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ขาวเดน
องคมนตรีประชุมหารือความรวมมือ
และสนับสนุนทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษา
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธโิ ครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง รวมประชุมหารือความรวมมือและการสนับสนุน
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา รวม 5 แหง ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ไดรวมทํางานถวายในลักษณะอาสาสมัคร
สืบสาน และตอยอดมาถึงปจจุบัน กอกําเนิดองคความรูมากมาย ในทุกมิติของการพัฒนาบนพื้นที่สูง บังเกิดผล
ตอการพัฒนาทั้งดานการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยมหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมและสงเสริมความรวมมือทางวิชาการในทุกมิติ และสงเสริมให
นักวิชาการ คณาจารย นักศึกษาและบุคลากรของโครงการหลวง ในลักษณะการศึกษาวิจัยรวมกัน รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการเปนสถาบันเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวง เพื่อเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในและ
ตางประเทศตอไป ประกอบดวย

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต
องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมหารือกับ ดร.จงรัก
วัชรินทรรตั น อธิการบดี และคณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมหารือกับ
รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี คณะผูบริหาร และคณาอาจารยอาสาสมัคร
ของมหาวิทยาลัยแมโจ
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. รวมประชุมหารือกับ
ศาสตราจารยคลินิก นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดี คณะผูบริหาร
และคณาอาจารย อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
องคมนตรี ประธานกรรมการบริ ห ารมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ประชุมหารือกับ ดร.สุรพล ใจวงศษา รักษาราชการแทนอธิการบดี
คณะผูบ ริหาร คณาจารย อาสาสมัคร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา

R A J A M A N GALA UNIVERSITY OF TE CHNOLOGY LANNA
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วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมหารือกับ รศ. ดร.สุวิทย
แซเตีย อธิการบดี คณะผูบริหาร และคณาจารย ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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ขาวเดน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมรานโครงการหลวง
สาขาดิโอลดสยาม และสาขาบองมารเช

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
โครงการหลวง ได เ ดิ น ทางไปตรวจเยี่ ย มร า นโครงการหลวง 2 สาขา ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได แ ก
รานโครงการหลวง สาขาดิโอลดสยาม ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร ซึง่ เปดบริการมากวา 29 ป
และรานโครงการหลวงสาขาบองมารเช ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ซึ่งเปดบริการ
มาเปนเวลา 14 ป โดยรานโครงการหลวงทั้งสองแหง เปนจุดจําหนายผลิตผลผลิตภัณฑโครงการหลวงและ
โครงการสวนพระองคตาง ๆ จากจํานวนรานโครงการหลวงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งสิ้น 10 แหง
ผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่เกิดจากความสําเร็จจากการวิจัย ไดผานกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ที่ไดมาตรฐานภายใตขอกําหนดสากล และสงจําหนายในราคาที่เหมาะสมแกประชาชน โดยโครงการหลวง
ไดดาํ เนินการปรับปรุงรานจําหนายทัง้ สองแหงซึง่ ตัง้ อยูใ นชุมชนใหมคี วามทันสมัย กวางขวาง มุง เนนความสําคัญ
ในมาตรการปองกันโรคโควิด-19 แบบ New Normal และการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อลด
ความแออัด มีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑตาง ๆ อาทิ ผัก ผลไม ดอกไมเมืองหนาว พืชไร ชา กาแฟ
ผลิตภัณฑแปรรูป และอื่น ๆ อีกกวา 500 รายการ อยางเปนสัดสวน
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ขาวเดน
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
รวมกับศูนยพัฒนาโครงการหลวง สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดอยางยั่งยืน

มูลนิธิโครงการหลวง รวมกับ ปปส.ภ.5 รวมใหโอกาสผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่สูง ซึ่งเปน
ผูเลิกยาเสพติดไดเด็ดขาด มีความประพฤติดี ไดรับการรับรองจากปกครองทองถิ่น ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
และโรงพยาบาลในพื้นที่ ใหไดรับการฝกอาชีพภาคการเกษตรจากโครงการหลวง ใหสามารถมีรายไดตอเนื่อง
ดูแลตนเอง ครอบครัว และเปนตนแบบใหแกสมาชิกคนอื่นของศูนยพัฒนาโครงการหลวงได โดยไดสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพแกผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 5 ราย ภายใตการดูแลในพื้นที่ของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมแฮ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก และศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร โดยได
สนับสนุนทุน วัสดุ อุปกรณ ในการทําคอกและอาหารหมู โดยจัดใหศูนยเปนพี่เลี้ยงและดูแลอยางตอเนื่อง
ครบวงจร ตัง้ แตการเลีย้ งดู โรคปศุสตั ว การขยายผล และการจําหนายตามแนวทางของมูลนิธโิ ครงการหลวงตอไป
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งานวิจัยใช ไดจริง

อะโวคาโด

Early Ruehle
คุณภาพดี เก็บผลเร็ว
โอกาสทางการตลาดสูง

เรื่องโดย สานิตย นิรพาธ
นักวิชาการงานวิจัยและพัฒนาไมผล
ฝายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง

A
V
O
C
A
D
O

อะโวคาโด (Avocado) เปนไมผลในวงศ Lauraceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Persea americana Mill
โดยพืชในสกุล Persea มีอยูประมาณ 50 ชนิด สวนใหญมีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเหนือและใต และมี 3 ชนิด
ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย คือ อินทรา (Persea gamblei) ยางบงยางโบง (Persea kursei Kosterm)
และเอียน (Persea membranacea Kosterm)
อะโวคาโดเปนไมผลยืนตนทีม่ ใี บเขียวตลอดป ใบเปนใบเดีย่ วเรียงสลับบนกิง่ ออกดอกเปนชอตรงปลายกิง่
ชอดอกเปนแบบแพนนิเคิล (Panicle) ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ โดยการบานของดอก มี 2 แบบ ไดแก
(1) แบบ ก.(type A.) โดยอะโวคาโดในกลุม นีต้ ดิ ผลไดยาก ไดแก โซเควท (Choquette) คอลลินสัน (Collinson)
ลูลา (Lula) มอนโร (Monroe) ปเตอรสัน (Peterson) เทเลอร (Taylor) คาโน (kanoe) วอลดิน (Waldin)
ปากชอง 1-14 ปากชอง 2-4 ปากชอง 2-6 และแฮส (Hass) (2) แบบ ข.(type B.) อะโวคาโดสามารถผสม
ตัวเองไดคอนขางดี ไดแก บูท 3 (Booth-3) บูท 5 (Booth-5) บูท 8 (Booth-8) ฮอล (Hall) ลินดา (Linda)
โพลล็อค (Pollock) รูเฮิลร (Ruehle) กําปง (Kampong) ปากชอง 2-8 ปากชอง 3-3 ปากชอง 2-5 เฟอรออเท
(Fuerte) ซึ่งอะโวคาโดมีลักษณะเปนผลเดี่ยว มีรูปรางหลายลักษณะ เชน ผลรูปไข ผลกลม ผลยาวมีทั้งสีเขียว
สีเขียวปนเหลืองหรือสีมวง ผิวอาจจะเรียบเปนมันหรือขรุขระ มีเนื้อสีเหลืองออนถึงเหลืองเขม และมีเมล็ด
ขนาดใหญมีหลายลักษณะ เชน ลักษณะคลายลูกขางหรือกลมแปนหรือแหลม
มูลนิธิโครงการหลวง เริ่มนําอะโวคาโดมาสงเสริมใหเกษตรกรชาวเขาปลูกเปนอาชีพ ตั้งแตป พ.ศ. 2522
จนกระทั่งเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญและมีคุณคาทางอาหารสูงชนิดหนึ่งบนพื้นที่สูง มีงานวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการคัดเลือกพันธุอะโวคาโดที่มีคุณภาพดีมีลักษณะตรงตามความตองการของตลาด
ผลผลิตมีคุณภาพเนื้อดี มีเปอรเซ็นตไขมันสูง เนื้อนิ่มแนนไมเละ ไมมีเสี้ยน ไมมีรสขื่น และกลิ่นฉุน โดยมีการ
สงเสริมการปลูกอะโวคาโดเปนการคา จํานวน 6 พันธุ ไดแก พันธุป เ ตอรสนั (Peterson) บัคคาเนีย (Buccaneer)
บูท 7 (Booth-7) บูท 8 (Booth-8) แฮส (Hass) และพิงคเคอรตัน (Pinkerton) โดยแตละพันธุมีชวงเวลา
เก็บเกี่ยวไมตรงกัน เพื่อใหมีผลผลิตออกจําหนายระยะเวลายาวตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึง มกราคม
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Buccaneerr

