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คำนำ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) มุ่ ง เน้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น
งานโครงการหลวงในการสร้ างองค์ความรู้ และขยายผลองค์ ความรู้โครงการหลวงไปยัง ชุมชนบนพื้น ที่สู ง
โดยเน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผ ลงานวิ จั ย เกิ ด ประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ ชุ ม ชน
เกิดต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบ่งการดาเนินงานวิจัยเป็น 5 แผนงาน
ได้แก่
1. แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
2. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร
3. แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย
ในการดาเนินงานวิจัยดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่ างดี ได้แก่ มู ลนิ ธิโครงการหลวง มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ขอขอบคุ ณ นั ก วิจั ย ทุ ก ท่ านและทุ ก หน่ ว ยงานที่ ให้ ค วามร่ว มมื อ
ในการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ชุมชนบนพื้นที่สูงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ฟื้นฟูป่าต้นน้าลาธารให้มีความสมบูรณ์ ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
สานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กันยายน 2559
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สรุปผลกำรดำเนินงำนวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
แผนงำนที่ 1 แผนงำนวิจัยเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร
1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
2. โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
3. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง
แผนงำนที่ 2 งำนวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภำพของผลิตผลเกษตร
1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
2. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูง
3. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค
4. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโดบนพื้นที่สูง
5. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง
6. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง
7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง
8. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง
9. การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง
10. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง
11. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง
12. การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้าและปุ๋ยแก่พืชสาคัญบนพื้นที่สูง
13. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สูง
14. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์
15. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง
16. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวายบนพื้นที่สูง
17. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง
18. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
แผนงำนที่ 3 แผนงำนวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
56
1. โครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
57
2. โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สาหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมี 59
บนพื้นที่สูง
3. โครงการวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลาย 61
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
4. โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน
64
5. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศั ยร่วมกับ 67
ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน
6. โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภู มิอากาศต่อการปลูกพื ชบนพื้นที่ สู ง 68
กรณีศึกษาโครงการหลวง
7. โครงการศึกษาและจัดทาฐานข้อมูลกาลอากาศสาหรับงานวิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูงของ 70
ประเทศไทย
8. โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเพื่อชุมชนพื้นที่สูง
72
แผนงำนที่ 4 แผนงำนวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองได้ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจ 74
พอเพียง
1. โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคา 76
2. โครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย
78
3. โครงการการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนา 80
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง
4. โครงการวิจัย เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิ เวศในโครงการพัฒ นาพื้ นที่สู ง 83
แบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย
5. โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ โครงการพัฒนา 86
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
6. โครงการวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง 88
แบบโครงการหลวงแม่สลอง
7. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเยาวชนบนพื้นที่สูง
91
8. โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง
93
9. โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง
95
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สำรบัญ (ต่อ)
แผนงำนที่ 5 แผนงำนวิจัยด้ำนกำรตลำดของสินค้ำบนพื้นที่สูงและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของ
ระบบงำนวิจัย
1. โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลโครงการหลวง
2. โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
3. โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง
4. การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย
5. งานทรัพย์สินทางปัญญา
6. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
8. โครงการสารวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง
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สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้น ที่ สู ง มีภ ารกิจส าคัญ ในการสนั บ สนุน และส่ งเสริมการพั ฒ นาพื้ น ที่สู ง
อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
และเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม นาไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงยังได้
จัดทากลยุทธ์งานวิจัยขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559-2563) โดยกระบวนการจัดทาประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ผนวกกับการทบทวนทิศทาง เป้าหมายในการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง
ตลอดจนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด (SWOT) ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่ วนเสี ย และการสื่ อสารกับ ผู้ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการของสถาบันมีมติเห็ นชอบแผนกลยุท ธ์
งานวิจัยของสถาบั น วิจัย และพัฒ นาพื้น ที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
กลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษาเพื่อพัฒนาการตลาดสินค้าบนพื้นที่สูงและการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 การด าเนิ น งานวิ จั ย ประกอบด้ ว ย 5 แผนงาน 42 โครงการหลั ก
95 โครงการย่อย และ 4 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 81,760,000 บาท รายละเอียดดังตาราง
ตาราง จานวนโครงการวิจัยและงบประมาณของแต่ละแผนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนงานวิจัย
1. แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร
2. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตร
3. แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้า
บนพืน้ ที่สูงและการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของระบบงานวิจัย
รวม

จานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการหลัก โครงการย่อย กิจกรรม
3
8
-

งบประมาณ
(บาท)
6,700,000

18

39

29,960,000

8

20

8

23

-

10,700,000

5

5

3

15,300,000

42

95

3

81,760,000

19,100,000

สาหรับผลการดาเนินงานวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้
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แผนงานที่ 1
แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและพืชวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง แต่ ปัจจุบันยังประสบปัญหา
ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ต่า ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของครัวเรือน นอกจากนี้ พื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ลาดชันจึงทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนบน
พื้นที่สูง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วและ
ไม่ไวต่อช่วงแสง (2) เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวบนพื้นที่สูง (3) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสาหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (4) เพื่อทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีข้าวนาน้าน้อยที่เหมาะสม
กับ พื้น ที่สู ง (5) เพื่ อศึกษาวิธีการฟื้ นฟู ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน และการจัดการธาตุอาหารในดิน ส าหรับข้าว
บนพื้นที่สูง (6) เพื่อศึกษาแนวทางการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อข้าวบนพื้นที่สูง
(7) เพื่อศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดรอบการหมุนเวียนพืชที่ปลูกข้าวไร่ และ (8) เพื่อศึกษาวิจัยและคัดเลือก
พัน ธุ์ข้าวบนพื้ น ที่ สู งที่ ทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณ ภาพพิ เศษทางโภชนาการ ชั่วที่ 3-4
สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
1.1 การทดสอบและคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ข้ า วท้ อ งถิ่ น ที่ ท นทานต่ อ แมลงบั่ ว และไม่ ไวต่ อ ช่ ว งแสง
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม พบว่า มีข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วจานวน 4 พันธุ์ ได้แก่ บือแม้ว บือวาเจาะ
บือคอ และกินบ่เสี้ยง ซึ่งปลูกขยายเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปรัง และนาพันธุ์ข้าวทั้ง 4 พันธุ์ไปปลูกทดสอบในฤดูนาปี
ในพื้นที่ที่พบการระบาดแมลงบั่ว ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอและ
ขุ นตื่ นน้ อย พบว่ า พื้ นที่ บ่ อเกลื อ ที่ ระยะ 40 วั นหลั งปั กด า พบการเข้ า
ทาลายของแมลงบั่ว 10.0-12.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าระยะ 80 วันหลัง
ปักดา (2.3-10.0 เปอร์เซ็นต์) แต่เกษตรกรพึงพอใจต่อข้าวพันธุ์บือวา
เจาะ (เมล็ ด เรีย ว) บื อวาเจาะ (เมล็ ดลาย) และบื อแม้ว (เมล็ ดใหญ่ )
เนื่องจากมีการแตกกอดี รวงยาว เมล็ดใหญ่ เมล็ดเต็ม และทนทานต่อการ
เข้าทาลายของแมลงบั่วได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวเดิมของเกษตรกร ส่วนพื้นที่
แปลงทดสอบพันธุ์ขา้ วที่ทนทานต่อแมลงบั่ว
เลอตอและขุ น ตื่ น น้ อ ย พบการเข้ าท าลายของแมลงบั่ ว 27.0-30.0
พื้นที่บ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
เปอร์เซ็นต์ ทั้งระยะ 40 และ 80 วันหลังปักดา
1.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ได้รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น
บนพื้ นที่ สู ง จ านวน 357 พั น ธุ์ แบ่ งเป็ นพั นธุ์ ข้าวนา 124 พั นธุ์ และพั นธุ์ ข้าวไร่ 233 พั นธุ์ ผลการวิเคราะห์
ความนุ่ มหรื อปริ ม าณอะไมโลสของเมล็ ด ข้ า ว พบว่ า พั น ธุ์ จะกู ดี (ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงหนองเขี ยว)
มีปริมาณอะไมโลสมากที่สุด คือ 15.89 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ พันธุ์บือโปะโล๊ะ (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร์) มีปริมาณอะไมโลส 16.31 เปอร์เซ็นต์ สาหรับพันธุ์ข้าวกุหลาบแดง มีลักษณะค่อนข้างเหนียวและ
ความนุ่มน้อยกว่าพันธุ์อื่น นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรในการแปรรู ป และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ข้าวท้องถิ่น บนพื้ น ที่สู ง จ านวน 3 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้แก่
ข้ า วพั น ธุ์ บื อ พะโดะและบื อ ปอหม้ อ ของเกษตรกร
บ้านจันทร์ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ และ
ข้ า วพั น ธุ์ เฮงาะเลอทิ ญ ของเกษตรกรบ้ า นป่ า แป๋
ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่น
ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
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1.3 การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ ชุ ม ชนพื้ น ที่ สู ง
ดาเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม (พันธุ์อิโต) วัดจันทร์ (พันธุ์บือโปะโล๊ะ) และพระบาทห้วยต้ม
(พั น ธุ์บื อวาเจาะ) โครงการพัฒ นาพื้น ที่สู งแบบโครงการหลวงห้ วยเป้า (พันธุ์สั นป่ าตอง 1) และปางหิ น ฝน
(พันธุ์บือโปะโล๊ะ) พบว่า จากตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว จานวน 75 ตัวอย่าง ผ่านมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของ
กรมการข้าว จานวน 45 ตัวอย่าง คิดเป็น 60.0 เปอร์เซ็นต์ ของจานวนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด
1.4 การทดสอบและสาธิต เทคโนโลยีข้าวนาน้าน้อยที่เหมาะสมกับ
พื้ น ที่ สู ง ด าเนิ น การทดสอบในพื้ น ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงหมอกจ๋ า ม
พระบาทห้วยต้ม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง น้าแขว่ง และ
แม่มะลอ ผลการทดสอบ พบว่า การปลูกข้าวด้วยระบบนาน้าน้อยสามารถประหยัด
การใช้น้าได้ 56.0 เปอร์เซ็นต์ ลดการปลดปล่อยก๊าชมีเทนซึ่งเป็นก๊าชเรือนกระจกลง
75.0 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพลดการปล่อยไนตรัสออกไซด์ได้ 14.0 เปอร์เซ็นต์
การตรวจวัดระดับน้าและ
เก็
บตัวอย่างก๊าชเรือนกระจก
เมื่อเทียบกับนาน้าขัง
1.5 การศึกษาวิธีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารในดินสาหรับ
ข้าวบนพื้นที่สูง ในฤดูนาปี พ.ศ. 2559 จัดทาแปลงทดสอบสาธิตข้าวนา ใน 2 พื้นที่ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่จริมและบ่อเกลือ มีเกษตรกรร่วม 18 ราย พื้นที่ 18 ไร่ พบว่า การจัดการธาตุอาหาร
สามารถเพิ่ม ผลผลิ ตข้าวนาได้ 7 ราย ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 2.0-84.0 เปอร์เซ็นต์ ส่ว นข้าวไร่ ทดสอบสาธิต
ใน 2 พื้นที่ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองและแม่จริม มีเกษตรกรร่วม 20 ราย พื้นที่
20 ไร่ พบว่า การจั ดการธาตุอ าหารพื ช สามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ข้าวไร่ขึ้ น 3-70 เปอร์เซ็น ต์ ส่ วนการทดสอบ
เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตร่วมกับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้คัดเลือกระบบ
การอนุรักษ์และพื้นฟูดิน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบข้าวนา-ถั่วเหลืองและระบบปลูกข้าวไร่โดยมีคันพืชตระกูลถั่ว
ขวางแนวลาดชันร่วมกับการจัดการธาตุอาหาร พบว่า ระบบข้าวนา-ถั่วเหลือง ทาให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น
ประกอบด้วย ไนโตรเจน 8.0 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 22.0 เปอร์เซ็นต์ และแมกนีเซียม 1.8 เปอร์เซ็นต์ และ
เพิ่มผลผลิตสูงขึ้นกว่าแปลงเดิมของเกษตรกร 6.0 เปอร์เซ็นต์ และระบบปลูกข้าวไร่โดยมีคันพืชตระกูลถั่วขวาง
แนวลาดชันร่วมกับการจัดการธาตุอาหาร พบว่า ทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังปลูกเพิ่มขึ้นประกอบด้วย
ไนโตรเจน 43.0 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัส 49.0 เปอร์เซ็นต์ และเพิม่ ผลผลิตสูงขึ้น 36.0 เปอร์เซ็นต์
1.6 การศึกษาแนวทางการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อข้าวบนพื้นที่สูง
ดาเนินการทดสอบในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ผลการทดสอบ พบว่า แนวทางการลดผลกระทบ
จากการแปรปรวนของฝน คื อ การปลู ก ข้ าวที่ อ ายุ น้ อ ยกว่า 30 วั น ซึ่ งจะลดความเสี ย หายของกล้ าที่ แ ก่
เนื่องจากรอน้าฝนสาหรับ ไถเตรียมที่นา อีกทั้งข้าวกล้าอายุสั้นมีผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่า
กล้าข้าววิถีเดิม (กล้าข้าวที่อายุ 40-50 วัน) โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 264.0 กิโลกรัมต่อไร่
1.7 การศึ ก ษาระบบการปลู ก พื ช เพื่ อ ลดรอบการหมุ น เวี ย น
พื้นที่ปลูกข้าวไร่ ดาเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางหิน ฝน พบว่า ระบบการปลูก ข้าวไร่ส ลับ กับ ถั่ว แปะยี ทาให้ผ ลผลิต ข้าวไร่
สูง สุด (876.3 กิโ ลกรัม /ไร่) ซึ ่ง มากกว่า การปลูก ข้า วไร่ซ้ าที ่เ ดิม และใส่ปุ ๋ย
(580.0 กิโลกรัม/ไร่) แปลงปลูกข้าวไร่หมุนเวียน 5 ปี (507.5 กิโลกรัม/ไร่) และ
การปลูกข้าวเหลื่อมด้วยถั่ว (501.4 กิโลกรัม/ไร่) เนื่องจากเศษซากถั่วที่ปลูกใน
ฤดูก าลที่ผ่า นมา ช่ว ยเพิ่ม ไนโตรเจนให้กับ ดิน ส่ งผลทาให้ผ ลผลิต ของข้า วไร่ แปลงทดสอบระบบการปลูก
ข้าวไร่สลับกับถัว่ แปะยี
เพิ่มสูงขึ้น
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2. การศึกษาวิจั ยและคัด เลือกพั น ธุ์ข้า วบนพื้น ที่สูงที่ ทนทานต่อแมลงบั่วไม่ไวต่อช่วงแสงและ
มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ ได้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสมที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสงในชั่วที่ 3-4
จานวน 4 คู่ผสม ได้แก่ เบล้อะxCMU-L2, เบล้อะxCMU-B2, เจ้าเปลือกดาxCMU-L2 และเจ้าเปลือกดาxCMU-B2
ส าหรับ พั น ธุ์ข้าวที่มี คุณ ภาพพิ เศษได้พั นธุ์ข้าวท้ องถิ่น ลู กผสม ชั่ว ที่ 3-4 ระหว่างพั น ธุ์เจ้าเปลื อ กดาxPTT1
จานวน 1 คู่ผสม จากการวิเคราะห์สายพันธุ์พ่อแม่มีค่าธาตุเหล็กในเมล็ด 12.95-18.70 mg/kg โดยพันธุ์เบล้อะ
มีค่าสูงสุด ลูกผสมทุกคู่มีค่าระหว่างพันธุ์พ่อแม่ 12.70-15.65 mg/kg คู่ผสมจากพันธุ์เบล้อะผสมกับสายพันธุ์
ไม่ไวต่อช่วงแสง มีค่าสูงกว่าคู่ผสมจากพันธุ์เจ้าเปลือกดา ในทานองเดียวกันสายพันธุ์พ่อแม่มีค่าธาตุสังกะสี
22.85-44.35 mg/kg โดยพันธุ์เบล้อะมีค่าสูงสุด ลูกผสมทุกคู่มีค่าระหว่างพันธุ์พ่อแม่ 30.50-39.10 mg/kg
คู่ผ สมจากพั น ธุ์เบล้ อะผสมกั บ สายพั น ธุ์ไม่ไวต่อช่ว งแสงมีค่ า 36.25-39.10 mg/kg สู งกว่าคู่ ผ สมจากพั น ธุ์
เจ้ าเปลื อ กด าที่ มี ค่ าระหว่ าง 30.50-33.55 mg/kg ส าหรับ การตรวจวั ด สารหอมสายพั น ธุ์ พ่ อ แม่ ทุ ก พั น ธุ์
ตรวจไม่ พ บปริ ม าณสารหอมในเมล็ ด ยกเว้ น พั น ธุ์ ป ทุ ม ธานี 1 ที่ มี ค วามหอม ในปี ที่ ผ่ านมา พ.ศ. 2559
ได้วิเคราะห์ความหอมเฉพาะคู่ผสม JPD1xPTT1 พบว่า ในพันธุ์แม่เจ้าเปลือกดาตรวจไม่พบสารหอม ปทุมธานี 1
มีค่าความหอม 2AP เท่ากับ 2.28 ppm ขณะที่ลูกผสมรวมหมู่มีค่าเท่ากับ 0.46 ppm
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ปรับปรุงและคัดเลือกให้ทนทานต่อแมลงบั่ว จานวน 4 พันธุ์ ได้แก่ บือแม้ว บือวาเจาะ
บือคอ และกินบ่เสี้ยง ปลูกขยายเมล็ดพันธุ์ในฤดูนาปรัง และนาพันธุ์ข้าวทั้ง 4 พันธุ์ ปลูกทดสอบในฤดูนาปีในพื้นที่ที่
มีแมลงบั่วระบาด ได้แก่ บ่อเกลือ เลอตอ และห้วยโป่ง
2. ผลิตภัณฑ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง จานวน 3 ผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์บือพะโดะและบือปอหม้อ
ของเกษตรกรบ้ านจั น ทร์ ที่ ศูน ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงวั ดจั น ทร์ และข้ าวพั น ธุ์ เฮงาะเลอทิ ญ ของเกษตรกร
บ้านป่าแป๋ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
3. เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วท้ อ งถิ่ น ของเกษตรกรที่ ร่ ว มด าเนิ น การวิ จั ย ผ่ านมาตรฐานคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์
45 ตัวอย่าง จากจานวน 75 ตัวอย่าง คิดเป็น 60.0 เปอร์เซ็นต์ของจานวนตัวอย่างทั้งหมด
4. การปลูกข้าวด้วยระบบนาน้าน้อยสามารถประหยัดการใช้น้าได้ 56.0 เปอร์เซ็นต์ ลดการปลดปล่อย
ก๊าชมีเทนซึ่งเป็นก๊าชเรือนกระจกลง 75.0 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพลดการปล่อยไนตรัสออกไซด์ได้ 14.0
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับนาน้าขัง หากเกษตรกรหันมาทานาด้วยระบบนาน้าน้อยมากขึ้นจะสามารถประหยัดน้า
สาหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
5. การจัดการธาตุอาหารสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวนา (แม่จริมและบ่อเกลือ) ทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
2.0-84.0 เปอร์เซ็น ต์ ส่ ว นการจั ดการธาตุอ าหารข้าวไร่ (แม่ ส องและแม่จ ริม ) สามารถเพิ่ มผลผลิ ต ข้าวไร่
3.0-70.0 เปอร์ เซ็ น ต์ และการทดสอบเทคโนโลยี ก ารจั ด การธาตุ อ าหารเพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ร่ ว มกั บ การเพิ่ ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบข้าวนา-ถั่วเหลืองและระบบปลูกข้าวไร่โดยมีคันพืชตระกูล
ถั่ ว ขวางแนวลาดชั น ร่ ว มกั บ การจั ด การธาตุ อ าหาร ท าให้ อิ น ทรี ย วั ต ถุ ในดิ น ไนโตรเจน แ คลเซี ย ม และ
แมกนีเซียมเพิ่มขึ้น และเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นกว่าแปลงเดิมของเกษตรกร 6.0 และ 36 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
6. แนวทางการลดผลกระทบจากการแปรปรวนของฝน คือ การปลูก กล้าข้าวที่อายุน้อยกว่า 30 วัน
ซึ่งเดิมเกษตรกรปลูกกล้าข้าวที่อายุ 40-50 วัน ซึ่งแนวทางนี้สามารถลดความเสียหายของกล้าข้าวที่จะมีอายุ
แก่เกินไปเนื่องจากต้องรอน้าฝนสาหรับไถเตรียมที่นา
7. การปลูกข้าวไร่สลับกับถั่วแปะยี ทาให้ผลผลิตข้าวไร่เพิ่มขึ้นถึง 73.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบ
กับปลูกข้าวไร่หมุนเวียน 5 ปี
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8. พันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสมที่ทนทานต่อแมลงบั่ว และไม่ไวต่อช่วงแสงในชั่วที่ 3-4 จานวน 4 คู่ผสม
ได้แก่ เบล้อะxCMU-L2, เบล้อะxCMU-B2, เจ้าเปลือกดาxCMU-L2 และเจ้าเปลือกดาxCMU-B2 สาหรับพันธุ์
ข้าวที่มีคุณภาพพิเศษได้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสม ชั่วที่ 3-4 ระหว่างพันธุ์เจ้าเปลือกดาxPTT1 จานวน 1 คู่ผสม
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นโดยวิธีการปลูก
ข้าวต้นเดียวภายใต้ระบบนาน้าน้อย ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จานวน 2 ครั้ง/ 2 พื้นที่ (แม่ลาน้อยและผาแตก)
2. จัดทาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ “คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสาหรับชุมชนบนพื้นที่สูง”
3. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
3.1 การศึกษา รวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
3.2 การคัดเลื อกพั น ธุ์ข้าวท้ องถิ่นที่ มีศั กยภาพการให้ ผ ลผลิ ต สู งและมีคุ ณ ค่าโภชนาการพิ เศษ
สาหรับแปรรูปเพิ่มมูลค่า
3.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพ
3.4 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีนาน้าน้อยที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง
3.5 การจัดการปุ๋ยในดินที่เพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
3.6 การศึกษาและทดสอบวิธีการลดความเสี่ยงหากเกิดภาวะฝนแล้ง สาหรับการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง
3.7 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 5-6
3.8 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่บนพื้นที่สูงที่มีคุณสมบัติพิเศษคุณค่าทางโภชนาการและ
ไม่ไวต่อช่วงแสง ชั่วที่ 5-6
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โครงการวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
บนพื้นที่สูง
โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้น ฟูพืชท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่ งอาหารและยาสมุนไพรของชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
(2) ศึ ก ษาวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์ การปลู ก และการปฏิ บั ติ รัก ษาพื ช ท้ อ งถิ่ น ที่ ส าคั ญ (3) ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
การอนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู แหล่ งอาหารและความหลากหลายทางชีว ภาพและการแลกเปลี่ย นพรรณพื ช ภายในและ
ภายนอกชุมชน (4) ศึกษาและพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และ
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
พบว่า ได้ข้อมูลองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพิ่มเติมใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย (1) บ้านปางต้นเดื่อ
(พื้นเมือง) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (2) บ้านหล่ายอาย (พื้นเมือง) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (3) บ้านป่าแป๋ (ลัวะ)
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ (4) บ้านห้วยอีค่าง (กะเหรี่ยง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีชนิดพืชที่ใช้ประโยชน์
จานวน 166, 155, 155 และ 154 ชนิ ด ตามลาดับ โดยมีพืชที่ ต้องการฟื้นฟูเพื่ อใช้ประโยชน์ รวม 67 ชนิด เช่น
ตีนฮุ้งดอย ฮ่อสะพายควาย กวาวเครือขาว ตะไคร้ต้น มะแขว่น และผักหวานป่า เป็นต้น และได้จัดทาแผน
การฟื้น ฟู พื ช ท้ องถิ่น ร่ว มกับ ชุม ชน 5 รู ปแบบ ได้แก่ (1) ธนาคารพื ช ท้ องถิ่น (8 แห่ ง : ห้ วยเสี้ ยว ทุ่ งหลวง
ปางมะโอ ป่ากล้วย ป่าแดด ป่าแป๋ วาวี และแม่พริก) (2) แหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ (4 แห่ง : ป่ากล้วย ป่าแดด
วาวี และแม่พริก) (3) แปลงรวบรวมพืช (7 แห่ง : ทุ่งหลวง ห้วยเสี้ยว ปางมะโอ ป่ากล้วย ป่าแดด วาวี และห้วยเป้า)
(4) วนเกษตร (2 แห่ ง : แม่ พ ริ ก และปางมะโอ) และ (5) สวนหลั ง บ้ านต้ น แบบ (Home garden) (6 แห่ ง
สมาชิก 211 ครัวเรือน : ป่ากล้วย ป่าแป๋ วาวี แม่พริก ดอยลาง และโป่งคา)
2. การศึ ก ษาวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์ การปลู ก การปฏิ บั ติ รั ก ษา
พืชท้องถิ่นที่สาคัญ ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ มะแตก
และมะขม ด้วยวิธีการเสียบยอดและตอนกิ่ง พบว่า มะแตกที่ขยายพันธุ์
โดยวิธีการเสียบยอด มีการแตกยอดใหม่ 20 เปอร์เซ็นต์ และกิ่งตอนเกิด
รากใหม่ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการขยายพันธุ์มะขม พบว่า หลังการเปลี่ยน
ยอดที่เวลา 2 เดือน มะขมมีการแตกยอดใหม่ 73 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กิ่ง
ตอนมีการเกิดราก 40 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า มะขมหินมีการแตกยอดดีกว่า การขยายพันธุ์มะขมโดยวิธกี ารเสียบยอด
มะขมหยวก
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการแลกเปลี่ยนพรรณพืชภายในและ
ภายนอกชุ ม ชน จั ด ท าหลั กสู ต รท้ อ งถิ่น เพื่ อถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้แ ละ
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นโดยผู้รู้สู่เยาวชนและผู้ที่สนใจ 3 แห่ง (วาวี
ป่ากล้วย และป่าแดด) ซึ่งหลักสูตรการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) หลักสูตรการเรียนรู้ระดับชุมชน โดยการเรียนรู้ระดับชุมชน ประกอบด้วย
การสารวจทรัพยากรพืชท้องถิ่น ในชุมชน การสารวจทรัพยากรพืชท้องถิ่น
ในชุมชน การพัฒนาตารับอาหารเป็นยาจากพืชท้องถิ่น และ (2) การเรียนรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้พืชท้องถิ่น
จากผูร้ ู้สู่เยาวชน
ระดั บ โรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมการรวมกลุ่ ม เพาะขยายพั น ธุ์
พืชหายาก ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์
แปลงรวบรวมพันธุกรรมพืช รวมทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน
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4. การศึ ก ษาและพั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู เห็ ด ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง อาหารของชุ ม ชน
ดาเนินการทดสอบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางมะโอ อ.เชียงดาว
และบ้ านปางกื้ด อ.แม่ แตง จ.เชีย งใหม่ ) และโป่ งคา (บ้ านป่ าแดดและบ้ านศรีบุญ เรือง อ.สั นติสุ ข จ.น่าน)
โดยการทดสอบการเพาะเห็ดมายคอร์ไรซ่า (เห็ดตับเต่า) ร่วมกับพืชท้องถิ่น
ในพื้ น ที่ บ้านปางมะโอ พบว่า เห็ ดตับ เต่าสามารถเจริญ ร่วมกับต้น ผั กเฮือด
ในธรรมชาติได้และให้ผลผลิตหลังจากการใส่เชื้อไปแล้ว 3 ปี ส่วนการทดสอบ
การเพิ่ ม ผลผลิ ต เห็ ด ท้ อ งถิ่ น ในสภาพธรรมชาติ ข องเห็ ด กลุ่ ม ผู้ ย่ อ ยสลาย
ในทั้งสองพื้นที่ (โป่งคาและปางมะโอ) พบว่า เห็ดลมหรือเห็ดกระด้างที่เพาะใน
ท่อนไม้ให้ผลผลิตในเดือนที่ 11 หลังจากใส่เชื้อเห็ด ส่วนการทดสอบการเพาะ
เห็ ด หู ห นู รังผึ้ งหรือ เห็ ด เหงือ กควายและเห็ ด หู ห นู ดาในถุ งพลาสติ ก พบว่ า
การเพาะเห็ดตับเต่าร่วมกับผักเฮือดและ
เห็ดลมในท่อนไม้
เห็ดทั้งสองชนิดให้ผลผลิตค่อนข้างดี แต่การคงสภาพในเห็ดหูหนูดาจะดีกว่า
5. การพัฒ นาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญ ญาท้องถิ่นบนพื้น ที่สูง
จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านพืชท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย (1) ข้อมูลพืชและเห็ด
และการใช้ประโยชน์ (2) ข้อมูลผู้รู้ด้านต่างๆ (3) ข้อมูลการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์พืชที่มีศักยภาพ (4) ชนิด
และปริมาณพืชที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูรายพื้นที่ (5) บทความและสื่อเผยแพร่จากงานวิจัย นอกจากนี้ ได้พัฒนา
ระบบเพิ่ มเติมจากปี พ.ศ. 2557 เพื่ อให้ รองรับการบั นทึ กข้อมูล ในมิติต่างๆ เพิ่ มขึ้น และสามารถน าเสนอ
ในรูปแบบ Dashboard รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์และทดสอบรูปแบบการแสดงผลและจัดทารายงานจากระบบ
ฐานข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่ด้วย
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ข้อมูลองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพิ่มเติมใน 4 พื้นที่ ได้แก่ บ้านปางต้นเดื่อ (พื้นเมือง)
166 ชนิด บ้านหล่ายอาย (พื้นเมือง) 155 ชนิด บ้านป่าแป๋ (ลัวะ) 155 ชนิด และ (4) บ้านห้วยอีค่าง (กะเหรี่ยง) 154 ชนิด
โดยมีพืชที่ต้องการฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์ รวม 67 ชนิด
2. แผนการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 5 รูปแบบ ได้แก่ ธนาคารพืชท้องถิ่น แหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์
แปลงรวบรวมพืช วนเกษตร และสวนหลังบ้านต้นแบบ (Home garden)
3. มีสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน จานวน 211 ครัวเรือน
4. วิธีการขยายพัน ธุ์พื ชท้องถิ่น 2 ชนิด ได้แก่ มะขมและมะแตกด้วยวิธีการเสี ยบยอดและตอนกิ่ง
ซึ่งวิธีการนี้ทาให้มะขมมีการแตกยอดใหม่ 73 เปอร์เซ็นต์ และกิ่งตอนเกิดราก 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมะแตกมีการ
แตกยอดใหม่และกิ่งตอนเกิดราก 20 เปอร์เซ็นต์
5. หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นโดยผู้รู้สู่เยาวชนและ
ผู้ที่สนใจ 2 ลักษณะ ได้แก่ หลักสูตรการเรียนรู้ระดับชุมชนและระดับโรงเรียน
6. วิธีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 3 ชนิด (เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว และเห็ดนางรม) และวิธีการเพาะเห็ด
ตับเต่า (Phlebopus sp.) ร่วมกับพืชท้องถิ่น
7. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง 1 ระบบ
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แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
1.1 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง
1.2 องค์ความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นสู่ชุมชน 3 ชุมชน/2 โรงเรียน
1.3 การเพาะเห็ ดเพื่ อเป็ นอาหารและรายได้ เสริม ให้ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่ เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง
จานวน 35 ราย
2. สนับสนุนการจัดทาจุดสาธิตเรียนรู้การเพาะเห็ดของชุมชน ที่ปางมะโอและแม่สอง
3. จัดทาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ คู่มือ/โปสเตอร์/แผ่นพับ จานวน 1 เรื่อง
4. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
4.1 การศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ พื ช ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ เป็ น
แหล่งอาหาร (Food bank) ของชุมชนบนพื้นที่สูง
4.2 การศึ กษาภู มิ ปั ญ ญาและการฟื้ น ฟู พื ช ท้ อ งถิ่ น และความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ เป็ น
แหล่งอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง
4.3 การศึกษาแนวทางที่นาไปสู่การปกป้อง คุ้มครองพืชท้องถิ่นและ/หรือการบริหารจัดการพื้นที่
เป็นถิ่นกาเนิดพืชท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 การสารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายและการกระจายตัวของเห็ดในธรรมชาติ
4.5 การศึกษาวิธีการเพาะเห็ดกลุ่มผู้ย่อยสลายและเห็ดซิมไบโอซิส
4.6 การทดสอบการเพาะเห็ดมายคอร์ไรซ่าร่วมกับการปลูกฟื้นฟูป่าและพืชท้องถิ่น
4.7 การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
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โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของพืชไร่บนพื้นที่สูง
พื ช ไร่ ถื อ เป็ น พื ช สร้ า งรายได้ ห ลั ก ที่ ส าคั ญ ของเกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง แต่ เกษตรกรส่ ว นใหญ่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุ รักษ์ดิน ทาให้ การทาเกษตรบนพื้นที่สูงเกิดการชะล้างหน้าดินมากกว่า
การทาเกษตรบนพื้นที่ลุ่ม อีกทั้งนิยมปลูกพืชไร่เป็นพืชเชิงเดี่ยว ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบารุงดิน ทาให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ลดลง ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดถั่วหมุนเวียนกับข้าวนาบนพื้นที่สูง
และศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตงาหอม โดยเน้นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและ
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาชนิดถั่วหลังนาที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง ดาเนินงานทดสอบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงป่าแป๋และแม่มะลอ โดยการทดสอบปลูกถั่วหลังนา 3 ชนิด ได้แก่ ถั่วแดงหลวง ถั่วขาว และ
ถั่วอะซูกิ พบว่า พื้นที่ป่าแป๋ สามารถเก็บผลผลิตถั่วได้เพียงชนิดเดียว คือ ถั่วแดงหลวง (96.8 กิโลกรัม/ไร่)
สาหรับแม่มะลอสามารถเก็บผลผลิตได้เพียงชนิดเดียวคือ ถั่วขาว (46 กิโลกรัม/ไร่) ซึ่งน้อยกว่าผลผลิตต่อไร่
ของมูลนิธิโครงการหลวง (150-200 กิโลกรัม/ไร่) สาเหตุเนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 ต้นถั่ว
ขาดน้าในช่วงก่อนออกดอกและช่วงสะสมเมล็ด นอกจากนี้ พบการระบาดของหนอนเจาะลาต้นถั่ว จึงทาให้
ถั่ว บางชนิ ดไม่ส ามารถเจริญ เติบ โตและให้ ผ ลผลิต ได้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล ผลผลิ ตในปี 2558 สามารถ
เก็บข้อมูลผลผลิตถั่วแดงหลวงและถั่วขาวได้ 279 และ 294 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้ การปลูกถั่วบารุงดินก่อนปลูก
ข้าวนา ทาให้ผลผลิตข้าวนาเพิ่มขึ้น 41 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเศษซากถั่วอายุ 1 เดือ น ไถกลบให้ไนโตรเจน จานวน
2.5 กิโลกรัม/ไร่
2. การทดสอบพั นธุ์ ถั่วแดงหลวงและถั่ วขาวที่ เหมาะสมกั บ
การปลู กบนพื้ นที่ สู ง ด าเนิ น การทดสอบในพื้ น ที่ ส ถานี เกษตรหลวง
ปางดะ โดยทาการคัดเลือกถั่วแดงหลวง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ส่งเสริม
เดิม 2 สายพันธุ์ และพันธุ์นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา อย่างละ
1 สายพันธุ์ และถั่วขาว 5 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ส่งเสริมเดิม 3 สายพันธุ์
และพั น ธุ์น าเข้าจากประเทศญี่ ปุ่ น และอเมริกา อย่างละ 1 สายพั นธุ์
ผลการคั ด เลื อ ก พบว่ า ถั่ ว แดงหลวงพั น ธุ์ น าเข้ าจากประเทศญี่ ปุ่ น
มี อ งค์ ป ระกอบผลผลิ ต (จ านวนข้ อต่ อ ต้ น จ านวนเมล็ ดต่ อฝั ก และ
การปลูกคัดเลือกถัว่ แดงหลวง
ขนาดเมล็ ด ) และปริ ม าณผลผลิ ต สู ง สุ ด เท่ า กั บ 452 กิ โ ลกรั ม /ไร่
ส่ วนถั่ ว ขาวพั น ธุ์ น าเข้ ามาจากประเทศญี่ ปุ่ นมี ปริม าณผลผลิ ตสู งสุ ด
เท่ากับ 420 กิโลกรัม/ไร่
3. การศึกษาการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตงาหอม ดาเนินการทดสอบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเป้า พบว่า การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตงาหอม (งาดอ) คือ การใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา
15-30 กิโลกรัม/ไร่ ที่อายุ 30 วันหลังปลูก และตามด้วยปุ๋ย 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ที่อายุ 60 วันหลังปลูก
จะได้ผ ลผลิตงาหอม 179-184 กิโลกรัม /ไร่ อย่างไรก็ตาม การใส่ ปุ๋ย
ควรค านึ งถึ งต้ น ทุ น ในการจั ด การรวมถึ งความอุ ด มสมบู รณ์ ข องดิ น
ในแปลงปลูกด้วย นอกจากนี้ จากผลงานวิจัยปี 2558 พบว่า การปลูก
งาห อ ม ที่ ระ ย ะป ลู ก 0.5x0.5 เมตร ให้ ผลผลิ ตสู งสุ ด เท่ ากั บ
269.9 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกที่ระยะ 0.75x0.75 เมตร
(155 กิโลกรัม /ไร่) 1x1 เมตร (77.6 กิโลกรัม /ไร่) และการปลู กแบบ
ไม่เป็นแถว หรือวิธีเดิมของเกษตรกร (167.6 กิโลกรัมไร่)
แปลงทดสอบการเพิ่มผลผลิตงาหอม
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ถั่วแดงหลวงและถั่วขาวพันธุ์นาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นให้องค์ประกอบผลผลิตและปริมาณผลผลิต
สูงสุด และควรนามาพิจารณาเป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ร่วมกับพันธุ์ที่ส่งเสริมในประเทศไทย
2. การจั ด การปุ๋ ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต งาหอม (งาดอ) คื อ การใส่ ปุ๋ ย 46-0-0 อั ต รา 15-30 กิ โลกรัม /ไร่
ที่อายุ 30 วันหลังปลูก และตามด้วยปุ๋ย 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ ที่อายุ 60 วันหลังปลูก จะได้ผลผลิต
งาหอม 179-184 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนระยะปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกงาหอม คือ 0.5x0.5 เมตร
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) เรื่อง การปลูกและการจัดการงาขี้ม้อนที่เหมาะสม ให้กับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จานวน 1 ครั้ง (ป่าแป๋และผาแตก)
2. จัดทาแปลงทดสอบ/แปลงสาธิตร่วมกันกับเกษตรกร จานวน 10 ราย/ 10 ไร่
3. จัดทาสื่อเผยแพร่ (คู่มือ/โปสเตอร์/แผ่นพับ/วีดิทัศน์ ฯลฯ) จานวน 1 เรื่อง
4. น าองค์ค วามรู้ ที่ ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่ อ ยอดงานวิจั ย ปี พ.ศ. 2560 ได้ แก่ การศึ กษาระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียน ที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และรายได้ในการปลูกข้าวนาบนพื้นที่สูง
(ถั่วบารุงดิน-ข้าว-ถั่วสร้างรายได้)
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แผนงานที่ 2
แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
โครงการวิจั ย เชิ งบู ร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ของกาแฟอราบิ ก้ า บนพื้ น ที่ สู ง
มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) รวบรวมและคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ก าแฟอราบิ ก้ าคุ ณ ภาพดี เยี่ ย มของโครงการหลวง
(2) ศึกษาการเพิ่มผลผลิตของกาแฟอราบิก้าภายใต้ระบบร่มเงาของป่าไม้ (3) ทดสอบการจัดการธาตุอาหาร
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิก้า (4) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟ
อราบิก้าโครงการหลวง (5) ศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ (6) ศึกษา
กระบวนการส่งเสริมและการตลาดกาแฟอราบิก้าไทย สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การรวบรวมและคั ด เลื อ กสายพั น ธุ์ ก าแฟอราบิ ก้ า คุ ณ ภาพดี เ ยี่ ยมของโครงการหลวง
เก็บรวบรวมตัวอย่างสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและให้ผลผลิตที่ดีจาก 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงปางอุ๋ง (PO) ห้วยน้าขุ่น (HNK) แม่ลาน้อย (MLN) ห้วยส้มป่อย (HKP) และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวี (WV) รวม 14 ตัวอย่าง นาเมล็ดมาเพาะกล้าที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์ย่อย
แม่ยะน้อย เก็บบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกาแฟที่ปลูกทดสอบในแปลงรวบรวมพันธุ์ ปี พ.ศ. 2556-2557
จากแหล่งสายพันธุ์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อ่างขาง (AK1, AK2, AK3, AK4) อินทนนท์ (IN) ป่าเมี่ยง (PM) และตีนตก (TT)
โดยต้นกาแฟอราบิก้ามีการเจริญเติบโตดี มีการติดผลค่อนข้างมากในแต่ละต้น เฉลี่ยประมาณ 2.5-4.0 กิโลกรัม/ต้น
ของผลผลิตปีที่ 3 และทาการเก็บผลผลิตจากต้ นกาแฟที่คัดเลือกจากแหล่งสายพันธุ์ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างขาง
(AK1, AK2, AK3 และ AK4) และอินทนนท์ (IN) จานวน 60 ต้น เพื่อนาไปทดสอบการชิมคุณภาพของกาแฟ

แปลงรวบรวมพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ศูนย์ย่อยแม่ยะน้อย)

2. การศึกษาการเพิ่ มผลผลิต ของกาแฟอราบิ ก้าภายใต้ร ะบบร่มเงาของป่ าไม้ ทดสอบในพื้น ที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและป่าเมี่ยง จากการทดสอบการปลูกกาแฟใต้ระบบร่มเงาไม้ โดยแบ่งชนิด
ไม้ ร่ ม เงาออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะสั้ น ได้ แ ก่ ถั่ ว มะแฮะ และระยะยาว ได้ แ ก่ พญาเสื อ โคร่ง มะเฟื อ ง
มะขามป้ อ ม มะไฟ และไม้ ป่ า ท้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น โดยปลู ก ต้ น กาแฟที่ ระยะปลู ก 1.5x2.0 เมตร นอกจากนี้
การทดสอบวิธีการปรับปรุงสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ โดยใช้องค์ความรู้โครงการหลวง
ร่วมกับการจัดการธาตุอาหารพืช ได้ตัดแต่งกิ่งกาแฟ ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาเพิ่มเติม ซึ่งจะทา
การเก็บข้อมูลผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป
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3. การทดสอบการจั ด การธาตุ อาหารเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิต และคุณ ภาพกาแฟอราบิก้ า ดาเนิน งาน
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ตีนตก ห้วยโป่ง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี และ
ปางมะโอ จากการทดสอบสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าเมี่ยง ห้วยโป่ง วาวี และ
ปางมะโอ โดยมีผลผลิตกาแฟเพิ่มขึ้น 60, 229, 121 และ 13 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ สามารถลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยของเกษตรกร ส่งผลให้ต้นทุนปุ๋ยลดลง 710–3,102 บาทต่อไร่ และเกษตรกรมีความพึงพอใจกับสูตรปุ๋ยที่ใช้
ทดสอบ เนื่องจากใบกาแฟมีขนาดใหญ่ขึ้น เมล็ดใหญ่ และมีขั้วผลที่เหนียว
4. การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพกาแฟอราบิ ก้ า โครงการหลวง
ดาเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ป่าเมี่ยง แม่ลาน้อย
ห้ว ยน้ าขุ่น ปางอุ๋ง โครงการพัฒ นาพื้น ที่สู งแบบโครงการหลวงป่าแป๋
ปางมะโอ สบเมย แม่ ส ลอง และโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ พบว่า เกษตรกร
ในแต่ละพื้นที่มีการดูแลรักษาแปลงกาแฟที่แตกต่างกัน โดยมีการจัดการ
สวนตามแบบโครงการหลวง 70 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เกษตรกร
การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
ยั ง ต้ อ งการความรู้ เกี่ ย วกั บ การก าจั ด น้ าเสี ย จากการแปรรู ป กาแฟ
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
การจัดการโรคและแมลงศัตรู และการพัฒนาคุณภาพการผลิตกาแฟอราบิก้า
5. การศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สารวจระบบการปลูก
กาแฟในพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงขุนช่างเคี่ยน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ป่าเมี่ยง แม่ลาน้อย และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยสารวจการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของต้นกาแฟบางสายพันธุ์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ นาเมล็ดที่ได้ไปทาการเพาะและ
ปลู กในแปลงทดสอบของเกษตรกรที่เป็นระบบอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
สาหรับสารกาแฟนาไปทดสอบคุณภาพด้วยวิธีการชงดื่มโดยวิธีการของ Specialty Coffee Association มีระดับ
คะแนนของกาแฟ ดั งนี้ (1) ขุ น ช่ า งเคี่ ย น (C-1669-31) 79.55 คะแนน
(2) ขุ นช่ างเคี่ ยน (LC-1662) 79.05 คะแนน (3) ตี นตก 78.93 คะแนน
(4) ป่ าเมี่ ยง 78.50 คะแนน (5) ขุ นช่ างเคี่ ยน (Progeny-90) 78.35 คะแนน
(6) ขุ นช่ างเคี่ ยน (Progeny-88) 77.6 คะแนน (7) แม่ ลาน้ อย 76.95 คะแนน
และ (8) อ่างขาง 63.75 คะแนน ซึ่งจากแบบประเมินผลการชิมของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน พบว่า กลิ่นที่พบจากตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ Black Tea,
ต้นกล้ากาแฟที่เตรียมปลูกในแปลงทดสอบ Chocolate, Vanilla และ Nut
6. การศึกษากระบวนการส่งเสริมและการตลาดกาแฟอราบิก้าไทย จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้า คือ (1) การกาหนดรูปแบบการปลูกและ
การผลิต กาแฟอราบิ ก้าให้ ชัดเจน เช่น ระดับ ความสู งของพื้นที่ปลูกและระบบการปลูกกาแฟภายใต้ ร่มเงา
(2) การผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าผลงานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การปลู กและการผลิ ต กาแฟอราบิ ก้ า ไปใช้ ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม (3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ โดยเน้นการรับซื้อผลผลิตกาแฟแบบผลสด และแปรรูป
ผลผลิ ต โดยเจ้ า หน้ าที่ ห รื อ กลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อ ให้ ก าแฟมี คุ ณ ภาพสม่ าเสมอ และ (4) การบริ ห ารจั ด การ
ในรูปแบบสหกรณ์
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์กาแฟอราบิก้าที่ใช้ปลูกทดสอบสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี จานวน 5 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (PO) ห้วยน้าขุ่น (HNK)
แม่ลาน้อย (MLN) ห้วยส้มป่อย (HKP) และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (WV) รวม 14 ตัวอย่าง
2. สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ห้วยโป่ง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้า ของโครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การปลูก การแปรรูป และการจัดการคุณภาพของกาแฟอราบิก้า
รวมไปถึงสูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้า และแนวทางในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตกาแฟ
อราบิก้าของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงให้กับเจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกร
2. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
2.1 การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง
2.2 การศึกษาต้นแบบที่ดีของการปลู กและการจัดการสวนกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงาที่ศูนย์พัฒ นา
โครงการหลวงป่าเมี่ยงและตีนตก
2.3 การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า
ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
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โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพ
เชิงการค้าสาหรับพื้นที่สูง (2) ศึกษารูปแบบค้างและโรงเรือนพลาสติกสาหรับองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless
ทรงต้ น แบบเตี้ ย และ (3) ทดสอบแบบจ าลองวิธีก ารจัด การธาตุ อ าหารขององุ่น พั น ธุ์ Beauty Seedless
บนพื้นที่สูงโดยเพิ่มคุณภาพผลผลิตในฤดูฝนและฤดูหนาว สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพเชิงการค้าสาหรับพื้นที่สูง ดาเนินการ
ที่สถานี เกษตรหลวงปางดะ ระหว่างเดือนกันยายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559 โดยทดสอบพันธุ์องุ่น จานวน
2 0 พั น ธุ์ คื อ Beauty Seedless (วิ ธี ค ว บ คุ ม ), Marroo Seedless, Black Queen, Autumn Royal,
Black Corinth, P1, Flame Seedless, Ruby Seedless, JR01, White Malaga, Thompson Seedless,
Dawn Seedless, Perlette, JG01, JB01, JG02, JR02, JB02, JG03 และ JB03 ที่ระยะปลูก 1.5x8.0 เมตร
จัดทรงต้น แบบตัวที พบว่า องุ่น ที่ ป ลู กทดสอบสามารถให้ ผ ลผลิ ตได้ทุ กพันธุ์ ยกเว้นพั นธุ์ Autumn Royal
ที่ ไ ม่ อ อกดอกและติ ด ผลทั้ ง 2 ฤดู ใ นฤดู ห นาวพั น ธุ์ อ งุ่ น ที่ มี เ ปอร์ เซ็ น ต์ ก ารออกดอกของกิ่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่
60 เปอร์เซ็น ต์ ขึ้น ไป มีเนื้ อผลกรอบ มีสัดส่วน TSS/TA มากกว่า 20 มีขนาดผลใหญ่กว่าองุ่นพันธุ์ Beauty
Seedless และมี น้ าหนั ก ช่ อ ผลมากกว่ า 120 กรั ม คื อ องุ่น พั น ธุ์ JG01 และ Perlette ส าหรั บ ในฤดู ฝ น
ยังไม่มีองุ่นพันธุ์ใดที่มีปริมาณและคุณภาพดีกว่าองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless
สาหรับการศึกษาการใช้ GA3 ในการเพิ่มคุณภาพผลขององุ่นรับประทานสด ได้ทาการทดสอบการใช้
GA3 ที่ความเข้มข้น 0, 25, 50, 75 และ 100 ppm กับองุ่นพันธุ์ Perlette ในระยะหลังดอกบาน 7, 14 และ
21 วัน พบว่า องุ่น พันธุ์ Perlette มีความกว้างผล ความยาวผล น้าหนักผล จานวนผลต่อช่อ และปริมาณ
กรดที่ไตเตรทได้ (TA) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีขนาดของช่อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (TSS) และ
สัดส่วน TSS/TA แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการใช้ GA3 ทุกความเข้มข้นส่งผลให้องุ่นพันธุ์ Perlette มีขนาดช่อ
ใหญ่ขึ้น โดยอัตราที่แนะนาให้ใช้ GA3 กับองุ่นพันธุ์ Perlette เพื่อเพิ่มขนาดของช่อ คือ ความเข้มข้น 25 ppm
ในระยะหลังดอกบาน 7, 14 และ 21 วัน และทาให้ช่อองุ่นพันธุ์ Perlette ใหญ่ขึ้น 85 เปอร์เซ็นต์

