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โครงการหลวง ตอยอดความรวมมือ ปตท. นํ้ามัน และ การคาปลีก
พัฒนา “โครงการหลวงเลอตอ” ปลูกกาแฟคุณภาพ สรางชุมชนเขมแข็ง
เพิ่มพื้นที่สีเขียว สูการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ บริษัท ปตท. จ�ากัด
(มหาชน) และ บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) (โออาร์) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูก
และการผลิตกาแฟระบบอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ณ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงเลอตอ
อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น�้ามันและ
การค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
เพื่อเป็นการสานต่อการด�าเนินงานพัฒนาการปลูกกาแฟอะราบิกา โดยน�าผลส�าเร็จจากความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธโิ ครงการหลวง กับกลุม่ ปตท. ทีเ่ ริม่ มาตัง้ แต่ป 2557 ขยายผลไปสูศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงเลอตอ
อ.แม่ระมาด จ.ตาก ทั้งในแง่องค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพที่มีมาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งต้นน�้าของ
ประเทศ ด้วยกระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย สร้างการเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ และด�าเนินการพัฒนารูปแบบ
เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากวิถีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นการปลูกไม้ปาที่เป็นไม้พื้นถิ่น ควบคู่กับ
ไม้ผลเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ อะโวคาโด พลับ แมคคาเดเมีย และไม้พื้นล่างเพื่อเพิ่มรายได้ระยะสั้น
โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันปลูกปาและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่กับ
การฟื้นฟูระบบนิเวศ จ�านวน 30 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ส�าหรับเป็นพื้นที่สาธิต
เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยรอบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการฟื้นฟูพื้นที่ปาอย่างยั่งยืน พร้อมกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างความยั่งยืนด้านรายได้ ดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างสมดุล
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การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอ�าพล กิตติอ�าพล
องคมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครัง้ ที่ 1/2564 ณ ส�านักงานทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์ เขตดุสติ กรุงเทพ
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท�าหน้าที่เลขานุการการประชุม และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกกว่า 20 ท่าน
เช้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ประชุมเห็นชอบการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570 และ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566 - 2570 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สูงอีก 3 แผนงาน และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงตามบทบาทหน้าที่ มีเป้าหมายครอบคลุม 3,230 กลุ่มบ้าน
ใน 18 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 76.82 ของพื้นที่สูงในประเทศ

ชองทางติดตาม

ขาวสาร

ของโครงการหลวง
Facebook
Fanpage : โครงการหลวง

Instagram
@thairoyalproject

Website
www.royalproject.org
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โครงการหลวงรวมสนับสนุนผลผลิตเพื่อสุขภาพสูภัยโควิด-19
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมแบ่งเบาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทย โดยส่งผลผลิตเมืองหนาวจากเกษตรกรชนเผ่าใต้ร่มพระบารมี
ให้แก่ชุมชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป รวมถึงชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ให้มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว แม้จะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาดนี้อยู่บ้าง แต่พวกเขามีความตั้งใจที่จะร่วมเผื่อแผ่ความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทย
โดยน�าผลผลิตเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ มาร่วมสมทบกับมูลนิธโิ ครงการหลวง เพือ่ แจกจ่ายแก่ชมุ ชน และหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ระบาดทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ กลุ่มมูลนิธิ
โรงพยาบาล ทัณฑสถาน วัด สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนของกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อสร้างก�าลังใจ และก�าลังกาย ในการฝาฟัน
วิกฤติ
นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังประสานความร่วมมือกับโครงการน�้าพระทัยพระราชทาน กลุ่มเชฟ
จิตอาสา ครัวพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธมิ ริ าเคิลออฟไลฟ
น�าวัตถุดิบโครงการหลวงไปประกอบอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาน
พยาบาลและจุดให้บริการฉีดวัคซีน ประชาชนที่เข้ารับบริการ รวมถึง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี
ภาคเอกชนซึ่งมีจิตสาธารณะ ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดชุดผลผลิตสด ส�าหรับมอบให้แก่ ประชาชน
ในพื้นที่ และชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีค�าสั่งปดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ก�าหนด
เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า - ออก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีปริมาณ
ผลผลิตรวมมากกว่า 400,000 กก. คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 10,000,000 กก.

5

ROYAL PROJECT JOURNAL

งานวิจัยใช ไดจริง

ผักปอปอาย

เจาชายแหงผักบนพ�้นที่สูง
โดย นายนาวิน สุขเลิศ ต�าแหน่ง นักวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนาพืชผักและสมุนไพร ฝายงานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
ในสมัยเด็ก ๆ หลายท่านอาจจะรู้จักผักปอปอาย ที่นายกะลาสีกล้ามโตรับประทานเพื่อเพิ่มก�าลังวังชา
แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าผักปอปอายไม่ใช่ผักโขม แต่แท้จริงแล้วคือผัก “ปวยเหล็ง” นั่นเอง
ผักปวยเหล็ง หรือ ปวยเล้ง ในภาษาอังกฤษเรียก “Spinach” เป็นผักที่มีชื่อจีนที่ไม่ได้มีต้นก�าเนิดอยู่ใน
ประเทศจีน แต่ว่ามีถิ่นก�าเนิดอยู่ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย ประเทศอิหร่าน หรืออัฟกานิสถาน
เป็นพืชล้มลุก ล�าต้นสั้น เป็นกอ อวบน�้า ใบเจริญเป็นพุ่มจากล�าต้นที่อวบสั้น กาบใบซ้อนกัน ใบใหญ่สีเขียวเข้ม
หนาเป็นมัน ผิวใบเป็นคลื่นหรือเรียบขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ก้านใบเล็ก กรอบ ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม
ความยาวประมาณ 25 - 45 เซนติเมตร ผักปวยเหล็งเป็นผักยอดนิยมของชาวอิหร่านจนได้ชื่อว่าเป็น “เจ้าชาย
แห่งผัก” ที่ต้องพกไปรับประทานแม้ยามออกทัพจับศึก จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
ผักปวยเหล็งขึ้นชื่อว่าเป็นผักเพิ่มพลังกล้ามโตให้ปอปอาย ปวยเหล็งประกอบด้วยสารอาหารมากมาย
หลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก เบต้าแคโรทีน วิตามินซีและบีสอง รวมถึงยังมีกรดโฟลิก
มากเป็นพิเศษอีกด้วย ซึ่งกรดโฟลิกนี้จะช่วยเพิ่มสารซีโรโทนิน ที่ท�าให้หลับสบายไม่อ่อนเพลีย นอกจากนั้น
ปวยเหล็งยังช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง บ�ารุงสายตา บ�ารุงเลือด ลดระดับคลอเลสเตอรอล ขจัดสารพิษในร่างกาย
ชะลอความแก่ชราอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย
ผักปวยเหล็งสามารถน�ามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น อบชีส
ผัดกับครีมเป็นไส้ขนมคีชหรือพาย ซึง่ เป็นเมนูยอดนิยมของชาวต่างชาติ ส่วนคนไทย
นั้นนิยมน�ามาผัดน�้ามันหอย สุกี้ ต้มจืด หรือซุป ลวกทานคู่กับน�้าพริก ต้นอ่อน
สามารถรับประทานสดในสลัด รวมไปถึงทานเป็นเครื่องเคียงกับจานสเต็กก็จะให้
รสชาติที่แตกต่างออกไป
ปวยเหล็งน�้ามันหอย
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มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง
ปลูกปวยเหล็งเพื่อสร้างรายได้และเป็นพืชทางเลือกทดแทนการปลูกฝน
ในปั จ จุ บั น ปวยเหล็ ง ถื อ เป็ น พื ช อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจาก
ผู้บริโภคเป็นอย่างสูง โดยในป 2563 ที่ผ่านมา มีการเพาะปลูกปวยเหล็ง
ปริมาณ 257,963 กิโลกรัม มูลค่ารวม 12,061,489 บาท โดยเพาะ
ปลูกในพื้นที่ ศูนย์ฯแม่โถ ศูนย์ฯห้วยแล้ง และศูนย์ฯผาตั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ปวยเหล็งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดี
สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ และเป็ น อาหารที่ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งสู ง กั บ
ผู้บริโภค รวมถึงจะเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีโอกาสขยายตลาดเพิ่มขึ้น
อีกต่อไปในอนาคต

ปวยเหล็งระยะเจริญเติบโต
แปลงปลูกแบบประณีตภายใต้โรงเรือน

ปวยเหล็ง/ปวยเลง (Spinach)
ปวยเหล็ง หรือปวยเลง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spinacia oleracea เป็นพืชในวงศ์บานไม่รู้โรย
Chenopodiaceae มีถิ่นก�าเนิดในเอเชียกลาง ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกฤดูเดียว สูงได้ถึง 30 เมตร
ใบออกเรียงสลับรูปรีถึงใบหอก กว้าง 1 - 15 เซนติเมตร ยาว 2 - 30 เซนติเมตร ดอกสีเหลืองเขียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 มิลลิเมตร ผล/เมล็ดขนาด 5 - 10 มิลลิเมตร ภายในมีเมล็ดจ�านวนมาก
ปวยเหล็งสดประกอบด้วยน�้า 91% คาร์โบไฮเดรต 4% โปรตีน 3% และไขมันเล็กน้อย ปวยเหล็ง
100 กรัม ให้พลังงาน 23 แคลอรี อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินเค แมงกานีส เหล็ก
และแคลเซียม อย่างไรก็ตามควรปรุงปวยเหล็งให้สุกเนื่องจากในปวยเหล็งมีสารออกซาเลต ซึ่งก่อ
ให้เกิดนิ่วและเพิ่มระดับกรดยูริกในผู้ปวยโรคเกาต์

