณไขมันใน
เส้นเลือดช่วย ยับยัง้ การเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งที่มดลูกและปอด ปองกัน
การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ช่วยปองกัน
โรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ ชะลอ
ความเสื่ อ มของเซลล์ ใ นร่ า งกายทำ า ให้
ภาวะผิดปกติของเซลล์ดีขึ้น

ผักสีแดง
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มะเขือมวงก้านเขียว กะหลํ่าปลีสีมวง สวีทแรดิชสีมวง
พริกหวานสีมวง กะหลํ่าดอกมวง มันเทศญี่ปุนสีมวง
มีคณ
ุ ประโยชน์ ด้วยสารแอนโทไซยานิน และสารโพลิฟนี อล
ทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระมากกว่าวิตามินซีถงึ 2 เท่า มีคณ
ุ สมบัติ
ทำาลายสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ช่วยขยายหลอดเลือด ช่วยบำารุง
เส้นผมให้ดกดำาเงางามด้วย สามารถชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตัน
ในหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวได้ ช่วยชะลอ
ความเสือ่ มของเซลล์ยบั ยัง้ การก่อตัวของไขมัน ลดนำา้ ตาลในเลือด
และยังช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น

ผักสีมวง

ในหนึ่งวันควรได้รับสารอาหารที่หลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ และในแต่ละเมนูควรมีผัก
เป็นองค์ประกอบ ใน 1 วันควรรับประทานผลไม้อย่างน้อย 2 ชนิด วันนี้มาดูแลสุขภาพ
ด้วยการรับประทานผักและผลไม้กันเถอะ

V eg eta b l e
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ชุมชนน่าอยู่

วิถีวัฒนธรรมไทลื้อ

บานวังไผ
การเดินทางเริ่มต้นที่ท่าเรือสาธารณะบ้านท่าตอน
นั่งเรือล่องไปตามสายนำ้ากกมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านวังไผ่
ท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมไทลื้อบนเส้นทางสายเหนือ
เชียงใหม่-ฝาง ตลอดสองฝังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
ธรรมชาติ เส้นทางอาจคดเคีย้ วเล็กน้อยใช้เวลาประมาณ
1 ชั่วโมง (เวลาอาจคลาดเคลื่อนตามฤดูกาลของกระ
แสนำ้า) ก็ถึงที่หมาย

เมื่อเรือเทียบท่าเข้าสู่หมู่บ้านวังไผ่
ชาวบ้านต่างออกมารอต้อนรับที่ “ศาลา
รวมใจ” มีพิธีบายศรีโดยผู้เฒ่าผู้แก่ของ
หมู่บ้าน ผูกข้อมือรับขวัญนักท่องเที่ยว
จากนั้นไปไหว้ “ศาลเจ้าบ้าน” เจ้าหาญ
หล้ า หอเจ้ า เทวดาผู้ ป กปั ก ษ์ รั ก ษาดู แ ล
หมูบ่ า้ นให้รม่ เย็นเป็นสุข เพือ่ เป็นสิรมิ งคล
แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ปัจจุบนั ชุมชนไทลือ้ บ้านวังไผ่ ตัง้ อยู่
หมู่ที่ 8 ตำาบลท่าตอน อำาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ มีประมาณ 40 หลังคา
เรือน ชาวบ้านที่นี่มีบรรพบุรุษเป็นชาว
ไทยลือ้ ทีม่ าจากสิบสองปันนา ทางตอนใต้
ของประเทศจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
เกิดการกวาดต้อนผู้คนจากสิบสองปันนา
ทำาให้เกิดการอพยพครัง้ สำาคัญของชาวไทยลือ้ สูเ่ มืองล้านนา จนมีบางส่วนมาตัง้ ถิน่ ฐานที่ อ.แม่อาย แห่งนี้
จึงได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า “บ้านวังไผ่” ในปี พ.ศ.2527 โดยมีนายแสงเปา เจริญพร เป็นผู้นำาชุมชน
คนแรก
คำาว่า ‘วังไผ่’ มาจากภาษาไทลื้อ ที่ตั้งตามสภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งมีต้นไผ่ล้อมรอบหมู่บ้าน
สภาพแวดล้อมทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนีเ้ ต็มไปด้วยป่าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และแม่นา้ำ กกไหลผ่านหมูบ่ า้ นให้ความร่มรืน่
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ทีบ่ า้ นวังไผ่ มีวถิ ชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชนไทลือ้ สำาคัญ ได้แก่ การแปรรูป “บุก” ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ดั้งเดิมที่ยังมีชาวบ้านอนุรักษ์และสร้างรายได้จากการแปรรูปเป็นเส้นบุกเพื่อจำาหน่าย บุกเป็นของดี
และยังหาได้ในพื้นที่ป่าประจำาหมู่บ้าน บุก มีชื่อในภาษาอังกฤษคือ Konjac ชื่อวิทยาศาสตร์
Amorphallus spp. จัดเป็นไม้ลม้ ลุก มีสรรพคุณมากมายเหมาะสำาหรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ช่วยแก้ไอ
ละลายเสมหะและสำาหับผู้ที่ลดความอ้วน

ในกระบวนการแปรรูปบุกนั้นเริ่มต้นที่ปอก
เปลือกผลบุกล้างทำาความสะอาด แล้วหัน่ เป็นชิน้ ๆ
นำาลงต้มในกระทะต้องคอยพลิกกลับให้ทั่วจนบุก
นั้นเปอยแล้วทิ้งไว้จนบุกจับตัวเป็นก้อน สามารถ
นำาไปแปรรูปต่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บุกผง
บุกก้อน และบุกเส้น โดยนำาไปทำาเป็นอาหารได้
หลากหลายเมนู อาทิ ยำาบุก กวยเตี๋ยวเส้นบุก
ส่วนงานหัตถกรรม กลุม่ แม่บา้ นทีน่ ไ่ี ด้อนุรกั ษ์
การทอผ้า โดยยังคงลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวไทลื้ออันเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับสั่งสมมาตั้งแต่

ชาวไทลื้อในดินแดนสิบสองปันนา ประเทศจีน
ในผ้าทอแต่ละผืนยังประกอบไปด้วยลวดลาย
มากมายด้วยเทคนิค การทอ ขิด จก เกาะหรือล้วง
อย่างลายนำา้ ไหล ลายดอกไม้ ลายหงษ์ โดยมีสหี ลัก
3 สี สีแดง สีเขียว และสีดำา