องุ่นพันธุ์ JG01

องุ่นพันธุ์ Perlette

ผลของ GA3 (0, 25, 50, 75 และ 100 ppm)
ที่มีตอ่ ผลและช่อผลองุ่นพันธุ์ Perlette

2. การศึกษารูปแบบค้างและโรงเรือนพลาสติกสาหรับองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ทรงต้นแบบเตี้ย
ทาการศึกษารูปแบบค้างและโรงเรือน จานวน 4 รูปแบบ คือ (1) ค้างตัว Y ต่า โรงเรือนปกติ (2) ค้างตัว Y ต่า
โรงเรือนเปิด -ปิดได้ (3) ค้างตัว Y สูง โรงเรือนปกติ และ (4) ค้างตัว Y สูง โรงเรือนเปิด -ปิดได้ โดยปลูกองุ่น
พัน ธุ์ Beauty Seedless จ านวน 48 ต้น ภายใต้โรงเรือนทั้ ง 4 รูป แบบ ในเดือนกรกฎาคม 2559 ส าหรับ
ผลการศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งการเก็ บ ข้ อ มู ล การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น องุ่ น และสภาพอากาศภายในโรงเรื อ น
แต่ละรูปแบบ
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3. การทดสอบแบบจาลองวิธีการจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless บนพื้นที่สูง
โดยเพิ่มคุณภาพผลผลิตในฤดูฝนและฤดูหนาว ทดสอบที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ได้วิเคราะห์สมบัติดินและ
สถานะธาตุ อาหารพื ช และน าผลการวิเคราะห์ มาวางแผนการจัด การธาตุ อ าหารองุ่น โดยเป็ น การจั ดการ
ธาตุอาหารทางดินร่วมกับการพ่นปุ๋ยทางใบ ในส่วนทางดินเป็นธาตุอาหารหลัก ได้แก่ N P K ส่วนทางใบเป็น
ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ได้แก่ Ca Zn และ B แบ่งการใส่ปุ๋ย 3 ระยะ ดังนี้ (1) หลังตัดแต่งกิ่งถึงดอกบาน
(2) ดอกบานถึ งผลเริ่ มเปลี่ ย นสี (3) ผลเริ่ม เปลี่ ย นสี ถึงเก็บ เกี่ยวผลผลิ ต ซึ่งจะท าการทดสอบแบบจาลอง
การจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ในฤดูหนาวต่อไปเพื่อหาความสัมพันธ์ของสมบัติดิน
สถานะธาตุอาหารในดินและในใบที่มีผ ลต่อคุณภาพขององุ่นในแต่ละฤดู และวิเคราะห์ แนวทางการจัดการ
ธาตุอาหารที่เหมาะสม
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. พั น ธุ์ อ งุ่ น ที่ ให้ ผ ลผลิ ต สู ง และคุ ณ ภาพดี บ นพื้ น ที่ สู ง โดยเฉพาะในฤดู ห นาว คื อ องุ่ น พั น ธุ์ JG01
(มีเปอร์เซ็นต์กิ่งใหม่ที่ออกดอก 85 เปอร์เซ็นต์ น้าหนักผล 5.66 กรัม และมีสัดส่วน TSS/TA เท่ากับ 24.98)
และ Perlette (มีเปอร์เซ็นต์กิ่งใหม่ที่ออกดอก 66 เปอร์เซ็นต์ น้าหนักผลผล 2.67 กรัม และมีสัดส่วน TSS/TA
เท่ากับ 34.69)
2. วิธีการการใช้ GA3 เพื่อเพิ่มขนาดของช่อผลองุ่นพันธุ์ Perlette คือการใช้ GA3 ความเข้มข้น 25 ppm
ในระยะหลังดอกบาน 7, 14 และ 21 วัน ทาให้ช่อองุ่นพันธุ์ Perlette ใหญ่ขึ้น 85 เปอร์เซ็นต์
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดที่มีศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูง
2. การศึกษารูปแบบค้างและรูปแบบโรงเรือนพลาสติกสาหรับองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless
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โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค
โครงการวิจัย และพัฒ นาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค มีวัตถุประสงค์ คือ (1) ศึกษาและพัฒ นา
การปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน (2) คัดเลือกพันธุ์เสาวรสหวานรหัสใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง (3) ศึกษาและ
พัฒ นาวิธีมาตรฐานในการบ่ มเสาวรสหวานที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ระดับความสู งแตกต่างกัน (4) ศึ กษาและ
พัฒนาเทคนิควิธีการให้ธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวาน ดาเนินการทดสอบ และ (5) การวิจัย
วิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการปลูกเสาวรสหวานปลอดโรค
1.1 การศึกษาและพัฒนาการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน ดาเนินการที่ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหมอกจ๋าม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน พบว่า วิธีการปลูกเสาวรสหวาน
ในโรงเรือนทั้ง 2 พื้น ที่มีป ริมาณผลผลิตรวมมากกว่ากรรมวิธีการปลู กกลางแจ้ง (วิธีควบคุม) โดยผลผลิตที่
หมอกจ๋ามมีคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานชั้นคุณภาพ (เกรด) ไม่ต่างกัน ขณะที่ปางแดงใน ผลผลิตเป็นคละเกรด
จึงไม่สามารถระบุ คุณ ภาพผลผลิ ต และเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี ได้ อย่างไรก็ตาม การปลูก ในโรงเรือน
ทั้งสองพื้นที่มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นมากกว่าวิธีการปลูกกลางแจ้ง
1.2 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์เสาวรสหวานรหัสใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ดาเนินการที่สถานี
เกษตรหลวงปางดะ พบว่า จากการคัดเลือกเสาวรสที่ได้จากการเพาะเมล็ดเสาวรสพันธุ์เหลืองหวาน แหล่งจาก
สะโง๊ะ และพันธุ์จากเวียดนาม รวมจานวน 106 ต้น เมื่อประเมินลักษณะและคุณภาพผลผลิตโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้น ได้ต้นที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมีลักษณะเด่น จานวน 10 ต้น คือ SG01-09, SG02-5, SG02-9,
SG03-6, SG04-5, SG09-2, SG09-3, SG09-4, SG09-6 และ V-16 ซึ่ ง จะได้ ท าการคั ด เลื อ กและทดสอบ
การให้ผลผลิตของแต่ละต้นในปี 2560 ต่อไป
1.3 การศึกษาและพั ฒ นาวิธีม าตรฐานในการบ่ มเสาวรสหวานที่เหมาะสมกับ พื้ น ที่ ที่ร ะดั บ
ความสูงแตกต่างกัน ดาเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีระดับความสูงต่างกัน
3 ระดับ คือ ปางมะโอ (ความสูงของพื้นที่ 900 เมตรจากระดับน้าทะเล, MSL) ปางแดงใน (750 MSL) และ
ห้วยเป้า (450 MSL) ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมี 2 ปัจจัย คือ (1) วิธีการบ่ม ได้แก่
วิธีการไม่บ่ มผล (วิธีควบคุม) วิธีการบ่ มผลด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์ อัตรา 100 กรัมต่อผลผลิ ต 20 กิโลกรัม
วิธีการบ่มด้วยสารละลายเอธีฟอน อัตรา 3, 6, 9 และ 12 มิลลิลิตรต่อน้า 1 ลิตร และ (2) จานวนวันหลังการบ่ม
คื อ 2, 4 และ 6 วั น ผลการวิ จั ย ที่ ป างมะโอไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ร ะหว่ า งวิ ธี ก ารและจ านวนวั น
ในเรื่ อ งน้ าหนั ก ผลและปริ ม าณกรดที่ ไตเตรทได้ (TA) แต่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ร ะหว่ า งจ านวนวั น
ในเรื่ อ งปริ ม าณ ของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ าได้ (TSS) โดยวั น ที่ 2 หลั ง การบ่ ม ผลมี ค่ า สู ง สุ ด ที่ ป างแดงใน
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างวิธีการและจานวนวันในเรื่องน้าหนักผล และ TSS แต่มีความแตกต่าง
ทางสถิติระหว่างจานวนวันในเรื่อง TA โดยวันที่ 4 หลังการบ่มผลมีค่าสูงสุด และที่ห้วยเป้ามีความแตกต่าง
ทางสถิติระหว่างวิธีการและจานวนวันในเรื่อง น้าหนักผล TSS และTA โดยวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ
เสาวรสหวานที่ปางมะโอและปางแดงใน คือ การเก็บรักษาผลเสาวรสหวานที่อุณหภูมิห้องนาน 2 และ 4 วัน
ตามลาดับ และที่ห้วยเป้า คือ วิธีการบ่มผลด้วยเอธีฟอน 6 มิลลิลิตรต่อน้า 1 ลิตร นาน 4 วัน
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การศึกษาและพัฒนาวิธีมาตรฐานในการบ่มเสาวรสหวานที่เหมาะสมกับพื้นที่

1.4 การศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการให้ธาตุอาหารเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเสาวรสหวาน
ดาเนินการที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
โดยวิเคราะห์ ตั ว อย่ างดิ น และใบเสาวรส พบว่า ดิ น ที่ ป ลู กเสาวรสในพื้ น ที่ ห มอกจ๋ ามเป็ น กรดจั ดมากและ
ขาดธาตุอาหาร ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี เหล็กและโบรอน สาหรับดินที่ปลูกเสาวรสในพื้นที่
ปางแดงในเป็นกรดจัดมากและขาดธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม สังกะสี ทองแดงและโบรอน
2. การวิจัยวิธีการผลิตต้นแม่พันธุ์เสาวรสหวานปลอดโรคไวรัส เพื่อศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สาหรับ การผลิ ตต้น แม่พัน ธุ์เสาวรสหวานพันธุ์เบอร์ 2 ปลอดโรคไวรัส โดยใช้เนื้อเยื่อส่วนยอดของเสาวรส
ที่ปลอดเชื้อเป็นเนื้อเยื่อเริ่มต้น พบว่า การเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมซู โครส 30 กรัมต่อลิตร มีการเจริญเติบโต
ของเนื้อเยื่อที่ดีและทาให้มียอดและใบที่แข็งแรง สาหรับการทดลองเพาะเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงที่แตกต่าง
กันจานวน 5 สูตรเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารกึ่งแข็งที่ดัดแปลงจากสูตร MS
(Van der Salm et al., 1994) ที่เติมซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสม โดยมีจานวนเฉลี่ย
ของยอด 1.8 ยอดและมีค วามยาวยอดเฉลี่ ย 2.3 เซนติเมตร และการทดลองเพาะเลี้ ยงเนื้อ เยื่อส่ วนยอด
ในอาหารที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มไซโตไคนินชนิด benzyladenine (BA) หรือ thidiazuron
(TDZ) พบว่า การเติม BA ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ผลที่ดีต่อการเจริญและการพัฒนาของเนื้อเยื่อ
ส่ว นล าต้น ใบ และยอด อย่ างไรก็ตาม ยอดทั้งหมดที่ได้ไม่พบการเกิดรากได้เอง จากผลการศึกษา พบว่า
เมื่อนายอดที่มีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ย้ายไปเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
กลุ่มออกซิน ชนิด indole-3-butyric acid (IBA) ที่ 1-3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ชักนาให้ยอด
เกิดรากได้ 25 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. วิธีการบ่มผลเสาวรสหวานที่ปางมะโอ (900 MSL) และปางแดงใน (750 MSL) คือ การเก็บรักษาผล
เสาวรสหวานที่อุณหภูมิห้องนาน 2 และ 4 วัน ตามลาดับ และที่ ห้วยเป้า (450 MSL) คือ วิธีการบ่มผลด้วย
เอธีฟอน 6 มิลลิลิตรต่อน้า 1 ลิตร นาน 4 วัน
2. วิธีก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อ ส าหรับ การผลิ ตต้ น แม่ พั น ธุ์เสาวรสหวานพั นธุ์เบอร์ 2 ที่ ป ลอดโรคไวรัส
โดยนายอดที่มีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ย้ายไปเพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
กลุ่มออกซิน ชนิด indole-3-butyric acid (IBA) ที่ 1-3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สามารถชักนา
ให้ยอดเกิดรากได้ 25 เปอร์เซ็นต์
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แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง วิธีการบ่มเสาวรสที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ระดับความสูงแตกต่างกัน
3 ระดับ ให้กับเกษตรกร/ เจ้าหน้าที่/ ผู้ที่สนใจ
2. องค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
2.1 การคัดเลือกพันธุ์เสาวรสพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูง
2.2 การทดสอบการให้ผลผลิตของต้นเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรค
2.3 การศึกษาระบบการผลิตต้นกล้าเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรคสาหรับงานส่งเสริม

สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

20

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโดบนพื้นที่สูง
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโดบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์
คือ (1) ศึกษาการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโด (2) ศึกษาพันธุ์อาโวกาโดที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีในช่วงต้นฤดูฝน
และต้นฤดูหนาว และ (3) ศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวของอาโวกาโด สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของอาโวกาโด
1.1 การศึกษาการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโด ดาเนินการที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ โดยศึกษา
เรื่องพันธุ์ของต้นตอ วัสดุเพาะเมล็ด วัสดุเลี้ยงกล้า อายุของต้นตอ และช่วงเวลาการเปลี่ยนพันธุ์ที่เหมาะสม
ในการผลิ ต ต้น กล้ าอาโวกาโด ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ผลการวิจั ย พบว่า อาโวกาโดพั น ธุ์ Peterson
มี เปอร์เซ็น ต์ การงอกของเมล็ ดสู งที่ สุ ด (83.82 เปอร์เซ็นต์ ) รองลงมา คือ Booth 7 Booth 8 Hall และ Buccaneer
(73.86, 73.50, 73.23 และ 67.48 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ) ทาการเปลี่ยนพันธุ์เมื่อต้นอายุ 3 เดือน โดยใช้พันธุ์
Hass เป็นพันธุ์ดี พบว่า การเจริญเติบโตของต้นหลังเปลี่ยนพันธุ์ 4 เดือน การใช้ Booth 7 เป็นต้นตอมีความสูง
ของต้นและเส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ยมากที่สุด (17.01 และ 0.41 เซนติเมตร ตามลาดับ) สาหรับ วัสดุเพาะ
เมล็ดอาโวกาโดพันธุ์ Booth 7 พบว่า การใช้ทรายมีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมากที่สุด (64.45 เปอร์เซ็นต์)
และวัสดุเลี้ยงต้น กล้า การใช้ดินต่อขุยมะพร้าวต่อขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 0.5 : 1 : 1 มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอก
(78.33 เปอร์เซ็น ต์ ) ความสูงของต้น (20.04 เซนติเมตร) คะแนนราก (3.80 เปอร์เซ็นต์ ) การรอดตายหลั ง
เปลี่ยนยอด (62.03 เปอร์เซ็นต์) มากที่สุด และมีน้าหนักวัสดุน้อยที่สุด (3.79 กิโลกรัม) นอกจากนี้ การใช้เทป
พันกิ่งแบบสถานีปางดะ (เทปพลาสติกใสและพาราฟิล์ม) และเทปพันธุ์กิ่งแบบไต้หวัน มีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย
หลั งเปลี่ ย นพั น ธุ์สู งสุ ด (78.13 และ 75.00 เปอร์เซ็น ต์ ตามล าดั บ ) โดยมี ความสู งต้น 19.15 และ 21.64
เซนติเมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางต้น 0.45 และ 0.46 เซนติเมตร ตามลาดับ สาหรับอายุของต้นตอและช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนพันธุ์อาโวกาโดพันธุ์ Booth 7 ต้นกล้าที่อายุ 2 เดือนและเปลี่ยนพันธุ์ในเดือนมีนาคม
มี ค วามสู งของต้ น และเส้ น ผ่ าศู น ย์ ก ลางของต้ น มากที่ สุ ด หลั งการเปลี่ ย นพั น ธุ์ 3 เดื อ น (13.11 และ 0.45
เซนติเมตร ตามลาดับ) สาหรับการทดสอบการปลูกต้นอาโวกาโดที่เปลี่ยนพันธุ์ Hass บนต้นตอ 5 พันธุ์ คือ
Peterson, Hall, Booth7, Booth8 และ Buccaneer พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายเฉลี่ยหลังปลูกลงแปลง
75.00 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นพันธุ์ Hass บนต้นตอ Hall มีเปอร์เซ็นต์ต้นรอดตายสูงสุด 100.00 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโด

1.2 การศึกษาพั น ธุ์ อาโวกาโดที่ ให้ ผลผลิตที่ มีคุณ ภาพดีในช่วงต้ น ฤดู ฝน และต้ น ฤดู หนาว
ในช่วงต้นปี 2559 บนพื้นที่สูงประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559
ทาให้อาโวกาโดดอกร่วง และในส่วนที่ติดผล พบว่าผลแห้ง โดยเฉพาะที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ทาให้
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต พันธุ์ที่คัดเลือกไว้ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถเก็บข้อมูลการออกดอกและการให้ผล
ผลิ ตได้เฉพาะพั น ธุ์ Peterson และพั น ธุ์ Pinkerton ที่ห นองเขียว ซึ่งพบว่าพันธุ์ Peterson มีการออกดอก
พร้อมกันเพียงชุดเดียวทั้งต้น และสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน อายุการเก็บเกี่ยวผล
หลังวันที่ดอกบานประมาณ 160 วัน ทาให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
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ขณะที่อาโวกาโดพันธุ์อื่นๆ ผลยังไม่แก่ จึงเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งยังไม่มี
ผลผลิตอาโวกาโด สาหรับพันธุ์ Pinkerton พบว่า มีการออกดอกเป็นรุ่น อย่างน้อย 2 รุ่น จากการที่มีการออก
ดอกหลายรุ่น จึงอาจทาให้การปฏิบัติดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาได้ยาก เนื่องจากมีผลผลิตบนต้น
หลายรุ่น แต่ขณะเดียวกันเป็นโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยทยอยเก็บ ทาให้มีผลผลิตจาหน่ายในระยะเวลา
ที่นานขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของคุ ณภาพผลผลิ ต ผลอาโวกาโดพั นธุ์ Pinkerton มีลั กษณะคล้ ายอาโวกาโด
พั น ธุ์ Hass คื อ เนื้ อ มี ค วามละเอี ย ด เนี ย น เนื้ อ ไม่ เละ ไม่ ฉ่ าน้ า สามารถเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ได้ ตั้ งแต่ เดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งผลผลิตพันธุ์ Hass ยังไม่สุกแก่ จึงเป็นอีกพันธุ์หนึ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด
ที่น่าสนใจ
2. การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวของอาโวกาโด ดาเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
ผลการทดสอบ พบว่า อาโวกาโดพันธุ์ Peterson มีการออกดอกพร้อมกันทั้งต้น เพียงชุดเดียวประมาณเดือน
มีน าคม จึ งสามารถเก็บ พร้อมกัน ในเวลาใกล้ เคียงกันได้ทั้งต้น โดยดัช นี การเก็บ เกี่ยวผล คือ เมื่อผลมีอายุ
160 วันหลังจากดอกบาน หรือมีน้าหนักแห้ง 22.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอาโวกาโดพันธุ์ Peterson มีการออกดอก
อย่ างน้ อย 2 รุ่น จึ งควรมี การทาเครื่ องหมายที่ ช่อดอกแต่ ล ะรุ่น เพื่ อให้ ส ามารถทราบอายุผ ลได้ โดยดัช นี
การเก็บเกี่ยวผล คือ เมื่อผลมีอายุ 309 วัน หลังจากดอกบาน หรือมีน้าหนักแห้ง 30.00 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. วิธีการผลิตกล้าอาโวกาโดพันธุ์ Hass โดยใช้เมล็ดพันธุ์ Booth7 เป็นต้นตอ เพาะเมล็ดในเดือนพฤศจิกายน
ในถุงพลาสติกสีดาขนาด 4x12 นิ้ว ที่มีวัสดุผสม ดิน : ขุยมะพร้าว : แกลบดา (0.5 : 1 : 1) ทาการเปลี่ยนพันธุ์
โดยใช้เทปพลาสติกและพาราฟิล์มเมื่อต้นตออายุ 3 เดือน โดยมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนพันธุ์สาเร็จ 78.13 เปอร์เซ็นต์
2. การนับอายุหลังจากดอกบานและการใช้น้าหนักแห้งเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวของอาโวกาโด มีความถูกต้อง
และแม่นยาที่สุด
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตต้นกล้าอาโวกาโด (การเพาะเมล็ดและการเปลี่ยนยอดพันธุ์)
และดัชนีการเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโด ให้กับเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ

สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

22

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์
คือ ศึกษารูป แบบโรงเรื อนและระบบการจัดการที่เ หมาะสมส าหรับการปลู กเบญจมาศ และทดสอบพั น ธุ์
เบญจมาศที่ต้านทานโรคราสนิมและไม่ตอบสนองต่อความยาววัน สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการปลูกเบญจมาศ
1.1 การศึกษารูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสาหรับการปลูกเบญจมาศบนพื้นที่สูง 3 รูปแบบ คือ
(1) โรงเรือนแบบเดิม หลังคาคลุมพลาสติก ด้านข้างเปิด (2) โรงเรือนหลังคาคลุมพลาสติก ด้านข้างติดมุ้งตาข่าย
(3) โรงเรือนหลังคาคลุ มพลาสติก ด้านข้างติดผ้าสปันบอนด์ ดาเนินงานที่ศูนย์พัฒ นาโครงการหลวงห้วยลึก
โดยปลู กต้น แม่พั น ธุ์เบญจมาศ จ านวน 6 พั นธุ์ คือ Resident, Exploler, Leopard, Harley, Talitha และ
Feeling Green พบว่า พันธุ์ Harley, Talitha, Feeling Green, Resident, Exploler และ Leopard ที่ปลูก
ในโรงเรือนแบบที่ 2 และ 3 ให้ปริมาณผลผลิตรวมมากกว่าโรงเรือนแบบที่ 1 โดยแม่พันธุ์เบญจมาศที่ให้ปริมาณ
ผลผลิ ตรวมมากที่สุดในโรงเรือนแบบที่ 2 คือ พันธุ์ Resident (3,460 หน่ อ) พั นธุ์ Exploler (2,380 หน่อ)
พันธุ์ Talitha (1,300 หน่อ) และพันธุ์ Leopard (3,260 หน่อ) สาหรับแม่พันธุ์เบญจมาศที่ให้ปริมาณผลผลิต
รวมมากที่สุดในโรงเรือนแบบที่ 3 คือ พันธุ์ Harley (3,575 หน่อ) และ พันธุ์ Feeling Green (3,900 หน่อ)
นอกจากนี้ พบว่าในช่วงเวลาที่มีแสงแดดปกติในเวลากลางวัน (9.00-16.00 น.) โรงเรือนแบบที่ 3 มีอุณหภูมิสูง
กว่าโรงเรือนแบบที่ 1 ประมาณ 1.4-10.2 องศาเซลเซียส ขณะที่โรงเรือนแบบที่ 2 มีอุณหภูมิสูงกว่าโรงเรือน
แบบที่ 1 ประมาณ 0.5-5.0 องศาเซลเซียส

งานทดสอบโรงเรือนปลูกต้นพันธุ์เบญจมาศ 3 รูปแบบ

1.2 การศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บอายุ ปั ก แจกั น ของดอกเบญจมาศ จ านวน 12 พั น ธุ์ ได้ แ ก่
พั น ธุ์ Campus, New day, Celebrate, Leopard, Clonellia, Prada, Candorpink, Oneway improve,
Talicha, Canter, Redrock และ Orange day พบว่า พันธุ์เบญจมาศที่มีอายุปักแจกันนาน 2 สัปดาห์หลังตัดดอก
มี จ านวน 6 พั น ธุ์ ได้ แ ก่ พั น ธุ์ New day (19.12 วั น ), Oneway improve (18.12 วั น ) Leopard (17.75 วั น )
Talicha (17.25 วัน) Orange day (15.25 วัน) และ Clonellia (15.12 วัน) และพันธุ์ที่ให้ อายุปักแจกันสั้ นที่สุ ด คือ
พันธุ์ Celebrate (6.50 วัน)
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2. การศึกษาและทดสอบพันธุ์เบญจมาศที่ต้านทานโรคราสนิมและไม่ตอบสนองต่อความยาววัน
จานวน 7 พันธุ์ คือ พันธุ์ Corana, Flash Back, Toffee White, Amalia, Anat, Ayala และ Souffle ที่ปลูก
ในฤดูร้อน ดาเนินการที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกและสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง)
ผลการทดสอบการออกรากของกิ่ ง ช า พบว่ า พั น ธุ์ แ ละฤดู ก าลมี ผ ลต่ อ การเกิ ด รากและความยา วราก
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ยิ่ งทางสถิติ แ ต่ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ลร่ว มกัน โดยการช าในฤดู ร้อ นท าให้ กิ่ งช าเกิ ด รากเร็ ว กว่าและ
รากมีความยาวกว่าการชาในฤดูหนาว ประมาณ 2-3 เท่า ส่วนการเจริญเติบโตของแม่พันธุ์ในฤดูร้อน พบว่า
ทั้ง 7 พัน ธุ์ หลังจากเด็ดยอดไปแล้ ว 6 วัน เริ่มเห็ นการแตกหน่อใหม่ จากนั้นประมาณ 20 วัน จึงสามารถ
ตัดหน่ อใหม่น าไปขยายพัน ธุ์ต่อไป โดยพันธุ์ Toffee White เป็ นพันธุ์ที่เจริญ เติบโตเร็วที่สุ ด รองลงมา คือ
Amalia และ Flash Back ตามลาดับ เมื่อสังเกตการเจริญเติบโตและลักษณะหน่อที่แตกใหม่หลังจากเด็ดยอด
และตัดหน่อเก็บครั้งที่ 1 แล้ว พบว่า พันธุ์ Anat มีขนาดหน่อใหญ่ที่สุด รองลงมา คือ Flash Back, Toffee White
และ Amalia ตามลาดับ ในขณะที่ Corona และ Souffle มีขนาดเล็กที่สุด
สาหรับแปลงผลผลิตตัดดอก (ฤดูร้อน) ที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง
มีการเจริญเติบโตทั้งทางด้าน vegetative และ reproductive ดีกว่าที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยลึก ทั้งนี้ต้นเบญจมาศที่ศูนย์ ฯ ห้วยลึกไม่สามารถให้ดอก
หรื อสร้ างดอกที่ มี ลั กษณะสมบู ร ณ์ ได้ ในขณะที่ ห น่ ว ยวิจั ยขุ น ห้ ว ยแห้ ง ต้ น
เบญจมาศสามารถพัฒ นาสร้างดอกได้ แม้ว่าลักษณะคอดอกจะยืดยาวทาให้
ทรงช่อดอกไม่สวยงาม ซึ่ง พันธุ์ Flash Back เป็นพันธุ์ที่ให้ดอกเร็วสุดประมาณ
แปลงทดสอบพันธุ์เบญจมาศ
87 วันหลังจากปลูก ในขณะที่พันธุ์ Amalia ตั้งแต่ปลูกจนถึงดอกแรกบานช้า
ที่ทนทานโรคราสนิมขาว
ที่ สุ ด คื อ 115 วั น โดยพั น ธุ์ Souffle ทั้ งที่ ห น่ วยวิ จั ยขุ นห้ วยแห้ งและศู น ย์ ฯ
ห้วยลึกไม่ให้ผลผลิตและไม่พบการระบาดของโรคและแมลง
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
พันธุ์เบญจมาศที่มีอายุปักแจกันนาน 2 สัปดาห์หลังตัดดอก คือ พันธุ์ New day, Oneway improve,
Leopard, Talicha, Orange day และ Clonellia
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
น าองค์ค วามรู้ ที่ ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่ อ ยอดงานวิจั ย ปี พ.ศ. 2560 ได้ แก่ การศึ กษาระบบ
การจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสาหรับเบญจมาศ และการศึกษาและทดสอบพันธุ์เบญจมาศที่ทนทาน
ต่อโรคราสนิมขาว
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โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการปลูกกุหลาบ และทดสอบกุหลาบสายพันธุ์ใหม่
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษารูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการที่เหมาะสม สาหรับการปลูกกุหลาบ
1.1 การศึกษารูป แบบโรงเรื อ นในการปลูกกุห ลาบบนพื้น ที่สู ง ดาเนินการที่ ส ถานีเกษตรหลวง
อินทนนท์ (บ้านผาหมอน) โดยปลูกกุหลาบพันธุ์ไนท์เดย์ในโรงเรือน 2 รูปแบบ คือ (1) โรงเรือนแบบเดิมหลังคา
คลุมพลาสติก ด้านข้างเปิด (โรงเรือนรูปแบบเดิม) และ (2) โรงเรือนหลังคาคลุมพลาสติก ด้านข้างติดผ้าสปันบอนด์
(โรงเรือ นรูป แบบใหม่) ผลการทดสอบ โรงเรือนหลังคาคลุ มพลาสติก ด้านข้างติดผ้าสปันบอนด์ มีปริมาณ
ผลผลิ ตรวม 20.00 ดอก/ต้น/ตารางเมตร มากกว่าโรงเรือนแบบเดิมหลั งคาคลุ มพลาสติก ด้านข้างเปิด ที่ มี
ปริมาณผลผลิตรวม 16.08 ดอก/ต้น/ตารางเมตร สาหรับอุณหภูมิภายในของโรงเรือนที่ด้านข้างติดผ้าสปันบอนด์
มีอุณหภูมิสู งกว่าโรงเรือนที่ด้านข้างเปิด โดยในช่วงเวลาที่มีแสงแดดปกติในตอนกลางวัน (09.00-16.00 น.)
โรงเรือนที่ด้านข้างติดผ้าสปันบอนด์มีอุณหภูมิสูงกว่าโรงเรือนที่ด้านข้างเปิด ประมาณ 0.70-4.10 องศาเซลเซียส
ขณะที่ ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์ เ ฉลี่ ย ของโรงเรื อ นที่ ด้ า นข้ า งเปิ ด และโรงเรื อ นที่ ด้ า นข้ า งติ ด ผ้ าสปั น บอนด์ ไม่ มี
ความแตกต่างกัน คือ 81.15 และ 81.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