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเพาะปลูก

ปวยเหล็งสามารถปลูกได้ดใี นสภาพทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า�่ และช่วงแสงสัน้ อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโต
อยู่ระหว่าง 18 - 20 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 24 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิต�่ากว่า 10 องศาเซลเซียส
พืชจะชะงักการเจริญเติบโต ใบหนา เป็นคลื่น และมีขนาดเล็ก ในสภาพอุณหภูมิสูง ช่วงแสงยาวหรือในสภาพ
ที่มีอุณหภูมิสูงต�่าสลับกัน (กลางวันอุณหภูมิสูง ตอนกลางคืนอุณหภูมิต�่า) จะแทงช่อดอกเร็ว หากช่วงแสงสั้น
การแทงช่อดอกจะช้ากว่าปกติ อายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญ สายพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวเร็วจะมีอัตราการ
เจริญสูง ดังนั้นในการปลูกควรมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และแทงช่อดอกช้าเพื่อให้ได้
ผลผลิตและคุณภาพสูง
เนื่องจากปวยเหล็งเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น และต้องการธาตุอาหารสูง ควรปลูกในดินร่วนซุยและมีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินสูง ส�าหรับความเป็นกรด - ด่างของดินที่เหมาะสมคืออยู่ระหว่าง 6.25 - 6.9 และควรให้น�้า
อย่างสม�่าเสมอและเพียงพอ

การปลูกและดูแลรักษา

ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกปวยเหล็งแบบประณีตภายใต้โรงเรือน เพื่อให้
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ให้ได้ต้นปวยเหล็งที่สมบูรณ์ มีสารอาหารครบถ้วน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1 การเตรียมแปลงปลูก

ไถพลิกดินตากแดดทิ้งไว้ 7 - 14 วัน เพื่อก�าจัดโรคและแมลงที่อยู่ในดิน
จากนั้นยกแปลงกว้าง 120 เซนติเมตร ใส่ปุยหมักหรือปุยคอกคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เพื่อปรับโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปรับหน้าดินให้เรียบในฤดูฝน
ควรใส่เชื้อราปฏิปักษ์ ไตรโคเดอร์มาระหว่างการเตรียมแปลง อัตรา 100 กรัม/
ตารางเมตร เพื่อให้จากนั้นวางระบบน�้าหยดให้เรียบร้อย
การเตรียมแปลงปลูก
2 การปลูก
และการวางระบบน�้าหยด
ก่อนเพาะปลูก ควรตรวจสอบต้นกล้าว่ามีความสมบูรณ์ ต้นกล้าที่จะน�า
ลงปลูกจะต้องมีความแข็งแรงมีจ�านวน 2 - 3 ต้นต่อหลุม หากมีจ�านวนต้นมากเกินไปจะท�าให้ต้นเจริญเติบโต
ไม่สมบูรณ์ ด�าเนินการปลูกโดยวางต้นกล้าลงไปบนแปลงปลูก โดยปลูกระยะ 10 x 10 เซนติเมตร จากนั้นใช้นิ้ว
กดบริเวณโคนต้นให้แน่น ไม่ควรปลูกลึกจนเกินไปเพราะจะท�าให้เกิดโรครากเน่าได้ง่าย
3 การใหนํ้า
หลังจากปลูกแล้วเสร็จ ให้รดน�้าให้ชุ่มทั่วแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นกล้าที่ปลูกเหี่ยว และรดน�้าทุกวัน
วันละ 1 - 2 ครัง้ โดยประเมินความชืน้ ในแปลงปลูก ในช่วงฤดูฝนหากแปลงมีความชืน้ สูง ควรหลีกเลีย่ งการรดน�า้
เพราะจะท�าให้สภาพเหมาะแก่การระบาดของโรค
4 การใหปุย
หลังจากปลูกแล้วจะเริ่มให้ปุยในระบบน�้า ปุยชุด A/B โดยให้ปุยพร้อมน�้า
ทุกวัน ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบ เพื่อให้ใบเขียวและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5 การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
โรคทีม่ กั พบ ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า จะพบในช่วงฤดูฝน พบระยะหลังจาก
การย้ายปลูก
ย้ายปลูกปลูก 7 - 14 วัน การป้องกันโดยการรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชโดยเชื้อ
และระยะปลูกที่เหมาะสม
ไตรโคเดอร์มา และหว่านหลังปลูก เพื่อควบคุมโรคทางดินดังกล่าว ส่วนแมลง
ศัตรูพชื ทีส่ า� คัญคือ แมลงวันหนอนชอนใบ เป็นแมลงวันขนาดเล็กเพศเมียจะวางไข่
ขนาดเล็กไว้ใต้ส่วนของเนื้อเยื่อบาง ๆ ของใบพืช เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะชอนไช
อยู่ใต้ผิวใบท�าให้เกิดร่องรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา สามารถป้องกันก�าจัดโดย
การปลูกภายใต้มุ้งตาข่าย หรือใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดเช่น แอสเซ็นด์ (ฟโปรนิล)
ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณต้นพืช และเว้นระยะก่อนการเก็บเกี่ยว 7 วัน
6 การเก็บเกี่ยว
ปวยเหล็งระยะเก็บเกี่ยว
ควรเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 35 - 45 วันหลังย้ายปลูก หรือเมื่อต้นพืชมีขนาด
เหมาะสม เก็บเกี่ยวโดยใช้มีดตัดบริเวณรากของพืช โดยให้เหลือรากไว้ประมาณ
1 เซนติเมตร เพื่อให้พืชสดนาน หลังจากตัดต้นพืชออกมาแล้วให้ตัดแต่งใบแก่
ใบที่เป็นโรคแมลงออก จัดเรียงในตะกร้าให้เรียบร้อย จัดส่งเข้าโรงงาน และเก็บ
เข้าห้องเย็นที่อุณหภูมิ 4 - 10 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความกรอบ รสชาติ และ
ให้พืชมีความสดนานเมื่อถึงมือผู้บริโภค
การบรรจุพร้อมจ�าหน่าย
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แนะนําผลผลิต

พริกเม็กซิกัน

(Maxican Chilli /Jalapeno)
.....

มีผิวผลสีเขียวเข้ม เนื้อหนาและแน่น เมื่อแก่ผิวจะแตกลาย มีรสเผ็ด
สามารถน�าไปประกอบอาหารได้เหมือนพริกทั่วไป ผลพริกสามารถน�าไปใช้
ปรุงอาหารได้ทั้งในรูปของผลสด แบบแห้ง หรือในรูปของการปรุงแต่ง เช่น
พริกดอง ซอสพริก Tabasco
เติมความเผ็ดร้อนให้กับอาหารมื้อนี้ด้วยพริกเม็กซิกันหรือพริก Jalapeno
เมื่อน�ามาปรุงเป็นอาหารไทยกลายเป็นว่าเข้ากันได้ดี เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า
โครงการหลวง
มีสารแคปไซซีน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยเรื่องการไหลเวียนของ
เลือดและลดการสะสมของไขมัน มีสารเบตาแคโรทีน ช่วยลดอัตราการเสี่ยงของ
โรคมะเร็งในปอด และนอกจากนี้ยังมีวิตามินซี ช่วยในป้องกันหวัดได้อีกด้วย
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นํ้าพริกไกเบรสรมควัน
กับพริกเม็กซิกัน
วิธีทํา

สวนผสม

1 น�าไก่เบรสรมควันโครงการหลวงเข้าเตาไมโครเวฟประมาณ

ไก่เบรสรมควัน 1 แพ็ค
พริกเม็กซิกัน
4 เม็ด
พริกชี้ฟ้าแดง
2 เม็ด
กระเทียม
3 กลีบ
น�้าปลา
1 ช้อนโตะ
มะนาว
2 ลูก
น�้าซุปไก่
½ ถ้วยตวง
ผักโครงการหลวง ตามชอบ
ข้าวกล้องเฮงาะเลอทิญหุงสุก ตามชอบ

2 นาที เพื่อให้ไก่นุ่มและน�ามาฉีกเป็นเส้นฝอยเล็ก ๆ เตรียมไว้

2 น�าฟักทองมาหั่น มันม่วงปอกเปลือก และเห็ดโครงการหลวง
ไปนึ่งให้สุก

3 ผัดสดโครงการหลวง ล้างน�้าเด็ดใบหรือหั่นตามชอบ
4 พริกเม็กซิกัน พริกชี้ฟ้าแดง กระเทียม น�าลงกระทะคั่วให้หอม
จากนั้นน�าพริกเม็กซิกันมาหั่นซอย และใส่ทุกอย่างลงครกโขลก
ให้ละเอียด

5 น�าไก่เบรสที่ฉีกแล้วใส่ลงครก เติมน�้าซุปและปรุงรสด้วยน�้าปลา
บีบมะนาวลงไปชิมรสตามชอบ

6 ตักน�า้ พริกใส่ถว้ ยใบเล็ก น�าไปวางบนจานใบใหญ่ เติมผักทุกชนิด
จัดวางให้สวยงาม ทานคู่กับข้าวกล้องเฮงาะเลอทิญ

สุทธิพงษ์ สุริยะ
นักปั้นแบรนด์ธุรกิจอาหาร
FB : KARB STUDIO
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วารสารโครงการหลวง

บทความ

ขยะที่ ไมใชขยะ

สรางมูลคานานาประโยชน
สายชม ธเนศนิตย์ : เรียบเรียง

ขยะ หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว รวมตลอดถึง

เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุนละออง และเศษวัสดุที่ทิ้งแล้ว จากที่พักอาศัย
สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาด และโรงงานอุตสาหกรรม
(พรรณศิริ ศิริพันธุ์. 2546 : 32)

ปญหา เรื่องขยะ ถือเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้น ในทุกสังคม และ ชุมชน การคัดแยกขยะ และน�ามาใช้

