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กิจกรรมเด่น

21 ธันวาคม 2560
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ ทรงเปนประธานเปดงานโครงการหลวง 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

26 ตุลาคม 2560
งานพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ผั ก และสมุ น ไพรมู ล นิ ธิ
โครงการหลวง จัดงานสัมมนาวิชาการเรือ่ ง “ผลการปฏิบตั งิ านพัฒนา
และส่งเสริมผักป 2560 และแผน
ปฏิบตั งิ านป 2561” ณ ห้องประชุม
อินทนิล สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารโครงการหลวง

4 มกราคม 2561
อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมจัดงานทําบุญ
เลีย้ งพระ เนือ่ งในวันขึน้ ปใหม่ พ.ศ. 2561 ณ สํานักงานมูลนิธโิ ครงการหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561
งาน Royal Project Strawberry Festival 2018 @ Central Marina
ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลมารีนา จังหวัดชลบุรี
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8 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2561
มูลนิธิโครงการหลวงร่วมออกร้านจําหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์
โครงการหลวง ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือปา ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีบุคคลสําคัญเข้าเยี่ยมชมในร้าน อาทิ
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และภริยา, คุณใหม่ สิรกิ ติ ยิ า เจนเซ่น พระธิดาคนเล็ก
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี
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งานวิจัยใช้ ได้จริง

ยูโคมิส (Eucomis)
ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นค�ำ : นักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพัชราภรณ์ พรหมปัญญา : ผู้ช่วยนักวิจัย
นายเกียมศักดิ์ ค�ำแปง : เจ้าหน้าที่ไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง
ยูโคมิส (Eucomis spp.) เป็นไม้ดอกประเภท
หัวที่สวยงาม มีชื่อสามัญหลากหลาย ในอังกฤษ
เรียกยูโคมิสว่า pineapple lily เป็นพืชในวงศ์
Hyacinthaceae มีทั้งหมดประมาณ 10 ชนิด
แหล่งก�ำเนิดอยู่ในเขตร้อนและแอฟริกาใต้ (De
Hertogh and Le Nard, 1993)
หัวพันธุข์ องยูโคมิสมีลกั ษณะแบบ tunicated bulb ลักษณะ กลมรี หัวมีขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 8 - 10 เซนติเมตร (Van Wyk, et al., 2009) มีรากแบบแขนงและมีขนราก (Kawa and
De Hertogh, 1992) ส่วนลักษณะของใบมีรปู ร่างแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิด มีลกั ษณะเรียวยาวตัง้ แต่
แคบไปจนถึงกว้าง ส�ำหรับช่อดอกนั้นมีลักษณะแบบทรงกระบอก ก้านดอกยาวประมาณ 30 - 100
เซนติเมตรขึน้ อยูก่ บั ชนิด ดอกย่อยค่อนข้างหนาแน่นมีสขี าวม่วง เขียวอ่อนและเหลืองอมเขียว มีกลิน่ หอม
ด้านบนช่อดอกมีใบประดับคล้ายสับปะรด เมื่อดอกย่อยติดผลจะมีผลเป็นแบบแคปซูลมีลักษณะแข็ง
เมล็ดกลมสีด�ำหรือสีน�้ำตาล (De Hertogh and Le Nard, 1993)

ช่อดอกยูโคมิส

ช่อดอกยูโคมิสเมื่อบานเต็มที่

ช่อดอกยูโคมิสเมื่อเริ่มติดฝัก
และเมล็ด
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การขยายพันธุ์
ยูโคมิสสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี ดังนี้ (เกียมศักดิ์, 2549)

1. การเพาะเมล็ด
เพาะเมล็ดในวัสดุเพาะโดยใช้ ทราย: ถ่านแกลบ อัตรา 1 : 2 ส่วน ใช้เวลา 1 เดือน เมล็ดจะเริม่ งอก
หลังจากนั้นสองเดือนย้ายต้นกล้ามาปลูกอนุบาลในกระถางขนาด 4 นิ้ว โดยใช้วัสดุ ขุยมะพร้าว:
แกลบดิน: ปุย๋ หมัก: ทราย ในอัตรา 4 : 4 : 1 : 1 ปลูกเลีย้ งให้ได้หวั พันธุข์ นาด 5 - 7 นิว้ โดยใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงหัวพันธุ์ที่ให้ดอกได้ใช้เวลา 3 ปี

2. การผ่าหัว
น�ำหัวพันธุท์ ใี่ ห้ดอกแล้วมาผ่าเป็นชิน้ ๆ ขนาด 1 เซนติเมตร ช�ำในแกลบด�ำผสมทรายอัตราส่วน 2 : 1
ใช้เวลา 3 เดือนสามารถน�ำไปปลูกเลีย้ งได้ โดยใช้เวลาตัง้ แต่ปกั ช�ำจนถึงการให้ดอกใช้เวลา 2 ปี 6 เดือน

3. การปลูกเลี้ยงหัวเล็ก
หัวพันธุ์ที่ให้ดอกแล้วเมื่อปลูกได้หนึ่งฤดูจะมีการสร้างหัวใหม่ขึ้นทางด้านข้างสามารถแยก
มาปลูกได้ โดยใช้เวลา 2 ปีจึงให้ดอก

4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มการปลูกจนกระทั่งออกดอกใช้เวลา 2 ปี

ฝักและเมล็ดของยูโคมิส

การผ่าหัวพันธุ์

หัวเล็ก
ที่ใช้ปลูกเลี้ยง
การปลูกเลี้ยงหัวเล็ก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วารสารโครงการหลวง

การดูแลรักษา
ส�าหรับการดูแลต้นยูโคมิสเพียงแค่น�าใบเก่าที่แห้งและช่อดอกที่เสื่อมสภาพทิ้ง และระวังในเรื่อง
หอยที่จะมากัดกินใบพืช

สภาพปญหา
เริ่มแรกทางมูลนิธิโครงการหลวงได้น�าพืชชนิดนี้มาทดสอบปลูกในสถานีเกษตรหลวงปางดะ
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี แต่กลับพบว่า ยูโคมิส
ประสบปัญหาในการออกดอก ทัง้ เปอร์เซ็นต์การออกดอกต�า่ และไม่สม�า่ เสมอ ท�าให้วางแผนการตลาด
ได้ยาก ดังนั้นทางมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้หาทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้มีไม้ดอกชนิดใหม่ออกสู่ตลาด
เพิม่ ขึน้ การผลิตยูโคมิสเพือ่ เป็นไม้ตดั ดอกนัน้ เกีย่ วข้องกับปัจจัยการผลิตหลายประการ ทัง้ ปัจจัยภายใน
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของไม้หัว ได้แก่ ขนาดหัวพันธุ์ และชนิดของพืช และ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ธาตุอาหาร และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต เป็นต้น (โสระยา, 2544) ทั้งนี้ ทางมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้ท�าการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาและเทคนิคการผลิตยูโคมิสเพื่อเป็นไม้ตัดดอกชนิดใหม่ เนื่องจากมีอายุ
การปักแจกันนาน

เทคนิคการผลิต
การผลิตยูโคมิสเพือ่ เป็นไม้ตดั ดอกนัน้ เริม่ ตัง้ แต่กอ่ นปลูกจนกระทัง่ การเก็บเกีย่ วผลผลิต ก่อนปลูก
ยูโคมิส ควรคัดเลือกหัวพันธุท์ มี่ ขี นาดใหญ่ตงั้ แต่ 20 เซนติเมตรขึน้ ไป น�ามาเก็บรักษาในห้องเย็น เนือ่ งจาก
หัวพันธุ์ที่มีขนาดต่างกันย่อมส่งผลต่อการเติบโตและการออกดอกของพืช โดยทั่วไปไม้หัวส่วนใหญ่
หากหัวพันธุม์ ขี นาดเล็กเกินไปพืชมักไม่ออกดอก อาจเนือ่ งจากพืชมีอาหารสะสมในหัวไม่เพียงพอต่อการ
ออกดอก โดยน�าหัวพันธุ์เก็บรักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 1 เดือน หลังจากนั้น
ย้ายไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส นาน 2 เดือน การเก็บหัวพันธุ์ยูโคมิสที่อุณหภูมิสลับนี้
ส่งผลให้พชื มีการเจริญเติบโตและเปอร์เซ็นต์การออกดอกมากกว่าการเก็บรักษาหัวพันธุท์ อี่ ณ
ุ หภูมคิ งที่
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการได้รบั อุณหภูมติ า�่ ก่อนช่วยเร่งให้พชื พ้นการพักตัวเร็วกว่าการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู
จากนัน้ เพิม่ อุณหภูมใิ นการเก็บรักษาให้สงู ขึน้ ท�าให้เกิดการกระตุน้ การเจริญเติบโตของพืช (ดนัย, 2544)
โดยระหว่างการเก็บรักษาหัวพันธุ์ในห้องเย็นนี้พืชยังไม่มีการสร้างตาดอกเกิดขึ้น
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วิธีการปลูก
จากนั้นจึงน�าหัวพันธุ์ออกปลูกลงกระถางพลาสติกขนาด 12 นิ้ว หรือปลูกลงแปลงปลูกภายใต้
โรงเรือนพลาสติก หากปลูกลงแปลงปลูกควรระวังเรื่องของโรคเน่าอาจเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคทางดินได้ โดยวัสดุปลูกที่ใช้ ได้แก่ ดิน: ทราย: เปลือกข้าว: ขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 1: 1: 1: 1
ท�าการรดน�า้ สม�า่ เสมอ จากนัน้ ประมาณ 30 - 60 วัน พืชจะเริม่ มีการงอกของหัวพันธุ์ ท�าการให้ปยุ๋ สูตร
15 - 15 - 15 ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 กรัมต่อต้น หากมีการพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ต้นพืช
ระหว่างปลูกด้วยตาข่ายสีด�า จะพบว่าพืชมีความสูงต้นมากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการพรางแสง ทั้งนี้
อาจเนื่องจากการพรางแสงท�าให้ใบยืดยาว แต่การพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ให้แก่ต้นพืชจะท�าให้พืช
มีจ�านวนใบต่อต้นน้อยกว่าการไม่พรางแสง เนื่องจากการไม่พรางแสงท�าให้พืชมีการสังเคราะห์แสง
ได้มากกว่าท�าให้พืชมีอาหารสะสมมากและมีการสร้างใบมากขึ้น

