“ ธรรมชาติแวดลอมของเรา
ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเล และอากาศ
มิไดเปนเพียงสง สวยๆ งามๆ เทานั้น
หากแตเปนสงจําเปนสาหรับการดํารงชวิตของเรา
และการคุมครองสงแวดลอม ของเราไวใหดีนี้
ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย ”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2521

บทบรรณาธิการ
ตองขอขอบพระคุณทุกทานทีต่ ดิ ตามขาวสาร
ของโครงการหลวงมาอยางตอเนือ่ ง ในวารสารฉบับนี้
เราได้นําเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่ให้ทั้งสาระ ความรู้
และความสนุกสนาน สําหรับท่านที่ชอบสรรหา
เมนูอาหารแปลก ๆ ทํารับประทานทีบ่ า น ขอแนะนํา
“คอลัมน ดี - อรอย” ทีเ่ ราไดคดั เลือกเมนูของอรอย
จากผลิตผลโครงการหลวงมาแนะนํา รวมทั้งยังมี
ผลิตภัณฑโครงการหลวงใหม ๆ ที่สามารถหาซื้อ
ไดในรานโครงการหลวง ทุกสาขา ในปนโ้ี ครงการหลวง
ไดเปดสถานทีจ่ าํ หนายผลิตผล ผลิตภัณฑแหงใหม
ลาสุด เพ�่อบร�การแกประชาชนที่อยูในยานเทเวศร
กลางเมืองกรุงเทพฯ นัน่ คือ รานตนแบบ IT มูลนิธิ
โครงการหลวง สาขาวังแดง โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยมาใช เพ�อ่ เพ�ม่ ความสะดวกสบาย
แกผูใชบร�การของราน ในยุคสมัยทีโ่ ลกเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็ว เราจึงจําเปนตองปรับตัวรับมือให ไว
กับการก้าวกระโดดของระบบไอที และทันยุคทันเหตุการณ์
กับ 10 แนวโนมเทคโนโลยีทจ่ี ะเกิดข�น้ ในป 2020 กับ
“คอลัมน ไอที 4.0” และทีข่ าดไปไมไดกบั เหตุการณท่ี
สรางความตระหนกแกประชาชนทัว่ โลก “การระบาด
ของ ไวรัส COVID-19” เพ�อ่ จับมือตอสูแ ละพากัน
กาวขามกลับไปสูสภาวะปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
พวกเราจึงควรรูเ ทาทัน และตระหนักถึงว�ธกี ารดูแล
ปองกันตนเองจากไวรัสราย COVID-19
คณะผู้จัดทําวารสารโครงการหลวงหวังว่า
สาระตาง ๆ ภายในเลม จะเปนประโยชนในหลายมิติ
แกผอู า นทุกทาน
บรรณาธิการ

วัตถุประสงค

เพ�อ่ นําเสนอขาวสาร ความเคลือ่ นไหวในดานตาง ๆ
ของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งเผยแพรผลงาน
ทางว�ชาการ แนะนําผลิตผล และผลิตภัณฑของมูลนิธฯิ
เพ�่อประโยชนตอบุคลากรและผูสนใจทั่วไป

พิมพที่

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

สารบัญ

ปที่ 24 ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2563
กิจกรรมเดน
บทความ
• รานตนแบบระบบ IT แหงใหม
มูลนิธิโครงการหลวงสาขาวังแดง
• เรียนรูงานเกษตรที่สูงอยางยั่งยืน
ที่โครงการหลวงแหงแรก “อางขาง”
ดี - อรอย
• ขาวกลองดอยผัดกุงใสถั่วลันเตาหวาน
• บะหมี่กุงใสผักเบบี้ฮองเต
บทความ
• โลกเปลี่ยนเร็ว…เราตองเปลี่ยนตาม…
และปรับตัวรับมือให ไว
บุคคลในเรื่อง
• โครงการหลวงมุงพัฒนาเยาวชนรุนใหม
สู…อาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืน
ไอที 4.0
• 10 แนวโนม เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในป 2020
คลินิกพืช
• การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย
ปฏิปกษ ในการยับยั้งเชื้อ สาเหตุโรคผลเนา
เสาวรสในระดับหองปฏิบัติการ
บทความ
• รูเทาทัน โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
รักษสุขภาพ
• You Are What You Eat
นิทานชาวดอย
• ศาลเจา (อาปาโหมฮือ)

ศิลปกรรม

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.อานัฐ ตันโช

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

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

ผูชวยบรรณาธิการ
จ�ร�พร ชํานาญพล
สายชม ธเนศนิตย

พ�สูจนอักษร
สายชม ธเนศนิตย
ว�ภาดา จํารัสคํา
ว�ชชุพร วรปร�ชา
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http://www.royalprojectthailand.com
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พรนันทน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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มูลนิธิโครงการหลวง

คณะผูจัดทำ

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

วารสารโครงการหลวง

องคมนตรีเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 63
(CND63 วาระปกติ)ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียซึ่งจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 2-6 มีนาคม 2563
ค ณ ะ มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง แ ล ะ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า พื้ น ที่ สู ง ( ส ว พ ส . )
น�าโดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
และคณะผู ้ แ ทนไทยจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ อี ก 11 หน่ ว ยงาน เข้ า ร่ ว มประชุ ม CND 63
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยองคมนตรีและคณะโครงการหลวง
ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและรับฟังการประชุม CND สมัยที่ 63 วาระปกติ ซึ่งมีประเทศสมาชิกยูเอ็นจาก
193 ประเทศ และประเทศสมาชิกกรรมาธิการยาเสพติด 53 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน
โดยในการประชุมในครั้งนี้ผู้แทนไทยจากมูลนิธิโครงการหลวงและสวพส.ได้ร่วมพูดคุยในเวทีสัมมนา
คู่ขนานและจัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวงในหัวข้อ “50 ปี การพัฒนาทางเลือก
ของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” รวมทั้งเข้าร่วมฟังการอภิปราย เรื่อง “ความท้าทาย
ของบทบาทการพัฒนาด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติด” ซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี UNODC และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ผลจากการเผยแพร่
และจัดแสดงผลความส�าเร็จของโครงการหลวงครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยน
และสร้างประโยชน์กับนานาประเทศ ได้แก่ การต่อยอดความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือก
กับ UNODC ประจ�าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารัฐฉานและสาธารณรัฐปารากวัยแสดงความ
สนใจขอมาศึกษาดูงาน เพื่อน�ารูปแบบไปปรับใช้แก้ไขปัญหาการปลูกกัญชาในประเทศ จากนั้น
องคมนตรีและคณะเดินทางไปการศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมพิธีเปดประชุม CND 63

ประชุมร่วมกับ UNODC เมียนมา

กิจกรรมคู่ขนาน

พิธีเปดนิทรรศการมูลนิธิโครงการหลวง

การศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
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องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานในพื้นที่โครงการหลวง
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 5 แห่ง ดังนี้
• วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
• วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
โดยองคมนตรีได้มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนอง
ตามพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และติดตาม
ความเคลื่อนไหวของปัญหาภัยแล้งซึ่งจะมีผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกปี โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับ
หน่วยราชการ และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
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วารสารโครงการหลวง

องคมนตรีติดตามความกาวหนาการกอสรางอาคารศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง
และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธโิ ครงการหลวง เข้าตรวจเยีย่ ม
ติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
บริเวณจุดก่อสร้างต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากผูแ้ ทนกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3
กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกรอบระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน ระหว่าง
เดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2564 และได้เริ่มงานก่อสร้างเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2563 ผลการ
ด�าเนินงานในภาพรวมแล้วเสร็จ 1.79% และมีแผนการขุดลอกอ่างเก็บน�้าแม่เหียะน้อย เพื่อกักเก็บน�้า
ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในบริเวณรอบ ๆ พื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากกรม
ทรัพยากรน�้าและกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ได้ร่วมส�ารวจน�้าบาดาลหากมีความต้องการใช้น�้าเพิ่มเติม

องคมนตรีเปนประธานเปดงาน
“Royal Project Gastronomy Festival 2020
@Siam Paragon : Colors of Health
สีสันแหงยอดดอยสูสุขภาพที่ดีของคนเมือง”
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิ
โครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon :
Colors of Health สีสนั แห่งยอดดอยสูส่ ขุ ภาพทีด่ ขี องคนเมือง” ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์
ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ พาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยงาน “Royal Project
Gastronomy Festival 2020 @Siam Paragon : Colors of Health สีสันแห่งยอดดอยสู่สุขภาพ
ทีด่ ขี องคนเมือง” ในปีนไี้ ด้รบั การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) โดยได้เนรมิตพาร์ค
พารากอน ให้กลายเป็นตลาดนัดร่วมสมัยท่ามกลางบรรยากาศและสีสัน ของธรรมชาติจากยอดดอย
ทีย่ กมาไว้ใจกลางเมือง ทีร่ วมไว้ทงั้ ความ “สนุก เต็มอิม่ ” กับการออกแบบกิจกรรมมากมาย “อร่อยเต็มอิม่ ”
กับอาหารอันหลากหลายจากร้านโครงการหลวง ร้านอาหารยอดนิยม เชฟชือ่ ดัง และ “ช้อปปิง้ เต็มอิม่ ”
กับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ สินค้าคุณภาพที่มีให้เลือกซื้ออย่างมากมาย
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รานตนแบบระบบ IT แหงใหม
มูลนิธิโครงการหลวง สาขาวังแดง
ตลอดระยะเวลา 50 ปที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวง

ได้ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน
ให้ได้มาซึ่งสินค้าสดใหม่ รับประกันความปลอดภัย โดยในปัจจุบัน
มูลนิธิโครงการหลวงมีร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพกว่า 16 สาขา
ในเขตกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และอุดรธานี และเมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งร้านค้า
โครงการหลวงสาขาใหม่นนั่ คือ ‘สาขาวังแดง’ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต ฝังตรงข้ามส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เพื่อน�าสินค้าดีมีคุณภาพกระจายสู่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
มูลนิธโิ ครงการหลวง สาขาวังแดง ร้านต้นแบบแห่งใหม่ ภายใต้พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการด�าเนินงานพัฒนาทางเลือก
พืชเขตหนาวทดแทนฝินแก่ชาวเขาทางภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อสามารถส่งเสริมแก่เกษตรกรชาวเขาใน
พื้นที่โครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง ใน 6 เขต จังหวัดภาคเหนือ โครงการหลวงจึงช่วยเหลือในการจัดการ
การตลาดแก่กลุ่มเกษตรกร โดยน�าผลผลิตที่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานรับรอง
ตั้งแต่แปลงปลูก จนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการโรงงาน ไปจ�าหน่ายแก่
ผูบ้ ริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “โครงการหลวง” กระจายตามช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ กลุม่ ห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหาร โรงแรม รวมทั้งร้านโครงการหลวง
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ร้านโครงการหลวงสาขาวังแดง มีความน่าสนใจหลายอย่าง
เริ่มจากการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านโดยฝีมือของนักศึกษา
ครุ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรมและการออกแบบ คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ซึง่ น�าศิลปะ
ร่ ว มสมั ย มาผสมผสานกั บ การออกแบบร้ า น เพื่ อ ให้ ทุ ก ท่ า น
ได้เลือกซื้อสินค้าอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ
IT ซึง่ มีความพิเศษ และทันสมัยมากกว่าสาขาอืน่ ๆ กล่าวคือมีการ
น�าระบบเทคโนโลยีด้านการค้าปลีก เข้ามาจัดระบบคลังสินค้า
และระบบการจัดการภายในร้านทั้งหมดในร้านโครงการหลวง
ซึ่งได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้ง
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ โดยมีทั้งหมด 4 ระบบหลัก ได้แก่