ประโยชน์อีกครั้ง (reused) ถือเป็นกระบวนการที่ส�าคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะ ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลาย ได้เร็ว แต่มกั ก่อปัญหาในด้านกลิน่ และเป็นที่ รวมของแมลงวัน ซึง่ เป็นพาหะ น�าโรค จ�าเป็นต้องมี
กระบวนการจัดการที่ดี และ เป็นระบบ
นั บ จาก ป พ.ศ. 2512 ในการด� า เนิ น งานของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ตามพระราชประสงค์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดการด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสุขให้เกิดแก่ปวงประชา มูลนิธิโครงการหลวง ได้ด�าเนินการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล�าพูน และตาก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง เพื่อวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได้ เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าโครงการหลวง และเพื่อพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง ปลูกพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ พืชไร่ ชา
กาแฟ เห็ด และเลี้ยงสัตว์ ภายใต้กระบวนการดูแล และการจัดการที่ดี ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย (food safety) ทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานสากล ได้แก่ GAP,
GLOBAL.GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรฐานเฉพาะของลูกค้าต่าง ๆ
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ในกระบวนการผลิตด้านการเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก จนถึง ขั้นตอนการตัดแต่ง บรรจุเพื่อจ�าหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภค จะมีขยะอินทรีย์ เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต การจัดการน�าขยะไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า
ให้เพิ่มขึ้น เป็นกระบวนการหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงให้ความใส่ใจ และได้มีการวิจัยศึกษามาโดยตลอด
นอกเหนือจากการน�าขยะอินทรีย์ ซึ่งได้แก่เศษผักผลไม้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ในทุกขั้นตอนไปสร้าง
มูลค่าด้วยการท�าเป็นปุยหมัก เพื่อบ�ารุงดินใช้ในภาคการเกษตร
ในป พ.ศ. 2546 จากก�าลังผลิตทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภคและลูกค้ากลุม่ ต่าง ๆ ของ
มูลนิธโิ ครงการหลวง ท�าให้เกิดขยะอินทรีย์ จากกระบวนการหลังการเก็บเกีย่ วทีเ่ พิม่ มากขึน้ น�าไปสูโ่ ครงการวิจยั
เรื่องการผลิตปุยหมักมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์จากชุมชนส�าหรับส่งเสริม
เกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง โดย นักวิจัยอาสาสมัครของโครงการหลวง พร้อมทั้งการ
วิจัยต่อยอดและพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ มากกว่า 35 ชนิด สร้างมูลค่าจากการจ�าหน่าย ในปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ได้มากกว่า 5 ล้านบาท

ด้วยมาตรฐานการผลิต ที่ค�านึงถึง ความสด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ส่งผลให้ขยะอินทรีย์
ที่เกิดขึ้น ทั้งในพื้นที่ผลิต ณ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ต่าง ๆ และ ศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง
เป็นที่เชื่อถือ มีการน�าเศษผักผลไม้ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียตามอายุของผลผลิตและหลังกระบวนการตัดแต่ง
ไปเลีย้ งสัตว์ โดยเกษตรกรของสถานี/ศูนย์ ฯ ต่าง ๆ จะมาขอรับเศษผักทีเ่ กิดขึน้ ไปใช้เป็นอาหารส�าหรับเลีย้ งสัตว์
นอกจากนี้แล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
(มูลค่าการรับซือ้ ในปงบประมาณ ป พ.ศ.2563 เป็นเงิน 91,750 บาท) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับเศษผักผลไม้ดังกล่าวไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ด้วยเช่นกัน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic
Agriculture Movements - IFOAM) ได้ให้การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation
Programme) ในประเภท ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า แก่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกองทุนโครงการปุยอินทรีย์
และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธโิ ครงการหลวง ซีง่ ได้นา� เศษผักผลไม้ทเี่ กิดขึน้ หลังกระบวนการตัดแต่ง หรือขยะอินทรีย์
มาสร้างมูลค่าเป็นปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ
จากขยะอินทร�ยที่ไรคา
สามารถสรางปญหาทางสิ�งแวดลอม
ไดถูกกอเกิดมูลคา นํามาซึ่งประโยชนที่มากหลาย สรางรายได
และยังประโยชนกับทุกภาคสวน ไดอยางยั่งยืน

ไขไกอินทรีย
โครงการหลวง

จะดีแค่ไหนทีเ่ ราจะได้กนิ ไข่ไก่อารมณ์ดี และได้ประโยชน์จากไข่อย่างไร้กงั วล ไข่ไก่อนิ ทรียโ์ ครงการหลวง
เป็นผลผลิตจากแม่ไก่สายพันธุ์ดีที่เลี้ยงในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต
ถูกเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ เลี้ยงด้วยผลผลิตอินทรีย์ ไม่ใช้สารเร่งสีไข่แดง แม่ไก่มีพื้นที่อิสระในการกินอาหาร
และออกก�าลังกาย ท�าให้แม่ไก่ไม่เครียด ซึ่งก็จะได้ไข่ไก่อินทรีย์ที่ปลอดจากสารพิษ และลักษณะเด่นอีกอย่าง
ของสายพันธุ์เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร ซึ่งเป็นไก่สายพันธุ์ไข่ที่มีขนาดตัวเล็กให้ผลผลิตไข่มีสีขาวทั้งฟองเหมือน
ไข่เป็ดซึ่งแตกต่างกับไข่ไก่ที่พบเห็นกันทั่วไปในประเทศ ปัจจุบันมีการเลี้ยงในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ
ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ, ทุง่ เริง, ห้วยเสีย้ ว และแม่แพะ
ไข่ไก่อินทรีย์โครงการหลวงสามารถน�าไปปรุงอาหารได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นต้ม ทอด ผัด ตุน และ
ยังมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนประกอบด้วยสารอาหารที่ส�าคัญ เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
โดยเฉพาะโปรตีนของไข่นั้นเป็นโปรตีนที่มีกรดอมิโนที่จ�าเป็นครบทั้ง 10 ชนิด
ในการเก็บรักษาไข่ไก่อินทรีย์โครงการหลวงให้คงความสด ท�าได้โดยการท�าความสะอาดไข่ด้วยการใช้
ผ้าแห้งเช็ดไข่เบา ๆ แล้วน�าเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยการวางไข่ต้องหงายด้านป้าน
ของไข่ขึ้นเนื่องจากมีฟองอากาศเป็นที่คายน�้าและกาซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดวางไข่ไว้ตรงกลางตู้
เพื่อให้ความเย็นที่สม�่าเสมอ
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39 เสนทางศูนยเรียนรู

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง
วารสารโครงการหลวงฉบั บ นี้ จะพาทุ ก ท่ า นมาตามรอยเส้ น ทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จากผลส� า เร็ จ
โครงการหลวง ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางอุง ต�าบลแม่ศึก อ�าเภอแม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ หมูบ่ า้ นเก่าแก่ทตี่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีม่ านานกว่า 70 ป ซึง่ มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เผ่าลัว๊ ะ เผ่ากะเหรีย่ ง
ที่อพยพจากพื้นที่อื่น เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ท�าไร่เลื่อนลอยและปลูกฝน จนเมื่อป พ.ศ. 2521 มูลนิธิโครงการหลวง
ได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุงขึ้น เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวเขาในพื้นที่ ให้ปลูกพืช
เมืองหนาวชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชเสพติด ส่งเสริมให้มีการท�าการเกษตรอย่างถาวร
ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงในเขต
โครงการหลวงปางอุ  ง เป็ น ครั้ ง แรก ทรงมี พ ระราชปฏิ สั น ถารในเรื่ อ งการก่ อ สร้ า งทางจากอ� า เภอขุ น ยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม เป็นผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ตามล�าดับ และยังทรงประทับรถยนต์บรรทุกของร้านสหกรณ์ไปตามถนนขุนยวม - แม่นาจร ที่ก�าลังก่อสร้าง
เพื่อทอดพระเนตรไร่นาของชาวไทยภูเขา อีกทั้งยังพระราชทานพระราชด�าริแก่อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั้น
ในการจัดระบบชลประทานจากล�าห้วยปางเกี๊ยะ และห้วยแม่หยอด ส่งน�้าไปยังหมู่บ้านปางอุง และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ท�าให้ปัจจุบันในพื้นที่มีระบบชลประทานที่ดี

14

วารสารโครงการหลวง

PANG UNG

ต่อมาในวันที่ 19 มกราคม 2523 ได้เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิปคอปเตอร์พระที่นั่งไปทอดพระเนตร
จุดก่อสร้างฝายส่งน�า้ เพือ่ แจกจ่ายไปยังแปลงเกษตรกรทีโ่ ครงการหลวงปางอุง จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ และยังใช้ประโยชน์
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด รวมทั้งมีการจัดสร้างโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเล่าเรียน
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ปัจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่รวม 5 แห่ง นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 คน และภายใต้โครงการ
คุณครูรักถิ่นได้มีการคัดเลือกเด็กนักเรียนไปศึกษาต่อ และกลับมาเป็นครูสอนในพื้นที่

และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2525 ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังพื้นที่อีกครั้ง เพื่อทอดพระเนตรสวนผลไม้เมืองหนาว เนื้อที่
200 ไร่ ทรงมีพระราชด�าริให้วางแผนการจัดที่ดินส�าหรับปลูกข้าวไร่
เพื่อบริโภค สลับกับการปลูกถั่วเพื่อจ�าหน่าย ร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น
จึงนับเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการหลวงปางอุง ในการส่งเสริม
ราษฎรให้ปลูกพืชตามวิธีเกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่
ท�ารายได้ดีทดแทนฝน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

แตงกวาญี่ปุน

Japanese Cucumber

Seasonal
ม.ค.-มี.ค. , ก.ค.-ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 9 หมู่บ้าน 12 หย่อมบ้าน ประกอบด้วย
ชนเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง 1,385 ครัวเรือน รวม 7,429 คน เกษตรกรปลูกพืชผักภายใต้มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย มีผลผลิตหลัก ได้แก่ อาโวคาโด สตรอว์เบอร์รี องุ่นไร้เมล็ด เสาวรส เคพกูสเบอร์รี มะเขือเทศเชอร์รี
มันฝรั่ง พริกหวาน ถั่วแดงหลวง ถั่วอะซูกิ และกาแฟอราบิกา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง ยังสนับสนุน
ส่งเสริม ฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการปลูกปาชาวบ้านตามแนว
พระราชด�าริปา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน�้าด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลด
การใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต�่าอย่างยั่งยืน
และด�าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง โดยบูรณาการ
แผนชุมชนร่วมกับหน่วยงานรัฐ องค์กรท้องถิ่น และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ถนน ระบบชลประทานในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลู ก อาโวคาโดพั น ธุ ์ ที่ มี คุ ณ ภาพดี ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดในปัจจุบัน และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกอาโวคาโด
ส�าหรับเกษตรกรที่สนใจโดยภายในศูนย์ฯ ได้จัดท�าแปลงรวบรวม
อาโวคาโดสายพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ 5 ไร่ รวม 14 สายพันธุ์ และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเพื่อการค้า ได้แก่ อาโวคาโดพันธุ์แฮส
(Hass) ซึ่งลักษณะเด่นคือ ผลรูปไข่ ผิวผลขรุขระมาก ผิวสีเขียวเข้ม
เมื่อสุกอาจเป็นสีเขียวเข้มหรือม่วงเข้ม ผลมีขนาดเล็ก น�้าหนักประมาณ 200 - 300 กรัม เนื้อผลสีเหลือง มีไขมัน
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ช่วงเก็บเกี่ยวผลประมาณเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์
อาโวคาโด แฮสถือเป็นพันธุ์การค้าที่ส�าคัญของโลก เพราะคุณภาพผลดีมาก และอายุการวางจ�าหน่ายยาวนาน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง
บ้านปางอุง หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

ซูกินีเหลือง

Yellow Zucchini

Seasonal
ม.ค.-มี.ค. , ก.ค.-ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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แนะนําผลผลิต

พารสเลย
(Parsley)
.....