Hass

Pinkerton
ภาพที่ 1 พันธุอะโวคาโดที่มีการสงเสริมใหปลูกในมูลนิธิโครงการหลวง
ในป พ.ศ. 2564 มูลนิธิโครงการหลวงมีการคัดเลือกพันธุอะโวคาโดพันธุใหม คือ พันธุ Early Ruehle
ซึง่ เปนพันธุ Bud sport mutation ปลูกบนระดับความสูง 700-1,200 เมตร จากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง เปนพันธุท ี่
ตองการนํ้าแตไมชอบนํ้าขังบริเวณโคนตน มีลักษณะผลเปนรูปทรงนํ้าเตา ผิวเรียบ สีเขียวเขม มีขนาดปานกลาง
เนื้อผลสีเหลืองเขมมีไขมันรอยละ 12.96 เปลือกบาง และเมล็ดมีขนาดเล็ก ดัชนีเก็บเกี่ยวอายุผล 167 วัน
โดยผิวผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเขมเปนสีแดงมวงรอยละ70-90 ของพื้นที่ผิว และเยื่อหุมเมล็ดเปลี่ยนเปน
สีนํ้าตาลถึงดํา ผลสุกสีผิวผลเปลี่ยนจากเขียวเขมเปนสีแดงมวง ถึง มวงดํา รสชาติดีที่สุดหลังเก็บผล 3-5 วัน
พันธุ Early Ruehle เปนพันธุใหมที่มีคุณภาพ และใหผลผลิต
แตกตางจากพันธุสงเสริมเดิม โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วกวา
พันธุ Peterson ประมาณ 1-2 เดือน และรสชาติอรอย คุณภาพ
เทียบเทาพันธุ Hass จึงเหมาะสําหรับงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
เกษตรกร และดานการตลาด (ตารางที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 2 ลักษณะประจําพันธุของอะโวคาโดพันธุ Early Ruehle และ พันธุสงเสริม
พันธุ

ประเภท นํ้าหนัก
ดอก
ผล

ผิวผล

สีผล

สีเนื้อ

อายุผล

ชวง คุณภาพ
เก็บเกี่ยว ผล

Early Ruehle

ข (B)

159-240

เรียบ

เขียวเขม-มวง

เหลืองเขม

Peterson

ก (A)

200-300

เรียบ

เขียวอมเหลือง

เหลือง

Buccaneer

ข (B)

250-400 ขรุขระเล็กนอย

เขียว

เหลือง

Booth 7

ข (B)

250-500 ขรุขระเล็กนอย

เขียว

เหลือง

171

ต.ค.-พ.ย.

ดี

Booth 8

ข (B)

240-400 ขรุขระเล็กนอย

เขียว

เหลือง

177

ต.ค.-พ.ย.

ดี

Pinkerton

ก (A)

100-350

ขรุขระ

309

พ.ย.-ม.ค.

ดีมาก

Hass

ก (A)

100-300

ขรุขระ

242-251 พ.ย.-ม.ค.

ดีมาก

เขียวเขม-มวง เขียวอมเหลือง
มวง

เหลือง

159-240 พ.ค.-มิ.ย.
160

ดี

ก.ค.-ก.ย. ปานกลาง

181-187 ก.ย.-พ.ย.

ดี
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณภาพผลอะโวคาโด พันธุ Early Ruehle กับพันธุ Hass
พันธุ

นํ้าหนักผลสุก
(กรัม)

คุณภาพผล
ความแนนเนื้อ ความหนาเนื้อ
(นิวตัน)
(มม.)

ปริมาณรอยละ

Hass

215-250

0.33

23.01

69.27

16.18

14.55

Early Ruehle

157-240

0.22

12.69

75.90

15.51

8.06

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การนําองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกพันธุ Early Ruehle สูงานสงเสริมอาชีพเกษตรกรบนที่สูง
พื้นที่โครงการหลวง โดยในป 2563 ไดเริ่มการสงเสริมการปลูกใหแกเกษตรกร จํานวน 5 ศูนย ไดแก
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงขุนวาง หนองหอย หนองเขียว ขุนแปะ ปางดะ และหวยเสีย้ ว เกษตรกร จํานวน 9 ราย
พื้นที่ 14 ไร และในป 2564 ไดสงเสริมเกษตรกรปลูกจํานวน 3 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง
แมแพะ อินทนนท เกษตรกร จํานวน 15 ราย พื้นที่ 15 ไร

ภาพที่ 2 แปลงเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมการปลูกอะโวคาโดพันธุ Early Ruehle

การแปรรูปผลผลิต
ผลอะโวคาโด สามารถใชไดทั้งการรับประทานผลสด ใชประกอบอาหารตางๆ และการแปรรูป เพื่อสกัด
นํ้ามัน ใชในอุตสาหกรรมทําเครื่องสําอางตางๆ เชน ทําสบู ครีม แชมพู และอื่นๆ
สําหรับการบริโภคผลสดนั้น สามารถรับประทานเปลาๆ รับประทานรวมกับสลัด ไอศกรีม นํ้าผึ้ง นมขน
การทํามิลลเชค แตไมควรใหเนื้อผลอะโวคาโดสุกโดนความรอนเพราะจะทําใหมีรสขม
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ปอเปยะสด
ผักเคลโครงการหลวง
โดย เจนณรงค สุริเย (เชฟแดง)
Executive Chef ตางประเทศลาว
บริษัทวิวมอล เวียงจันทน ประเทศลาว (โรงแรมและอาหาร)

สวนผสม

แผนปอเปยะสด
ผักเคล
สวีทเบซิล
ขึ้นฉายโครงการหลวง
ผักชีไทย
มิ้นท
แอปเปล/แตงกวา /แฮม
ไขตม

วิธีทํา

ตามจํานวนที่ตองการ
จํานวน 1 เทาของแผนปอเปยะ
เด็ดเปน ใบ ๆ เทาจํานวนแผนปอเปยะ
เด็ดเปนชอ ๆ เทาจํานวนแผนปอเปยะ
เด็ดเปนยอด ๆ เทาจํานวนแผนปอเปยะ
เด็ดเปนชอ ๆ เทาจํานวนแผนปอเปยะ
เทาจํานวนแผนปอเปยะ (1 ลูกผาได 6 ชิ้น)

1. นํา แตงกวา และแอปเปล หั่นเปนแทงยาวประมาณ 2.5 นิ้ว
2. หั่นแฮมเปนเสนขนาด 1x2.5 นิ้ว ไขตมผาเปน 6 ชิ้น
3. นําแผนปอเปยะสดตัดครึ่งแชนํ้าใหออน
4. นําวางบนภาชนะทรงแบนขนาดใหญกวาแผนปอเปยะ นําแตงกวา แอปเปล ที่หั่นไว
อยางละ 1 ชิน้ ไขตม 1 ชิน้ ผักเคล 2 ใบ ผักชีไทย 1 ยอด มิน้ ท 1 ชอ สวีทเบซิล 1 ใบ
ขึ้นฉาย 1 ชอ วางเรียงซอนเปนแนวเดียวกัน ในขางใดขางหนึ่งของแผนปอเปยะ
ที่เตรียมไว จากนั้นมวนหอไสใหแนนสวยงาม จัดลงจาน (6-8 ชิ้นตอจาน) พรอมเสิรฟ

สวนผสม

1. นํ้าจิ้มซีฟูด
2. นํ้าจิ้มไกแมประนอม
3. ซอสคิโคแมน
4. ซอสมิริน
5. นํ้าเชื่อม

นํ้าจิ้มสําหรับปอเปยะสด
วิธีทํา

1
1
1/3
1/3
1/2

ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง
ถวยตวง

นําสวนผสมทั้ง 5 ผสมรวมกัน
ตั้งไฟใหเดือด ตั้งทิ้งไวใหเย็น
กอนรับประทาน ทุบถั่วลิสง
คั่วโรยบนนํ้าจิ้มดวย
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แนะนําผลผลิต

ผัโครงการหลวง
กเคล
.....

ผั ก เคล (Kale) หรื อ คะน า ใบหยิ ก ซู เ ปอร ฟู  ด ของหนุ  ม สาว
สายสุ ข ภาพในยุ ค นี้ ผั ก เคลต ม สุ ก 1 ถ ว ยหรื อ ประมาณ 118 กรั ม
มีสารอาหารมากมาย เชน โปรตีน, แคลเซียม, โพแทสเซียม, ธาตุเหล็ก,
แมกนีเซียม, วิตามินเอ, วิตามินซี, วิตามินเค, วิตามิน บี1 บี2 บี3,
ไฟเบอร สารลูทีน และซีแซนทีน ในปริมาณมาก สามารถประกอบอาหาร
ได ห ลากหลายชนิ ด ที่ นิ ย มทํ า คื อ ทํ า สมู ท ตี้ และป  น เป น นํ้ า ผั ก ป  น
ซึ่งเปนเมนูที่นิยมของสายสุขภาพในปจจุบัน

สวีทแรดิช
Sweet Radish

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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บทความ