1. POS (Point Of Sale) หรือ ระบบขายหน้าร้าน เป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทราบยอด
จ�าหน่ายและปริมาณสินค้า
2. WMS (Warehouse Management System) หรือที่เรียกกันว่า “หัวสมองของคลังสินค้า”
โดยข้อดีของระบบนี้ก็คือ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของร้านค้าออฟไลน์และร้านค้าออนไลน์เข้าด้วยกัน
ท�าให้ลูกค้าเห็นราคาสินค้าชนิดเดียวกันได้ตรงกัน จึงสามารถเช็กราคาก่อนซื้อได้
3. Smart Tag หรือ ป้ายราคาดิจิตอล ระบบนี้จะมาช่วยให้การสต็อกสินค้าจ�านวนมากนั้น
ท�าได้ง่ายขึ้น เพียงสแกนบาร์โค้ดด้านซ้ายของป้าย ป้ายก็จะเปลี่ยนราคาให้ตรงกับสินค้าที่จะวาง
และที่ส�าคัญยังช่วยลดการใช้กระดาษอีกด้วย
4. Delivery ระบบขนส่งสินค้าผ่าน Line ofﬁcial account ซึง่ ทางเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์
ได้ เข้ า มาช่วยวางระบบการบริห ารจัดการขนส่ ง สิ นค้ า จากแหล่ ง ผลิ ตบนดอยจนถึ ง มื อ ผู ้ บริ โ ภค
และสนับสนุนระบบการส่งสินค้าแบบ delivery ด้วย Line ofﬁcial account แก่มลู นิธโิ ครงการหลวง

ROYAL PROJECT JOURNAL

7

ซึง่ ทางโครงการหลวงก�าลังจะขยายระบบเหล่านีไ้ ปยังร้านค้าสาขาอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟสไตล์การจับจ่ายที่เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น
แม้สาขานี้จะเป็นสาขาน้องใหม่ แต่ก็อัดแน่นไปด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ผักและ
ผลไม้สดใหม่ทุกเช้า ดอกไม้ ไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ ชาที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างมีคุณภาพ
ส่งตรงจากยอดดอย หรือกาแฟ single origin ซึง่ ใช้เมล็ดกาแฟบ้านหลวงจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
นอกจากนีย้ งั มี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ให้ทา่ นได้มสี ขุ ภาพ
ที่ดีจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วย
ทัง้ นี้ โครงการหลวงยังมุง่ ส่งเสริมค่านิยมใหม่ในการบริโภคทีเ่ น้นคุณค่าและความคุม้ ค่า มากกว่า
การใส่ใจเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว โดยโครงการหลวงได้น�าแนวคิดเรื่อง Zero Waste
หรือ ของเสียเหลือศูนย์ ซึง่ เป็นปรัชญาทีส่ ง่ เสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพือ่ เป็นการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ ให้เหลือน้อยลง อีกทัง้
ยังลดปัญหามลพิษต่าง ๆ จากการก�าจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบและ/หรือเตาเผาอีกด้วย
มูลนิธโิ ครงการหลวง สาขาวังแดง พร อ้ มบริการสินค้าดีมีคณ
ุ ภาพ
ผ่านการคัดสรรด้วยใจ ด้วยระบบเทคโนโลยีทนั สมัย เพือ่ อ�านวยความสะดวก
แก่ผูบ้ ริโภคในวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 07:00 - 19:00 น.

(แผนทีร่ า้ น)
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บทความ

เรียนรูงานเกษตรที่สูงอยางยั่งยืน
ที่โครงการหลวงแหงแรก

“อางขาง”

ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน พื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ บริเวณทาง
ทิศเหนือของอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วย
ภู เ ขาสู ง ทุ ก ด้ า นติ ด กั บ ประเทศพม่ า ที่ นี่ เ ป็ น เพี ย งพื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ  น
เขาหัวโล้น ชาวเขายากจน แต่ใครจะคิดว่าพื้นที่แห่งนี้ เป็นจุดก�าเนิด
สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวง เมื่อ
พ.ศ. 2512 โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเขา ลดการปลูกฝิน และฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็นทุนด�าเนินงาน ปัจจุบนั พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน
รักษา ต่อยอด โครงการหลวงให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม
อย่างยั่งยืนตลอดไป
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายใต้การด�าเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง สถานีที่ด�าเนินงานวิจัยหลักของโครงการวิจัยต่าง ๆ
โดยเฉพาะงานวิจยั ไม้ผลเขตหนาว งานวิจยั ป่าไม้ และงานเกษตรทีส่ งู
สถานีฯ อ่างขางด�าเนินการศึกษาวิจัย ทดสอบ ทดลอง พันธุ์พืช และ
พั น ธุ ์ สั ต ว์ หลากหลายชนิ ด เช่ น บ๊ ว ย พี ช กี วี ฟ รุ ต พลั บ สาลี่
สตรอว์ เ บอร์ รี กุ ห ลาบตั ด ดอก ไม้ ด อกเมื อ งหนาว ผั ก สลั ด
นานาชนิด คะน้า กะหล�่าปลีหวาน ฯลฯ นอกจากงานทดลองทาง
วิชาการที่เน้นพืชที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรแล้ว ยังมีงานวิจัยป่าไม้
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และงานปลูกป่าบนพื้นที่สูง เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าเสื่อมโทรม
ที่ถูกบุกรุกตัดไม้ท�ำลายป่าในอดีต ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ได้มีการศึกษาทดลองหาพันธุ์ไม้ยืนต้น
มาปลูกในพื้นที่ของสถานี จากการทดลองปรากฏว่ามีไม้ 5 ชนิด
ทีป่ ลูกได้ดใี นอ่างขาง ได้แก่ กระถินดอย เมเปิลหอม จันทร์ทองเทศ
การบูร และเพาโลเนีย ต้นไม้เหล่านี้ ไม่เพียงแค่เป็นไม้ที่ปลูก
เพือ่ สร้างความชุม่ ชืน้ ให้แก่พนื้ ทีเ่ ท่านัน้ ยังมีการน�ำมาใช้ประโยชน์
เช่น การผลิตถ่านอัดแท่ง การท�ำเฟอร์นเิ จอร์สำ� หรับใช้งาน การน�ำ
ท่อนไม้มาเพาะเห็ดหอม
ผลจากความส�ำเร็จของงานวิจัย และการทดสอบสาธิต
จึงได้นำ� ออกส่งเสริมสูเ่ กษตรกรในพืน้ ทีข่ องสถานีฯ อ่างขาง ท�ำให้
กลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูงเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านอาชีพที่ส่งเสริม
ปลูกพืชสร้างรายได้ มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน อีกทั้งเด็กๆ ในชุมชนได้
รับโอกาสทางการศึกษา จึงถือได้ว่า สถานีฯ อ่างขาง ด�ำเนินงานพัฒนาบนพื้นที่สูงครบทุกมิติ ไม่ว่า
จะเป็นด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เนือ่ งจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นแหล่งเรียนรูง้ านการเกษตรแบบครบวงจร จึงมีคณะผูส้ นใจ
ทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานตลอดทัง้ ปี ขณะนีท้ างสถานีฯ
อ่างขางได้จัดท�ำหลักสูตรการเรียนรู้ส�ำหรับคณะที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน และฝึกอบรม เช่น การผลิต
กีวฟี รุตคุณภาพ การผลิตผัก และชาภายใต้มาตรฐานอินทรีย์ การเพาะเมล็ดผักคุณภาพ และการน�ำไม้
มาใช้ประโยชน์ (การผลิตถ่านอัดแท่ง การเพาะเห็ดหอมจากไม้เมเปิล)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 969476 - 8 หรือ 0 5332 4001 - 4 ต่อ 104
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ผัดกุงใสถั่ว
สวนผสม
ข้าวกล้องดอย
โครงการหลวงหุงสุก
ถั่วลันเตาหวาน
โครงการหลวงลวกสุก
กุ้งสดแกะเปลือกคงหาง
พริกชี้ฟ้าแดงซอย
พริกเม็กซิกัน
โครงการหลวงหั่นแว่น
กระเทียมทุบ
ขิงขูด
น�้ามะนาว
ซีอิ๊วขาว
น�้ามันงา
น�้ามันพืช
น�้าตาล
เกลือป่น
พริกไทยด�าป่น

2

ถ้วย

150 กรัม
200 กรัม
1 เม็ด
2 เม็ด
3 กลีบ
½ ช้อนชา
1 ลูก
1 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนชา
2 ช้อนชา
ตามชอบ
ตามชอบ
ตามชอบ

วิธีทํา
เตรียมชามใบขนาดพอเหมาะใส่ซีอิ๊วขาว ขิงขูด น�้าตาล และน�้ามันงาลงไปในชาม คนให้
ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี ตั้งพักไว้ ต่อมาเตรียมกระทะใส่น�้ามันพืช ตั้งไฟ เมื่อกระทะร้อนให้ใส่
กระเทียม และพริกชี้ฟ้าซอยลงไป ผัดให้พอหอม จึงเติมกุ้งตามด้วยพริกไทยด�า และเกลือป่น
ลงไปผัดจนกระทั่งกุ้งสุกดี แล้วตักขึ้นพักไว้ จากนั้นใส่ข้าวกล้องดอยหุงสุกลงไปในกระทะใบเดิม
ท�าการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมปรุงรสด้วยส่วนผสมซีอวิ๊ ขาวทีเ่ ตรียมไว้ ชิมปรับรสชาติตามชอบ
โรยด้วยถั่วลันเตาหวานต้มสุก ตามด้วยพริกเม็กซิกัน และกุ้งผัดที่พักไว้ใส่ลงไปหากชอบรสเปรี้ยว
บีบน�้ามะนาวใส่ลงไป พร้อมจัดเสิร์ฟใส่จานแนวจัดปาร์ตี้ เตรียมรับประทาน
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บะหมี่กุง

ต
เ
ง
อ

ฮ
้
ี
ใ ส  ผั ก เ บ บ
สวนผสม
เส้นโซบะ
เบบี้ฮ่องเต้
โครงการหลวง
กุ้งสด
พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียง
ต้นหอมญี่ปุ่น
โครงการหลวงซอย
มะนาวหั่นเสี้ยว
กระเทียมหั่นบาง
ขิงขูด
น�้าสต็อกผัก
โชยุ
มิริน
น�้ามันงา