เป็นพืชสองฤดู แต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในยุโรป
และแถบเมดิเตอร์เรเนียน ใช้ส่วนใบมาเป็นอาหาร ทยอยเก็บใบมาใช้
ลักษณะใบหยิก เป็นฝอยมีกลิ่นหอมนิยมน�าใบมาตกแต่งในจานอาหาร
หรือชุบแป้งทอด นอกจากนี้ยังใช้ใบพาร์สเลย์สดมาเคี้ยวท�าให้ลมหายใจ
สดชื่นและช่วยดับกลิ่นตกค้าง เช่น กระเทียม นอกจากนี้ใบพาร์สเลย์
ยังมีวิตามินและธาตุเหล็กในปริมาณพอสมควร
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ซัลซามะมวง
วิธีทํา

สวนผสม

1 มะม่วงสุกมาปอกเปลือกล้างน�้าสะอาด แล้วท�าการหั่นเป็นชิ้น

มะม่วงสุกโครงการหลวง
5 ลูก
แตงกวาญี่ปุนโครงการหลวง 1 ลูก
เซเลอรี่โครงการหลวง
2 ก้าน
หอมหัวใหญ่แดง
½ ลูก
พาร์สเลย์โครงการหลวง ตามชอบ
เกลือและพริกไทย ตามชอบ
มะนาว ตามชอบ
ตอติญ่าอบกรอบ ตามชอบ

ลูกเตาขนาดเล็ก

2 แตงกวาญี่ปุน เซเลอรี่ หอมหัวใหญ่แดง น�าไปล้างน�้าให้สะอาด
แล้วหั่นเป็นชิ้นลูกเตาขนาดเล็ก พักไว้

3 พาร์สเลย์ หั่นละเอียด ไว้ส�าหรับโรย
4 น�าส่วนผสมทุกอย่างลงไปในชามใบใหญ่ เติมเกลือ พริกไทย
และบีบน�้ามะนาวใส่ลงไป

5 คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ปรับรสชาติตามชอบ
6 ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเป็นอาหารว่าง ทานคู่กับตอติญ่าอบกรอบ
สูตรโดย : นิธิพงศ์ สุริยะ
กรรมการผู้จัดการ Crumpler Thailand, ผู้อ�านวยการผลิตรายการ Food venture
เชฟรับเชิญสาธิตการประกอบอาหาร งานโครงการหลวง 48

ARABICA
HONEY

นํ้าผึ้งสวนกาแฟ
โครงการหลวง

น�้าผึ้งบริสุทธิ์ที่มีสีเข้มสวยกว่าปกติ มีรสชาติที่เข้มข้นและ
มีกลิ่นหอมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่อันเป็น
ลักษณะเฉพาะของน�า้ ผึง้ จากสวนกาแฟอะราบิกา ทีไ่ ด้จากผึง้ โพรง
ที่อาศัยอยู่ในสวน กาแฟอะราบิกาของโครงการหลวงบนดอยสูง
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ และผลพลอยได้คอื น�า้ ผึง้ จากดอกกาแฟ
มีสเี ข้ม ได้กลิน่ หอมของดอกกาแฟ รสชาติขมนิด ๆ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของน�้าผึ้งดอกกาแฟ
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ภาพเกาเลาเรื่อง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ไปทอดพระเนตรโครงการหลวงขุนแปะ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา
บ้านขุนแปะ หมู่ 12 ต�าบลขุนแปะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนบ้านขุนแปะ ทอดพระเนตรการทอผ้าแบบ
กะเหรี่ยง การผลิตเส้นใยลินิน ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ยังคงสืบทอดเทคนิค
การผลิตมาแต่อดีต
จากวันนั้นจนวันนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ยังคงสืบสาน รักษา และต่อยอด
พระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ในการพัฒนางานหัตถกรรมชนเผ่า เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น โดยพระราชทานอาชีพนอกภาคเกษตร ส่งเสริมงานศิลปาชีพ เสริมสร้าง
รายได้แก่ราษฎร และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมชนเผ่า

KHUN PAE

20

วารสารโครงการหลวง

บทความ

สืบสานคุณคางานหัตถกรรม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง พระองค์ทรงริเริ่มการส่งเสริมและอนุรักษ์
งานหัตถกรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ
งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ
ขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นที่รวบรวมสินค้าและเป็นแหล่งสอนงาน
หัตถกรรมแก่ชาวบ้านให้มีอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็ น อยู ่ ข องชาวบ้านให้ดีขึ้นตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า แนวพระราชด�าริของพระองค์ด้านการ
ส่งเสริมศิลปาชีพได้กลายเป็นต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน
ภูมิปัญญาของคนไทย
มูลนิธิโครงการหลวงได้ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมชนเผ่าบนพื้นที่สูง มาตั้งแต่ป พ.ศ. 2535
จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ส่งเสริมอาชีพไปพร้อมกับการอนุรกั ษ์ศลิ ปหัตถกรรมจากกลุม่ ชาวไทยภูเขา และชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ
ที่สร้างสรรค์ผลงานหัตกรรมที่สวยงามตระการตา ทั้ง ผ้าทอ เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องใช้ในครัวเรือน
ซึ่งมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าชาวเขา คือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ละชาติพันธุ์
ที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต อาทิ

• ชนเผ่าม้ง นิยมสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยเส้นด้ายสีสันสดใสมีลวดลายสวยงาม ประกอบด้วยการ

ปัก การเย็บ การเขียนเทียน มีลวดลายจินตนาการทีเ่ ลียนแบบธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม ต้นไม้ สัตว์ ต�านานเรือ่ งเล่า
เช่น ลายกากือ (ก้นหอย) ลายเหน่งกา (ตีนไก่) ลายป้อนเจ่ยจอ (หูเสือ) ลายกกั้งยา (ใยแมงมุม) ลายโหล่วซรั้ง
(ผักกูด)

• ชนเผ่าเมี่ยน ลวดลายบนผืนผ้าทุกลายเปรียบเหมือนสิ่งล�้าค่า ที่ชาวเมี่ยนต้องสร้างสรรค์ด้วยความ

ประณีตทั้งด้านหน้า ด้านหลังจะเรียบร้อยสวยงามเหมือนกันไม่พบเส้นด้ายยุ่งเหยิง ผ้าผืนเดียวกันอาจมีถึง
10 ลวดลาย มีการพัฒนาลวดลายผ้าปักเมี่ยนเป็นแนวอนุรักษ์นิยมแบบดั้งเดิม โดยมี 7 สีหลักได้แก่ สีแดง
สีเหลือง สีน�้าเงิน สีเขียว สีม่วง สีด�า สีขาว เช่น ลายหล่มเจว (ตีนแมว) ลายเหยว (ฟันเลื่อย) ลายกวางิ้ม
(เมล็ดแตงกวา) ลายย่านเป้ยง (ดอกไม้เงิน)
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ป พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงสนพระทัย
ในผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์หรือกัญชง และมีพระราชเสาวนีย์ให้ศึกษาการปลูกกัญชง (Hemp) อย่างจริงจัง
เพือ่ เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ มูลนิธโิ ครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)
ท�าการวิจัยและพัฒนาการปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชงตั้งแต่ ป พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ให้เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู สามารถปลูก แปรรูป และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมจากเส้นใยกัญชงเพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ ด้วยคุณสมบัติของเส้นใย
จากเปลือกต้นกัญชงที่มีทั้งความเหนียว ความยืดหยุ่น น�้าหนักเบา ไม่เกิดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย
และยังระบายความชื้นได้ดี จึงสามารถน�ามาทอเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เชือก หรือวัสดุเสริมแรงในพลาสติก
ชีวภาพ รวมทั้งท�าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องส�าอาง ส่วนของใบยังเป็นยารักษาโรค ปัจจุบัน กัญชง ถือเป็น
พืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมในกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคนรุ่นใหม่ เพราะสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน นอกจากนี้ยังจะพัฒนาการผลิตเส้นใยกัญชงผสมเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ฝ้าย ไหมหม่อน
ไหมอีรี่ เพื่อเป็นต้นแบบผ้าทอหลายผิวสัมผัสที่น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน
ชุดทหาร เนื่องจากคุณสมบัติของเส้นใยที่เหมาะสม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ นอกจากนี้ยังได้รวบรวม
องค์ความรู้การผลิตผ้ากัญชง และลวดลายเขียนเทียนของชนเผ่าม้งในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อการอนุรักษ์
พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม สร้างความตระหนักในคุณค่าของงานหัตถกรรม จุดประกายความคิด
สร้างสรรค์คุณค่าความประณีตสวยงามจากแรงบันดาลใจและองค์ความรู้งานหัตถกรรมไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่
และประชาชนคนไทยไว้มิให้สูญหาย
งานหัตถกรรม มูลนิธโิ ครงการหลวง ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ของชนเผ่ามาจ�าหน่ายเป็นสินค้าหลากหลายชนิด
หลายรูปแบบ อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ทอมือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาวเขา เครื่องประดับ ย่ามและกระเปา
ของใช้ในบ้าน เครื่องเงิน และของที่ระลึก ณ ร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ ทั้ง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
หน่วยขายเคลือ่ นที่ และช่องทางการจ�าหน่ายผ่าน LAZADA เฟสบุค แฟนเพจงานหัตถกรรมมูลนิธโิ ครงการหลวง
“จากภูมิปัญญาและลวดลายสีสันอันเป็นเอกลักษณ์งดงาม
สะดุดตาจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่สืบทอด
กันหลายชั่วอายุเป็นผืนผ้าที่ทรงคุณค่างดงามตระการตาควรค่า
แก่การอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง 053-324001-4 ต่อ 172
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บุคคลในเรื่อง

