




สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ก 

ค ำน ำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  (องค์การมหาชน) มุ่ง เน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน 
งานโครงการหลวงในการสร้างองค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ทั้งนี้เพ่ือให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน เกิดต้นแบบ
การพัฒนาพ้ืนที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงสนับสนุน  
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน  
องค์ความรู้โครงการหลวงและการเข้าถึงองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่ในระดับนานาชาติด้วย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แบ่งการด าเนินงานเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
2. แผนงานวิจัยด้านการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 
3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง 

งานวิจัยดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิโครงการหลวง  สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมูลนิธิ 
คนเพียงไพร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือใน 
การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
บนพ้ืนที่สูงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งฟ้ืนฟู  
ป่าต้นน้ าล าธารให้มีความสมบูรณ์ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้เกิด  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ส านักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
กันยายน 2557 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ข 

สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ง 
สารบัญภาพ จ 
  
สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 1 
แผนงำน 1 แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด 3 
 1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟ 

อราบิก้าบนพื้นท่ีสูง 

4 

 2. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
องุ่นบนพื้นที่สูง 

6 

 3. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง 

7 

 4. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ  
อาโวกาโดบนพื้นที่สูง 

9 

 5. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ไม้ดอก 

11 

  1) โครงการศึกษาเทคโนโลยีเ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ดอกกุหลาบ 

11 

  2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีเ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ดอกเบญจมาศ 

13 

 6. โครงการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง 15 
 7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก 

ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
17 

 8. โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง 19 
 9. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าว  

บนพื้นที่สูง 
21 

 10. โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกด าเพ่ือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง 

23 

 11. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ 24 
 12. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา 26 
 13. โครงการศกึษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงส าหรับการแปรรูป 27 
 14. โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 28 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ค 

สำรบัญ (ต่อ) 

 หน้ำ 
แผนงำน 2 แผนงำนวิจัยด้ำนกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม 29 
 1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพ่ือให้คนอยู่อาศัยร่วมกับ

ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน 
30 

 2. โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 33 
 3. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย 35 
 4. โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 37 
 5. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 
38 

 6. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในพ้ืนที่ 
ขยายผลโครงการหลวงวาวี 

39 

 7. โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 41 
 8. โครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 43 
 9. โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืชเพ่ือลดสารเคมี

บนพื้นที่สูง 
44 

 10. โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่ เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

47 

 11. โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง :  
กรณศีึกษาก๊าซชีวภาพ 

49 

 12. โครงการวิจัยฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง 50 
    
แผนงำน 3 แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 51 
 1. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 52 
 2. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน 53 
  1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวบนพ้ืนที่สูง 53 
  2) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผล 

เมืองหนาวบนพื้นที่สูง 
55 

 3. โครงการศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 56 
    
แผนงำน 4 แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง 57 
 1. การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 58 
 2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
59 

 3. งานทรัพย์สินทางปัญญา 60 
    
คณะผู้จัดท า 64 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ง 

สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
1 แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2 
2 ข้อมูลการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลฯ คลองลาน (บ้าน 

อุดมทรัพย์และปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557 
18 

3 ความสูญเสียจากแปลง-โรงคัดบรรจุของศูนย์/เชียงใหม่ 20 
4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย” 21 
5 แสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และการคัดเลือก

ประชากรเฮมพ์เพ่ือผลิตน้ ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1 
24 

6 แสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557 25 
7 แสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ 25 
8 ชุมชนน าร่องการด าเนินงาน 5 พ้ืนที่ ภายใต้ภูมิสังคม 3 รูปแบบ 30 
9 การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนน าร่องของโครงการวิจัย 

ตามคุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม 
31 

10 แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม 32 
11 ต้นทุนการปลูกผักกาดฮ่องเต้ พ้ืนที่ทดสอบ 1 งาน เปรียบเทียบการผลิตปุ๋ยหมักแบบ

ธรรมดา ปุ๋ยหมักสูตรที่ผสมเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้สารเคมี (วิธีเดิมของเกษตรกร) 
45 

12 สรุปคุณสมบัติของชีวภัณฑ์แต่ละชนิด ปีพ.ศ.2557 45 
13 การศึกษาถึ งความเป็น ไปได้ของผลิตภัณฑ์จาก งานวิ จั ย เ พ่ือก าหนดแนวทาง 

การใช้ประโยชน์ 
48 

14 แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่ เชิงพาณิชย์ประเภท 
อนุสิทธิบัตร จ านวน 7 รายการ 

61 

 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
จ 

สำรบัญภำพ 

ภำพที ่  หน้ำ 
1 การคัดเลือกต้นกาแฟที่มีทรงต้นสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ปรากฏอาการของโรค 

ราสนิมจากแปลงเกษตรกรและแปลงสาธิตของศูนย์ 
5 

2 การคั่วกาแฟเมล็ดเพ่ือทดสอบหาเอกลักษณ์และคุณภาพด้วยวิธีการชิม (Cupping) 
ของตัวอย่างกาแฟทั้ง 10 พ้ืนที ่

5 

3 การเก็บตัวอย่างดินและใบเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 5 
4 ลักษณะช่อผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ต่างๆ 6 
5 การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน 8 
6 การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน 8 
7 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเสาวรสหวาน 8 
8 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน 8 
9 วัสดุพันกิ่งแบบสถานีฯ ปางดะ (พันด้วยพลาสติกและพาราฟิน) 10 
10 ต้นอาโวกาโดหลังเปลี่ยนพันธุ์แล้ว 2 เดือน 10 
11 การเพาะต้นตออาโวกาโด 10 
12 ลักษณะล าต้นและรากของ                         10 
13 การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโด 10 
14 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกุหลาบ 12 
15 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม 12 
16 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ 12 
17 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเบญจมาศ 14 
18 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศที่เหมาะสม 14 
19 การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพ้ืนที่โครงการหลวง 14 
20 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง 16 
21 การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ (เก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 8 oC ) 
16 

22 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพ่ือระบบเกษตรอินทรีย์ (ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ) 16 
23 การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น 18 
24 การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน 18 
25 การทดสอบและสาธิตการปลูกผักภายใต้โรงเรือน 18 
26 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพริกกะเหรี่ยง 18 
27 ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นกับผลผลิตปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ และ

ผักกาดหวาน 
20 

28 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว  
(พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1) 

22 

29 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ าในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย 22 
30 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว 22 
31 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนที่สูง 22 
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ฉ 

สำรบัญภำพ (ตอ่) 

ภำพที ่  หน้ำ 
32 ลูกไก่กระดูกด าที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากท่ีสูงต่างๆ 23 
33 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์รุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 23 
34 ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ 25 
35 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพปทุมมาและกระเจียว 26 
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปผลไม้และจุดซื้อมะม่วงในจังหวัดน่านและ

เชียงใหม่ 
27 

37 ลักษณะการแตกหน่อของหวายฝาด (2 เดือนหลังตัดสาง) 28 
38 เฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 28 
39 ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนน าร่องการพัฒนาต้นแบบโครงการหลวง 30 
40 โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 34 
41 เปรียบเทียบกะหล่ าปลีจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิมกับแปลงที่จัดการธาตุอาหารพืช 36 
42 การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นและแปลงรวบรวมพืชของ

โรงเรียน 
36 

43 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 36 
44 โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 37 
45 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่

โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 
38 

46 การด า เนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่ วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ โครงการขยายผล 
โครงการหลวงวาวี 

40 

47 การศึกษาปริมาณการใช้น้ าในการแปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียก 40 
48 โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 

แม่สลอง 
42 

49 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 43 
50 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีวภัณฑ์เกษตร 46 
51 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย 47 
52 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้า (Face Moisturizer)  

จากสารสกัดฟักข้าว 
47 

53 บ่อไบโอก๊าซและการจุดติดไฟในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 49 
54 เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) และวิธีการวัดไบโอก๊าซ 49 
55 แผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน 50 
56 การระดมความคิดเห็นต่อเป้าหมายการผลิตกาแฟ การหาแนวทางปฏิบัติในการผลิต

และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 
52 

57 ระบบการจัดการน้ าในพื้นที่ชุมชนบ้านดง 54 
58 แปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้ าน้อย 54 
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ภำพที ่  หน้ำ 
59 การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและแบบจ าลองพืช เมื่อวันที่ 

12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน 

55 

60 การศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นท่ีสูง 56 
61 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 58 
62 กิจกรรมการประชุมร่วมกับเกษตรกร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 59 
63 เครื่องหมายการค้า (รูปดอกหวาย) ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์

ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
63 

64 คู่มือการทอ“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง 

63 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานวจิัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีการด าเนินงานใน 4 แผนงาน ได้แก่ 
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
2. แผนงานวิจัยด้านการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 
3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง 

โดยมีโครงการหลัก 33 โครงการ โครงการย่อย 77 โครงการ งบประมาณรวม 72,870,000 บาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

แผนงานวิจัย 
จ านวนโครงการหลัก 

(โครงการ) 
จ านวนโครงการย่อย 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
14 35 28,220,000  

2. แผนงานวิจัยด้านการฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และมิติดา้นสังคม 

12 34 33,791,000 

3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต
เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3 4 4,400,000   

4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และ 
บูรณาการงานวิจัยและบนพ้ืนที่สูง 

4 4 6,460,000   

 รวม 33 77 72,872,000 
 

 ซึ่งผลการด าเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ มีดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนงาน 1 

แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาด 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่มีลักษณะการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ดี โดย

รวบรวมสายพันธุ์กาแฟจากพ้ืนที่โครงการหลวง 4 แห่ง ได้แก่ ป่าเมี่ยง ตีนตก อ่างขาง อินทนนท์ และน ามาปลูก
ทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตที่ดี ณ สถานีฯ อินทนนท์ ศูนย์ย่อยแม่ยะ
น้อย พบว่า กาแฟอราบิก้าทุกสายพันธุ์มีอายุการเจริญเติบโต 1 ปี ความสูงต้นของต้นกาแฟประมาณ 1-1.5 
เมตร สขีองยอดอ่อนกาแฟมีทั้งยอดสีเขียวและแดงปนน้ าตาล และต้นพันธุ์กาแฟจากอ่างขางมีการออกดอกก่อน
กาแฟจากแหล่งพันธุ์อ่ืน  

2. การทดสอบการตัดแต่งกิ่งและการจัดการร่มเงาท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ
กาแฟอราบิก้า พบว่า วิธีการตัดเพ่ือสร้างล าต้นใหม่หรือ hard pruning ต้นกาแฟแตกหน่อใหม่ และปลิดหน่อ
ให้เหลือ 1-2 หน่อต่อต้น หน่อมีความสูงเฉลี่ย 25-30 เซนติเมตร และมีแนวโน้มจะสามารถให้ผลผลิตประมาณ 
0.2-0.3 กิโลกรัมต่อต้นหรือ 80-120 กิโลกรัมต่อไร่ในปีที่ 2 หลังการตัดแต่งกิ่ง  

3. การคัดเลือกและทดสอบชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดหนอนเจาะล าต้นกาแฟอราบิก้า พบว่า ชีวภัณฑ์ที่
มีผลต่อการตายหนอนเจาะล าต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัย คือ เชื้อรา Beauveria sp.  

4. การศึกษากระบวนการแปรรูปและพัฒนาเอกลักษณ์กาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่โครงการหลวง พบว่า 
ที่ระดับการค่ัวกลาง (Medium Roast) กาแฟจากสถานีฯ อินทนนท์ จะมี Character โดดเด่นด้วยกลิ่นผลไม้ 
หอมหวาน มีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆ กลิ่น Aroma หวานละมุน fruity ชัดเจน flavor เปรี้ยวคล้ายสตรอเบอรี่ (ไม่จืด) 
ส่วนที่ระดับการคั่วเข้ม (Dark Roast) กาแฟอราบิก้าจากศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง จะมี Character โดดเด่นด้วยกลิ่น 
Dark Chocolate หวานละมุนด้วยกลิ่น Honey  

5. การจัดการธาตุอาหารกาแฟอราบิก้า ผลการวิเคราะห์ดินและพืช พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพดิน
เป็นกรดในระดับที่สูงมาก ค่า pH 3.78 – 6.11 แต่กาแฟเป็นพืชที่ชอบสภาพความเป็นกรดปานกลาง  
pH 5 – 6 ดังนั้น ควรมีการปรับ pH ของดินให้มีความเป็นกรดที่ลดลง โดยใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ส่วนปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) อยู่ในช่วง 1.76 – 16.8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกมีความลาดชันเกิดการชะล้างของ 
หน้าดิน จึงควรมีการใส่ปุ๋ยหมักหรือเศษซากพืชต่างๆที่เหลือในแปลงเพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน ใน
บริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุต่ า เช่นเดียวกับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available-P) ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ (Exch-K) และ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch-Mg) บางพ้ืนที่ ก็มีปริมาณต่ าเช่นกัน 
ดังนั้นควรมีการใส่หินฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสฟอรัส เพ่ือปรับปรุงดินด้วย  

6. การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟในพ้ืนที่โครงการหลวง
และโครงการขยายผลโครงการหลวง พบว่า ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดของการผลิตกาแฟของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2,933.95 บาทต่อไร่ ผลผลิตผลสดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 374.44 
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 12.56 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเท่ากับ 4,763.21 บาทต่อไร่ 
ขณะที่ในพ้ืนที่ปลูกกาแฟอราบิก้าที่ส าคัญ 3 แห่ง คือ พ้ืนที่บ้านดอยช้าง โครงการพัฒนาดอยตุง และศูนย์ฯ  
ป่าเมี่ยง เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดเท่ากับ 1,035.13 บาทต่อไร่ ผลผลิตผลสดเฉลี่ย
ต่อไร่เท่ากับ 418.32 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 16.01 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเท่ากับ 
6,308.04 บาทต่อไร่ หากพิจารณาระดับของผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดพบว่ากลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตมาก คือ พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีและแม่สลอง  

1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
กาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง 
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จากผลการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟในพ้ืนที่ศึกษาพบว่าการผลิตกาแฟ 
อราบิก้าในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงยังมีศักยภาพและสามารถท ารายได้ให้กับเกษตรกรเมื่อพิจารณาจาก
ก าไรและรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดที่เกษตรกรได้รับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายส่งเสริมหรือขยายการ
ผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงสามารถด าเนินการได้เมื่อพิจารณาจากศักยภาพการผลิต
และปริมาณความต้องการกาแฟอราบิก้าในภาพรวมยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม  
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการตลาดในพ้ืนที่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ือการยกระดับผลิตภาพและ
ผลตอบแทนการผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่ นอกจากนี้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกและฐานข้อมูล
การตลาดที่ชัดเจนทั้งระบบเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายเพ่ือ  
การส่งเสริมการผลิตในแต่ละพ้ืนที่ได้ถูกต้องมากขึ้น 

 

ภาพที่ 1 การคัดเลือกต้นกาแฟที่มีทรงต้นสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ปรากฏอาการของโรคราสนิมจากแปลง
เกษตรกรและแปลงสาธิตของศูนย์ 

 

 

ภาพที่ 2 การคั่วกาแฟเมล็ดเพ่ือทดสอบหาเอกลักษณ์และคุณภาพด้วยวิธีการชิม (Cupping) ของตัวอย่าง
กาแฟทั้ง 10 พ้ืนที ่

 

 

ภาพที่ 3 การเก็บตัวอย่างดินและใบเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การวิจัยเพ่ือทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดส าหรับพ้ืนที่สูง จ านวน 12 พันธุ์ พบว่า องุ่น 