วารสารโครงการหลวง

ในชุมชนทีน่ ช่ี าวบ้านส่วนใหญ่สร้างบ้านจากไม้ไผ่ เป็นทรงบ้านไทลือ้ หลังคามุง้ ด้วยหญ้าคา เรียกว่า
ไพรคา ทำาจากหญ้าคา ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 ปี ส่วนใต้ถุนบ้าน ยกสูงเอาไว้เก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ นานา
นอกจากวิถีวัฒนธรรมที่ชุมชนมีให้ได้เรียนรู้ ด้วยมิตรไมตรีดจุ พีน่ อ้ งจากชาวบ้าน ชุมชนไทยลือ้
แล้ว ยังมีการเที่ยวชมธรรมชาติโดยการเดินป่า บ้านวังไผ่ ที่อบอุ่นอยากเชิญชวนคุณได้มาสัมผัส
ซึง่ มีรถไปส่งยังเชิงเขา เข้าสูเ่ ส้นทางไปตามแนวเขา ด้วยตัวเอง.
เพื่อตามหาบุกป่า สำาหรับผู้ที่ต้องการพักค้างคืน
ทีน่ ่ี ชาวบ้านได้รวมกลุม่ กันประมาณ 5 หลัง เพือ่
ตั้งกลุ่มโฮมสเตย์มารองรับนักท่องเที่ยว แถมยังมี
การแสดงทางวัฒนธรรมจากเยาวชนให้ชม อาทิ
การขับกล่อมบรรเลงด้วยบทเพลงพื้นเมือง การ
ฟอนเจิง ฟอนดาบ
ร่วมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ใช้ชีวิต
สโลว์ไลฟ์แบบเรียบง่าย พร้อมรับการต้อนรับ
บ้านวังไผ่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โทร.087-706-6575, 089-3180-7718, 094-493-8069
ภาพและเรื่องโดย นางสาวจินตนา ภูวดลไพโรจน์
นักศึกษาฝึกงาน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เกษตรกรบ้านดอยสะโง้ะ

เกษตรกรบ้านดอยสะโง้ะ
การเกษตรอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านดอยสะโง้ะ ตั้งอยู่ใน ต. ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประชากรในหมู่บ้านเป็นชน
เผ่าอาข่า ไทลื้อ คนเมือง และ เผ่าอีก้อ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำา จึงทำาให้
ชุมชนแห่งนี้เป็นบ่อเกิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี หมู่บ้านดอยสะโง้ะได้รับ
การส่งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวงให้มีการทำาการเกษตรแบบอินทรีย์ และเริ่มดำาเนินงานก่อตั้งเป็น
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง สะโง้ะ เมือ่ ปี พ.ศ. 2518 โดยมีการปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพร
หลายชนิด โดยปราศจากการใช้สารเคมี และใช้ปุยอินทรีย์แทน
นางบูเพาะ สะโง้ะ อายุ 54 ปี หนึ่งในเกษตรกรของ
โครงการหลวง ได้รบั การส่งเสริมปลูกเกกฮวยขายเป็นอาชีพเสริม
โดยมีนักวิชาการเกษตรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ะ
เข้ามาดูแลและให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกเกกฮวย ก่อนที่
นางบูเพาะ จะหันมาปลูกเกกฮวยนัน้ ตัวเองได้ปลูกพืชชนิดอืน่
มาก่อน เช่น ดอกเบญจมาศ ดอกหน้าวัว ไผ่ฟิลิปปินส์ แต่ว่า
รายได้จากการขายไม้ดอกเหล่านั้นกลับมีราคาที่ไม่สูงเท่ากับ
การปลูกเกกฮวย นางบูเพาะ เล่าว่า ในขณะที่ตนปลูกดอก
เบญจมาศขายเป็นอาชีพเสริม ขายได้เพียงกิโลกรัมละ 15 บาท
แต่การปลูกเกกฮวยเป็นอาชีพเสริมทำาให้ตวั เองมีรายได้มากกว่า
เพราะว่าให้ถึงกิโลกรัมละ 35 บาท ทำาให้มีรายได้ต่อปีถึง 44,000 บาท นอกเหนือ
จากการปลูกเกกฮวยแล้ว ตนยังได้ปลูกพืชจำาพวก ข้าว และข้าวโพดไว้กนิ ในครอบครัว
เท่านั้นไม่ได้ปลูกขายแต่อย่างใด และปัจจุบัน นางบูเพาะ ยังมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง
นัน้ ก็คอื เป็นแม่ครัวทำาอาหารให้กบั ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอยสะโง้ะด้วย เลยทำาให้ตวั เอง
มีรายได้เพิ่มขึ้นสองทาง ทำาให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วารสารโครงการหลวง

“เดิมพีเ่ ป็นชาวเขาเผ่าอาข่าทีอ่ าศัยอยูฝ่ งั พม่าและต่อมาได้อพยพข้ามฝัง มาอาศัยอยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นดอยสะโง้ะ
ตั้งแต่เด็กกับครอบครัว สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนนั้นคือพี่และครอบครัวไม่มีพื้นที่ทำากินเป็นของตัวเอง
แต่เมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมาที่นี่เลยทำาให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวพี่และคนที่นี้ดีขึ้นมีพออยู่
พอกิน และพี่จะขอเป็นเกษตรกรของโครงการหลวงต่อไปจนกว่าจะไม่มีมูลนิธิโครงการหลวง เพราะ
พี่รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรกรของโครงการหลวง เพราะโครงการหลวงทำาให้ชีวิตพี่และครอบครัว
มีพออยู่พอกินจนถึงทุกวันนี้”
เกษตรกรอีกรายที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกผักอินทรีย์คือ
นาง ราตรี ปอแล อายุ 40 ปี หนึง่ ในเกษตรกรของโครงการหลวง
ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ะ ที่ปลูกผักกาดกวางตุ้งเป็น
อาชีพเสริม โดยใช้พน้ื ทีโ่ ครงการหลวงทำาการเพาะปลูก นอกเหนือ
จากการที่ปลูกผักชนิดนี้เป็นอาชีพเสริมแล้ว นางราตรี เองยังได้
ทำางานที่แผนกคัดบรรจุที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ะด้วย
โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินวันละ 300 บาท

พีอ่ าศัยอยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นดอยสะโง้ะมา 8 ปีแล้ว
โดยตอนแรกที่มาอยู่ที่นี่พี่ได้เข้ามาทำางานเป็น
ลูกจ้างรายวันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง้ะ
แต่หลังจากนัน้ ก็ได้ลาออกไปทำางานข้างนอกทีไ่ ม่ใช่
งานเกษตรกรรมเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วจึงตัดสินใจ
กลับมาทำางานที่โครงการหลวงอีกครั้งเพราะว่า
งานที่พี่ทำาตอนนั้นมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเลย
ทำาให้ครอบครัวไม่พออยู่พอกิน พี่เลยตัดสินใจ
กลับมาทำางานทีโ่ ครงการหลวงอีกครัง้ ในตำาแหน่ง
พนักงานคัดบรรจุและยังมีอาชีพเสริมนั้นก็คือ
การปลูกผักกาดกวางตุง้ เลยทำาให้พม่ี รี ายได้เพิม่ ขึน้
และทำาให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะ
มีรายได้จากการปลูกผักกาดกวางตุ้งถึงปีละ
6,3000 บาท