กวาจะมาเปนผลผลิต

“โครงการหลวง”
สงจากชาวดอย สู…คนเมือง

เรื่องโดย ฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
ปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ มูลนิธิโครงการหลวงมุงมั่นพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการปลูกผักของเกษตรกรชาวเขาในพืน้ ทีส่ ง เสริม เพือ่ ใหไดผลผลิตที่ สด สะอาดปลอดภัย
และมีความหลากหลาย ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การสนับสนุนผลผลิตจากภายใตที่ตราสัญลักษณ
“โครงการหลวง” จึงสงประโยชนโดยตรงแกชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ
ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน พะเยา และตาก รวมกวา 59,000 ครัวเรือน ซึ่งเปนกลุมผูผลิต
สําคัญ ทําใหพวกเขามีอาชีพสุจริต ไมหันกลับไปดํารงชีพดวยการปลูกฝน และทําไรเลื่อนลอย ซึ่งสงผลตอความ
มั่นคงของประเทศ
52 ป ของการดําเนินงานพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มูลนิธิโครงการหลวงไดพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า ไปจนถึงปลายนํ้า แปลงผลิตของเกษตรกร
ซึ่งสวนใหญในอดีตเปนพื้นที่ปลูกฝนและไรเลื่อนลอยจนธรรมชาติถูกทําลาย ไดปรับเปลี่ยนเปนพื้นที่เกษตร
เมืองหนาว ดวยการจัดการพื้นที่ในระบบอนุรักษดินและนํ้า ไดแก การทําขั้นบันได การปลูกหญาแฝก
เพือ่ ปองกันการพังทลายของดิน การปลูกพืชในโรงเรือนเพือ่ ลดการใชพนื้ ทีแ่ ละเพิม่ คุณภาพใหแกผลผลิต รวมถึง
การใชชีวภัณฑทดแทนสารเคมี ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงไดตอยอดโดยการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
มาใชในการจับพิกัดรายแปลง เพื่อใหการใชประโยชนพื้นที่เกษตรเหมาะสมตามหลักวิชาการและถูกกฎหมาย
แยกพื้นที่เกษตรและพื้นที่ปาออกจากกัน เพื่อความสมดุลของสิ่งแวดลอม ผลผลิตที่สงจําหนายจึงเปนผลผลิต
ที่มีคุณคาไมทําลายสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
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ในดานคุณภาพ มูลนิธิโครงการหลวงไดนําระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยมาควบคุมกระบวนการ
เพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว รวมถึงการคัดบรรจุผลิตผล เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ และความปลอดภัยตอ
ผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม ปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่สงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง ไดรับการ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งหมายถึงการผลิตตั้งแตระดับแปลง จนถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
และสงถึงมือผูบริโภคไดผานการตรวจสอบในระดับเขมขน
ผักเปนพืชกลุมแรกที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ และมาตรฐาน Mc Donald’s GAP มาตรฐานเกษตรอินทรียที่รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มาตรฐานเกษตรอินทรีย รับรองโดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
ระบบการเพาะปลูกที่ดี หรือที่เรียกกันวา GAP (Good Agricultural Practice) จะเนนวิธีการควบคุม
และป อ งกั น การเกิ ด ป ญ หาในกระบวนการผลิ ต มากกว า การแก ไ ข นอกจากจะทํ า ให เ กิ ด ความปลอดภั ย
ในผลผลิตแลว ยังเพิ่มความปลอดภัยใหแกเกษตรกรผูผลิต และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูความยั่งยืนของ
ระบบการเกษตร
การเพาะปลูกภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย (Organic Thailand) เปนการควบคุมความปลอดภัย
ในระดับเขมขนตั้งแตแปลงผลิตที่ตองไมมีสารเคมีตกคางมากอนการผลิต รวมทั้งควบคุมกระบวนการผลิตที่
ไมอนุญาตใหใชสารเคมีในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มสงเสริมการปลูกผักอินทรีย
มาตั้งแตป พ.ศ. 2545 โดยพัฒนาการผลิตพืชผักเมืองหนาว แบบไมใชสารเคมีเกษตร ใชแตวัสดุธรรมชาติ
และใชขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพบนที่สูง เพื่อเพิ่มความทนทานตอโรคและแมลงใหกับพืช
ที่ปลูก การผลิตผักอินทรียของโครงการหลวงปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรียทั้งของกรมวิชาการเกษตร
และสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM Accredited) ตั้งแตการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว จนถึงการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว ปจจุบัน มีเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย 812 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
18 แหง พืน้ ทีป่ ลูก 1,846 ไร สามารถปลูกผักอินทรีย 40 ชนิด ผลิตผลของเกษตรกรไดผา นการรับรองมาตรฐาน
พืชอินทรียจากกรมวิชาการเกษตรและสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย มาอยางตอเนื่องทุกป
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ในกระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว นอกจากการดูแลผลิตผลอยางใกลชิดดวยระบบมาตรฐาน
แลว โครงการหลวงยังมีการบันทึกขอมูลดวยระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร (E-Farm) การฝกอบรม
ดานเทคโนโลยีการผลิตผัก มาตรฐานตาง ๆ ในการจัดการสิง่ แวดลอมทีย่ งั่ ยืน รวมถึงการตรวจสุขภาพเกษตรกร
ประจําป เพื่อสรางสุขอนามัยที่ดีใหแกเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเปนบุคคลสําคัญในกระบวนการผลิต
อีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสําคัญ คือ การตรวจสอบสารตกคางในผลผลิต โดยกระบวนการตรวจสอบ
3 ระดับ ตั้งแตในแปลงกอนการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะตองไดรับการตรวจสอบ 1 ครั้ง เพื่อใหแนใจวาไมมีสาร
ตกคางเมื่อเก็บเกี่ยว จากนั้นจะมีการตรวจครั้งที่ 2 ที่หองตรวจวิเคราะหสารในโรงคัดบรรจุของสถานี/ศูนยฯ
และครั้งที่ 3 เมื่อขนสงผลผลิตไปถึงศูนยผลิตผลโครงการหลวง เปนการเก็บตัวอยางไปตรวจอยางละเอียด
ผานเครื่อง GC และ HPLC ซึ่งสามารถระบุประเภท ชนิด และปริมาณของสารเคมีตกคางได หากพบผลิตผล
ที่มีปริมาณสารตกคางเกินเกณฑที่กําหนดจะทําลายทิ้งทันที
ในดานของความปลอดภัยในกระบวนการคัดแยกผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่โรงคัดบรรจุ ไดนํามาตรฐาน
GMP และ HACCP มาควบคุม เพื่อใหเสนทางผลผลิตเปนไปตามขอกําหนด สามารถทวนสอบขอมูลผูผลิต
สถานที่ผลิต และวันผลิตสินคาไดบนฉลากสินคาที่ติดอยูบนบรรจุภัณฑ
จากกระบวนการจัดการตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าของผลผลิตภายใตตราสัญลักษณ “โครงการหลวง”
โดยการควบคุมของมูลนิธิโครงการหลวง จึงมั่นใจไดวา ผลิตผลที่ซื้อไปรับประทานนั้น ดี อรอยสําหรับผูบริโภค
และดีตอคุณภาพชีวิตของคนบนพื้นที่สูง

ชองทางติดตาม

ขาวสาร

ของโครงการหลวง
Facebook
Fanpage : โครงการหลวง

Instagram
@thairoyalproject

Website
www.royalproject.org

เวลาซื�อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ต บนฉลากผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าเพื�อการบริโภคทุกชนิดจะมี
ฉลากข้อมูลส่วนประกอบ ตัวเลข ติดเอาไว้ ซึ�งหลายคน
ก็เข้าใจว่า คือ วันหมดอายุ

ฝกวานิลลา
Vanilla

จากโครงการหลวง
วานิ ล ลา (Vanilla) เป น ไม เลื้อยในตระกูลกลวยไม
ฝกมีลักษณะคลายทรงกระบอกสีเขียว เมื่อแกฝกจะเปลี่ยนสี
เปนสีนํ้าตาลเขม เมื่อผาฝกออกขางในจะมีเมล็ด ซึ่งเปนสาร
ใหความหอม ตนวานิลลา โครงการหลวงปลูกในระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเลและอยูในสภาพอากาศที่เหมาะสม ทําใหได
ฝ ก วานิ ล ลาที่ มี คุ ณ ภาพและใช ส ารอิ น ทรี ย  ใ นการปลู ก และ
ดู แ ลรั ก ษา เพื่ อ ให ไ ด ฝ  ก วานิ ล ลาที่ ป ลอดภั ย เหมาะสํ า หรั บ
การบริโภค

เคล็ดลับความหอม
ของวานิลลาโครงการหลวง

ความหอมอันเปนเอกลักษณของวานิลลา เกิดจากการ
นําฝกวานิลลาไปผานกระบวนการอบแหง ใชเวลาในการบม
นาน 4-7 เดือน โดยตองบมอยูในกลองไมสนเปนเวลา 3 เดือน
เพื่อรักษาความหอมของวานิลลาใหคงทนมากขึ้น
ฝกวานิลลาแท มีความหอมที่เปนเอกลักษณ ชวยเพิ่ม
กลิ่ น หอมหวาน ละมุ น และสร า งอรรถรสในทุ ก เมนู โ ปรด
ของคุณ นําไปแตงกลิ่นอาหาร ของหวาน ไอศกรีม เบเกอรี
เครื่องสําอาง เปนตน
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39 เสนทางศูนยเรียนรู