ทุกพันธุ์สามารถออกและให้ผลผลิต ยกเว้น พันธุ์ Autumn Royal โดยองุ่นพันธุ์ Thompson Seedless ให้
ผลผลิตคุณภาพดีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว แต่ให้ผลผลิตสูง (เปอร์เซ็นต์กิ่งใหม่ที่ออกดอกสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) 
เฉพาะในฤดูหนาว ขณะที่องุ่นพันธุ์                                 ทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว แต่ให้
ผลผลิตสูง (เปอร์เซ็นต์ก่ิงใหม่ท่ีออกดอกสูงกว่า 50 เปอร์เซน็ต์) เฉพาะในฤดูฝน  

2. การศึกษาการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless พบว่า ดินในแปลงปลูกองุ่น
ทั้ง 3 พ้ืนที่ (ปางดะ ดอยปุย และป่ากล้วย) มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 
ไนโตรเจนมีปริมาณต่ า แต่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ปริมาณธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียมและ
แมกนีเซียมมีปานกลางถึงสูงมาก ส่วนจุลธาตุ ได้แก่ สังกะสี แมงกานีส เหล็ก และทองแดง ต่ าถึงสูงมาก  ส่วน
สถานะธาตุอาหารจากตัวอย่างใบองุ่น ขาดธาตุแคลเซียมและโบรอนเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 ภาพที่ 4 ลักษณะช่อผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ต่างๆ 

2. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่น 
บนพื้นที่สูง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวานกลางแจ้งเพ่ือลดปัญหาโรคไวรัส เปรียบเทียบระบบปลูก

แบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยการด าเนินงานในปี 2557 เป็นปีที่ 1 ใน 2 พ้ืนที่ คือ หมอกจ๋าม เริ่มปลูกต้น
เสาวรสหวาน เบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายน และเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือน
สิงหาคม ปริมาณผลผลิตในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จ านวน 266.2 กิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในเกรด N คือ 33.77 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ เกรด F เกรด 4 เกรด 3 เกรด U เกรด 2 และเกรด 1 คือ 31.56 17.51 12.51 
2.33 1.95 และ 0.38 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนพ้ืนที่ปางแดงใน ปลูกในเดือนกรกฎาคม 2557 เริ่มออกดอก
ในเดือนกันยายน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน  

2. การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือนเพ่ือลดปัญหาโรคผลเน่าในฤดูฝน ด าเนินการใน
พ้ืนที่หมอกจ๋าม เริ่มปลูกต้นเสาวรสหวาน เบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายน 
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม ปริมาณผลผลิตเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม) รวม 1,264 กิโลกรัม ส่วน
ใหญ่อยู่ในเกรด N คือ 30.75  เปอร์เซ็นต ์รองลงมา ได้แก่ เกรด F เกรด 4 เกรด 3 เกรด 2 เกรด U และเกรด 
1 คือ 27.46 17.60 16.00 5.68 1.96 และ 0.55  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับพ้ืนที่ปางแดงใน เริ่มปลูก
ประมาณกลางเดือนกันยายน 2557  

3. การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเสาวรสหวาน ด าเนินการใน 3 พ้ืนที่ที่มีระดับความสูง
แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบบ่มเสาวรสหวานด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์หรือเอทธิฟอน 48 เปอร์เซ็นต์ อัตรา  
5 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร ในพ้ืนที่ปางมะโอ (1200 MSL) ท าให้ผลมีสีแดงสม่ าเสมอทั่วทั้งผลเหมือนกันเมื่อบ่ม
ด้วยระยะเวลาเท่ากัน (5-7 วัน) ขณะที่ในพ้ืนที่ห้วยเป้า (450 MSL) และปางแดงใน (700 MSL) การบ่มด้วย 
เอทธิฟอน 48 เปอร์เซ็นต์ ท าให้สีผิวของผลเสาวรสหวานมีสีแดงสม่ าเสมอทั่วทั้งผล อัตราการใช้ที่เหมาะสม 
คือ 7 และ 5 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร ตามล าดับ  

4. การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง  
พ่อค้าส่งส่วนใหญ่จะก าหนดราคาและเกรดโดยอิงข้อมูลจากมูลนิธิโครงการหลวงและส่งไปจ าหน่ายให้ผู้ค้าปลีก
ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอ่ืน โดยให้ราคาพันธุ์สีม่วงสูงกว่าพันธุ์สีเหลือง ส าหรับผู้บริโภคร้อยละ 52  
พึงพอใจผลเสาวรสหวานที่มีลักษณะผิวสวย เต่งตึง ไม่มีต าหนิ เปลือกบาง และผลที่มีขนาดเล็ก  
 
 
 

3. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง 
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ภาพที่ 5 การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน 
 

ภาพที่ 6 การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวาน 
ในโรงเรือน 

     

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเสาวรสหวาน 
     

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. วิธีการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโดที่เหมาะสม โดยสามารถเพ่ิมอัตราการรอดตายของต้นกล้าได้

มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต ์คือ การเพาะเมล็ดอาโวกาโดพันธุ์ Booth 7 โดยใช้วัสดุเพาะ ดิน : ขุยมะพร้าว : ขี้เถ้า
แกลบ (0.5 : 1 : 1) เมื่อต้นกล้าอายุ                       ท าการเปลี่ยนพันธุ์และพันกิ่งด้วยพลาสติกและ
พาราฟิน หลังจากเปลี่ยนพันธุ์แล้ว                                                  

2. การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโดภายในประเทศ พบว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552-
2556 มีปริมาณการส่งออกอาโวคาโดไปยังต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบปริมาณการน าเข้าอาโว
คาโดแสดงให้เห็นว่า ไทยขาดดุลการค้าเฉลี่ยปีละ 70 ล้านบาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ไทยเสีย
ดุลการค้ามากถึง 102,089,634 บาท ประเทศที่ไทยน าเข้าอาโวกาโด ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พันธุ์ที่
น าเข้า คือ พันธุ์ Hass 99 เปอร์เซ็นต์ และอีก 1 เปอร์เซ็นต์ คือ พันธุ์ Shepard และจากการส ารวจตลาดใน
ระดับขายส่งและขายปลีก พบว่า พ่อค้ามีปริมาณความต้องการอาโวกาโดสูง สามารถรับซื้อได้ตลอดทั้งปี พันธุ์
ที่พ่อค้าต้องการ คือ Hass, Peterson และ Buccaneer ขนาดผลประมาณ 250 กรัม/ลูก ไม่เป็นโรคและ
แมลง การส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาโวกาโดมารับประทาน คือ รสชาติ 
ราคา ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร ส่วนพันธุ์ที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน คือ พันธุ์ Hass เพราะเนื้อละเอียด 
ไม่เป็นเสี้ยน และหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ส่วนต้นทุนการผลิตอาโวกาโดเฉลี่ย 8,467.50 บาท/ไร่ 
คิดเป็น 12.45 บาท/กิโลกรัม และปัญหาที่พบในการปลูกอาโวกาโด คือ การขาดแคลนน้ า ผลผลิตไม่สม่ าเสมอ 
และต้นอาโวกาโดถูกเชื้อรา Phytophthora เข้าท าลาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
อาโวกาโดบนพื้นที่สูง 
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ภาพที ่9 วัสดุพันกิ่งแบบสถานีฯ ปางดะ  
(พันด้วยพลาสติกและพาราฟิน) 

 
ภาพที ่10 ต้นอาโวกาโดหลังเปลี่ยนพันธุ์แลว้ 2  ดือน 

 

 

ภาพที่ 11 การเพาะต้นตออาโวกาโด 

 

ภาพที่ 12 ลักษณะล าต้นและรากของ                         
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโด 
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1) โครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกุหลาบ พบว่า พันธุ์ Doice Vita การให้สารละลาย 
preservative (8-hydroxyquinoline citrate 200 mgl-1 กรดซิตริก 200 mgl-1 และน้ าตาลซูโครส 20 gl-1)  
ไม่ต่างจากกรรมวิธีควบคุม ส่วนพันธุ์ชมพูนุช วิธีที่สามารถยืดอายุกุหลาบตัดดอกได้ดีที่สุด คือ การตัดดอกที่ระยะ
ที่ 4 และแช่ในสารละลาย preservative และการตัดดอกที่ระยะที่ 3 และแช่ในสารละลาย GA3 1 mgl-1 + 
สารละลาย preservative ซึ่งทั้งสองกรรมวิธี สามารถยืดอายุกุหลาบตัดดอกพันธุ์ชมพูนุชเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งต่าง
จากกรรมวิธีควบคุมที่มีอายุปักแจกันเพียง 3 วัน ส่วนการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งในกุหลาบ 3 
พันธุ์ พบว่า พันธุ์ Titanic มีอายุปักแจกันนานที่สุด 3.1 วัน โดยการห่อด้วยพลาสติกใสและขนส่งโดยไม่แช่น้ า 
ส่วนกุหลาบพันธุ์ Snow White มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 4.4 วัน โดยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูกและขนส่ง
โดยแช่ในสารละลาย Chryzol ส าหรับกุหลาบพันธุ์ Green planet มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 3.1 วัน โดยการ
ห่อด้วยกระดาษลูกฟูกและขนส่งโดยไม่แช่น้ า  

2. การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการหลวง 4 พ้ืนที่ 
(อ่างขาง อินทนนท์ ปางดะ และทุ่งเรา) จากผลการวิเคราะห์ทั้งดินและใบ พบว่า ในดินมีปริมาณธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ค่อนข้างสูง แต่ความเข้มข้นของธาตุอาหารเหล่านั้นในใบพืชยังอยู่ในระดับที่
ขาดแคลน ซึ่งอาจเกิดจากดินส่วนใหญ่ที่ปลูกกุหลาบค่อนข้างจะเป็นกรด ซึ่งมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน
นั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน เพ่ือให้สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้น 
มาสู่พืชได้  

3. การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ พบว่า อ.พบพระ จ.ตาก มีพ้ืนที่ปลูก
มากและเป็นแหล่งผลิตกุหลาบขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดไม้ดอกขนาดเล็ก วันละ
กว่า 1 ล้านดอกโดยเฉลี่ย  และเป็นลักษณะการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตแต่ละรายกับพ่อค้า 
ที่ปากคลองตลาดโดยตรง ส่วนราคาจะถูกก าหนดจากตลาดปลายทาง ซึ่งจะขึ้นลงตามภาวะอุปสงค์และ
อุปทาน อย่างไรก็ตาม ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการปลูกกุหลาบของ อ.พบพระ มีขนาดและมูลค่าที่ 
ลดลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 530 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2546 - 2548 เหลือเพียง  
329 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2553 – 2556 

การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกกุหลาบในพ้ืนที่โครงการหลวง พบว่า การปลูกกุหลาบของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปางดะ และอินทนนท์ มีความเป็นไปได้ในการลงทุน  
มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา การปลูกกุหลาบนอก
โรงเรือน สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า รายได้ 432.00 บาท/ตาราง
เมตร ต้นทุนคงท่ี 51.03 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 196.41 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 
247.34 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 235.59 บาท/ตารางเมตร สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
โรงเรือนขนาด 150 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า คือ 
รายได้ 1,080.00 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 1,630.36 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 439.97 บาท/
ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 953.36 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 640.03 บาท/
ตารางเมตร สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ โรงเรือนขนาด 96 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภายใน

5. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ไม้ดอก 
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ระยะเวลา 2 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า คือ รายได้ 1,130.00 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่  
611.77 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 28.28 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 1,030.68 บาท/
ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 776.51 บาท/ตารางเมตร การคิดก าไรคิดเฉพาะรายได้ลบต้นทุน
ผันแปร ส าหรับสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยู่ระหว่างจัดท าโรงเรือนใหม่ 
 

 

 

 

 

 
ก) การทดสอบสารละลาย 

Preservative 
 ข) การศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ ์  ค) การทดสอบความเข้มแสง 

ภาพที่ 14 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกุหลาบ 
 

 

 

 

ภาพที่ 15 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ 
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2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ  
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเบญจมาศ โดยศึกษาผลของแสงสีน้ าเงินและแสงสีแดงต่อ
การเจริญเติบโตและการออกดอกของเบญจมาศ พบว่า  การให้แสงสีน้ าเงินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท าให้เบญจมาศ
พันธุ์ Reopard, Orange Day และห้วยลึก 4 มีความสูงที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ 19.23, 19.87 และ 16.25 
เซนติเมตร มากกว่ากรรมวิธีควบคุม 8.65, 5.7 และ 5 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ Candor Pink ที่ได้รับ
แสง red จ านวน 2 ชั่วโมง มีความสูงที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ 20.63 เซนติเมตร มากกว่ากรรมวิธีควบคุม 4.78 
เซนติเมตร ส่วนการใช้ฮอร์โมนทดแทน Vernalization ในดอกเบญจมาศ พบว่า กรรมวิธีที่ให้ฮอร์โมน IBA  
ความเข้มข้น 100 ppm แช่ห้องเย็น 1 คืน จะท าให้การแตกรากของเบญจมาศที่ปักช าพันธุ์ Reopard, 
Tabitha, Orange Day และ ห้วยลึก 4 มีความกว้างของทรงพุ่มรากมากที่สุดคือ 8.80, 7.76, 7.54 และ 7.54 
เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมซึ่งมีความกว้างของพุ่มราก 8.03 เซนติเมตร ส าหรับ
ความยาวทรงพุ่มราก กรรมวิธีที่ให้ฮอร์โมน IBA  ความเข้มข้น 100 ppm แช่ห้องเย็น 1 คืน จะท าให้การแตก
รากของเบญจมาศที่ปักช าพันธุ์ Reopard Orange Day ห้วยลึก 4 มีความยาวของทรงพุ่มรากมากที่สุดคือ 
3.97, 7.97 และ 7.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมซึ่งมีและความยาวของ 
พุ่มราก 3.45 เซนติเมตร  

2. การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินทั้งสองพ้ืนที่ พบว่า  
ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูงมาก ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในระดับสูง 
ส่วนไนโตรเจนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสถานะธาตุอาหารจากตัวอย่างใบ พบว่า ส่วนใหญ่ขาดธาตุโบรอน 
ส่วนธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก อยู่ในระดับที่เพียงพอ ธาตุไนโตรเจน 
ทองแดง และก ามะถันมีสถานะที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพืชอาจแสดงอาการขาดได้ และปริมาณ สังกะสีและ
แมงกานีส อยู่ในระดับที่มากเกินไป ดังนั้นจึงควรเพ่ิมปริมาณปุ๋ยในส่วนของธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง และ 
ลดปริมาณธาตุอาหารที่มากเกินลง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการปลูกเบญจมาศ  

3. การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพ้ืนที่โครงการหลวง พบว่า การปลูกเบญจมาศใน
โรงเรือนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง และห้วยลึก มีความเป็นไปได้ในการลงทุน มีความเหมาะสมและ
คุ้มค่าต่อการลงทุน โรงเรือนศูนย์ฯ ห้วยลึก ขนาด 180 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 3 ปี  
มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า คือ รายได้  251.97 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 198.90 บาท/ตารางเมตร 
ต้นทุนผันแปร 57.28 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงานอยู่ที ่226.64 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้าง
แรงงานอยู่ที่ 194.69 บาท/ตารางเมตร ส าหรับโรงเรือนของศูนย์ฯ ขุนวาง ขนาด 144 ตารางเมตร สามารถ
คืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า เนื่องจากเกษตรกรเช่าโรงเรือนจากศูนย์ฯ และ
ศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าต้นทุนคงที่ทั้งหมด คือ รายได้ 161.37 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่เป็น 
ค่าเช่าโรงเรือน 34.72 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 75.53 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 
127.50 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 85.83 บาท/ตารางเมตร การคิดก าไรคิดเฉพาะรายได้
ลบต้นทุนผันแปร 
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ก) การศกึษาผลของแสงต่อการเจรญิ เตบิโตและการออกดอก  ข) การศึกษาการใช้ฮอร์โมนทดแทน Vernalization  