ในกระบวนการปลูกนั้นมีเจ้าหน้าที่
นักวิชาการเกษตรจากศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงสะโง้ะ เข้ามาดูแลและให้ความรู้ใน
ทุกขัน้ ตอนไม่วา่ จะเป็นการเพาะต้นกล้าของ
ผักกาดกวางตุ้งและติดตามให้คำาแนะนำา
ช่วยเหลือตลอด ทำาให้รสู้ กึ อบอุน่ ใจ และภูมใิ จ
ที่ได้เป็นเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
อีกสิง่ หนึง่ ทีท่ าำ ให้ นางราตรี รูส้ กึ ภูมใิ จไม่นอ้ ย
นัน้ ก็คอื การทีต่ นได้เป็นผูผ้ ลิตผักทีส่ ดสะอาด
ให้ผู้บริโภคได้ทาน ห่างไกลจากโรคภัยไร้
สารเคมี
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คลินิกพืช : โดย ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

โรคไวรัส

ใบด่างเหลือง

ของมะเขือม่วง

มะเขือม่วง (eggplant) มีถิ่นกำาเนิดในประเทศอินเดีย อยู่ในตระกูลเดียวกับพริก มะเขือเทศ
มันฝรั่ง และยาสูบในเขตร้อน มะเขือม่วงจะเป็นพืชข้ามปี แต่ในเขตหนาวนิยมปลูกเป็นพืชฤดูเดียว
โดยทัว่ ไปมีขนาดทรงพุม่ สูง 50-250 เซนติเมตร มีการเจริญแบบไม่จาำ กัดทรงพุม่ กิง่ เป็นแขนง ระบบราก
เป็นรากแก้ว ด้านล่างของใบมีขนหนาสีเทา ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกสามารถเจริญได้ในทุกช่วงแสง
ขนาดผลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ลักษณะผลมีหลายแบบ เช่น กลม รูปไข่ หรือกลมยาว เมล็ดมีสีนำ้าตาล
ขนาดเล็ก (องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน, 2560)
การผลิตพืชชนิดนี้ส่วนใหญ่เพื่อการแปรรูปแช่แข็งและส่ง
ออกไปจำาหน่ายต่างประเทศ ผลผลิตมะเขือม่วงที่มีคุณภาพยัง
เป็นที่ต้องการของตลาดในปริมาณมาก ในขณะที่การผลิตมะเขือ
ม่วงต้องประสบอุปสรรคและปัญหาที่สำาคัญในกระบวนการผลิต
หลายประการ และหนึ่งในปัญหาที่สำาคัญได้แก่ การเกิดโรค
และแมลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณของ
ผลผลิตมะเขือม่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไวรัส เมื่อพืชติดเชื้อจะ
แสดงอาการใบด่างเหลือง และกระจายไปทั่วทั้งต้น การพัฒนา
อาการของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าทำาลายพืช
ทุกระยะของการเจริญเติบโต (อุษณีย์, 2557)

วารสารโครงการหลวง

ลักษณะอาการของโรคใบด่างเหลือง
โรคด่างเหลืองของมะเขือม่วงซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสในจีนัส Begomovirus ซึ่งเป็นไวรัส
จีนสั หนึง่ ทีอ่ ยูในวงศ์ Geminiviridae เป็นเชือ้ สาเหตุโรคพืชทีส่ าำ คัญทางเศรษฐกิจและทำาความเสียหาย
ต่อพืชเพาะปลูกทั่วโลก ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเจมินีไวรัสได้ทั่วไป สำาหรับในประเทศไทย พบว่า
เจมินีไวรัสทำาให้เกิดโรคกับพืชหลายชนิด ได้แก่ โรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ โรคใบยอดย่น ของ
ถั่วเหลือง โรคใบด่างของถั่วเขียว
โรคด่างเหลืองของมะเขือม่วง มีลักษณะอาการผิดปกติบนส่วนต่างๆ โดยเฉพาะที่ใบเกิดลักษณะ
อาการด่าง เหลืองใบหงิก ใบลดรูป ผิดรูป เป็นต้น จึงส่งผลกระทบต่อผลผลิตมะเขือม่วงในด้านต่างๆ
เช่น การพัฒนารูปทรงของผลผิดปกติ และระยะเวลาในการเก็บเกีย่ วผลผลิตสัน้ ลง เป็นต้น (ธีระ, 2532)

ภาพที่ 1 ลักษณะอาการของโรคไวรัสใบด่างเหลืองของมะเขือม่วง

การถ่ายทอดและการแพร่ระบาดของโรค
1 เชื้อไวรัสถ่ายทอดได้ด้วยวิธีทาบกิ่ง
2 แพร่ระบาดโดยแมลงพาหะ คือ แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci)
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ภาพที่ 2 การแพร่ระบาดของโรคใบด่างเหลืองในมะเขือม่วง พบหลังจากการปลูกเป็นเวลา
2 เดือน ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้วยลึก อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (งานทดสอบ
การจัดการโรคไวรัสด้วยวิธีการ IPM ในมะเขือม่วง ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

ภาพที่ 3 แมลงหวี่ขาว แมลงพาหะ
ของโรคใบด่างเหลืองของมะเขือม่วง

วิธีการปองกันก�าจัด
1 แช่เมล็ดก่อนปลูกด้วย 10% Trisodium phosphate เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือนำ้าอุ่นอุณหภูมิ
2
3
4
5
6
7

74 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
การเตรียมแปลงปลูก ควรปรับ pH ดิน ประมาณ 5.5
รองก้นหลุมด้วยสตาร์เกิลจี 1 ช้อน/ต้น หรือปุยหมักที่ผสมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ปุยสูตร
15-15-15 และ 13-13-21 ในอัตรา 1:1 (25 กิโลกรัมต่อไร่) ใส่รองก้นหลุม 25-30 กรัม/ต้น
หากพบต้นที่แสดงอาการของโรค ควรขุดถอนต้นทำาลายทันที
เฝาสังเกตแมลงพาหะ ควรพ่น PP1, PP3 ทุกๆ 5-7 วัน หากพบแมลงหวีข่ าว ควรพ่นสารเคมี เดซิส
คาราเต้ อิมิดาคลอพริด แอคทารา และ เอ็กซอล เป็นต้น
บำารุงต้นให้แข็งแรงด้วยกรพ่นอาหารเสริมทางใบ เช่น Ca-B หรือ นมสดชนิดจืด ทุกๆ 7-10 วัน
ควรฆ่าเชื้อกรรไกรตัดแต่งกิ่งด้วยการเช็ดหรือจุ่มในสารละลาย 10%ไฮเตอร์ หรือ 10% นำ้ายา
ล้างจาน ทุกครั้งที่ตัดต้นใหม่ หรือทุกๆ 3-4 ต้น
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ท�าไม “พาราควอต”
และ “คลอร์ ไพริฟอส” ถึงถูกแบน
นฤพล วัฒนภาพ ศูนยอารักขาพืช
จากการที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีปองกันกำาจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้ประกาศว่า
ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ พาราควอต (paraquat) และ คลอรไพริฟอส
(chlorpyrifos) ซึ่งถูกกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิด 4 ที่ไมอนุญาตให้มีการใช้ โดยระหว่างนี้
จะไม่อนุญาตให้มกี ารขึน้ ทะเบียนเพิม่ ไม่ตอ่ อายุทะเบียน และต้องยุตกิ ารนำาเข้าภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2560
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร มีเวลาเตรียมตัวหาทางเลือกอื่นและจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์คงค้างในตลาด จึงกําหนดเวลายุตกิ ารใช้สารเคมีทง้ั 2 ชนิด ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 โดยการประชุม
ครัง้ นีม้ นี กั วิชาการเข้าร่วมลงมติหลายฝ่ายได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธกิ ารศึกษาไทย สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื (Thai-PAN) โดยในทีป่ ระชุม
มีการพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาการใช้สารเคมีปองกันกำาจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ตัว
ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเสต เพือ่ ให้ประชาชนในประเทศทัง้ เกษตรกรและผูบ้ ริโภค
ปลอดภัยจากสารเคมีอนั ตราย ทัง้ นีแ้ ผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลด ละ เลิก การใช้พาราควอต และคลอร์ไพริฟอสคือ
1 กำาหนดเพดานปริมาณการนำาเข้า อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี
2 ให้บริษทั รายงานปริมาณการนำาเข้า ปริมาณการขายและปริมาณคงค้างแก่กรมวิชาการการเกษตร

และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุก 3 เดือน

3 บริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์คงค้างในตลาดให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2562
4 เฝาระวัง/สุม่ ตรวจร้านค้า และเฝาระวังการตกค้างในผลผลิตและสิง่ แวดล้อม ทีผ่ า่ นมาพบว่า

มีการนำาเข้าพาราควอตมากถึง 128 บริษัท และคลอไพริฟอส ถึง 81 บริษัท
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ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนสารพิษดังกล่าว จะ
ประกาศเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนหรือจำากัดการใช้ ส่วนคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะ
ประกาศจัดให้พาราควอต และคลอไพรีฟอส เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 เป็นสารที่ผิดกฎหมาย
ไม่อนุญาตให้ใช้ ครอบครอง และจำาหน่าย
ในส่วนสารไกลโฟเสท (Glyphosate) เป็นสารกำาจัดวัชพืช หรือยาฆ่าหญ้า ซึ่งมักรู้จักกันในชื่อ
การค้า “ราวด์อพ๊ั ” ทีม่ ปี ริมาณนำาเข้าสูงสุด 58.1 ล้านกิโลกรัม และมีการใช้ในประเทศ 57.6 ล้านกิโลกรัม
ในปี 2558 เป็นสารพิษทีน่ าำ เข้ามากทีส่ ดุ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 40% ของสารเคมีกาำ จัดศัตรูพชื ซึง่ สถาบัน
วิจยั มะเร็งนานาชาติ (IARC) ขององค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารทีน่ า่ จะก่อมะเร็งชัน้ 2 A สารนีม้ พี ษิ
รบกวนการทำางานของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disruptor) ซึ่งจะส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกาย
มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น 22 โรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ เป็นต้น
ที่ประชุมมีข้อเสนอให้บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่โดยจำากัดการใช้อย่างเข้มงวด ดังนี้
1 ห้ามใช้สำาหรับเกษตรกรในพื้นที่สูงและพื้นที่ต้นนำ้า
1 ห้ามใช้ในบริเวณแม่นำ้า ลำาคลองและแหล่งนำ้าในพื้นที่ใกล้เคียง
1 ห้ามใช้ในพื้นที่สาธารณะ
1 ห้ามใช้ในเขตชุมชนงดใช้ในพื้นที่ใกล้ โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงในพื้นที่อุทยาน

โดยจะมีการให้ความรู้/สร้างความเข้าใจ/มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐผู้ประกอบการ เกษตรกร

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเหตุผลจากการประกาศ
ยกเลิกการใช้สารเคมีทง้ั สองชนิดนี้ พบว่าพาราควอต
(paraquat) เป็นสารกลุม่ bipyridylium คนทัว่ ไป
มักรู้จักกันในชื่อการค้า “Gramoxone” (กรัม
ม็อกโซน) ผลิตโดยบริษทั ICI ประเทศอังกฤษ ในปี
2501 มีการใช้ 29.8 ล้านกิโลกรัม ในปี 58 เกษตรกร
นิยมใช้กันมากเป็นอันดับ 2 รองจากไกลโฟเสท
มีสดั ส่วนสูงถึง 20% ของสารเคมีเกษตรทีป่ ระเทศ
ไทยนำาเข้ามาทั้งหมด เป็นสารเคมีกำาจัดวัชพืชที่มีพิษเฉียบพลันสูง และไม่มียาถอนพิษ นานาประเทศ
ได้ยกเลิกการใช้กอ่ นหน้าทีน่ เ้ี ช่น ศรีลงั กา จีน เวียดนาม บอสเนีย เฮอร์เซโกวิเนีย ลาว คูเวต ไอเวอรีโ่ คสต์
ซีเรีย อาหรับเอมิเรตส์ นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ สหภาพยุโรป เป็นต้น เนื่องจากมีเหตุผลว่าสารชนิดนี้
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เชือ่ มโยงกับภาวะทางสุขภาพและกระทบต่อสิง่ แวดล้อม พาราควอตเป็นสารกำาจัดวัชพืชแบบไม่จาำ เพาะ
เจาะจง (Non–Selective herbicide) ที่ออกฤทธิ์ดูดซึมเมื่อสัมผัสที่ใบไม้และเคลื่อนที่ไปทั่วต้นวัชพืช
จะทำาลายกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำาให้เยื่อหุ้มเซลล์พืชแตก ทำาให้นำ้ารั่วออกมาจากเซลล์ทำาให้พืช
แห้งตายอย่างรวดเร็ว พาราควอตสามารถเคลือ่ นย้ายภายในพืชได้ดจี งึ เป็นเหตุทจ่ี ะมีการสะสมในส่วนต่างๆ
ของพืชเพิม่ สูงขึน้ พาราควอตเป็นสารเคมีทร่ี ะเหยได้ยากและละลายได้ดใี นนำา้ จึงมักพบได้ในดินและนำา้
ผิวดินและใต้ดนิ เมือ่ ปนเปอ นในดินจะถูกดูดซับไว้และสามารถทนต่อการย่อยสลายของจุลนิ ทรียน์ านกว่า
17 ปี มีรายงานการวิจยั เกีย่ วกับการตกค้างของพาราควอตในนำา้ โดย สุภาพร ใจการุณ และคณะ (2557)
พบว่า มีการตกค้างในนำา้ ของประเทศไทย เท่ากับ 28.23±0.51 ไมโครกรัม/ลิตร ซึง่ เกินกว่า ค่า Maximum
allowable concentration (MAC) ที่กำาหนดไว้เพียง = 10 ไมโครกรัม/ลิตร ผู้ที่กินพาราควอต
จะถูกดูดซึมเข้าไปในเลือดหลังจากนั้นจะกระจายไปอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆเช่น ตับ ไต และปอด หากรับ
ในปริมาณทีส่ งู จะทำาให้เสียชีวติ เนือ่ งจากภาวะไตวาย ภาวการณ์หายใจล้มเหลวเนือ่ งจากปอดไม่ทาำ งาน
เมื่อพาราควอตเข้ามาในเซลล์จะเกิดความเสียหายต่อ Mitochondria ของเซลล์ และการทำาให้เกิด
อนุมูลอิสระจะไปขัดขวางกระบวนการชีวเคมี เป็นสาเหตุทำาให้เซลล์ตาย และเนื่องจากสารนี้มีฤทธิ์
caustic ซึ่งกัดทำาลายเซลล์ ผิวหนังและเนื้อเยื่อจนเป็นแผลบริเวณที่ถูกสัมผัส อาการแสดงระยะแรก
พบแผลบวมแดงในปาก เจ็บปากเจ็บคอ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ในรายที่มีอาการมาก อาจจะเกิด
ลมรั่วเข้าช่องอก (pneumomediastinum) ระยะ 1-4 วัน จะมีอาการไตวายและตับวาย ปัสสาวะ
ออก และเสียชีวิตภายใน 3 สัปดาห์