200 กรัม
3 หัว
12 ตัว
1 เม็ด
10 กรัม
1
2
2
2
1
1
½

ลูก
กลีบ
ช้อนชา
ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา

วิธีทํา
เตรียมวัตถุดบิ โดยน�ากุง้ มาล้างน�า้ ให้สะอาด แกะเปลือกเอาหัวออกคงหางไว้ ส่วนเบบีฮ้ อ่ งเต้
แต่ละหัวให้น�ามาหั่นตามยาว ล้างน�้าให้สะอาด แล้วน�าขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน�้า ขั้นตอนต่อมา
เตรียมหม้อใบใหญ่ใส่น�้าสต็อกผัก กระเทียม ขิง โชยุ มิริน และน�้ามันงาลงไป น�าไปตั้งไฟ เมื่อซุป
เดือดจึงหรี่ไฟให้เบาลง แล้วใส่เส้นโซบะลงไปต้มให้สุก 2 นาที จากนั้นค่อยใส่กุ้งลงไปต้มให้สุก
ตามด้วยเบบี้ฮ่องเต้ ชิมปรับรสชาติตามชอบ โรยต้นหอมญี่ปุ่น ปิดไฟตักใส่ชาม โรยหน้าด้วย
พริกชี้ฟ้าแดงและมะนาวหั่นเสี้ยว เพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวตามชอบ
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โลกเปลี่ยนเร็ว….เราตองเปลี่ยนตาม….และปรับตัวรับมือให ไว
ปญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

โดย วชิระ เกตุเพชร

ในปีที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวเรื่องปัญหาสภาวะอากาศจากหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้น
จากไฟป่าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมากอีกปีหนึง่ โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ของประเทศ ท�าให้คนไทยจ�าเป็นต้องใช้เครื่องฟอกอากาศและหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น การจัดโซนนิ่ง
อากาศสะอาด เพือ่ บริการให้กบั สถานศึกษาและโรงพยาบาล เป็นสิง่ จ�าเป็น รวมถึงการทีเ่ ราต้องเปิดดู
แอปพลิเคชันที่ตรวจตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ในสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน สิ่งเหล่านี้จากเดิมที่ดู
เป็นเรื่องที่ไกลตัว ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว และใกล้จนสัมผัสและรับรู้ได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย
และทุกพื้นที่ ในปี 2563 นี้ เราก็ได้ประสบปัญหาจากสภาพอากาศเช่นนั้นอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้
ดูเหมือนจะเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทยไปจากเดิม ดังนั้นเราจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ปรับตัว
และอยู่ให้ได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะอากาศที่เราหายใจ แต่เป็นปัญหาที่อากาศเปลี่ยน
ไปด้วย ทัง้ ฤดูกาล และอุณหภูมิ ทัง้ นีม้ สี าเหตุมาจากสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน่ เอง ซึง่ ไม่ได้เกิดผล
กระทบเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นทั่วโลก ในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่ามีผลกระทบอะไร
กับที่ไหนบ้าง อย่างไร และประเทศอื่นเขารับมือกันอย่างไร
สาเหตุของสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นไปมีหลายสาเหตุ เกิดจากสภาวะโลกร้อน การตัดไม้ทา� ลายป่า
การที่ก๊าซเรือนกระจกไปท�าลายชั้นโอโซน แต่สาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่คาดคิด คือ การพัฒนาพื้นที่ดิน
และการขยายตัวของเมืองท�าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร
ซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ที่กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (Asian Productivity Organization) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่องการก�าหนดพื้นที่และ
การศึกษาการพัฒนาเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การเกษตร มีการแบ่งปันองค์ความรู้และการปฏิบัติที่ดีให้กับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าสนใจที่จะน�ามาฝากผู้อ่านวารสารโครงการหลวงฉบับนี้
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นานาทัศนะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลอะไรต่อหลายประเทศในเอเชีย
มองโกเลีย เมื่อก่อนภาคเหนือและภาคกลาง มีอากาศหนาวเย็น ท�าการเกษตรไม่ได้ ตอนนี้
ท�าการเกษตรได้แล้ว เดิมฝนตกน้อย ตอนนี้ฝนตกเพิ่มขึ้น 6 - 9 เดือน เมื่อก่อนฤดูหนาว -40 - -50 �c
ตอนนี้ -30 - -40 �c เมื่อก่อนอุณหภูมิไม่สูงมากนักและฤดูร้อนสั้น (25 - 35 �c) เดี๋ยวนี้ร้อนยาวนานขึ้น
และอุณหภูมิสูงขึ้น (30 - 45 �c)
ปากีสถาน ในเดือน ก.ย. - ธ.ค. มีปริมาณน�้าฝนลดลง ฤดูกาลเปลี่ยนแบบเลื่อนเดือน บางครั้ง
แล้งเปลี่ยนเป็นฝนตก แล้งแล้วยิ่งแล้งอีก ฝนตกแล้วยิ่งตกหนัก การเลี้ยงสัตว์ต้องใช้กิ่งไม้เป็นอาหาร
แทนหญ้า ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิต�่า ท�าให้วัชพืชเพิ่มขึ้น
ศรีลงั กา มีความเสีย่ งต่อน�า้ ท่วมฉับพลัน และดินสไลด์ในพืน้ ทีส่ งู ตอนกลาง เนือ่ งจากฝนตกหนัก
ในฤดูแล้ง ฝนแล้งยาวนาน ปริมาณน�้าฝนน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของลมมรสุม ระดับน�้า
ทะเลรุกขึ้น
ฟลิปปนส์ พบโรคข้าวหลายชนิดระบาด และสภาพอากาศเปลี่ยน ท�าให้ภาคการเกษตรสูญเสีย
ไป 36 พันล้านเปโซ ไต้ฝุ่นท�าให้ภาคเกษตรที่เติบโต 3.9% เหลือเพียง 1% ในปีที่ผ่านมา
บังคลาเทศ มีพื้นที่ดินเค็มเพิ่มขึ้น เนื่องจากน�้าทะเลรุกพื้นที่ ท�าให้ไม่สามารถปลูกข้าวได้ 3 ปี
ติดต่อกัน
อินเดีย อุณหภูมสิ งู แทบทุกพืน้ ที่ แต่มปี ริมาณฝนตกน้อยลง พืน้ ทีเ่ ดิมท�าการเกษตรไม่ได้ คนย้าย
จากชนบทเข้าเมือง มีปัญหาการแบ่งปันน�้าและถือครองที่ดิน
ไต้หวัน สภาพอากาศเปลี่ยนท�าให้การผลิตอาหารไม่เพียงพอ และราคาแพงมากขึ้น อุณหภูมิ
สูงขึ้นในช่วง 100 ปี เพิ่มขึ้น 1.4 องศาเซลเซียส มีพายุไต้ฝุ่นเพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น
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การปรับตัวเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องท�าความเข้าใจ เพือ่ เตรียมรับมือผลกระทบ
ของความแปรปรวนของสภาพอากาศ เนือ่ งจากสามารถสร้างได้ทงั้ ความเสีย่ งและโอกาสในเวลาเดียวกัน
ความเข้าใจในความแปรปรวนนั้นมีความส�าคัญเทียบเท่ากับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่
เกิดขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ผลกระทบดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องใช้ความรู้ที่มาจากสถิติ
แบบจ�าลอง การพยากรณ์ และการตัดสินใจที่จะรับมือ/ป้องกัน/ปรับตัว/ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์
ดังกล่าว โดยออกแบบให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่ายเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเหมือน
หรือแตกต่างจากปีที่ผ่านมา สถิติจากข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์จึงท�าให้การตัดสินใจได้ถูกต้องและ
แม่นย�ามากขึ้น การใช้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการปลูก การเลือก
สายพันธุ์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ ซึ่งการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะมี
แนวความคิดในการพัฒนาพันธุพ์ ชื และเทคโนโลยีการผลิตทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศบังคลาเทศ
ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ โดยการพัฒนาพันธุข์ า้ วทนต่อความเครียด
ได้แก่ ข้าวทนน�้าท่วม ทนเค็ม ทนแล้ง ทนลม และทนต่ออุณหภูมิต�่า พันธุ์ข้าวสาลีทนร้อนและ
ข้าวบาเลย์ที่ทนแล้งและต้านทานการหักล้ม พันธุ์มิลเล็ทที่มีอายุสั้นและพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วมและ
พัฒนาระบบปลูกพืชที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมหลายแบบ ได้แก่ การปลูกพืชกลางน�้า การปลูก
แบบยกคันดิน ท�าค้างลอยน�้า การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา การเกษตรแบบผสมผสาน หรือ
ปลูกพืช 4 ชนิดเหลือ่ มวัน/เหลือ่ มสัปดาห์เพือ่ หลีกเลีย่ งกับภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ และพัฒนาการปลูก
พันธุ์ข้าวให้สามารถเก็บเกี่ยวเร็ว ก่อนได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลน ส่วนประเทศศรีลังกา
มีการปรับปรุงพันธุ์ทนแล้งให้ปรับตัวได้กับสภาพอากาศในพืชหลายชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว พริก
และถั่วเขียว ส่วนอิหร่านมีการท�าเขื่อนใต้ดินเพื่อกักเก็บน�้าฝน และพัฒนาการบริหารจัดการน�้า
โดยใช้ธนาคารข้อมูล แผนที่ลุ่มน�้า เทคโนโลยีการส�ารวจระยะไกลภาพถ่ายจากดาวเทียม และเทคนิค
spectroradiometry เป็นต้น