งานทดสอบโรงเรือนปลูกกุหลาบ 2 รูปแบบ

1.2 การศึกษาวิธีการจัดการศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ) ที่เหมาะสมสาหรับกุหลาบบนพื้นที่สูง จานวน
2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Royal Baccara และพันธุ์ Avalance ทดลองระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
2559 ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เปรียบเทียบวิธีการจัดการศัตรูกุหลาบในแปลงของเกษตรกรที่ปฏิบัติ
ตามวิธีการเดิม (ใช้สารเคมี) กับแปลงที่ปฏิบัติด้วยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest
Management : IPM) ด้วยการใช้กับดับกาวสีเหลือง (1 แผ่นต่อ 100 ตารางเมตร) ร่วมกับการใช้น้าหมักจาก
กระเทีย ม พริก และหอมใหญ่ ฉีดพ่นทุ กๆ 2 สัป ดาห์ จากผลการทดลอง ส าหรับ พันธุ์ Royal Baccara
หลังการทดสอบ 10 สัปดาห์ พบแมลงศัตรูเข้าทาลายทั้งหมด 3 ชนิด คือ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนกระทู้
โดยจานวนเพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อนมีความแตกต่างทางสถิติ พบเพลี้ยไฟในแปลงที่ใช้วิธีการแบบผสมผสาน
เฉลี่ย 0.45 ตัวต่อต้น มากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมีที่ไม่พบเพลี้ยไฟ ขณะที่เพลี้ยอ่อน พบในแปลงที่ใช้วิธีการ
แบบผสมผสานอยู่ ใ นระดั บ 61.00-80.00 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ ง มากกว่ า แปลงที่ ใ ช้ ส ารเคมี ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ
0.00-20.00 เปอร์เซ็นต์ สาหรับการเข้าทาลายของโรค พบ 2 ชนิด คือ โรคราแป้ง (Powderly mildew)
และโรคราน้ าค้ า ง (Downey mildew) โดยเปอร์ เซ็ น ต์ ก ารเกิ ด โรคในแปลงที่ ป ฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารแบบ
ผสมผสานไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติกับ แปลงที่ปฏิบั ติตามวิธีการเดิม (ใช้ส ารเคมี) โดยเปอร์เซ็น ต์
การเกิ ด โรคคิ ด เป็ น 0.00-10.00 เปอร์ เซ็ น ต์ ขณะที่ พั น ธุ์ Avalance จ านวนของหนอนกระทู้ พบว่ า
ไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ แต่ จ านวนเพลี้ ยไฟและเพลี้ ยอ่อน มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยพบ
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เพลี้ยไฟในแปลงที่ใช้วิธีการแบบผสมผสานเฉลี่ย 1.10 ตัวต่อต้น มากกว่าแปลงที่ใช้สารเคมีที่ไม่พบเพลี้ยไฟ
ขณะที่เพลี้ ย อ่อ นพบระดับ ความความรุนแรงของแปลงที่ใช้วิธีการแบบผสมผสาน (IPM) 61.00-80.00
เปอร์เซ็น ต์ มากกว่าแปลงที่ ใช้ สารเคมีที่ มีระดับ 0.00-20.00 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับ
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคในแปลงที่ปฏิบัติตามวิธีการแบบผสมผสานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับแปลงที่
ปฏิบัติตามวิธีการเดิม โดยเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคคิดเป็น 0.00-10.00 เปอร์เซ็นต์
1.3 การศึกษาระยะตัดดอกที่เหมาะสมของกุหลาบ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ Titanic และ Happy day
พบว่า กุห ลาบพัน ธุ์ Titanic ระยะตัดดอกที่เหมาะสมคือ ระยะตัดดอกที่ 2 ซึ่งมีอายุปักแจกันนานที่สุ ด
3.50 วัน แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกและการบานของดอกไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับระยะ
ตัดดอกที่ 3 สาหรับกุหลาบพันธุ์ Happy day ระยะตัดดอกที่เหมาะสมคือ ระยะตัดดอกที่ 3 ซึ่งมีอายุปั ก
แจกันนานที่สุด 5 วัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากระยะตัดดอกที่ 1 และ 2
แต่สาหรับการบานของดอกไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับระยะตัดดอกที่ 2
2. การศึกษาและทดสอบกุหลาบสายพัน ธุ์ใหม่ จากต่า งประเทศที่เหมาะสม ได้นาเข้ากุห ลาบ
สายพั น ธุ์ ฮ อลแลนด์ 4 กลุ่ ม สี ได้ แ ก่ กลุ่ ม ดอกสี แ ดง สี ข าว สี ช มพู และสองสี กลุ่ ม สี ล ะ 3 สายพั น ธุ์
รวม 12 สายพั น ธุ์ ปลู กเปรีย บเทีย บกั บ พัน ธุ์การค้าเดิม ในแต่ล ะกลุ่ มสี ภ ายใต้ โรงเรือนควบคุมอุณ หภู มิ
ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ใช้วิธีปลูก 2 แบบ ได้แก่ ปลูกลงดิน และปลูกในซับสเตรท ผลการเจริญเติ บโต
และการให้ผลผลิตของกุหลาบ 12 พันธุ์ 4 กลุ่มสี พบว่า กุหลาบที่ปลูกในซับสเตรทมีการเจริญเติบโตดีกว่า
การปลูกลงดิน สามารถคัดเลือกเบื้องต้นในแต่ละกลุ่มสี ได้ดังนี้ กลุ่มดอกสีแดง ได้แก่ พันธุ์ Red Crown
กลุ่มดอกสีขาว ได้แก่ Ice Bear และ Dolomiti กลุ่มดอกสีชมพู ได้แก่ Lovely Dolomiti และ Sweet Dolomiti
และกลุ่มดอกสองสี ได้แก่ Jumilia และ Boulevard พันธุ์ที่คัดเลือกได้จะทาการปลูก เปรียบเทียบในพื้นที่
ส่งเสริมที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางต่อไป

งานทดสอบกุหลาบพันธุ์/สายพันธุ์ใหม่ 12 พันธุ์
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. รูปแบบโรงเรือนหลังคาคุมพลาสติก ด้านข้างติดผ้าสปันบอนด์ มีจานวนดอกและมูลค่าผลผลิตมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนหลังคาคุมพลาสติก ด้านข้างเปิด
2. วิธีการจัดการศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ) โดยใช้สารเคมีควบคุมจานวนเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน และหนอนกระทู้
ได้ผลดีที่สุด วิธีการจัดการแบบผสมผสานสามารถลดปริมาณเพลี้ยไฟได้ แต่ต้องทาการพ่นซ้าบ่อยครั้งหรือใช้
เมื่อพบปริมาณเพลี้ยไฟน้อย
3. ระยะตัดดอกตัดดอกที่เหมาะสมของกุหลาบพันธุ์ Titanic คือ ระยะตัดดอกที่ 3 และระยะตัดดอกที่ 2
และระยะตัดดอกตัดดอกที่เหมาะสมของกุหลาบพันธุ์ Happy day คือ ระยะที่ 3
4. กุหลาบพันธุ์/สายพัน ธุ์ใหม่ที่เป็ นที่ต้องการของตลาด คือ พันธุ์ Red Crown, Ice Bear, Dolomiti,
Lovely Dolomiti, Sweet Dolomiti, Jumilia และ Boulevard
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับกุหลาบ
2. การศึกษาและทดสอบพันธุ์กุหลาบพันธุ์ใหม่ที่เหมาะกับพื้นที่สูงและตลาดต้องการ
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โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิ์การผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ (1) ทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพและวิธีการจัดการศัตรูพืชในการปลูกผักอินทรีย์ (2) ทดสอบการปลูกพืช
ในโรงเรือนขนาดเล็ก และ (3) ปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การทดสอบปั จ จั ย การผลิ ต ชี ว ภาพและวิ ธี ก ารจั ด การศั ต รู พื ช ในการปลู กผั ก อิ น ทรี ย์
ดาเนิ น งานที่ ศูน ย์ พัฒ นาโครงการหลวงวัดจันทร์ ผลการทดสอบ พบว่า ดินก่อนปลู กพืช มีป ริมาณอาซินิ ค
11.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หลังจากปลูกพืชทดสอบ 4 ชนิด ในพื้นที่เดิม
คือ กะหล่ าปลี รู ป หั ว ใจอิ น ทรี ย์ โอ๊ คลี ฟ แดงอิ น ทรีย์ ผั ก กาดกวางตุ้ ง
อินทรีย์ และคอสอินทรีย์ พบว่า การโรยด้วยปุ๋ยหมักที่ผสมสารชีวภัณฑ์
ลดปริมาณโลหะหนั กอาซินิ ค อัตรา 3 กิโลกรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร
และฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ลดปริมาณโลหะหนักอาซินิค อัตรา 2 ลิตรต่อ
น้า 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน ทาให้ ดินหลังปลูกพืช มีปริมาณอาซินิคลดลง
มากที่สุด จาก 11.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็น 5.51 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
แปลงทดสอบวิธกี ารใช้สารชีวภัณฑ์ในการลด
หรื อปริ มาณอาซินิ คลดลง 50.93 เปอร์เซ็น ต์ ส าหรับ ในรากพืช และ
ปริมาณโลหะหนักอาซินิคในดิน
ต้นพืชโลหะหนักอาซินิคมีปริมาณต่ากว่าค่ามาตรฐาน
2. การทดสอบการปลูกพืชในโรงเรือนขนาดเล็ก พบว่า โรงเรือนที่ใช้ผ้าสปันบอนด์ขนาด 18 แกรม
เป็นวัสดุคลุมทั้งหมด ทาให้ผักกาดกวางตุ้งอินทรีย์และคะน้าฮ่องกงอินทรีย์มีการเจริญเติบโตดี โดยมีความสูง
มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 หลังย้ายปลูก จากนั้นสัปดาห์ที่ 3 และ 4 หลังย้ายปลูกผักกาดกวางตุ้งอินทรีย์
และคะน้าฮ่องกงอินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี และมีความสูงมากที่สุดเมื่อปลูกในโรงเรือนที่ใช้พลาสติกคลุม และใช้
ตาข่ายสีขาวปิดด้านข้าง (รูปแบบโรงเรือนของโครงการหลวง) สาหรับปริมาณผลผลิต พบว่า ผักกาดกวางตุ้ง
อินทรีย์ และคะน้าฮ่องกงอินทรีย์มีน้าหนักทั้งก่อนและหลังตัดแต่งมากที่สุดเมื่อปลูกในโรงเรือนที่ใช้พลาสติก
คลุม และใช้ตาข่ายสีขาวปิดด้านข้าง เนื่องจากการทดสอบต้องทดสอบให้ครบทั้ง 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน
และฤดูหนาว ซึง่ จะมีการศึกษาต่อเนื่องในปี 2560
3. การปรั บ ปรุ ง พั นธุ์ ผั ก เพื่ อระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ ด าเนิ น การในพื้ นที่ สถานี เกษตรหลวง
ปางดะ ศู นย์ พั ฒ นาโครงการหลวงแม่ ทาเหนื อ และแม่ สะป๊ อก โดยปรั บปรุ งพั นธุ์ พื ช 2 ชนิ ดคื อ ถั่ วแขกและ
ผักกาดหวาน เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีการปรับตัวได้ดีในระบบเกษตรอินทรีย์ และมีความแตกต่างจากพันธุ์ที่ใช้ปลูกใน
ระบบส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง โดยพันธุ์ที่ได้จะนามาปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และผักสดในระบบเกษตร
อินทรีย์ของมูลนิธิโครงการหลวง จากการปลูกคัดเลือกและทดสอบผลผลิตถั่วแขกลูกผสมชั่วที่ 7 สามารถคัดเลือก
สายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 8 ได้จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ C1801-56-59-182-133-B-B, C1801-56-179-177-125-B-B
และ C1801-56-168-144-22-B-B โดยสายพั น ธุ์ C1801-56-59182-133-B-B มีน้ าหนั กฝักต่อต้น และน้ าหนักผลผลิ ตต่ อแปลง
มากที่ สุ ด คื อ 314.67 กรั ม /ต้ น และ 7,552.00 กรั ม /แปลง
ตามลาดับ สาหรับการปลูกคัดเลือกและทดสอบผลผลิตผักกาดหวาน
ลูกผสมชั่วที่ 7 สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 8 ได้จานวน
2 สายพั น ธุ์ ได้ แก่ CL1203-4-145-244-52-B-B และ CL1203-4172-4-135-B-B โดยสายพั นธุ์ CL1203-4-145-244-52-B-B ให้
น้ าหนั ก ต่ อ ต้ น และน้ าหนั ก ผลผลิ ต ต่ อ แปลงมากที่ สุ ด คื อ
ถั่วแขก
ผักกาดหวาน
สายพันธุ์ C1801-56-179-177-125-B-B
สายพันธุ์ CL1203-4-145-244-52-B-B
258.33 กรัม/ต้น และ 6,199.92 กรัม/แปลง ตามลาดับ
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. วิธีการใช้สารชีวภัณฑ์ลดปริมาณอาซินิคในดิน โดยการโรยด้วยปุ๋ยหมักที่ผสมสารชีวภัณฑ์ลดปริมาณ
อาซินิค ก่อนปลูกพืชและฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ลดปริมาณอาซินิคในดิน อัตรา 2 ลิตร/น้า 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน
2. สายพั น ธุ์ ถั่ ว แขกอิ น ทรี ย์ ที่ มี ศั ก ยภาพ จ านวน 3 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ C1801-56-59-182-133-B-B,
C1801-56-179-177-125-B-B และ C1801-56-168-144-22-B-B
3. สายพัน ธุ์ผักกาดหวานอิน ทรีย์ ที่มีศักยภาพ จานวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ CL1203-4-172-4-135-B-B
และ CL1203-4-145-244-52-B-B
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส่งมอบผลงานวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลดปริมาณอาซินิคในดิน
2. ส่งมอบเมล็ดพันธุ์หลักให้กับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนาไปผลิต (ขยาย) ต่อไป
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โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงด้านการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง
โครงการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบเทคโนโลยี โ ครงการหลวงด้ า นการผลิ ต พื ช ผั ก บนพื้ น ที่ สู ง
มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพื ชผักที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง และ
ทดสอบการปลูกฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผักที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง ดาเนินงาน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ทดสอบมันเทศ 9 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ พจ. 65-3,
พจ. 166-5, พจ. 265-1, พจ. 290-9, พจ. 281-47, PROC NO 65-16, T101, มันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เนื้อสีขาว
และเนื้อสีม่วง และใช้วิธีการปลูก 2 กรรมวิธี คือ ปลูกโดยใช้พลาสติกดาคลุมแปลงและปลูกโดยไม่ใช้พลาสติก
คลุมแปลง พบว่า การปลูกโดยใช้พลาสติกดาคลุมแปลงในมันเทศสายพันธุ์ พจ. 290-9, T101, PROC NO 65-16,
พจ. 166-5, RPF_White และ RPF_Purple มีเปอร์เซ็นต์การตายสูงกว่าการปลูกโดยไม่ใช้พลาสติกคลุมแปลง
ส าหรั บ มั น เทศพั น ธุ์ พจ. 281-47 และ พจ. 65-3 พบว่ า การปลู ก
โดยไม่ใช้พลาสติกดาคลุมแปลงมีเปอร์เซ็ นต์การตายมากกว่า สาหรับ
ลั ก ษณะทางคุ ณ ภาพผลผลิ ต มั น เทศพั น ธุ์ T101 มี ลั ก ษณะคุ ณ ภาพ
ผลผลิตดีที่สุด โดยมีจานวนหัวต่อต้น (3 หัว) น้าหนักต่อต้น (645.42 กรัม)
น้าหนักต่อหัว (558.53 กรัม) ความกว้างของหัว (7.38 เซนติเมตร) และ
ความยาวของหั ว (22.38 เซนติเมตร) มากกว่ามันเทศสายพั นธุ์อื่น ๆ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ส าหรั บ ความหวานหลั งการเก็ บเกี่ ยวและ การเก็บข้อมูลผลผลิตมันเทศ 9 สายพันธุ์
หลั งจากการเก็บรักษาไว้นาน 1 สัปดาห์ พบว่า มันเทศพั นธุ์ พจ. 65-3
และมัน เทศญี่ ปุ่ น เนื้ อสี ม่ว ง มีค่าความหวานหลั งการเก็บเกี่ยวมากที่สุ ด คือ 9.89 และ 11.75 องศาบริกซ์
ตามล าดั บ และความหวานหลั ง จากเก็ บ เกี่ ย ว 1 สั ป ดาห์ 10.23 และ 11.57 องศาบริ ก ซ์ ตามล าดั บ
จากการสรุ ป ผลการทดสอบการปลู ก มั น เทศ 9 สายพั น ธุ์ ร่ ว มกั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ พบว่ า เกษตรกร
มีความต้องการปลู กมัน เทศ 3 สายพัน ธุ์ ได้แก่ พันธุ์ T101 มันเทศญี่ ปุ่นสายพันธุ์เนื้อสี ขาว และเนื้อสีม่ว ง
โดยคัดเลือกจากพันธุ์ที่มีปริมาณผลผลิตสูง มีสีสัน รสชาติหวาน และมีความแน่นเนื้อ และต้องการจาหน่าย
ทั้งในรูปแบบผลสดและแปรรูป
2. การทดสอบการปลูกฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส เป็นงานวิจัยที่ดาเนินงาน
ร่ว มกับ ศูน ย์ พื ช ผั กโลก ภูมิ ภ าคเอเชีย (AVRDC-ESEA) ดาเนิ นงานใน 2 พื้ น ที่ คือ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่สู ง
แบบโครงการหลวงห้วยเขย่งและห้วยเป้า ในพื้นที่ห้วยเขย่ง ทดสอบฟักทอง 9 สายพันธุ์ พบว่า มี 7 สายพันธุ์
ที่ เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ไม่ พ บการระบาดของโรค คื อ สายพั นธุ์ AVPU1393, AVPU1394, AVPU1502, AVPU1504,
AVPU1506, AVPU1507 และ AVPU1508 สายพั นธุ์ AVPU1502 ให้ จานวนผลผลิ ตเฉลี่ ยต่ อต้ น น้ าหนั กเฉลี่ ย
ต่อต้น และมีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนมากที่สุด คือ 2 ผลต่อต้น 1.44 กิโลกรัมต่อต้น และ 3,708.59 ไมโครกรัม
ต่ อ น้ าหนั ก สด 100 กรั ม ตามล าดั บ เมื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจ
ด้ านรสชาติ สี ความหอม ความแน่ นเนื้ อ ความหวาน และลั ก ษณะ
รู ป ทรง พบว่ า เกษตรกรและเจ้ าหน้ าที่ มี ค วามพึ งพอใจในฟั ก ทอง
พันธุ์ AVPU1394, AVPU1502 และ AVPU1505
สาหรับที่ห้วยเป้า ทดสอบฟักทอง 5 สายพันธุ์ พบว่า สายพันธุ์
AVPU1504 เจริ ญเติบโตได้ดี และไม่พบการระบาดของโรค ให้ จานวน
ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด คือ 5 ผลต่อต้น สายพันธุ์ AVPU1508
การเก็บข้อมูลผลผลิตฟักทอง
ให้น้าหนักเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด คือ 5.97 กิโลกรัมต่อต้น และพบว่า
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สายพันธุ์ AVPU 1394 มีปริมาณสารเบต้าแคโรทีนมากที่สุด คือ 3,694.94 ไมโครกรัมต่อ น้าหนักสด 100 กรัม
จากการประเมินความพึงพอใจด้านรสชาติ สี ความหอม ความแน่นเนื้อ ความหวาน และลักษณะรูปทรง พบว่า
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในฟักทอง พันธุ์ AVPU1504 และ AVPU1505
ส าหรั บ การทดสอบการปลู ก มะระพั น ธุ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ ห้ ว ยเขย่ ง
ทดสอบ 6 สายพันธุ์ พบว่า สายพันธุ์ AVBG1313 ให้น้าหนักเฉลี่ยต่อ
ต้นมากที่สุด คือ 3.18 กิโลกรัมต่อต้น และมีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุด
คือ 223.98 มิลลิกรัมต่อน้าหนักสด 100 กรัม ตามลาดับ เกษตรกร
มีความพึงพอใจพันธุ์ AVBG1301, AVBG1312 และ AVBG1324 เนื่องจาก
เป็ น พั น ธุ์ ที่ ส ามารถจ าหน่ ายได้ ภ ายในชุ ม ชน ส าหรับ พื้ น ที่ ห้ ว ยเป้ า
ทดสอบ 5 สายพั น ธุ์ พบว่า สายพั น ธุ์ AVBG1301 ให้ น้ าหนัก เฉลี่ ย
ต่ อ ต้ น มากที่ สุ ด คื อ 2.40 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ต้ น สายพั น ธุ์ AVBG1313
มี ป ริ ม าณวิ ต ามิ น ซี สู ง ที่ สุ ด คื อ 296.04 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ น้ าหนั ก สด
100 กรัม จากการประเมินความพึงพอใจด้านรสชาติ พบว่า เกษตรกร
ไม่ต้องการปลูก เนื่องจากมีรสขมมากกว่าพันธุ์การค้าและไม่สามารถ
จาหน่ายผลผลิตได้ในชุมชน
แปลงทดสอบฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่น

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีการปลูกและพันธุ์มันเทศที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
คลองลาน คือ การปลูกโดยไม่ใช้พลาสติกสี ดาคลุมแปลง และพั นธุ์มัน เทศที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ คือ
มันเทศพันธุ์ T101 มันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เนื้อสีขาว และมันเทศญี่ปุ่นสายพันธุ์เนื้อสีม่วง
2. พั น ธุ์ ฟั กทองและมะระที่ เหมาะสมส าหรั บโครงการพั ฒ นาพื้ นที่ สู งแบบโครงการหลวง 2 พื้ นที่ คื อ
โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ สู งแบบโครงการหลวงห้ วยเขย่ ง ฟั กทอง 3 สายพั นธุ์ คื อ AVPU1394, AVPU1502 และ
AVPU1505 และมะระ 3 สายพันธุ์ คือ AVBG1301, AVBG1312 และ AVBG1324 ส่วนโครงการพัฒนาพื้นที่สู ง
แบบโครงการหลวงห้วยเป้า ฟักทอง 2 สายพันธุ์ คือ AVPU1504 และ AVPU1505
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จั ด กิจ กรรมถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ (Field Day) เรื่อง การปลู ก เพื่ อ เก็ บ เมล็ ดพั น ธุ์ฟั กทองและมะระ
พันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทานเชื้อไวรัส จานวน 2 ครั้ง/2 พื้นที่ คือ ห้วยเป้าและห้วยเขย่ง
2. การจัดทาแปลงทดสอบ/แปลงสาธิต/แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองและมะระพันธุ์ท้องถิ่นที่ต้านทาน
เชื้อไวรัสที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าและห้วยเขย่ง เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์สาหรับใช้ในฤดูกาลผลิตหรือจาหน่ายผลผลิตต่อไป
3. นาองค์ค วามรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่ อ ยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การปลู กทดสอบ
เพื่อเปรียบเทียบพันธุ์ที่มีอยู่และพันธุ์ใหม่จากประเทศญี่ปุ่น
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การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกโครงการหลวง
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาหรับดอกไม้
ของโครงการหลวง ผลจากการสารวจการสู ญเสี ยหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการปักแจกันของดอก 5 ชนิด
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเริ่มต้นตั้งแต่แปลงปลูกของเกษตรกรจนถึงร้านค้าโครงการหลวง
เชียงใหม่ ได้แก่ ดอกกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ดอกไฮเดรนเยียของศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแกน้อย ดอกเยอบีราของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ดอกอัลสโตรมีเรียของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่โถ และดอกดองดึงของศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว พบว่า หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้แต่ละชนิดมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลดลงและดอกไม้แต่ละชนิดมีอายุการปักแจกัน
นานขึ้น ดังนี้
1. ดอกกุห ลาบพัน ธุ์ Prince Dream (จิตรา) พั นธุ์ Prince Love (ดารา) พันธุ์ Coral Beauty และ
พันธุ์ Magenta Pink ก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกัน 6.73, 6.73,
7.53 และ 7.40 วัน ตามลาดับ ส่ วนหลั งการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็ บเกี่ยวและขนส่งดอก
กุหลาบแบบเปียกโดยแช่ก้านดอกใน Citric acid pH 3 มีอายุการปักแจกัน 11.67, 8.93, 10.80 และ 9.80 วัน
ตามลาดับ และแช่ก้านดอกใน AgNO3 150 mg/liter + 8-HQS 400 mg/liter + Citric acid 30 mg/liter +
Sucrose 10% ทาให้ดอกกุหลาบมีอายุการปักแจกัน 14.33, 9.93, 10.93 และ 11.60 วัน ตามลาดับ
2. ดอกไฮเดรนเยียที่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวโดยการเสียบก้านดอก
ในหลอดพลาสติกที่บรรจุสารเคมีตั้งแต่ในแปลงปลูกของเกษตรกรจนถึงร้านค้าโครงการหลวงเชียงใหม่ ทาให้
ดอกไฮเดรนเยียสีขาวที่เสียบก้านดอกใน Sodium hypochlorite 100 mg/liter แล้วปักแจกันในสารละลาย
ชนิ ด เดี ย วกั น มี อ ายุ ก ารปั ก แจกั น นาน 8 วั น ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั บ อายุ ก ารปั ก แจกั น ของดอกไฮเดรนเยี ย
ที่เสียบก้านดอกใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แล้วปักแจกันในสารละลายชนิดเดียวกันที่มีอายุ
การปักแจกัน 7.22 วัน ส่วนดอกไฮเดรนเยียที่เสียบก้านดอกใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แล้ว
ปักแจกันใน Sodium hypochlorite 100 mg/liter มีอายุการปักแจกัน 6.56 วัน ในขณะที่ดอกไฮเดรนเยีย
ก่ อ นได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วมี อ ายุ ก ารปั ก แจกั น เพี ย ง 3.89 วั น และ
ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าที่เสียบก้านดอกใน Sodium hypochlorite 100 mg/liter แล้วปักแจกันในสารละลาย
ชนิดเดียวกัน และดอกไฮเดรนเยียที่เสียบก้านดอกใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แล้วปักแจกัน
ในสารละลายชนิดเดียวกันมีอายุการปักแจกันนานเท่ากัน คือ 8.56 วัน ในขณะที่ดอกไฮเดรนเยียที่เสียบก้าน
ดอกใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แล้ ว น ามาปั ก แจกั น ใน Sodium hypochlorite 100 mg/liter
มีอายุการปักแจกัน 7 วัน
3. ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าก่อนได้รับการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกัน
เพียง 3.78 วัน หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกเยอบีราพันธุ์ Supra (สีชมพูเข้ม
ไส้ทอง) พันธุ์ Carambole (สีแดงไส้ทอง) และพันธุ์ Blackjack (สีแดงเข้ม) มีอายุการปักแจกันนาน 21.05,
16.55 และ 13.00 วัน ตามลาดับ ส่วนก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกเยอบีรา
มีอายุการปักแจกันนาน 17.05, 12.80 และ 10.00 วัน ตามลาดับ
4. ดอกอัล สโตรมีเรีย พั น ธุ์ Everest (สี ขาว) พัน ธุ์ Bellevue (สี ม่วง) พั นธุ์ Mango (สี เหลื อง) และ
พันธุ์ Saffier (สีชมพู) ก่อนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีอายุการปั กแจกันนาน 7.20,
3.73, 3.47 และ 5.40 วั น ตามล าดั บ ในขณะที่ ด อกอั ล สโตรมี เรีย หลั งการปรั บ ปรุ งกระบวนการจั ด การ
หลั งการเก็ บ เกี่ ย วและ Pulsing ด้ ว ย 8-HQS 250 mg/liter + Sucrose 2% + GA3 200 mg/liter มี อ ายุ
การปักแจกันนาน 12.80, 10.60, 9.13 และ 10.07 วัน ตามลาดับ
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ดอกไฮเดรนเยียของศูนย์ฯแกน้อยที่ผ่านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะของดอกกุหลาบพันธุ์ Prince Love (ซ้าย) พันธุ์ Prince Dream (กลาง)
จนถึงร้านค้าโครงการหลวงเชียงใหม่ แล้วนามาปักแจกันในน้ากลั่น
และพันธุ์ Magenta Pink (ขวา) ที่ผ่านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจนถึง
เพื่อศึกษาอายุการปักแจกันที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม่
ร้านค้าโครงการหลวงเชียงใหม่ แล้วนามาปักแจกันในน้ากลั่นนาน 6 วัน