Day 1

Day 28

ภาพของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นแผลทีป่ าก บริเวณขาและภาพฉาย X-ray ทีพ่ บผนังพังผืดหนาขึน้ ของปอด
เมื่อได้รับสารพาราควอท
https://www.spandidos-publications.com/etm/6/6/1504
Fábio Fernandes Neves Al., J. bras.pneumol. vol.36 no.4 São Paulo July/
Aug. 2010
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จากการรายงานของ Vale JA, et al.,1987
ผู้ป่วยที่กินสารละลายที่กินพาราควอต ปริมาตร
15 ml หรือ 1 ช้อนโต้ะ (หรือ > 40 mg Paraquat/
kg) จะเสียชีวติ ภายในไม่กช่ี ว่ั โมงถึงภายในหนึง่ วัน
เนื่องจากไม่มียาแก้พิษจำาเป็นจะต้องทำาการรักษา
ตามอาการและลดพิษโดยการทำาให้อาเจียน
กลืนสารดูดซับ กินยาขับปัสสาวะ และปองกัน
ภาวะไตวายเท่านัน้ มีรายงานว่าพบมารดาทีต่ ง้ั ครรภ์
กลืนกินพาราควอตจนเสียชีวติ และผลการตรวจวัด
ปริมาณพาราควอตในเลือดของทารกในครรภ์
พบว่ามีปริมาณสูงกว่าในเลือดของมารดา 4 - 6 เท่า
พบว่าทารกเสียชีวิตเนื่องจากปอด และ อวัยวะ
อื่นๆ ถูกทำาลาย
เมื่อกินสารพาราควอต ในกรณีฆ่าตัวตาย
หรือการกินโดยไม่ได้ตั้งใจ จะมีอาการไหม้ของ
เนื้อเยื่อ ปวดแสบปวดร้อนที่ปากและลำาคอ เกิด
การอักเสบของกระเพาะอาหาร และลำาไส้ มีอาการ
ปวดท้อง เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน และ อุจจาระ
ร่วง หาก กระเด็นเข้าตา จะทำาให้ตาอักเสบ ปวดแสบ
ปวดร้อน และ เป็นแผล เซลล์ปอด ได้รับความ
เสียหาย เกิดโรคถุงลมอักเสบ เกิดภาวะปอดบวมนำา้
และเป็นพังผืด
การรับพาราควอต เข้าสูร่ า่ งกายมีความสัมพันธ์
กับการเกิด โรคพาร์กินสัน โดยพาราควอต ไป
ทำาลายเซลล์ประสาท Substantia nigra ซึง่ มีหน้าที่
สร้างสารโดปามีน (Dopamine) ทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม
การทำางานของร่างกายส่งผลให้สมองสูญเสียการ
ควบคุม การสัง่ งานของกล้ามเนือ้ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง มี
อาการสั่น และ มีลักษณะการเดินที่ช้าลง ไหล่งุ้ม
และ ล้มง่าย
การรับพาราควอตยังสัมพันธ์กับการเกิด
โรคอัลไซเมอร์ โดยเข้าไปทำาลายเซลล์ประสาท

ในสมองและทำาลายสมองส่วน Hippocampus
region ซึ่งส่งผลกระทบทำาให้การเรียนรู้ และ การ
จดจำาลดลง มีผลเสียต่อการพัฒนาสมองของเด็ก
เป็นพิษต่อระบบสมองส่วนกลาง รบกวนการ
ทำางานของสมอง
นอกจากนี้ยังให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน
คือทำาให้รา่ งกายดือ้ ยับยัง้ การออกฤทธิข์ อง insulin
ทำาให้เกิดภาวะนำา้ ตาลในเลือดสูง รวมถึงอาจทำาให้
เป็นมะเร็งเพราะทำาให้เกิดพิษต่อยีน เกิดความ
เสียหายต่อ DNA จน Chromosome เกิดความ
ผิดปกติ
สำาหรับในหนูทดลอง พบว่าพาราควอต
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของตัวผู้ ทำาให้อวัยวะ
สืบพันธุ์ มีนำ้าหนักลดลง เส้นผ่าศูนย์กลางของ
seminiferous tubules มีขนาดลดลง มีการเสือ่ ม
ของเยือ่ บุ กลุม่ ท่อนำาอสุจิ มีการลดลงของเซลล์อสุจิ
ซึง่ มีลกั ษณะผิดปกติ มีการตายสูงขึน้ รวมถึงมีการ
ลดลงของฮอร์โมน ยังมีรายงานว่าพาราควอต
เป็นพิษต่อตัวอ่อนในครรภ์ สัมพันธ์กับการเกิด
ทารกวิรูป ทารกพิการในมนุษย์ ยังพบว่ามีผลต่อ
การสืบพันธุ์หรือการฟักไข่ของนก
สำาหรับผลของสารชนิดนีต้ อ่ กบ พบว่าเป็นพิษ
ต่อยีนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า โดยทำาลาย DNA
ของลูกออด จะมีการตายของตัวอ่อนในครรภ์และ
ลูกออดสูงขึน้ และทำาให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก
ลูกออดมีหางที่คดผิดปกติ และลำาไส้ม้วนเป็นวง
ลูกออดทีร่ อดตายจะเจริญเติบโตช้า หรือหยุดชะงัก
กุ้งนำ้าจืดที่ได้รับพาราควอตจะกินอาหารลดลง
นำา้ หนักลดลง ผึง้ ทีส่ มั ผัสพาราควอตโดยตรง พบว่า
ตาย 55 % ภายใน 2 วัน และหลังนัน้ จะตาย 99 %
สารชนิดนีย้ งั เป็นพิษต่อ เชือ้ รา และแบคทีเรีย ในดิน
ทำาให้จลุ นิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ในดินลดลง พาราควอต
เป็นพิษต่อสาหร่าย สีเขียว-นำ้าเงิน ที่มีประโยชน์
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ส่วนคลอไพริฟอส (chlorpyrifos) นั้นเป็นสารกำาจัดแมลง ถูกผลิตเพื่อการค้าโดยบริษัท Dow
Elanco Company in 1965 เพื่อกำาจัดแมลงในแปลงเกษตร ปศุสัตว์และบ้านเรือน สามารถใช้
กำาจัดแมลง หนอน ด้วง มด ปลวก เห็บ แมลงสาบ เกษตรกรมักนิยมใช้ในการปองกันกำาจัดแมลงศัตรูพชื
เนือ่ งจากออกฤทธิก์ ว้าง ราคาถูก มีประสิทธิภาพสูง คลอไพรีฟอส เป็นหนึง่ ในสารพิษทีพ่ บตกค้างมากทีส่ ดุ
ในผักและผลไม้ และเป็นหนึง่ ในสารเคมีกาำ จัดแมลงทีน่ าำ เข้าสูงสุด ประเทศทัว่ โลกห้ามและจำากัดการใช้
ในพืชผักและอาหาร หลายประเทศห้ามใช้ในบ้านเรือน ผักผลไม้ หากได้รบั คลอไพริฟอสในปริมาณมาก
จะเป็นพิษโดยตรงต่อระบบประสาทโดยจะไปยับยั้งการทำางานของเอนไซม์ acetylcholinesterase
(AChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำาหน้าที่ย่อยสลายแบบ hydrolysis สารสื่อประสาทที่ชื่อ acetylcholine
ในระบบประสาท ทำาให้เกิดการกระตุน้ ของกระแสประสาท จนมากเกินไป (overstimulate the nervous
system) จนเกิดอาการพิษ เช่น มึนงง วิงเวียน คลืน่ เหียน อาเจียน ปวดหัว ปวดท้อง กล้ามเนือ้ กระตุก
เกร็ง ชา ตาฝาฟาง อ่อนแรง หายใจแผ่ว หัวใจเต้นช้า หมดสติ ไตวาย ชักและเสียชีวิต พิษของสารนี้
ยังมีผลต่อการทำางานระบบการทำางานหัวใจ ระบบการหายใจ และระคายเคืองต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ดวงตา