การปลูกยูโคมิสลงกระถาง

การปลูกยูโคมิสลงแปลงปลูกภายใต้โรงเรือน

หลังจากปลูกพืชลงแปลงปลูกได้ประมาณ 30 - 45 วัน พืชจะเริ่มมีการสร้างตาดอกและส่วน
ประกอบต่างๆ ของดอกเกิดขึน้ ภายในหัวพันธุ์ หลังปลูกพืชลงแปลงประมาณ 120 วัน พืชจะเริม่ มีการ
แทงช่อดอก และดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ หลังพืชแทงช่อดอกได้ประมาณ 30 วัน เมื่อพืชบานดอก
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จึงใช้ใบมีดชุบแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ตดั ก้านดอกชิดโคนแช่นา�้ เปล่าทันที
ควรเก็บในตอนเช้าหรือเย็นและเก็บรักษาก่อนการขนส่งในห้องเย็น (เกียมศักดิ์, 2549)
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ตาดอกยูโคมิสระหว่างเก็บรักษาหัวพันธุใ์ นห้องเย็น
ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM)

พืชเริ่ม
แทงช่อดอก
หลังปลูก
ลงแปลงปลูก
ประมาณ
120 วัน

ตาดอกยูโคมิสหลังปลูกลงแปลงนาน 30 วัน
ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(Scanning Electron Microscope, SEM)

พืชเริ่ม
บานดอก
50 เปอร์เซ็นต์
หลังแทง
ช่อดอก
ประมาณ
30 วัน

เอกสารอ้างอิง
เกียมศักด์ ค�าแปง. 2549. คู่มือการผลิตไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ.มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง. 375 น.
ดนัย บุญยเกียรติ. 2544. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เชียงใหม่. 230 น.
โสระยา ร่วมรังษี. 2544. สรีรวิทยาไม้ดอก. ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ. 100 น.
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Mulholland, D.A. and E.E. Drewes. 2004. Global phytochemistry: indigenous medicinal
chemistry on track in southern Africa. Phytochemistry 65: 769 - 782.
Taylor, J.L.S. and J. Van Staden. 2002. The effect of cold storage during winter on the
levels of COX-1 inhibitory activity of Eucomisautumnalis extracts. South African
Journal of Botany 68: 157–162.
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2nd ed. BrizaPublications, Pretoria. 366 p
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ดี สนุก : เรียนรู้งานโครงการหลวง

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดตั้งอยู่ที่ ตําบลสบเปง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปน
สถานีวจิ ยั 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธโิ ครงการหลวง เดิมชือ่ ศูนย์วจิ ยั และส่งเสริมกาแฟอาราบิกา แม่หลอด
เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2516 คณะนักวิชาการเกษตรเริม่ สํารวจโรคราสนิมจากแหล่งทีป่ ลูกกาแฟทัว่ ประเทศ
พบโรคราสนิมระบาดรุนแรงกับกาแฟที่ปลูกในภาคเหนือและในจังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่หลอด
ตําบลสบเปง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เปนแหล่งหนึ่งที่ปลูกกาแฟอาราบิกา ประจวบกับในป
พ.ศ. 2517 มูลนิธโิ ครงการหลวง เห็นว่ากาแฟอาราบิกาเปนพืชทีส่ ามารถปลูกทดแทนการปลูกฝน ได้
กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USD,ARS) ได้ขอพันธุ์กาแฟลูกผสม ชั่วที่ 2 F2 จํานวน 26 คู่ผสม
และสายพันธุ์แท้อื่น ๆ จากศูนย์วิจัยโรคราสนิมของโปตุเกส เพื่อให้เปนสายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม
ถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสายพันธุ์กาแฟทั้งหมดได้นําไป
ปลูกที่ ศูนย์วิจัยแห่งนี้ เปนผลให้สายพันธุ์กาแฟต้านทานโรคราสนิมชื่อ “คาติมอร์” (Catimaor)
แพร่กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ ในภาคเหนือ เช่น ขุนกลาง วาวี เขาค้อ ดอยมูเซอ ปาเมีย่ งและตีนตก

วารสารโครงการหลวง

ปพ.ศ. 2527 โครงการหลวงจึงได้เปลี่ยนชื่อ
ใหม่ว่า “สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด” การ
คัดเลือกสายพันธุก์ าแฟอาราบิกาต้านทานโรคราสนิม
ดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง มีแปลงกาแฟลูกผสมชั่วที่
3,4,5 และชัว่ ที่ 6 สถานีวจิ ยั โครงการหลวงแม่หลอด
ได้นําไม้โตเร็วมาปลูกให้เปนร่มเงามากถึง 7 ชนิด
จนกลายเปนสวนกาแฟภายใต้ร่มเงาที่สมบูรณ์ที่สุด
เปนแหล่งรวบรวมสายพันธุก์ าแฟทีส่ าํ คัญ และมีงานทดสอบทดลองการผลิตพืชผัก
สมุนไพร ไม้ผล และปศุสัตว์ และยังพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเพื่อ
สร้างรายได้ และพัฒนาเปนอาชีพอย่างยั่งยืน
พื้นที่ส่วนใหญ่ของสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
มีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย มีความสูงจากระดับ
นํ้าทะเลปานกลาง 600-1,000 เมตร ราษฎรที่อาศัยเปน
คนเมืองและชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ
การดําเนินงานของสถานี มีทั้งงานทดสอบสาธิตการ
ปลูกพืชผัก ฟักทองญีป่ นุ ฟักคอหงส์แฟนซี ถัว่ แขกเหลือง/ม่วง
สมุนไพร จิงจูฉ่าย ออริกาโน เสาวรส กาแฟอาราบิกา และ
งานปศุสตั ว์ การเลีย้ งสุกร ไก่กระดูกดํา ไก่ฟา คอแหวน ไก่พน้ื เมืองประดูห่ างดํา ไก่บา้ นสีทอง ด้านงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในระบบการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP) ไม้ผล และพืชไร่
และยังมีงานส่งเสริมและถ่ายทอดความรูก้ ารฟน ฟูและอนุรกั ษ์งานหัตถกรรมของชุมชน (ผ้าทอกะเหรีย่ ง)
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนรวมถึงเพื่อจําหน่ายเปนรายได้เสริม

อีกทั้งยังได้สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การดําเนินการกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ่มเลี้ยงไก่ ด้านสิ่งแวดล้อม
มีการปลูกหญ้าแฝก จัดทําปุยหมัก ปุยนํ้าชีวภาพ และปุยพืชสด ปลูกปาชาวบ้านและจัดทําแนว
ปองกันไฟปา
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ผลผลิตเด่น
กาแฟอาราบิกา, แตงกวาญี่ปุน,
มะเขือม่วงก้านดํา, มะเขือม่วงก้านเขียว,
คะน้าฮ่องกง, พริกเมกซิกนั , ฟักคอหงษ์,
ฟักฟักจานบิน, เสาวรสหวาน, มะละกอ,
เคปกูสเบอรี่, ข้าวหอมนิล, ข้าวเหนียวกํ่า

จุดเยี่ยมชม
ในสถานี

แปลงสาธิตกาแฟพันธุอาราบิกาหลายสายพันธุภายใตรมเงารมรื่นของตนไม ตลอดจนขั้นตอน
การเพาะกล้าและเก็บเกี่ยวเมล็ด ช่วงเดือนธันวาคม รวมถึงพืชที่สามารถปลูกร่วมกับแปลงกาแฟ
เช่น พริกไทย กระวาน
แปลงปลูกสมุนไพร เช่น
ยูเอสเอมิ้นต์, ออริกาโน, จิงจูฉ่าย
แปลงสาธิตผัก เช่น แตงกวาหนาม,
ซูกินี, พริกซุปเปอร์ฮอท

จุดเรียนรู้
ในชุมชน

ประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่น่าสนใจของชาวกะเหรี่ยง
เช่น การตําข้าว การเล่นดนตรีเตะนา พิธีกินข้าวใหม่
การแต่งงาน
งานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยง ที่บ้านผาแตก มีทั้งแบบ
ย้อมสีธรรมชาติ แปรรูปเปนถุงย่าม