ผศ.ดร.สุวิชาน
พัฒนาไพรวัลย
เสนทางจากเด็กเยาวชนโครงการหลวง
สูอาจารยของเด็กชาติพันธุ และการขับเคลื่อนวัฒนธรรม
ดวยดนตรีสูสายตาชาวโลก

อาจารยชิ หรือ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
และรักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตชาติพันธุ์แห่งแรกของประเทศไทย กลางหุบเขาดอยอินทนนท์
เส้นทางของลูกชายคนเล็กในครอบครัวชนเผ่าปกาเกอญอ ที่อาศัยอยู่ในปาสนวัดจันทร์ เขาเกิดมา
ในปเดียวกับที่โครงการหลวงเข้าไปถึงในหมู่บ้าน ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เด็ก อาจารย์ชิคุ้นเคยกับโครงการหลวงเป็นอย่างดี จากการที่เห็นคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
ท�างานกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวง ตั้งแต่การปลูกผลไม้ อย่างลูกพลับหรือปลูกผักต่าง ๆ ที่โครงการหลวง
ได้มีส่งเสริมคนในชุมชน เป็นการสร้างความยั่งยืนและสร้างอาชีพให้คนในชนเผ่าได้เป็นอย่างดี
“ปที่ผมเกิด 2523 ที่บ้านผมในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าถึง มีเพียงโครงการหลวงและมิชชั่นนารี
สอนศาสนา ผมเรียนรู้วิธีคิด การท�าเกษตร การใช้ดิน ใช้น�้าจากปูย่าตายายที่เป็นเกษตรกรโครงการหลวง
เริ่มจากการปลูกพลับ มีการสอนให้ตัดต่อพันธุ์พลับปากับพันธุ์ที่โครงการหลวงน�าเข้ามา จนได้พลับพันธุ์ดี
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากตั้งแต่เด็ก ด้วยความอยากรู้ อยากเห็นเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาสอนผมก็จะไปแอบดู
กับเขาด้วย ”
“พอผมอยู่ชั้นมัธยม โครงการหลวงมีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน ผมจึงได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน
โครงการหลวงในตอนนั้น มีการอบรมผู้น�าเยาวชนอยู่หลายครั้ง ซึ่งผมก็มีเพื่อนเยาวชนรุ่นเดียวกันที่ยังติดต่อกัน
มาจนถึงวันนี้ มีทงั้ ม้ง อาข่า ปัจจุบนั ไปเป็นสมาชิก อบต. หัวหน้าศูนย์ฯ โครงการหลวง ส่วนผมมาท�างานสานต่อ
ในด้านสิทธิชุมชน ชาติพันธุ์ เผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม”
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จากการเรียนรู้และเปดมุมมองใหม่ที่ได้เข้ามาอบรมเยาวชนผู้น�าโครงการหลวง อาจารย์ชิเลือกเรียนต่อ
ด้านช่างไฟฟ้าตามค�าแนะน�าของครู แม้ขณะนั้นทั้งหมู่บ้านยังไม่มีใครรู้จักปลั๊ก สวิทซ์ หรือสายไฟ หลังจบ ปวช.
อาจารย์ชิตัดสินใจไปเรียนต่อใน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จนจบปริญญาตรี และ
จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลายคนเรียกอาจารย์ชิว่า นักรบทางวัฒนธรรม เขาเป็นที่รู้จักในสังคมจากการที่เขาได้น�าเครื่องดนตรี
ชนเผ่า “เตหน่ากู” เดินทางออกบรรเลง สื่อสารให้คนทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย
“ตอนผมเป็นเด็ก มีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่าเป็นเด็กชาวเขา เพราะเขามีความเชื่อว่า
ชาวเขาค้ายา ชาวเขาปลูกฝน เป็นคนต่างด้าว เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นคนชนเผ่า แต่โชคดีที่ผมเกิดมา
ในครอบครัวทีเ่ ป็นชาติพนั ธุน์ ยิ ม (ethnocentrism) พ่อผมปลูกฝังในเรือ่ งชาติพนั ธุม์ าตัง้ แต่เด็ก การรักธรรมชาติ
รักปา และที่บ้านผมมีเครื่องดนตรีเตหน่า หรือพิณดั้งเดิมของชนเผ่าปกาเกอญอแขวนอยู่ ผมจึงได้เรียนรู้จากพ่อ
ซึ่งพ่อถือเป็นรุ่นท้าย ๆ ในหมู่บ้านเมื่อสามสิบปที่แล้วที่ยังเล่นเครื่องดนตรีนี้อยู่”
“พอได้เรียนรู้แล้ว ผมจึงตั้งปณิธานไว้ว่า จะต้องลบมายาคติที่คนอื่นมีต่อคนชนเผ่า ให้ถูกต้อง สิ่งเดียว
ที่จะเป็นไปได้คือการสื่อสาร โดยใช้สิ่งที่ผมมีคือวัฒนธรรมและน�าดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราว
ชนเผ่าของผมเอง ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง ซึ่งดนตรีท�าให้ผมมีพื้นที่ในการสื่อสารมากขึ้นทั้งในสังคมไทย
และยังได้เดินทางไปในต่างประเทศ ซึ่งผมได้น�ารูปแบบดนตรีที่หลากหลายมาผสมผสานกัน ไม่เป็นวัฒนธรรม
เชิงเดี่ยว มีทั้งพื้นบ้าน ร่วมสมัย มีทั้งภาษาปกาเกอญอ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท�าให้เข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งคน
รุ่นใหม่ สามารถน�าไปต่อยอดได้ เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตเดินทางต่อไปได้อีกครับ”
จากอุดมการณ์และจุดยืนทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชนเผ่า ท�าให้ทุกวันนี้อาจารย์ชิยังคงมุ่งมั่นรักษา
รากเหง้า คุณค่าทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ชีวติ และวิญญาณเอาไว้ น�าติดตัวไปทุกที่ และยินดีทจี่ ะแบ่งปันไปให้เด็ก ๆ
ลูกศิษย์ที่เขาสอนต่อไป
“การเรียนรูเปนสิ่งที่หยุดไมไดนะครับ เปนเรื่องสําคัญมาก
เหมือนวัฒนธรรมถาหยุดเมื่อไหรคือดับสนิท”
“ไปที่ไหนผมจะบอกทุกคนว่าผมเป็นคนปกาเกอญอนะ ผมออกจากบ้านปกาเกอญอได้ แต่เอาหมู่บ้าน
ออกจากใจผมไม่ได้นะครับ ผมออกจากบนดอยที่บ้านผมได้ แต่เอาบนดอยออกจากใจผมไม่ได้ เช่นเดียวกันครับ
ทุกวันนี้ถึงผมตัวจะห่างจากโครงการหลวง แต่เอาโครงการหลวงออกจากใจผมไม่ได้ครับ”
เรียบเรียงโดย นายสหรัฐ สมเจริญ
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
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กาวทันเทคโนโลยี

หุนยนต

AI

ความตองการของมนุษยในอนาคต
กอนอื่นเราควรมาทําความเขาใจวา AI คืออะไร ?
AI ย่อมาจาก Artiﬁcial Intelligence (อาร์ตทิฟคอล อินทอลนิจิน) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์
แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการท�าให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์
หรือเลียน แบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้ หรือมีปัญญานั่นเอง การท�างานของ
ระบบ AI สามารถแบ่งการเรียนรู้ได้ง่าย ๆ 4 กลุ่ม คือ

1 Acting Humanly การกระทําคลายมนุษย
สื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ สามารถ
ใช้เสียงสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสาร มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์โดยสามารถมองเห็น และรับภาพได้โดย
ใช้อุปกรณ์ รับสัญญาณภาพ Machine learning เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของ
เหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

2 Thinking Humanly การคิดคลายมนุษย
ก่อนที่จะท�าให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้อง รู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์
ลักษณะการคิดของมนุษย์ เป็นศาสตร์ด้าน cognitive science เช่น ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเซลล์สมอง
การแลกเปลีย่ นประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหว่างการคิด

3 Thinking Rationally การคิดอยางมีเหตุผล
หรือคิดถูกต้อง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาค�าตอบอย่างมีเหตุผล

4 Acting Rationally กระทําอยางมีเหตุผล
โดยจะตอบสนองต่อการกระท�าแต่ละแบบโดย การน�าเอาสภาพแวดล้อมเข้ามาวิเคราะห์รว่ มด้วย ตัวอย่าง
ล่าสุดคือ AI ของ Google (Deep mind’s Alpha Go) สามารถท�างานโดยการรับรู้และแยกแยะภาพและ
วิเคราะห์ค�าต่าง ๆ ว่าคือภาพหรือค�านั้นหมายถึงอะไรได้ เป็นต้น
เห็นได้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น ได้ขยับเข้ามาใกล้ตัวเราเข้าไปทุกขณะ
ดังนั้นการที่เราเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวไปกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้นั้น จะท�าให้เรามีความพร้อม
ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท�างาน หรือการใช้ชีวิต และ
จากการเพิ่มของประชากรในปัจจุบันท�าให้ความต้องการในเรื่องของการบริโภคเพิ่มขึ้น มีการสร้างสรรค์น�า AI
มาปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของการท�าหุ่นยนต์ที่มีการท�างานของ AI ให้คล้ายมนุษย์มากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ โดรน
และระบบอัตโนมัติของยานพาหนะ
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หุนยนต
หุ่นยนต์ (Robot) หมายถึง เครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิดที่ออกแบบให้สามารถท�างานแทนมนุษย์ในงาน
บางประเภท โดยท�างานด้วยค�าสั่งเดิมซ�้า ๆ ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนและยืดหยุ่นได้ดี สามารถถูกปรับเปลี่ยน
โปรแกรมให้ท�างานได้หลากหลายกว่า และอาจถูกติดตั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artiﬁcial Intelligence : AI)
ท�าให้สามารถตัดสินใจเองได้ และระบบอัตโนมัติ (Automation System) หมายถึงระบบหรือกลไกที่สามารถ
เริ่มท�างานได้ด้วยตัวเอง โดยท�างานตามโปรแกรมที่วางไว้
ประเภทของหุ่นยนต์ตามเทคโนโลยีหลักในตัวหุ่นยนต์ จ�าแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม (Industrial Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกน�ามาใช้ในระบบผลิต ซึ่งสามารถท�างานได้แบบอัตโนมัติ
ตามโปรแกรมที่ถูกเขียนไว้ เช่น แขนกลในงานผลิตสินค้า และหุ่นยนต์บริการ (Service Robot) เป็นหุ่นยนต์
ที่ถูกน�ามาใช้ในงานอื่น ๆ ในโรงงานหรือคลังสินค้านอกเหนือจากงานผลิตแบบอัตโนมัติ หรือใช้ในงานที่ไม่ใช่
งานในอุตสาหกรรม เช่น หุน่ ยนต์ทางการศึกษา หุน่ ยนต์ทใี่ ช้ทางการแพทย์ หุน่ ยนต์สา� รวจอวกาศ โดยเคลือ่ นไหว
ได้มากกว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และท�างานร่วมกับมนุษย์ได้มากกว่า จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมของไทย
ในปัจจุบันเริ่มมีการน�าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัตมิ ปี ระโยชน์ตอ่ ระบบการผลิตสินค้า เช่น ประสิทธิภาพของระบบการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ รอบการผลิตทีล่ ดลง
ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ของเสียจากการผลิตที่ลดลง และความน่าเชื่อถือในการรักษาคุณภาพสินค้าที่เพิ่มขึ้น