นอกจากนัน้ เมือ่ เข้าสูร่ า่ งกายโดยการถูกดูดซึมเข้าสูก่ ระแสเลือดผ่านทางผิวหนัง การกิน หรือหายใจ
มักสะสมในเนื้อเยื่อไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องในระยะเวลายาวนานเป็นสาเหตุให้
เกิดโรคเรือ้ รังจากสารพิษ (Chronic) จนเกิดความผิดปกติของระบบการทำางานในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เช่น ตับและไตวาย ระบบประสาทเสือ่ ม เป็นหมัน และเกิดมะเร็ง และมีรายงานพิสจู น์แล้วว่าคลอไพริฟอส
มีผลกระทบต่อสมองของเด็กเล็กและทารกอย่างถาวร เกิดความผิดปกติดา้ นพัฒนาสมอง การควบคุม
สมาธิ ภาษา การเข้าใจสังคม การจำาหน้า อารมณ์ พฤติกรรม การวางแผนและการมีเหตุผล ไอคิวเด็ก
ลดลง สมาธิสั้น กระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ การเจริญเติบโต และเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน
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ภาพแสดงผลจากการได้รับ คลอร์ไพริฟอสต่อสมองส่วน Cerebral (Warm colors
indicate positive correlations between enlargement of the cerebral surface)
ยังพบว่าสารชนิดนี้มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำางานผิดปกติ เกิด allergies และ ปริมาณ T cells
ลดลงและ CD26 cells สูงขึ้น เกิดโรคภูมิคุ้มกันทำาลายตัวเอง (autoimmunity) โรคเอสแอลอี (SLE)
มีชื่อย่อจากภาษาอังกฤษเต็ม ๆ ว่า systemiclupus erythematosus คือระบบภูมิต้านทานตนเอง
ร่างกายมีการสร้างสารแอนติบอดี้ในกระแสเลือด จำานวนมากเกินความต้องการ ภูมิคุ้มกันทำาลายตัวเอง
มากกว่าทำาลายเชื้อโรคแปลกปลอม ส่งผลให้มันเข้าทำาลายเซลล์ต่างๆ ของอวัยวะจนเกิดการอักเสบ
นอกจากนี้คลอไพริฟอสยังเป็นพิษสูงต่อปลา สัตว์นำ้าขนาดเล็ก นก หนูและเป็นอันตรายอย่างสูงต่อ
ผึ้งเลี้ยง
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โรคออโตอิมมูน (autoimmune)

มีผื่นที่หน้า (Malar rash)

มีแผลในปาก

มีผื่นเป็นวง (Discoid rash)

มีผน่ื แพ้แสง (Photosensitivity)

มีข้ออักเสบ (Arthritis)

จะเห็นได้ว่าการที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ปัญหาการใช้สารเคมีปองกันกำาจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสีย่ งสูง มีมติให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอต
และ คลอร์ไพริฟอส นั้นมีสาเหตุจากสารทั้งสอง
ชนิดนั้นมีปริมาณการใช้สูงจึงมีความถี่ต่อการเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมปรากฏบ่อย
ครั้ง อย่างไรก็ตามการออกกฎประกาศห้ามใช้ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดปัญหาจากสารพิษ
ชนิดอื่นๆอีก เนื่องจากเกษตรกรยังจำาเป็นต้องหา
สารเคมีชนิดอื่นมาใช้ทดแทนในการปองกันกำาจัด
ปัญหาทีเ่ กิดจากวัชพืชแมลงศัตรูพชื ทำาลายผลิตผล
และไม่มีสารกำาจัดศัตรูพืชชนิดใดที่ไม่มีพิษ จึง

เลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะเกิดปัญหาซำา้ แบบเดิมกับสารชนิดใหม่
อย่างไรก็ตาม ในการใช้สารเคมีใดๆ หากมีการให้
ความรู้และส่งเสริมการคำานึงถึงความปลอดภัย
เป็นเรือ่ งแรก โดยควบคุมการใช้สารเคมีให้ถกู ต้อง
ตามหลักวิชาการ คือใช้ให้ถกู ชนิด ถูกเวลา ถูกอัตรา
ถูกวิธี มีเครื่องมืออุปกรณ์ปองกัน และปฏิบัติ
ตามคำาแนะนำาอย่างรัดกุม และทิง้ เวลาให้สารเคมี
สลายตัวก่อนเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชและจัดการพืชแบบผสม
ผสานแบบ IPM-ICM ก็น่าจะไม่เกิดปัญหาใหญ่
จนต้องตามแก้โดยยกเลิกการใช้สารไปทีละชนิด
เหมือนที่สำานวนไทยว่า “วัวหายแล้วล้อมคอก”