5. ดอกอัลสโตรมีเรียที่ Pulsing ด้วย 8-HQS 250 mg/liter + Sucrose 2% + BA 50 mg/liter มีอายุ
การปั ก แจกั น นาน 9.20, 7.33, 7.67 และ 9.27 วั น ตามล าดั บ ส่ ว นดอกดองดึ ง ชนิ ด Rothschildiana
ก่อนการปรับ ปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมีอายุการปักแจกัน 4.00 วัน และหลังการปรับปรุง
กระบวนการจั ดการหลั งการเก็ บ เกี่ ยวและ Pulsing ด้ วย 8-HQS 250 mg/liter + Sucrose 5% และ 8-HQS
250 mg/liter + Sucrose 20% มีอายุการปักแจกันนาน 6.67 และ 6.56 วัน ตามลาดับ
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ของโครงการหลวง จานวน
5 ชนิด ได้แก่ ไฮเดรนเยีย เยอบีรา กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ อัลสโตรมีเรีย และดองดึง
2. วิธีการยืดอายุการปั กแจกัน ดอกไม้ของโครงการหลวง จานวน 5 ชนิด ได้แก่ ไฮเดรนเยีย เยอบีรา
กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ อัลสโตรมีเรีย และดองดึง
3. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้โครงการหลวง จานวน 5 ชนิด ได้แก่ ไฮเดรนเยีย เยอบีรา กุหลาบ
สายพันธุ์ใหม่ อัลสโตรมีเรีย และดองดึง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่ ง มอบรายงานวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practices) ในการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วดอกไม้ ใ ห้ กั บ
มูลนิธิโครงการหลวง
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โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง
โครงการวิจั ยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์ คือ
(1) วิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดาพันธุ์แท้รุ่นที่ 3 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสาหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง
(2) ศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสาหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดา และ (3) วิจัยและพัฒนาสูตรอาหาร
สาหรับไก่กระดูกดาและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดาพันธุ์แท้รุ่นที่ 3 ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสาหรับพื้นที่
3 ระดับความสูง คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (400-800 เมตร) สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ (800-1,000 เมตร) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ (1,000 เมตรขึ้นไป) โดยเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
ไก่กระดูกดารุ่นที่ 2 ณ ฟาร์มปศุสัตว์ งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง จัดพ่อแม่พันธุ์ไก่
ออกเป็น 8 สายๆ ละ 6 ตัว แบ่งเป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 5 ตัว เก็บข้อมูลสมรรถภาพการผลิตต่างๆ พบว่า ผลผลิต
ไข่เฉลี่ยเท่ากับ 212 ฟอง ระยะเวลา 105 วัน (1 ธันวาคม 2558 - 7 มีนาคม 2559) โดยสายที่มีผลผลิตไข่สูงสุด คือ
สายที่ 7 (287 ฟอง) เปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อเฉลี่ย 81.80 เปอร์เซ็นต์ โดยสาย
ที่ 5 มีเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อสูงสุด (92.23 เปอร์เซ็นต์) เปอร์เซ็นต์การฟัก
ออกเป็นตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.72 เปอร์เซ็นต์ โดยสายที่มีเปอร์เซ็นต์
การฟักออกเป็นตัวสูงสุด คือ สายที่ 5 (60.82 เปอร์เซ็นต์) น้าหนักตัวที่
16 สัปดาห์ เฉลี่ย 1.63 กิโลกรัม โดยสายที่ 5 มีน้าหนักตัวสูงสุด (1.78
กิโลกรัม) ปริมาณอาหารที่กิน พบว่า สายที่ 5 มีปริมาณอาหารที่กินมาก
ที่สุด (6,769 กรัม/ตัว) ด้านอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนัก (FCR) มี
การคัดเลือกไก่กระดูกดา
ค่าเฉลี่ย 3.71 โดยสายที่ 7 มี FCR ดีที่สุด (3.09)
2. การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสาหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ข องเครื่ อ งหมายทางพั น ธุ ก รรมบนยี น promelanin 17 (PMEL17) และ melanocortin 1
receptor (MC1R) สาหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดา เครื่องหมายพันธุกรรมของยีน MC1R และ PMEL17
ถูกนามาวิเคราะห์จีโนไทป์ในไก่กระดูกดาจานวน 166 ตัวอย่าง และไก่กระดูกไม่ดา (กลุ่มควบคุม) จานวน
54 ตัวอย่าง พบว่า เครื่องหมายพันธุกรรมของยีน PMEL17 และ MC1R
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะไก่ ก ระดู ก ด าอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
เครื่ อ งหมายพั น ธุ ก รรมของยี น PMEL17 และ MC1R สามารถแยก
ไก่ ก ระดู ก ด าได้ ถู ก ต้ อ ง 72.84 และ 82.03 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ
เครื่องหมายพันธุกรรมของยีน MC1R มีความสัมพันธ์กับลักษณะสีของ
กล้ า มเนื้อ อกไก่ (P=0.0002) โดยไก่ ที่ มี จีโ นไทป์ E/E มี ก ล้ ามเนื้ อ อก
ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมาย
สี เ ข้ ม กว่ า ไก่ ที่ มี จี โ นไทป์ E/e ผลการศึ กษาครั้ งนี้ บ่ งชี้ ว่ าเครื่ องหมาย
โมเลกุลของยีน MC1R-1,2,4,5,6
ทางพันธุกรรมของยีนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับลักษณะของไก่กระดูกดา
3. การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสาหรับไก่กระดูกดาและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุน
ทีเ่ หมาะสมกับพื้นที่สูง เพื่อหาสูตรอาหารที่มีระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ (Metabolizable energy;
ME) ที่เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระดูกดาโครงการหลวงในระยะเจริญเติบโต (ช่วงอายุ 1-13
สั ป ดาห์ ) ทดสอบการเลี้ ย งไก่ กระดูก ดาของเกษตรกรบนพื้นที่ สู งที่ ปฏิ บัติต ามคู่ มือระบบการผลิ ตสั ต ว์ดี ที่
เหมาะสมกับพื้นที่สูง หรือ GAPs โดยใช้ไก่กระดูกดาแบบคละเพศ อายุ 1 วัน จานวน 360 ตัว แบ่งออกโดยสุ่ม
เป็น 4 กลุ่ มๆ ละ3 ซ้าๆ ละ 30 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial arrangement in CRD โดยมี
ระดับโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งอาหารทดลองมี CP 2 ระดับ คือ 21, 19 และ 17 เปอร์เซ็นต์
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เทียบกับ 19, 17 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงไก่ช่วงอายุ 1-5, 6-10 และ 11-13 สัปดาห์ ตามลาดับ ในขณะที่
ME มี 2 ระดับ (3.2 เทียบกับ 2.9 kcal/g) เท่ากันทุกช่วงอายุ ปรากฏว่าค่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับ CP และ
ME ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) จึงพิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่า ด้านระดับโปรตีน ไก่กระดูกดาที่ได้รับ
อาหารโปรตีนสูงตลอดระยะการทดลอง มีน้าหนักตัวเพิ่ม และปริมาณอาหารที่กินดีกว่ากลุ่มที่ได้รั บอาหาร
โปรตีนต่าอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05; 1.06 vs. 0.95 กิโลกรัม และ 2.74 vs. 2.51 กิโลกรัม ตามลาดับ) โดยมี
อัตราแลกน้าหนัก (FCR) และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (ADG) ไม่แตกต่างกัน ส่วนผลของ ME พบว่า
การให้ ME ระดับต่า (2.9 kcal/g) ทาให้ไก่กินอาหารมากขึ้น(2.86 vs.
2.38 กิ โ ลกรั ม ) จึ ง ส่ ง ผลให้ ค่ า FCR สู ง กว่ า การให้ ME ระดั บ สู ง
อย่างมีนัยสาคัญ (2.75 vs. 2.47) ในขณะที่น้าหนักตัวเพิ่ม ADG อัตรา
การตายและการคัดทิ้งให้ผลไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลของราย
treatment ในแต่ละช่วงอายุ สรุปได้ว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมสาหรับ
ไก่กระดูกดาอายุ 1-5 สัปดาห์ ควรให้ 21% CP, 2.9 kcal ME/g ส่วนที่
ช่ ว งอายุ 6-10 และ 11-13 สั ป ดาห์ ควรให้ อ าหารที่ มี 19% CP,
การทดสอบสูตรอาหารระยะต่างๆ
2.9 kcal ME/g และ 17% CP, 3.2 kcal ME/g ตามลาดับ ซึ่งเป็นสูตรที่
มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มอื่น
สาหรับการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสาหรับไก่กระดูกดาและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุน
ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ศึกษาสมรรถภาพการผลิตในระยะเจริญเติบโตของไก่กระดูกดารุ่น F3 ตามข้อปฏิบัติ
ของคู่มือ GAPs บนพื้นที่สูง ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่มีระดับความสูงจาก
น้าทะเลต่างกันตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป 3 พื้นที่ คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ หนองเขียว และวัดจันทร์
กาหนดให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวนพื้นที่ละ 2 ราย รวม 6 ราย โดยเลี้ยงรายละ 150-200 ตัว ขึ้นกับ
ขนาดโรงเรื อ น พื้ น ที่ล านปล่ อ ย และความสามารถในการจั ด การเลี้ ย งดู ข องเกษตรกร พบว่ า ด้ านอั ต รา
การเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ วั น ไม่ มี แ ตกต่ า งกั น และปริ ม าณอาหารที่ กิ น พบว่ า ไก่ ก ระดู ก ด าที่ น าไปเลี้ ย งที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์กินมีปริมาณอาหารที่กินสูงกว่าทุกศูนย์
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. สายพันธุ์ไก่กระดูกดารุ่นที่ 3 ที่เป็นสายพันธุ์ดี มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสาหรับพื้นที่ 3 ระดับความสูง
2. ชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA marker) สาหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดา
3. สูตรอาหารที่เหมาะสมสาหรับแต่ละช่วงอายุของไก่กระดูกดา
4. คู่มือระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนไก่กระดูกดาตามระบบการผลิตที่ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดาพันธุ์แท้ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีสาหรับพื้นที่สูง
2. โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สาหรับบ่งชี้เอกลักษณ์
ของไก่กระดูกดา
3. การศึกษาสูตรอาหารไก่กระดูกดาที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนประกอบจากวัสดุในท้องถิ่น
4. การจัดทาระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดาที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs; สัตว์ปีก)
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โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับ ปรุงพัน ธุ์สุกรลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับเหมยซาน รุ่น 2 (RPP 2 และ RPM 2) และสายพันธุ์สุกร
ลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับเปียแตรง สาหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง และเพื่อพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์สุกรสายพันธุ์สุกรลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับ เหมยซาน และทดสอบ
สูตรอาหารสาหรับสุกรบนพื้นที่สูง
การทดลองที่ 1 การคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์สุกรลูกผสมระหว่างพื้นเมืองกับ เหมยซาน ในสายแม่
(Mather line) ทาการผสมพันธุ์สุกรพันธุ์ผสมพื้นเมืองและเหมยซาน รุ่น 1 (RPM 1) ที่ได้จากผลการทดลอง
ปี พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตสุกรพันธุ์ผสมพื้นเมืองและเหมยซาน รุ่น 2 (RPM 2) เช่นเดียวกันกับสายพ่อ (Father
line) ทาการผสมพันธุ์สุกรพันธุ์ผสมพื้นเมืองและเปียแตรง รุ่น 1 (RPP 1) ที่ได้จากผลการทดลองปี พ.ศ. 2558
เพื่อผลิตสุกรพันธุ์ผสมพื้นเมืองและเปียแตรง รุ่น 2 (RPM 2) หลังจากทาการผสมพันธุ์สองรุ่น จึงทาการคัดเลือกสุกร
โดยได้พ่อพันธุ์สาย RPP 2 จานวน 3 ตัว และแม่พันธุ์ จานวน 9 ตัว เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์แบบ cross breeding
และคัดเลือกสุกรสายพันธุ์ RPP 2 ได้พ่อพันธุ์จานวน 6 ตัว และแม่พันธุ์ จานวน 2 ตัว สาหรับใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์
ต่อไป
การทดลองที่ 2 การทดสอบสู ตรอาหารสาหรับสุ กรบนพื้นที่สู ง ใช้สุกรสายพันธุ์ RPM 2 จานวน
24 ตัว และสายพันธุ์ RPP 2 จานวน 24 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงน้าหนัก คือ ช่วงน้าหนัก 20-40 กิโลกรัม
และช่วงน้าหนัก 40-60 กิโลกรัม มีปัจจัยหลักที่ใช้ในการศึกษา คือ ระดับโปรตีน 2 ระดับ (CP ระดับ 13 และ
14 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) และระดั บ พลั ง งาน 2 ระดั บ (ME ระดั บ 2.5 และ 2.8 Mcal/g) สุ ก รสายพั น ธุ์ RPM 2
ในช่วงน้าหนัก 20-40 กิโลกรัม พบว่ากลุ่มที่ได้รับพลังงาน 2.5 Kcal ME/g และ16 เปอร์เซ็นต์ CP มีค่าอัตรา
การเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ต่ อ วั น (ADG) สู ง ที่ สุ ด และมี จ านวนวั น ที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งสั้ น ที่ สุ ด ส่ ว นผลของน้ าหนั ก
40-60 กิโลกรัม พบว่าสุกรกลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ และพลังงาน 2.5 Kcal ME/g มีน้าหนักตัว
เพิ่มมากกว่าทุกกลุ่ม ผลของสุกรสายพันธุ์ RPP 2 พบว่า ในช่วงน้าหนัก 20-40 กิโลกรัม พบว่ากลุ่มที่ได้รับ
พลังงาน 2.8 Kcal ME/g และ16 เปอร์เซ็นต์ CP มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนผลของน้าหนัก 40-60 กิโลกรัม
สุกรกลุ่มที่ได้รับอาหารโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์และพลังงาน 2.8 Kcal ME/g มีค่า ADG สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ
กลุ่มอื่นๆ เมื่อนาสูตรอาหารที่เหมาะสมข้างต้นมาใช้ร่วมกับวัสดุในท้องถิ่น คือ ผักคัดทิ้ง พืชหมัก (ข้าวโพดบด
หมักด้วยยีส ต์) พบว่า สมรรถนะการเจริญ เติบโตของสุกรไม่มีความแตกต่างกันในทุกกลุ่ม แต่มีแนวโน้มว่า
ค่า ADG ในกลุ่มควบคุมที่ไม่มีการใช้วัสดุท้องถิ่นในสูตรสูงกว่ากลุ่มที่ใช้วัสดุท้องถิ่น
การทดลองที่ 3 สุ กรพั นธุ์ผสมรุ่น 2 (RPM 2 และ RPP 2) ถูกนาไปให้ เกษตรกรเลี้ ยงตามแนวทาง
การปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (GAPs); สุกรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ความสูงที่แตกต่างกัน โดยเกษตรกรได้รับลูกสุกร
ที่หย่ านมแล้ ว (อายุ 28 วัน ) ฟาร์ม ละ 3 ตั ว ลู กสุ กรที่ หย่านมแล้ ว จานวน 15 ตั ว นาไปเลี้ ยงที่ พื้ น ที่ที่ มี ระดั บ
ความสูงน้ อยกว่า 800 เมตรจากระดับน้ าทะเล คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและหนองเขียว และ
ลูกสุกรที่หย่านมแล้ว จานวน 3 ตัว น าไปเลี้ยงที่พื้นที่ที่มีระดับความสูงมากกว่า 800 เมตรจากระดับน้าทะเล
คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถปรับปรุงระบบการเลี้ยงตามแนวทางของ GAPs ได้
แต่ต้องมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงคอกที่เลี้ยงตลอดจนการจัดการของเกษตรกรแบบเดิมที่เคยทา
2. การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์ พื้นเมือง) สาหรับกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง โดยแผนการผสม
พัน ธุ์สุ กรต่อเนื่ องมาในปี ที่ 2 ได้ รักษาสายพั นธุ์แท้เพื่อ ผลิ ตลู กสองสายที่มี ประสิ ท ธิภ าพ มีลั กษณะดี และ
การผสมพันธุ์พันธุ์แท้ไว้เพื่อคัดเลือกและดารงสายพันธุ์ข องพันธุ์พื้นเมืองและเหมยซานไว้ ซึ่งจานวนสุกรของ
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ฝู งเหมยซานมี จ านวนจ ากั ด ผสมพั น ธุ์ แ ม่ พั น ธุ์ เหมยซานกั บ พ่ อ เหมยซาน ได้ ลู ก ทั้ ง หมดเป็ น ตั ว ผู้ 6 ตั ว
ได้คัดเลือกไว้ทาพ่อพันธุ์ จานวน 2 ตัว โดยดูจากลักษณะทางด้านร่างกาย ข้อขาแข็งแรง อัตราการเจริญเติบโต
สูง มีผิวหนังและขนสี ดา ส่วนการผสมสายพันธุ์พื้นเมืองแท้เพื่อผลิตสายพันธุ์พื้นเมืองแท้ ได้ลูกสุกรรุ่น F2
จานวน 16 ตัว ผ่านการทดสอบและสามารถนาไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้จานวน 8 ตัว ซึ่งเป็นตัวผู้ 3 ตัว และ
ตัวเมีย 5 ตัวทาการผสมสุกรสองสายระหว่างพันธุ์เหมยซานและพื้นเมือง ซึ่งต้องการทั้ง ความทนทานต่อโรค
ลักษณะความเป็นแม่ มีจานวนลูกมาก ได้ลูกสุกรทั้งหมด 12 ตัว คัดเลือกไว้ทาพ่อแม่พันธุ์ 6 ตัว โดยพ่อพันธุ์
2 ตัวแม่พันธุ์ 4 ตัว ซึ่งได้คัดเลือกสุกรที่มีอัตราการเจริญเติบโตสงกว่าค่าเฉลี่ยและรูปร่างลักษณะที่เหมาะสม
และมีสีดา เพื่อใช้ในการปรับ ปรุงพั น ธุ์ จากนั้นนาสุ กรลู กผสมสองสายได้จากแม่พันธุ์พื้นเมืองและพ่อพั นธุ์
เหมยซาน ผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ที่ได้เกิดจากแม่เหมยซานผสมกับพ่อพื้นเมือง ได้ลูกสุกรรุ่น F2 ทั้งหมด 25 ตัว
คัดเลือกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ตัวเมีย จานวน 6 ตัว ตัวผู้ 2 ตัว ตัวแม่ 4 ตัว นาสุกรลูกผสมสองสายไปทดสอบกับ
ระบบการเลี้ยงของเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยเกษตรกรเป็นผู้เลี้ยง มีการให้อาหารและเลี้ยงในระบบสุกรหลุม
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยนาไปทดสอบที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า พบว่า น้าหนัก
มีชีวิตโดยเฉลี่ย เท่ากับ 72.77 กิโลกรัม ซากของสุกร มีน้าหนักซากอุ่น คิดเป็น 70.44 เปอร์เซ็นต์ของน้าหนัก
มีชี วิ ต นอกจากนั้ น ประกอบไปด้ ว ยส่ ว นของเครื่อ งใน คิ ด เป็ น 14.88 เปอร์เซ็ น ต์ ส่ ว นของเลื อ ด คิ ด เป็ น
0.35 เปอร์เซ็นต์ และส่วนของหัว คิดเป็น 8.83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนาซากมาตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ของเนื้อ พบว่า อยู่ในช่วง 5.97-6.49 มีส่วนที่เป็นกระดูกคิดเป็น 15.43 เปอร์เซ็นต์ ของน้าหนักซากอุ่น ส่วนมัน
คิดเป็น 39.32 เปอร์เซ็นต์ และส่วนเนื้อแดง คิดเป็น 45.26 เปอร์เซ็นต์

พ่อพันธุ์ RPM 1

แม่พันธุ์ RPP 1

พ่อพันธุพ์ ื้นเมือง

แม่พันธุ์พื้นเมือง

แม่พันธุ์เหมยซาน 1

ลูกผสมพื้นเมืองเหมยซาน

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. สายพันธุ์สุกรลูกผสมรุ่น F2 ที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง
2. สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสุกรลูกผสม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
3. แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (GAPs); สุกรบนพื้นที่สูง
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แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การคัดเลือกและปรับปรุงสุกรสายพันธุ์ลูกผสมที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง
2. การศึกษาและทดสอบสูตรอาหารสุกรที่เหมาะสมโดยการใช้วัสดุจากท้องถิ่นร่วมด้วย
3. การจัดทาระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สุกร)
4. การคัด เลื อกและปรับ ปรุงพั นธุ์สุ ก รสายพั น ธุ์แท้ (สายพั น ธุ์พื้ น เมื อง) เพื่ อให้ เหมาะสมกั บ
การเลี้ยงบนพื้นที่สูง
5. การศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สาหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของ
สุกรบนพื้นที่สูง
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การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้าและปุ๋ยแก่พืชส้าคัญบนพื้นที่สูง
การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิภ าพการใช้น้าและปุ๋ยแก่พืชส าคัญบนพื้นที่สูง 6 ชนิด ได้แก่
เบบี้ ฮ่ อ งเต้ เบบี้ ค อส คอส พริ ก หวานสี เขี ย ว มะเขื อ เทศโครงการหลวง และแตงกวาญี่ ปุ่ น ด าเนิ น การที่
ศูน ย์พัฒ นาโครงการหลวงแม่โถ ขุนวาง แม่ทาเหนือ และทุ่งเรา มี วัตถุประสงค์เพื่ อประเมินความต้องการ
ธาตุอ าหารพื ช ปริมาณการให้ น้ าและปุ๋ ย โดยทาการเก็บ ตัว อย่างพื ช แต่ล ะชนิ ดที่ ปลู กในแต่พื้ นที่ การผลิ ต
ตามระยะการเจริญเติบโตของพืช บันทึกน้าหนักสด น้าหนักแห้งของผักแต่ล ะชนิดทั้งในส่วนของรากและลาต้น
เหนื อ ดิ น วิ เคราะห์ ค วามเข้ ม ข้ น ของธาตุ อ าหาร (N P และ K) ในแต่ ล ะส่ ว นของพื ช เพื่ อ น ามาประเมิ น
ความต้องการธาตุอาหารของพืช และบันทึกปริมาณการใช้ปุ๋ยและน้าในการผลิตพืชผักแต่ละชนิด ตลอดจน
ข้ อ มู ล อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และชั่ ว โมงแสง เพื่ อ น ามาประเมิ น ความต้ อ งการใช้ น้ าของพื ช ผั ก แต่ ล ะชนิ ด
ที่ทาการศึกษา สรุปผลการวิจัย ดังนี้
การศึกษาวิจัยผลิตพืชผัก 3 ชนิดในโรงเรือนขนาด 180 ตารางเมตร ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่โถ พบว่า เบบี้ฮ่องเต้ต้องการไนโตรเจน 0.88-1.29 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.20-0.23 กิโลกรัม และ
โพแทสเซี ย ม (K2O) 2.33-2.40 กิ โ ลกรั ม เบบี้ ค อสต้ อ งการไนโตรเจน 0.34-0.36 กิ โ ลกรั ม ฟอสฟอรั ส
0.06-0.07 กิโลกรัม และโพแทสเซียม 0.61-0.65 กิโลกรัม สาหรับคอสต้องการไนโตรเจน 0.90-1.66 กิโลกรัม
ฟอสฟอรัส 0.17-0.34 กิโลกรัม และโพแทสเซียม 1.65-3.19 กิโลกรัม สาหรับการศึกษาวิจัยผลิตพืชผัก 2 ชนิด
ของศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงขุ น วาง พริ ก หวานสี เขี ย วต้ อ งการไนโตรเจน 2.39 กรั ม /ต้ น ฟอสฟอรั ส
0.48 กรั ม /ต้ น และโพแทสเซี ย ม 3.19 กรัม /ต้ น ในขณะที่ ม ะเขือ เทศโครงการหลวง ต้ อ งการไนโตรเจน
5.95 กรัม/ต้น ฟอสฟอรัส 2.53 กรัม/ต้น และโพแทสเซียม 10.54 กรัม/ต้น ส่วนแตงกวาญี่ปุ่น ที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ ท าเหนื อ ซึ่ งเป็ น การปลู ก ในวั ส ดุ ป ลู ก ต้ อ งการไนโตรเจน 4.48 กรั ม /ต้ น ฟอสฟอรั ส
1.88 กรั ม /ต้ น และโพแทสเซีย ม 8.07 กรัม /ต้ น ในขณะที่ เกษตรกรให้ ปุ๋ ย ไนโตรเจน ส าหรับ เบบี้ ฮ่อ งเต้
2.92-3.51 กิโลกรัม ปุ๋ยฟอสฟอรัส 1.10-1.32 กิโลกรัม และปุ๋ยโพแทสเซียม 2.44-2.93 กิโลกรัม เบบี้คอส
ให้ปุ๋ยไนโตรเจน 4.40-4.95 กิโลกรัม ปุ๋ยฟอสฟอรัส 1.66-1.86 กิโลกรัม และปุ๋ยโพแทสเซียม 3.68-4.12 กิโลกรัม
คอสให้ปุ๋ยไนโตรเจน 4.32-4.94 กิโลกรัม ปุ๋ยฟอสฟอรัส 1.62-1.86 กิโลกรัม และปุ๋ยโพแทสเซียม 3.60-4.12 กิโลกรัม
ส าหรั บ การผลิ ต พริ ก หวานสี เขี ย วและมะเขื อ เทศโครงการหลวงที่ ป ลู ก บนดิ น ในโรงเรื อ นของเกษตรกร
ทีศ่ ูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง สาหรับพริกหวาน เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 11.33 กรัม/ต้น ปุ๋ยฟอสฟอรัส
9.86 กรัม/ต้น และปุ๋ยโพแทสเซียม 9.86 กรัม/ต้น และมะเขือเทศโครงการหลวงใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 17.08 กรัม/ต้น
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 14.86 กรัม/ต้ น และปุ๋ยโพแทสเซียม
14.86 กรั ม /ต้ น ส่ วน การป ลู กแตงกวาญี่ ปุ่ น
ในวัสดุปลูกในโรงเรือนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่ ทาเหนื อ ใช้ ปุ๋ ยไนโตรเจน 7.91 กรั ม /ต้ น
ปุ๋ ยฟอสฟอรั ส 5.56 กรั ม/ต้ น และปุ๋ ยโพแทสเซี ยม
แปลงปลูกแตงกวาญี่ปุ่น
แปลงปลูกมะเขือเทศ
13.47 กรัม/ต้น
สาหรับ ปริมาณน้ าที่ใช้ในการผลิ ตพืช ผั ก
ที่ปลูกในดิน พบว่า เกษตรกรให้น้าเบบี้ฮ่องเต้เฉลี่ย
3.30-3.83 มิลลิเมตร/วัน เบบี้คอสเฉลี่ย 2.37-2.54
มิลลิ เมตร/วัน คอสเฉลี่ ย 3.11-3.50 มิลลิ เมตร/วัน
พริกหวานสีเขียวและมะเขือเทศโครงการหลวง เฉลี่ย
แปลงปลูกคอส
แปลงปลูกเบบี้ฮ่องเต้
6.03 มิลลิเมตร/วัน สาหรับ การปลู กแตงกวาญี่ ปุ่น
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ในโรงเรือนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ซึ่งเป็นการปลูกในระบบสารละลาย มีการให้สารละลาย
ธาตุอาหารเฉลี่ย 40.7 มิลลิเมตร/วันในขณะที่ความต้องการน้าของเบบี้ฮ่องเต้ เฉลี่ย 3.4-4.7 มิลลิเมตร/วัน
เบบี้คอสต้องการน้าเฉลี่ย 3.2-4.5 มิลลิเมตร/วัน และคอสต้องการ 3.2-4.5 มิลลิเมตร/วัน สาหรับพริกหวาน
สี เขีย วและมะเขือเทศโครงการหลวง ต้องการน้ าเฉลี่ ย 3.9 และ 4.5 มิล ลิ เมตร/วัน ตามล าดั บ ในขณะที่
แตงกวาญี่ปุ่นต้องการน้าเฉลี่ย 3.5 มิลลิเมตร/วัน
จากข้อมูล การศึกษาชี้ให้ เห็น ว่า พืชผั กแต่ล ะชนิดต้องการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ในปริมาณที่น้อยกว่าการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร 2-3 เท่า ในขณะที่การใช้น้าในการผลิตใกล้เคียงกับ
ความต้องการน้าของพืช ดังนั้นควรมีการศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสาหรับการผลิตพืชผักแต่ละชนิด
บนพื้นที่สูง เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตที่ส้าคัญของงานวิจัย
1. ข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณธาตุอาหารในดินของพื้นที่ที่ทดลอง
2. ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในพืชผักแต่ละระยะการเจริญเติบโต
3. ข้อมูลการใช้น้าและปุ๋ยของพืชผัก 6 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น เบบี้ฮ่องเต้ คอส เบบี้คอส
4. ข้อมูลความต้องการธาตุอาหาร การใช้ น้า การใช้ปุ๋ย และต้นทุนการผลิตพืช 6 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ
พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น เบบี้ฮ่องเต้ คอส เบบี้คอส
5. แนวทางในการจัดการน้าและปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชในโรงเรือน
แผนการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การวิจัยและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้น้าและปุ๋ยแบบประหยัดสาหรับพืชสาคัญบนพื้นที่สูง จานวน 6 ชนิด (วิธีการให้น้าและปุ๋ย
แบบประหยัดในพืชผัก 6 ชนิด) คือ มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ และคอส
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โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์กระเทียมบนพื้นที่สงู
กระเทียม (Garlic) เป็นพืชสมุนไพรและนิยมนามาใช้เป็นส่วนประกอบสาคัญในอาหารไทย เป็นอาหาร
สุขภาพ โดยเฉพาะลดปริมาณไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของกระเทียมแตกต่างกัน
ขึ้น อยู่กับ ชนิดพันธุ์ ลักษณะดินที่ปลูก สภาพอากาศ และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปัจจัยการผลิตแรกที่เกษตรกร
ต้องการ คือ หั วพั น ธุ์กระเทีย มคุณ ภาพ เช่น ไม่ฝ่ อง่าย หั ว แน่ น ปลอดโรคและแมลง โครงการวิจัย นี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและคัดเลือกพันธุ์กระเทียมที่มีคุณภาพ และศึกษากระเทียมที่มีคุณสมบัติพิเศษทาง
เภสัชวิทยาสาหรับปลูกบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูงมีกระเทียมสาหรับบริโภคในครัวเรือน
จากผลการศึ ก ษา พั น ธุ์ ก ระเที ย มจากแหล่ ง ปลู ก ที่ ร วบรวมได้ จ าก อ.แม่ ล าน้ อ ย อ.แม่ ส ะเรี ย ง
จ.แม่ฮ่องสอน, อ.เชียงดาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน มีจานวน 26 ลักษณะ (พันธุ์) และ
กระเทียมโทน 7 ตัวอย่าง มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหัวพันธุ์ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ เปลื อกและกลีบ สี ม่วงอมชมพู เปลือกและกลี บสี ขาว ผลการวิเคราะห์
สารส าคัญ ทางเภสั ช วิทยาในกระเทีย ม 5 ตัวอย่างแรก พบว่า กระเที ยมจาก
แม่ ฮ่อ งสอนและแม่ ล าหลวงมีป ริม าณ Diallyl trisulfide ซึ่ งเป็ น สาระส าคั ญ
ลักษณะหัวพันธุ์กระเทียม
ในกลุ่ ม Allicin และอนุ พั น ธ์ สู ง ที่ สุ ด คื อ 23.94-25.05 ppm และพบว่ า
จาก จ.แม่ฮ่องสอน
มีป ริม าณวิต ามิ น บี ห นึ่ ง (0.13-0.14 มิ ล ลิ ก รัม ) บี ส อง (0.08 มิล ลิ กรัม) และ
วิ ต ามิ น ซี (18.52-19.53 มิ ล ลิ ก รั ม ) ในปริ ม าณที่ สู ง ที่ สุ ด ส าหรั บ สารสกั ด
กระเที ย ม ตรวจวิเคราะห์ พบว่ าตั วอย่ างกระเที ยมทั้ ง 5 ตั วอย่ างมี กรดไขมั นชนิ ด
โอลิอิก (C18:1 n-9 cis) มากที่สุ ด คือ 49.69 เปอร์เซ็นต์ รองลงคือ กรดไขมันชนิด
อิกโนลิอิค (C18:2 n-6 cis) ไขมันปามิติก (C16:0) และกรดไขมันสเตอริค (C18:0)
ปริ มาณ 32.33, 21.05 และ1.23 เปอร์ เซ็น ต์ ตามล าดั บ ซึ่งตั ว อย่างสารสกั ด
ลักษณะหัวพันธุ์กระเทียม
จาก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กระเทียมทั้ง 5 ตัวอย่างมีสัดส่วนของกรดไขมันแต่ละชนิดไม่แตกต่างกัน