วารสารโครงการหลวง

แหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ

ภายในสถานีวิจัยฯแม่หลอด ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ช่วงฤดูหนาวมักจะพบเห็นมีนกอพยพ
ย้ายถิ่นหลายหลายสายพันธุ์ เช่น นกกางเขนแดง นกอินทรี
นอกจากนีใ้ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงยังมีนา้ํ ตกหมอกฟา (ตาดหมอก) ซึง่ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหมอกฟา
บริเวณทางแยกริมถนนหลวง ก่อนเข้าศูนย์ฯ นํ้าตกหมอกฟาเปนนํ้าตกที่ตกจากหน้าผาสูง มีนํ้า
ตลอดทั้งป มีเส้นทางเดินปาศึกษาธรรมชาติระยะสั้น โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีทั้งถํ้าค้างคาว
และพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ยางน่อง ดอกกฤษฎา กระโถนษี ขนุนดิน

การเดินทาง : ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 57 กิโลเมตร

ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ถึงแยก
ตลาดแม่มาลัย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1095
(แม่มาลัย-ปาย) ตรงไปประมาณ 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
ทางเดียวกับเข้านํา้ ตกหมอกฟา ไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร
เส้นทางสายนี้ สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้
บริการรถยนต์รับจ้างให้บริการระหว่างปากทางเข้านํ้าตก
หมอกฟา ถึงตลาดแม่มาลัย

ติดต่อ สถานีว�จัยโครงการหลวงแม่หลอด

เลขที่ 91 หมู 10 ตําบลสบโปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 50150
โทรศัพท 053-318303, 081-961-0014
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กระเทียมตน (Leek)
ลักษณะคลายตนหอมญี่ปุน
แตกตางตรงที่ใบแบน
รับประทานสวนของลําตน
กระเทียมสีขาวที่มีรสหวาน
ปรุงอาหารไดหลายประเภท
ทั้งตมและผัด อุดมไปดวย
แมกนีเซียม, แคลเซียม, เหล็ก
รวมถึงว�ตามินเอ, ว�ตามินซี,
ว�ตามินเค โฟเลต ซึ่งชวยลด
ความดันโลหิต และปองกัน
โรคหัวใจ ลดคลอเลสเตอรอล
และนํ้าตาลในเลือด

มีจําหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1.รานโครงการหลวง สาขา อตก.
2.รานโครงการหลวง สาขา มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
3.รานโครงการหลวง สาขา ดิโอลดสยามพลาซา
4.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง
5.รานโครงการหลวง สาขา ฟ�วเจอรพารค รังสิต

เชียงใหม่
6.รานโครงการหลวง สาขา บองมารเซ
7.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
8.รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
9.รานโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.รานโครงการหลวง สาขา มูลนิธิพระดาบส

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 02-579-4747, แฟกซ : 02-561-4286

เชียงราย
อุดรธานี

1.รานโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยาน จ.เชียงใหม
3.รานโครงการหลวง สาขา เชียงใหม 89 พลาซา
4.รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

งานขายเชียงใหม 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-222-631 แฟกซ : 053-222-671

ร็ อ กเก็ ต สลั ด ป า
WILD ROCKET

ใบเร�ยวยาวขอบใบหยักเปนฟ�นเลือ่ ย
มีกลิน� ฉุนและรสชาติเผ็ด มากกวา
ร็อกเก็ตทั่วไป มีว�ตามินเอ และ
ว�ตามินซีสูงเปนแหลงของกลูโคซิโนเลต ที่มีฤทธิ์ชวยกระตุนการ
ทํางานของตับในการผลิตเอนไซม
และชวยตานการเกิดโรคมะเร็ง

มีจําหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1.รานโครงการหลวง สาขา อตก.
2.รานโครงการหลวง สาขา มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
3.รานโครงการหลวง สาขา ดิโอลดสยามพลาซา
4.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง
5.รานโครงการหลวง สาขา ฟ�วเจอรพารค รังสิต

เชียงใหม่
6.รานโครงการหลวง สาขา บองมารเซ
7.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
8.รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
9.รานโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.รานโครงการหลวง สาขา มูลนิธิพระดาบส

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 02-579-4747, แฟกซ : 02-561-4286

เชียงราย
อุดรธานี

1.รานโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยาน จ.เชียงใหม
3.รานโครงการหลวง สาขา เชียงใหม 89 พลาซา
4.รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

งานขายเชียงใหม 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-222-631 แฟกซ : 053-222-671
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สลัดยูนนาน อกไกเบรส
โดย เชฟปทมาพร แสนวงษมา สโมสรอางขาง

นํ้าสลัดยูนนาน

(สูตรนี้ทําได้ 4-5 ขวด)
ส่วนผสม

นํ้ามันงา
มัสตาร์ด
เกลือปน
พริกไทยดําปน
นํ้าตาลทราย
ซอสเปรี้ยว
ซอสคิกโคแมน
งาขาวคั่ว ตามชอบ

ว�ธีทํา
นําซอสเปรี้ยว ซอสคิกโคแมน นํ้าตาลทราย เกลือ
ต้มรวมให้เดือด พักไว้ให้เย็น ก่อนจะผสมมัสตาร์ด
นํ้ามันงา พริกไทยปนลงไป

1½
10
5
5
1
2
1

ขวด
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
ช้อนโตะ
กิโลกรัม
ขวด
ขวดใหญ่

อกไก่เบรส
ส่วนผสม

อกไก่เบรส
โรสแมรี่
กระเทียม
บะหมี่กลมของยูนนาน
เกลือ
พริกไทยดํา
นํ้ามันมะกอก

150 กรัม
1 ก้าน
3 กลีบ

ว�ธีทํา
1 เตรียมไก่ ใช้อกไก่เบรสหมักกับนํ้ามันมะกอก กระเทียมสับ เกลือปน พริกไทยดําปน และโรสแมรี่
ทิ้งไว้นาน 1-2 ชั่วโมง นําไปย่างในกระทะ
2 ทอดเส้นบะหมี่กลมของยูนนานให้กรอบ เพื่อนําไปโรยหน้าสลัด

เตร�ยมผัก
เลือกผักโครงการหลวงทีช่ อบ ล้างให้สะอาด จากนัน้ นําผักโครงการหลวง ไก่เบรสหัน่ เปนชิน้ พอคํา
และนํานํ้าสลัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน นํามาใส่จาน โรยหน้าด้วยบะหมี่กรอบพร้อมตกแต่งจานให้สวยงาม
มูลนิธิโครงการหลวง เริ่มต้นเลี้ยงไก่เบรส ประมาณป พ.ศ. 2533 โดยเชฟนอร์เบิร์ท คอสเนอร์
เชฟชาวอิตาเลียน ที่ปรึกษาโครงการหลวง และ อดีต Executive Chef ของโรงแรมโอเรียนเต็ล ได้เล็งเห็นว่า
พื้นที่น่าจะเลี้ยงไก่เบรสได้ จึงได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ ที่สมาคมเลี้ยงไก่เบรสที่รู้จักกัน แต่ทางฝรั่งเศสปฏิเสธ
โดยให้เหตุผลว่า เปนไก่สงวนไม่สามารถนําออกนอกประเทศได้ เชฟนอร์เบิรท์ จึงได้เล่าถึงงานของโครงการหลวง
ของในหลวงแล้วส่งวิดโี อไปให้ ทางฝรัง่ เศสเห็นแล้วประทับใจมาก จึงได้สง่ ไข่ทผ่ี า่ นการปฏิสนธิแล้วมาให้ 300 ฟอง
ทางโครงการหลวง ก็เอาไปฟักที่แม่โจ้ ปรากฏว่าฟักไม่ออก เมื่อทางฝรั่งเศสทราบข่าว คราวนี้เลยส่งลูกเจี๊ยบ
มาให้ทั้งหมด 400 ตัว แม้ว่าลูกเจี๊ยบเหล่านี้ จะต้องเดินทางไกลจากเบรสเข้าปารีส มายังกรุงเทพ แล้วถึงจะมา
เชียงใหม่ แต่ดว้ ยพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปรากฏว่า
ลูกเจีย๊ บตายไปเพียง 4-5 ตัวเท่านัน้ หลังจากนัน้ มา ก็เลยมีการเลีย้ งไก่เบรส ในโครงการหลวง มาจนถึงปัจจุบนั นี้

แหล่งที่มาจาก หนังสือ Food for health ผัก 5 สี ดี อร่อย
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ปลาเทราตทอดกับเนย
และผักนานาชนิด
สูตรโดย ราน Le Crystal
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ส่วนผสม
ปลาเทราต์
นํ้ามันมะกอก
เบบี้แครอท
กระเทียมต้นหั่น
แอสพารากัสขาว
ถั่วแขก
ไวน์ขาว
นํ้า
ใบเสจ
เนย
ซอสมะเขือเทศ
มะเขือเทศหั่นแบบลูกเตา
เกลือ
พริกไทย

1
1
2
20
2
20
¼
1
2
3
¼
2

ตัว
ช้อนโตะ
หัว
กรัม
หน่อ
กรัม
ถ้วย
ช้อนโตะ
ใบ
ช้อนโตะ
ถ้วย
ช้อนโตะ

ว�ธีทํา
ตัง้ กระทะใส่นา้ํ มันมะกอก พอร้อนทอดปลาเทราต์ให้สกุ ทัง้ สองข้าง ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย
ผัดผักต่าง ๆ กับเนย และใบเสจ เติมไวน์ขาวและนํ้า เคี่ยวไปเรื่อย ๆ จนผักสุก
วางปลาเทราต์ที่ทอดแล้วกลางจาน ตัดผักต่าง ๆ ที่ผัดแล้ว วางข้างปลา ราดซอสมะเขือเทศ
รอบ ๆ จาน