อากาศยานไรคนขับ
หากพูดถึงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน หลายคนมักรู้จักโดรนในบริบทของงานอดิเรก
และอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศมุมสูง แต่แท้จริงแล้วโดรนถูกพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานในหลากหลาย
วัตถุประสงค์ เช่น การเกษตรในยุค 4.0 ที่ช่วยในการประหยัดเวลา ลดจ�านวนการใช้แรงงานคน ในการฉีด
หรือพ่นน�้าไปตามท้องไร่นาหรือสวน สามารถตั้งระบบบินแบบออโต้ โดยที่เรากดปุมสั่งงานเพียงครั้งเดียว
การบินโดรนส�ารวจพื้นที่ เพื่อจัดท�าแผนที่ การส�ารวจพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เป็นต้น

ระบบอัตโนมัติของยานพาหนะ
ประสิทธิภาพในเครือข่ายการขนส่งสาธารณะนั้นถือเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้ให้บริการและหน่วยงานของรัฐ
การลดต้นทุนแรงงานมนุษย์จะช่วยปรับสมดุลของความไม่แน่นอนของความต้องการของลูกค้าได้ การน�าเอา
หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการดูแลและช่วยเหลือจะมีความส�าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลในสังคมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด เช่น ผู้สูงอายุ แทนที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกัน
ในป 2021 คาดว่าจะมีการใช้อปุ กรณ์หนุ่ ยนต์เพือ่ จัดหาช่องทางการสือ่ สารใหม่ ๆ เช่น การเข้าถึงความช่วยเหลือ
ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้บริษัทต่าง ๆ ที่พบว่าตัวเองมีสถานที่ที่ยังคงต้องการการบ�ารุงรักษา
ก็จะหันไปหาผู้ให้บริการด้านหุ่นยนต์เพื่อใช้บริการต่าง ๆ แทน เช่น ท�าความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
เป็นเทคโนโลยีลา�้ สมัยทีน่ า่ จับตามอง ส่วนโดรนจะถูกน�ามาใช้เพือ่ ส่งยาทีส่ า� คัญ และติดตัง้ อัลกอริทมึ การมองเห็น
ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบการเดินเท้า ในพื้นที่สาธารณะเพื่อระบุสถานที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ในการแพร่เชื้อไวรัส
เรียบเรียงโดย นายสหรัฐ สมเจริญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลอ้างอิง ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
https://www.depa.or.th/
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วารสารโครงการหลวง

คลินิกพืช

การจัดการความเสี่ยง
RISK MANAGEMENT

แบบมาตรฐานสากล ISO/DIS 31000
แผนกงานอารักขาพืช
เมื่อความผิดพลาดล้มเหลว เป็นสิ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่ในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงานย่อมมีโอกาส
ที่อาจเกิดความผิดพลาดจากปัจจัยต่าง ๆ จะต่างกันก็เพียงความเหมาะสมของวิธีจัดการและแผนรับมือ
หากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย ผลกระทบรุนแรงจนเกินจุดที่จะยอมรับได้
(ภาคธุรกิจคงเป็นการสูญเสียรายได้ขาดทุนล้มละลายพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งทางการค้า หากเป็นหมอก็คือการ
วินิจฉัยโรคและให้การรักษาที่ผิด หากเป็นภาคการเกษตรคือปริมาณไม่ได้ตามแผนและคุณภาพผลิตผลที่ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน) ย่อมจะต้องมีการด�าเนินการบางอย่างเพือ่ ลดความเสีย่ งเหล่านัน้ ดังนัน้ ในปัจจุบนั หน่วยงาน
ที่มีระบบบริหารคุณภาพและการจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีการด�าเนินการกับความเสี่ยงเหล่านี้
ซึ่งเรียกว่า “Risk Management”
“ความเสีย่ ง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอน (uncertainty) ของเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้จากเหตุปจั จัย
ต่าง ๆ ทั้งที่กระท�าเองภายในหรือจากเหตุภายนอก แล้วส่งผลกระทบเชิงลบที่ไม่พึงประสงค์ ท�าให้คลาดเคลื่อน
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้” หรือสรุป คือ “ความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดล้มเหลวจากที่
ตั้งใจไว้” ดังนั้น วิธีจัดการความเสี่ยง คือ “วิธีด�าเนินการเพื่อที่จะลดและก�าจัดความเสี่ยงนั้นไม่ให้เกิดขึ้นหรือ
ลดความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้”
ISO/DIS 31000 เป็นแนวทาง (guidelines) ส�าหรับจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยค้นหาและ
เลือกกระบวนการท�างานใดที่เป็นจุดวิกฤต ที่ไม่สามารถยอมให้ผิดพลาดล้มเหลวได้ (ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพ
จุดวิกฤตให้ชัดเจน เช่น การวินิจฉัยโรคจากผล X-ray ผิด ผ่าตัดผิดคน หรือจ่ายยาผิด ให้เลือดผิดหมู่ ท�าให้
ผู้ปวยเสียชีวิต) และมองมิติอื่นอีกให้ครบทุกด้าน (เช่น รายได้ ชื่อเสียง การสูญเสียทรัพย์สิน ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม) น�ามาเข้าสู่กระบวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) ได้ 7 ขั้นตอน ดังแผนผัง
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กระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) จะต้องค้นหาและระบุความเสี่ยงในกิจกรรม
(activities) ที่ท�าการประเมินแบบ Root cause analysis (RCA) และเทคนิคที่ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง
คือ mind map, 5Why, ﬁshbone diagram และ Swiss cheese ซึ่งมักจะสอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์
หรือจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุมส�าหรับปัจจัยหรือแหล่งสาเหตุของความเสีย่ ง (Risk factor) ตามหลัก 6M คล้ายกัน คือ
• Man บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
• Machine เครื่องมือ
• Material วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ
• Method วิธีการท�างาน
• Management & Matter การบริหารจัดการ และการสื่อสาร เอกสาร
• Mather Nature & Environment ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมถึงเหตุปัจจัยจากภายนอกด้วย เช่น ข้อก�าหนด กฎหมายต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม การหารากของสาเหตุตอ้ งมองให้รอบด้าน และให้ได้รายละเอียดเชิงลึก เช่น ความผิดพลาด
จากการน� า เอกสารส� า คั ญ ไปเข้ า เครื่ อ งย่ อ ยเอกสารแทนที่ จ ะถ่ า ยเอกสาร หากมองผิ ว เผิ น น่ า จะมาจาก
ความผิดพลาด ประมาทเลินเล่อของคน (Man power) ล้วน ๆ แต่จากการค้นหาสาเหตุ พบว่ามาจากการจัดการ
(management) คือการวางเครื่องถ่ายเอกสารติดกับเครื่องย่อยเอกสารซึ่งมีหน้าตาของเครื่องคล้าย ๆ กัน
ไม่ได้จัดแยกโซนของเครื่องถ่ายกับเครื่องย่อยออกจากกันไม่ได้อบรมการใช้งานเครื่อง อาศัยเพียงความคุ้นเคย
และบอกต่อกันของคนที่ปฏิบัติงานมาเป็นทอด ๆ เท่านั้น ไม่มีป้ายบ่งชี้หรือระบบสีเตือนให้ชัดเจน
ข้อสังเกตคือ โดยปกติ “การเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดมักมาจากความผิดพลาดร่วมหลายจุดต่อเนื่องกัน”
ไม่ได้มาจากเพียงหนึ่งสาเหตุ ตัวอย่างแสดงดังผังภาพ

การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
คือขั้นตอนที่ท�าให้ความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์แสดงออกมาเป็นตัวเลขเพื่อท�าให้สามารถวัดค่าและ
ประเมินผลกระทบได้ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ง่าย คือใช้ค่า Degree of Risk = ผลกระทบ (Impact) x
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)และน�ามาประเมินจัดระดับความรุนแรงตามคะแนนความเสี่ยง จึงจะสามารถ
เลือกวิธีที่จะจัดการกับความเสี่ยง (risk treatment) ให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงได้
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การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
น�ำวิธีการจัดการที่เลือกแล้วไปปฏิบัติ (take action)
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มาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยง คือ
1. การตรวจสอบ/เฝ้าระวังเพื่อควบคุม/ลดระดับปัจจัยของความเสี่ยง (Detecting, Controlling, Reducing)
2. แก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นให้ถูกต้องและป้องกันมิให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น (Correcting and Preventing)
3. มีแผนโต้ตอบฉุกเฉิน ตามหลัก Emergency Management, PPRR :
3.1. การป้องกัน (Prevention) การด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน ถือว่าเป็นการป้องกัน
3.2. เตรียมรับมือ (Preparedness) ระบุวิธีการ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ผู้รับผิดชอบควบคุมสั่งการ การฝึกซ้อม
3.3. การตอบสนอง (Response) การสื่อสาร การเข้าควบคุมก�ำกับ
3.4. การฟื้นฟูคืนสภาพ (Recovery) แก้ไข ซ่อมบ�ำรุง ด�ำเนินงานตามเดิมต่อ
4. ส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้น ชี้แนะ รณรงค์ (Support and directing) ส่วนที่ดีให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย เพิ่มผล
สมฤทธิ์
เฝ้าระวังและทบทวนความเสี่ยงคงเหลือ (Monitor and Review the residue risk)
คือการหาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (risk residue) หลังการ take action ซึ่งผลลัพธ์คือต้องสามารถ
ควบคุมได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (tolerance) ท�ำได้โดย
1. ติดตามผล และรายงานความเสีย่ งทีเ่ หลือ (Residual Risk Reporting) จากผลการด�ำเนินการจัดการความเสีย่ ง
2. พิจารณาประสิทธิผลของผลการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยง จาก Residual Risk ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน
3. ทบทวนประเมินประสิทธิผล(Monitoring and Evaluation) ของการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
การสื่อสารและให้ค�ำปรึกษา (Communication and Consultation) และ วางแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Planning) เลือกวิธีการด�ำเนินการเพื่อ สื่อสาร แนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา พัฒนาปรับปรุง
แผนจัดท�ำกระบวนการ เทคนิคการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมใด ๆ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายหลังจากท�ำการ
ทบทวนประเมินผลแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ดังภาพ

ระดับความเสี่ยง

Risk
Treatment
Risk
Residue

Risk
Treatment
and Control
Risk
Residue

Treatment
Control
Communication
Consultation
Management
Planning
Technologies
Risk
Residue

ผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

Risk Management

การจัดการความเสี่ยง คือ “การปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท” เพราะในทุกกิจกรรม
ที่ปฏิบัติงานย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ถึงแม้ว่าความเคยชิน จะท�ำให้ดูเป็นเพียงความผิดพลาด
เล็กน้อย แต่ถ้ามีการวางแผนจัดการความเสี่ยงที่ดีก็จะสามารถลดปัญหาความผิดพลาดเหล่านั้นได้
Reference : International Standard ISO/DIS 31000: 2018 Risk Management -guidelines
		
International Standard ISO/DIS 31010: 2019 Risk Management –Risk Assessment techniques
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รักษสุขภาพ

พืชสมุนไพรใกลตัว

7 ชนิด ที่มากคุณคา

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ โดยมีสมุนไพร
พื้นบ้านที่เป็นประโยชน์และเป็นที่นิยมน�ามาใช้จ�านวน 7 ชนิด ได้แก่

1. ฟาทะลายโจร
มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้ง จีน สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย และได้มีการน�าเสนอ
ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่า กลไกต้านไวรัสของฟ้าทะลายโจร
มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้เจ็บคอ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านรสขมที่นิยมน�ามาใช้รักษาหวัดตั้งแต่
โบราณ ซึ่งประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากชนิด เช่น ไดเทอร์ปนอยด์ (Diterpenoids)
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) และโพลีฟนอล (Polyphenols) ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการติดเชื้อ
ช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยบรรเทาอาการหวัด

2. กระชาย
จากการวิจัยพบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัส ในระยะหลัง
การติดเชื้อและยังพบว่าสาร panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อนและ
หลังการติดเชือ้ และยังมีฤทธิย์ บั ยัง้ การท�างานของเชือ้ เอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุม่ Flaviviridae
family และยับยั้งเชื้อไวรัส picornavirus ซึ่งก่อโรคมือเท้าปาก นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยยับยั้งการ
แบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย

3. ขิง
ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วมักน�ามากินแก้หวัด
ซึ่งขิงนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) และสารต้านการอักเสบ (anti-inﬂammatory)
อยู่มากมาย เช่น Gingerol, Shogoal และ Paradoal มีสรรพคุณแก้ไอและขับเสมหะ
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4. มะขามปอม
ตามต�ารับยาไทยสามารถ “แก้หวัด” ผลมะขามป้อมมีสรรพคุณ”แก้หวัด” เป็นยาแก้ไอ
ละลายเสมหะ โดยพื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด หอบหืด ช่วยส่งเสริมการท�างาน
ของระบบภูมิคุ้มกัน โดยสารส�าคัญในมะขามป้อมสามารถจับกับขาโปรตีนของไวรัสโควิด-19 และ
ตัวรับ ACE2 ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอด และยังเข้าจับกับเชื้อในหลายต�าแหน่งที่มีผลต่อการ
ยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้

5. ขมิ้นชัน
จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่ามีฤทธิต์ อ่ ต้านเชือ้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุเ์ อ ในการป้องกัน
ไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ ทั้งนี้จากการ
จ�าลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่าสารส�าคัญของขมิ้นชัน และ demethoxycurcumine
สามารถแย่งจับกับต�าแหน่งของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้

6. กระเทียม
เป็ น พื ช ที่ นิ ย มน� า มาใช้ รั ก ษาหวั ด อย่ า งยาวนาน มี ฤ ทธิ์ ต ่ อ ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น สาร allicin
ในกระเทียม มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ป้องกันการหลั่งสาร cytokine ที่ท�าให้เกิดการอักเสบ นอกจากนี้
ยังส่งเสริมการท�างานของเม็ดเลือดขาว และช่วยเพิ่มแอนติบอดี้ ชนิด immunoglobulin A (IgA)
ซึ่งเป็นด่านแรกของภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยพบมากที่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร
ตามเยื่อเมือกต่าง ๆ และยังช่วยกระตุ้นการท�างานของ B-cell lymphocyte รวมทั้งกระตุ้นการหลั่ง
ของสาร interferon ซึ่งเป็นสารที่สร้างในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัส จากการจ�าลองภาพสามมิติ
ในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารส�าคัญ quercetin และ allicin ที่พบสามารถแย่งจับกับต�าแหน่ง main
protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโควิด-19 ได้

7. หอมแดง
มีสรรพคุณช่วยให้หายใจสะดวกและโล่งขึ้น เป็นสมุนไพรที่คนเฒ่าคนแก่นิยมน�ามาทุบให้แตก
แล้ววางไว้ใกล้ ๆ ศีรษะเพือ่ ให้เด็กสูดดมตามความเชือ่ ว่าช่วยรักษาหวัดได้ ในทางวิทยาศาสตร์หอมแดง
มีสารประกอบกลุม่ ออร์กาโนซัลเฟอร์ (Organosulfur) เช่น ไดแอลลิลไดซัลไฟด์ (Diallyl Disulphide)
ไดแอลลิลไตรซัลไฟด์ (Diallyl Trisulfide) เอสอัลลิลซิสเทอีน (S-Allyl Cysteine) และอัลลิซิน
(Allicin) เชื่อว่ามีคุณสมบัติต้านการอักเสบและอาจช่วยรักษาโรคหวัดได้
จากสรรพคุณของพืชสมุนไพร ทั้ง 7 ชนิดข้างต้น นอกจากช่วยบรรเทาอาการจากโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันมานานแล้ว ยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโรคอุบัติใหม่ ได้ด้วย หากได้มีปลูกไว้
ประจ�าบ้าน นอกจากจะใช้เป็นพืชผักสวนครัวได้แล้ว ยังเป็นพืชสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย
ขอมูลบางสวนจาก : https://www.sentangsedtee.com , https://www.dmh.go.th
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เกร็ดและแกนโครงการหลวง

เร�่องจร�งของโครงการหลวง (ตอนที่ 1)
รศ.ดร. นุชนาฏ จงเลขา
อดีตผู้อ�านวยการศูนย์อารักขาพืช
ปัจจุบันคณะท�างานที่ปรึกษางานด้านอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

จ�ดเร��มตน
ภาคเหนือมีพื้นที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ทรงเห็นว่ามีพนื้ ทีห่ ลายแห่งรกร้าง เนือ่ งจากการท�าไร่เลือ่ นลอยของชาวเขา เป็นเพราะฝน ต้องการดิน
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์จงึ จะได้ผลขนาดใหญ่และให้นา�้ ยางมาก การตัดไม้ทา� ลายปา (เปดปา) จึงเกิดขึน้ เพราะดินทีเ่ ปดใหม่
จะสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารจ�าเป็นต่อพืช ฝนเป็นพืชเสพติด ผิดกฎหมาย ท�าลายสุขภาพ แต่ราคาแพง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงเห็นโอกาสในการน�าไม้ผลเมืองหนาวทีม่ รี าคาแพง ต้องน�าเข้า
จากต่างประเทศมาให้ชาวเขาปลูกทดแทนการปลูกฝน เพราะพืน้ ทีส่ งู อากาศเย็น จึงทรงเชิญชวนเอกอัครราชทูต
จากประเทศต่าง ๆ ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา และขอความร่วมมือในเรื่องพันธุ์พืชและผู้เชี่ยวชาญในการ
ปลูกพืชเมืองหนาวมาให้ค�าแนะน�า และทรงขอให้ทางคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งขึ้นไปท�าวิจัย
ที่ดอยปุยอยู่แล้ว มาช่วยท�าวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาว
ในช่วงแรกจะเป็นไม้ผล เช่น ท้อ แอปเป้ล และสาลี่
โดยพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
ซื้อที่ส�าหรับการทดลองปลูกไม้ผลที่ดอยปุย เชียงใหม่
จ�านวนสองแสนบาท จึงเรียกกันว่า “สวนสองแสน”