ภาพที่ 17 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเบญจมาศ 
 

 

 

 

ภาพที่ 18 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศที่เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพ้ืนที่โครงการหลวง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง ประกอบด้วย 

1.1 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการป้องกันก าจัดเสี้ยนดินในผักกาดหัวอินทรีย์ พบว่า 
การใช้เชื้อราเมทาไรเซียม สายพันธุ์ ME สามารถลดการสูญเสียที่เกิดจากการเข้าท าลายของเสี้ยนดินได้ดีที่สุด 
คือ 8.08 เปอร์เซ็นต ์เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  

1.2 การทดสอบสารสกัดหางไหลรูปแบบต่างๆ เพ่ือก าจัดด้วงหมัดผักในผักกาดกวางตุ้ง พบว่า 
การฉีดพ่นหางไหลสดพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชน้อยที่สุด คือ 12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สารสกัด 
หางไหลผสมยาสูบ 22 เปอร์เซ็นต์ และหางไหลที่หมักโดยเกษตร 46.33 เปอร์เซ็นต ์ 

1.3 การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิตผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ พบว่า การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ตราซากุระ ให้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด คือ 100.30 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 30 ตารางเมตร รองลงมา คือ 
ปุ๋ยหมักที่เกษตรกรท าเอง ปุ๋ยอินทรีย์ตราแจ๊ค และปุ๋ยชีวินทรีย์ โดยมีปริมาณผลผลิต คือ 84.87, 79.93 และ 
71.73 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 30 ตารางเมตร ตามล าดับ  

2. การศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์และถั่วแขกอินทรีย์ พบว่า ผลผลิตข้าวโพด
ฝักอ่อนอินทรีย์ในแปลงทดสอบและแปลงควบคุมมีปริมาณผลผลิตไม่ต่างกัน คือ 220 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิ พบว่า แปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 2,505.12 บาท ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม  
ซึ่งมีรายได้สุทธิ 1,747.56 บาท คิดเป็น 43.35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนถั่วแขกอินทรีย์ พบว่า แปลงทดสอบมีปริมาณ
ผลผลิตเกรดดี 382.6 กิโลกรัม มากกว่าแปลงควบคุมมีปริมาณผลผลิตเกรดดี 203.2 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบ
รายได้สุทธิ พบว่าแปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 7,573.32 บาท ส่วนแปลงควบคุมมีรายได้สุทธิ 4,290 บาท  
ซึ่งแปลงทดสอบมีรายได้มากกว่าแปลงควบคุม 76.53 เปอร์เซ็นต์  

3. การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ พบว่า  การลดอุณหภูมิ
ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์แบบสุญญากาศ ที่ความดัน 6 มิลลิบาร์ เป็นเวลานาน 5 นาที ท าให้ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์
สูญเสียน้ าหนัก เท่ากับ 5.71 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งมีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่
ไม่ได้ผ่านการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ที่มีการสูญเสียน้ าหนัก เท่ากับ 7.17 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าความ
เปลี่ยนแปลงของสีใบ (SPAD unit) พบว่า ผักกาดฮ่องเต้ที่ผ่านและไม่ผ่านการลดอุณหภูมิ มีค่าความ
เปลี่ยนแปลงของสีใบ ไม่แตกต่างกัน คือ มีค่าเท่ากับ 29.70 และ 22.92 SPAD unit ซึ่งตลอดระยะเวลาของ
การเก็บรักษา ผักกาดฮ่องเต้มีการสูญเสียน้ าหนักเพ่ิมมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของสีใบมีแนวโน้มลดลงจาก
วันเริ่มต้นการทดลอง และอายุการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ 
มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน  

4. การปรับปรุงพันธุ์ผักเพ่ือระบบเกษตรอินทรีย์ 3 ชนิด คือ ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ เพ่ือให้
ได้พันธุ์ใหม่ที่มีการปรับตัวได้ดีในระบบเกษตรอินทรีย์และมีความแตกต่างจากพันธุ์ที่ใช้ปลูกในระบบส่งเสริม
ของมูลนิธิโครงการหลวง ผลการด าเนินการวิจัยสามารถคัดเลือกลักษณะที่มีศักยภาพ และตรงตามความ
ต้องการ ในถั่วแขกลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จ านวน 27 สายพันธุ์ คอสลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จ านวน 20 สายพันธุ์ 
และมะเขือเทศชั่วรุ่นที่ 6 ได้จ านวน 3 สายพันธุ์ 

 
 

6. โครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง 
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ก) ผักกาดหัวอินทรีย ์  ข) ผักกาดกวางตุ้งอินทรีย ์  ค) ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย ์

     

 

 

 
ง) ข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์  จ) ถั่วแขกอินทรีย์ 

ภาพที่ 20 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง 
 

 

ภาพที ่21 การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ (เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 oC) 
 

 

 

 

 

 
ก) ลักษณะถั่วแขกทีไ่ด้ท าการคดัเลอืก

เป็นรายตน้ในช่ัวรุน่ที่ 3 
 ข) ลักษณะคอสลูกผสมช่ัวที่ 2 ที่ได้

ท าการคัดเลือกไว้ 
 ค) แปลงปลูกมะเขือเทศช่ัวรุ่นที่ 6 (S6) 

ภาพที่ 22 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพ่ือระบบเกษตรอินทรีย์ (ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ) 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ าแขว่ง 

พบว่า แปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 16,003 บาทต่อพ้ืนที่ 360 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม 50.21 
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีปฏิบัติที่ดีในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ประกอบด้วย การขุดดินตากแดด ใส่ปูนโดโลไมท์ 
เพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดของดิน การจัดการศตัรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อช่วยป้องกันและลดการระบาดของ
โรคและแมลงศัตรูพืช  

2. การศึกษากระบวนการวางแผนการผลิต – ตลาดพืชผักในพ้ืนที่โครงการขยายผลฯ น้ าแขว่ง 
พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปลูก ตั้งแต่การเลือกชนิดพืช การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา  
การเก็บเกี่ยว และการส ารวจตลาดในพ้ืนที่ โดยเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักส่งให้โรงเรียนในพ้ืนที่ 5 โรงเรียน 
ปริมาณผลผลิตรวม 792 กิโลกรัม รายได้รวม 11,880 บาท ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 151 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 
2,273 บาท/เดือน 

3. การทดสอบและสาธิตการปลูกผักภายใต้โรงเรือนขนาด 6 x 24 เมตร ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการขยายผลฯ คลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์และปางมะนาว) พบว่า เกษตรกรมีการวางแผนการปลูกผัก
พืชผัก และใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมไปถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมนไข่ 
และสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตามปฏิทินการปลูกพืช ท าให้ผลผลิตพืชมีปริมาณสม่ าเสมอ 
โดยข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ  

4. การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยง ด าเนินงานในพ้ืนที่ โครงการขยายผลฯ 
สบเมย พบว่า หลังจากประเมินการเข้าท าลายของแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวทุกเดือน เริ่มพบแมลงศัตรูหลัง
การเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยงในเดือนที่ 5 ของการประเมิน ซึ่งพบในถุงพลาสติกกรรมวิธีชุดควบคุม 20 เดือนที่ 6 
ของการประเมินพบในกรรมวิธี แช่หางไหลสด 40 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเดือนที่ 7 พบในกรรมวิธีแช่ว่านน้ า  
20 เปอร์เซ็นต์ แช่หางไหลสด 20 เปอร์เซ็นต์ แช่สารสกัด D3 20 เปอร์เซ็นต์ แช่น้ าเปล่า 20 เปอร์เซ็นต์ และ
ในเดือนที่ 8 พบในกรรมวิธี ชุดควบคุม 20 เปอร์เซ็นต์ แช่ว่านน้ า 20 เปอร์เซ็นต์ แช่น้ าเปล่า 20 เปอร์เซ็นต์ 
โดยแมลงที่พบ คือ มอดยาสูบ หนอนมอดยาสูบ และผีเสื้อข้าวเปลือก ส าหรับกรรมวิธีการนึ่ง และลวกน้ าเดือด 
ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว แต่สีของพริกกะเหรี่ยงไม่ได้คุณภาพ และในทุกกรรมวิธีที่บรรจุใน  
ถุงสุญญากาศ ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 

7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก 
ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลฯ คลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์และ
ปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557 

ชื่อหมู่บ้าน รายชื่อเกษตรกร ชนิดพืชผัก 
ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้จากการ
จ าหน่าย (บาท) 

รายได้สุทธ ิ
(บาท) 

บ้านอุดมทรัพย์ นายทองศิษฐ์  จอมศิริวัฒน์ ผักกาดกวางตุ้ง 113 854 1,168 314 
ผักกาดฮ่องเต้ 89 904 1,780 876 
ผักกาดขาวปล ี 127 450 2,540 2,090 
มะเขือเทศเชอรี่ 48 2,160 1,200 -960 

บ้านปางมะนาว นางเฉลิม คงเพชรศักดิ์ คะน้า 40 804 1,200 396 
นางส าเริง คงเพชรศักดิ์ ผักกาดกวางตุ้ง 140 

454 
2,800 

2,496 
คะน้า 5 150 

นางเฉลียว ศรีทัศน์ ผักกาดกวางตุ้ง 180 454 3,600 3,146 
นางส าลี คงเพชรศักดิ์ ผักกาดกวางตุ้ง 230 454 4,606 4,152 
นางแสง ไอ่จั่น ผักกาดกวางตุ้ง 127 454 2,540 2,086 

 

 

 

 

ภาพที่ 23  การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวา
ญี่ปุ่น 

 
ภาพที่ 24  การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผัก 

แบบผสมผสาน 
   

 

 

 

ภาพที่ 25  การทดสอบและสาธิตการปลูกผัก 
ภายใต้โรงเรือน 

 ภาพที่ 26  การศึกษาวิธีการจัดการหลังการ 
เก็บเก่ียวพริกกะเหรี่ยง 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
19 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวงมี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพใน  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 3 แห่ง ได้แก่ แม่ปูนหลวง แม่แฮ และ 
แกน้อย ผลการวิจัยพบว่า ปวยเล้งและปวยเล้งตัดแต่งบรรจุถุ งของศูนย์ฯ แม่ปูนหลวงมีการสูญเสียหลัง 
การเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 100 และ 91.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ หลังจากเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวเพ่ือลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวท าให้ปวยเล้งและปวยเล้งตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมี  
การสูญเสียลดลงเหลือเพียง 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนบรอคโคลี่ของศูนย์ฯ แม่ปูนหลวงมี 
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 38.91 เปอร์เซ็นต์ หลังจากทดสอบวิธีขนบรอคโคลี่ออกจากแปลงปลูก
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า การบรรจุบรอคโคลี่ในเข่งพลาสติกมี  
การสูญเสีย 42.42 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การบรรจุในตะกร้าพลาสติกสีด า ซึ่งเรียงหน้าในแนวนอนและในแนวตั้ง 
มีการสูญเสีย 22.84 และ 19.16 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ 

ส าหรับผักกาดหอมห่อและผักกาดหวานของศูนย์ฯ แม่แฮ พบว่า ผักกาดหอมห่อมีการสูญเสียหลัง
การเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 55.75 เปอร์เซ็นต์ ผักกาดหอมห่อตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสียหลัง 
การเก็บเกี่ยว 67.12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักกาดหวานมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 30.27 เปอร์เซ็นต์ 
ผักกาดหวานตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 25.05 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท าให้ผักกาดหอมห่อมีการสูญเสียเหลือเพียง 
28.10 เปอร์เซ็นต์ และผักกาดหอมห่อตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสีย 48.84 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ผักกาดหวานมีการสูญเสียลดลงเหลือ 25.00 เปอร์เซ็นต์ และผักกาดหวานตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมี 
การสูญเสีย 23.89 เปอร์เซ็นต์ 

ผักกาดหอมห่อและผักกาดหวานของศูนย์ฯ แกน้อยมีการสูญเสียเกิดขึ้น 82.08 เปอร์เซ็นต์ และ 
89.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ หลังจากเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ผักกาด 
หอมห่อมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวลดลงเหลือเพียง 42.94 เปอร์เซ็นต์ และผักกาดหวานมีการสูญเสียเหลือ
เพียง 57.04 เปอร์เซ็นต ์

8. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล 
โครงการหลวง 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
20 

ตารางท่ี 3  แสดงความสูญเสียจากแปลง-โรงคัดบรรจุของศูนย์/เชียงใหม่ 
ศูนยฯ์ ชนิดพืช ก่อนปรับปรุง (%) หลังปรับปรุงวิธีการ (%) 

แกน้อย ผักกาดหอมห่อ 82.08 42.64 
ผักกาดหวาน 89.82 56.12 

แม่ปูนหลวง ปวยเหล็ง 100.00 42.42 
บรอคโคลี่ 39.81 19.16 

แม่แฮ ผักกาดหอมห่อ 55.75 28.10 
ผักกาดหวาน 30.27 25.00 

 

  

 

 

 

 
ก) ความเสียหายของปวยเล้งจากส่วน

ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ (ใบนอก) 
 ข) ความเสียหายของผักกาดหอมห่อ 

จากสาเหตุทางกล 
 ค) ความเสียหายของผักกาดหวาน

จากแมลงหรือทากกัดกิน 

ภาพที ่27 ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นกับผลผลิตปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ และผักกาดหวาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวและวิธีการเดินก าจัด

ต้นพันธุ์ปนใน 3 ระยะการเจริญเติบโต พบว่า วิธีการนี้ท าให้ลดพันธุ์ปนลงอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์  
2. การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว โดยการเพ่ิม

ปริมาณธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่ได้ 20 – 134 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมผลผลิตข้าวนา  
23 – 102 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ และสามารถสรุปเป็นสูตรปุ๋ยข้าวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ได้  

3. การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ าในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย พบว่า เกษตรกรให้การ
ยอมรับในเทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ผลผลิตข้าวจากแปลงระบบนาน้ าน้อยและแปลงนาน้ าขัง เท่ากับ 454 และ 
445 กก./ไร่ ตามล าดับ อีกทั้งระบบนาน้ าน้อยช่วยลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงได้ เช่น โรคกาบใบ
แห้ง และเพลี้ย เป็นต้น  

4. การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนที่สูง จากรวบรวมและคัดเลือก
พันธุกรรมข้าวบนพ้ืนที่สูงที่มีคุณสมบัติโดดเด่น โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มแปรรูป “แบบลงหุ้น” โดยจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย” สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน จ านวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบ้านวังไผ่ (ข้าวเจ้าเปลือกด าและข้าวเหนียวก่ าวังไผ่) และกลุ่มบ้านละเบ้ายา (ข้าวเจ้าเบี้ยวจิ๊กู๋) 

ตารางท่ี 4  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย” 

พื้นที่ พันธุ์ข้าว ชนิดข้าว 

กลุ่มบ้านวังไผ่ เจ้าเปลือกด า 
ก่ าวังไผ่ 

ข้าวเจ้า 
ข้าวเหนียว 

กลุ่มบ้านละเบ้ายา เบี้ยวจิกู๋ ข้าวเจ้า 
 

 

 

 

ภาพที่ 28  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมี
คุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
(พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1) 

 ภาพที่ 29  การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ าในแปลง
นาข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย 

   

9. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าว 
บนพื้นที่สูง 
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ก) การอบรมผสมปุย๋  ข) การเปรียบเทยีบผลผลิตข้าวไรจ่ากการใส่ปุ๋ยแบบใหม ่