วารสารโครงการหลวง

เกร็ดและแก่นโครงการหลวง
เรื่องเลาจากหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวง
บทนิพนธของหมอมเจาภีศเดช รัชนี

รถบินไปไถอางขาง….
โดยที่อ่างขางเมื่อ 2516 ไม่มีถนน ทั้งรถไถและเอกอัครราชทูตจะขึ้นไปก็ต้องบิน
ผู้เขียนได้เล่าแล้วว่าควายไถ่ไร่บนอ่างขางไม่ได้ เพราะเครื่องร้อนเก่ง และไม่มีปลักให้แช่ ผู้เขียน
ความคิดไม่แล่นในเรือ่ งนีอ้ ยูป่ กี ว่า จึงนึกได้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เคยส่งรถตีนตะขาบคันเล็ก
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำาใหญ่เข้าไปพัฒนาหมู่บ้านแร้นแค้นแห่งหนึ่งที่สุราษฎร์
ผู้เขียนติดต่อเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยแข่งเรือใบกันที่สโมสรราชวรุณ เขาเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
หลุย ลีโอโนเวนส์ เอเย่นต์แทรกเตอร์ แมสซี่เฟอกุสัน บริษัทน้อมเกล้าฯ ถวายหนึ่งคัน พร้อมไถ ส่วน
ทหารบกบอกว่า ฮ. ใหญ่ของเขาไม่ค่อยจะได้บิน ยินดีขนรถไถให้ เป็นการซ้อมบินไปด้วยในตัว
ตกลงรถไถก็ได้ขึ้นไปไถที่ที่อ่างขาง ที่ 300
กว่าไร่ที่ไม่มีใครต้องการเพราะเต็มไปด้วยวัชพืช
เราก็ไถเอามาเป็นของโครงการได้เปล่าๆ โปรดเข้าใจ
ด้วยว่าทีผ่ เู้ ขียนว่า “ไถเอามา” นัน้ หมายความว่า
เอารถไถไถไม่ใช่อำานาจ

อย่างไรก็ตาม สถานีอ่างขาง ประจวบกับ
ที่ได้เงินทุนจำานวนมากจากกระทรวงเกษตร
อเมริกันจึงขยายได้ใหญ่ทั้งบริเวณและงานวิจัย
ทีก่ ระทำามากมายแทนกระทรวงเกษตรของไทยเอง
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ทูตบิน
เรื่องต่อไปนี้ผู้เขียนแปลจากเรื่องของ Gerry Coffey ลงใน Bangkok Post ฉบับ
วันที่ 28 มกราคม 2516 ซึ่งบางตอนอาจจะมีผู้คิดว่า “ไม่สมควร” ก็เป็นได้ แต่ผู้เขียน
เห็นว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีมาก
ซึ่งทำาให้ผู้เขียนนึกได้ถึงเรื่องที่มีรับสั่งว่าเป็น counterpart ในโครงการช่วยเหลือ
ชาวเขา
วันหนึ่งต้องเสด็จฯ ด้วยพระบาทไต่เขาไปหมู่บ้านอีก้อ เขาเอาม้ามาถวายให้ทรง
ซึ่งม้านี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมทุนกัน ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาความปลอดภัย เขาจูงม้า
และเดินกระหนาบสองข้างเพื่อประคองพระชงฆ์ พวกเราที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นว่าเป็น
ภาพที่จับใจมาก
แต่ภาพนี้ได้ออกโทรทัศน์ด้วย ทำาให้ผู้ดูบางคนโกธรชาวเขาว่าบังอาจ พระบาทก็
ยังสูงเกินไปที่เราจะแตะเลย เขาว่า
การที่ผู้เขียนเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะนอกจากจะเห็นว่าสนุกดีแล้ว ยังเป็นเรื่องที่
ชี้ให้เห็นว่าคนเรานี้ควรจะใจกว้างนิดหน่อย ควรจะมองอะไรๆ จากแง่ของคนอื่น เช่น
อีก้อ เป็นต้น และถ้าเขาทำาอะไรที่เราเห็นว่าผิดพลาดก็ต้องพิจารณาก่อนว่าผิดพลาด
ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเปล่า

วารสารโครงการหลวง
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นิทานชาวดอย

จอเกอะโดะ

นิทานของชาวปกาเกอะญอ
จอเกอะโดะเป็นคนขีเ้ กียจมาก มีหน้าทีเ่ ลีย้ งควายตัวหนึง่ แต่เขาก็มคี วามฉลาดหลักแหลมเพราะ
ความขี้เกียจนี่เอง เขามีวิธีเลี้ยงควายที่ไม่เหมือนใคร ใช้เชือกเส้นยาว ๆ มัดควายไว้ตัวเองนอนจับ
ปลายเชือกข้างหนึ่ง ปล่อยให้ควายหากิน ตกเย็นก็ดึงเชือกกลับมา
วันหนึ่งเจ้าเมืองก็เกิดหมั่นไส้ ที่จอเกอะโดะเลี้ยงควายสบายนัก จึงสั่งให้ลูกน้องไปจับควายของ
เขามาแล่เนื้อแบ่งกัน เมื่อจอเกอะโดะดึงเชือกกลับก็เหลือแต่เชือกจึงออกตามหาและพบพวกลูกน้อง
ของเจ้าเมือง พวกเขาเอาเนื้อไปหมดแล้ว เขาเลยพูดว่า

วารสารโครงการหลวง

พวกเจ้าขโมยฆ่าควายเราไม่เป็นไรเราเอาแต่หนังมันก็แล้วกันแล้วก็เผาหนังควายแบกกลับบ้านไป
วันต่อมาก็หอบหนังควายทำาทีว่าจะเอาไปขาย เมื่อไปถึงริมนำ้าแห่งหนึ่งก็ปีนขึ้นต้นไม้ รอสักพักก็มี
โจรกลุม่ หนึง่ จะมาแบ่งทรัพย์สนิ ทีป่ ล้นมาได้หนึง่ กะบุง จอเกอะโดะก็โยนหนังควายลงมาพวกโจรก็วง่ิ หนี
กันหมดโดยไม่ทันดูเพราะคิดว่าเป็นหมี จอเกอะโดะ จึงแบกกระบุงกลับบ้านข่าวเรื่องจอเกอะโดะ
ขายหนังควายได้เงินกระบุงหนึ่งก็ได้ไปถึงหูเจ้าเมือง
เจ้าเมืองก็คดิ ว่าควายตัวเดียวขายได้เงินตัง้ หนึง่ กระบุงเรามีควายเป็นร้อยตัวต้องได้รอ้ ยกระบุงแน่
จึงสั่งให้ลูกน้องฆ่าควายร้อยตัวแล้วเอาหนังไปขาย แต่ขายอย่างไรก็ขายไม่ได้ จึงไปต่อว่า จอเกอะโดะ
ว่าหลอกและสัง่ ลูกน้องให้ไปเผาบ้านของ จอเกอะโดะ เมือ่ บ้านถูกเผาแล้วเขาก็กวาดขีเ้ ถ้าบ้านของตน
ได้สามกระบุง เจ้าเมืองก็ถาม เจ้าจะเอาขีเ้ ถ้าไปทำาไมเขาบอกว่า จะเอาขีเ้ ถ้าบ้านทีถ่ กู เผาไปขายเจ้าเมือง
กับลูกน้องก็พากันหัวเราะเพราะยังไงขี้เถ้าก็ขายไม่ได้