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา
บานสิบสองพัฒนา ต.ผาชางนอย อ.ปง จ.พะเยา
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การของศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงหนึ่ ง เดี ย ว
ในจั ง หวั ด พะเยา ตั้ ง อยู  ที่ บ  า นสิ บ สองพั ฒ นา ตํ า บลผาช า งน อ ย
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2530 โดยมูลนิธิ
โครงการหลวงไดรวมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดสรรพื้นที่ทํากินใหแกเกษตรกร และไดสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่
ปลูกไมผลและพืชผักเขตหนาวในระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ 3 หมูบ า น คือ บานสิบสองพัฒนา
บานปางคาใต และบานปางคาเหนือ กระทั่งป พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยไดเล็งเห็นวา
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคาดําเนินการสงเสริมอาชีพไดผลเปนอยางดี เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตความเปนอยู
ทีด่ ขี นึ้ จึงไดทาํ หนังสือถึงมูลนิธโิ ครงการหลวงขออนุญาตขยายเขตพืน้ ทีส่ ง เสริมอาชีพการเกษตรเพิม่ อีก 4 หมูบ า น
ปจจุบันศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา มีพื้นที่สงเสริมในความรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมูบาน มีชาวไทยภูเขา
เผามงและเผาฮิ้วเมี่ยน (เยา) ที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณอาศัยอยู ปจจุบันมีจํานวนกวา 5,445 คน
เปน 1,324 ครัวเรือน

ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงป ง ค า มุ  ง เน น พั ฒ นาการปลู ก พื ช ผั ก ภายใต โ รงเรื อ นแบบหมุ น เวี ย นพื ช
และไม ผ ลเขตร อ นโดยให ค วามสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม เกษตรกรในการเพาะปลู ก พื ช ผั ก ภายใต
ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผลผลิตหลัก ไดแก พริกหวาน มะเขือ
เทศโครงการหลวง คะนาฮองกง แตงกวาญี่ปุน องุน อะโวคาโด เสาวรส เคพกูสเบอรรี มะมวงนวลคํา และ
เมลอนญี่ปุน ซึ่งเปนผลไมที่สรางรายไดใหแกเกษตรกร โดยทางศูนยฯ ไดเริ่มสงเสริมการปลูก มาตั้งแตป
พ.ศ. 2560 เปนตนมาโดยปลูกภายใตโรงเรือนในระบบที่ใชวัสดุปลูกแทนดิน (Substrate Culture System)
ทําใหผลผลิตมีคุณภาพสูง ใหผลผลิตระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนตุลาคม ปจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูก
เมลอนญี่ปุน จํานวน 19 ราย สรางรายไดใหกับเกษตรกรตอรายตอโรงเรือนประมาณ 27,000-30,000 บาท
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ในดานสังคมไดมีการสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรกร โดยสนับสนุนการรวมกลุมการอนุรักษ
หัตถกรรมผาเขียนเทียนชนเผามงบานสิบสองพัฒนา หัตถกรรมฮิ้วเมี่ยนบานปางคาใต กลุมจักสานผูสูงอายุ
ซึง่ สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดอยางพอเพียง และเปนการสืบทอดวัฒนธรรมชนเผาใหแกลกู หลานตอไป
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน เชน โครงการหมูบ า นสะอาด หมูบ า นปลอดยาเสพติด
การรวมกลุม มสหกรณ การพัฒนายุวเกษตรกร สงเสริมการฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
การปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการสวมหมวกใหดอย การอนุรักษดินและนํ้าดวยการปลูกหญาแฝก รณรงคการ
ลดการใชสารเคมี สงเสริมการใชสารชีวภัณฑที่ปลอดภัย มุงสูการเปนชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน รวมทั้งเปน
ศูนยเรียนรูใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไปไดเขามาศึกษาเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล
..........
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา
294 หมู 7 ต.ผาชางนอย อ.ปง จ.พะเยา 56140
อีเมล: pk7019rpf@gmail.com
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แนะนําผลผลิต

มะเขื
อ
เทศ
โครงการหลวง
.....

มะเขือเทศ เนื้อแนน มีรสเปรี้ยวอมหวาน ผลสีแดงสวย
เมื่อสุกจัด เหมาะแกการนําไปประกอบอาหารไดหลากหลายเมนู
อุดมไปดวย โพแทสเซียม เบตาแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินซี
ไลโคปน และใยอาหาร ซึ่งลวนแตมีประโยชนตอรางกาย ผูสนใจ
เลือกซื้อไดที่รานโครงการหลวงทุกสาขา

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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อะโวคาโดเบคอนซัลซา
มะเขือเทศโทมัสมะมวงสด
โดย เชฟภพธร วุฒินันท
ไดเร็คเตอรฝายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทเดอะ นิวคอนเซปท กรุป จํากัด

สวนผสม

1. อะโวคาโดโครงการหลวง
2. มะเขือเทศโครงการหลวง
3. เบคอนสไลด
4. นํ้าสลัดฮันนี่ เดรสซิ่ง
5. ผักสลัดโครงการหลวง
6. นํ้าผึ้งสวนกาแฟโครงการหลวง
7. มะนาว /เลมอน อยางละ
8. ผงกะหรี่
9. ใบตนหอม
10. เกลือ
11. พริกไทย
12. มะมวงสุก

2
3
1-2
1
100
1
1
100
2
1/4
1
1

ลูก
ลูก
ชิ้น
กระปุก
กรัม
ชอนโตะ
ลูก
กรัม
ตน
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ลูก

วิธีทํา

1. ตักนํ้า สลัดฮันนี่ เดรสซิ่ง และมายองเนส อยางละครึ่ง ใสถวยที่เตรียมไว
2. ใสพริกไทย ผงกระหรี่ และนํ้าผึ้งโครงการหลวง คลุกเคลาใหเขากัน
3. ควานเนื้ออะโวคาโด ตักใสในจาน บดหยาบ เติมนํ้าผึ้งโครงการหลวง คลุกเคลาใหเขากัน
4. ตักนํ้าสลัดที่เตรียมไว ใสในจาน
5. จัดเรียง มะเขือเทศหั่นเตา มะมวงสุกหั่นเตา เปนชั้น ๆ
6. ใสอะโวคาโดบดที่เตรียมไว แตงหนาดวยใบตนหอม
ติดตามรับชม ไดจาก https://fb.watch/8JYjb7EKLn/
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บทความ

ไมยืนตนบน

ดอยอางขาง
เรื่องโดย : สถานีเกษตรหลวงอางขาง
สถานีเกษตรหลวงอางขางไดนําพืชในตระกูล Prunus เชน พีช เนคทารีน บวย พลัม มาทดลองปลูก
ตั้งแตยุคเริ่มตนการดําเนินงานของสถานีฯอางขาง และนอกจากไมผลกลุมดังกลาวนี้ สถานีฯ อางขางยังได
นําพืชอีกหลายชนิดในตระกูล Prunus มาทดลองปลูกดวยเชนกัน ซึ่งซากุระ (Sakura) เปนอีกชนิดหนึ่ง
ในจํานวนนั้น โดยหมอมเจาภีศเดช รัชนี (ประธานมูลนิธิโครงการหลวงในขณะนั้น) มีประสงคใหมีการปลูก
รวบรวมตนซากุระไวในพื้นที่สถานีฯ อางขาง เพื่อใหผูสนใจไดมาเยี่ยมชม และศึกษาพันธุไมจากตางประเทศ
ซากุระ (Sakura/Cherry Blossom) เปนไมยืนตนประเภทผลัดใบ ขนาดทรงพุม 6-10 เมตร ตนสูง
10-15 เมตร อยูในตระกูลเดียวกันกับ พีช และนางพญาเสือโครง ลักษณะโดยทั่วไปจึงคลายกันทั้งดอกและใบ
โดยภายในพื้นที่สถานีฯ อางขางไดมีการนําสายพันธุซากุระจากประเทศตางๆ มาทดลองปลูกจากหลายแหลง
ไดแก ซากุระจากประเทศญี่ปุน (เมืองโอซากา) เริ่มปลูกในป พ.ศ. 2540 ตอมาในป พ.ศ. 2544 มีการนําเขา
ตนพันธุจากประเทศนิวซีแลนด และในป พ.ศ. 2545 มีการนําเขาตนพันธุจากไตหวัน (เชอรี่ไตหวัน) ซึ่งมี
ลักษณะเดนคือ ดอกแบบดอกชั้นเดียว และดอกซอน สีชมพูเขม รวมทั้ง ในป พ.ศ. 2559 มีการนําเขาตนพันธุ
จากประเทศภูฎาน
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ปจจุบันซากุระที่ปลูกในพื้นที่สถานีฯ อางขางเปนสายพันธุจากประเทศญี่ปุน และไตหวัน ซึ่งซากุระ
เปนไมยืนตนอายุยืนมากกวา 10 ป (ขึ้นอยูกับการดูแล) โดยปกติจะเริ่มออกดอกใหเห็นไดตั้งแตเมื่อตนมีอายุ
ประมาณ 3-4 ป สวนลักษณะพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกตนซากุระคือพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ตัง้ แต 1,000 เมตรขึน้ ไป และมีอณ
ุ หภูมติ าํ่ ในชวงฤดูหนาว นอกจากซากุระญีป่ นุ และเชอรรไี่ ตหวัน ทีม่ กี ารปลูก
ในพื้นที่สถานีฯ อางขางแลว ยังมีไมอีกชนิดที่อยูในสกุล Prunus และออกดอกในชวงฤดูหนาวเชนเดียวกัน
คือนางพญาเสือโครง (ซากุระดอย) ซึ่งเปนไมพื้นถิ่นที่ปลูกตามไหลเขารอบบริเวณพื้นที่สถานีฯ อางขาง
ตนนางพญาเสือโครงเปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ตนสูง 20-35 เมตร พบทางภาคเหนือของประเทศไทย
ขึ้นทั่วไปตามปาดิบเขาในพื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 700-1,700 เมตร เปนไมปลูกโตเร็วประเภทสวยงาม
ผลัดใบทิ้งทั้งตนในชวงตนฤดูหนาว และจะออกดอกสีชมพู คลายดอกซากุระ จึงเรียก “ซากุระดอย” ซึ่งในชวง
ฤดูหนาวของทุกป (ชวงกลางเดือนธันวาคม-มกราคม) ทั้งซากุระญี่ปุน เชอรรี่ไตหวัน และนางพญาเสือโครง
จะออกดอกบานสะพรั่ ง ทั่ ว บริ เ วณพื้ น ที่ ส ถานี ฯ อ า งขาง โดยพื้ น ที่ ป ลู ก ซากุ ร ะญี่ ปุ  น จะอยู  ใ นสวนซากุ ร ะ
ดานบนสวน ๘o, ดานขางสวนกุหลาบอังกฤษ และตลอดแนวถนนฝงขาเขา-ออก ของสถานีฯ อางขาง
สวนเชอรรี่ไตหวันจะปลูกบริเวณดานหนาอาคารสโมสรอางขาง และนางพญาเสือโครงจะออกดอกบริเวณ
ไหลเขารอบพื้นที่สถานีฯ อางขาง
ทั้งซากุระญี่ปุน เชอรรี่ไตหวัน และนางพญาเสือโครง เปนพันธุไมที่นอกจากจะใหดอกที่สวยงามตามชวง
ฤดูกาลแลว ยังเปนไมยืนตนที่สรางประโยชนในดานการอนุรักษบนพื้นที่สูง สถานีฯ อางขางจึงปลูกรวบรวม
สายพันธุ พรอมทั้งศึกษาการเจริญเติบโตเพื่อใหเปนพันธุไมที่ผูสนใจสามารถเขามาเรียนรู อีกทั้งไดชมความงาม
ของดอกที่มีสีชมพูในชวงฤดูหนาวดวย
เรื่องนารู : (วิธีการสังเกตขอแตกตางซากุระญี่ปน และนางพญาเสือโครง)
ซากุระญี่ปุน
1. ดอกมีสีชมพูเขม ดอกเดี่ยว-ดอกซอน
ขนาดดอกใหญกวาดอกนางพญาเสือโครง
2. ลําตนไมมีลายเปนขั้นเหมือนนางพญาเสือโครงผิวมันวาว
3. ลักษณะใบเปนวงรีขนาดใบใหญ