ภาพที่ 30 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว 
 

 

 

 

 

 
ก) ข้าวเจ้าเปลือกด า (วังไผ่)  ข) ข้าวก่ า (วังไผ่)   ค) ข้าวเบี้ยวจิ๊กู๋ (สะเนียน) 

ภาพที่ 31 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนที่สูง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
การรวบรวมสายพันธุ์ไก่กระดูกด าในพ้ืนที่โครงการหลวง และพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง ที่มี

ลักษณะตรงตามสายพันธุ์สังเกตจากลักษณะภายนอก มีสีด าตลอดทั้งตัว เช่น ปาก แข้ง ขา ขน เป็นต้น แล้ว
แบ่งสายการผสมแต่ละสายพันธุ์ จ านวน 8 สายพันธุ์ (ตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 5 ตัว) ได้ผลการผลิตพ่อแม่พันธุ์ 
รุ่นที่ 1 น้ าหนักตัวพ่อพันธุ์เฉลี่ย 2.12-2.63 กิโลกรัม น้ าหนักตัวแม่พันธุ์ 1.50-1.82 กิโลกรัม อายุเมื่อให้ไข่ฟอง
แรกอยู่ที่ 184-186 วัน เปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อ 80.95-90.38 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักออก 80.95-90.38 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักลูกแรกเกิดอยู่ที่ 29.93-33.21 กรัม เมื่อทดสอบสมรรถนะการผลิต พบว่า ไก่กระดูกด าที่
เลี้ยงที่สถานีฯ ปางดะ มีน้ าหนักตัวสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า และศูนย์ฯ ขุนวาง 
ตามล าดับ อัตราแลกน้ าหนักหรือ FCR ของไก่ท่ีเลี้ยง ณ ศูนย์ฯ ขุนวาง มีค่าดีที่สุด รองลงมา คือ โครงการขยาย
ผลฯ ห้วยเป้า และสถานีฯ ปางดะ (3.55, 3.80 และ 4.92 ตามล าดับ) อัตราการตายของไก่ที่เลี้ยงที่สถานีฯ  
ปางดะ มีค่าต่ าสุด รองลงมา คือ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า และศูนย์ฯ ขุนวาง (10.00, 11.45 และ 12.75 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ) การเน้นเรื่องอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มที่ดีควบคู่กันจะช่วยให้สมรรถภาพการผลิต
ของไก่กระดูกด าในแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้  

 

ภาพที่ 32 ลูกไก่กระดูกด าท่ีเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากท่ีสูงต่างๆ 
 

 

ภาพที่ 33 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์รุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 

10. โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกด าเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์

เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 (M3) พบว่า พันธุ์ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพ่ิมขึ้นเป็น 20.6, 
19.1, 19.9 และ 22.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนการคัดเลือกประชากรเฮมพ์เพ่ือผลิตน้ ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1 
พบว่า พันธุ์ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์น้ ามันในเมล็ด 26.65, 27.12, 23.09 และ 27.79 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเฮมพ์ที่มี THC ต่ า สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์
หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายส าหรับการเพาะปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุมได้  

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ พบว่า พันธุ์ RPF3 
เหมาะสมกับการปลูกที่พ้ืนที่ที่ความสูง 300 และ 1,200 MSL โดยที่ระดับความสูง 1,200 MSL การปลูกแบบ 
10 แถว 2 แถว และ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 10-15 เซนติเมตร ให้ผลผลิตต้นสดมากที่สุด นอกจากนี้
การใช้ชีวภัณฑ์ GAR1 และเชื้อราไตโครเดอร์ม่าคลุกเมล็ดก่อนปลูก สามารถช่วยลดการเกิดโรคโคนเน่าได้ ส่วน
การพ่นเอทธิฟอนในอัตราส่วน 5 ml./น้ า 1 L. สามารถท าให้ใบร่วง 70 เปอร์เซ็นต์ (4 วันหลังพ่น) โดยไม่มีผล
ต่อผลผลิตของเฮมพ์ ซึ่งสามารถลดแรงงานเก็บเกี่ยวริดใบจาก 15 คน/ไร่ เหลือเพียง 5 คน/ไร่  

3. การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม  พบว่า  
การส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพ้ืนที่น าร่อง อ.พบพระ จ.ตาก สามารถด าเนินการได้จริง 
และไม่พบพืชเสพติดชนิดอ่ืนปนในแปลงปลูกเฮมพ์ เกษตรกรมีเส้นด้ายเฮมพ์ส าหรับใช้สอยในครัวเรือน  
5 ชุมชน และมีรายได้จากการผลิตเฮมพ์เชิงพาณิชย์ 36 ราย คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านบาท  

4. การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา  
5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และภาคเอกชน 7 ราย ได้แก่  
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) บริษัท ไทยน าโชคเท็กซ์ไทล์ จ ากัด บริษัท ก้องเกียรติ  
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด บริษัท ตนานุวัฒน์ จ ากัด ศูนย์กระดาษสาจินนาลักษณ์ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จ ากัด และ 
หจก.นรอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัย
และส่งเสริม รวมทั้งผลักดันการแก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือให้สามารถเพาะปลูกเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ซึ่งปัจจุบันได้เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตปลูกเฮมพ์ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว 

ตารางที่ 5  แสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และการคัดเลือกประชากร
เฮมพ์เพ่ือผลิตน้ ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1 

พันธุ์ %เส้นใย (รุ่นที ่3) %น้ ามันในเมล็ด (รุ่นที่ 1) 
RPF1 20.6 26.65 
RPF2 19.1 27.12 
RPF3 19.9 23.09 
RPF4 22.8 27.79 

 

 

11. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ 
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ตารางท่ี 6  แสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557 

พันธุ์ 
เมล็ดพันธุ์คัด

(Breeder seed) 
เมล็ดพันธุ์หลัก 

(Foundation seed) 
เมล็ดพันธุ์ขยาย 

(Extension seed) 
RPF1 1.5 34 665.6 
RPF2 1.6 120 580 
RPF3 4.5 65 392.2 
RPF4 2 119 - 

รวม (กก.) 9.7 338 1,637.8 

ตารางท่ี 7  แสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ 
ระดับความสูง (MSL) พันธุ์เหมาะสม ระยะปลูกที่เหมาะสม 

1,200 RPF3 1 แถว (ต้องทดสอบซ้ า) 
900 RPF3 และ RPF4 10 แถว 
600 RPF1 5 แถว (ยังไม่มีการทดสอบที่ 10 แถว) 
300 RPF3 และ RPF2 - 
200 RPF4 และ RPF3 - 

 

 

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มทุนของการผลิตปทุมมา โดยสัมภาษณ์เกษตรกร

และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงและผู้ประกอบการภาคเอกชน  
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 1) ปลูกปทุมมานอกฤดูเพ่ือจ าหน่ายหัวพันธุ์ 2) ปลูกปทุม
มานอกฤดูเพ่ือจ าหน่ายดอก 3) ปลูกปทุมมาในฤดูเพ่ือจ าหน่ายหัวพันธุ์ และ 4) ปลูกปทุมมาในฤดูเพ่ือจ าหน่าย
ดอก ผลการศึกษา พบว่า ทุกกรณีมีความเป็นไปได้ในการลงทุน มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
เกษตรกรสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า โดยกรณีปลูกปทุมมาในฤดูเพ่ือ
จ าหน่ายหัวพันธุ์ มีรายได้และก าไรสูงที่สุด คือ รายได้  98,972.50 บาท/ไร่/ปี ต้นทุนคงที่ 5,000 บาท/ไร่/ปี 
ต้นทุนผันแปร 62,157.80 บาท/ไร่/ปี ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 57,354.70 บาท/ไร่/ปี ก าไรกรณีจ้างแรงงาน
ทั้งหมด 36,814.70 บาท/ไร่/ปี การคิดก าไรคิดเฉพาะรายได้ลบต้นทุนผันแปร ในด้านการตลาดประเทศไทย
ส่งหัวพันธุ์ปทุมมาไปจ าหน่ายต่างประเทศมากถึง 75 ประเทศ 5 ล าดับแรก คือ เยอรมัน ญี่ปุ่น อเมริกา  
เบลเยี่ยม อิตาลี มียอดส่งออกหัวพันธุ์ และต้นดอกปทุมมารวมแล้วมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี เฉพาะที่มี
ใบรับรองสุขอนามัยพืช ส าหรับตลาดในประเทศ  มีบริษัทเอกชน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพ่อค้าอ าเภอ 
ภูเรือ จังหวัดเลย รับซื้อปีละไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

2. การศึกษาวิธีเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา พันธุ์เชียงใหม่พิงค์และพันธุ์สวีทเลดี้ พบว่า  
ในการปลูกนอกฤดูที่ระดับความสูง 300 MSL ปทุมมาทั้ง 2 พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกและให้ดอกที่มี
คุณภาพดีกว่าที่ระดับความสูง 1,200 MSL แต่ที่ระดับความสูง 1,200 MSL ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ให้
จ านวนหน่อต่อกอที่มากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณหัวพันธุ์ที่มากกว่า ส่วนปทุมมาพันธุ์สวีทเลดี้ จ านวน
หน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างกันเมื่อปลูกที่ระดับความสูงต่างกัน  

3. การปลูกกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์และพันธุ์ RT ‘Go   n R ign’ พบว่า การปลูกนอกฤดูที่
ระดับความสูง 300 MSL กระเจียวทั้ง 2 พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกและให้ดอกที่มีคุณภาพดีกว่าที่ระดับ
ความสูง 1,200 MSL แต่ที่ระดับความสูง 1,200 MSL กระเจียวพันธุ์ RT ‘Go   n R ign’ ให้จ านวนหน่อ 
ต่อกอที่มากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณหัวพันธุ์ที่มากกว่าเมื่อเก็บเกี่ยว ส่วนกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์ 
จ านวนหน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างกันเมื่อปลูกท่ีระดับความสูงต่างกัน 

 

 

   

 

 
ก) กระเจียวพันธุ ์RT ‘Go   n R ign’  ข) กระเจียวพันธุ์ลดัดาวลัย ์  ค) การสัมภาษณเ์กษตรกรที่ปลูก 

ปทุมมาในพื้นทีโ่ครงการขยายผล
โครงการหลวง 

ภาพที่ 35 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพปทุมมาและกระเจียว 

12. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ปทุมมา 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จากการส ารวจมะม่วงที่มีการปลูกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 5 แห่ง ได้แก่ ห้วยเป้า  

ปางแดงใน โป่งค า วังไผ่ และถ้ าเวียงแก ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์แก้วที่น ามาใช้เป็นต้นตอ แต่เกษตรกร
สามารถจ าหน่ายได้ในราคาต่ า เนื่องจากเกษตรกรไม่ทราบช่องทางการจ าหน่าย และเมื่อมีพ่อค้าเข้ามาซื้อใน
พ้ืนที่ เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องขายผลผลิตในราคาท่ีพ่อค้าก าหนด  

2. การศึกษาช่องทางจ าหน่ายการจ าน่ายมะม่วง พบว่า ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือมีความ
ต้องการมะม่วงส าหรับการแปรรูปไม่ต่ ากว่า 300 ตัน/ปี โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์แก้วและโชคอนันต์ เนื่องจากมี
รสชาติอร่อยเป็นที่พอใจของผู้บริโภค ราคามะม่วงที่โรงงานส่วนใหญ่รับซื้อ คือ 5-10 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของมะม่วง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการค้าส่ง พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเป็น
โรค สาเหตุเกิดจากเกษตรกรไม่มีการจัดการสวน ท าให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและจ าหน่ายได้ราคาต่ า คือ 2-4 
บาท/กิโลกรัม ส าหรับช่องทางจ าหน่าย แหล่งรวบรวมรับซื้อมะม่วงเพ่ือแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
บ้านทุ่งหลุก (อ.เชียงดาว) บ้านทับเดื่อ (อ.แม่แตง) บ้านแคว (อ.สารภี) และโรงงานเกรียงไกรผลไม้ (อ.แม่ริม) 
ส่วนแหล่งรวบรวมในจังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านป่าคา (อ.เมือง) บ้านเมืองจัง (อ.ภูเพียง) บ้านน้ าปั้วและบ้านตื้ด 
(อ.เวียงสา) บ้านป่ากลาง (อ.ปัว) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปผลไม้และจุดซื้อมะม่วงในจังหวัดน่านและเชียงใหม่ 
 

13. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงส าหรับการแปรรูป 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การส ารวจและรวบรวมชนิดหวายในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า พบหวาย 

 5 ชนิด ปางแดงใน พบหวาย 5 ชนิด และแปลงรวบรวมหวายพันธุ์พ้ืนเมืองของโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดน่าน พบหวาย 8 ชนิด  

2. การศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการที่เหมาะสมส าหรับหวายตัดหน่อ โดยนิยมปลูกในพ้ืนที่ 
โล่งแจ้ง และไม่ต้องมีต้นไม้อิงอาศัย ระยะปลูกของหวายฝาดและหวายหนามขาวที่ให้ผลตอบแทนและมี
แนวโน้มในการแตกหน่อสูงสุด คือ 0.75 x 1.5 เมตร แต่ต้องมีการตัดแต่งใบและยอดหวายอยู่เสมอ โดยการ
ตัดสาง 2-3 ล า/กอ  

3. การศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเส้นหวาย พบว่า การเก็บรักษาหวาย
หลังจากการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การผึ่งแดด ล้างและขัดด้วยทรายขาวกับเปลือกมะพร้าว จากนั้นอบด้วยซัลเฟอร์ - 
ไดออกไซด์ และต้มในน้ ามันดีเซลผสมน้ ามันมะพร้าว  

4. การศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดของหวาย ประกอบด้วย  
4.1 การส ารวจและวิเคราะห์ระบบตลาดหวายจากคนกลางทางการตลาดในระดับต่างๆ พบว่า 

พ่อค้า/แม่ค้าคนกลาง มีความต้องการหวายเพื่อน าไปจ าหน่ายในลักษณะที่แตกต่างกัน รวมทั้งลักษณะการซื้อก็
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรับซื้อ ส่วนใหญ่มีความต้องการรับซื้อหวายตัดหน่อและไม่จ ากัด
ปริมาณ  

4.2 การค้าหวาย จากข้อมูลการค้าหวายส าหรับถักสาน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกหวาย
ของไทยมีเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 - 2556 มีปริมาณการส่งออก
หวายส าหรับถักสานน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการน าเข้า ส่วนตลาดส่งออกหวายส าหรับถักสานที่ส าคัญ
ของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สิงคโปร์ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา  

4.3 การแปรรูปหวาย หวายมีการน ามาใช้ประโยชน์ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ หวายตัดหน่อ ใช้ยอด
หวายส าหรับน ามาประกอบอาหาร แปรรูปเป็นยอดหวายในน้ าเกลือและยอดหวายอบแห้ง และหวายใช้เส้น /
ล าหวาย น ามาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

 

 

 

ภาพที ่37  ลักษณะการแตกหน่อของหวายฝาด  
(2 เดือนหลังตัดสาง) 

 ภาพที่ 38 เฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านสะปัน  
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

14. โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพ่ือสร้างรายได้แก่ชุมชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนงาน 2 

แผนงานวิจัยดา้นการฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
การประเมินสถานภาพของชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านปางบงและบ้านปางมะโอ (ภูมิสังคม