วันรุง่ ขึน้ จอเกอะโดะก็เอาเงินใส่ไว้ตรงส่วนบน
ของขี้เถ้า ทำาให้ดูเหมือนว่ามีเงินสามกระบุง แล้ว
ก็ขนไปที่ริมนำ้า เรียกเรือลำาหนึ่ง จ้างข้ามแม่นำ้า
แล้วก็บอกเจ้าของเรือว่า ต้องระวังให้ดนี ะ อย่าให้
เรือจมนำ้าเชียว ไม่อย่างนั้นเจ้าต้องชดใช้ให้เรา
เจ้าของเรือก็รับปากและพายเรือไป เมื่อถึงกลาง
แม่นำ้านั่นเองนำ้าเชี่ยวแรงเรือโคลงเคลงแทบจะ

พลิกควำ่านำ้าเข้าเรือมากมายในที่สุดขี้เถ้าก็ละลาย
นำ้าหมดเหลือแต่เงินติดก้นกระบุง จอเกอะโดะ
ก็แกล้งโวยวายนี่เจ้าทำาเงินเราหล่นลงนำ้าหมด
เจ้าต้องชดใช้ตามสัญญา เจ้าของเรือจึงจำาเป็น
ต้องชดใช้ให้ตามสัญญา โดยใส่เงินให้เต็มสาม
กระบุงแล้วจอเกอะโดะก็กลับมาสร้างบ้านใหม่
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ครั้งเมื่อเจ้าเมืองมาเห็นเข้า ก็แปลกใจที่
จอเกอะโดะขายขีเ้ ถ้าได้เงินสามกระบุง ท่านเจ้าเมือง
ก็คดิ บ้านหลังเล็กนิดเดียวยังขายได้เงินสามกระบุง
บ้านเราหลังใหญ่ขนาดนี้คงขายได้มากมาย จึงให้
ลูกน้องเผาบ้านตนเอง แล้วเอาขี้เถ้าไปขาย ขาย
อยู่หลายวันแต่ก็ขายไม่ได้ เจ้าเมืองก็โกรธ จอ
เกอะโดะมาก สั่งให้ลูกน้องจับจอเกอะโดะใส่เข่ง
ห้อยไว้ขา้ งทางแล้วกลับบ้านไปคิดว่าเดีย๋ วค่อยมาฆ่า
ฝ่ายจอเกอะโดะคิดว่าคราวนีค้ งตายแน่แล้ว ทันได
นั้นเองก็มีคนขี่ช้างผ่านมาจอเกอะก็ร้อง คนขี่ช้าง

ก็ถามว่าเจ้าเป็นอะไร ก็ท่านเจ้าเมืองจะให้เรา
แต่งงานกับลูกสาว เราไม่อยากแต่ง อีกเดียวก็คง
มารับเราแล้วคนขี่ช้างก็แอบยิ้มในใจ แล้วบอกว่า
งัน้ เปลีย่ นกันมัย้ เจ้าขีช่ า้ งไป ส่วนเราจะไปเป็นเขย
เจ้าเมืองเอง ฝ่ายจอเกอะโดะขี่ช้างขนเงินหนีไป
ฝ่ายเจ้าเมืองกลับมาก็ยิงไปที่เข่งนั้นทำาให้คนที่อยู่
ในเข่งซึ่งคิดว่าเป็นจอเกอะโดะตายแล้วเอาไปฝัง
ทั้งเข่งเลย
เวลาผ่านไปหลายปีจอ เกอะโดะซึง่ ไปอยูท่ อ่ี น่ื
จนมีลกู มีเมีย ก็พาลูกเมียตนกลับมาอยูท่ บ่ี า้ นเก่า
เรือ่ งการกลับมาของจอเกอะโดะรูถ้ งึ หูทา่ นเจ้าเมือง
เจ้าเมืองก็แปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไรก็มันตาย
ไปแล้วนี่ จึงไปถามเพือ่ ให้รแู้ จ้ง จอเกอะโดะก็บอกว่า

เราไปอยูเ่ มืองผี ผูเ้ ฒ่าทีเ่ มืองผีดแู ลเราอย่างดีและ
ให้เราขี่ช้างกลับมาเจ้าเมืองได้ยินก็คิดว่าถ้าตน
ไปเมืองผีกต็ อ้ งได้ชา้ งกลับมาเป็นแน่ จึงบอกลูกเมีย
แล้วให้จอ เกอะโดะฆ่าตน จอเกอะโดะก็ฆา่ เจ้าเมือง
แล้วเอาศพไปเผา หลายวันผ่านไปเมียของเจ้าเมือง
ก็มาถามว่าป่านนี้เจ้าเมืองไปถึงไหนแล้วป่านนี้คง
ไปถึงเมืองเหม็นแล้วมัง้ หลายวันต่อมาก็มาถามอีก
ป่านนี้ถึงไหนแล้วถึงเมืองกระดูกขาวแล้วมั้ง
เมียเจ้าเมืองก็กลับไปนานวันก็ยิ่งร้อนใจเจ้าเมือง
ยังไม่กลับมา ก็ไปถามอีก จอเกอะโดะก็หัวเราะ
อย่างสะใจ ก็คนมันตายไปแล้วจะให้กลับมาได้
อย่างไรเมียของเจ้าเมืองก็แค้นมากที่จอเกอะโดะ
หลอกฆ่าสามีตน เมียเจ้าเมืองจึงต้มเหล้ายาพิษ
ให้จอเกอะโดะกิน เมื่อจอเกอะโดะรู้ตัวว่าไม่รอด
แน่แล้ว กลับบ้านให้เมียหาปลามาใส่กะละมัง
แล้วเอาเท้าลงไปแช่แล้วทำาให้ดเู หมือนเท้าของเขานัน้
กระดิกอยูใ่ ห้ลกู เมียนัง่ ล้อมวงกันปรบมือร้องเพลง
และเมื่อเมียของเจ้าเมืองมาแอบดูว่าจอเกอะโดะ
ตายหรือยัง ก็เห็นภาพที่จอเกอะโดะสร้างขึ้น
ก็คดิ ว่าจอเกอะโดะยังไม่ตายเลยโกรธ กลับบ้านไป
บอกลูกลองกินเหล้ายาพิษที่ต้มให้จอเกะโดะกิน
แล้วทั้งหมดก็ตาย

แหล่งที่มา จากเวปไซด์ www.hilltribe.org/thai/story
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