นางพญาเสือโครง
1. ดอกมีสีชมพูออน
2. ลําตนมีลายเปนขั้นผิวดาน
3. ใบเรียวยาว ปลายใบแหลมขนาดใบเล็กกวาซากุระ
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บุคคลในเรื่อง
วารสารฉบับนี้มาทําความรูจักกับเกษตรกรชายหนุมตางวัยสองคน
ที่หนีความวุนวายในเมืองกรุง มาคนพบความสุขและทําในสิ่งที่ชอบจาก
การเปนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงอยางเรียบงาย

นาย อุดม เซี่ยงหลิว
อายุ 66 ป
เกษตรกรศูนยพัฒนา
โครงการหลวงตีนตก
บานหวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม

“แตเดิมผมไมใชคนในพื้นที่นี้ เปนคนกรุงเทพฯ จบจากชางกล ปทุมวัน จบมาไดเปดอูซอมรถ
เปดรานเกม เปดโรงงานไมเสียบลูกชิ้นได 3 ป หุนสวนซื้อกิจการโรงงานไปหมด เลยตองเปลี่ยนธุรกิจใหม
พอดีหลาน ๆ มีที่ดินที่เชียงใหม ไมมีใครมาดูแล ผมเลยไดมาดูแล ปลูกผักทําสวนและไดมารูจักกับทาง
โครงการหลวง ผมเดินเขาไปสอบถามดวยตัวเอง ตอนแรกไดปลูกเปนไมผล เปนตนแมคคาเดเมียไดนํามา
ทดลองปลูกแตตองใชระยะเวลานานในการปลูก กวาจะโตกวาจะมีเมล็ด เลยปรึกษากับเจาหนาที่
เปลี่ยนมาปลูกผักจนทุกวันนี้ที่สวนมีปลูกซูกินี, พริกเม็กซิกัน, เมลอน, พริกหวาน เปนเกษตรผสมผสาน
พอทําไปทํามา อยากปลูกผลไม เลยศึกษาการปลูกองุน อานทั้งหนังสือในอินเทอรเน็ต องุนเปนพืช
ระยะยาวในการปลูก ก็เลยลองทําดู ทํามา 4-5 ปแลว สําเร็จไปประมาณ 50% พอปลูกองุนไดที่
ก็ไดนํา คะนาฮองกง หนอไมฝรั่งมาปลูกเพิ่มตอยอดรายไดในสวนนี้ไดอีก”
“เมื่อกอนผมปลูกผักปลูกพืชไมเปนเลย ไมเคยปลูกพืชสักอยางจนอายุ 60 พอไดเขาโครงการหลวง
ผมจึงไดเรียนรูก ารปลูกพืชผัก ทางโครงการหลวงใหคาํ แนะนําการปลูกแบบตาง ๆ ทีด่ มี าก ลงทุนคาใชจา ย
ไมมากซึ่งเปนผลดีกับชาวเกษตร ถือวาดีที่ไดเปนเกษตรกรโครงการหลวงครับ”
“การเปนเกษตรกรเราตองเรียนรูและประสบการณ การปลูกพืชเราตองรูจักพืช ภาวะอากาศ
สภาพของสวนแลวก็ใสใจในการปลูก เราจะมาปลูกทิ้งๆขวางๆใหเทวดาเลี้ยงไมได เราตองใสใจ
กับผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของโครงการ ตองทําใหเปน ทําเองทุกอยาง ตองใชเวลา
ในการเรียนรู”
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นาย ประสาน ปรติวรกุล
อายุ 28 ป
เกษตรกรศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปงคา
บานปางพริก อ.ปง จ.พะเยา

“ผมเรียนจบจากคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จบมาผมยายกลับมาอยูบ า นมาเปน
เกษตรกรที่บานเพราะคิดวารายไดคงที่มากกวา แลวอีกอยางไดอยูกับพอแม ไดดูแลทานครับ ทางบานเปน
เกษตรกรชาวนาชาวไร พอผมยายกลับมาบานจึงไดสมัครเปนเกษตรกรโครงการหลวงปงคาครับ จุดที่วามา
ปลูกเมลอนเพราะตอนแรกผมเปนคนชอบทานเมลอนครับ เลยอยากเรียนรูในการลองปลูกเมลอนวาทําไมราคา
ถึงแพงเลยศึกษากับทางโครงการหลวง ทางโครงการก็แนะนําหลาย ๆ อยาง จนไดเริ่มปลูกเมลอน ในพื้นที่มี
ทั้งหมด 4 โรงเรือน รับแผนวาจะปลูกครั้งละ 700 ตนครับ”
“การดูแลเมลอนตอนลงกลายังไมคอยดูแลสักเทาไหร แตพอหลังจาก 1 สัปดาหก็เริ่มที่เขามาดูแล
มาพันยอดของตนเมลอนที่กําลังจะโตทุกวัน พอดอกของเมลอนเริ่มออกก็จะผสมพันธุโดยการเอาดอกตัวผู
มาผสมดอกตัวเมียที่ยังติดตนผสมใหไดมากที่สุดครับ”
“เวลาที่มีปญหาเรื่องการปลูกทางนักวิชาการโครงการหลวงจะคอยใหคําแนะนําในการแกไข การดูแล
มีแนะนําใหใชสารชีวภัณฑ เชน ไตรโคเดอรมา เพื่อใหไดเมลอนที่ปลอดภัยครับ”

สถานการณโควิดมีผลกระทบตอเกษตรกรหรือไม ?
“ก็มีนะครับ ขายผลผลิตในตลาดไมคอยได แตก็โชคดีที่มีโครงการหลวงรับผลผลิตไปจําหนายรายได
เลยพอที่จะประคองคาใชจายในแตละเดือนไดครับ”
..........
เรื่องโดย นายพศุตม สุวรรณวงค
คณะ วิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักศึกษาฝกประสบการณแผนกประชาสัมพันธ
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กาวทันเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการจําลองภาพเสมือนจริง
กับการเกษตรในอนาคต
VR หรือ Virtual Reality คือ เทคโนโลยีที่สรางขึ้นมาเพื่อการจําลองสภาพแวดลอมเสมือนจริง