ป่าเมี่ยง) บ้านแม่ขนิลเหนือและบ้านดง (ภูมิสังคมท านาข้าวเป็นหลัก) และบ้านห้วยขมิ้น (ภูมิสังคมที่มีฐานจาก
การปลูกฝิ่น) พบว่า แต่ละชุมชนมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี โดยชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ สมาชิกใน
ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่มีความยั่งยืน จึงมีการก าหนดประเด็นที่ควร
ศึกษาเพ่ิมเติม ตามความเหมาะสมกับชุมชนในแต่ละสภาพภูมิสังคม นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนของแต่ละชุมชน คือ ความเข้าใจและการได้รับเห็นชอบใน 
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ จากทั้งชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
และการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากนักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ตารางท่ี 8  ชุมชนน าร่องการด าเนินงาน 5 พ้ืนที่ ภายใต้ภูมิสังคม 3 รูปแบบ 
ภูมิสังคม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ชนเผ่า ชุมชนน าร่อง 

ภูมิสังคมป่าเมีย่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง คนพ้ืนเมือง บ้านปางบง หมู่ที่ 1  
ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเกด็  
จ.เชียงใหม่ 

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ คนพ้ืนเมือง บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9  
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ 

ภูมิสังคมทีม่ีการท านาข้าว
เป็นหลัก 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแมล่านอ้ย  
(นาขั้นบันได) 

ลั๊วะ บ้านดง หมู่ที่ 5  
ต.ห้วยห้อม อ.แมล่าน้อย 
จ.แม่ฮ่องสอน 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง  
(นาพ้ืนท่ีราบ) 

คนพ้ืนเมือง บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6  
ต.บ้านปง อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ 

ภูมิสังคมทีม่ีฐานจาก 
การปลูกฝิ่น 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ กะเหรี่ยง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 
(หย่อมบ้านป่าเกี๊ยะน้อย)  
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ 

 

    
ชุมชนบ้านปางบง หย่อมบ้านป่าเกีย๊ะน้อย ชุมชนบ้านดง ชุมชนบ้านแม่ขนิลเหนือ 

คนพ้ืนเมือง ชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าละว้า คนพ้ืนเมือง 

ภาพที่ 39 ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนน าร่องการพัฒนาต้นแบบโครงการหลวง 

1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ตารางท่ี 9  การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนน าร่องของโครงการวิจัยตามคุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม 

คุณสมบัติพึงประสงคข์องชุมชนต้นแบบโครงการหลวง 

สถานภาพการด าเนินงานพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนน าร่องของโครงการวิจยั 
ป่าเมีย่ง ฐานจากฝ่ิน นาข้าวเป็นหลัก ป่าเมีย่ง 

ศ.ป่าเมี่ยง ศ.แม่แฮ ศ.ทุ่งเริง ศ.แม่ลาน้อย ขยายผลฯ ปางมะโอ 
บ.ปางบง บ.ห้วยขมิ้น บ.แมข่นิลเหนือ บ.ดง บ.ปางมะโอ** 

1. การพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง 
1.1 หลักการส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน - มีการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินที่ชัดเจน 2 2 2 2 2 

- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่ 3 2 2 3 3 
1.2 หลักการปลกูป่าในพื้นที่ที่ควรเป็นป่า  -  มีกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  3 2 2 2 3 
1.3 หลักการท าการเกษตรภายใต้ระบบการ

อนุรักษ์ดินและน้ า 
-  มีระบบการจัดการพื้นที่การเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการอนุรกัษ์ดิน

และน้ า 
3 2 2 3 3 

1.4 หลักการปลกูพืชและเลีย้งสัตว์บนพื้นฐาน
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

-  มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  3 3 3 3 2 
-  มีระบบการจัดการผลผลิตที่มีประสิทธภิาพ  2 2 2 2 1 
-  มีระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต  2 2 2 2 1 
-  มีระบบการจัดการการขนส่งและการตลาด 2 3 2 2 1 

1.5 หลักการชว่ยชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ -  การส่งเสริมอาชีพ  3 3 3 3 2 
-  การพัฒนาดา้นการศึกษา  2 2 2 2 2 
-  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข  2 2 2 2 2 
-  ชุมชนปลอดยาเสพติด 3 3 3 3 3 
-  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  2 2 2 2 2 
-  ชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเองที่ดี 2 2 2 2 2 

2. การประยกุต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 2 2 2 2 2 
- ชุมชนสามารถปรับตัวเพือ่รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้  
2 2 2 2 2 

- ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองไว้ได้ 2 2 2 2 2 
3. การประยกุต์ใช้แนวพระราชด าริธนาคารอาหาร

ชุมชน (Food bank) 
- การรวบรวมองค์ความรู้และภูมปิัญญาเกี่ยวกับพืชทอ้งถิ่น 1* 1* 1* 1* 3 
- รวบรวมข้อมูลรายได้จากพืชท้องถิ่น 1* 0 0 0 0 
- โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น 1* 0 0 0 3 
- กิจกรรมปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าและชุมชน 1* 1* 1* 0 3 

4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - มีกระบวนการท างานอย่างมีส่วนรว่ม 2 2 2 2 2 
- มีรูปแบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 2 2 2 2 2 

หมายเหต ุ  ** เร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน)  0 ยังไม่มีการด าเนินงาน 
  1 ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหาหรืออุปสรรคจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง  1* เร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และจ าเป็นต้องติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
  2 ด าเนินการแล้วและมีผลการด าเนินงานที่ดีควรเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป  3 ด าเนินการแล้วและมีผลการด าเนินงานที่ดีจนสามารถเป็นแบบอยา่งให้กับชุมชนอื่นได้ 
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ตารางที ่10  แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม 

เป้าหมายรวม เป้าหมายแต่ละด้าน 
แนวทางการด าเนินงานแต่ละสภาพภูมิสังคม 

ป่าเมี่ยง ฝ่ิน นาข้าว 
โครงการหลวงเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืน 

1. เศรษฐกิจมั่นคง  
- ชุมชนมีรายได้พอเพียงจากการประกอบ

อาชีพบนฐานความรู้ 
- ชุมชนมีอาหารหลักส าหรับบริโภคเพียงพอ

ตลอดทั้งปี  

1. การปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน (เพิ่ม
รายได้และลดต้นทุน) 

2. พืชทางเลือกที่สามารถปลูก/เลี้ยง
ภายใต้ร่มเงาและใช้พื้นที่น้อย  

3. การเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
ทีเ่กื้อกูลกับป่า 

4. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1. การผลิตผักปลอดภัย
(GAP/อินทรีย์) 

2. การปลูกไม้ผลเมืองหนาว (พลับ 
สตรอเบอรี่ องุ่น) 

3. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

4. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ 

1. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ 
2. การปลูกพืชเสริมรายได้(ผัก ไม้ผล 

กาแฟ) 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-

เกษตร-วัฒนธรรม 
4. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

2. สังคมเข้มแข็ง 
- ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง 

ด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ชุมชนน่าอยู่และสงบสุข 
- เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1. การพัฒนาสังคม 
2. การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

3. สิ่งแวดล้อมดีมีความอุดมสมบูรณ์ 
- มีแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เหมาะสม 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ

การอนุรักษ์และฟื้นฟู 

1. การก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินให้มีความชัดเจน 
2. การฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ า 
3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การศึกษาศักยภาพพ้ืนที่ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง พบปัญหาผลผลิตต่ า โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้ มีผลผลิตเพียง 548 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  

2. การทดสอบระบบการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว พบว่า 
ผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกเหลื่อมด้วยถั่ว ให้ผลผลิต 574 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวที่มี
การเผาเตรียมพ้ืนที่ เนื่องจาก เป็นปีแรกที่มีการปลูกโดยไม่เผาและเหลื่อมด้วยถั่ว ส าหรับการทดสอบเชื้อไม
คอร์ไรซ่า ในการเพ่ิมความสามารถการดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดและข้าวไร่  พบว่า สายพันธุ์ 
G.etunicatum สามารถดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดได้ดีที่สุด และสายพันธุ์ G.mossae สามารถดูดซับ
ฟอสฟอรัสของข้าวไร่ดีที่สุด 

3. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาที่มีคุณภาพร่วมกับการจัดการธาตุอาหารพืช 
พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนา รุ่นที่ 1 โดยการปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับการจัดการธาตุอาหารพืช มีผลผลิต
เฉลี่ย 796 กิโลกรัม/ไร่ 

4. การทดสอบพืชทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้ทดแทนข้าวโพด พบว่า พืชทางเลือกที่มีศักยภาพและ
เป็นที่ต้องการของชุมชนในการปลูกทดแทนข้าวโพด ได้แก่ เฮมพ์และมะม่วง ซึ่งจะได้ท าการทดสอบปลูกใน
พ้ืนที่ รวมไปศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของพืชทดแทนข้าวโพดและการยอมรับของเกษตรกรต่อไป 

5. การศึกษาการฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  พบว่า มีพืช
ท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร 27 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 19 ชนิด พืชสมุนไพร  
8 ชนิด  

6. การศึกษากระบวนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งมสีมาชิก จ านวน 18 ราย 

7. การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบวนเกษตรในพ้ืนที่เสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูง พบว่า รูปแบบการใช้
ที่ดินภายใต้ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงมี 2 รปูแบบ ได้แก่ การปลูกแบบผสมผสาน (สวนไม้ผลผสมผสาน) และ
การปลูกแบบสลับแถบ (ไม้ไผ่รวกแซมด้วยข้าวโพด) 

8. การศึกษากระบวนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน (GAP และ GMP) 
ได้ท าการคัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและยาพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพ 18 ชนิด มาพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
4 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา มะรุม ย่านาง และรางจืด 

9. การศึกษาการจัดการที่ดินและน้ าของชุมชนบนพ้ืนที่สูง จัดท าฐานข้อมูลรายครัวเรือนของ
เกษตรกรตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าและการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
การใช้ที่ดินของชุมชนบนพ้ืนที่สูงเพ่ือการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท าแบบจ าลองเครือข่าย BBN 
ในการเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  

10. ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นผึ้ง อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบ
ผลส าเร็จด้านการท าเกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีการด าเนินชีวิตของ
ชุมชน การพัฒนาชุมชนและการเกษตร โครงสร้างและองค์ประกอบของชุมชน ผู้น า นโยบายและแผนงานของ
รัฐ ความต่อเนื่องของการด าเนินงาน การมีเป้าหมายร่วมของชุมชน และแผนการจัดการทรัพยากร 

2. โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
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ก)  การปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับ 

การจัดการธาตุอาหารพืช 
 ข) การจัดท าแปลงชะลา้งหน้าดิน 

 
 ค) พืชทางเลือกที่มีศักยภาพทดแทน

ข้าวโพด (เฮมพ์) 
     

 

 

 

 

 
ง)  การส ารวจ คัดเลือกพืชสมุนไพร

ท้องถิ่นและยาพื้นบ้านท่ีมี
ศักยภาพ 

 จ) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนในการผลิต 
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด 

 ฉ) รูปแบบการใช้ที่ดินภายใต ้
ระบบวนเกษตรบนพื้นท่ีสูง 

ภาพที่ 40 โครงการวิจัยการฟ้ืนฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
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สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. การทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตผักต้นทุนต่ า พบว่า การใช้ขี้ไก่หมักหินฟอสเฟตร่วมกับ

ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมก่อนปลูกรวมทั้งการฉีดพ่นสารเร่ง พด. 2 ผสม พด.7 ผสมธาตุแคลเซียม คอปเปอร์ และ
โบรอน ช่วงหลังย้ายปลูก ช่วยให้ปริมาณผลิตผลกะหล่ าปลีเพ่ิมขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์ (แบบเดิม 5,087  
กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นเป็น 7,457 กิโลกรัม/ไร่) และสามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้ 309 บาท/ไร่ (ต้นทุนปุ๋ยของ
เกษตรกร 2,909 บาท/ไร่ ลดเหลือ 2,600 บาท/ไร่)  

2. การวิจัยฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร (Food bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง พบว่า 
ปัจจุบันพืชท้องถิ่นท่ีมีปริมาณลดน้อยลงและพืชหายาก/ขาดแคลนในชุมชน มีจ านวน 31 ชนิด แบ่งตามการใช้
ประโยชน์ คือ พืชอาหาร 5 ชนิด สมุนไพร 20 ชนิด อาหารและสมุนไพร 5 ชนิด และอ่ืนๆ 1 ชนิด  
ส่วนแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ จากพืชท้องถิ่นของบ้านป่ากล้วยพัฒนา ร่วมกับผู้รู้และ
สมาชิกชุมชนในการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นได้บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนบ้านป่ากล้วย 

3. การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบการฟ้ืนฟูและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยา
พ้ืนบ้านที่ได้มาตรฐาน โดยส ารวจและรวบรวมภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นยาพ้ืนบ้าน ทั้งสิ้น 
147 ชนิด คัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและยาพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาเป็นยาสมุนไพรร่วมกับชุมชน  
12 ชนิด ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า เก็กฮวยป่า ผักแพวแดง จินเจียเหมาเยี่ย ว่านสากเหล็ก เด่วื่อ ด้องปรา 
หนามแน่แดง (รางจืดดอกแดง) สังหยูด า สังหยูใบเขียว และหญ้าขัดใบยาว ส่วนแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพร จะมีการต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและจ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่ 
สมุนไพรแห้งส าหรับชงดื่มจากปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า จิงจูฉ่าย และรางจืดดอกแดง ข้าวเกรียบสมุนไพรจาก  
ปูเ่ฒ่าทิ้งไม้เท้า จิงจูฉ่าย และผักแพวแดง และซาลาเปาไส้หมูสับจิงจูฉ่าย  

4. ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการท าการเกษตรแบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

4.1 การส่งเสริมด้านการตลาดของโครงการหลวง ที่มีชนิดพืชผักที่มีความเฉพาะเจาะจง ราคา
ค่อนข้างแน่นอน 

4.2 ทัศนคติและความเชื่อของเกษตรกรที่เคยชินกับระบบการผลิตพืชผักแบบเดิม และคิดว่า  
การผลิตตามระบบ GAP มีความยุ่งยาก เป็นภาระมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับราคาที่ได้ ไม่มั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้ 
และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายผลผลิตในช่วงระยะเวลารอการเก็บเก่ียว 

4.3 ระบบการผลิตในโรงเรือนแบบประณีต มีข้อจ ากัดด้านการลงทุนและพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
4.4 ค่านิยมของผู้บริโภคที่ต้องการผลผลิตที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ท าให้เกษตรกรยังคงรูปแบบ  

การผลิตแบบเดิมที่มีการใช้สารเคมีมาก 
ดังนั้น แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ 

ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย ควรมีการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพ เพ่ือจัดท าแปลงสาธิตให้เกษตรกร
รายอ่ืนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีของการผลิตตามระบบ GAP ในด้านแรงงานและ
ต้นทุนปัจจัยการผลิต รวมไปถึงการส่งเสริมชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจงด้านการตลาดที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ 
ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาด 

3. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ป่ากล้วย 
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ภาพที ่41 เปรียบเทียบกะหล่ าปลีจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิม (ซ้าย) กับแปลงที่จัดการธาตุอาหารพืช (ขวา) 
   

 

 

 

ภาพที ่42 การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นและแปลงรวบรวมพืชของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือการวิจัยและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย พบว่า บ้านวะโดโกรมีปัญหา

เรื่องข้าวไม่พอกินในบางครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ ผลผลิตข้าว/ไร่ต่ า ผลผลิตเฉลี่ย  
290 กิโลกรัม/ไร่ และมีปัญหาการสูญหายของพืชอาหารและสมุนไพรในท้องถิ่นบางชนิด  

2. การจัดการธาตุอาหารพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว พบว่า ผลผลิตข้าวนาเพ่ิมขึ้นจาก 487 กิโลกรัม/
ไร่ เป็น 604 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการผลิตเมล็ดข้าวนาโดยระบบ
การปลูกข้าวต้นเดียว ร่วมกับเกษตรกร 5 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัม/ไร่  