การขยายตัวของเมือง
การขยายตัวของเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้สภาพอากาศเปลี่ยน เนื่องจากเมื่อมีการขยายตัว
ของเมืองเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรก็มีมากขึ้น ทั้งจ�านวนคน ถนน เส้นทาง ไฟฟ้า รถยนต์ น�้า
และพื้นที่ ทุกปัจจัยที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต การเพิ่มขึ้นของประชากรก่อให้เกิดมลภาวะ ทั้งทางน�้า
อากาศ และเสียง จากการจราจรที่ติดขัด ชุมชนแออัด การแบ่งปันทรัพยากรและปัญหาขยะมูลฝอย
นอกจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน เนื่องจากมีตึกหนาแน่น สภาพอากาศร้อนอบอ้าวกว่า
ภายนอก ดังจะเห็นได้จากเมืองหลวงของหลายประเทศ เช่น พิลิปปินส์ และประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้การที่เกิดภาวะการแห้งแล้งก็ยิ่งเร่งให้เกิดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่ในเมือง เพื่อหางาน
ท�ามากยิ่งขึ้น เช่น อินเดีย มีการย้ายถิ่นฐานจากชนบทมาอยู่ในเมืองมากขึ้น
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เตรียมตัว รู้ทัน รับมือการเปลี่ยนแปลงของการเกษตร
การเกษตรเป็นหัวใจส�าคัญของการลดความยากจน และสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการของแต่ละประเทศ การเกษตรเป็นรายได้หลักของรายได้ประชาชาติในแต่ละประเทศ
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรด้วยการเกษตรอัจฉริยะที่เท่าทันสภาพอากาศที่เปลี่ยน จึงช่วย
ให้การเกษตรสามารถผลิตผลผลิตได้คุณภาพและปริมาณมากขึ้น สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงความมั่นคง
ด้านหน้าที่การงานจากการว่าจ้างแรงงานด้วย
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute, IRRI) เป็น
องค์การวิจัย และฝึกอบรมระหว่างประเทศมีส�านักงานใน 17 ประเทศ และมีชื่อเสียงด้านงานพัฒนา
สายพันธุข์ า้ ว เพือ่ ความมัน่ คงทางด้านอาหารและป้องกันทุพภิกขภัยในทวีปเอเชีย ได้พฒ
ั นาโปรแกรม
ที่สามารถท�านายสภาพอากาศและผลผลิต เพื่อวางแผนรับมือและบริหารจัดการล่วงหน้า โดยได้
แนะน�าการใช้โปรแกรมแบบจ�าลอง เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหลายแบบ เช่น
CPT และCRAFT เป็นต้น ส�าหรับ Climate Predictability Tool หรือ CPT เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้
ส�าหรับการพยากรณ์อากาศตามฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วน CRAFT เป็นซอฟทแวร์ส�าหรับคาดการณ์
อัตราผลตอบแทนเชิงพื้นที่ทางการเกษตรในระดับภูมิภาคขององค์การการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ,
การเกษตรกรและความมั่นคงด้านอาหาร (CCAFS) ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจส�าหรับการ
พยากรณ์ผลผลิตระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงการศึกษาผลกระทบการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
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ส�าหรับประเทศฟิลปิ ปินส์กไ็ ด้มกี ารพัฒนาโครงการ Smarter Approaches to Reinvigorate
Agriculture as an Industry in the Philippines หรือที่เรียกว่าโครงการ SARAI ขึ้น โครงการนี้
เป็นโครงการระดับชาติด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อท�าการเกษตรอัจฉริยะ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือกันทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากถึง 11 แห่งทั่วฟิลิปปินส์ โดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มผลผลิตพืชหลัก 9 ชนิด ได้แก่
ข้าว ข้าวโพด มะพร้าว อ้อย กล้วย กาแฟ โกโก้ มะเขือเทศ และถั่วเหลือง ส่วนประกอบหลัก
ของระบบ SARAI มีหลายส่วน เช่น การปรับปรุงระบบตรวจสอบการเกษตร (SEAMS) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจสมดุลน�้า (WAISS) การประเมินและพยากรณ์ความแห้งแล้งและการปลูกพืช
(DCAF) เทคโนโลยีการระบุศัตรูพืชอย่างชาญฉลาด (SPId Tech) การท�าโปรไฟล์ดิน การจ�าแนก
ลักษณะ ระบบตรวจสอบและพยากรณ์ดินอัตโนมัติและอากาศ การประเมินและเฝ้าระวังสุขภาพพืช
โดยใช้โดรน คลังความรู้ (Knowledge Portal) การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและบนเว็บไซต์
เพื่อการเกษตร และการสร้างขีดความสามารถและความรู้
ส�าหรับแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ คือ โปรแกรมการระบุศัตรูพืชแบบอัจฉริยะ (The Smarter
Pest Identiﬁcation Technology หรือ SPId Tech) เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันบน Android
ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถระบุศัตรูพืชผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อจดจ�าและจ�าแนกลักษณะของ
โรคและแมลงได้ โดยผู้ใช้จะสามารถอัปโหลดรูปถ่ายของศัตรูพืช เพื่อรับทราบชนิดของศัตรูพืช และ
แนวทางแก้ไขจากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืชของศูนย์อารักขาพืชแห่งชาติที่มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินส์ได้
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ประโยชน์ ข องโครงการ SARAI คื อ สามารถพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจด้ า น
การเกษตรได้ เพื่อลดความเสี่ยงของการผลิตพืชในสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยใช้ข้อมูลทาง
สภาพอากาศเพื่อสนับสนุนการปลูกพืชได้ เช่น ควรเลือกปลูกอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ใช้สายพันธุ์อะไร
อะไรคือวิธีการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ตลอดจนมีความเสี่ยงในการผลิตอย่างไร ซึ่งในขณะนี้
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้ง 11 แห่งก�ำลังพัฒนาโครงการนี้อยู่ จากการได้ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรกร
ร่วมกับโครงการ SARAI ของมหาวิทยาลัย Central Luzon State พบว่าโครงการนี้ได้น�ำข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการปลูกต้นข้าวโพดเพื่อหมักส�ำหรับใช้ท�ำเป็นอาหารสัตว์
(Corn silage) เพื่อส่งไปจ�ำหน่ายยังศูนย์พัฒนาพันธุ์กระบือแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine
Carabao Center) ซึ่งเป็นสถาบันที่ท�ำหน้าที่ในการวิจัยเพาะพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์กระบือที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ การผลิตต้นข้าวโพดเพื่อใช้ผลิตเป็นหญ้าหมักส�ำหรับผลิตอาหารสัตว์ ถือว่าเป็น
ธุรกิจที่ท�ำรายได้ให้เกษตรกรที่ส�ำคัญของฟิลิปปินส์ เนื่องจากหญ้าหมักสามารถใช้เป็นอาหารได้ทั้ง
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นทั้งแหล่งพลังงานที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน�้ำได้สูง
และโปรตีน และมีไฟเบอร์สูง สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งได้ ข้าวโพด
มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น (75 - 80 วัน) จึงได้ผลตอบแทนเร็ว การผลิตต้นข้าวโพดหมักใช้พื้นที่น้อยแต่
ได้ผลผลิตสูง รายได้ดี มีโรคและแมลงรบกวนน้อย ซึ่งไม่ได้สร้างความเสียหายให้ผลผลิตต้นมากนัก
นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาการเผาขยะข้าวโพดได้อีกด้วย โดยเฉพาะการเผาท�ำให้เกิดมลพิษ
ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงต่อประชาชน โครงการนี้จึงมีส่วน
ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และช่วยท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ ว ่ า ทั่ ว โลกก� ำ ลั ง ปรั บ ตั ว และรั บ มื อ ในการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม ส�ำหรับประเทศไทยและมูลนิธิโครงการหลวง เราได้มีการปรับตัว และได้รับความ
ร่วมมือหลาย ๆ อย่าง ดังเห็นได้จากตัวอย่างการรณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก โดยตัง้ แต่เดือน มกราคม
2563 ที่ผ่านมา ร้านโครงการหลวงทุกสาขา ได้มีการริเริ่มงดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดขยะพลาสติก
ที่จะก่อมลภาวะ เนื่องจากพลาสติกใช้เวลาการย่อยสลายตามธรรมชาติให้เวลานานหลายร้อยปี และ
การท�ำลายโดยการเผาจะท�ำให้เกิดสารพิษท�ำลายชั้นบรรยากาศ แม้มีความเสี่ยงที่จะท�ำให้ลูกค้า
ไม่ได้รับความสะดวกสบาย ไม่มีถุงหิ้วเมื่อใช้บริการ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เราได้ร่วมกันรักษา
สิงแวดล้อม
แม้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศในอนาคตอาจแตกต่างไปจากเดิม ทั้งอุณหภูมิอากาศ ฤดูกาล เราจึงจ�ำเป็นต้องเตรียมตัว
ให้พร้อม โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ต้องปรับวิถชี วี ติ ให้สอดคล้องกับทิศทางของการเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เช่น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือบริหารจัดการขยะ ด้วยการแยกขยะ เป็นต้น
เราเริ่มแล้ว แล้วคุณเริ่มต้นหรือยัง...
ที่มา: http://apo-net.sakura.ne.jp/projects/19-AG-29-GE-WSP-A_Formula_Study_Spatial_Develop_Climate_Change_Enviro_Agri_Transform/
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โครงการหลวงมุงพัฒนาเยาวชนรุนใหม
สู… อาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีทพ่ี ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรบนพื้นที่สูง จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น
โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริม และสนับสนุนชาวเขาให้มคี วามเป็นอยูท่ ด่ี ี ขจัดการปลูกฝิน เพาะปลูกพืชผล
ที่เป็นประโยชน์สร้างรายได้ มีแหล่งที่อยู่ถาวรและอาชีพที่มั่นคง น�าไปสู่การผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย ส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ ด้วยพื้นที่ด�าเนินงานกว่า 39 แห่งที่
ด�าเนินงานวิจยั ค้นคว้าพันธุพ์ ชื ต่าง ๆ การปฏิบตั งิ านเพิม่ พูนองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ แก่เกษตรกร
ชาวเขาให้สามารถท�าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
มูลนิธิโครงการหลวงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่ “เยาวชน”
ซึง่ เป็นลูกหลานของเกษตรกรในพืน้ ที่ ทีอ่ นาคตจะเป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดตั้ง
“โครงการพัฒนาเยาวชนโครงการหลวง” ให้เยาวชน
ที่สนใจในการท�าเกษตรกรรม มีทักษะการประกอบ
อาชีพเกษตรกร มาสมัครเข้าโครงการเป็นยุวเกษตรกร
โครงการหลวง โดยยุวเกษตรกรจะได้รวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านการเกษตร การปลูกพืชผัก ไม้ผล
ที่เหมาะสมในพื้นที่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความรู้ที่
ถูกต้องและปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องการลดใช้สารเคมี การฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกฝัง
การรักถิ่นฐานบ้านเกิด วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า และความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน โดยโครงการนี้
ยังสนับสนุนเยาวชนให้มโี อกาสได้ไปฝึกงานต่างประเทศกับครอบครัวเกษตรกรชาวญีป่ นุ่ เป็นประจ�าทุกปี
ปีละ 1 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งจัด
กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงานเพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบั เยาวชนให้มคี ณ
ุ ภาพ สร้างพืน้ ฐาน
ความมัน่ คงของเยาวชน เพือ่ เติบโตขึน้ เป็นก�าลังส�าคัญสูผ่ นู้ า� รุน่ ใหม่ทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ กลายเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนบนพื้นที่สูง และน�าศักยภาพของตนเอง
มาพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยปัจจุบนั มีสมาชิกเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนา
โครงการหลวงกว่า 728 คน
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นายชาติชาย แซยาง

นายชาติชาย แซ่ยา่ ง หรือซี่ ชายหนุม่ วัย 27 ปี ใช้ชวี ติ เติบโตท่ามกลางธรรมชาติ ณ ต�าบลแม่วนิ
อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 8 คน ในอดีต
พ่อแม่ของเขาท�าอาชีพเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ปลูกฝินที่เป็นอาชีพทั่วไปของคนในหมู่บ้านเดียวกัน
แต่เมื่อโครงการหลวงเข้ามาในพื้นที่ท�าให้ชาวบ้านสามารถพลิกจากการท�าเกษตรแบบเดิมให้มีอาชีพ
ที่ถาวร มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองและพยุงครอบครัวให้ด�ารงชีพได้

“
”