เชน วิดีโอ ภาพ เสียง ผานในระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทําใหเราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จําลองนั้นได
โดยปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยี VR นี้มาประยุกตใชในหลากหลายดาน เชน ดานการแพทย (การฝกผาตัด
แบบเสมือนจริง) ดานการศึกษา ดานการบันเทิง ดานธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน
เทคโนโลยี VR ถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางทางดานของการศึกษา เพื่อชวยใหจัดการเรียน
การสอน ชวยสรางประสบการณผูเรียนใหสามารถเขาถึงเนื้อหาที่เขาใจยากไดแบบเสมือนจริง ในปจจุบัน
เทคโนโลยีเสมือนจริงของระบบ VR ยังคงมีขอเสียในตัวของอุปกรณที่อาจจะยังไมดีและไมไดมาตรฐานหากเรา
สวมใสไปนานๆ อาจจะทําใหผูสวมใสอุปกรณ VR ปวดศีรษะ สายตาผิดปกติ หรืออาเจียนได แตอยางไรก็ตาม
ในยุคของ 4.0 นี้ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีนั้นรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปมาก เทคโนโลยีเสมือนจริง
หรือ VR นี้ ยังคงไดรบั การพัฒนาและนําไปใชในงานตางๆ ไดหลากหลายและมีประสิทธิภาพทีม่ ากขึน้ อยางแนนอน

VR จําเปนตองมีอุปกรณ
อุปกรณในการพาเราเขาไปในโลกเสมือนจริงนี้ จะมีอุปกรณสําคัญหลักอยู 3 อยางดวยกัน คือ
1. Head-mounted display (จอภาพสวมศีรษะ) หรืออีกชื่อหนึ่งวา ชุดแวนตา เปนแวนตาที่ประกอบดวย
จอมอมิเตอรขนาดเล็ก เปนอุปกรณที่ทําใหเรามองเห็นภาพวัตถุในรูปแบบของ 3 มิติ เสมือนภาพจริง
2. Data gloves (ถุงมือรับรู) เปนถุงมือเบาที่มีเสนใยนําแสงเรียงเปนแนวอยูตามนิ้ว ถุงมือรับรูจะทําใหผูใช
จับตองและรูสึกไดถึงวัตถุสิ่งของ เราจะรูสึกเสมือนวาเราไดจับวัตถุจริงดวยนิ้วของเราเอง
3. Cave เปนหองสามมิติที่ประกอบดวยจอภาพจํานวน 4 จอตอกันเปนลูกบาศก ทําใหสามารถมองเห็นวัตถุ
จําลองที่เตรียมขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมทั้งสามารถสัมผัส ติดตอกับวัตถุจําลองสามมิติชิ้นตางๆ ได

การทํางานของเทคโนโลยีเสมือนจริง VR
เมื่อเราสวมใสอุปกรณ VR แลวนั้น จะทําใหเรามองเห็นทั้งหมดดวยภาพสามมิติที่ถูกสรางขึ้นมา
ซึ่งภาพเหลานี้ถูกสรางขึ้นมาดวยคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่สวมใสดวยสายเคเบิล มีการทํางานโดย
คอมพิวเตอรกราฟก วงจรไฟฟาและซอฟทแวรจะจัดการใหเกิดภาพอยางเหมาะสมทีส่ ดุ โดยการสรางภาพลวงตา
ในขณะที่เรามองดูรอบๆ ตัวภาพที่มองเห็นภายในกระจกจะเลื่อนเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ลวงตาไดสรางขึ้น
นั่นคือการที่เราเคลื่อนที่ไปในขณะที่โลกเสมือนจริงนั้นหยุดนิ่ง
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อนาคตของ VR กับการเกษตร
เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR เปนเทคโนโลยีสมัยใหมทถี่ กู พัฒนาขึน้ ในยุคปจจุบนั เพือ่ ปรับใชใหเหมาะสม
ในยุค 4.0 อยางที่กลาวไปขางตน VR ไดนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ รวมทั้งการนํามาใชประโยชนในดาน
ของการเกษตร อยางบริษัทผูผลิตเครื่องจักรดานการเกษตรชั้นนําของโลกอยาง จอหน เดียร (John Deere)
เริม่ เอา VRT เขามาใชในการทํางานมานานแลว โดยมีหอ งปฏิบตั กิ าร VR อยูท รี่ ฐั ไอโอวา สหรัฐอเมริกา บริษทั ใช
VRT ในการทดสอบรถแทรกเตอรที่ถูกออกแบบใหมกอนการสรางจริง ผูทดสอบจะสวมแวน VR และนั่งในที่มี
คันบังคับเพื่อทดสอบการใชงานเสมือนจริง ในกระบวนการสรางนวัตกรรมการทํางานลักษณะนี้ถือเปนการ
สรางตนแบบเสมือนจริง (Virtual Prototype) ถือเปนประโยชนอยางยิ่งในการชวยลดระยะเวลาและทุนที่ตอง
เสียไปกับการลองผิดลองถูกในการสรางตนแบบของจริง อีกทั้งสามารถใชเทคโนโลยี VR เขามาจัดการเรียน
การสอนใหความรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมเสมือนไดลงศึกษาพื้นที่จริง อีกกรณีหนึ่งคือ FarmVR ซึ่งเปนโปรแกรม
สําหรับฝกอบรมดานการเกษตรโดยใช VRT จัดทําขึน้ โดยบริษทั Think Digital โปรแกรมนีม้ ใี หเลือกหลากหลาย
ตั้งแตการเลี้ยงปลาแซลมอน การผลิตนํ้าผึ้ง และการขับรถแทรกเตอร เหมาะสําหรับเยาวชนที่ตองการเรียนรู
เกี่ยวกับการเกษตร และในประเทศไทยเองบริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จํากัด ไดนําเทคโนโลยี VR นี้ เขามา
ปรับใชฝกอบรมพนักงานขับรถทางการเกษตร ที่ไมสามารถทําการฝกในสถานที่จริง เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย
ตอรถ ผลผลิตและตนทุนที่สูง อีกทั้งแรงงานหนึ่งคนจะฝกขับรถทางการเกษตร เชน รถตัดออยตองใชเวลา
ไมนอ ยกวา 2-3 ป ถึงจะสามารถขับรถได จึงเปนเหตุผลใหเขาตองการทีจ่ ะพัฒนาระบบฝกอบรม ผานเทคโนโลยี
VR ที่สามารถใชมือจริงจับพวงมาลัยและคันโยกในโลกเสมือนจริงได รวมถึงระบบฝกอบรมและซอมบํารุง
เครื่องจักรใหครอบคลุมการใชงานในอุตสาหกรรม กาวผานขอจํากัดของวิธีฝกสอนแบบเดิม ๆ ทําใหงายตอ
การเรียนรูมากขึ้น
จะเห็นไดวาปจจุบันนั้นเทคโนโลยีใหมๆ ไดเติบโตและเจริญกาวหนามาขึ้นและดวยสังคมสมัยใหม
ในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนไปมาก จึงทําใหทุกภาคสวนไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสังคมและเทคโนโลยีที่ใหมๆ
ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้น อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ชวยอํานวยความสะดวก
ใหกับเราไดมากอีกดวย
อางอิง : MJU Smart & Precision Agriculture,สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ม.มหิดล,
Virtual Reality-คลังความรู ScimMath,กรุงเทพธุรกิจ
..........
เรื่องโดย นางสาว กัลยกมล กันทะมูล
นางสาว ทิชากาญจน แขกเมือง
นักศึกษาฝกประสบการณแผนกประชาสัมพันธ
คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