ปลาเทราตจดั เปนอาหารเพ�อ่ สุขภาพ อุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ มีนา้ํ มันปลาทีเ่ ร�ยกวา
โอเมกา 3 จํานวนมากชวยปองกันโรคหัวใจ ลดคลอเรสเตอรอลในเลือด ใหพลังงานตํ่า
และมีคุณคาทางว�ตามิน โปรตีนสูง สามารถนํามาปรุงเปนอาหารไดหลายชนิดบร�โภคได
เกือบทั้งตัว
แหล่งที่มาจาก จากหนังสือ อร่อยดี ที่เชียงใหม่
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ดอกไม

กิ น ได
เรียบเรียงโดย จุรีพร ชํานาญพล

ดอกไม้ นอกจากจะมีความสวยงามหลากหลายสีสัน และมีกลิ่นหอมสดชื่นแล้ว ดอกไม้บางชนิด
ยังสามารถนํามาทําอาหาร หรือจัดตกแต่งจาน เพื่อความสวยงามและรับประทานได้อีกด้วย
ฉบับนีจ้ งึ ขอแนะนําดอกไม้ทม่ี ที ง้ั ความสวยงามและความอร่อย ซึง่ เปนที่ต้องการของร้านอาหาร
ภัตตาคาร และโรงแรมต่างๆ

แพนซี่ ( Pansy )
หรือ ที่เรียกกันว่าดอกหน้าแมว มีรูปร่างหน้าตาคล้ายแมว กลีบ
ของดอกแพนซีม่ ี 5 กลีบเกยซ้อนกัน มีทง้ั ดอกสีพน้ื และมีแต้ม ลําต้นเล็ก
สูงจากพื้นดินประมาณ 4-5 นิ้ว ใบเปนรูปหัวใจ เปนดอกไม้ที่ทนต่อ
อากาศร้อนและอากาศหนาว
ดอกแพนซี่ มีกลิน่ หอมอ่อน ๆ มีรสเปรีย้ วนิด ๆ อุดมไปด้วยวิตามินเอ
และซี ส่วนใหญ่นยิ มนําไปประกอบในเมนูสลัดรวมกับพืชผักต่างๆ ทําให้
มีสสี นั น่ารับประทานมากขึน้ และใช้ในการตกแต่งจาน
เพื่อเพิ่มความสวยงามน่ากินมากยิ่งขึ้น
ดอก Pansy มีภาษาดั้งเดิม “pansy”
มาจาก “pensee” อันเปนภาษาฝรั่งเศส
แปลว่า “thought, remembrance”
ความนึกคิด ความทรงจํา

วารสารโครงการหลวง

กุหลาบ (Rose)
ดอกไม้สวยงามทั้งดอกเดี่ยวและเปนช่อ กลีบดอกมี
ลักษณะใหญ่ มีหลากหลายสีสนั เช่น แดง ขาว เหลือง ชมพู ฯลฯ
ดอกกุหลาบ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
มีสรรพคุณช่วยลดกลิ่นตัว ขับเหงื่อ ขับสารพิษ ช่วยบํารุงหัวใจ และ
เปนยาระบายอ่อนๆ กลีบดอกกุหลาบอบแห้งบางชนิดนํามาทําเปน
“ชาดอกกุหลาบ” บางชนิดนํามาทําเปนอาหาร ส่วนทีน่ าํ มาปรุงอาหาร
จะใช้เปนกลีบดอก ถ้ากลีบมีรสฝาดต้องกลบรสฝาดด้วย มะนาว เกลือ
เพื่อให้หายฝาด สามารถนําไปยํากับเนื้อสัตว์ นํามาชุบแปงทอด ใส่ใน
ไข่เจียว หรือจะทําเปนสลัด โรลดอกไม้เพื่อเพิ่มสีสันได้อีกด้วย
ดอกกุหลาบมีมากกว่า 100 ชนิด ซึง่ ทีน่ ยิ มนํามาปรุงอาหารรับประทานกัน ได้แก่ Rosadamascene
หรือกกุหลาบมอญ ซึ่งเปนไม้ดอกที่มีดอกสวยงามและมีกลิ่นหอมแรงมาก ดอกบานได้หลายวัน
ออกดอกได้ตลอดทั้งป อีกทั้งยังเปนกุหลาบพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ง่าย การดูแลรักษาก็ไม่ยาก
กลีบดอกของกุหลาบมอญสามารถนํามาทําเปนอาหาร
กลีบกุหลาบมอญ อุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินบี วิตามินเค แคลเซียม โปแตสเซียม และแร่ธาตุ
ต่างๆ ที่เปนประโยชน์ต่อร่างกาย จึงถูกนํามาใช้ประกอบอาหาร อาทิ ยําดอกกุหลาบ กลีบกุหลาบ
ชุปแปงทอด ใช้รับประทานเปนผักร่วมกับนํ้าพริก ใช้ทําเปนชากุหลาบ นอกจากนี้กลีบดอกนอก
สามารถนํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยแล้วยังนํามาทําดอกไม้ประดิษฐ์และบุหงาได้อีกด้วย
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ลาเวนเดอร (Lavandula)
ดอกลาเวนเดอร เปนพืชตระกูลเดียวกับมินต์ ทรงพุม่ ขนาดเล็ก
ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีกลิ่นหอม ใบมีสีเทาหรือสีเขียว ดอกมีสีม่วง
สีชมพู สีเขียวและสีขาว ดอกเล็ก นิยมนํามาสกัดเปนกลิ่นหอม
ส่วนของดอกสีม่วงยังนํามาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มความหอมของกลิ่น
ลาเวนเดอร์ ส่วนใหญ่นาํ ดอกลาเวนเดอร์ตากแห้งเพือ่ ชงเปนชา ดืม่
เพื่อความผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับสบาย หรือจะนําไปบดให้
เปนผงละเอียดนําไปปรุงเปนของหวานหรือเบเกอรีเพิ่มความหอม
ของขนม

เนสเตอรเตียม
(Nasturtium)

ดอกออกตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4-7 เซนติเมตร มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน
กลีบดอกรูปช้อน 5 กลีบ กลีบดอกมีสีขาว ครีม ชมพู เหลือง ส้ม และแดง มีกลิ่นหอมใบมีรูปร่าง
คล้ายใบบัวเล็กๆ ขอบใบมีคลื่นเล็กน้อย ใบมีรสเผ็ด จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Indian Cress
ดอกและใบนิยมมารับประทานเปนผักสดมีรสเผ็ดและให้กลิน่ หอมคล้ายกับวอเตอร์เครส ส่วนมาก
ใช้ใส่ในสลัด เพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติ
เนสเตอร์เตียม แปลว่า กลิ่นเตะจมูก
มีถิ่นกําเนิดแถบประเทศเม็กซิโกตอนใต้ จนถึง ชิลีบริเวณเทือกเขาแอนดีส
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คาโมมายล (Chamomile)
ดอกคาโมมายล์ ดอกเล็กกลีบสีขาวส่วนตรงกลางของดอก
เปนสีเหลือง ลักษณะคล้ายดอกเกกฮวย หรือ ดอกเดซี่เล็กๆ
มีรสชาติหวาน ในสมัยอียปิ ต์ กรีกและโรมัน ใช้เปนยามายาวนาน
แล้ว ในดอกคาโมมายล์มสี ารแอนตีอ้ อกซิแดนท์ ช่วยต่อต้านอนุมลู
อิสระ กระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และช่วยบรรเทาอาการปวดประจําเดือน ท้องอืดท้องเฟอ มีกลิ่นหอม
อ่อนๆ ช่วยผ่อนคลายความเครียด
ส่วนใหญ่นิยมนําดอกคาโมมายล์มาตากแห้งชงดื่มเปนชา วิธีปรุงดอกคาโมมายล์
นําคาโมมายล์ต้มในนํ้าร้อน อัตราส่วน 10 กรัม : นํ้า 1 ลิตร ประมาณ 3-5 นาที กรอง
เอาคาโมมายล์ออก ดืม่ เปนชาร้อน หรือเติมนํา้ ผึง้ คนให้เข้ากัน ใส่นา้ํ แข็ง ก็สดชืน่ ไปอีกแบบ

ไชว
(Chive)
ดอกไชว พืชสมุนไพรลักษณะคล้ายต้นหอมแต่ไชว์เล็กกว่ามาก ดอกมีสีชมพูม่วงอ่อน หรือสีขาว
กลิ่นคล้ายหัวหอม ใบมีลักษณะเปนท่อนเหมือนใบหอม
ใบไชว์อุดมด้วยวิตามินซี นิยมนํามาทํานํ้ามันหอมระเหย มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตและ
กระตุ้นระบบย่อยอาหาร ใบของดอกไชว์นํามาปรุงรสแต่งกลิ่นในจานสลัดได้ หรือจะนําไปปรุงอาหาร
ที่มีความมันอย่างของทอด นํ้าสลัดก็ดี ส่วนของดอกนําไปตกแต่งจานอาหารเพิ่มสีสันให้สวยงาม
น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก เวปไซด์ : https://ﬂowermanman.blogspot.com
https://hilight.kapook.com
https://www.wongnai.com