ถ้าสมมติไม่มีโครงการหลวงเข้ามา ไร่เลื่อนลอยก็ยังมีอยู่
มันก็ไม่สามารถมีวันนี้ได้ครับ ที่ว่าทุกคนสามารถเลี้ยงตนเองได้
หลังจบการศึกษาปริญญาตรีจากสาขาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็ได้เข้าท�างานในบริษัทตรงตามสายงานที่ตนเองเรียนมา แต่กลับเกิดเหตุการณ์สูญเสียพี่ชายจาก
อุบัติเหตุจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องตัดสินใจลาออกจากงานประจ�า เพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่และกลับมา
ช่วยท�าการเกษตรของที่บ้านหลังจากการกลับมา เขามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกรของ
โครงการหลวง รวบรวมสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน
มารวมกลุ่มกัน โดยกิจกรรมแรกที่ท�าร่วมกันคือ
การเพาะเห็ด ซึ่งถ้าพูดถึงโครงการหลวง เขาเล่าว่า
เท่าที่จ�าความได้ก็เห็นโครงการหลวงมาตั้งแต่เด็ก
จึงท�าให้คุ้นเคยกับโครงการหลวงเป็นอย่างดี และ
ยั ง มี โ อกาสเข้ า มาท� า งานร่ ว มกั บ โครงการหลวง
อยู่บ่อยครั้ง
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หลังจากที่ได้มาเป็นยุวเกษตรกรของโครงการหลวง เขายังได้รับโอกาสที่ดีในการได้คัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนผูน้ า� เยาวชนไทยไปฝึกปฏิบตั งิ านในฟาร์มของเกษตรกรญีป่ นุ่ ตามข้อตกลงความร่วมมือ
กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council
หรือ JAEC) ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ซึ่งระยะเวลาตลอด 11 เดือน
ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ท�าให้เขาสามารถน�าการจัดการของไม้ผล หรือระบบการท�างานแบบ
ชาวญี่ปุ่นมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี ซึ่งในอนาคตเขายังได้วางแผน
เกี่ยวกับการท�าเกษตรในพื้นที่ของตนให้มีคุณภาพ จัดหาพืชผลพืชผักที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอด
ทั้งฤดูกาล เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

“

หลังจากที่เข้ามาในศูนย์โครงการหลวง
ก็ได้เปดโลกอีกโลกหนึ่ง คือ โลกแห่งการเรียนรู้ และการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
จากที่ผมไม่เคยเพาะเห็ด ก็เพาะเห็ดได้เพราะโครงการหลวง
หรือว่าการฝกงานต่างประเทศ ก็มีโครงการหลวงเปนแกนนําให้ผมได้ออกไปดูงาน
และทําให้โลกทัศน์มันเปดกว้างขึ้น

”

ชาติชาย แซ่ย่าง
เกษตรกรโครงการหลวงขุนวาง

ปัจจุบันชาติชาย ได้ประกอบอาชีพ
เป็นเกษตรกรของโครงการหลวงอย่างเต็มตัว
ปลูกไม้ผลอาทิ ท้อ พลับ และสตรอว์เบอร์รี
ซึ่งสตรอว์เบอร์รี คือ ผลผลิตหลักที่ก�าลังท�า
การปลูกอยู่ในช่วงนี้ โดยใช้สารชีวภัณฑ์
แทนสารเคมีในการเพาะปลูก แม้สารชีวภัณฑ์
จะไม่ ส ามารถควบคุ ม และจั ด การศั ต รู พื ช
ได้ในระยะยาว เมื่อเทียบกับสารเคมีแล้ว
แต่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีสารพิษตกค้าง อีกทั้งพื้นที่บน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพอากาศและ
พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสตรอว์เบอร์รี ท�าให้ผลผลิตที่ออกมานั้นมีรสชาติหวาน หอม และ
ปลอดสารพิษ
เรื่องโดย นางสาวฐิติมา บุญเทิง นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นายเจิมศักดิ์ ภมรวิจิตร

นายเจิมศักดิ์ ภมรวิจิตร (หมู) ประธานยุวเกษตรกรโครงการหลวงทุ่งเรา
จุดเริ่มต้นจากการเห็นพ่อแม่ทําการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก
สู่การเปนประธานยุวเกษตรกรโครงการหลวง
นายเจิมศักดิ์ ภมรวิจิตร หรือ หมู ประธานยุวเกษตรกร
โครงการหลวงทุ่งเรา วัย 25 ปี ลูกชายคนที่ 2 จากพี่น้องทั้งหมด
4 คน เติบโตมากับการท�าการเกษตรโดยการปลูกพืชระยะสั้น
แบบหมุนเวียนของครอบครัว จนเมื่อได้เข้าร่วมโครงการยุวชน
เกษตรกรโครงการหลวง จึงเป็นจุดเปลี่ยนในการท�าการเกษตร
ท�าให้ครอบครัวมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“

ผมเห็นพ่อแม่ทําการเกษตรมาตั้งแต่เด็ก กลับมาจากโรงเรียน
ก็มาช่วยพ่อแม่ทําเกษตร ทําให้รู้สึกเหมือนถูกปลูกฝงการทําการเกษตรมาตลอด
จนเรียนจบก็ไม่ได้หางานทําจึงมาทําเกษตรกับพ่อแม่ แต่ตลอดมาราคาก็ไม่ได้ดีเท่าไร
และมีรุ่นพี่มาชวนเข้ากลุ่มยุวเกษตรกรโครงการหลวง ผมรู้สึกว่าการทําการเกษตร
มันต้องดีกว่านี้ และดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงสนใจเข้าร่วมโครงการ จนได้ไปฝกอบรม
ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ได้อะไรกลับมามากมาย ทั้งมิตรภาพจากเพื่อน ๆ
เยาวชนจากที่ต่าง ๆ และวิธีการทําการเกษตรที่ถูกต้อง เช่น การเพาะปลูก
การเพาะกล้า การใช้สารเคมีที่ลดลง จากนั้นจึงนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเกษตร
ที่บ้านของผม

”
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“

จนตอนนี้ผมปลูกมะเขือเทศ และแตงกวาญี่ปุน มะเขือเทศ 1 รุ่น
ใช้เวลาปลูก 9 เดือน สร้างรายได้ให้ผมประมาณ 300,000 – 400,000 บาท
ทําให้ครอบครัวมีความมั่นคง สามารถส่งน้อง ๆ เรียนหนังสือได้
และครอบครัวมีกินมีใช้ไม่ลําบาก

”

นอกจากการท�าการเกษตรในทุก ๆ วัน เจิมศักดิ์ หรือหมูยังท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ
โครงการหลวงทุ่งเรา โรงเรียนบ้านบวกจั่น และเยาวชนในพื้นที่ เช่นการท�าแนวกันไฟป่า ถางหญ้า
และเก็บขยะในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งเราอีกด้วย

“

ความภาคภูมิใจของผมตั้งแต่ที่ได้รู้จักโครงการหลวงมา
โครงการหลวงได้แนะนําสิ่งดี ๆ ให้กับผม และเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตร
ทุกวันนี้ที่บ้าน ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเปนมะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุน
ก็มาจากการแนะนําของโครงการหลวง อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่
หรือใครก็ตามที่อยากทําการเกษตรขอให้มีความตั้งใจ และพยายาม

”

เรื่องโดย นางสาวศศิณา นากแก้ว นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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10 แนวโนม

IT 4.0

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในป 2020

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้การคาดการณ์นั้นท�าได้ยาก แต่ด้วยข้อมูล
ที่เกิดขึ้นมหาศาล มันท�าให้เราพอที่จะคาดการณ์ได้ว่าในปี 2020 นี้ จะมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้น
จากข้อมูลส�านักข่าวใหญ่ ๆ ทั่วโลก เราได้รวบรวมข้อมูล และสรุปเป็น 10 แนวโน้มทางเทคโนโลยี
ที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 มาให้อ่านกัน
1 Autonomous Cars
Autonomous Cars หรือรถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติจะถูกเข้ามาใช้งานจริง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน
ของมนุษย์ หลังจากที่หลายบริษัทได้มีการทดสอบ
อย่างหนัก และบางประเทศก็ก�าลังผลักดันกฎหมาย
ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริง โดยหวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน สร้างรูปแบบการขนส่งใหม่ ๆ และ
อาจสร้างธุรกิจใหม่มากขึ้น
2 Learning Loops
Learning Loops หรือการเรียนรูไ้ ม่มสี นิ้ สุด
เทคโนโลยี Machine Learning จะถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านธุรกิจ ยิ่งเราแบ่งปัน
ข้ อ มู ล ให้ กั บ ธุ ร กิ จ เหล่ า นั้ น มากเท่ า ไหร่ เขาจะ
ค� า นวณความต้ อ งการของเราได้ ชั ด เจนมากขึ้ น
เช่น รู้ถึงขั้นว่าเราต้องการอะไร ต้องการตอนไหน
พร้ อ มกั บ ส่ ง โปรโมชั่ น มาแนะน� า เราในช่ ว งนั้ น
แต่ ส� า หรั บ บางคนที่ รั ก ความเป็ น ส่ ว นตั ว ก็ แ ค่
เลือกจะไม่แบ่งปันข้อมูลก็เพียงพอ
3 Blockchain
ได้ยินกันมามากแล้วส�าหรับเทคโนโลยีนี้ แต่ในปี
2020 Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สร้าง
ความสนใจให้ผู้บริโภคในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากเป็นบัญชี
ที่มีความปลอดภัยสูง จึงลดความต้องการผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบุคคลที่สาม หรือก็คือ จะซื้อขายอะไร
ไม่ต้องพึ่งหน่วยงานกลาง ท�าให้ต้นทุนของสินค้านั้น ๆ มันลดลงไปอีก ท�าให้เทคโนโลยี Blockchain
จะถูกพัฒนาและใช้งานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยค่าธรรมเนียมต�่าและธุรกรรมที่รวดเร็ว
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4 Autonomous Delivery
หลายคนอาจคิ ด ถึ ง Autonomous Cars
แต่ในที่นี้ มันก�าลังหมายถึง Drone ซึ่ง Drone ถูกใช้
ในหลายอุ ตสาหกรรมแล้ ว ตั้ งแต่ อุตสาหกรรมการ
เกษตรที่ใช้พ่นปุย หรือยาฆ่าแมลง ตั้งโปรแกรมให้พ่น
เสียค่าน�้ามันน้อยกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า ใช้แรงน้อยกว่า
รวมทั้งอุตสาหกรรมโรงงานที่ใช้ตรวจสอบสิ่งผิดปรกติ
ในโรงงานโดยการใช้เซ็นเซอร์ และหากในปีหน้านี้จะมี
Drone ขนส่งออกมาก็คงไม่แปลก แต่อุปสรรคส�าคัญ
ของเรื่องนี้คือกฎหมายนั่นเอง

5 Augmented Reality
ถึงแม้ Google Glass จะไม่ได้ปิดตัวตามแผนที่วางไว้ แต่นั่น
ไม่ได้หมายความว่า Augmented Reality จะไม่เกิดขึน้ เพราะตอนนี้
หลายบริษัทและหลายธุรกิจเริ่มคิดที่จะน�า Augmented Reality
มาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจมากขึ้นและล่าสุด Facebook เองก็ได้
พัฒนา EYES OS ขึ้นมาใช้เอง เพราะว่าในอนาคตคนจะใช้เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับดวงตามากขึ้น

6 5G
ในต่างประเทศก็ก�าลังตื่นเต้นกันมาก ซึ่งเทคโนโลยี
หากเกิดขึ้นแล้ว จะเป็นรากฐานส�าคัญของทุกเทคโนโลยี
ทั้ง AI, IoT, Blocchain, Augmented Reality ด้วยการ
เชื่อมต่อที่รวดเร็ว และค่า latency ที่ต�่ามาก ๆ นั่นจะท�าให้
เทคโนโลยีอย่าง Autonomous Cars และ Autonomous
Delivery ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ยังไม่รวมถึง
การใช้ในทางการแพทย์ ที่ให้แพทย์สามารถผ่าตัดระยะไกล
ผ่านกล้อง แขนกล และระบบอินเทอร์เน็ตความเสถียรสูง
7 Artiﬁcial Intelligence For Personal Security