28

วารสารโครงการหลวง

คลินิกพืช

ประโยชนของจุลินทรีย ในดานการเกษตร
รศ. ดร. นุชนาฎ จงเลขา
แผนกงานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง
สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ มีทั้งที่มีประโยชนและที่มีโทษตอสิ่งมีชีวิตอื่น บางชนิดมีทั้งคุณและโทษ
ในตัวของมันเอง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่มองดวยตาเปลาไมเห็น เชน เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญของโรคพืช ขณะเดียวกันจุลินทรียเหลานี้ก็เปนสาเหตุของโรคในมนุษยและสัตว เพียงแตเปนจุลินทรีย
ตางชนิดกันหรือตางสายพันธุกัน สําหรับดานประโยชนนั้นมีมากมาย ประเทศที่เจริญแลวทั้งในยุโรป อเมริกา
ญี่ปุน จีน ลวนไดประโยชนจากการนําเชื้อราและแบคทีเรียไปใชในอุตสาหกรรมทําไวน ขนมปง เนยแข็ง
ยาปฏิชีวนะและอื่น ๆ ญี่ปุนและจีนไดใชเชื้อราในการทําเตาเจี้ยว ซอสซีอิ๊ว และอุตสาหกรรมหมักดอง เหลานี้
ลวนเปนภูมิปญญาของคนสมัยโบราณซึ่งหาวิธีการนําผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตวมาแปรรูป ใหสามารถ
เก็บรักษาไวกิน เอาไวขายในฤดูกาลที่ขาดแคลน และเมื่อผลผลิตมีมากเกินความตองการของตลาด ราคาตกตํ่า
ก็สามารถนํามา แปรรูปเก็บไวกินและจําหนายได
ในยุคแรก ๆ ของการทําการเกษตร เพียงนําเมล็ดไปฝงในดินไมตองรดนํ้า ไมตองดูแลมาก ตนไมก็เติบโต
ไดนํ้าฝนจากธรรมชาติ ไดนํ้าที่ซึมอยูใตดิน ไมมีปญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชในยุคตอ ๆ มามีประชากร
เพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก การปลูกพืชอาหารหลัก เชน ขาว ขาวสาลี มันฝรัง่ ขาวโพด รวมทัง้ พืชอืน่ ๆ ทีต่ อ งใชทาํ เครือ่ งนุง หม
เสื้อผา มีเพิ่มขึ้นมาก ทําใหการทํานา ทําไร เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งการทําสวนไมผลและไมดอกก็เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ โรคและแมลงศัตรูก็เพิ่มขึ้นตาม ทําใหมีการผลิตสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลากหลายชนิด เกษตรกรนิยมใช
เพราะใชงาย เพียงละลายนํ้าแลวพน แตการใชสารเคมีดังกลาวมีผลตอสุขภาพของเกษตรกร ผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันตลาดทั่วโลกตองการผลิตผลปลอดสารพิษ ดังนั้นจึงมีการวิจัยดานการผลิตสารชีวภาพ
และสารปลอดภัยขึ้นมามากมาย โดยการแยกเชื้อราและแบคทีเรียจากดิน จากพืชและจากแมลงที่มีอยูใน
ธรรมชาติ พืชที่ปลูกรวมทั้งจากวัชพืช แลวนํามาใชควบคุมศัตรูพืชดังตัวอยางตอไปนี้
เชื้อราที่ใชควบคุมโรคพืช ที่ใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดคือ เชื้อรา Trichoderma ซึ่งมีหลายชนิด
(Species) และหลายสายพันธุ (Strain, isolate, subspecies) ซึ่งมีประสิทธิภาพตางกัน เชน Trichoderma
harzianum, T. asperellum, T. hamatum, T. viride มีผนู าํ ไปใชควบคุมเชือ้ โรคในดินทีก่ อ ใหเกิดโรคกลาเนา
รากเนาโคนเนา โรคเหี่ยวและควบคุมโรคที่เกิดกับลําตน ดอกและผล เชน โรครานํ้าคาง โรคแอนแทรคโนส
โรคใบจุดใบไหม โรคผลเนาดอกเนา สําหรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคในดินใชวิธีขยายเชื้อใน
ปุยหมัก เรียก “ปุยหมักไตรโคร” แลวนําไปหวานลงในแปลงปลูก รองกนหลุมกอนยายปลูกและหวานรอบตน
สวนการควบคุมโรคทางสวนเหนือดินใชวิธีขยายเชื้อในอาหารที่เตรียมจากขาว ขาวฟางแลว นํามาละลายนํ้า
กรองเอาเมล็ดธัญพืชออก แลวใชสปอรแขวนลอยพนลงในพืชในชวงเย็น เพื่อใหเชื้อราปฏิปกษ (fungal
antagonist) เขาทําลายเชื้อราโรคพืช (fungal pathogen)
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เชื้อราที่ใชควบคุมแมลง ไดแก เชื้อราสกุลบูเวเรีย (Beauveria)
ที่นิยมใชกันแพรหลาย ไดแก B. bassiana เชื้อนี้สามารถควบคุมแมลง
ไดหลายชนิด เชน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยออน มอด เพลี้ยไฟ แมลงคอมทอง
โดยเชื้อรานี้จะเจริญเปนเสนใยและแทงเขาไปในตัวแมลง ผานรูเปด
ธรรมชาติ เชน โพรงปาก ชองหายใจและรูเปดอื่นๆ เชื้อราสามารถสราง
เอนไซม เชน protease และ chitinase ที่ใชยอยผนังลําตัวของแมลง
ศัตรูพืช
ราอีกสกุลหนึ่ง คือ เมทาไรเซียม (Metarhizium) ซึ่งมีผลงานวิจัยอยูมากและมีผูนํามาใชในการควบคุม
ตัวออน ดักแดและตัวเต็มวัยของดวงตาง ๆ เชน ดวงกัดกินใบ ตัวออน เชน หนอนดวงแกว ดวงมะพราว
ดวงหมัดกระโดด (ﬂea beetle) ชนิดที่นิยมใชคือ M. anisopliae อยางไรก็ดีทั้งบูเวเรียและเมทาไรเซียม
บางไอโซเลทมีความเฉพาะเจาะจงในการทําลายแมลง สําหรับวิธีการใชทําการพนชีวภัณฑที่ละลายนํ้า หรือใช
เชื้อสดที่ขยายเชื้อในเมล็ดขาว หรือธัญพืชอื่น ๆ ใหไดสปอรแขวนลอย แลวนําไปฉีดพนใหโดนตัวแมลง
สําหรับตัวออนและดักแดพนบริเวณใตใบหรือโคนตนพนลงดิน แลวแตชนิดของแมลงศัตรูพืช
แบคทีเรียที่ใชควบคุมโรค สกุลบาซิลลัส (Bacillus)
เปนสกุลที่ใชกันแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง B. subtilis
และ B. amyloliquefaciens แบคทีเรียกลุมอื่นที่พบการใช
เชน กลุม actinomycetes ไดแก Streptomyces เปนตน
แบคทีเรียดังกลาวสราง endospore สรางสาร antibiotic
และ toxin สามารถใชกาํ จัดเชือ้ แบคทีเรียสาเหตุ โรคเหีย่ วเขียว
โรคเนาเละ โรคแคงเกอรและโรคใบไหม เปนตน นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ราไดหลายชนิดโดยเฉพาะ
โรคที่กําจัดยาก เชน ราเมล็ดผักกาด (Sclerotium rolfsii)
โรคทางลําตน ใบ ดอก ผล บางชนิด เชน โรครานํ้าคาง
โรคใบจุดใบไหม ราสนิม เปนตน
แบคทีเรียควบคุมแมลง สกุลที่ใชกันแพรหลายไดแก Bacillus thuringiensis เรียกชื่อยอวา Bt สําหรับ
การเขาทําลาย คือ แบคทีเรียชนิดนี้สรางผลึกโปรตีนที่มีพิษ (α-endotoxin) และเมื่อพน Bt ลงบนพืช
หนอนกิน Bt เขาไปก็จะเกิดเปนพิษดวย protoxin นี้ซึ่งเปลี่ยนเปน activated toxin และเอนไซม protease
ยอยผนังของลําไสและกระเพาะอาหาร และเชื้อกระจายเขาสูกระแสเลือดทําใหหนอนตาย
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ไวรัสที่ใชควบคุมแมลง ไวรัสที่ใชควบคุมแมลงที่นิยมใช คือ
Nucleopolyhedrovirus ชื่อยอวา NPV จากรายงานมีเชื้อไวรัส
มากกวา 20 กลุม ปจจุบันพบมากกวา 300 ชนิด ที่สามารถเขา
ทําลายแมลง ไวรัส NPV จะสรางผลึกโปรตีนเรียกวา polyhydra
ขึน้ ในนิวเคลียสของเซลลทเี่ ขาทําลาย เมือ่ ไวรัสเขาไปในตัวของแมลง
ภายใน 2 - 4 วัน จะหยุดกินอาหาร ไมเคลื่อนไหว ไมตอบสนอง
ตอสิ่งเราภายนอก และจะตกลงพื้นเมื่อมีลมพัด อวัยวะภายใน
ถู ก ทํ า ลายหมด ไวรั ส ชนิ ด นี้ ใ ช ค วบคุ ม หนอนเจาะฝ ก ข า วโพด
และหนอนเจาะสมอฝ า ย ซึ่ ง เป น ศั ต รู สํ า คั ญ ของพื ช หลายชนิ ด
เปนตน
เชื้อราปราบไสเดือนฝอย (พยาธิตนไม) เชื้อราที่นํามาใชใน
การทําลายไขของไสเดือนฝอย คือ ราสกุลเพซิโลมัยซีส (Paecilomyces
lilacinus) เชื้อรานี้ไดเคยนํามาใชควบคุมไสเดือนฝอยรากปมใน
แครอท มันฝรั่งและพืชหลายชนิดในโครงการหลวง นอกจากนี้
ยังมีเชื้อราสกุลอื่น ๆ ที่ดักจับไสเดือนฝอยตัวออนและตัวเต็มวัย
ที่เดินเขาไปติดกับดัก ซึ่งอาจจะเปนชนิดที่เปนหวงที่ใชรัดเวลา
ไสเดือนฝอยเดินผานหวง หรือเปนปุมเหนียวที่ยืนไปสัมผัสกับลําตัว
ไสเดือนฝอย