3. การศึกษารวบรวม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ได้องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นของชุมชน 65  ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 
37 ชนิด พืชสมุนไพร 23 ชนิด อ่ืนๆ 5 ชนิด นอกจากนี้ การส ารวจความหลากหลายและข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของเห็ดในชุมชน พบเห็ดท้องถิ่น 71 ชนิด ส่วนพืชสมุนไพร ได้สนับสนุนการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่
ชุมชนใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้น 10 ชนิด ได้แก่ ราชะ ยาช่วยให้อ้วน รางจืดดอกแดง ตองงุม ซิคลิ ตะบะ โปเนอ 
ป่าโล เจียวกู้หลาน บอระเพ็ดเหลือง และซิ๊กอะ  

4. กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนในการจัดท าธนาคารข้าว  ได้น าสมาชิกในกลุ่มธนาคารข้าว  
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารธนาคารข้าว ณ ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย พ้ืนที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ศึกษาวิธีการ
บริหารธนาคารข้าวโดยชุมชน และสามารถน ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้ 

 

 

 

 

 
ก) การจัดเวที วิเคราะห์ปญัหา  ข) การส ารวจ รวบรวมพืชท้องถิ่น  ค) การทดสอบสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียว 

     

 

 

 

 

 
ง) การสาธิตการเพาะเห็ดในโรงเรอืน  จ) การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น  ฉ) สมุนไพรท้องถิ่น 

ภาพที่ 44 โครงการวิจัยเพื่อลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 

4. โครงการวิจัยเพ่ือลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area based research program) มีผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ  

1. ด้านสังคม ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านขุนตื่นน้อยด ารงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่และข้าวนาที่ยัง
ประสบปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 50 ในหย่อมบ้านขุนตื่นน้อยและร้อยละ 20  
ในหย่อมบ้านปิพอ โดยที่ชุมชนขุนตื่นน้อยดูแลรักษาป่าไม้รอบชุมชนพ้ืนที่ 1,500 ไร่ไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยวิถี
วัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่อาศัยร่วมกับป่าไม้อย่างเกื้อกูล บนพ้ืนฐานของระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและ
ระบบอาวุโสในชุมชน 

2. ด้านเศรษฐกิจ ได้ทดสอบวิธีการเพ่ิมผลผลิตข้าวด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นพันธุ์ 
บือแม้วที่มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบจ านวน 14 ราย และการทดสอบพันธุ์ข้าวบือขะสอ 
ในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงกว่า 1,100 เมตร และมีสภาพอากาศหนาวเย็น พบว่า ข้าวพันธุ์บือขะสอ 4 ให้
ผลผลิตสูงสุด 642 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์บือแม้วให้ผลผลิต 492 กิโลกรัมต่อไร่ ในส่วนของ
กาแฟซึ่งเป็นพืชทางเลือกทดแทนฝิ่น มีผลการวิเคราะห์คุณภาพกาแฟด้วยการชิมคะแนนรวม 75-79 ซึ่งจัดอยู่
ในระดับดีปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนนของกาแฟในตลาดที่มีค่าถึง 80 คะแนน และได้ออกแบบ
โรงแปรรูปกาแฟระดับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟ  

3 ด้านสิ่งแวดล้อม การส ารวจความหลากหลายชีวภาพของพืชในป่าชุมชนมีค่าเท่ ากับ 2.5  
พบพืชท้องถิ่นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ 199 ชนิด ประกอบด้วย พืชอาหาร 119 ชนิด สมุนไพร 86 ชนิด พืชใช้เป็น
วัสดุ 59 ชนิด และพืชที่ใช้ประโยชน์อ่ืน 35 ชนิด (นับซ้ าชนิด) รวมทั้งภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเพ่ือดูแล
สุขภาพเบื้องต้นของชุมชน และได้ทดสอบวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืช 6 ชนิดได้แก่ ม้าแม่ก่ า หอมซูฟ้าทะลายโจร 
หว้าป่า หางไหล และพญามุตติ ในส่วนของแรงจูงใจในการดูแลรักษาป่าชุมชนคือการใช้พลังงานน้ าเพ่ือผลิต
ไฟฟ้าส าหรับชุมชน และการอุดหนุนการท านาขั้นบันไดเพ่ือลดการแผ้วถางป่าและตัดไม้เพ่ือปลูกข้าวไร่ 

 

 

 

 

 
ก) การทดสอบวิธีการผลิตพันธุ์ข้าว

ท้องถิ่นที่ดีด้วยการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
 ข) พืชท้องถิ่น “ม้าแม่ก ่า” พืชหายากที่

ชุมชน ใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร 
 ค) ชุมชมร่วมปลูกป่าในพ้ืนท่ีข้าวไร่เดิม

ที่เกษตรกรมอบคืนเป็นป่าชุมชน 

ภาพที่ 45  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการขยายผล 
โครงการหลวงขุนตื่นน้อย 

 

5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การทดสอบเทคโนโลยีในการลดปริมาณและบ าบัดน้ าเสียจากการแปรรูปกาแฟ พบว่า กลุ่ม 

แปรรูปมีการใช้น้ าในกระบวนการแปรรูปแตกต่างกัน โดยกลุ่มแปรรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปริมาณการ
ใช้น้ า 2.5 และ 3.5 ลิตรต่อการแปรรูปกาแฟผลสด จ านวน 1 กิโลกรัม ส่วนการศึกษาปริมาณการใช้น้ าในการ
แปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียกโดยการหมักเมล็ดกาแฟแบบไม่ใช้น้ าและแบบใช้น้ า พบว่า การหมักกาแฟโดยไม่ใช้
น้ าที่ 16 ชั่วโมง สามารถก าจัดเมือกเมล็ดกาแฟได้หมดและสามารถลดปริมาณการใช้น้ าในกระบวนการผลิต
กาแฟเมล็ดได้ 20 เปอร์เซ็นต์ จากระบบการใช้น้ าเดิมของเกษตรกร และท าให้ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
กาแฟที่ได้ไม่แตกต่างกับการแปรรูปแบบใช้น้ าของเกษตรกร  

2. การศึกษาและทดสอบวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และของเสียจากการผลิตกาแฟ 
อราบิก้า โดยการทดสอบการท าก๊าซชีวภาพจากส่วนผสมของเปลือกกาแฟแห้งอย่างเดียว เปลือกกาแฟแห้ง
และมูลสัตว์ อัตราส่วน 1:1 พบว่า การใช้เปลือกกาแฟแห้งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้เกิดก๊าชชีวภาพได้
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้มูลวัวผสมกับเปลือกกาแฟแห้ง  

3. การศึกษาและทดสอบระบบบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน พบว่า คุณภาพน้ าบริเวณบ้านดอยช้าง 
พบว่า ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน 2556) ร้อยละ 50 ของตัวอย่างน้ าที่เก็บมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เกินค่า
มาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ต่อเนื่องมาถึงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม 2557) ที่พบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
และค่าปริมาณออกซิเจนที่เชื้อจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) เกินค่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
50 โดยเฉพาะจุดเก็บที่มีการตั้งของโรงงานแปรรูปกาแฟ ส่วนฤดูฝน (เดือนสิงหาคม 2557) พบว่า จุดเก็บใน
บริเวณหมู่บ้านแถบด้านล่างส่วนใหญ่มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย coliform แบบรวม และค่าปริมาณเชื้อ
แบคทีเรีย fecal coliform เกินค่ามาตรฐานในระดับสูง แนวโน้มสาเหตุหลักที่ท าให้น้ าไม่ผ่านเกณฑ์ช่วงฤดู
หนาวและฤดูร้อน คือ น้ าทิ้งจากการแปรรูปกาแฟ ส่วนในฤดูฝน คือ สุขาภิบาลภายในชุมชน เช่น ขยะ น้ าทิ้ง
จากครัวเรือน การท าเส้นทางระบายน้ าและติดตั้งถังบ าบัดน้ าทิ้งในครัวเรือนก่อนปล่อยลงเส้นทางระบายน้ า
แทนเส้นทางน้ าธรรมชาติภายในชุมชนมีแนวโน้มช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในน้ าที่มีสาเหตุ
มาจากขยะและน้ าทิ้งจากครัวเรือนได้  

4. การลดปัญหาหมอกควันโดยการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่ว พบว่า ผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกเหลื่อม
ด้วยถั่ว ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,173 - 1,275 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่าการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและมีการเผา
เตรียมพื้นท่ี ซึ่งได้ผลผลิต 831 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนอัตราการย่อยสลายซากของข้าวโพด พบว่า แปลงข้าวโพด
เหลื่อมถ่ัว มีปริมาณซากข้าวโพด เท่ากับ 499 กิโลกรัม/ไร่ น้อยกว่าการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว ซึ่งมีปริมาณซาก
ข้าวโพดเท่ากับ 776 กิโลกรัม/ไร่ 

 

6. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงวาวี 
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ภาพที ่46 การด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
 

 

ภาพที่ 47 การศึกษาปริมาณการใช้น้ าในการแปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียก 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลสลัดภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์-มีนาคม พืชตระกูลสลัดที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ โอ๊คลีฟเขียว และโ อ๊คลีฟแดง 
และในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม การปลูกคอสและผักกาดหอมห่อ พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี แต่
พบโรคใบจุดตากบระบาด 

2. การทดสอบการปลูกมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  
มะเขือเทศโทมัสมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่ามะเขือเทศเชอรี่ เนื่องจาก มะเขือเทศเชอรี่พบปัญหาติดผล
น้อย ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน  

3. การทดสอบปลูกมะเขือเทศพันธุ์ท้อ 4 พันธุ์ ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พบว่า  
มะเขือเทศพันธุ์ท้อทั้ง 4 พันธุ์ มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี โดยเฉพาะพันธุ์ Perfect gold 111 และ 
Namdhari ที่ใช้กล้าแบบเปลี่ยนยอด ส าหรับมะเขือเทศโทมัสให้ผลผลิตดี แต่ยังพบปัญหาโรคเหี่ยวเขียวระบาด
ทั้งในกล้าแบบเปลี่ยนยอดและไม่เปลี่ยนยอด ท าให้มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้นกว่ามะเขือเทศพันธุ์ท้อทั้ง 4 พันธุ์  

4. การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนเจาะล าต้นกาแฟ โดยชีวภัณฑ์ที่สามารถท าให้มี
ผลต่อการตายหนอนเจาะล าต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัยคือเชื้อรา Beauveria sp. 

5. การทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตข้าว โดยการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการปลูกข้าว  
ต้นเดียวในระบบนาน้ าน้อยของเกษตรกร 3 ราย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก มี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เชโก (พันธุ์ข้าว
เจ้าไวแสง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 617 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์ก่ าเตาะ (พันธุ์ข้าวเหนียวไวแสง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 297 
กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตสูญเสีย 60 % จากการท าลายของหนูและนก) 

6. การฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร สมุนไพรและพืชท้องถิ่นหายากในชุมชนและป่าธรรมชาติ ได้แก่ การ
ปลูกเสริมบริเวณป่าต้นน้ ารอบอ่างเก็บน้ าแม่จันหลวง ในพ้ืนที่ 10 ไร่ ปลูกพืช 8 ชนิด รวม 8,600 ต้น และ
สนับสนุนพืชเพ่ือปลูกเพ่ิมพูนแหล่งอาหารในครัวเรือน 27 ชนิด จ านวน 2,762 ต้น รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านสันติคีรี โดยการรวบรวมพืชอาหารและสมุนไพร จ านวน 
145 ชนิด บริเวณแปลงรวบรวมพืชท้องถิ่นบ้านสันติคีรี ในพ้ืนที่ 3.3 ไร่ มีปราชญ์ชุมชน ได้แก่ นายพิสิษฐ์  
ขัติกุล และมีการส ารวจความหลากหลายของชนิดพืชบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านสันติคีรี  รวม
ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีการปลูกหวายและกล้วยไม้เสริม 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
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ก)  แปลงปลูกคอส โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ผักกาดหอม
ใบแดง 

 ข)  การเก็บตัวเต็มวัย ดักแด้ และหนอนเจาะล าต้นกาแฟ 
เพื่อน าไปเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบสารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสม
ในห้องปฏิบัติการ 

   

 

 

 

ค) แปลงปลูกข้าวต้นเดียวในระบบนาน้ าน้อย  ง) แปลงรวบรวมพืชท้องถิ่น 

ภาพที ่48 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน 3 ชนเผ่า คือ ม้ง กะเหรี่ยง และคนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่

โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 7 แห่ง ได้แก่ วัดจันทร์ ห้วยส้มป่อย โป่งค า ป่ากล้วย ปางมะโอ  
แม่สอง และขุนตื่นน้อย ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์สมุนไพร
และยาพ้ืนบ้านในชุมชน รวม 834 ชนิด จ านวน 167 ต ารับ คัดเลือกสมุนไพรและยาพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพ  
130 ชนิด น าไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 3 แนวทาง พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพส าหรับบ ารุงร่างกาย
และขับสารพิษ เบื้องต้นทราบผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและมีแนวทางพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ จากพืชสมุนไพรกลุ่มบ ารุงร่างกาย จ านวน 92 ชนิด และกลุ่มขับสารพิษ จ านวน 
39 ชนิด และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้เสริมและรักษาสุขภาพเบื้องต้น เช่น สมุนไพร
ชงดื่ม สมุนไพรแห้ง ลูกประคบสมุนไพร ยาพ้ืนบ้านบรรจุซอง และสมุนไพรสด การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงขึ้นและสนับสนุนชุมชนให้ทดลองแปรรูปเป็นวัตถุดิบอย่างง่ายและผลิตภัณฑ์
รูปแบบต่างๆ โดยองค์ความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวยังได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อวีดีทัศน์ นิทรรศการ 
โปสเตอร์ เอกสาร และหนังสือ ให้แก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  

  

 

 

ภาพที่ 49 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 
 

8. โครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีวภาพส าหรับป้องกันก าจัดโรค 

ผลเน่าเสาวรส Phytophthora sp. จ านวน 2 ไอโซเลท คือ เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท TChC2 และไอโซเลท 
YrIL1  

2. สารชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจัยในโครงการ 4 ชนิด คือ ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว
ซึ่งผลิตจากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลท B15 เพ่ือควบคุมโรคผลเน่าระยะหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสที่เกิด
จากเชื้อรา Colletotrichum sp. สารสกัดจากพืชสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชผัก ปุ๋ยชีวินทรีย์ และกับ
ดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก มีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าสารอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน (ระดับไร่นา)  

3. พืชผักที่ใช้ปุ๋ยหมักสูตรที่เกษตรกรผลิตใช้เองซึ่งผสมเชื้อแบคทีเรีย isolate VAS 87 และ VBC 
33 และเชื้อแอคติโนมัยซีส isolate VAC 006 จากงานวิจัยมีปริมาณและคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมักที่ไม่ผสมหัวเชื้อ  

4. คัดเลือกสูตรอาหารเพ่ิมปริมาณหัวเชื้อและสารพาสูตรใหม่ของชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเขียว  
โรคหลังการเก็บเกี่ยวและโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเชื้อมีความเข้มข้น ×108 cfu/ml ในขณะที่มีต้นทุนการผลิต
ต่ าลง 193.09 บาท 220.09 และ 225 บาท/กิโลกรัม ตามล าดับ  

5. ผลิตสารชีวภาพเกษตร 9 รายการ รวม 412 กิโลกรัม และกับดักฟีโรโมน 27 ชิ้น ส าหรับใช้
ทดสอบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใช้ในงานส่งเสริม  

6. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ 7 รายการ คือ ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคใบ
จุดผักกาดหอมห่อ ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ าปลี ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษ
ของโลหะหนักอาซินิค เชื้อราสาเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่ สารสกัดพืชชนิดน้ าควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของพริก สารสกัดพืชชนิดผงก าจัดแมลงศัตรูพืชในดิน และองค์ประกอบหลักสารฟีโรโมนดึงดูดแมลงวันแตง 
Bactrocera cucurbitae 

9. โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมี
บนพื้นที่สูง 
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ตารางท่ี 11 ต้นทุนการปลูกผักกาดฮ่องเต้ พื้นที่ทดสอบ 1 งาน เปรียบเทียบการผลิตปุ๋ยหมักแบบธรรมดา  
ปุ๋ยหมักสูตรที่ผสมเชื้อจุลินทรีย์ และการใช้สารเคมี (วิธีเดิมของเกษตรกร) 

รายการ 
การใช้ปุ๋ย / สารเคมี 

ปุ๋ยหมักแบบธรรมดา 
ปุ๋ยหมักสูตรที่ผสม

เชื้อจุลนิทรีย ์
การใช้สารเคมี 

1. ต้นทุนปัจจัยการผลิต     
- เมล็ดพันธ์ุผักกาดฮ่องเต้ * - - - 
- ขี้วัว 20 กระสอบ  

(ผลิตปุย๋ได้ 1 ตัน) 
500 500 - 

- หัวเช้ือจุลินทรีย์ 3 ชนิด 
(เชื้อแบคทีเรีย isolate VAS 87 
เช้ือแบคทีเรีย isolate VBC 33 
และเช้ือแอคติโนมัยซีส isolate 
VAC 006) 

- 350 - 

- สารเคมี (อะบาเม็กติน และดาโคนิล) - - 830 
- ปุ๋ยเคมี สูตร 15 – 15 – 15  - - 1,050 
- ค่าแรงงาน - - - 
รวมต้นทุนปัจจัยการผลิต (บาท) 500 850 1,880 

2. ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม) 117.05 152.41 102.27 
3. รายได้ (บาท) 

(จ าหน่าย 10 บาท/กิโลกรัม) 
1,170.50 1,524.10 1,022.70 

4. ก าไรสุทธิ (บาท) 
(ต้นทุนปัจจัยการผลติ – รายได้) 

670.50 674.10 - 857.30 

หมายเหตุ :  * เมล็ดพันธุ์ผัก ทางโครงการสนับสนุนให้กับเกษตรกร 

ตารางท่ี 12  สรุปคุณสมบัติของชีวภัณฑ์แต่ละชนิด ปีพ.ศ.2557 
ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ 

1. PP-Str : GAR1 (ผง)  ชีวภัณฑ์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา  
เช่น เชื้อ Fusarium oxysporum และเชื้อ Pythium sp. ในพืชทุกชนิด  

2. PP-B10 (ผง) :  ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum   
ในมะเขือเทศ พริก และแตงกวา 

3. B15 (ผง) :  ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคหลังการเก็บเก่ียว (ผลเน่า) ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น  
เชื้อ Colletotrichum sp.  เชื้อ Aspergillus sp. เชื้อ Rhizopus sp. ในพริก 
มะเขือเทศ เสาวรส และองุ่น  

4 .  เชื้ อร าสา เหตุ โ รค
แมลง 4 สายพันธุ์ 
(เชื้อสด)  

Metarhizium anasoplieae ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ หนอนใยผัก 
Beauveria bassiana 5335 ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ  
Beauveria bassiana 6241 ป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อน  
Paecilomyces tenuipes ป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาว 
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด  
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ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ 
5. สารสกัดจากพืชก าจัด

แมลง 4 สูตร (น้ า)  
D1 (หางไหล) ก าจัดด้วงหมัดผัก  
D2 (หางไหล + ยาสูบ) ก าจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง  
D3 (หางไหล + หนอนตายหยาก) ก าจัดหนอนศัตรูพืช เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก 
D4 (หางไหล + ดีปลี) ก าจัดเพลี้ยไฟ 

6. วัสดุเพาะกล้าชีวภาพ 
4 สูตร  

สามารถผลิตฮอร์โมน ตรึงไนโตรเจน และย่อยสลายฟอสฟอรัส ส่งผลให้พืช
เจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงมากขึ้น ใช้ได้กับพืชทุกชนิด  

7. ปุ๋ยชีวินทรีย์อัดเม็ด  ผลิตฮอร์โมนพืช ตรึงไนโตรเจนและย่อยสลายธาตุฟอสฟอรัส ส่งผลให้พืช
เจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงมากขึ้น ตลอดจนช่วยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด  

8. กับดักฟีโรโมนก าจัด
ผีเสื้อหนอนใยผัก  

ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดที่มีการระบาดของหนอนใยผัก  

           
                                                                                                                                                                                                                                                                       

          
 

             
 

                      

 
ภาพที่ 50 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีวภัณฑ์เกษตร 

TChC2 PaFr6 

YrIL2 BaF16 BaF15 

Colony of 

Phytophthora sp. 
Spore of Phytophthora sp. Fruit rot of Passion fruit  Colony of Phytophthora sp. 

YrIL1 

ทุ่งช้าง  ยาแก้ฮากเหลือง เสาวรส 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมกันแดด (ผิวหน้า) 

จากสารสกัดมะเนียงน้ าและสีฟันคนทา น้ ายาฆ่าเชื้อ/บาดแผล และผลิตภัณฑ์ลดรอยด่างด า  
2. ปรับปรุงวิธีการผลิตส าหรับขยายปริมาณเชิงพาณิชย์ ตลอดจนท าการทดสอบตลาด ได้แก่  

ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง และผลิตภัณฑ์สเปรย์เพ่ิม
ความชุ่มชื้นใบหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว  

3. การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ (Feasibility) และความคุ้มทุนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว โดยได้ผลิตและทดลองจ าหน่าย
ในงานโครงการหลวง 2556 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย เพราะมีส่วนประกอบจากสารกัดฟัก
ข้าว ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุน และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  “โครงการหลวง” ผลิตภัณฑ์บ ารุง
เส้นผมและหนังศีรษะ พบว่า วัตถุดิบหาง่าย เป็นพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
สารสกัดธรรมชาติสามารถยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายในท้องตลาด ราคาแข่งขันได้  

4. การจัดท าร่างค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยในปีที่ผ่านมา จ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ (1) อนุสิทธิบัตร “สูตรต ารับผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นใบหน้า” จากสารสกัดฟักข้าว (2) อนุสิทธิบัตร 
“สูตรต ารับผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง และ (3) อนุสิทธิบัตร “สูตร
ต ารับผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า (Toner) จากสารสกัดมะขามป้อมและฟักข้าว”  

 

 

 

ภาพที่ 51 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย 
   

 

 

 

ภาพที่ 52 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว 
 

 

10. โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่ เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
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ตารางท่ี 13  การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ ์ คุณสมบัติ 
สถานะในการวิจัย ทดสอบ

ตลาด ระยะแรก การต้ังต ารับ ต้นแบบ 
1. ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า 

(Facial Sunscreen) 
ป้องกันแสงแดดจากรังสียูว ี     

2. ครีมย้อมสีผม  ปกปิดผมขาวใหส้ีน้ าตาลเขม้
จนถึงด า 

    

3. น้ ายาฆ่าเช้ือภายนอก ฆ่าเช้ือก่อโรคทางผิวหนัง 
Staphylococcus aureus 
และเชื้อ Escherichia coli   

    

4. ผลติภณัฑร์ักษาโรคน้ ากัดเท้า  ลดอาการคัน มีฤทธ์ิต้านเช้ือรา
สาเหตุจากน้ ากัดเท้า 

    

5. ผลิตภัณฑล์ดรอยด าจากสิว  มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ - 
ไทโรซเินส จึงช่วยลดรอยด าจาก
สิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว 

    

6. ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผมและ
หนังศีรษะ (Hair Tonic) 

เส้นผมมสีุขภาพดี ลดการหลดุ
ร่วง และท าให้ผมขึ้นใหม่
แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียน
และให้ความแข็งแรงแก่รูขุมขน 

    

7. ผลิตภณัฑ์เพิ่มความชุ่มช้ืน
ส าหรับผิวหน้า (Face 
moisturizer) จากสารสกัด
ฟักข้าว 

ให้ความชุ่มช่ืนแก่ผิวหน้า อุดม
ด้วยวิตามิน E มีสารต้านอนุมลู
อิสระ (antioxidant) สูง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
ผลการศึกษา พบว่า วัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ดีที่สุด ได้แก่ มูลสัตว์+น้ า เมื่อวัด

คุณภาพของก๊าซมีเทนมีอยู่ประมาณ 60-66 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ มูลสัตว์+น้ า+เปลือกกาแฟ มีก๊าซมีเทน
อยู่ประมาณ 60–64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือกกาแฟเพียงอย่างเดียวนั้นมีก๊าซมีเทนอยู่ประมาณ 6 - 8 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เหมาะส าหรับการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ เนื่องจาก มีสารแทนนิน (Ramirez-
Martinez, 2006) และความเป็นกรดอยู่สูง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ (สุชน และคณะ, 
2554) การวัดปริมาณก๊าซจากบ่อไบโอก๊าซโดยใช้เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) โดยก๊าซมีเทน (CH4) 
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์สามารถเป็นเชื้อเพลิงส าหรับเตาหุงต้ม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)  

 

ภาพที่ 53 บ่อไบโอก๊าซและการจุดติดไฟในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 
 

 

 

 

ภาพที่ 54 เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) และวิธีการวัดไบโอก๊าซ 
 

11. โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง  
: กรณีศึกษาก๊าซชีวภาพ 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชเพ่ิมเติมใน 3 พ้ืนที่ ได้แก่ บ้านแม่เต๋อ  

(ชนเผ่าอาข่า) บ้านดอยช้าง (ชนเผ่าอาข่า ลีซู จีนฮ่อ) และ บ้านวะโดโกร (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) อ.ท่าสองยาง  
จ.ตาก รวม 246 ชนิด 

2. การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์และการปลูกพืชหายากและพืชที่มีศักยภาพ 5 ชนิด ได้แก่  
ตีนฮุ้งดอย รางจืดดอกแดง ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า ขมิ้นต้น และ ผักหวานป่า ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายพันธุ์ การปลูก และการจัดการพืชท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ 
ผักหวานป่า มะแขว่น และหวาย ให้กับเกษตรกรเครือข่าย 19 หมู่บ้าน 123 คน และสนับสนุนกล้าพันธุ์พืช
ท้องถิ่นจ านวน 67 ชนิด ให้กับเกษตรกรเครือข่ายในพ้ืนที่โครงการหลวง 4 แห่ง (แม่แฮ ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว  
แม่ลาน้อย) และโครงการขยายผลโครงการหลวง 5 แห่ง (วาวี ปางมะโอ ป่ากล้วย แม่สอง โป่งค า)  

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง 1 ระบบ 

 
รวบรวมและแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์พืชท้องถ่ิน

รวบรวมพันธุ์พืชในชุมชน
(โรงเรือน/แปลงสาธิต)

แลกเปลี่ยนพรรณพืช
ระหว่างครัวเรือน

ครัวเรือนต้นแบบ
Food bank

ถ่ายทอดความรู้ผ่านหลักสูตร
การเรียนการสอน

การปลูกฟ้ืนฟูในป่าธรรมชาติ

จัดท าแผนการอนรุักษ์และฟืน้ฟูพืชท้องถิ่นรว่มกับชุมชน/โรงเรียน

 

ภาพที่ 55 แผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน 

12. โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพ 
บนพื้นที่สูง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนงาน 3 

แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต 
เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การศึกษารูปแบบสินค้ากาแฟอราบิก้าและลักษณะการตลาดกาแฟอราบิก้าในภูมิภาคอาเซียน 

พบว่า ผลผลิตกาแฟโลกทั้งอราบิก้าและโรบัสต้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.18 ล  านตัน ในปีการผลิต 
2551/52 เป็น 9.03 ล้านตัน ในปีการผลิต 2556/57 ในจ านวนนี้เป็นผลผลิตกาแฟอราบิก้าที่เพ่ิมขึ้นจาก 5.11 
ล้านตัน เป็น 5.20 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ความต้องการกาแฟของโลกเพ่ิมขึ้นจาก 7.48 ล้านตัน 
ในปีการผลิต 2551/52 เป็น 8.67 ล้านตัน ในปีการผลิต 2556/57 ส าหรับตลาดกาแฟประเทศโลกใน 
ปีการผลิต 2556/57 มีการส่งออกถึง 7.004 ล้านตัน ซึ่งประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีสัดส่วนการส่งออก
คิดเป็นร้อยละ 21.50 และ 6.68 ตามล าดับ ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนรูปแบบสินค้ากาแฟที่มีการค้าขายใน
ตลาดภูมิภาคอาเซียน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกาแฟเมล็ดดิบ และกาแฟคั่ว  

2. การศึกษาโซ่มูลค่าของผลิตผลกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง เมื่อพิจารณาจากต้นทุนกาแฟผลสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พบว่า บ้านปางไฮ (ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง) เป็น
พ้ืนที่ที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต่ าสุด คือ 15.74 บาท โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ส่วน
บ้านดอยช้าง (ขยายผลฯ วาวี) เป็นพ้ืนที่ที่กาแฟผลสดมีราคาสูงสุด คือ 18.05 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมี 
การแข่งขันซื้อขายมากและมีโรงงานรับซื้อในพ้ืนที่ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนที่เป็นตัวเงินมากที่สุด คือ ต้นทุน
แรงงานการผลิต (การเก็บเกี่ยวและแปรรูป) โดยพ้ืนที่บ้านปางไฮและบ้านดอยช้างมีต้นทุนแรงงานการผลิต 
เท่ากับ 10.92 และ 11.71 บาท/กิโลกรัม ส่วนต้นทุนกาแฟกะลา พบว่า บ้านปางไฮ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
ต่ าสุด คือ 67.05 บาท เนื่องจากมีต้นทุนกาแฟผลสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต่ าสุด  

3. การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนที่เป้าหมาย 3 พ้ืนที่ (ป่าเมี่ยง 
วาวี แม่สลอง) พบว่า พ้ืนที่ปลูกกาแฟมีความแตกต่างกัน คือ พ้ืนที่ป่าเมี่ยงเป็นการปลูกกาแฟในพ้ืนที่ป่า
ร่วมกับชาเมี่ยง ในขณะที่แม่สลองและวาวีจะเป็นการปลูกกาแฟกลางแจ้งสลับกับการปลูกพืชอ่ืน เช่น  
แมคคาเดเมีย พลับ และพลัม อายุเฉลี่ยของต้นกาแฟ อยู่ระหว่าง 3 - 40 ปี เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกซ่อม
ต้นกาแฟในสวนและตัดแต่งต้นกาแฟอยู่เสมอ  

4. การปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยให้เกษตรกรทุกกลุ่มท าการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง รวมไปถึง
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขัน
และพร้อมเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน 

      
ภาพที่ 56 การระดมความคิดเห็นต่อเป้าหมายการผลิตกาแฟ การหาแนวทางปฏิบัติในการผลิตและการตลาด

ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

1. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
53 

 