ผลิตภัณฑ์ ไม้ประดับแห้ง
มูลนิธิโครงการหลวง

จําหน่าย
แจกันของขวัญ ของชํารวย บุหงาดอกไมหอม สเปรยนํ้าหอมปรับอากาศ
และ วัตถุดิบจากดอกไมแหง ขายสง ขายปลีก

บร�การ
จัดชอดอกไม ชอรับปร�ญญา งานมงคล จัดกระเชา แจกัน
จัดงานนอกสถานที่ งานแตงงาน งานประชุม และงานอีเวนทตาง ๆ
มีจําหน่ายที่ร้านโครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1.รานโครงการหลวง สาขา อตก.
2.รานโครงการหลวง สาขา มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
3.รานโครงการหลวง สาขา ดิโอลดสยามพลาซา
4.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง
5.รานโครงการหลวง สาขา ฟ�วเจอรพารค รังสิต

เชียงใหม่
6.รานโครงการหลวง สาขา บองมารเซ
7.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
8.รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
9.รานโครงการหลวง สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
10.รานโครงการหลวง สาขา มูลนิธิพระดาบส

ติดต่อสอบถาม : งานขายกรุงเทพ 50 มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 02-579-4747, แฟกซ : 02-561-4286

เชียงราย
อุดรธานี

1.รานโครงการหลวง สาขา ถนนสุเทพ
2.รานโครงการหลวง สาขา ทาอากาศยาน จ.เชียงใหม
3.รานโครงการหลวง สาขา เชียงใหม 89 พลาซา
4.รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
รานโครงการหลวง สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

งานขายเชียงใหม 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-222-631 แฟกซ : 053-222-671

วารสารโครงการหลวง

ชุมชนน่าอยู่

“บานปางแดงใน”
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

เปนหมูบ่ า้ นของชาวไทยภูเขาเผ่าปะหล่อง (ดาราอัง้ ) ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของอําเภอเชียงดาว
ซึง่ อพยพมาจากดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมือ่ ต้นป 2527 โดยชาวปะหล่อง จํานวน 11 ครอบครัว
นําโดยนายคํา จองตาล ได้ขอซื้อที่ดินจากคนพื้นราบ จํานวน 10 ไร่ ในราคา 2,000 บาท เพื่อเปน
ที่ตั้งหมู่บ้านและอยู่อาศัย ณ ที่ปัจจุบันตั้งแต่นั้นเปนต้นมา
ต่อมา ในป พ.ศ. 2549 มูลนิธโิ ครงการหลวง
ได้ เข้ า ไปฟนฟูความอุดมสมบูร ณ์ด้วยการปลู ก
หญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
พร้อมกับมอบหมายให้สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน) เข้าไปรับผิดชอบดําเนินการ
โดยจัดตั้งเปนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ
โครงการหลวงปางแดงใน ดําเนินงานพัฒนา การ
เกษตรเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความเปนอยู่
ที่ดีขึ้น

หมู่บ้านปางแดงในได้พัฒนาเปนศูนย์เรียนรู้
ด้านการเกษตรแบบผสมผสานขึ้น อาชีพส่วนใหญ่
ของชาวบ้าน คือ การทําเกษตรกรรม มีการปลูก
ข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว มะม่วง ลําไย
เสาวรส องุน่ การเลีย้ งสัตว์บริโภคในครัวเรือน และ
จําหน่ายเปนรายได้เสริม มีการรวมกลุม่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
น่าอยู่ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการเลีย้ งผีขนุ นํา้
และทําแนวกันไฟบริเวณรอบปาชุมชน ในพื้นที่
1,200 ไร่ จัดเวรยามเฝาระวังและเดินตรวจพืน้ ทีป่ า
สมํ่าเสมอ
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ปัจจุบันบ้านปางแดงในเปนแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งยังมีนักท่องเที่ยวแวะ
เวียนเข้ามาในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจึงมีการรวมกลุ่มกันพัฒนาบ้านเปนบ้านพักโฮมสเตย์
เกิดกระจายรายได้สู่ชุมชน มีการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีการแบ่งกลุ่มบริการย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเยาวชนการแสดง กลุ่มนําเที่ยว กลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติ และกลุ่มอาหาร

กิจกรรมเรียนรู้บ้านปางแดงใน
ชมแปลงเกษตรแบบผสมผสาน 3 จุด ได้แก่ การปลูกหวาย
การจัดการระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า การสาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ลดการพังทลายของดิน และการนําชมจุดเรียนรู้ การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
ศาสนาสถานพระธาตุบานปางแดงใน และจุดชมวิวดอยพระธาตุซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน
และหอเจ้าเมืองหลักบ้าน ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้การเคารพนับถือ
พิธีกรรมการเลี้ยงผีตนนํ้า (วันแรม 12 คํ่า เดือน 3 หรือเดือนมีนาคมของทุกป)
กิจกรรมเดินปา 5 ชนเผ่า ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่า อาข่า ลีซู ลาหู่
กะเหรี่ยง และดาราอั้ง ได้แก่ บ้านห้วยโปง บ้านแม่จอน บ้านอีโก บ้านผาลาย บ้านปางแดงนอก
และบ้านท่าขี้เหล็ก
จุดสาธิต กระบวนการผลิตผาทอ
ยอมสีธรรมชาติ ตัง้ แต่ การย้อมสี การเดินฝาย
การทอ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

บ้านปางแดงใน
หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทร. 095-8723350
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.hrdi.or.th / www.77kaoded.com
www.facebook.com/PangDaengNai/

วารสารโครงการหลวง

ความเปนอยู่อย่างพอเพียง
ของเกษตรกรห้วยลึก
จุดเริ่มต้นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกนั้น
มี ที่ ม าจากชาวเขาเผ่ า ม้ ง ที่ ไ ด้ อ พยพจากบ้ า นบ่ อ เหล็ ก
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ ห่ี มูบ่ า้ น
ห้วยลึก เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ าํ กินเดิมไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก
จึงได้ยน่ื ฎีกาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อขอพระราชทานที่ดินทํากิน
ในป พ.ศ.2522 ด้วยทรงเกรงว่าชาวเขาจะบุกรุกปาและต้นนํา้
ลําธารมากยิ่งขึ้น จึงทรงมีรับสั่งให้ มูลนิธิโครงการหลวง
เข้าช่วยเหลือชาวเขา โดยร่วมกับกรมปาไม้จัดสรรที่ทํากินบ้านห้วยลึกให้แก่ราษฎรชาวเขา พัฒนา
เปนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกในปัจจุบัน
เกษตรกรในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ห้วยลึก ส่วนใหญ่เปนเกษตรกร
ของโครงการหลวง มาร่วม 20 กว่าป โดยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
นักวิชาการของโครงการหลวงที่เข้ามาให้ความรู้ในด้านวิธีการดูแลพืชผัก
และไม้ดอก ส่วนใหญ่เกษตรกรที่นี่นิยมปลูกดอกเบญจมาศ เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสม และยังทํารายได้ให้กับเกษตรกร
เฉลีย่ 200,000 - 300,000 บาท
ต่อป โดยจะปลูกดอกเบญจมาศ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมของทุกป
และดอกจะบานจนสามารถ
เก็บได้ในช่วงฤดูหนาว
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นายสงกรานต แซจาง
หนึ่งในเกษตรกรของโครงการหลวงห้วยลึกได้เล่าว่า
“ตอนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการหลวงนะครับ อาชีพก็
ไม่ได้ดีเท่าไหร่ แต่พอหลังจากที่เข้าร่วมกับโครงการหลวง
แล้ว รู้สึกว่าฐานะจะดีขึ้นมา มีรายได้เพิ่มขึ้น การกิน
อยู่ก็ดีขึ้น”
ในขณะเดียวกัน นายไชย เกียรติโอฬารกุล
อีกหนึ่งเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ดอกเบญจมาศเล่าว่า
“ชีวติ ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ตอนนีก้ พ็ ออยูไ่ ด้ จากทีแรก
ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้มีรายได้ดีเท่าไหร่
พอมาปลูกดอกไม้มันก็เยอะกว่า
รายได้ก็ดีกว่าแต่ก่อน”

นอกจากดอกเบญจมาศแล้วศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
ห้วยลึกยังส่งเสริมให้เกษตรกรที่นี่ปลูกผักและสมุนไพร
นานาชนิด อาทิ อิตาเลีย่ นพาร์สเลย์ มะเขือเทศ สวีทเบซิล
เปนต้น สําหรับผักกาดขาวปลีจะแบ่งช่วงเก็บเกี่ยวเปน
2 ครั้งต่อป และสมุนไพรจะปลูกตลอดทั้งป
“โครงการหลวงเข้ามาทําให้ชีวิตดีขึ้น จากเดิมไม่ได้ทําการเกษตรแต่พอมีโครงการหลวงเข้ามา
ส่งเสริมก็เลยเข้ามาทํา โดยเริม่ ต้นนําต้นกล้าจากโครงการหลวงมาปลูก รายได้กพ็ อประมาณ มีกนิ มีใช้
พอเพียง การเข้ามาของโครงการหลวงแต่ก่อนเข้ามาช่วยทุกด้าน แต่ตอนนี้เหมือนเราสามารถอยู่ได้
ด้วยตัวเองแล้ว” นางคมคาย นันศิริ เกษตรกรผู้เพาะปลูกสมุนไพร