หรือ ปญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์กว่า 3 หมื่นล้านเครื่องไม่ว่าจะ Smart phone
Smart Watch หรืออุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ก�าลังกลายเป็นเป้าหมาย
การโจมตีจากแฮกเกอร์ และด้วยข้อมูลมหาศาลที่หลายคนยินดี
ทีจ่ ะแชร์สสู่ งั คมออนไลน์ ท�าให้การจัดการข้อมูลพวกนีเ้ ป็นเรือ่ งยาก
จึงเกิดเป็นแนวโน้มที่จะใช้ AI ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ในระดับส่วนบุคคล เพื่อลดการเสียหายหากเกิดการโจมตีขึ้น
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8 Artiﬁcial Intelligence For Customer Service

หรือ ปญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการบริการลูกค้า

อันนี้จะคล้าย ๆ กับ Learning Loops แต่จะเน้นที่การ
บริการลูกค้า การตอบสนองต่อลูกค้า การเข้าใจลูกค้าการท�าให้
ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้า ซึ่งในส่วนของตัวผู้บริโภคอย่างเรา ๆ จะได้
เห็นชัดเจนจากการที่ร้านค้าอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ จะส่งโปรโมชันให้
เราในช่วงเวลาที่เราก�าลังต้องการพอดี พร้อมตอบสนองบริการ
เราอย่างตรงจุด ท�าให้เราเกิดความประทับใจในแบรนด์ หรือใน
สินค้านั้น ๆ
9 Smart Grid
“สมาร์ทกริด”(Smart Grid) คือระบบโครงข่ายส�าหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ทกริดท�าหน้าที่ส่งไฟฟ้าจากผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้บริการด้วยระบบการสื่อสาร
สองทาง เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึง่ จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย Smart Grid สามารถเป็นได้
หลายแบบ ทั้งในแบบกล่าวมาข้างต้น หรือใน
อนาคตเมื่อมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มากขึ้น รถยนต์เหล่านี้อาจจะเป็น
แหล่งพลังงานส�าคัญให้กับเมืองในเวลากลางคืน
ผ่าน Smart Grid และชาร์จใหม่ในเวลากลางวัน
ซึ่งระบบแบตเตอรีจะต้องมีประสิทธิภาพในการ
เก็บกักประจุไฟที่มากขึ้น
10

Expansion of Voice User Interface

Expansion of Voice User Interface แปลง่าย ๆ
คือ การสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร จึงไม่ค่อย
น่าแปลกใจที่เหล่าบรรดาผู้พัฒนา AI จะต้องพยายามหาวิธี
ทีจ่ ะให้เครือ่ งจักรคุยกับมนุษย์รเู้ รือ่ ง โดยในปัจจุบนั เราพบว่า
เราให้ค�าสั่งเสียงกับทุกสิ่ง ตั้งแต่โทรศัพท์ไปจนถึงตู้เย็น
และมนุษย์ยุคต่อไปจะใช้งาน UI เสียง มากกว่าการสัมผัส
ด้วยมือ
ที่มา : itcity.co.th
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คลีนิคพืช

เพลี้ยออน……
ศัตรูพืชที่สําคัญในชวงฤดูแลง
แผนกงานศูนยอารักขาพืช

ในฤดูแล้งที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงปากดูด
ชนิดหนึง่ ซึง่ ก็คอื เพลีย้ อ่อน (aphid) โดยพบการระบาดทัง้ ในผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชไร่ ส�าหรับในพืน้ ทีข่ องมูลนิธิ
โครงการหลวง พบการเข้าท�าลายของเพลี้ยอ่อนหลายชนิด เช่น เพลีย้ อ่อนผัก เพลีย้ อ่อนส้ม เพลีย้ อ่อนพีช้
เพลีย้ อ่อนข้าวโพด เพลีย้ อ่อนยาสูบ เพลีย้ อ่อนฝ้าย และเพลีย้ อ่อนอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึงเฉพาะ
เพลีย้ อ่อนทีพ่ บในพืชตระกูลกะหล�า่ พืชตระกูลสลัด พืชตระกูลแตง พืชตระกูลพริกมะเขือ เป็นต้น

ความสําคัญ เป็ น ศั ต รู พื ช ที่ มี ค วามส� า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากเพลี้ ย อ่ อ นส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ

และปริมาณของผลิตผล นอกจากนี้ยังเป็นพาหะน�าโรคเช่น โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ

เพลีย้ อ่อน (aphid) เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ในอันดับ Hemiptera วงศ์ Aphididae ซึง่ แมลงในวงศ์นี้
มี ล� า ตั ว อ่ อ นนุ ่ ม ขยายพั น ธุ ์ ไ ด้ โ ดยไม่ ต ้ อ งมี ก ารผสมพั น ธุ ์ แ ละออกลู ก เป็ น ตั ว มี ทั้ ง ชนิ ด มี ป ี ก และไม่ มี ป ี ก
แต่ ส ่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ไม่ เ คลื่ อ นย้ า ยตั ว และหากมี ก ารเคลื่ อ นไหวก็ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ช ้ า หากมี ก ารระบาด
จากต้ น สู ่ ต ้ น ต้ อ งอาศั ย มดเป็ น ตั ว น� า พา ชอบอยู ่ กั น เป็ น กลุ ่ ม อยู ่ กั บ ที่ ต รงแหล่ ง หากิ น ทั้ ง ตั ว อ่ อ น
และตั ว เต็ ม วั ย มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น มาก ต่ า งกั น ที่ สี แ ละขนาดตั ว ซึ่ ง เพลี้ ย อ่ อ นมี ลั ก ษณะคล้ า ย
ผลลู ก แพร์ ห รื อ ผลฝรั่ ง ขนาด 1 - 4 มิ ล ลิ เ มตร ส่ ว นอกส่ ว นท้ อ งไม่ ส ามารถแยกจากกั น อย่ า งชั ด เจน
ส่ ว นท้ อ งกว้ า งกว่ า ส่ ว นหั ว บางชนิ ด มี ไ ขสี ข าวปกคลุ ม ส่ ว นท้ า ยของล� า ตั ว มี ท ่ อ เล็ ก 2 อั น
เรี ย กว่ า Cornicle ซึ่ ง เป็ น ท่ อ ส� า หรั บ ปล่ อ ยน�้ า หวาน (Honey Dew) และเป็ น ลั ก ษณะที่ ส� า คั ญ
ในการจ�าแนกเพลี้ยอ่อน ในระยะตัวอ่อนนั้นจะมีการลอกคราบ 4 ครั้ง ตัวอ่อนมีอายุประมาณ 5 - 6 วัน
จากนั้ น เป็ น ตั ว เต็ ม วั ย หากเพลี้ ย อ่ อ นอยู ่ ใ นระยะตั ว เต็ ม วั ย สามารถออกลู ก ได้ 6 - 11 ตั ว /วั น
ระยะตั ว เต็ ม วั ย มี อ ายุ 6 - 41 วั น สามารถออกลู ก ได้ ถึ ง 75 - 450 ตั ว ในช่ ว งเวลา 1 อายุ ขั ย
เมื่ อ เพลี้ ย อ่ อ นอยู ่ ใ นระยะตั ว เต็ ม วั ย การสร้ า งปี ก ของเพลี้ ย อ่ อ นเมื่ อ มี ก ารโยกย้ า ยแหล่ ง อาหารจ� า กั ด
หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม

ภาพที่ 1 วงจรชีวิตเพลี้ยอ่อน (aphid)
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ลักษณะการเขาทําลาย

เพลี้ ย อ่ อ นทั้ ง ตั ว อ่ อ นและตั ว เต็ ม วั ย ดู ด กิ น น�้ า เลี้ ย งตามใบ ยอดอ่ อ น ดอก และล� า ต้ น ของพื ช
ส่ ว นของพื ช ที่ ถู ก เพลี้ ย อ่ อ นท� า ลายส่ ว นมากมั ก เกิ ด เป็ น รอยหงิ ก งอ ผิ ด รู ป ร่ า ง เพลี้ ย อ่ อ นสามารถ
ท� า ลายพื ช ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มได้ โดยส่ ง ผลให้ ต ้ น พื ช มี ค วามผิ ด ปกติ ไ ม่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้
และยั ง ส่ ง ผลต่ อ การสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช เนื่ อ งจากเพลี้ ย อ่ อ นจะปล่ อ ยน�้ า หวานลงบนใบพื ช
ท�าให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตส่งผลให้เกิดคราบราด�าติดบนส่วนของพืชท�าให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้
หากระบาดมากท� า ให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ลดลงหรื อ คุ ณ ภาพต�่ า นอกจากนี้ เ พลี้ ย อ่ อ นยั ง เป็ น แมลงพาหะ
ของโรคไวรัส ท�าให้เกิดโรคใบด่างระบาดในพืชบางชนิด เช่น ฟักทอง พริก มะเขือ และเสาวรส เป็นต้น

ภาพที่ 2 การท�าลายของเพลี้ยอ่อนในพืช

ชนิดของเพลีย้ ออนทีท่ าํ ลายในพืชตระกูลกะหลํา่

1. เพลี้ยอ่อนฝ้าย Aphis gossypi เป็นเพลี้ยอ่อน
ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง สี เ หลื อ งอ่ อ น สี เ หลื อ งอมเขี ย ว
จนถึงสีเขียวเข้มและสีดา�
2. เพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi เป็นเพลี้ยอ่อน
ขนาดกลาง สีเขียวอมเหลือง สีเขียวเทาหรือสีเขียวมะกอก
มีไขสีขาวปกคลุมล�าตัว
3. เพลีย้ อ่อนถัว่ Aphis craccivora อยูร่ วมกันเป็นกลุม่
สี น�้ า ตาลด� า หรื อ ด� า เป็ น มั น เงา ตั ว อ่ อ นมี ไ ขบางๆ
สีนา�้ ตาลอ่อนปกคลุมล�าตัว
4. เพลี้ยอ่อนยาสูบ Myzus persicae เป็นเพลี้ยอ่อน
ขนาดกลาง มีสีสันแตกต่างกัน ตั้งแต่สีเขียว สีเหลืองอ่อน
สีชมพู สีแดง และสีดา�

ก
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ค
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ภาพที่ 3 ลักษณะของเพลี้ยอ่อน
ที่พบในพืชตระกูลกะหล�่า
ก) เพลี้ยอ่อนฝ้าย ข)เพลี้ยอ่อนผัก
ค)เพลี้ยอ่อนถั่ว และ ง)เพลี้ยอ่อนยาสูบ

การแพรกระจาย

เพลี้ ย อ่ อ นจะพบเห็ น ทั่ ว ไปตลอดทั้ ง ปี ส� า หรั บ เพลี้ ย อ่ อ นที่ ไ ม่ มี ป ี ก จะเคลื่ อ นย้ า ยโดยการเดิ น
หรื อ อาศั ย มดบางชนิ ด ที่ กิ น มู ล น�้ า หวานที่ เ พลี้ ย อ่ อ นขั บ ถ่ า ยออกมาเป็ น ตั ว ช่ ว ยในการกระจาย
ไปตามส่ ว นต่ า ง ๆ ของพื ช หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยจากพื ช ต้ น หนึ่ ง ไปอี ก ต้ น หนึ่ ง ส่ ว นเพลี้ ย อ่ อ นที่ มี ป ี ก
สามารถบิ น ได้ ใ กล้ ๆ แต่ ถ ้ า มี ล มสามารถบิ น ไปได้ ไ กลถึ ง 10 เมตร โดยปกติ เ พลี้ ย อ่ อ นมั ก ถู ก ธรรมชาติ
ควบคุม เช่น ปริมาณน�้าฝน ศัตรูธรรมชาติ แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูร้อนจะเกิดการระบาดอย่างมาก
ส่วนใหญ่ระบาดมากในเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี

พืชอาศัย พบการระบาดในพืชเกือบทุกชนิด ในผัก ไม้ผล ไม้ดอก ชา กาแฟ และพืชไร่
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ศัตรูธรรมชาติ
ตัวห�า้ และตัวเบียหลายชนิด เช่น แมลงช้างปีกใส
ด้ ว งเต่ า หลายชนิ ด แมลงวั น ดอกไม้ แมลงหางหนี บ
และแตนเบียนเพลีย้ อ่อน

การปองกันกําจัด

ภาพที่ 4 ด้วงเต่า

ภาพที่ 5 ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส

1. หมั่นส�ารวจติดตามการระบาดของเพลี้ยอ่อนในแปลง โดยเน้นการตรวจสอบบริเวณส่วนยอดอ่อน
ใบอ่อน
2. ป้องกันก�าจัดมดในแปลงเพื่อลดการกระจายตัวของเพลี้ยอ่อนจากต้นสู่ต้น
3. ปล่อยตัวห�้าตัวเบียนในแปลง เช่น แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าหลายชนิด แมลงวันดอกไม้ แมลงหางหนีบ
และแตนเบียนเพลี้ยอ่อน
4. ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดสะเดา ยาสูบ หางไหล ฝักคูณ ดาวเรือง พ่นเป็นประจ�าทุก 7 วัน
เพื่อป้องกันการระบาด
5. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ฉีดพ่นหรือสบู่โพแทสเซียม พ่นเพื่อป้องกันการระบาด พ่นทุก 5 - 7 วัน
เพื่อป้องกันการระบาด และเน้นพ่นช่วงเวลาเช้าตรู่หรือเย็น หลีกเลี่ยงการพ่นในช่วงที่อากาศร้อนจัด
6. หากพบเพลี้ยอ่อนระบาดมากสามารถใช้สารเคมีพ่นได้ เช่น สปินโนแซด อีมาเม็กตินเบนโซเอท
อิมดิ าคลอพริด ไทอะมิโทแซม ฟิโปรนิล คาร์แทปไฮโดรคลอไร ในการพ่นด้วยสารเคมีตอ้ งระวังเรือ่ งระยะตกค้าง
ในผลผลิตตามสารเคมีแต่ละชนิดที่ใช้ ข้อแนะน�าให้การใช้สารเคมีสามารถพ่นในจุดที่พบการระบาดเป็นจุดๆ
ได้เพื่อลดการใช้สารเคมี
7.หากพบเพลีย้ อ่อนระบาดในระยะเก็บเกีย่ วให้พน่ ด้วย น�า้ มันปิโตรเลียมสเปร์ยออยล์ หรือสบู่โพแทสเซียม
(สบู่อ่อนโครงการหลวง)

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการจัดการเพลี้ยอ่อนในผักสลัดใบแดง
(แรดโครอล) สลัดใบเขียวส�าหรับแนะน�า

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ใช้ในการป้องกันก�าจัดเพลีย้ อ่อน

เอกสารอางอิง
ลักขณา บ�ารุงศรี ศิรณ
ิ ี พูนไชยศรี ชลิดา อุณหวุฒิ ยุวรินทร์ บุญทบ ณัฐวัฒน์ แย้มยิม้ และสิทธิศโิ รดม แก้ว
สวัสดิ์.2552. อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Aphidinae. ส�านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช.
กรมวิชาการเกษตร.กรุงเทพ.
เกศสุดา สนศิริ จารุวตั ถ์ แต้กลุ ยุวรินทร์ บุญทบ สุนดั ดา เชาวลิต ชมัยพร บัวมาศ อิทธิพล บรรณาการ และ
จอมสุรางค์ ดวงธิสาร. 2561. ชนิดของเพลี้ยอ่อน (Hemiptera: Aphididae) ในพืชผัก (วงศ์แตง
กะหล�า่ พริก มะเขือ และถัว่ ) ของประเทศไทย. ส�านักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช.
กรมวิชาการเกษตร.กรุงเทพ.
https://inﬂuentialpoints.com/Gallery/Lipaphis_erysimi_mustard-turnip_aphid.htm
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52046?lg=en
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COVID-19

รูเทาทัน โรคติดเชื้อไวรัส

COVID-19

ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวไทยและทั่วโลกจากกรณีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO)
ประกาศชื่อที่เป็นทางการส�าหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) โดยชื่อนี้มาจากค�าย่อในภาษาอังกฤษของค�าว่าโคโรนา ไวรัส
และดีซีส (Disease) ที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเลข 19 ซึ่งแสดงถึงปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด
ครั้งแรก โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ COVID-19
เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ทั้งนี้การประกาศภาวะโรคระบาดโลก มีหลักการเบื้องต้น
อยู่ 3 ประการ คือ 1. ไวรัสสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยจนถึงเสียชีวิต 2. มีการติดต่อระหว่างคนสู่คน
3. การแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วโลก
การระบาดของ “โควิด-ไนน์ทนี ” (Covid-19) เริม่ ต้นทีป่ ระเทศจีน ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2562
ต่อมาได้พบผูป้ ว่ ยยืนยันในหลายประเทศทัว่ โลก และเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และได้ระบาดไปอีกหลายเมือง
ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศ
โดยอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 จะ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย
หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
และอาจถึงขั้นเสียชีวิต เชื้อไวรัสนี้ สามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
และแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะทางการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น
วันละประมาณ 1,000 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 100 ราย และพบอัตราการเสียชีวิต
จากโรคประมาณร้อยละ 2 ซึ่งร้อยละ 26.4 ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว
มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุด ร้อยละ 10.5
รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (ร้อยละ 7.3) และ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (ร้อยละ 6.3)
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ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาของประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง “ชื่อและอาการส�าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” โดยประกาศให้
“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ “โรคโควิด 19” เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศดังกล่าว มีผลบังคับใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค. 63 เป็นต้นไปเพือ่ ประโยชน์
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย และกรมควบคุมโรคได้ออกค�าแนะน�าส�าหรับ
ประชาชน ดังนี้
• แนะน�าประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนและประเทศที่พบการระบาดของโรค
• สวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยไอจาม
• หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็น
• เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ และผัก
• หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน�้า และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น�ามือมา
สัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ�าเป็น
• ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่
ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
• รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• หากเป็นนักท่องเทีย่ วหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย
แล้วล้างมือ และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการ
เดินทาง เนือ่ งจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขัน้ เสียชีวติ ได้
• หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
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รักษสุขภาพ

You Are What You Eat
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เข้ามามีส่วนช่วย
ให้ชีวิตง่ายขึ้น ตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย เช่น
การซื้อขายอาหาร หรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
หรือการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย แต่ความก้าวหน้า
เหล่านี้กลับมีผลกระทบในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมก้มหน้า ข่าวสารต่าง ๆ ที่เน้นความเร็ว
และความเร้าอารมณ์มากกว่าเนือ้ หาสาระ หรือวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ และการบริโภคทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ น
ไปตามสภาพสังคมที่ผู้คนใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบ เวลาส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ไปกับเวลาในการท�างาน การใช้
ชีวิตที่แข่งกับเวลา ซึ่งถ้าพูดถึงอาหารฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) หรืออาหารจานด่วนแล้ว อาจจะเป็น
อาหารจานโปรดของใครหลาย ๆ คน เช่น พนักงานออฟฟิศ นักเรียน นักศึกษา เนือ่ งจากเป็นตัวเลือกทีง่ า่ ย
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ราคาประหยัด เป็นอาหารพร้อมทานที่อร่อย มีรสชาติ แต่การรับประทาน
อาหารประเภทนี้ แม้จะมีข้อดีในการตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ให้ผลเสียต่อสุขภาพ
อยู่หลายประการ เช่น
1. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน เนื่องจากมีส่วนผสมของไขมันเยอะกว่าปริมาณที่ร่างกาย
ต้องการ อาจก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูง ที่สามารถท�าให้เกิดโรคหัวใจได้
2. อาหารประเภทนี้จะท�ามาจากเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงแต่งรสแต่งสีเป็นส่วนใหญ่ ท�าให้แทบ
ไม่มีกากใยอาหาร เกิดอาหารท้องผูก ขับถ่ายยาก อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ อีกทั้งยังขาด
สารจ�าพวกวิตามิน สารอาหารประเภทอื่น ๆ ที่ร่างกายต้องการ อาจท�าให้ร่างกายได้รับสารอาหาร
ที่ไม่ครบถ้วน และก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้
ชีวิตที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาดูแลร่างกาย ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มากมาย ทางออกที่จะ
เข้ามาช่วยปรับเปลีย่ นการบริโภคอาหาร คงจะต้องเป็นอาหารทีพ่ ร้อมทาน สะดวกรวดเร็ว อร่อย และ
ดีต่อสุขภาพ ส�าหรับใครที่ชื่นชอบการทานขนมคบเคี้ยว ผักผลไม้ทอดกรอบน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี
ไม่ว่าจะเป็น ฟกทองกรอบ มะม่วงกรอบ หรือเห็ดหอมกรอบ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง
ที่พัฒนาและดูแลปลูกอย่างพิถีพิถัน ผ่านกรรมวิธีการทอดกรอบภายใต้สภาวะสุญญากาศ ท�าให้มีสี
กลิ่น และรสชาติที่อร่อย มีสารอาหาร ไฟเบอร์ และปราศจากคอเรสเตอรอลอีกด้วย และส�าหรับใคร
ที่ชื่นชอบอาหารที่สามารถพกพาสะดวก กินได้ทุกที่ทุกเวลา ธัญพืชแบบแท่งหรือ Cereal Bar
คงจะถูกใจใครหลาย ๆ คน โดยมูลนิธิโครงการหลวงมี ธัญพืชชนิดแท่ง Cereal Bar รสผลไม้ที่ท�า
จากน�้าเสาวรสแท้ ให้พลังงานสารอาหารและไฟเบอร์ เหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ แต่ยังต้องการดูแล
สุขภาพด้วย
การเลือกกินอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ห่างไกลโรคต่าง ๆ ท�าได้ไม่ยาก เพียงแค่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภค โดยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ดังค�ากล่าวที่ว่า “You Are
What You Eat กินอย่างไรได้อย่างนั้น”
บรรณานุกรม
https://health-dd.com
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นิทานชาวดอย