ที่มาโครงการปองกันและกําจัดศัตรูพ�ชบนที่สูง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเรื่องการรักษาปา โดยให้มีการปลูกแฝกหอม
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ทรงแนะน�าประโยชน์ของการปลูกแฝกไว้หลายข้อ เช่น (1) แฝกมีรากยาว
จึงสามารถเกาะยึดดินไม่ให้พังทลาย (2) รากของแฝกมีน�้ามันหอมระเหยที่สามารถไล่/ฆ่าปลวกและศัตรู
ในดินได้ (3) แฝกสามารถน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมทรงเน้นย�้า
ในเรื่องการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ทรงเข้าพระทัยดีว่า เมื่อปลูกพืชต้องมีศัตรูพืช ทรงแนะน�า
ให้ดูแลการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง ควบคุมการใช้ให้ดี โดยพระองค์ท่านยังทรงเข้าพระทัยดีว่า เกษตรกรเป็นคน
เข้าใจยาก และอาจไม่ท�าตาม จึงทรงสอนว่า ให้ชี้ให้เกษตรกรเห็นพิษภัยของสารเคมีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของ
เกษตรกรเอง คือ เมื่อฉีดพ่นบนพืชละอองสารเคมีจะลอยอยู่ในอากาศ เข้าจมูก เข้าตา เข้าทุกส่วนของร่างกาย
ผู้พ่น เมื่อตกลงพื้นดิน ส่วนนี้เมื่อสะสมในดินก็จะเป็นพิษต่อสัตว์ในดิน เมื่อถูกฝนชะลงน�้าก็จะเป็นภัยต่อสัตว์น�้า
และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน�้า ก็คือตัวเกษตรกรเองและครอบครัว
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โครงการป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชบนที่สูง ในขณะนั้นน้อมรับใส่เกล้าฯ
และด�าเนินการตามที่ทรงแนะน�าปัจจุบันคือแผนกงานอารักขาพืช ได้สร้างทีม
หมอพืชประจ�าทั้ง 35 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ 4 สถานีเกษตรหลวง
ซึ่งท�าหน้าที่วิจัย จ�านวนทั้งสิ้น 53 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจสารพิษตกค้างอีก
39 คน โดยมีผู้ช่วยอีกแห่งละ 1 คน
การควบคุมศัตรูพืชนั้น ใช้หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ Integrated Pest Management
(IPM) ในทั้ง 3 ระบบการปลูกพืชคือระบบ GAP, Global GAP และ Organic เน้นการป้องกันดีกว่าแก้ไข
มีการจัดการดิน การจัดการพืช และจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ระบบออร์แกนิคไม่ใช้สารเคมีใด ๆ แต่ระบบ GAP, Global GAP ใช้สารเคมีที่เฉพาะแนะน�าและอนุญาตให้ใช้
ภายใต้การควบคุม ใช้สารเคมีเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ดูแลระบบ

แผนกงานอารักขาพืช นอกจากมีคลินกิ พืชช่วยตรวจวินจิ ฉัยโรคพืช อาการทีเ่ กิดจากการท�าลายของแมลง/
สัตว์ศตั รูพชื อาการผิดปกติจากสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมแล้ว ยังช่วยตรวจเชือ้ โรคในดินในน�า้ ในพืช ในเมล็ดพันธุ์
และต้นพันธุ์อีกด้วย
การผลิตพืชอินทรียใ์ นโครงการหลวง ใช้แมลงศัตรูพชื ธรรมชาติ เช่น มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แมลงช้าง
ปกใส แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน ในการควบคุมศัตรูพืช

มีการใช้ฟโรโมนล่อแมลงวันผลไม้ ฟโรโมนล่อผีเสื้อหนอนใยผัก ฟโรโมนล่อด้วงหมัดผัก และฟโรโมน
ล่อแมลงวัน ซึ่งเป็นการน�าผลงานวิจัยมาใช้

ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังได้น�าสารชีวภาพและชีวภัณฑ์มาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชในพืชอินทรีย์
นานกว่าสองทศวรรษ ได้แก่ สารชีวภาพจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา แบคทีเรีย
บาซิลลัส ในการควบคุมโรคพืช เชื้อแบคทีเรีย (Bt) ในการควบคุมหนอน ราบูเวเรียและราเมทาไรเซียมในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นต้น
โปรดติดตามอ่านต่อในฉบับหน้า
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วารสารโครงการหลวง

แนะนําผลผลิต

ควินัว

(Quinoa)
.....

ธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะส�าหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัติ
และสามารถบริ โ ภคเพื่ อ ทดแทนโปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ ไ ด้ มี โ ปรตี น สู ง ถึ ง
ร้อยละ 16 - 18 จึงเหมาะส�าหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วย
รวมทั้ ง กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคที่ แ พ้ น�้ า ตาลแลคโตสและกลุ ่ ม ผู ้ ป  ว ยโรคเบาหวาน
มีกรดอะมิโนที่เด็กต้องการซึ่งพบในนมแม่ มีแคลเซียมมากกว่าข้าวสาลี
ถึงสองเท่ามีไฟเบอร์ช่วยระบบย่อยอาหาร อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
และมีสารต้านการอักเสบหรือบาดเจ็บของเซลล์ นักโภชนาการได้ยกย่อง
ควินัวให้เป็นสุดยอดอาหารทรงคุณค่าอันดับที่ 4 ของโลก
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ขาวกลองควินัวทอด 3 รส
วิธีทํา

สวนผสม

1 ผสมข้าวกับควินัวให้เข้ากัน
2 เติมพริกแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ผงลาบ เครื่องปรุงต่าง ๆ
3 ผสมให้เครื่องแกงเข้ากัน จากนั้นเติมไข่ไก่ หรือเติมนมข้นหวาน
ในสูตรแกงเขียวหวาน

4 เติมถั่วฝักยาวและโหระพา จากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมขนาดพอดีค�า
5 ชุบแป้งสาลีและชุบไข่ไก่และเกล็ดขนมปัง
6 ตั้งน�้ามันในกระท�าให้ร้อน ใช้ไฟปานกลาง จากนั้นน�าข้าวปั้นทอด
ในน�้ามันให้มีสีเหลือง

7 เสิร์ฟ ข้าวกล้องควินัวทอด 3 รส คู่กับผักสด พร้อมรับประทาน

ควินัว
ข้าวกล้องไก่ปา
น�้าพริกแกงเผ็ด
ผงแกงเขียวหวาน
ผงรสลาบ
ไข่ไก่
นมข้นจืด
ถั่วฝักยาว
ใบโหระพา
แป้งสาลี
เกล็ดขนมปัง
ผงปรุงรส

400
400
15
15
15
2
10

ณฐิฒา รอดขวัญ , พิสมัย ศรีชาเยช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
ฟอง
กรัม

ขาวกลองดอย
โครงการหลวง

ขาวกลองเฮงาะเลอทิญ
เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า ของชนเผ่าลั้วะหรือละว้า ซึ่งค�าว่า
“เฮงาะ” ในภาษาละว้า หมายถึง “ข้าว” ข้าวเฮงาะเลอทิญ
มีเมล็ดข้าวสั้นและใหญ่ ข้าวนิ่มหุงขึ้นหม้อ อุดมไปด้วย
แคลเซียม ธาตุเหล็ก และธาตุสังกะสี

ขาวกลองไกปา
ข้าวกล้องไก่ปา เป็นข้าวของชนเผ่าปกาเกาะญอ
มีลักษณะเมล็ดยาวเรียวคล้ายข้าวหอมมะลิ มีปริมาณ
ธาตุเหล็กใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ

ขาวกลองเหลือง
เป็นข้าวจ้าวของชนเผ่าปกาเกาะญอและละว้า
ค�าว่า “บือ” ในภาษากะเหรี่ยงหมายถึงข้าว ส่วนละว้า
เรียกว่า “ข้าวเหลือง” มีลกั ษณะเมล็ดเรียวสัน้ หุงขึน้ หม้อ
มีกลิน่ หอม มีสารแกมมาออไรซานอล ธาตุโพแทสเซียม
และธาตุเหล็ก

วิธีการหุงขาวกลองดอยโครงการหลวง
ใส่น�้าข้าว 1 ส่วน ต่อ น�้า 2 ส่วน โดยไม่ต้องแช่ข้าว จะได้ข้าวกล้องดอยโครงการหลวงที่หอม กินกับอะไรก็อร่อย

ช่องทางการสัง
้ สินค้า และติดตามโปรโมชัน
่ ซือ
่ ต่าง ๆ

Royal Project Ofﬁcial

โครงการหลวง

@Royalproject
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LAZADA

Line Official

FB Fanpage

Facebook

จุดจําหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ มูลนิธโิ ครงการหลวง
กรุงเทพฯ

1. สาขา อ.ต.ก.
โทร. 0-2279-1551
2. สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทร. 0-2942-5686-9 ตอ12
หรือเบอรตรง 0-2561-0197
3. สาขา ดิโอลดสยามพลาซา
โทร. 0-2225-0623
4. สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง 1
โทร. 0-2535-4070
5. สาขา ทาอากาศยานดอนเมือง 2
โทร. 0-2535-4070
6. สาขา ฟวเจอรพารค รังสิต
โทร. 0-2958-5925
7. สาขา บองมารเซ
โทร. 0-2158-0673
8. สาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขา 1 (SD5)
โทร. 0-2134-8888 ตอ 6260
9. สาขา ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขา 2 (LB3)
โทร. 0-2134-8888 ตอ 6212
10. สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-354-4720
11. สาขา วังแดง
โทร. 02-123-8731

ติดตอสอบถาม :
งานขายเชียงใหม

65 หมู 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท : 0 5321 1613 แฟกซ : 0 5322 2671

เชียงใหม

1. สาขา ถนนสุเทพ
โทร. 0-5321-1656 ตอ 241 "อย่าลืม พกถุงผ้ามาช้อปปิ้งนะคะ"
2. สาขา ทาอากาศยาน จ.เชียงใหม
โทร. 053-922-127
3. สาขา เชียงใหม 89 พลาซา
โทร. 053-141-855
4. สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
โทร. 052-001-500
5. สาขา แมเหียะ (Outlet)
โทร. 053-114221 ตอ 455
6. สาขา ตลาดโลตัสคำเทีย่ ง (จำหนายไมกระถางและปุย อินทรีย)
โทร. 0-5323-1826
7. ครัวโครงการหลวง (จำหนายอาหารและเครือ่ งดืม่ )
โทร. 0-5208-0660

เชียงราย

สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
โทร. 053-179-920

อุดรธานี

สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
โทร. 042-921-275

งานขายกรุงเทพฯ

สาขา ร้านฯ

ร้านโครงการหลวง

50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ10900
โทรศัพท : 0 2579 4747 ตอ 102-112 แฟกซ : 0 2561 4286