กระเทียมปลูกในที่ดอน ให้น้าด้วยระบบสปริงเกอร์

กระเทียมปลูกในแปลงนา (พืชหลังนา) ให้น้าแบบไหลผ่าน
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. พันธุ์กระเทียมที่คัดเลือกลักษณะสัณฐานวิทยา/คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกันจากแหล่งปลูก
สาคัญ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน แม่ลาหลวง แม่สะเรียง เชียงดาว บ้านโฮ่ง อมก๋อย จานวน 10 พันธุ์ ประกอบด้วย
1.1 แหล่งปลูกอาเภอบ้านโฮ่ง 2 พันธุ์ (1) ปลูกในที่นา (พืชหลังนา) ทรงหัวกลมแป้น กลีบสีชมพูอ่อน
น้าหนักหัวเฉลี่ย 12.2 กรัม (2) ปลูกในที่ดอน พบว่า ทรงหัวกลมแป้น กลีบสีขาวอมชมพู น้าหนักหัวเฉลี่ย 11.1 กรัม
1.2 แหล่งปลูกอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 พันธุ์ (1) กระเทียมพม่า ทรงหัวกลมแป้น กลีบขาวอมชมพู
น้าหนักหัวเฉลี่ย 14 กรัม (2) กระเทียมแม่ฮ่องสอน ทรงหัวกลมแป้น สีขาวอมชมพู น้าหนักหัวเฉลี่ย 11.5 กรัม
กระเทีย มจากแม่ฮ่องสอนทั้งิ 2 พันธุ์มีสารกลุ่มฟินอลิกและฟลาโวนอยด์สู งสุด และกระเทียมแม่ฮ่องสอนมี
วิตามินบีหนึ่ง บีสองและวิตามินซีสูงที่สุด
1.3 แหล่งปลูกอาเภอแม่ลาน้อย (แม่ลาหลวง) 1 พันธุ์ ทรงหัวกลมแป้น สีขาวอมม่วง น้าหนักหัวเฉลี่ย
9.4 กรัม กระเทียมพันธุ์นี้พบว่ามีสาร Diallyl trisulfide ซึ่งเป็นสารสาคัญในกลุ่ม Allicin สูงสุดถึง 25.05 ppm
1.4 แหล่งปลูกอาเภอแม่สะเรียง 1 พันธุ์ ทรงหัวกลมแป้น สีขาวอมชมพู น้าหนักหัวเฉลี่ย 11 กรัม
1.5 แหล่งปลูกอาเภอเชียงดาว 2 พันธุ์ (1) กระเทียมบ้านนาหวาย ทรงกลมแป้น สีหัวกลีบขาวอมชมพู
น้าหนักหัวเฉลี่ย 20.2 กรัม (2) กระเทียมบ้านเมืองนะ ทรงกลมแป้น สีขาวอมม่วง น้าหนักหัวเฉลี่ย 12.57 กรัม
1.6 แหล่ งปลู ก อาเภออมก๋ อย 2 พั น ธุ์ (1) ปลู ก ในนา (พื ช หลั งนา) ทรงหั ว กลมแป้ น สี ม่ ว งอมชมพู
น้าหนักหัวเฉลี่ย 15 กรัม (2) ปลูกในที่ดอน ทรงหัวกลมแป้น สีม่วงอมชมพู น้าหนักหัวเฉลี่ย 15.6 กรัม
2. เกษตรกรในพื้นที่อมก๋อยที่ได้ร่วมทดลองปลูกกระเทียมในปีแรก จานวน 31 ราย เกษตรกรมีผลผลิต
กระเทียมสาหรับบริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อบริโภค
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การศึกษาข้อมูลสัณฐานวิทยาและเภสัชวิทยาของกระเทียมที่รวบรวมได้จากพื้นที่สูง
2. การศึกษาวิธีการผลิตหัวพันธุ์กระเทียมคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับบนพื้นที่สูง
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โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) วิจัยและ
พัฒนาเพื่อปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ (2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเฮมพ์ (3) วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูปเฮมพ์ (4) ปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่า และเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง และ (5) ปรับปรุง
เครื่อง THC test kit สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ์เฮมพ์
1.1 การรวบรวมพั น ธุ์ เฮมพ์ ท้ อ งถิ่ น ได้ ร วบรวมพั น ธุ์ เฮมพ์ ท้ อ งถิ่ น ได้ ทั้ ง หมด 23 สายพั น ธุ์
จาก 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลลักษณะประจาพันธุ์
1.2 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ THC ต่่ากว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์ ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง
ในรุ่นที่ 5 (M5) โดยใช้วิธีคัดเลือกรวม (Mass selection) พบว่า เฮมพ์ทั้ง 3 พันธุ์ในรุ่นที่ 5 (M5) มีเปอร์เซ็นต์
เส้นใยเพิ่มขึ้นจากรุ่นที่ 4 (M4) คือ พันธุ์ RPF2 เพิ่มขึ้นจาก 19.60 เป็น 20.97
เปอร์ เ ซ็ น ต์ พั น ธุ์ RPF3 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 22.30 เป็ น 23.88 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และ
พัน ธุ์ RPF4 เพิ่มขึ้น จาก 22.30 เป็ น 23.30 เปอร์เซ็น ต์ โดยที่ ทุกพั นธุ์ยังคงมี
ปริมาณ THC ต่ากว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วน CBD/THC มากกว่า 10
1.3 การคัด เลือกพัน ธุ์ ที่มีปริมาณ THC ต่่ากว่า 0.3 เปอร์ เซ็น ต์
ให้ มี น่ า มั น ใน เมล็ ด สู ง ใน รุ่ น ที่ 3 (M3) โดยใช้ วิ ธี คั ด เลื อ กรวม (Mass
selection) พบว่า เฮมพ์ทั้ง 4 พันธุ์ในรุ่นที่ 3 (M3) มีเปอร์เซ็นต์ น้ามันในเมล็ด
เพิ่ ม ขึ้ น จากรุ่ น ที่ 2 (M2) คื อ พั น ธุ์ RPF1 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 29.38 เป็ น 33.75
เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RPF2 เพิ่มขึ้นจาก 28.29 เป็น 32.55 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ RPF3
การปลูกเฮมพ์ในโรงเรือน
เพิ่มขึ้นจาก 27.71 เป็น 30.84 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์ RPF4 เพิ่มขึ้นจาก 30.56
เพื่อคัดเลือกพันธุ์
เป็ น 37.41 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยที่ ทุ ก สายพั น ธุ์ ยั งคงมี ป ริม าณ THC ต่ ากว่า 0.3
เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วน CBD/THC มากกว่า 10
1.4 การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ เพื่อให้ได้ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์
สามารถผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ เฮมพ์ ภ ายใต้ ร ะบบการควบคุ ม และมี ป ริม าณ THC ต่ า ประกอบด้ ว ย เมล็ ด พั น ธุ์ คั ด
(Breeder seed) จ านวน 6 กิ โ ลกรั ม เมล็ ด พั น ธุ์ ห ลั ก (Foundation seed) จ านวน 450 กิ โ ลกรั ม และ
เมล็ ด พั น ธุ์ ข ยาย (Extension seed) จ านวน 636.5 กิ โลกรั ม และได้ น าเมล็ ด พั น ธุ์ ข ยายที่ ผ ลิ ต ได้ ส่ ง เสริ ม
แก่เกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม พื้นที่ 102 ไร่
2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเฮมพ์
2.1 การวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณ ภาพผลผลิต
โดยทดสอบระยะปลูก 3 ระยะสาหรับการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล และศึกษา
การจั ด การระบบการปลู กเฮมพ์ ภ ายใต้ระบบควบคุ มเพื่ อ เพิ่ มผลผลิ ตและคุ ณ ภาพเส้ น ใย โดยการจัด การ
ธาตุอาหารดิน พบว่า เมื่อมีการจัดการธาตุอาหารตามผลการวิเคราะห์ดิน สามารถทาให้ผลผลิต เฮมพ์เพิ่มขึ้น
โดยที่โครงการพัฒ นาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ เพิ่มขึ้นจาก 3.73 ตัน/ไร่ เป็น 7.41 ตัน/ไร่ ส่วนที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้าเวียงแก เพิ่มขึ้นจาก 3.35 ตัน/ไร่ เป็น 4.93 ตัน/ไร่
2.2 การศึกษาศักยภาพการปลูกเฮมพ์เพื่อทดแทนข้าวโพดเลียงสัตว์ ดาเนินงานร่วมกับเกษตรกร
2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระและถ้าเวียงแก อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
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3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเฮมพ์
3.1 การวิจัยและพั ฒ นามาตรฐานเส้น ด้ายเฮมพ์เชิงพาณิ ชย์ โดยปรับใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องจักรในประเทศ พบว่า กระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กระบวนการลอกเปลือกเฮมพ์
(2) วิธีการเตรียมเส้นใย (3) วิธีการเตรียมเส้นใยปุย (4) กระบวนการปั่นเส้นด้ายเฮมพ์ ซึ่งการเตรียมเส้ นใยจาก
เครื่องลอกเปลือกขนาดเล็กและเครื่องลอกเปลือกขนาดใหญ่ จะมีวิธีการเตรียมที่ต่างกัน โดยเปลือกจากเครื่องลอก
เปลื อ กขนาดใหญ่ มี แกนติ ด กั บ เปลื อกจ านวนมาก
จาเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนการทาความสะอาดเพิ่มเติมมา
อีกหนึ่งขั้นตอน ส่วนการปั่นเส้นด้ายเฮมพ์สามารถปั่น
เส้นด้าย 2 แบบ ได้แก่ การปั่นวงแหวน (Ringspinning)
และการปั่ นปลายเปิ ด (Open end spinning) การปั่ น
เส้นด้ายแบบแหวนจะทาให้เส้นด้ายมีเกลี ยวมากกว่า
และมีความแข็งแรงของเส้นด้ายมากกว่าการปั่นแบบ
การปั่นเส้นด้ายเฮมพ์ผสมฝ้ายเชิงอุตสาหกรรม
ปลายเปิด
3.2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์ ได้ทดสอบและปรับปรุงเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์
โดยปรับปรุงส่วนของช่องทางป้อนต้นเฮมพ์ ชุดใบมีดฐานรองรับเครื่องจักรของเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์ ชุดส่ง
ก าลั ง และชุ ด ลู กกลิ้ งล าเลี ย ง ส าหรั บ ผลการทดสอบเครื่ องหลั งปรั บ ปรุ ง อยู่ ระหว่ างการท าการทดสอบที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้้าเวียงแก
4. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่่า และเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง
4.1 การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ในรุ่นที่ 4 (S4) ได้ปลูกเฮมพ์รุ่นที่ 3
(S3) ประเมินลักษณะ ผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติ รุ่นที่ 3 จานวน 200 สายพันธุ์ และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
รุ่นที่ 4 (S4) ได้จานวน 339 สายพันธุ์ ได้คัดเลือกรุ่นที่ 4 (S4) 150 สายพันธุ์ แบ่งเมล็ดมาส่วนหนึ่งปลูกทดสอบ
ในรุ่ น ลู ก เปรี ย บกั บ พั น ธุ์ต รวจสอบ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ซึ่ งพบว่า เฮมพ์ มี ก ารกระจายตั ว ของ
ลักษณะทุกลักษณะที่วัด มีฐานพันธุกรรมกว้าง พบความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างทุกลักษณะที่ศึกษายกเว้น
ปริม าณเส้ น ใย พบสายพั น ธุ์ดีเด่น เหนื อพัน ธุ์เ ปรียบเทียบในทุกลั กษณะ ประชากรในรุ่น S4 ส่ วนใหญ่ มีค่ า
สาร THC ต่ากว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าสัดส่วน CBD:THC มากกว่า 2 ได้นาผลจากการประเมินในรุ่นลูก
มาคัดเลือกสายพันธุ์ โดยจะนาเมล็ดพันธุ์รุ่นที่ 4 (S4) ส่วนที่เหลือมาปลูกเพื่อพัฒนาในรุ่นที่ 5 (S5) และคัดเลือก
สายพันธุ์เพื่อผสมพันธุ์กับพันธุ์ทดสอบต่อไป
4.2 การศึ กษาเพื่ อน่ าเครื่ องหมายโมเลกุ ล (DNA marker) ที่ สั มพั น ธ์ กั บเพศของเฮมพ์ ไปใช้
ในงานปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ ได้ บั น ทึ กเพศของเฮมพ์ รุ่ นที่ 3 และน าข้ อมู ล มาเปรี ยบเที ยบกั บผลการบ่ งบอกเพศ
ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล พบว่า มีความแม่นยาในการตรวจสอบเท่ากับ 80.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการใช้เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอ พบต้นเพศผู้มากกว่าและต้นตัวเมียน้อยกว่าการสังเกตด้วยตาเปล่า นอกจากนั้น ยังพบต้นที่มีแถบดีเอ็นเอ
ทั้งสองชนิดร่วมกัน 7 ต้น
4.3 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล และลั ก ษณะเปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ส้ น ใย
พบความสัมพัน ธ์ระหว่างเครื่องหมายโมเลกุล Cs304 กับเปอร์เซ็นต์เส้นใย และสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างแถบดีเอ็นเอได้ที่ตาแหน่ง 200 bp โดย genotype โดยชนิด (-) มีค่าเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงกว่าชนิ ด (+)
แสดงว่ามีโอกาสในการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์เพื่อเปอร์เซ็นต์เส้นใยได้

สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

44

5. การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุด THC test kit ให้สามารถใช้
งานได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการใช้ชุดตรวจวัด
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากชุด THC test kit ชุดเดิมมีความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับดี แต่ความยากง่ายในการแปลผลจากแผ่นเทียบสารมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากแปลผลปริมาณ
THC ที่ พ บ จากความเข้ ม ของสี ในช่ ว ง 0.1-4.0 microgram หรื อ คิ ด เป็ น ปริ ม าณ THC 0.13-5.32 %w/w
by dry weight ซึ่ ง มี ค วามเข้ ม ของสี ใกล้ เคี ย งกั น มาก เป็ น ข้ อ จ ากั ด ของการตรวจวั ด ปริ ม าณสารด้ ว ยวิ ธี
visualization จึงปรับปรุงแผ่นเทียบสารมาตรฐานโดยใช้ความเข้มที่จุด cut off เพียงจุดเดียว โดยคณะผู้วิจัย
มี ค วามเห็ น ว่ า ควรก าหนดจุ ด cut off ที่ 0.5 %w/w d.w. โดยอยู่ ร ะหว่ า งการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
ชุดตรวจวัด (THC test kit)
ผลผลิตที่ส่าคัญของงานวิจัย
1. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์ท้องถิ่น จานวน 23 พันธุ์ เพื่อใช้เป็นฐานพันธุกรรมในงานวิจัยและงานปรับปรุงพันธุ์
เฮมพ์เพิ่มเติม
2. พันธุ์เฮมพ์ที่มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง รุ่นที่ 5 จานวน 3 พันธุ์ และพันธุ์เฮมพ์ที่มีน้ามันในเมล็ดสูง รุ่นที่ 3
จานวน 4 พันธุ์ โดยทุกพันธุ์มีปริมาณสารเสพติด (THC) ต่ากว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์
3. ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่สามารถนามาใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองที่มีปริมาณ THC ต่า
4. การจัดการระบบการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใยโดยวิเคราะห์
ธาตุ อ าหารในดิ น และใส่ ปุ๋ ย ตามค่ า การวิ เ คราะห์ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ต้ น สด เฮมพ์ ไ ด้ 97 เปอร์ เซ็ น ต์
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ และผลผลิตเพิ่มขึ้น 47 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้าเวียงแก
5. กระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์เชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และเครื่องจักรภายในประเทศ
6. เครื่องลอกเปลือกเฮมพ์ที่มีประสิทธิภาพในการลอกเปลือกเพิ่มสูงขึ้น
7. เฮมพ์สายพันธุ์แท้ (Inbred line) ในรุ่นที่ 4 (S4) จานวน 150 สายพันธุ์
8. เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล (DNA marker) ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เพศของเฮมพ์ สามารถน ามาใช้ ในงานปรั บ ปรุ ง
พันธุ์เฮมพ์ได้ โดยมีความแม่นยาในการตรวจสอบเท่ากับ 80.5 เปอร์เซ็นต์
9. เครื่องหมายโมเลกุล Cs304 ทีช่ ่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์เพื่อเปอร์เซ็นต์เส้นใยได้
10. ชุดตรวจวัด THC test kit ที่ปรับปรุงแผ่นเทียบสารมาตรฐานโดยใช้ความเข้มที่จุด cut off เพียงจุดเดียว
ที่ 0.5% w/w d.w. และมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดปริมาณ THC
แผนการน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบ
ควบคุม ให้ กับเกษตรกร และเรื่อง วิธีก ารใช้ ชุด ตรวจวัด ปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC test kit) ให้ กั บ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาสื่อเผยแพร่ (คู่มือ/โปสเตอร์/แผ่นพับ/วีดิทัศน์ ฯลฯ) จานวน 1 เรื่อง (การปลูกเฮมพ์เพื่อผลิต
ต้นสดภายใต้ระบบควบคุม)
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3. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
3.1 การศึกษารวบรวมเฮมพ์พันธุ์ท้องถิ่น (เพิ่มเติมจากปี 2559)
3.2 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ THC ต่า ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง รุ่นที่ 6
3.3 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ THC ต่า ให้มีปริมาณน้ามันในเมล็ดสูง รุ่นที่ 4
3.4 การผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ THC ต่า สนับสนุนการวิจัยและการส่งเสริม
3.5 การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ในช่วงเวลาปลูกต่างๆ
3.6 การศึกษาและทดสอบคุณภาพเส้นใยเฮมพ์
3.7 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ให้มีคุณภาพเชิงอุตสาหกรรม
3.8 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายทหาร
3.9 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้
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โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง
โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการผลิตไม้กระถางของปทุมมาและกระเจียว (2) พัฒนา
วิธีการขยายพันธุ์ในการเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมาและกระเจียว (3) พัฒ นาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ย ว
ปทุ ม มาและกระเจี ย วตั ด ดอกเพื่ อ การส่ ง ออก และ (4) คั ด เลื อ กและทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพเชื้ อ ปฏิ ปั ก ษ์
ในการควบคุมโรคทางดินของปทุมมาและกระเจียว สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญ เติบโตต่อการผลิตไม้กระถางของปทุมมาและ
กระเจี ยว โดยการแช่หั วพั น ธุ์ด้วยสารพาโคลบิ วทราโซล พบว่า การแช่หั ว พั นธุ์ ปทุม มาพั นธุ์เชียงใหม่พิงค์
ด้วยสารละลายพาโคลบิ วทราโซลความเข้มข้น 500 มิล ลิ กรัมต่อลิตรก่อนปลูกทาให้ ต้นปทุ มมามีความสู ง
น้อยที่สุด หลังปลูกนาน 16 สัปดาห์ ส่วนการแช่หัวพันธุ์ปทุมมาพันธุ์ดอยตุงเรดด้วยสารละลายพาโคลบิวทราโซล
ในทุกความเข้มข้นก่อนปลูก พบว่าไม่มีความแตกต่างด้านความสูงต้น แต่ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
ทาให้ ก้านช่อดอกสั้นที่สุด สาหรับ การแช่หัวพันธุ์ กระเจียวพันธุ์มณี สยามด้วยสารละลายพาโคลบิวทราโซล
ความเข้มข้น 2,000 มิลลิ กรัมต่อลิ ตรก่อนปลู กทาให้ ต้นกระเจียวมีความสู งน้อยที่สุ ด หลั งปลูก 20 สัปดาห์
แต่ด้านคุณภาพของดอกไม่แตกต่างกันในทุกกรรมวิธี ส่ว น การแช่หัวพันธุ์กระเจียวพันธุ์บัวชั้นด้วยสารละลาย
พาโคลบิวทราโซลในทุกความเข้มข้นก่อนปลูก ทาให้ต้นกระเจียวมีความสูงน้อยกว่าชุดควบคุมและความเข้มข้น
2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และทาให้ก้านช่อดอกสั้นที่สุด
2. การศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญ เติบโตต่อการผลิตไม้กระถางของปทุมมาและ
กระเจี ย ว โดยการราดสารพาโคลบิ ว ทราโซล พบว่ า การราดสารละลายพาโคลบิ ว ทราโซลต้ น ปทุ ม มา
พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ทุกความเข้มข้นไม่มีความแตกต่างด้านความสูงต้น หลังปลูกนาน 12 สัปดาห์ แต่การราด
สารละลายพาโคลบิวทราโซลต้นปทุมมาพันธุ์ดอยตุงเรด ทุกความเข้มข้นจานวน 2 ครั้ง มีความสูงต้นน้อยกว่า
กรรมวิ ธี อื่ น และที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1,500 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต รท าให้ ก้ า นช่ อ ดอกสั้ น ที่ สุ ด การราดสารละลาย
พาโคลบิ ว ทราโซลต้ น กระเจี ย วพั น ธุ์ม ณี ส ยามที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1,500-2,000 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ ลิ ต รจ านวน 2 ครั้ ง
มีความสูงต้นน้อยที่สุด และทีค่ วามเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตรทาให้ก้านช่อดอกสั้นที่สุดหลังปลูกนาน 12 สัปดาห์
สาหรับการราดสารละลายพาโคลบิวทราโซลต้นกระเจียวพันธุ์บัวชั้น ที่ความเข้มข้น 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร จานวน
2 ครั้ง มีความสูงต้นน้อยที่สุด และทีค่ วามเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตรทาให้ก้านช่อดอกสั้นที่สุด

การเจริญเติบโตของปทุมมาพันธุ์ดอยตุงเรด

การเจริญเติบโตของปทุมมาพันธุ์มณีสยาม
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3. การศึ ก ษาและพั ฒ นาวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์ ใ นการเพิ่ ม ปริ ม าณหั ว พั น ธุ์ ป ทุ ม มาและกระเจี ย ว
โดยการผ่ าแบ่งหั วพัน ธุ์ก่อนปลูก พบว่าในหั วขนาดเล็ ก การผ่าหั วเป็น 4 ชิ้น ตามยาว สามารถเพิ่มปริมาณ
จานวนหน่อใหม่ต่อกอ และปริมาณผลผลิต ในรูปของน้าหนักสดของหัวพันธุ์ได้ ในปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์
ปทุมมาพันธุ์ดอยตุงเรด และกระเจียวพันธุ์โกลเด้นเรน สาหรับกระเจียวส้ม กรรมวิธีที่ผ่าหัวออกเป็น 4 ชิ้น
ตามขวาง ให้จานวนหน่อใหม่ต่อกอ และน้าหนักหัวพันธุ์รวมมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ส่วนกรรมวิธีที่ใช้หัว ใหญ่
พบว่า การผ่าหัวเป็น 4 ชิ้นตามขวาง สามารถเพิ่มปริมาณ จานวนหน่อใหม่ต่อกอ และปริมาณผลผลิต ในรู ปของ
น้าหนักสดของหัวพันธุ์รวมได้ในปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ปทุมมาพันธุ์ดอยตุงเรด และกระเจียวพันธุ์โกลเด้นเรน
สาหรับของกระเจียวส้ม พบว่ากรรมวิธีที่ผ่าหัวใหญ่ออกเป็น 4 ชิ้นตามยาว ให้จานวนหน่อใหม่ต่อกอ และน้าหนัก
หัวพันธุ์รวมมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ

การผ่าหัวตามกรรมวิธีทดลองของปทุมมาและกระเจียว

4. การศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปทุมมาและกระเจียวตัดดอกเพื่อการส่งออก
โดยศึกษาผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าร่วมกับน้ายายืดอายุที่มตี ่ออายุการใช้งานของปทุมมาและกระเจียว
พันธุ์ปทุมมาที่ทาการศึกษา คือ พันธุ์เรดเชิ้ต และลานนาสโนว์ และพันธุ์กระเจียวคือ พันธุ์ RT ‘Golden Reign’
และมณีสยาม ผลการศึกษา มีดังนี้
4.1 ปทุมมาพันธุ์เรดเชิ้ต พบว่า กรรมวิธีที่ 6 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาแบบเปียกและ
ระยะเวลาการเก็บ รัก ษา 7 วัน กรรมวิธีที่ 5 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้ อง เก็บรักษาแบบแห้งและระยะเวลา
การเก็บรักษา 7 วัน และกรรมวิธีที่ 7 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เก็บรักษาแบบแห้งและระยะเวลา
การเก็บรักษา 7 วัน มีเปอร์เซ็นต์ดอกเสียหาย 60, 55 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ หลังเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
และ 15 องศาเซลเซียส
4.2 ปทุมมาพันธุ์ลานนาสโนว์ กรรมวิธีที่ 7, 8 และ 6 มีเปอร์เซ็นต์ดอกเสียหาย 100, 70 และ 30
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ หลังเก็บรักษาที่ 15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้อง
4.3 ปทุมมาพันธุ์เรดเชิ้ต กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เก็บรักษาแบบแห้ง
และระยะเวลาการเก็บรักษา 3 วัน ทาให้มีอายุปักแจกันมากที่สุดคือ 9.07 วัน รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาไว้
ที่อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาแบบแห้ง และระยะเวลาการเก็บรักษา 3 วัน ทาให้ดอกปทุมมาพันธุ์เรดเชิ้ตมีอายุ
ปักแจกัน 8.40 วัน ซึ่งแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญกับกรรมวิธีอื่น
4.4 ปทุมมาพันธุ์ลานนาสโนว์มีอายุปักแจกันที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ โดยกรรมวิธีที่ 4
เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เก็บรักษาแบบเปียกและระยะเวลาการเก็บรักษา 3, 2, 3 และ 1 วัน
มีอายุปักแจกัน 15.13, 13.53, 13.13 และ 13.07 วัน ตามลาดับ
4.5 กระเจี ย วพั น ธุ์ RT ‘Golden Reign’ กรรมวิ ธี ที่ 4 มี อ ายุ ปั ก แจกั น มากที่ สุ ด คื อ 9.33 วั น
เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆ และแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญกับกรรมวิธีที่ 5, 6, 7 และ 8
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4.6 ดอกกระเจี ย วพั น ธุ์ ม ณี ส ยาม มี อ ายุ ปั ก แจกั น ที่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
โดยกรรมวิธีที่ 2 มีอายุปักแจกันมากที่สุดคือ 4.93 วัน และแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญกับกรรมวิธีที่ 5, 6, 7
และ 8
5. การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิ ภาพเชื้ อปฏิ ปั กษ์ ในการควบคุมโรคทางดิ นของปทุ มมาและ
กระเจี ย ว จากการเก็ บ ตั ว อย่ างพื ช เพื่ อ น ามาแยกแบคที เรี ย สาเหตุ โรค และแบคที เรี ย ปฏิ ปั ก ษ์ จากพื้ น ที่
อาเภอพร้าว อาเภอแม่แตง อาเภอเมือง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบแบคทีเรียสาเหตุโรค Ralstonia
solanacearum จานวน 3 ไอโซเลท ในพื้นที่อาเภอเมือง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไอโซเลทที่ก่อโรค
ได้ รุนแรงที่ สุ ด คื อ ไอโซเลท SS นอกจากนี้ สามารถแยกแบคทีเรียปฏิ ปั กษ์ ได้ทั้ งหมด 173 ไอโซเลท ไอโซเลท
ที่ สามารถยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของเชื้ อแบคที เรีย Ralstonia solanacearum ได้ และมี ประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้ ง
มากที่สุด จานวน 3 ไอโซเลท และไม่มีผลกระทบด้านลบกับพืช ได้แก่ MTR 13, MTR 14 และ NS5 ลักษณะของ
โคโลนี และการย้อมสีแบบแกรมของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้ง 3 ไอโซเลท พบว่า มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกัน
ทั้ง 3 ไอโซเลท และย้อมติดสีแบบแกรมบวกทั้งหมด จากการทดสอบคุณสมบัติทางด้านชีวเคมีของเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ทั้ง 3 ไอโซเลท สรุปได้ในเบื้องต้นจัดอยู่ในกลุ่ม Bacillus spp.

การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. แนวทางการใช้ สารควบคุ มการเจริญเติ บโต คื อ การใช้ สารละลายพาโคลบิ วทราโซลที่ ความเข้ มข้ น
1,000-2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร แช่หัวพันธุ์ปทุมมาและกระเจียวก่อนปลูก สามารถนามาใช้ในการผลิตไม้กระถาง
ของพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียว และการราดสารละลายพาโคลบิวทราโซลที่ความเข้มข้น 1,500-2,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จานวน 2 ครั้ง หลังจากพืชงอกสูง 10 เซนติเมตร สามารถนามาใช้ในการผลิตไม้กระถางของพืชกลุ่มปทุมมา
และกระเจียวได้
2. วิธีการขยายพันธุ์ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ดอยตุงเรด และกระเจียวพันธุ์โกลเด้นเรน เพื่อให้ได้ปริมาณ
หน่อใหม่ และน้าหนักสดหัวพันธุ์สูง สาหรับหัวขนาดเล็กให้ขยายโดยการผ่าแบ่งหัวพันธุ์ออกเป็น 4 ชิ้น ตามยาว
สาหรับหัวขนาดใหญ่ให้ทาการผ่าเป็น 4 ชิ้น ตามขวาง ส่วนในกระเจียวส้ม ถ้าใช้หัวขนาดเล็กให้ทาการผ่าหัวพันธุ์
ออกเป็น 4 ชิ้น ตามขวาง แต่ถ้าใช้หัวขนาดใหญ่ให้ทาการผ่าแบ่งหัวพันธุ์แบบ 4 ชิ้น ตามยาว
3. แนวทางการจั ด การหลั งการเก็บ เกี่ ย วดอกปทุ มมาและกระเจีย วเพื่ อ การขนส่ งระยะทางไกล คื อ
การเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ร่วมกับการเก็บรักษาแบบเปียก ระยะเวลาการเก็บรักษา 3 วัน
สามารถนามาใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกปทุมมาและกระเจียวเพื่อการขนส่งระยะทางไกล
4. เชื้อปฏิปักษ์ที่สามารถควบคุมโรคทางดินของปทุมมาและกระเจียว ได้จานวน 3 ไอโอเลท (MTR 13,
MTR 14 และ NS5) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Bacillus spp. และไม่มีผลกระทบด้านลบกับพืช
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จั ด กิ จ กรรมถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ เรื่อ ง การผลิ ต หั ว พั น ธุ์ป ทุ ม มา/กระเจี ย ว และการปลู ก ปทุ ม มา/
กระเจียวให้กับเกษตรกร/ เจ้าหน้าที่/ ผู้ที่สนใจ
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โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่และหวายบนพื้นที่สูง
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของไผ่
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และพัฒนาวิธีการในการจัดการหวายและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหวายใช้เส้นที่เหมาะสม สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลชนิด ไผ่และการใช้ประโยชน์จากไผ่ ดาเนินการในโครงการพัฒ นาพื้นที่สู ง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน ห้ ว ยเป้ า โหล่ งขอด แม่ ม ะลอ ปางหิ น ฝน วาวี และแม่ สลอง รวม 23 ชนิ ด
การเจริญเติบโตของไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด จานวน 6 ชนิด ได้แก่ ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่รวกป่า ไผ่ซางป่า ไผ่เลี้ยง
ไผ่หก และไผ่มันหมู พบว่า ไผ่เลี้ยงมีอัตราการเติบโตของลาต้นเฉลี่ยสูงสุด 17.5 มิลลิเมตรต่อเดือน และไผ่หก
มีการแตกกอเฉลี่ยสูงสุด 1.96 หน่อต่อกอต่อเดือน สาหรับการจัดการ
โดยการให้ ปุ๋ ย การให้ น้ า และการตั ด สาง ไผ่ ห ยก ไผ่ บ งหวาน และ
ไผ่ ซ างหม่ น มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตดี ก ว่ ากรรมวิ ธี ที่ ไม่ มี ก ารจั ด การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางลาต้นเฉลี่ย
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 5.8, 4.6 และ 7.5 มิ ล ลิ เมตรต่ อ เดื อ น ตามล าดั บ และ
มี ก ารแตกกอเฉลี่ ย สู ง สุ ด 0.62, 0.44 และ 0.46 หน่ อ ต่ อ กอต่ อ เดื อ น
ตามลาดับ ส่วนวิธีการแปรรูปหน่อไม้แห้งที่เหมาะสม คือ การปอกเปลือก
หน่ อ ไม้ น าไปล้ างน้ าให้ ส ะอาด น ามาฝานเป็ น แผ่ น ลวกในน้ าเดื อ ด การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการแปรรูป
หน่อไม้ไผ่
นาน 5 นาที และนาไปตากแดด ทาให้หน่อไม้แห้งมีสีเหลืองทอง ไม่มีกลิ่น
และไม่มีความชื้น
2. การรวบรวมชนิดหวายเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ได้แก่ หวายตัดหน่ อสาหรับ บริโภค 5 ชนิด ได้แก่ หวายหนามขาว หวายฝาด หวายหนามล้อม หวายหลวง
หวายหมี และหวายใช้เส้นสาหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ 9 ชนิด ได้แก่ หวายหนามขาว หวายฝาด หวายไส้ไก่ หวาย
หลวง หวายหนามเกี้ยว หวายหมี หวายติ้วดีด หวายน้าผึ้ง หวายหอม สาหรับการเก็บรักษาลาหวายใช้เส้น
3 ชนิด ได้แก่ หวายหนามขาว หวายฝาด หวายไส้ไก่ พบว่า หลังจากตากแดด ปอกผิวนอกและเก็บรักษาไว้ 4 เดือน
มีความชื้นภายในเส้นหวายต่าสุด 2.9, 0.0 และ 0.0 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในขณะที่เส้นหวายที่ไม่ได้ตากแดด
ก่ อ นเก็ บ รั ก ษา มี ค วามชื้ น สู ง สุ ด ในเดื อ นที่ 7 คิ ด เป็ น 18.8, 17.3 และ 14.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดั บ
ส่วนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายที่เหมาะสม โดยการนามาผลิตเป็นหัตถกรรมจักสาน มีขั้นตอน
ประกอบด้วย การออกแบบ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ และการผูกสานตกแต่งด้วยผิวหวาย
ทั้งจากต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีให้และจากการขึ้นรูปแบบอิสระเอง

วิธีการเก็บรักษาลาหวายหลังการตัดฟัน
โดยการนาไปขัดกับกระดาษทราย

การถ่ายทอดกระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสานจากหวาย
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. วิธีการจัดการแปลงปลูกไผ่ที่เหมาะสม
2. วิธีการจัดการหน่อไผ่หลังการเก็บเกี่ยว
3. วิธีการตัดฟันและการพัฒนาคุณภาพหลังการตัดฟันหวาย
4. วิธีการจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวายที่เหมาะสม
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ่บนพื้นที่สูง
1.1 การสารวจความหลากหลายชนิดพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของไผ่ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.2 การปลูกรวบรวมชนิดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด
1.3 การศึกษาวิธีการจัดการแปลงปลูกไผ่ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
2. การวิจัยและพัฒนาการผลิตหวายบนพื้นที่สูง
2.1 การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวหวายสาหรับการบริโภค
2.2 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหวายลาหวายที่เหมาะสม
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โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง
การวิจัยและพัฒ นาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง มีเป้าหมายเพื่อพัฒ นาไก่ฟ้าและไก่เบรส
ให้ เป็ น สั ตว์เศรษฐกิจ ทางเลื อ กให้ กั บ เกษตรกรบนพื้ น ที่สู ง โครงการวิจั ยนี้จึ งมีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) ศึก ษา
สมรรถภาพการผลิตของพ่อแม่พันธุ์ 2) ศึกษาสมรรถภาพการผลิตในระยะเจริญเติบโตของไก่ฟ้ารุ่น F3 ตามข้อปฏิบัติ
ของคู่มือ GAPs : ไก่ฟ้าบนพื้นที่สูง และ 3) หาสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของ
ไก่เบรสระยะเจริญเติบโต (ช่วงอายุ 1-13 สัปดาห์) โดยใช้ไก่ฟ้าคอแหวนพ่อแม่พันธุ์รุ่น F2 แบ่งออกเป็น 4 สาย
(line) ในแต่ละสายกาหนดให้มีไก่ฟ้าเพศผู้ 3 ตัว และมีเพศเมีย 15 ตัว รวมใช้ไก่ทั้งหมด 72 ตัว ส่วนในไก่เบรส
ใช้ไก่พ่อแม่พันธุ์รุ่น F2 แบ่งออกเป็น 4 สายๆ ละ 3 ซ้า แต่ละซ้ามีตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 10 ตัว รวมใช้ไก่ทั้งหมด 144 ตัว
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึ ก ษาศึ ก ษาสมรรถภาพการผลิ ต ของพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ในด้ า นสมรรถภาพการผลิ ต ไข่ แ ละ
การสืบพันธุ์ พบว่า ไก่ฟ้าพ่อแม่พันธุ์รุ่น F2 มีน้าหนักตัวเฉลี่ยที่อายุ 39 และ 53 สัปดาห์ ในไก่เพศผู้และเมีย
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 1.25±0.07 vs. 1.05±0.10 กิ โ ลกรั ม และ 1.36±0.03 vs. 1.18±0.04 กิ โ ลกรั ม ตามล าดั บ
ส่วนความยาวแข้งและความกว้างอกที่อายุ 53 สัปดาห์ ในไก่เพศผู้และเพศเมีย
เท่ากับ 8.80±0.01 vs. 7.92±0.06 เซนติเมตร และ 6.87±0.04 vs. 6.37±0.03
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับรุ่น F1 ที่ศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2558
ส าหรั บสมรรถภาพการผลิ ตไข่ ไก่ฟ้ าพ่ อแม่ พั นธุ์รุ่น F2 นี้ มี อายุให้ ไข่ ฟองแรก
มากกว่ารุ่ น F1 มี ผลผลิ ตไข่ต่ ากว่ารุ่ น F1 แต่ มีน้ าหนั กไข่ ฟองแรกใกล้ เคี ยงกั น
ผลด้านสมรรถภาพการสืบพันธุ์ตลอดระยะการเก็บข้อมูล 10 สัปดาห์ ปรากฏว่า
มีไข่เข้าฟักได้เท่ากับ 97.43±2.57 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการฟักออกเฉลี่ ย
49.75±3.80 เปอร์เซ็นต์ ของไข่มีเชื้อ ซึ่งมีค่าต่ากว่ารุ่น F1 เล็กน้อย สาหรับผลของ
ไก่เบรสพ่อแม่พันธุ์รุ่น F2 เฉลี่ยจากทุกสาย ปรากฏว่า มีน้าหนักตัว ความยาวแข้ง
และความกว้า งอก ที่ อ ายุ 53 สั ป ดาห์ เพศผู้ เท่ ากั บ 3.23±0.03 กิ โ ลกรั ม
การอนุบาลลูกไก่เบรส
13.05±0.07 เซนติเมตร และ 10.26+±0.14 ตามลาดับ ส่วนเพศเมียเท่ากับ
2.18+0.01 กิโลกรัม, 10.25±0.64 เซนติเมตร และ 9.22±0.10 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่ารุ่น F1
ที่ศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะน้าหนักตัว มีค่าสูงกว่าอย่างชัดเจน ผลด้านการฟักไข่ พบว่า มีอัตราไข่เข้าฟัก
98.24 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นไข่มีเชื้อ 92.66±1.73 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการฟักออกเฉลี่ย 73.68±0.85 เปอร์เซ็นต์
ของไข่มีเชื้อ ซึ่งมีค่าต่ากว่ารุ่น F1 เล็กน้อย
2. การศึกษาสมรรถภาพการผลิตในระยะเจริญ เติบโตของไก่ฟ้ารุ่น F3 ตามข้อปฏิบัติของคู่มือ
GAPs : ไก่ฟ้าบนพื้นที่สูง โดยศึกษาบนพื้นที่สูงที่มีความสูงจากระดับน้าทะเล 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่ต่ากว่า
700 เมตร, 700-1,000 เมตร และสูงกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป จานวน
6 ราย เลี้ยงไก่ฟ้าจนครบอายุ 13 สัปดาห์ พบว่า สมรรถภาพการผลิต
ด้านน้าหนักแรกเกิด น้าหนักตัว ปริมาณอาหารที่กิน ตลอดจนความยาวแข้ง
และความกว้างอก ที่อายุ 1-13 สัปดาห์ มีค่าที่ไม่แตกต่างในทุกระดับ
พื้นที่ความสูงจากระดับน้าทะเล ในขณะที่น้าหนักตัวเพิ่ม และอัตราแลก
น้ าหนั ก ที่ อ ายุ 6-13 สั ป ดาห์ ไก่ ฟ้ า ที่ เลี้ ย งในระดั บ พื้ น ที่ ค วามสู ง
700-1,000 เมตร จากระดั บน้ าทะเล มี ค่ าที่ ดี กว่ า 2 พื้ นที่ (0.74 vs.
วัดขนาดหน้าอกไก่ฟ้า
0.66, 0.55 และ 2.96 vs. 2.87, 3.07 ตามลาดับ)
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3. การศึกษาหาสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะเหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เบรสระยะ
เจริญเติ บโต (ช่วงอายุ 1-13 สัปดาห์) เพื่อหาสูตรที่มีระดับโปรตีน (Crude protein, CP) และพลังงานใช้
ประโยชน์ (Metabolizable energy; ME) ที่เหมาะสมสาหรับไก่เบรส โดยใช้ไก่เบรสแบบคละเพศ อายุ 1 วัน
จานวน 240 ตัว แบ่งออกโดยสุ่มเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 ซ้าๆ ละ 20 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 Factorial
arrangement in CRD โดยมีระดับ CP และ ME เป็นปัจจัยหลัก อาหารทดลอง
มี CP 2 ระดับ คือ 21, 19 และ 17 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 19, 17 และ 15 เปอร์เซ็นต์
ในช่วงไก่ช่วงอายุ 1-5, 6-10 และ 11-13 สัปดาห์ ตามลาดับ ในขณะที่ ME มี
2 ระดับ (3.2 เทีย บกับ 2.9 kcal/g) เท่ ากั นทุ ก ช่ว งอายุ ปรากฏว่า ผลตลอด
การทดลอง 13 สั ป ดาห์ ไม่ พ บค่ า ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ CP และ ME
(P>0.05) จึงพิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่าด้านระดับของ CP ให้ผลไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นด้ านพลั งงาน ไก่ เบรสที่ ได้ รั บ อาหาร ME ต่ า มี น้ าหนั ก ตั ว เพิ่ ม มากกว่ า
ในขณะที่ กิ น อาหารได้ น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ที่ ได้ รั บ อาหาร ME สู ง อย่ างมี นั ย ส าคั ญ
(P<0.05; 1.23 vs. 1.17 กกและ 2.55 vs. 2.89 กิโลกรัม ตามล าดับ) จึงส่งผลให้
อัตราแลกน้าหนัก (FCR) มีแนวโน้มต่าลง (2.08 vs. 2.48) ส่วนอัตราการเจริญเติบโต
การเลี้ยงไก่เบรส
เฉลี่ยต่อวัน (ADG) ให้ ผลไม่ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลของราย treatment
ในแต่ละช่วงอายุ สรุปได้ว่า สูตรอาหารที่เหมาะสมสาหรับไก่เบรส อายุ 1-5 สัปดาห์ ควรให้ 19 %CP, 2.9 kcal ME/g
ส่วนที่ช่วงอายุ 6-10 และ 11-13 สัปดาห์ ควรให้อาหารที่มี 17 %CP, 2.9 kcal ME/g และ 15 %CP, 2.9 kcal ME/g
ตามลาดับ ซึ่งเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มอื่น
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ไก่ ฟ้ าและไก่ เบรสสายพั น ธุ์แ ท้ รุ่น F3 โดยคุ ณ ภาพฝู งไก่ พ่ อ แม่ พั น ธุ์รุ่น F3 ที่ ให้ ลู ก ไก่ คั ด ทิ้ งลดลง
ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์
2. คู่มือระบบการเลี้ยงไก่ฟ้าและการจัดการที่ดี
3. พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ฟ้าและไก่เบรสเพื่อทาการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์แท้ตรงตามสายพันธุ์ในรุ่นต่อไป
4. สูตรอาหาร (สูตรปรับปรุง) ที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงไก่เบรส
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดทาฟาร์มตัวอย่างร่วมกับเกษตรกรในพื้นทีศ่ ูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
2. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
2.1 การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ไก่ฟ้าให้มีสมรรถภาพการผลิตดีตรงตามสายพันธุ์ และเหมาะสมกับ
การเลี้ยงบนพื้นที่สูง
2.2 การทดสอบระบบการเลี้ยงไก่ฟ้าให้ได้มาตรฐานตามระบบการเลี้ยงไก่ฟ้าที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs : สัตว์ปีก)
2.3 การวิจัยและพัฒนาไก่เบรส
2.4 การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ไก่เบรสให้มีสมรรถภาพการผลิตดีตรงตามสายพันธุ์ และเหมาะสมกับ
การเลี้ยงบนพื้นที่สูง
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โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คัดเลือกพัน ธุ์ผึ้ งที่มี ศักยภาพในการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ส าหรับช่วยผสมเกสรและให้ น้าผึ้ง และศึกษาเทคโนโลยี
การเลี้ยงผึ้งสาหรับช่วยผสมเกสรในแปลงไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูง รวมไปถึงศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวและจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากผึ้งให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโครงการหลวง สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาพันธุ์ผึ้งที่มีศักยภาพในการให้น้าผึ้งบนพื้นที่สูง
ผึ้งในประเทศไทยมีอยู่ 5 ชนิด แต่ผึ้งที่สามารถนามาเลี้ยงเพื่อจาหน่าย
ผลผลิตและสร้างรายได้รวมไปถึงสามารถนามาทาการจัดการผสมเกสร
พืชเป้าหมายได้ มีเพียง 2 ชนิด คือ ผึ้งพันธุ์ (A. mellifera) และ ผึ้งโพรง
(A. cerana) จากการส ารวจพื้ น ที่ ค่ าใช้ จ่ายในการเลี้ ย งผึ้ ง ตลอดจน
ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า ผึ้งโพรงมีการลงทุนที่ต่าซึ่งเหมาะสมกับ
พื้นที่สูง เมื่อเปรียบเทียบรายได้และการลงทุนแล้ว ผึ้งโพรงให้รายได้สุทธิ
ลักษณะของรวงผึ้งพันธุ์
ที่มากกว่าผึ้ งพันธุ์ และเกษตรกรผู้ เลี้ยงผึ้ งบนพื้ นที่สู ง ให้ ความสนใจกับ
ผึ้งโพรงซึ่งเป็นผึ้งในพื้นที่มากกว่าผึ้งพันธุ์
2. การศึกษาเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งส้ าหรับ ช่วยผสมเกสร
ในแปลงไม้ผลและกาแฟบนพื้น ที่สู ง พบว่า การนาผึ้งพันธุ์ไปตั้งและ
ปล่ อ ยให้ ด อกสตรอเบอรี่ แ ละดอกกาแฟได้ รั บ การผสมเกสร ท าให้
ค่าเฉลี่ยของน้าหนักผลสตรอเบอร์รี่ มากกว่าและเปอร์เซ็นต์สตรอเบอรี่
ที่ไม่ได้มาตรฐานมีน้อยกว่าพื้นที่ที่ไม่มีการนาผึ้งพันธุ์ไปตั้ง เช่นเดียวกับ
กาแฟ การนาผึ้งพันธุ์ไปตั้งและปล่อยให้ ดอกกาแฟได้รับการผสมเกสร
ทาให้ค่าเฉลี่ ยของน้าหนั กผลกาแฟมากกว่าและเปอร์เซ็นต์การติดผล
การวางลังผึ้งในแปลงสตรอเบอรี่
กาแฟที่มากกว่าการนาผึ้งพันธุ์ไปตั้งหรือกรรมวิธีที่คลุมดอกไม่ให้แมลง
เข้าไปผสมเกสร
3. การศึ ก ษาวิ ธี ก ารเก็ บ เกี่ ย วและจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต จากผึ้ ง ให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานโครงการหลวง พบว่า การเก็บเกี่ยวน้าผึ้งจากผึ้งโพรงยังมีปัญหาทางด้านการปนเปื้อนการบูด
เนื่ องจากวิธีการเก็บ เกี่ย วโดยน าหลอดรวงน้ าผึ้ งที่ปิ ดฝา (capped cells) และไม่ปิด ฝาปะปนกัน บางครั้ง
เกษตรกรบีบคั้นรวงเกสรและตัวอ่อนผึ้งบนเข้าไปในระหว่างการบีบน้าผึ้งด้วย หลังจากการอบรมให้ความรู้
เกษตรกรให้การเก็บเกี่ยวน้าผึ้งที่ ดี พบว่าน้าผึ้งที่สุ่มตรวจ มีความชื้นน้อยลง แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจาก
น้ าผึ้ ง จากผึ้ งโพรง ถื อ เป็ น น้ าผึ้ ง ผึ้ ง ป่ า ซึ่ งจะมี ค วามชื้ น มากกว่ า น้ าผึ้ ง จากผึ้ ง พั น ธุ์ ทั้ ง นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ าผึ้ ง
จากผึ้งโพรงควรมีมาตรฐานที่แตกต่างจากผึ้งพันธุ์
ผลผลิตที่ส้าคัญของงานวิจัย
1. ชนิ ด ของผึ้ งที่ มี ศั ก ยภาพในการให้ น้ าผึ้ งบนพื้ น ที่ สู ง 2 ชนิ ด คื อ คื อ ผึ้ งพั น ธุ์ (A. mellifera) และ
ผึ้งโพรง (A. cerana)
2. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งในแปลงไม้ผลและกาแฟบนพื้นที่สูงที่ให้ผลผลิตสูง
3. วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากผึ้งที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
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แผนการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผสมเกสรของผึ้งแต่ละชนิดในแปลงปลูกกาแฟ พี้ช และอาโวกาโด
2. การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
3. การศึกษาลังที่เหมาะสมสาหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง
4. การศึกษาวิธีการเลี้ยงชันโรงที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่สูง
5. การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวน้าผึ้งให้มีคุณภาพ
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แผนงานที่ 4
แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษารวบรวมและต่อยอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านในปีที่ผ่านมากว่า 800 ชนิด นามาสู่การศึกษา
เพื่ ออนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ด้ านการใช้ ประโยชน์ พื ชสมุ นไพรในชุ มชนบนพื้ นที่ สู งและวิ จั ยต่ อยอด
องค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่า
ของพืชสมุนไพร ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาของตนในการรักษาสุขภาพเบื้องต้นทดแทน
การใช้ปัจจัยภายนอกด้วยแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานดังนี้
1. การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่น และต่ อยอดองค์ ความรู้ จากพื ชสมุนไพรและยาพื้ นบ้ าน
ดาเนินงานในชุมชนบนพื้นที่สูง 6 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ห้วยน้าขุ่น และวัดจันทร์
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคา ป่ากล้วย และปางมะโอ โดยด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพรและยาพื้ น บ้ า นในชุ ม ชน สามารถคั ด เลื อ กพื ช สมุ น ไพร
ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ยาดมเขย่า สครับมะขาม สมุนไพร
ชงดื่ ม เชี ย งดาและมะรุ ม ด้ า น การวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ ต รวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภ าพของแหล่ ง ปลู ก และ
กระบวนการผลิต พบว่า คุณภาพดินในแหล่งปลูกพืชสมุนไพร 5 แหล่ง
แหล่งน้าที่ใช้ในโรงผลิตและแปรรูปสมุนไพรและยาพื้นบ้าน และอุปกรณ์ที่
ใช้ในกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านศรีบุญเรือง
อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สามารถลดปริมาณของเชื้อราและยีสต์ ซึ่งเป็นปัญหาหลักในผลิตภัณ ฑ์
การความรู้เรื่องวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่มเชียงดา
สมุ น ไพรชงดื่ ม เชี ย งดาและมะรุ ม ได้ 97.60 และ 85.55 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามล าดั บ นอกจากนี้ ยั ง ลดปริ ม าณของโคลิ ฟ อร์ ม แบคที เรี ย และ
Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่มเชียงดา 95.65 และ 99.93 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ การศึกษา
วิธีก ารขยายพั น ธุ์ในพื ช สมุน ไพรที่ ส าคั ญ ได้แก่ (1) โด่ ไม่ รู้ล้ ม พบว่า การแยกกอมี อัตราการรอดชี วิตเพี ยง
19.44 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขยายพันธุ์โดยเมล็ดตามธรรมชาติ
(2) ผักเชียงดา พบว่า การปักชากิ่งแก่ให้อัตราการรอดชีวิตสูงสุด 65.00 เปอร์เซ็นต์ และมีการแตกใบมากกว่า
การขยายพันธุ์โดยเมล็ด เฉลี่ย 26.30 เปอร์เซ็นต์ (3) รางจืดดอกแดง พบว่า การแยกกอให้อัตราการรอดชีวิต
สูงสุด 78.80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การปักชาราก 50.00 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ได้ ทดลองปลูกสมุนไพร
8 ชนิด ได้แก่ รางจืดดอกแดง เจียวกู้หลาน ผักเชียงดา ขมิ้น ไพลดา ไพล ตะไคร้ และมะกรูด เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
2. การศึ กษาความเป็ นพิ ษและฤทธิ์ ที่ ส าคั ญ ของพื ชสมุ นไพร/ยาพื้ นบ้ านกลุ่ มขั บสารพิ ษ พบว่ า
การป้อนสารสกัดตารับยาขับสารพิษทุกขนาด เป็นเวลา 3 วัน ไม่พบการตายของสัตว์ทดลอง จากการสังเกตอาการ
ตรวจร่ างกายและประเมินสุ ขภาพสั ตว์ทดลองไม่ พบความผิ ดปกติ ใด ส่ วนการศึ กษาความเป็ นพิ ษเบื้ องต้นของ
สารสกัดสังหยู ตาม Hippocratic screening test โดยการป้อนสารสกัดขนาด
2,000mg/kg ทางปากให้ แก่ ห นู แรทเพศเมี ย และสั งเกตการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมทั่วไปและอาการของหนูแรทภายใน 24 ชั่วโมง พบว่า หนูแรทเพศเมีย
ที่ได้รับสารสกัดสังหยู ไม่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ และไม่พบการตาย การผ่าซาก
ดูอวัยวะภายในของหนูแรทด้วยตาเปล่าไม่พบความผิดปกติทั้งลักษณะสีและ
ขนาดของอวัยวะภายใน เช่ นเดี ยวกั บผลการศึ กษาความเป็ นพิ ษของต ารั บ
การเตรียมสารสกัดเพื่อทดสอบฤทธิ์และ
ขับสารพิษในหนูแรทที่ได้สารสกัดขนาด 2,000 mg/kg
ความเป็นพิษของสมุนไพร
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. องค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ลูกประคบ ยาดมเขย่า
สครับมะขาม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่มเชียงดาและมะรุม และพืชสมุนไพรท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น รวมทั้งองค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรบ้านป่าเกี๊ยะ จานวน 82 ชนิด 7 ตารับ
2. อาคารและสถานที่ผลิตได้รับการปรับปรุง พร้อมยื่นขอการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ปัจ จุบั นอยู่ระหว่างการยื่นของเอกสารประกอบ ได้แก่ เลขที่อาคารผลิตจาก
กรมธนารักษ์ผ่านสานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ผลิต
3. ผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่ม 2 ชนิด ได้แก่ เชียงดาและมะรุม และผลการวิเคราะห์ น้าที่ใช้
ในโรงงาน สาหรับการขอรับรองมาตรฐาน
4. วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่มเชียงดาและมะรุม เพื่อลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิต
5. วิธีการขยายพันธุ์และทดสอบปลูกพืชสมุนไพรที่สาคัญ เช่น ผักเชียงดา ยอดิน และรางจืดดอกแดง
6. ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และความเป็นพิษของสมุนไพรกลุ่มขับสารพิษ ได้แก่ สังหยูและตารับขับสารพิษ
7. ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรกลุ่มบารุงกาลังและระบบหัวใจและหลอดเลือด
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. องค์ความรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นของบ้านป่าเกี๊ยะ ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย เพื่อดาเนินการขอคุ้มครองพืชสมุนไพรและถิ่นกาเนิดในชุมชน
2. การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ
3. การศึกษาฤทธิ์และความปลอดภัยของพืชสมุนไพร/ยาพื้ นบ้าน กลุ่มบารุงกาลัง สาหรับเป็นผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์
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โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สาหรับการปลูกพืช
เพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง
การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรูพืชหรือเสริมสร้างการเจริญเติบโตที่ผลิตจากจุลินทรีย์และพืชบนพื้นที่สูง
เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและลดผลกระทบจากสารเคมีเกษตรให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และ
สิ่ ง แวดล้ อ มบนพื้ น ที่ สู ง ที่ ดี โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ได้ ชี ว ภั ณ ฑ์ เกษตรคุ ณ ภาพสู ง ส าหรั บ ใช้ ใน
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง จากการดาเนินงานวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การคั ดเลื อกอัตราการใช้ ชี วภั ณ ฑ์ ป้ องกั นโรคผลเน่ าที่ เกิ ดจากเชื้ อรา Phytophthora sp. ของ
เสาวรส ด้วยวิธี dual culture, inoculation และในแปลงทดสอบ พบว่า การใช้ชีวภัณฑ์ 250 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
พ่นทุก 5 วัน มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมากที่สุดใกล้เคียงกับการใช้สารเคมี
2. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชและจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
พบว่า การเติมสาร BHA 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในสารสกัดสมุนไพรสันโสกที่สกัดด้วยน้าและแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์
ช่ ว ยยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาได้ น านมากกว่ า 6 เดื อ น และสามารถก าจั ด ไรขาวได้ ม ากกว่ า 80 เปอร์ เซ็ น ต์
ในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดสอบ และไม่ทาให้ใบพริกไหม้ ส่วนการเติม lecithin 0.25 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้
สารสกัดเปียกใบพริกได้ดีขึ้น
3. การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณ ฑ์ชีวภาพร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ดาเนินการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง สบเมย และสบโขง พบว่า (1) ชีวภัณฑ์
ป้องกันโรคใบจุดตากบควบคุมโรคได้ 89.14 เปอร์เซ็นต์ เทียบเท่ากับชีวภัณฑ์ทางการค้า 1 ชีวภัณฑ์การค้า 2
และสารเคมี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 90.72, 88.92 และ 88.29 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (2) ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคขอบใบไหม้
สามารถควบคุมโรคได้ 93.73 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกับชีวภัณฑ์ทางการค้า 1 ชีวภัณฑ์การค้า 2 และสารเคมี
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 95.35, 94.35 และ 91.51 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (3) ชีวภัณฑ์ ลดอาซินิค (As) ที่ปลูกเชื้อในวัสดุเพาะกล้า
ช่วยลดปริมาณ As ในดิน หลังการย้ายปลูกได้ 0.78-2.88 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (4) ชีวภัณฑ์เชื้อรา Metarhizium
ไอโซเลท 4849 ที่เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพดบดหยาบมีแนวโน้มช่วยลดความเสียหายจากจิ้งหรีดกับต้นกล้ามะเขือเทศ
ได้ 78.57 เปอร์เซ็น ต์ ส่ วนการใช้สารเคมีพบความเสี ยหาย 19.59 เปอร์เซ็นต์ และ (5) การใช้ชุดชีว ภัณ ฑ์
ป้องกันกาจัดศัตรูพืชของกะหล่าปลีจากผลงานวิจัย ทาให้ผลิตผลมีปริมาณและคุณภาพดีกว่าวิธีการของเกษตรกร
4. การปรับปรุงวิธีการผลิตและนาร่องการผลิตสารชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจัยในเชิงอุตสาหกรรม
ขั้นพื้นฐาน/ชุมชน พบว่า การใช้อุณหภูมิสูง อุณหภูมิปานกลาง และสารเคมี MnSO4 กระตุ้นเชื้อ 5 ชนิด เพื่อ
สร้างสปอร์ทนทานระหว่างเลี้ยงเชื้อเพิ่มปริมาณเพื่อนาไปผลิตชีวภัณ ฑ์ให้ มีอายุ
การเก็ บ รั ก ษาก่ อ นใช้ ง านนานขึ้ น โดยที่ อุ ณ หภู มิ 38 องศาเซลเซี ย ส ท าให้
เชื้อ Bacillus amyloliquefaciens และ Bacillus subtilis มีสปอร์ทนทานสูงสุด
10 7 สปอร์ ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ส่ ว น Streptomyces sp., Metarhizium anisopliae
และ Beauveria bassiana พบ 106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร เมื่อกระตุ้นด้วยอุณหภูมิ
30 และ 35 องศาเซลเซียส ผลการคัดเลือกวัสดุรองรับชนิดใหม่เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสียหายที่จะเกิดกับจุลินทรีย์พบว่า ชีวภัณฑ์แบบผงที่ผลิตด้วยแป้งทัลคัม
กลูโคส พีท 1 %, carboxymethyl cellulose และ calcium carbonate มีปริมาณ ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคพืช
เชื้อไม่น้อยกว่า 107 สปอร์ตอ่ มิลลิลิตร
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5. การวิ จั ย และพั ฒ นาชี ว ภั ณ ฑ์ เกษตร ได้ ต้ น แบบหรือ องค์ ป ระกอบหลั ก ของชี ว ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ
เพาะปลูกพืช 7 ชนิด ได้แก่ (1) สารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน (2) ชีวภัณฑ์เกษตรสาหรับควบคุม
โรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ (3) สารเคลือบผลสาหรับควบคุมโรคผลเน่าของสตรอเบอรี่ (4) ชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุ
โรคแมลงควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลาต้นถั่วแขก (5) สารไล่แมลงควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลาต้นถั่วแขก
(6) ชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน และ (7) สารประกอบหลักของฟีโรโมนดึงดูดด้วงหมัดผัก
6. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนัก
ในดิ นบนพื้ นที่สูง ด าเนิ นการในพื้ นที่ศู นย์พัฒ นาโครงการหลวงแม่โถ
พบว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อดูดซับสาร การคลุกเชื้ อแบคทีเรีย
Ars 29 ในดินก่อนย้ายพืชลงปลูก หรือการใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน มีแนวโน้ม
ทาให้ปริมาณอาซินิคในดินลดลง
การทดสอบชีวภัณฑ์กับผักในโรงเรือน