นิ ท า น ลี ซู

เรื่อง ศาลเจา (อาปาโหมฮือ)
นานมาแล้ว มีสองพีน่ อ้ งคูห่ นึง่ ซึง่ ได้เติบโต
เปนสาวทั้งคู่ จนวันหนึ่งพี่สาวได้แต่งงาน
กับคนต่างถิน่ พีส่ าวแต่งงานไปแล้วนานมาก
ทีไ่ ม่ได้เจอกัน น้องสาวคิดถึงพีส่ าวอย่างมาก
จึงเดินทางไปเยี่ยมพี่สาว พอไปถึงหมู่บ้าน
ทีพ่ ส่ี าวอยู่ ก็ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าพีส่ าว
ของตนนัน้ ได้แต่งงานกับคนทีเ่ ปนผีปอบ (ฟฟ อ )
น้องสาวอยู่บ้านพี่สาวได้ 2 - 3 วัน ก็ขอลา
กลับบ้าน เช้าวันต่อมาน้องสาวก็ได้เดินทาง
กลับบ้าน แต่กอ่ นกลับน้องสาวก็ได้ทาํ กับข้าว
ให้พส่ ี าวกิน น้องสาวจึงเดินออกไปเอาฟนข้างบ้าน
ตอนที่ไปเอาฟนมาก่อไฟนั้น น้องสาวก็ได้ยิน
พี่สาวอธิษฐานอยู่ว่า ต่อไปนี้ขอให้ไปอยู่กับ
น้องสาว น้องสาวจึงแอบดูขา้ งฝาบ้านว่า พีส่ าว
นัน้ อธิษฐานอะไรอยู่ ก็เห็นพีส่ าวอธิษฐานกับ
เมล็ ดผักกาด เมล็ด แตงกวา เมล็ด ฟ ก ทอง
พอพีส่ าวเห็นน้องสาว แต่นอ้ งสาวแกล้งทํา
เปนไม่รเู้ รือ่ ง แล้วนําฟนเข้าไปในบ้านเพือ่ ก่อไฟ

พอน้องสาวเข้ามาบ้านพีส่ าวก็บอกน้องสาวว่า
พีจ่ ะให้เมล็ดผักกาด เมล็ดแตงกวา เมล็ดฟกทอง
ให้นอ้ งกลับไปปลูก น้องสาวได้ยนิ เช่นนัน้ ก็ตกใจมาก
ถ้าไม่รบั ไว้กก็ ลัวพีส่ าวจะโกรธ แต่ถา้ รับไว้กก็ ลัว
ผีปอบนัน้ จะเข้าสิงร่างของตนเอง น้องสาวก็เลย
เอาชายผ้าขาวม้าที่โพกหัวมารับเมล็ดผักไว้
อย่างกล้า ๆ กลัว ๆ พอรับของจากพีส่ าวเสร็จ
น้องสาวก็ลาพีส่ าวกลับบ้าน ในระหว่างทางก็ผา่ น
แม่นา้ ํ ใหญ่ น้องสาวก็ทาํ เปนหิวนํา้ เดินไปดืม่ นํา้
พอไปถึงน้ อ งสาวก็ เ อาผ้ า ขาวม้ า ที่ โ พกหั ว
ทิ้ ง ลงแมนํ้ า ผ้ า ขาวม้ า ผื น นี้ ล อยลงไป
ติดอยูท่ ร่ี ากไม้อยูก่ ลางแม่นา้ํ และในเวลาต่อมา
ก็ได้มีขบวนเจ้าบ่าวที่จะไปแต่งงาน เดินทาง
ผ่านมาทางแม่นา้ํ สายนีผ้ ปี อบทีอ่ ยูใ่ นผ้าขาวม้า
ก็ได้บอกกับกลุม่ เจ้าบ่าวกลุม่ นีว้ า่ อย่าเพิง่ ข้าม
แม่นา้ํ ไปตอนนี้ ผีแม่นา้ํ กําลังรอจับกินพวกเจ้าอยู่
พอนํา้ เดินทางผ่านไปที่อื่น ผีปอบทีต่ ดิ อยูก่ บั
ผ้าขาวม้าก็บอกให้กลุม่ เจ้าบ่าวว่าผ่านได้แล้ว
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ตั้งแต่น้ันมาผีปอบก็จะคอยบอกทุกคนที่เดินผ่านแม่น้ํา
จนไม่มใี ครเปนอันตรายสักคน ต่อมาก็มชี ายชราคนหนึง่
ได้เดินผ่านมาจะข้ามแม่นํ้า ผีปอบก็บอกว่า “ผู้เฒ่าเอย
เจ้าอย่างเพิ่งข้ามแม่นํ้า วันนี้ผีนํ้าจะจับเจ้ากิน ขณะนี้
มันกําลังจะขึน้ ไปต้มนํา้ เดีย๋ วมันก็จะลงมา เจ้ารอก่อนนะ”
พอผ่านไปสักพักหนึ่งผีปอบก็บอกผู้เฒ่าว่า “ผู้เฒ่าเอย
เจ้าข้ามแม่นา้ํ ไปได้แล้ว” ผูเ้ ฒ่าได้ยนิ เช่นนัน้ ก็ซง้ึ ในนํา้ ใจ
จึงบอกกับผีปอบว่าเจ้าเปนสิง่ ทีด่ ี มีจติ ใจดี ชอบช่วยเหลือ
ผูอ้ น่ื ฉะนัน้ ข้าจะนําเจ้ากลับไปหมูบ่ า้ นด้วย ข้าจะสร้างบ้าน
ให้เจ้าอยูท่ า้ ยหมูบ่ า้ น และให้เจ้าคอยช่วยดูแลความสงบ
ภายในหมูบ่ า้ น ถ้าเจ็บปวยโดยไม่ทราบสาเหตุกจ็ ะมา
ปรึกษาเจ้านะ เจ้าก็ตอ้ งบอกแล้วชาวบ้านจะนําหมู ไก่
มาเซ่นไหว้เจ้า เจ้าก็รบั ไว้ไม่วา่ จะเปนไก่ตวั ผูห้ รือตัวเมีย
หากเขาเอาไก่ ต ้ ม มาเซ่ น ไหว้ ก ็ ใ ห้ เจ้ า บอกผ่ า นทาง
กระดูกไก่ และชาวบ้านมาขอความช่วยเหลืออะไรเจ้าก็ตอ้ ง
ช่วยเขาด้วย ตัง้ แต่นน้ั มาก็ชว่ ยกันสร้างบ้านให้ผปี อบอยู่
พอที่พักเก่าก็จะสร้างให้ใหม่ และได้ตั้งชื่อว่า

“อาปาโหม่ฮือ”

ส่ ว นสองพี่น้อ งนั้น ต่ า งก็ ก ลั ว
ซึง่ กันและกัน น้องสาวก็คดิ ว่าพีส่ าว
ยังคงอยูก่ บั ผีปอบอย่างเคยเลยไม่กล้า
ไปเยีย่ มพีส่ าว ส่วนพีส่ าวก็คดิ ว่าผีปอบ
ได้ไปอยู่กับน้องสาวของตนเอง ก็เลย
ไม่ ก ล้ า ไปเยี่ ย มน้ อ งสาวเหมื อ นกั น
เพราะกลั ว ว่ า จะโดนผี ป อบเข้ า สิ ง
สองพี ่ น ้ อ งนี ้ ก ็ ไ ม่ ไ ด้ ไ ปเยี ่ ย มเยี ย น
ซึง่ กันและกันจนกระทัง่ ตายจากกัน

จุดจำหนาย ผลิตผล ผลิตภัณฑ
มูลนิธิโครงการหลวง
1. สาขา อ.ต.ก.
ตลาด อ.ต.ก. ถ.กำแพงเพชร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2279-1551
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา 08.00-18.00 น.
และเสาร-อาทิตย-วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 07.00-18.00 น.
2. สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900 โทรศัพท 0-2942-5686-9 ตอ 12
หรือเบอรตรง 0-2561-0197
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา 08.00 -17.30 น.
และวันเสาร วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.00 -17.00 น.
ปดทำการวันอาทิตย
3. สาขา ดิโอลดสยามพลาซา
อาคารดิโอลดสยามพลาซา ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2225-0623
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา 10.00-18.00 น.
เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 08.30-18.00 น.
4. สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง 1
ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 (ประตู 8)
อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210 โทรศัพท 0-2535-4070
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 06.00-19.00 น.
5. สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง 2
ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 (ประตู15)
อาคารผูโดยสารภายในประเทศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 06.00-19.00 น.
6. สาขา ฟวเจอรพารค รังสิต
94 ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต โซนเซ็นทรัล ชั้น B
ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท 0-2958-5925
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา10.30-21.00 น.
เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00-21.00 น.
7. สาขา บองมารเช
ตลาดบองมารเช เลขที่ 105/1 (หอง ป.20)
ถ.เทศบาลสงเคราะห ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2158-0673
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 08.00-19.00 น.
8. สาขา สุวรรณภูมิสาขา 1 (SD5)
ชั้น 2 หองโถงผูโดยสารภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ
โทร 0-2134-8888 ตอ 6260
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 05.30-22.30 น.
9. สาขา สุวรรณภูมิสาขา 2 (LB3)
ชั้นใตดิน (ตรงขาม Airport Link) อาคารผูโดยสาร
สนามบินสุวรรณภูมิ โทร 0-2134-8888 ตอ 6212
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 05.30-23.00 น.
10. สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี ปากซอยสวนเงิน
ถ.พระราม 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-354-4720
เวลาเปดทำการ จันทร–เสาร เวลา 08.00-19.00 น.
ปดทำการวันอาทิตย
11. สาขา วังแดง
5/14 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 02-123-8731
เวลาเปดทำการ จันทร–เสาร เวลา 07.00-19.00 น.
ปดทำการวันอาทิตย

1. สาขา สุเทพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะเกษตรศาสตร
239 ถนนหวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท 0-5321-1656 ตอ 240-241
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น.
2. สาขา ทาอากาศยาน จ.เชียงใหม
ทาอากาศยานเชียงใหม ฝงขาออกภายในประเทศ
60 หมู 3 ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-922-127
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 06:30-20:00 น.
3. สาขา เชียงใหม 89 พลาซา
โครงการ เชียงใหม 89 พลาซา 26/26 ม.3 ถ.เชียงใหม-ลำพูน
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท 053-141-855
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น.
เฉพาะ วันจันทรและวันพุธ เวลา 08.00-19.00 น.
4. สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
ศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรต ชั้น G บริเวณโซนกาดหลวง
ถ.มหิดล ต.ปาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 052-001-500
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา 11.00-21.00 น.
เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00-21.00 น.
5. สาขา แมเหียะ (Outlet)
243 ม.3 ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 053-114221 ตอ 455
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
6. สาขา ตลาดโลตัสคำเที่ยง
(จำหนายไมกระถางและปุยอินทรีย)
Q1-2 เลขที่ 100 ถ.ตลาดคำเที่ยง ต.ปาตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300 โทรศัพท 053-231826
7. ครัวโครงการหลวง (จำหนายอาหาร-เครื่องดื่ม)
อุทยานหลวงราชพฤกษ ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทรศัพท 0-5208-0660
เวลาเปดทำการ เปดทำการทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.
สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชั้น G หองเลขที่ G06 ชั้น G
เลขที่ 99/9 หมู 13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57000 โทรศัพท 053-179-920
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา 11.00-21.00 น.
เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00-21.00 น.
สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น G เลขที่ 277/1-3,271/5
ถ.ประจักษศิลปาคม ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
41000 โทรศัพท 042-921-275
เวลาเปดทำการ จันทร-ศุกร เวลา 10.30-21.00 น.
เสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00-21.00 น.