1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. การส ารวจและวิ เคราะห์การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดง  
ต.ห้วยฮ่อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบปีเป็นไปในทิศทางที่
คล้ายคลึงกัน ในช่วงพัฒนาการเจริญเติบโตของข้าว (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน) อุณหภูมิมีความแปรปรวน
ไม่มาก (ระหว่าง 1-2 องศาเซลเซียส) จึงไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ส่วนปริมาณน้ าฝน ถือ
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวของเกษตรกร พบว่า มีความแปรปรวนอย่างมาก โดยเฉพาะ
การก าหนดวันปลูกข้าว การไถเตรียมที่นา และก าหนดวันตกกล้า เนื่องจาก พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกบนพ้ืนที่สูงเป็น
พันธุ์ไวแสง จะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน –ตุลาคม หากฝนตกล่าช้าจะส่งผลให้วันปลูกข้าวล่าช้าออกไป ท า
ให้ระยะ Vegetative สั้นลง อีกท้ังในบางช่วง หากการกระจายตัวของน้ าฝนไม่เพียงพอ อาจท าให้ข้าวขาดน้ าใน
ระยะ Reproductive ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลงได้ 

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการผลิตข้าวนา 
พบว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดงมีความแปรปรวนอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวลดลง 2.56 – 55 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงเวลา
และปริมาณน้ าฝน กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ท าให้เริ่มฤดูปลูกช้า ส่งผลให้ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวสั้นและบางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว นอกจากนี้ยังเกิดการระบาด
ของแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหนู และปัญหาสภาพดินขาดความอุดมสมบู รณ์และขาดการ
บ ารุงรักษาดินอย่างถูกต้องด้วย 

3. การวิเคราะห์มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูง
สามารถผลิตข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภค มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 ควรการจัดท าแผนเพาะปลูกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยระบุพ้ืนที่เพาะปลูก 
ช่วงเวลาเพาะปลูก เพ่ือง่ายต่อการจัดการน้ าและแบ่งพ้ืนที่จัดการให้เป็นโซนตามลุ่มน้ าย่อยในพ้ืนที่ 

3.2 การส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร ควรมีเดินท่อเพ่ือส่งน้ าจากแหล่งน้ าเข้าพ้ืนที่ให้เป็นโครงสร้าง
ถาวร เพ่ือให้การต่อท่อโครงข่ายเข้าพ้ืนที่การเกษตรแต่ละแปลงเป็นไปได้สะดวกขึ้น และเป็นการลด 
การสูญเสียน้ า 

3.3 การจัดท าบ่อพักน้ าเพ่ิมบริเวณล าห้วยหมูและล าห้วยกลงอาแมะ เนื่องจากพ้ืนที่ฝั่งทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ยังขาดการจัดการน้ าและแหล่งเก็บกักน้ า โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกกระจายตามช่องเขาและมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวตอนล่างของลุ่มน้ าย่อย และบริเวณนั้นมีความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 980 – 1,000 MSL. แต่
พ้ืนที่การเกษตรมีความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 940 MSL.  

3.4 ควรมีการดูแลระบบส่งน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือป้องกัน
การสูญเสียน้ าระหว่างการส่งน้ า 

 

2. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน 
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ก) ระบบการเก็บกักน้ าในพ้ืนท่ี  ข) การผันน้ าและการต่อท่อ PVC  

เพื่อส่งน้ าสู่พื้นที่การเกษตร 

ภาพที่ 57 ระบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดง 
 

 

 

 

ภาพที่ 58 แปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้ าน้อย 
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2) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. น าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่สูง ระดับ 900 - 1,100 เมตรของสถานี/ศูนย์ จ านวน  
4 แห่ง ได้แก่ อ่างขาง อินทนนท์ วัดจันทร์ และห้วยน้ าขุ่น มาวิเคราะห์เพื่อจัดท าภาพจ าลองภูมิอากาศและศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อศักยภาพการแข่งขัน
ส าหรับเตรียมการรองรับผลกระทบกับงานส่งเสริมการผลิตบ๊วยและพลับในอนาคต 

2. สร้างแบบจ าลองพืชของบ๊วยในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ 3 แบบจ าลอง โดยใช้ข้อมูลอากาศที่
เกิดขึ้นในช่วงที่มีการออกดอกและติดผลส าหรับการพยากรณ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ สถานี/ศูนย์อื่นๆ มีข้อมูล
ผลผลิตไม่ครบถ้วนและต่อเนื่องเพียงพอจึงยังไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติได้  ส าหรับแบบจ าลองพืชของพลับ ได้ผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลภูมิอากาศ จ านวน 3 แบบจ าลอง ของสถานีฯ อ่างขาง สถานีฯ อินทนนท์ และ
ศูนย์ฯ ห้วยน้ าขุ่น ซึ่งเป็นแบบจ าลองพืชของพลับที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ได้เฉพาะของพื้นที่นั้นๆ  

3. การวิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของไม้ผลเมืองหนาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิอากาศและฐานข้อมูลพืชให้มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับในการพัฒนาแบบจ าลองให้มีความแม่นย าและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 
   

 

 

 

ภาพที่ 59  การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและแบบจ าลองพืช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเจ้าหน้าที่
และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน 



สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
56 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
การศึกษาภาวะผู้น าต้นแบบในด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและมีกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าที่

มีคุณลักษณะสนับสนุนการพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่จะประสบผลส าเร็จ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านความคิดจะต้องมีความรู้ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
การวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ด้านพฤติกรรม จะต้องมีทักษะการสร้างทีมในการท างาน  
3) ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก จะมีทักษะการสร้างสายสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน เพ่ือ

สนับสนุนการการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น/ชุมชน  
4) ด้านความรู้ จะต้องมีความรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีอยู่เสมอ  
5) ด้านการบริหาร จะต้องมีทักษะการจัดท าและบริหารแผนงาน 

จากการประเมินภาวะผู้น าชุมชนของพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า (คนเมือง)  
ขุนสถาน (ชนเผ่าม้ง) และขุนตื่นน้อย (กะเหรี่ยง) พบว่า คุณลักษณะในแต่ละด้านของผู้น าชุมชนทั้งสามพ้ืนที่
อยู่ในระดับปานกลาง และควรได้รับการพัฒนาตามแนวคิดสรรค์นิยม (Constructivism) คือ การสร้าง 
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญ โดยผู้น าชุมชนจะเป็นผู้ก าหนดหรือมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้ผู้น าชุมชนมีอิสระทางความคิด และน าสิ่งที่
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เกิดกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน 
และคนในชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการภายในชุมชนและการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีคุณลักษณะสนับสนุน 
การพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 60 การศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 

3. โครงการศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนงาน 4 

แผนงานการจดัการองค์ความรู้และ
บูรณาการงานวิจัยบนพืน้ที่สงู 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ผ่านมา ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ

มหาชน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2556 จ านวน 369 โครงการ 
2. การจัดท าแผนจัดการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูง  โดยก าหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้งานวิจัยได้ 3 ด้าน คือ การจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ 
องค์ความรู้งานวิจัย และการน าเข้าองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย  

3. การติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โครงการหลวงและโครงการขยายผล 
โครงการหลวง จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ กาแฟอราบิก้า (พ้ืนที่ : ป่าเมี่ยง ตีนตก วาวี) ไม้ผล (พ้ืนที่ : ห้วยเป้า) 
ชีวภัณฑ์ (พ้ืนที่ : ห้วยเป้า) และการจัดการธาตุอาหารพืช (พ้ืนที่ : โป่งค าและบ่อเกลือ) จากการติดตามและ
ประเมินผล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้การยอมรับเป็น
อย่างดี รวมไปถึงต่อยอดให้กับเกษตรกรรายอ่ืน แต่เกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหลายเรื่อง 

4. การจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างแผนงานวิจัยทั้ง 4 แผนงาน  
ได้สนับสนุนให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในแต่ละกลุ่มงาน จ านวน 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
การประชุมทั้งสิ้น 370 ราย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 61 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 

1. การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม 3 รูปแบบ คือ  
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสานงานกับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยตรง และมีนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาและร่วม
ด าเนินงานทุกขั้นตอน โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหาและจัดซื้อปัจจัยการผลิตตาม
ค าแนะน าโดยใช้งบประมาณหรือเงินทุนของตนเอง และมีการบริหารจัดการร่วมกันในกลุ่มสมาชิก  

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัย และน าไปขยายผลให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
รับผิดชอบเกษตรกร รวมไปถึงสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน โดยจะมีการระบุรายละเอียดของ
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชลงในแผนพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพ
ของต าบลในระยะ 3 ปีด้วย ทั้งนี้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจะมีการประสานงาน
และติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่เสมอ  

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการบริหารจัดการในรูปกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือต่อยอดและสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชในเชิงธุรกิจ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากนักวิจัย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถที่ จะ
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกรายอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 กิจกรรมการประชุมร่วมกับเกษตรกร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
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สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือน าไปสู่การจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 

13 รายการ ได้แก่  
1.1 อนุสิทธิบัตรสูตรต ารับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบส าคัญจากสารสกัด

ฮ่อสะพายควาย 
1.2 อนุสิทธิบัตรชีวผลิตภัณฑ์แบบเม็ดส าหรับก าจัดแมลงศัตรูพืช 
1.3 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นวดน้ ามันมะแตก 
1.4 อนุสิทธิบัตรคอนกรีตผสมแกนต้นเฮมพ์และกรรมวิธีการผลิต 
1.5 เครื่องหมายการค้าพริกกระเหรี่ยงภูภัณฑ์  
1.6 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 1 
1.7 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 2 
1.8 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 3 
1.9 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 4 
1.10 สิทธิบัตรส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ส าหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก 
1.11 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ส าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช 
1.12 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง” 
1.13 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศน์การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวมะแขว่น” 

2. จัดท าร่างคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่  
2.1 ร่างคู่มือสิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.2 ร่างคู่มือลิขสิทธิ์ 
2.3 ร่างคู่มือเครื่องหมายการค้า 
2.4 ร่างคู่มือความลับทางการค้า 
2.5 ร่างคู่มือแบบผังภูมิวงจรรวม 

3. แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยการวิเคราะห์แนวทาง
ความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ประเภทอนุสิทธิบัตร จ านวน 7 รายการ  
(ตารางที ่13) 

4. แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และการเขียนแผนธุรกิจ (Feasibility Study and Business Plan) เพ่ือลดความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit) ก่อนการอนุญาตให้เอกชนหรือผู้ประกอบการ
ที่สนใจใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากผลงานวิจัย จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
กับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก ผลิตภัณฑ์ Hempcrete และผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวเขียวที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย CMU B10 

5. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จ านวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ของกลุ่มสตรีทอผ้า
ปะหล่อง บ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และคู่มือการทอ“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” 

3. งานทรัพย์สินทางปัญญา 
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พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าขนแกะ (ชาวกะเหรี่ยง) 
บ้านห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 

ตารางท่ี 14  แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ประเภทอนุสิทธิบัตร  
จ านวน 7 รายการ 

ล าดับ รายการอนุสิทธิบัตร แนวทางการพัฒนา 
1 เครื่องหีบน้ ามันแบบกดอัด จ าหน่ายเครื่องหีบน้ ามันแบบกดอัดให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่ม

เกษตรกรในราคาย่อมเยา 
2 สูตรและกรรมวิธีผลิต

เครื่องดื่มอาติโช้คผสม
สมุนไพร 

1.  รับจ้างผลิตและขึ้นทะเบียนเครื่องดื่มอาติโช๊คผสมสมุนไพร 
ให้กับผู้ประกอบขนาด SME ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ
ผู้ประกอบการ  

2. จ าหน่ายวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มอาติโช้ค
ผสมสมุนไพรให้ผู้ประกอบ เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปใช้ผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนหรือประเภทเดียวกัน ซึ่งประกอบไป
ด้วย ส่วนต่างๆของต้นอาติโช้ค คือ ดอกและก้านดอก ใบ และ
ราก ใบหญ้าหวาน และรากชะเอม 

3 สูตรต ารับผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวหน้าที่มี
ส่วนประกอบส าคัญจาก
สารสกัดจากชาเมี่ยง 
(Camellia sinensis) ที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

1.  รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบส าคัญ
จากสารสกัดจากชาเมี่ยง ให้กับผู้ประกอบขนาด SME ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เ พ่ือให้
ผู้ประกอบการน าไปเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืนตามที่
ลูกค้าต้องการ (สารสกัดคาเทชินจากเมี่ยงหมัก ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ช่วยลดการหมองคล้ า
ของผิวตามธรรมชาติ) 

4 สูตรผสมสารสกัดจากใบ
ชาเมี่ยงและน้ ามันหอม
ระเหยจากผลมะแขว่น 

1.  รับจ้างผลิตสเปรย์ระงับการอักเสบของล าคอให้กับผู้ประกอบ
ขนาด SME ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพ่ือให้
ผู้ประกอบการน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืนตามที่ลูกค้า
ต้องการ สารสกัดที่ส าคัญประกอบไปด้วย 
2.1  สารสกัดจากใบชาเมี่ยงและน้ ามันมะแขว่น มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ

แบคทีเรียและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
2.2  น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีฤทธิ์ท าให้เกิดอาการ

ชา ลดอาการเจ็บของแผลในปากได้ 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติของสารสกัดประเภทเดียวกัน 

เช่น น้ ายาบ้วนปากหลังแปลงฟัน เพ่ือเพ่ิมกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืน แต่ให้คุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มยาเพ่ือสามารถจ าหน่าย
ในสถานพยาบาลได ้ 
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ล าดับ รายการอนุสิทธิบัตร แนวทางการพัฒนา 
5 สูตรผลิตภัณฑ์เจลยับยั้ง

การอักเสบของผิวหนัง 
1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบขนาด SME เช่น คลินิกดูแลผิว 

ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 
2. จ าหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เ พ่ือให้

ผู้ประกอบการน าไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
กลุ่มอ่ืนตามที่ลูกค้าต้องการ คือ สารสกัดจากธรรมชาติ
ระหว่าง สารสกัดจากใบไม้แดงและน้ ามันตะไคร้ต้น 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติของสารสกัดประเภทเดียวกัน 
เช่น ครีมบ ารุงผิวหน้า สารช าระล้างร่างกาย เช่น ครีมอาบน้ า 
สบู่ สครับ ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากใบไม้แดงและน้ ามัน
ตะไคร้ ต้น เพ่ือจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าโครงการ
หลวงแบบคอนเซ็ปเดียวกัน 

6 ผลิตภัณฑ์นวดน้ ามัน
มะแตก 

1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดน้ ามะแตกให้ผู้ประกอบการแบบ OEM 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืน
ตามท่ีลูกค้าต้องการ (สารสกัดจากมะแตกมีคุณสมบัติแก้เหน็บ
ชาและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ) 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติเดียวกับผลิตภัณฑ์นวดน้ ามัน
มะแตก เช่น ครีม/เจลคล้ายกล้ามเนื้อในรูปหลอดบีบ ภายใต้
เครื่องหมายการค้าโครงการหลวง เพ่ือเพ่ิมทางเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า  และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มท่ีมีคุณสมบัติเดียวกันได้ 

7 สูตรต ารับผลิตภัณฑ์เจล
ยับยั้งไวรัสเริมที่มี
ส่วนประกอบส าคัญจาก
สารสกัดฮ่อสะพายควาย 

1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบขนาดการ SME ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดฮ่อสะพายควายให้ผู้ประกอบแบบ OEM 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปผลิตเป็นสารตั้งต้นให้กับลูกค้าที่
ต้องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
(สารสกัดฮ่อสะพายควาย มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริม) 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มยาเพ่ือสามารถจ าหน่าย
ในสถานพยาบาลได ้
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ภาพที่ 63  เครื่องหมายการค้า (รูปดอกหวาย) ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ของกลุ่มสตรี
ทอผ้าบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 64  คู่มือการทอ “ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษากะเหรี่ยง 
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