วารสารโครงการหลวง

จากวันนัน้ ผ่านมาแล้ว 38 ป เกษตรกร
ที่บ้านห้วยลึกมีความเปนอยู่ที่ดีขึ้น มีที่
ทํากินทางการเกษตร มีรายได้ที่สามารถ
เลี้ยงชีพครอบครัว และยังมีนักวิชาการ
จากโครงการหลวงชี้แนะให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาเกษตรกรของหมู่บ้านห้วยลึกให้
ก้าวไปอีกในหลายๆ ขั้น

หากโครงการหลวงแนะนําใหปลูกอะไรก็อยากทําตาม
เพราะโครงการหลวงเขาจะทดลองมาแลววาดี ก็จะนํามาปลูก
เชื่อมั่นในโครงการหลวงครับ…
นายไชย เกียรติโอฬารกุล

ภาพและเรื่องโดย : นางสาวจินตนา ภูวดลไพโรจน
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนครินทร มุทาพร
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางสาวศุภาพิชญ เบาพิมพา
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นักศึกษาฝกงานแผนกประชาสัมพันธ
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คลินิกพืช : โดย ศูนยอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

การใช้ชวี ภัณฑ์ปอ งกันกําจัดศัตรูพชื
ให้มีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบันการผลิตพืชภายใต้ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย (Food safety) เปนสิ่งจําเปนอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจปนเปอนมากับผลิตผลต่างๆ เช่น การปนเปอนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ดังนั้นการใช้ชีวภัณฑ์ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชจึงเปนทางเลือกหนึ่ง สําหรับเกษตรกรเพื่อให้ผลิตผลมีคุณภาพ
และปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
ชีวภัณฑ์เปนผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์ เช่น เชือ้ รา แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ไส้เดือนฝอยเพือ่ นํามาใช้
ในการปองกัน ควบคุมและกําจัดโรคและแมลงศัตรูพชื ต่างๆ เพือ่ ลดหรือทดแทนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ชีวภัณฑ์
ทีใ่ ช้ในการกําจัดศัตรูพชื แบ่งออกเปน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือชีวภัณฑ์ปอ งกันกําจัดโรคพืชและชีวภัณฑ์ปอ งกันกําจัดแมลง

ประเภทผลิตภัณฑ์
ปองกันก�าจัดโรคพืช

ปองกันก�าจัดแมลง

เชื้อจุลินทรีย์

ประโยชน์

เชื้อรา
ใช้ปอ งกันก�าจัดโรคใบจุด ใบไหม้ โรครากเน่าโคนเน่า
Bacillus amyloliquefacien ที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium, Rhizoctonia,
Phytophthora และ Pythium ในพืชผัก ไม้ผล
และไม้ดอก
เชื้อแบคทีเรีย
ใช้ปองกันก�าจัดโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia
Bacillus amyloliquefacien solanacearum) ส�าหรับพืชตระกูลพริกและมะเขือ
ใช้ปอ งกันโรคผลเน่าทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Colletotrichum,
Aspergillus และ Rhizopus ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ
ระยะเก็บเกี่ยวของพริก เสาวรส และองุ่น
Streptomyces sp.
ใช้ปอ งกันก�าจัดโรคโคนเน่ารากเน่า ทีเ่ กิดจากเชือ้ รา
Fusarium oxysporum และ Pythium sp.
ในพืชผักและไม้ผล
เชื้อรา
ใช้ปองกันก�าจัดหนอน ด้วงงวงมันเทศ เสี้ยนดิน
Metarhizium anisopliae แมลงในดิน และด้วงหมัดผัก
เชื้อแบคทีเรีย
ใช้ปองกันก�าจัด หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล�่า
Bacillus thuringiensis
หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝาย
หนอนผีเสื้อขาว
เชื้อรา
ใช้ปองกันก�าจัด แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน
Beauveria bassiana
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยจักจั่น

33

วารสารโครงการหลวง

สารชีวภัณฑ์ทด่ี ตี อ้ งมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์และพืช ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เปนเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ส่ี ามารถนํามาใช้ และเข้ากันได้ดกี บั ศัตรูธรรมชาติอน่ื ๆ ไม่มสี ารตกค้างบนพืช มีความเฉพาะเจาะจง
ต่อแมลงหรือศัตรูเปาหมาย (target pest) ช่วยอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติรวมทั้ง แมลงที่ช่วยผสมเกสรเช่น ผึ้ง
และแมลงทีม่ ปี ระโยชน์อน่ื ๆ นอกจากนี้ จุลนิ ทรียบ์ างชนิดนําไปใช้กบั สารเคมีกาํ จัดแมลงหรือใช้แบบสลับได้ สามารถ
ผลิตเปนเชิงอุตสาหกรรมได้ เช่น บรรจุขวดหรือซองเช่นเดียวกับสารฆ่าแมลงอื่น ๆ

ข้อดีของการใช้ชีวภัณฑ์

ข้อด้อยของการใช้ชีวภัณฑ์

1. มีความจ�าเพาะสูงท�าให้เกิดโรคกับศัตรูเปาหมาย
1. ท�าให้ แมลงตายได้ช้าไม่รวดเร็วเหมือนสารเคมี
เฉพาะชนิดจึงสามารถเลือกใช้ชนิดที่ท�าลายเฉพาะ
แมลงเปาหมายเท่านั้น
2. มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้รวมถึงผู้บริโภคพืช 2. ความไม่คงทนในธรรมชาติและเสื่อมประสิทธิภาพ
อาหารและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งแมลงที่เป็นประโยชน์ เมือ่ ถูกแสงอุลตราไวโอเลตในแสงแดดหรือเสือ่ มสลาย
ต่อพืชและสัตว์ต่างๆ
ไปเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิความชื้น และสารต่างๆ ที่
ไม่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต
3. มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมเพราะจุลินทรีย์ 3. คุณสมบัติบางประการของชีวภีณฑ์ท�าให้ ยุ่งยากต่อ
เป็นสิ่งมีชีวิต จึงเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติไม่มีพิษ การใช้งาน เช่น หากจะใช้เชื้อราหรือไส้เดือนฝอย
ตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
ก�าจัดแมลงต้องมีความชื้นพอเหมาะต่อการงอกของ
สปอร์ของเชือ้ ราและต่อการด�ารงชีวติ ของไส้เดือนฝอย
4. โอกาสทีศ่ ตั รูพชื จะสร้างความต้านทานต่อเชือ้ จุลนิ ทรีย์
มีน้อยมาก เพราะจุลินทรีย์เหล่านี่เป็นเชื้อจุลินทรีย์
ตามธรรมชาติที่มีหน้าที่ควบคุมประชากรของแมลง
หรือโรคพืชการสร้างความต้านทานจึงเกิดขึ้นได้ยาก
5. ใช้ได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้กับเครื่องพ่น
สารทางการเกษตรทั่วไป
6. ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้สารเคมี

ชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชของมูลนิธิโครงการหลวง

ปจจัยที่มีผลต่อการใช้ชีวภีณฑ์
เนื่องจากชีวภณฑ์ที่นํามาใช้ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งมีชีวิต การนําไปใช้จะได้ผลหรือไม่ ต้องอาศัย
ปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเกีย่ วข้องหลายอย่าง ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืน้ แสงแดดกับช่วงเวลา และศัตรูพชื เปาหมายด้วย
อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับชีวภัณฑ์ที่เปนเชื้อรา ที่จะทําให้สปอร์ของเชื้อรางอกได้ดี จะอยู่ระหว่าง
25 - 30 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมสิ งู กว่านี้ และความชืน้ ในพืน้ ทีไ่ ม่มากพอสปอร์จะไม่เจริญเติบโตและเสือ่ มคุณภาพ
พ่นกําจัดแมลงจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
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ความชืน้ ความชืน้ ทีเ่ หมาะสมสําหรับพ่นเชือ้ ชีวภัณฑ์ ต้องมีความชืน้ สูงมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป ความชืน้ ที่
เหมาะสมทีส่ ดุ คือช่วงฤดูฝน ซึง่ เปนช่วงทีใ่ นบรรยากาศมีความชืน้ สูง เนือ่ งจากความชืน้ จะไปกระตุน้ ให้สปอร์งอกออกมา
และแทงทะลุผา่ นเข้าไปในตัวแมลง แต่ถา้ จะพ่นในช่วงฤดูฝนต้องดูวา่ ช่วงนัน้ แมลงศัตรูพชื ระบาดหรือไม่ เพราะโดยธรรมชาติ
ฝนจะช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพชื อยูแ่ ล้ว หากแมลงระบาดในช่วงแล้ง ซึง่ อุณหภูมแิ ละความชืน้ ไม่เหมาะต่อการ
พ่นเชือ้ รา ดังนัน้ เกษตรกรจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของชีวภัณฑ์ จึงจะสามารถใช้เชือ้ ราให้เกิดประสิทธิผล ในกรณีทม่ี ี
พืน้ ทีเ่ กษตรแห้งมากเกินไปเกษตรกรต้องทําการรดนํา้ แปลงเกษตรก่อนฉีดพ่นเชือ้ ราทุกครัง้ หรือใช้เครือ่ งพ่นแรงดันสูง
แสงแดด กับช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม การที่จะพ่นเชื้อราให้ได้ผล คือ ต้องเปนช่วงเวลาเย็นที่อากาศมีความชื้นสูง
และอุณหภูมติ า่ํ การทีเ่ ลือกเวลาพ่นเชือ้ ราในตอนเย็น ก็เพือ่ ไม่ให้โดนแสงแดด เพราะแสงแดดจะทําให้เชือ้ ราเสือ่ มคุณภาพ
เร็วยิง่ ขึน้ เช่น การกําจัด เพลีย้ แปงซึง่ เพลีย้ แปงมีลกั ษณะเฉพาะตัว คือ มีแปงคลุมตัวอีกชัน้ หนึง่ การพ่นเชือ้ รากว่าที่
สปอร์จะทะลุเข้าไปถึงตัวชั้นในของเพลี้ยแปงดังนั้นการใช้เชื้อรากําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังจึงยากกว่าการกําจัด
เพลีย้ ธรรมดา และระยะทีเ่ หมาะสมกับการพ่นเชือ้ รา คือ ช่วงระยะตัวอ่อน ซึง่ เพลีย้ แปงยังไม่มแี ปงมาปกคลุมลําตัว
การพ่นชีวภัณฑ์ การพ่น เพียงครัง้ เดียวอาจไม่ได้ผลทันทีเนือ่ งจากเชือ้ ราต้องการระยะเวลาและองค์ประกอบของ
การงอกเส้นใย ต้องพ่นซํา้ 2-3 ครัง้ ห่างกัน 3 วันขึน้ ไป และควรพ่นในช่วงทีแ่ มลงยังตัวเล็กๆ หรือเริม่ ปลูกพืช การพ่น
ต้องให้ถกู ตัวแมลงด้วย เนือ่ งจากเชือ้ ราเปนสิง่ มีชวี ติ การออกฤทธิข์ องเชือ้ ราไม่เหมือนสารเคมีซง่ึ สามารถดูดซึมผ่านไปยัง
เนือ้ เยือ่ พืชได้ เมือ่ แมลงมาดูดกินก็จะได้รบั สารเคมี ทําให้แมลงตาย ในกรณีทแ่ี มลงเกาะอยูใ่ ต้ใบ หากพ่นเชือ้ ราไปตก
อยูบ่ นใบ เชือ้ ราจะไม่ออกฤทธิฆ์ า่ แมลงได้ ดังนัน้ การพ่นเชือ้ ราต้องให้สปอร์ไปตกหรือถูกตัวแมลงเท่านัน้ จึงจะทําลาย
แมลงได้ อย่างไรก็ตามต้องคํานึงถึงช่วงเวลา แสง อุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมดังกล่าวเปนสําคัญ
การใช้อปุ กรณ์ ในการพ่นชีวภัณฑ์ สามารถใช้อปุ กรณ์ตวั เดียวกับพ่นสารเคมีได้ แต่จะต้องเปดรูหวั ฉีดให้กว้างขึน้
ถ้าเราไม่ปรับหัวฉีดให้รกู ว้างขึน้ อาจทําให้อปุ กรณ์สว่ นอืน่ อุดตันได้ โดยเฉพาะทีห่ วั ฉีด เพราะการใช้เชือ้ ราพวกนีต้ อ้ งการ
ความชืน้ มาก จึงจําเปนต้องเปดรูให้กว้างขึน้ ปริมาณนํา้ ทีใ่ ช้ผสมจะต้องมากกว่าการพ่นสารเคมี จึงจะทําให้มคี วามชืน้ มาก
และต้องพ่นให้เปยกโชกนัน้ หมายความว่าปริมาณเชือ้ ราทีไ่ ปจับเกาะกับกลุม่ เปาหมายก็จะมีมากขึน้ ด้วยเช่นกัน ทําให้แมลง
ตายเร็วขึน้ ควรผสมสารจับใบ สําหรับชีวภัณฑ์ดว้ ยเพือ่ ให้สปอร์เกาะพืชดีขน้ึ เกษตรกรควรพ่นให้ทว่ั ทัง้ บนใบและใต้ใบ
ที่เปนที่หลบซ่อนของตัวแมลงในกรณีที่เกษตรกรใช้เครื่องพ่นแบบปัมแรงดันสูงมักไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากปริมาณ
การให้นํ้านั้นมากกว่าการใช้เครื่องฉีดพ่นแบบมือโยก
ดังนัน้ เกษตรกรทีจ่ ะใช้เชือ้ ราในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื จะต้องศึกษาและเข้าใจในธรรมชาติของชีวภัณฑ์
แต่ละชนิด และใช้ให้ถกู วิธกี ารกําจัดจึงจะได้ผลดีมากถึงมากทีส่ ดุ นอกจากนีเ้ กษตรกรหลายท่านเข้าใจผิดว่าสามารถ
ใช้ปอ งกันและกําจัดแมลงศัตรูพชื ได้กว้างขวางเหมือนสารเคมี ทัง้ นีเ้ ชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ต่ละชนิดเปนสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามจําเพาะ
เจาะจงต่อชนิดของโรคและแมลง ดังนั้นจึงมีโรคและแมลงบางชนิดที่กําจัดไม่ได้
สําหรับมูลนิธิโครงการหลวงได้ได้ดําเนินการผลิตชีวภัณฑ์ปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนําไป
ใช้ทดแทนสารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ปองกันกําจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช หลากหลายชนิด โดย
สามารถติดต่อได้ที่ โรงชีวภัณฑ์ ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
เอกสารอางอิง : http://www.kasetkawna.com/article/269

แมลงหวี่ขาวที่ถูกเชื้อรา
Beauveria bassiana ท�าลาย

ลักษณะการเข้าท�าลายของเชื้อราก�าจัดแมลง
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เกร็ดและแก่นโครงการหลวง
เรื่องเลาจากหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวง

ª‹ÇÂ µ.ª.´.

หลักการคือ เราจะช่วยตํารวจตระเวนชายแดนซึง่ มีโรงเรียนสอนเด็กบนดอยหลายแห่ง โรงเรียนเหล่านี้
มีตํารวจเปนครู และครูตั้งบ้านเรือนอยู่บนดอย พูดภาษาชาวเขาได้ เปนที่รู้จักพึ่งพาอย่างดีของชาวบ้าน
ที่ประชุมโตะอาหารกลมเห็นควรจะช่วย ต.ช.ด. ช่วยชาวเขาในด้านเกษตรแผนใหม่ 5 สาขา ดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

บํารุงรักษาดินดีเอาไว้โดยวิธีทําขั้นบันได ฯลฯ
ปลูกมันฝรั่งในหน้าฝนเพราะราคาแพง ในเมื่อพื้นราบทางภาคเหนือปลูกได้แต่หน้าหนาว
ปลูกผักรับประทาน และผลิตเมล็ดพันธุ์ขาย
ปลูกผลไม้เมืองหนาว
เลี้ยงสัตว์เปนอาหาร

แต่ครูเหล่านีไ้ ม่มคี วามรูด้ า้ นการเกษตร เราต้อง รู้ว่าเขาไม่มีความรู้พอจะรับวิชาของเราได้เพราะถ้า
เริ่มต้นโดยเอาครูมาสอนตามหัวข้อดังกล่าว เราจะ ชาวบ้านทราบเรื่องพอเปนเค้าแล้ว ถ้าครูเก ก็จะได้
เลือกผู้แทนชาวเขาแต่ละหมู่บ้านมาเรียนด้วยทั้งที่ ต่อว่า ครู หรือมาฟองเรา
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การอบรมได้เริ่มต้นขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อต้นป 2513 สําหรับครู
และชาวเขา จากหมู่บ้าน 17 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ผู้ที่มาช่วยสอน นอกจาก
จะเปนคณะ 3 ม แล้วยังมีเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมวิชาการเกษตร พัฒนาทีด่ นิ พัฒนาชุมชน ประชาสงเคราะห์
และปศุสตั ว์ ก่อนทีจ่ ะแยกย้ายกันไป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานเลี้ยงที่ภูพิงค์ฯ และพระราชทานมีดสําหรับติดตาต่อกิ่งและชาวเขาก็ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
คนละหนึ่งบาทตามธรรมเนียมของไทยเมื่อได้รับของมีคม
ในการเลี้ยง ผู้เขียนใช้เล่ห์เหลี่ยมที่ไม่ให้ผล คือเราเห็นว่าชาวเขาควรเลี้ยงแกะสําหรับกินเอง
เพราะแกะกินหญ้า ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องอาหารอย่างหมู และเมื่อจะรับประทานแกะก็ไม่เปนเรื่องใหญ่
อย่างวัว ดังนั้นอาหารที่พระราชทานเลี้ยงจึงมีเนื้อแกะปนอยู่ด้วยซึ่งทุกคนบอกว่า “ลําแต ๆ” แต่เมื่อ
ทราบว่าเปนเนื้ออะไรแล้วก็ไม่ยอมแตะต้องอีกต่อไป “อางวาเฮาบเคยกิน” ทั้งที่กินมาแล้วอย่างสด ๆ
ร้อน ๆ และสิ่งที่เขาชอบรับประทานก็มีที่น่าขยะแขยงกว่าแกะหลายอย่าง