เชื้อราปราบวัชพืช ในชวงแรก ๆ ของความพยายามใชจุลินทรียปราบวัชพืช โดยใชสปอรของเชื้อรา
สาเหตุของโรคในวัชพืชที่แยกเชื้อไดนําไปเลี้ยงในอาหารขยายปริมาณ แลวนําไปพนลงในวัชพืช ปรากฎวาไดผล
แตเชื้อโรคของวัชพืชสามารถทําลายพืชที่ปลูกได เลยกลายเปนเรื่องเสียหายไป ปจจุบันมีการใชเชื้อราสาเหตุ
โรคพืชไปหมักกับสิ่งเหลือใชในการเกษตร (agricultural waste) เชน เปลือกแตงโม รําขาวจาว รําขาวสาลี
เปลือกฝก และตนถั่วเหลือง เปลือกมันแกว เปลือกผลสับปะรด เปลือกผลสม เปนตน ดวยการหมักแบบแหง
(solid state fermentation หรือ SSF) นี้ lignocelio enzyme จะถูกสรางขึ้นระหวางการหมัก จะได
hypotoxic metabolites ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารกําจัดวัชพืชทางชีวภาพ (bioherbicidal property) นอกจากนี้
ยังสามารถสกัดสารพิษจากเชือ้ รา และใชเชือ้ ราสกัดสารพิษจากพืชมากชนิดในการผลิต bioherbicide ไดอกี ดวย
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จุลินทรียที่ใชสงเสริมการเจริญเติบโตและสรางความตานทานใหแกพืช มีจุลินทรียหลายชนิดที่
สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช เชน Trichoderma และ Bacillus ที่ใชควบคุมโรคพืช ก็ไดรับการ
ทดสอบวา สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชได ดังนั้นในการทําปุยหมักไตรโคเดอรมา ซึ่งนอกจาก
จะปองกันเชื้อโรคทางดิน ยังชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและสรางความแข็งแรงใหแกพืช นอกจากนี้ยังพบวา
แบคทีเรียสังเคราะหแสง (photosynthetic bacteria) ชวยใหพืชสามารถสรางคลอโรฟลลเพิ่มขึ้นสรางกรด
อะมิโนชวยตรึงไนโตเจน ชวยทําใหธาตุอาหารในดินเปลี่ยนโครงสรางทางเคมี ที่ทําใหพืชสามารถนํามาใชได
กรมพัฒนาที่ดินไดนําเอาเชื้อราและแบคทีเรียหลายชนิดมาใชทําปุยหมักบํารุงดินทั้งชนิดนํ้าและชนิดแข็ง
โดยจุลินทรียอยูในรูปของผงละลายนํ้าใชชื่อยอวา พด. ซึ่งตอมาเพิ่ม ชื่อเปน ซุปเปอรพด. มีตั้งแตซุปเปอรพด.1
ถึงซุปเปอรพด.12 โดยแตละผลิตภัณฑของสารชีวภาพ (ชีวภัณฑ) นี้จะจําเพาะสําหรับการนําไปใช เชน
ซุปเปอรพด.1 ใชทําปุยหมักชนิดแหง (solid compost) พด.2 ใชสําหรับชนิดนํ้า (compost extract) พด.3
ใชทําปุยหมักไตรโคเดอรมา พด.5 สําหรับทําสารกําจัดวัชพืช และพด. 7 สําหรับทํานํ้าหมัก สมุนไพรกําจัดวัชพืช
เปนตน อยางไรก็ดีการใชจุลินทรียในการเกษตรใหไดผล เกษตรกรจะตองเขาใจการนําหลักการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน (IPM) มาใชอยางมีประสิทธิภาพดวย
ที่กลาวมาเปนเพียงสรุปยอ ๆ ของประโยชนจาก
จุลินทรียที่ใชในการเกษตร ยังมีรายละเอียดที่นาสนใจ
อีกมาก ผูเขียนขอยืนยันวา ถาเกษตรกรรูจักใชสารชีวภาพ
หรือชีวภัณฑอยางสมํ่าเสมอ และถูกหลักวิธีการจะชวย
ป อ งกั น อั น ตรายจากการใช ส ารเคมี จะช ว ยลดต น ทุ น
การผลิต จะไดผลิตผลที่ดีคุณภาพสูงเปนที่ตองการของ
ตลาด และชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอีกดวย
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เกร็ดและแกนโครงการหลวง

เร�่องจร�งของโครงการหลวง (ตอนที่ 2)
รศ.ดร. นุชนาฏ จงเลขา
อดีตผูอํานวยการศูนยอารักขาพืช
ปจจุบันคณะทํางานที่ปรึกษางานดานอารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง

สืบสาน รักษา ตอยอด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสนพระทัยในการเกษตร และทรงติดตามพระราชบิดา
และพระราชมารดาไปในพื้นที่โครงการหลวงตั้งแตทรงพระเยาว ทานทรงเสด็จในพื้นที่โครงการหลวงหลายแหง
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อางขางจะทรงประทับแรม ในการเสด็จเยี่ยมแตละครั้ง ทรงสนพระทัยและซักถาม
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการกําจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ ทรงคาดหวังที่จะใหเกษตรกรในโครงการหลวงทําเกษตร
อินทรียทั้งหมด แตทางโครงการหลวงยังไมสามารถจะสนองพระประสงคไดทั้งหมด เนื่องจากเกษตรอินทรีย
เปนเกษตรประณีต ตองการการดูแลเอาใจใสสูง เกษตรกรสวนใหญยังไมพรอม จึงตองใหทําเกษตรปลอดภัย
ไปกอน และพยายามลดการใชสารเคมีลงเรื่อย ๆ รวมทั้งเรงรัดการสงเสริมการใชชีวภัณฑ สารปลอดภัย
ใหมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระปณิธาน สืบสาน รักษา ตอยอด งานตาง ๆ ที่พระราชบิดา
ไดทรงเริ่มไว มูลนิธิโครงการหลวงเปนโครงการสวนพระองคที่ไมใชแตความคิดแตทรงทําเพื่อประชาชน
ดังนั้นความรับผิดชอบของพระองคจึงสูงมาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระประสงคใหโครงการหลวง
เปนผูนําในดานการเกษตรที่ทันสมัย มีนวัตกรรมที่เปนตัวอยางเปนรูปแบบที่เปนประโยชน ทรงเนนใหทํา
ทุ ก อย า งให ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ไม ใ ห เ กษตรกรรุ ก ที่ ป  า สงวน ให ดํ า เนิ น การตามที่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9
ไดทรงแนะนําคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจาฟาฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั้งสองพระองคไดตามเสด็จพระราชบิดาและราชมารดาไปเยี่ยม
โครงการหลวงหลายแหงตั้งแตทรงพระเยาวเชนกัน และบอยครั้งที่ทรงเสด็จตามลําพัง เชน ครั้งหนึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนทรงเสด็จพาคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลไปเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงปางดะ
เพื่อจะใหคณะกรรมการซึ่งเปนคนตางชาติหลายคนไดเห็นวิธีการผลิตพืชปลอดภัยของโครงการหลวง

สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตา
เสด็จเยี่ยมคลินิกพืชและหองวิเคราะหสารตกคางของศูนยอารักขาพืชเมื่อป
พ.ศ. 2535 ทรงใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ในฐานะที่พระองคทานเปน
นักเคมีวา การวิเคราะหสารฯ ตองมีเครื่องมือที่ดี และผูวิเคราะหตองมีความ
ชํานาญ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติ จึงจะไดผลที่ถูกตองแมนยํา
และทรงเล า ถึ ง การทํ า งานของสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ พร อ มทั้ ง เชิ ญ ชวนให
หาโอกาสไปดูงานที่สถานบันฯ ดวย

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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ผลผลิต “ดี อรอย”
ผลิตผลโครงการหลวงมีคณ
ุ ภาพสูง โดยใชคติพจน “ดี อรอย” คําวา ดี เปนความหมายรวมของความสะอาด
ความปลอดภัย รูปรางลักษณะสีตรงตามพันธุ และตรงตามความตองการของตลาด สวนความอรอยนั้น
คงไมตองอธิบาย
การควบคุมคุณภาพดานความปลอดภัย นอกจากมีการควบคุมการใชสารควบคุมศัตรูพชื ในแปลงปลูกแลว
ยังมีการวิจัยและผลิตสารชีวภาพ ชีวภัณฑ และสารปลอดภัยขึ้นเองโดยนักวิชาการ เจาหนาที่แผนกอารักขาพืช
ปจจุบันมี 13 รายการ สวนการตรวจสารตกคาง จะมีการคัดกรองเบื้องตนดวยชุดตรวจสารกําจัดศัตรูพืชมูลนิธิ
โครงการหลวงแบบรวดเร็ว (Pesticide test kit) ดวย 3 ชุดทดสอบคือ 1) GT test kit ตรวจสารกลุม ออรกาโนฟอสเฟต
และคารบารเมต 2) Py test kit ตรวจสารกลุม ไพรีทรอย และ 3) DTC test kit ตรวจสารกลุม ไดไธโฮคารบาเมต
เมื่อตรวจพบสารเปนที่นาสงสัยจึงนําไปวิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะหแบบมาตรฐาน คือเครื่อง GC, GC-MS
และ LC-MS/MS หากพบสารตกคางเกินคามาตราฐานจะปฏิเสธการรับซื้อ และผลิตผลชุดนั้นจะถูกทําลาย
เกษตรกรจะถูกปรับและทําโทษตามความหนักเบาของแตละกรณี

ด ว ยความเข ม งวดของระบบการปลู ก พื ช เกษตรกรบางส ว นไม ข อเข า เป น สมาชิ ก โครงการหลวง
ซึ่ ง โครงการหลวงไม ส ามารถบั ง คั บ ได แต เ กษตรกรเหล า นี้ จ ะยั ง คงนํ า พั น ธุ  พื ช และเทคนิ ค การผลิ ต ของ
โครงการหลวงไปใชในแบบที่ตนเองพอใจ เชน การใชสารเคมีอยางตอเนื่องและมีการใชสารที่ไมถูกตอง
ซึ่งสรางปญหาใหกับโครงการหลวงตลอดมา ผลิตผลจากเกษตรกรดังกลาวจะจําหนายใหพอคาคนกลางที่ไป
รับซื้อถึงที่โดยไมผานโครงการหลวง
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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