ต่อไป เมื่อครูและชาวเขาแยกย้ายไปเพาะปลูกอะไร ๆ บนดอยแล้ว คณะ 3 ม. ผลัดกันขึ้น ฮ.
ทุกอาทิตย์ไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลงานที่หมู่บ้านต่อไปนี้คือ
ม.ก. แม่สาใหม่ หนองหอย ช่างเคี่ยน และแม้วดอยปุย
ม.จ. สันต้นดู่ เมืองงาม วังดิน ก้อแสนใจ ผาหมี และดอยสะโงะ
ม.ช. ปางปาคา ดอยจอมหด บ้านใหม่ร่มเย็น และถํ้าเวียงแก
ขอถือโอกาสนีข้ อบพระคุณกองทัพอากาศทีก่ รุณาให้โครงการหลวงใช้ ฮ. ตัง้ แต่ตน้ จนถึงทุกวันนี้
(นักบินโปรดอ่านตอนสูตรพระราชทาน) อนึ่ง บริษัทเดินอากาศไทยก็ช่วยลดค่าโดยสารให้ 50 %
และถึงส่วนลดจะลดลงเปน 20 % ก็ตาม เราก็รู้สึกเปนความกรุณาไม่น้อย
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นิทานชาวดอย

การแตงงาน
ของเด็กกําพรา
และพญานาค

นิ ท านของชาวลาหู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มที่เปน
กําพร้าคนหนึง่ อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ วันหนึง่
เขาเอาไซไปใส่ไว้ในนํ้าเพื่อ จะจับปลากับเพื่อน
แต่ด้วยความที่เขาเปนลูกกําพร้าเลยมักจะมีคน
ดูถูกและไม่ค่อยอยากจะพูดคุยด้วย ทุกครั้งที่เขา
ไปจับปลา มักจะถูกคนอืน่ แกล้งแย่งทีห่ าปลาดี ๆ
ไปหมด แล้ววันหนึง่ โชคก็เปนของเขา ฝนตกหนัก
ทําให้นํ้าปาไหลมาจนปลาที่อยู่ในไซ ไหลออก
ไปหมด เหลือแต่ไซของเขาที่ยังคงมีปลาเหลืออยู่
หนึง่ ตัว พอเขามาเก็บไซก็กะไว้วา่ เย็นนีจ้ ะทําปลากิน
แต่พอทํากับข้าว เสร็จก็คิดได้ว่าลืมเอาปลามาทํา
อาหาร เปนแบบนี้อยู่ 3 มื้อ จนเขาเอาปลาใส่ไว้
ในไหพร้อมกับใส่นา้ํ เอาไว้ดว้ ย วันหนึง่ เขาออก ไป
ทําไร่ พอกลับมาก็ต้องประหลาดใจที่เห็นบ้าน
สะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาทําความสะอาดให้
ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครสักคนอยู่ใน บ้าน ไม่เพียงแค่นั้น
ยังมีอาหารทีเ่ สร็จหอมกรุน่ รออยูด่ ว้ ย เวลาผ่านไป
3 วัน ทุกอย่างก็เปนเหมือนเดิม จนกระทัง่ วันที่ 4
เขาก็ แกล้งจะไปไร่เพื่อจะย้อนกลับมาจับผิดดูว่า
ใครเปนคนมาทําทุกอย่างให้เขา เมื่อย้อนกลับมา
ทีบ่ า้ นเขาก็ตอ้ งพบกับเหตุการณ์ แปลกประหลาด

เมื่อเห็นปลาที่จับมาได้กระโดดลงจากไหแล้ว
กลายร่างเปนคน ออกมาแต่งหน้า หวีผม ทําความ
สะอาดแล้ว ก็ทํากับข้าว พอเห็นดังนั้นเขาก็รีบวิ่ง
มาทุบไหแตกเพื่อที่จะไม่ให้หญิงสาวผู้นั้นกลับลง
ไปในไหอีก จากนั้นเปนต้นมาทั้งคู่ก็อยู่กินกัน
ฉันสามีภรรยา
ครั้งหนึ่งหญิงสาวก็ถามสามีว่าอยากได้อะไร
ตนจะเสกให้ สามีก็บอกว่าอยากได้ทั้ง ช้าง ม้า
วัว ควาย นางก็บอกว่าอยากได้อะไร ก็ให้ไปทําคอก
ว่าแล้วเขาก็รีบไปทําคอกแล้วกลับมาบอกภรรยา
ว่าอยากได้ววั พอเช้าวันรุง่ ขึน้ ในคอกทีท่ าํ ไว้กเ็ ต็ม
ไปด้วยวัว พันธุ์ดี ๆ จากนั้นเขาก็ขยันทําคอกแล้ว
ก็ขอทัง้ ช้าง ม้า วัว ควายจนครบ แล้วครอบครัวนี้
ก็รา่ํ รวยขึน้ จนวันหนึง่ เศรษฐีในหมูบ่ า้ นก็มายุแหย่
ว่า เมียของเขาไม่สวยหรอก สู้ลูกสาวตนก็ไม่ได้
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แล้วชายหนุม่ ก็หลงกล หาเรือ่ งทะเลาะเพือ่ จะเลิก
กับภรรยา หญิงสาวเลยถามเขาว่า เขาไม่รักนาง
แล้วใช่ไหม และขอร้องว่าอย่าทิ้งนางเลยเพราะ
ถ้าเขาทิ้งนางไป เขาอาจจะกลับไปจนเหมือนเก่า
ก็ได้ แต่เขาก็ไม่ยอมฟัง ได้ฟังดังนั้นนางก็ขอร้อง
สามีเปนครั้งสุดท้ายให้ไปส่งตรงที่ที่เขาได้นางมา
พอนางลงนํ้าไป ได้ระดับเอวก็ถามสามีว่าจะ
ทิ้งนางจริงหรือ พอนํ้าถึงปากนางก็ถามอีก ทันที
ที่นางหายไปในนํ้า บรรดาสัตว์ต่าง ๆ ที่นางเสก
มาให้เขาก็พลันหายไปด้วย พอส่งภรรยาแล้วเขา
ก็กลับไปหาเศรษฐีพูดคุยเรื่องที่จะแต่งงานกับ
ลูกสาวเขา แต่เศรษฐีกลับปฏิเสธ เพราะว่าเขา
เหลือแต่ตวั แล้ว สมบัตกิ ไ็ ม่มจี งึ ไม่ยอมยกลูกสาวให้

เช้าวันรุง่ ขึน้ ชายหนุม่ ก็ไปนัง่ ร้องไห้สาํ นึกผิด
ตรงที่ที่เขามาส่งภรรยาเมื่อวาน และแล้วก็มีกบ
กระโดดผ่านมา มันสงสัยเลยถามว่าร้องไห้ทําไม
เขาเล่าเรือ่ งทัง้ หมดให้กบฟัง กบได้ฟงั ดังนัน้ ก็บอก
ว่าจะช่วย ให้มาพรุ่งนี้ใหม่พร้อมกับถั่วเหลืองคั่ว
แหล่งที่มาจาก www.hilltribe.org/thai/story

รุ่งขึ้นเขาก็ มาตามสัญญา กบก็กินถั่วเหลืองแล้ว
ก็สูบนํ้าจนเกือบหมด แต่แล้วก็ต้องปล่อยนํ้าออก
มาอีก เพราะว่าชายหนุ่มหัวเราะเยาะ มันตอนที่
พองตัวสูบนํ้า เรื่องเปนอยู่อย่างนี้ถึง 3 ครั้ง จน
กระทัง่ ครัง้ สุดท้าย กบก็บอกว่านีเ่ ปนครัง้ สุดท้ายแล้ว
ถัว่ ก็กาํ ลังจะหมด ถ้าเขายังหัวเราะอีกก็จะไม่ชว่ ยแล้ว
แล้วเขาก็พยายามกลัน้ หัวเราะเอาไว้ กบก็สบู นํา้ ได้
จนหมด ทําให้เขาเห็นภรรยากําลังทอผ้า อยูใ่ ต้นา้ํ
และได้รวู้ า่ นางเปนลูกพญานาคใต้นา้ํ พอนางเห็น
สามีมาตามก็ถามว่ามาทําไม เขาก็พยายามหา
เหตุผลมาพูดให้นาง เห็นใจแล้วกลับไปบนบกด้วยกัน
แต่ดว้ ยความทีพ่ อ่ ของนางต้องการจะพิสจู น์ลกู เขย
เลยคิดจะเล่นซ่อนหาเพือ่ พิสจู น์วา่ มีความพยายาม
และความเก่งกล้าเหมาะสมมาเปนลูกเขยตนหรือไม่
แต่ดว้ ยความทีเ่ ปนคนธรรมดา เขาก็ไม่สามารถหา
พ่อตาได้เจอ ไปถามภรรยา นางก็บอกว่าให้ขึ้น
ไปบนดอย แล้วโอบกอดต้นไม้ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ แล้วร้องว่า
“พอเฒา” และแล้วเขาก็สามารถหา พ่อตาทีซ่ อ่ น
อยู่ในต้นไม้จนเจอ อีกครั้งเขาก็ไปถามภรรยาอีก
นางก็บอกให้ไปที่เครือไม้แล้วกอดเครือไม้พร้อม
พูดเหมือนเดิม ครัง้ นีเ้ ขาก็ทาํ สําเร็จอีก จนกระทัง่
ครั้งสุดท้าย หญิงสาวก็ให้ไปหาที่ดงกล้วย แล้ว
กอดต้นกล้วยต้นที่ใหญ่ที่สุด ครั้งนี้เขาทําสําเร็จ
อีก จนพ่อตาไว้วางใจรับเขาเปนลูกเขย จากนั้น
สองสามีภรรยาก็อยู่กันอย่างมีความสุข
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