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคผลเน่า Phytophthora เสาวรส พร้อมอัตราการใช้
2. สารสกัดสมุนไพรสันโสกกาจัดไรขาว พร้อมอัตราการใช้
3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 4 ชนิด และ 1 ชนิดพืช
4. วิธีการผลิตชีวภัณฑ์วิธีใหม่ 5 วิธี/ชนิดชีวภัณฑ์
5. ต้นแบบหรือองค์ประกอบหลักของชีวภัณฑ์สาหรับเพาะปลูกพืชรายการใหม่ 7 ชนิด
6. วิธีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง 1 เทคโนโลยี

แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส่งมอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจัยชีวภัณฑ์เกษตรสาหรับปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี
ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง อย่างน้อย 2 เรื่อง
2. จัดกิจกรรมอบรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์รากาจัดแมลงศัตรูพืชอย่างง่ายให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ได้แก่ รากาจัดแมลงกลุ่มปากกัดและรากาจัดแมลงกลุ่มปากดูด
3. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
3.1 การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพรกาจัดไรขาวพริกในแปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร
3.2 การทดสอบประสิ ทธิภาพชีวภัณ ฑ์เกษตรและสารเคลือบผลสาหรับควบคุมโรคผลเน่าของ
สตรอเบอรี่ในแปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร
3.3 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพชี ว ภั ณ ฑ์ เชื้ อ ราสาเหตุ โรคแมลงและสารไล่ แ มลงเพื่ อ ควบคุ ม
หนอนแมลงวันเจาะลาต้นถั่วแขกร่วมกับเกษตรกรต่อไป
3.4 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดินร่วมกับเกษตรกรต่อไป
3.5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบฟีโรโมนดึงดูดด้วงหมัดผัก
3.6 การทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง
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โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โครงการวิจัยและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูงเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
การวิ จั ย ในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ ส ามารถน าไปต่ อ ยอดและใช้ ป ระโยชน์ ได้ จริ งทั้ งในระดั บ ชุ ม ชน และ
เชิงพาณิชย์ (2) เพื่อนาผลการวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ เกษตรกร
โดยกระบวนการมี ส่ วนร่ วมให้ สามารถผลิ ตส าหรั บใช้ เองหรือจ าหน่ ายในระดั บชุ มชน และ (3) เพื่ อส่ งมอบ
ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงนาไปผลิตและจาหน่ายเชิงพาณิชย์ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูงเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1.1 การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบทางเคมี แ ละพิ ษ วิ ท ยาของพื ช ท้ อ งถิ่ น บนพื้ น ที่ สู ง ที่ มี ศั ก ยภาพ
ได้คัดเลือกพืชและเตรียมสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มพืชสมุนไพร (หญ้าถอดปล้อง สีฟันคนทา
และฮ่อสะพายควาย) (2) กลุ่มพืช กาจัดแมลง (หนอนตายหยาก) (3) กลุ่ มพืชน้ามันหอมระเหย (มะแขว่น)
ไปตรวจสอบชนิดและปริมาณของสารออกฤทธิ์สาคัญเพื่อนาไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่อไป
1.2 การศึกษาแนวทางการผลิตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
และ/หรือในระดับชุมชนเพื่อให้ได้มาตรฐาน ได้แก่ sunscreen hair serum
ซึ่งจะได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่มูลนิ ธิโครงการหลวงในปี พ.ศ. 2560 และ
แนวทางการผลิ ตแชมพู ก าจั ดเหาในระดั บชุ มชน โดยได้ ท าการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการผลิ ตแชมพูเหาให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจให้สามารถผลิ ต
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในชุมชน ซึ่งเด็กในชุมชนโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง
ส่วนใหญ่มักพบปัญหาการติดต่อของเหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนระดับ การทดสอบความพึงพอใจ และผลิตภัณฑ์
ประถมศึกษา จากการทดสอบประสิ ทธิภาพในการกาจัดเหากั บนั กเรียน
แชมพูกาจัดเหาจากหนอนตายหยาก
โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.เชียงใหม่ พบว่า ไข่เหาและตัวเต็มวัย ลดลง 55.65
และ 73.91 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
1.3 คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และพัฒนานาร่องผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับต่ อยอดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น (1) ผลิตภัณฑ์ครีมป้องกัน
และลดฝ้ า (2) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ดรอยแผลเป็ น (3) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ดริ้ว รอย และ (4) เจลยั บ ยั้ งไวรัส เริม เป็ น ต้ น
เพื่ อ ศึ ก ษาน าร่ องการผลิ ตอย่ างครบวงจร ตลอดจนทดสอบตลาด และได้ ส่ งมอบผลิ ตภั ณ ฑ์ ดั งกล่ าวให้ กั บ
มูลนิ ธิโครงการหลวงไปแล้ ว 3 ผลิ ตภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ ยังทาการร่างคาขอคุ้มครองทรัพย์สิ น ทางปัญ ญาที่ ได้
จากการวิจัยอีกด้วย
2. การวิจั ยและพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ สาหรั บเส้น ผมและ
หนังศีรษะจากพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ได้ทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส าหรั บ ผมเปราะบาง ขาดง่าย ผมแห้ งเสี ย -แตกปลาย ผมขาด
น้าหนัก ชี้ฟู และผมหงอก เป็นต้น โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) แฮร์มาสก์สาหรับหมักผมหงอก (2) แฮร์สเปรย์
สาหรับผมหงอก (3) แฮร์มาสก์สาหรับหมักผมเสีย (4) ผลิตภัณฑ์
บารุงผมแบบไม่ต้องล้างออก (leave on) สาหรับผมเสีย
ต้นแบบผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผมและหนังศีรษะ

สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

61

3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นบารุงเส้นผมจากพืชท้องถิ่น
บนพื้ น ที่ สู ง ได้ ท าการพั ฒ นาต้ น แบบผลิ ตภั ณ ฑ์ แชมพู ฟื้ น บ ารุ งเส้ นผมที่ มี
ส่วนประกอบของสารสกัดจากหญ้าถอดปล้อง
4. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ ทาการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ใน 3 กลุ่มโรคที่พบ
มากในผู้สู งอายุ ได้แก่ กลุ่มโรคข้อและกระดูก กลุ่ มโรคความจาและสมอง
กลุ่ มโรคหัวใจและหลอดเลื อด พบว่า พืชที่มีศักยภาพในการพัฒ นาต่อยอด
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารต่ อ ไป ได้ แ ก่ เอ็ น อ้ า งาขี้ ม้ อ น ชาเมี่ ย ง และ
สีเสียดแก่น ซึ่งจะได้นามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
5. การวิจั ยและพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เวชสาอางจากพื ช ท้องถิ่น บน
พื้นที่สูง ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าในรูปแบบเซรั่ม 2 ตารับ คือ
เซรั่ มคาเทชิ น และเซรั่ มฟั กข้าว โดยผลิ ตภั ณ ฑ์ ทั้ งสองต ารับมี ประสิ ทธิภ าพ
ในการลดเลื อนริ้ วรอย (anti-wrinkle) มีฤ ทธิ์ยับ ยั้ง ของเอนไซม์ไ ทโรซิเ นส
ซึ่งเป็น เอนไซม์ก ระตุ้น ผิว ให้มีการผลิต เมลานินที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝ้า กระ
และจุดด่างดา และเอนไซม์ MMP-1 ซึ่งเป็นเอนไซม์กระตุ้นการสลายคอลลาเจน
และจะนาไปผลิตและทดสอบตลาดต่อไป

ต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูฟื้นบารุง
เส้นผมที่มีส่วนประกอบของสาร
สกัดจากหญ้าถอดปล้อง

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเซรั่มคาเทชิน
และฟักข้าว

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ที่มีศักยภาพ จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพืชสมุนไพร (หญ้าถอดปล้อง
สีฟันคนทา และฮ่อสะพายควาย) (2) กลุ่มพืชกาจัดแมลง (หนอนตายหยาก) และ (3) กลุ่มพืชน้ามันหอมระเหย
(มะแขว่น) เพื่อนาไปเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เวชสาอางต่อไป
2. ผลิตภัณ ฑ์จากงานวิจัย จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ลดฝ้าจากฝาง (2) ผลิตภัณ ฑ์
ลดริ้วรอยจากสีฟันคนทา และ (3) ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นจากชาเมี่ยง
3. แนวทางการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ คือ sunscreen hair serum ซึ่งจะได้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป
4. แนวทางการผลิตแชมพูกาจัดเหาในระดับชุมชน โดยได้ทาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแชมพู
กาจัดเหาแก่ผู้สนใจ รวมทั้งทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
5. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) แฮร์มาสก์สาหรับหมักผมหงอก (2) แฮร์สเปรย์สาหรับ
ผมหงอก (3) แฮร์มาสก์สาหรับหมักผมเสีย (4) ผลิตภัณฑ์บารุงผมแบบไม่ต้องล้างออก (leave on) สาหรับ
ผมเสี ย (5) แชมพู ฟื้ นบ ารุ งเส้ นผมที่ มี ส่ วนประกอบของสารสกั ดจากหญ้ าถอดปล้ อง (6) เซรั่มคาเทชิน และ
(7) เซรั่มฟักข้าว
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง 2 ผลิตภัณฑ์
2. น าผลการวิ จั ย ไปถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้แ ละกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ แ ก่ เกษตรกร
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ให้สามารถผลิตสาหรับใช้เองหรือจาหน่ายในระดับชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากหญ้าหวานอบแห้ง พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝื่นอย่างยั่งยืน
บ้านฟ้าสวย)
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3. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
3.1 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อราและ
ลดการหลุดร่วงของเส้นผม
3.2 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับห้องปฏิบัติการ
3.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง
นาไปผลิตและจาหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยจะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตเชิงปริมาณ และศึกษาแนวทางการผลิต
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความพึงพอใจและตลาด
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โครงการศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน
การศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการ
และคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมจะปลูกทดสอบสาหรับการปลูกป่าชาวบ้านของเกษตรกรตามแนวพระราชดาริ
เกี่ยวกับการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ระดับความสูงจากน้าทะเลแตกต่างกัน และเพื่อศึกษา
ศักยภาพและสถานภาพของไม้สนพื้นเมือง และสนต่างถิ่นในด้านโครงสร้าง กาลังผลิต สมบัติไม้ รูปแบบการใช้
ประโยชน์ และความต้องการใช้ไม้ ในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ (หน่วยย่อยห้วยงู) สรุปผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาชนิดไม้และการใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน
โดยทาการคัดเลือกพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ตามระดับความสูง
ของพื้นที่ 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่สูงค่อนข้างต่า (500-800 เมตร) พื้นที่สูงปานกลาง
(800-1,100 เมตร) และพื้น ที่สู งค่อนข้างมาก (มากกว่า 1,100 เมตรขึ้น ไป)
ระดับความสูงละ 3 แห่ง รวม 9 แห่ง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการผสมผสานทั้งการสุ่มเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 391 ครัวเรือน การสารวจ
ชนิดไม้ในป่าที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ ไม้ตามเส้นทางเดินหาของป่าในพื้นที่
ตั ว แทนแต่ ล ะระดั บ ความสู ง รวม 3 แห่ ง และจั ด ประชุ ม ระดมสมองและ
คัดเลือกชนิดไม้ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ในพื้ น ที่ สู ง ค่ อ นข้ า งมาก มี ป ริ ม าณการใช้ ไ ม้ ฟื น เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ
7.2 ลูกบาศก์เมตรต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาเป็นพื้นที่สูงปานกลางและพื้นที่
การสารวจชนิดไม้ในพื้นที่ป่า
ที่ชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์
สู งค่ อนข้ างต่ า มี ปริ มาณการไม้ ฟื นเฉลี่ ยเท่ ากั บ 5.2 และ 4.6 ลู กบาศก์ เมตร
ต่อครัวเรือนต่อปี ตามลาดับ การใช้ไม้ไผ่เพื่อใช้สอยในครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สูงค่อนข้างมาก
มีปริมาณการใช้ ไม้ไผ่เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 52.3 ลาต่อครัวเรือนต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สูง
ปานกลางและพื้นที่สูงค่อนข้างต่า มีปริมาณการใช้ไม้ไผ่เฉลี่ยเท่ากับ 46.7 และ
44.5 ลาต่อครัวเรือนต่อปี ตามลาดับ ในขณะที่ปริมาณการใช้ไม้ท่อนเพื่อนามา
แปรรู ป เพื่ อ สร้ า งบ้ า นเรื อ น เช่ น สั ก แดง ประดู่ และสนสามใบ พบว่ า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในพื้ น ที่ สู งค่ อ นข้ างต่ ามี ป ริม าณการใช้ ไม้ ท่ อ นเฉลี่ ย มากที่ สุ ด
เท่ า กั บ 7.3 ต้ น ต่ อ ครั ว เรื อ นต่ อ ปี รองลงมาเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในพื้ น ที่ สู ง
ปานกลาง และพื้ น ที่ สู งค่ อ นข้ างมาก มี ป ริ ม าณการใช้ ไม้ ท่ อ นเฉลี่ ย เท่ ากั บ
3.8 และ 3.2 ต้นต่อครัวเรือน สาหรับปริมาณการใช้ไม้กินได้โดยเฉพาะหน่อไผ่
ลักษณะใบ ดอก ผล ลาต้น
ของต้นจาปีป่า
ที่มีการเก็บหากันมากกว่าไม้ชนิดอื่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สูงค่อนข้างต่า
มีปริมาณการบริโภคหน่อไผ่เฉลี่ยมากที่สุ ดเท่ากับ 17.8 กิโลกรัมต่อครัวเรือน
ต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่สูงปานกลาง และพื้นที่สูงค่อนข้างมาก
มีปริมาณการบริโภคหน่อไผ่เฉลี่ยเท่ากับ 15.2 และ 12.2 กิโลกรัมต่อครัวเรือน
ต่อปี ตามลาดับ สาหรับชนิดไม้ที่ชุมชนต้องการปลูก ส่วนใหญ่เป็นไม้ฟืนและ
ไม้ใช้สอยในครัวเรือนมากกว่าไม้กินได้ โดยเฉพาะไม้ที่มีประโยชน์ 2 อย่างขึ้นไป
ชนิดไม้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพนาไปปลูกทดสอบการเติบโตในพื้นที่โครงการหลวง
ได้แก่ จาปีป่า ก่อเดือย แดง มะขามป้อม กาลังเสือโคร่ง ทะโล้ ลาพูป่า และ
ลักษณะใบ ดอก ผล ลาต้น
ของไม้แดง
มะแขว่น ซึ่งในแต่ละระดับความสูงของพื้นที่ จะเลือกชนิดไม้ให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
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2. การศึ ก ษาชนิ ด /พั น ธุ์ ไ ม้ ส นเพื่ อ ปลู ก เป็ น สวนป่ า และการอนุ รั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการหลวง
ผลการศึ ก ษา พบว่ า สถานภาพพื้ น ที่ ห น่ ว ยย่ อ ยห้ ว ยงู เป็ น ดิ น ร่ ว น
ปนทราย มี ค วามเป็ น กรดปานกลางถึ ง กรดจั ด มี ร ะดั บ อิ น ทรี ย วั ต ถุ
ที่ค่อนข้างสูง ดินมีความร่วนซุย และมีความลึกมาก ไม้สนสองใบ มีค่า
ดัชนี ความส าคัญ สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ยางเหี ยงและรัก ไม้สนสองใบ
มีขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางระหว่าง 4.5-98.4 เซนติ เมตร และมีความสู ง
ระหว่าง 2.3-40.5 เมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย 24.6 ต้นต่อไร่ ไม้หนุ่ม
และลู ก ไม้ มี ค วามหนาแน่ น เฉลี่ ย 17 และ 7.2 ต้ น ต่ อ ไร่ ตามล าดั บ
ลักษณะเนื้อไม้สนสองใบ
ไม้ ส นมี ป ริ ม าตร 16.2 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อไร่ มวลชี ว ภาพของส่ ว นที่ อ ยู่
เหนือพื้นดิน 14.542 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ส ามารถแบ่งแปลงป่า เพื่อวางแผนการตัดฟันออกเป็น 2 แปลง โดยใช้
แนวถนนและอ่างเก็บน้าเป็นขอบเขตพื้นที่ การวางแผนการตัดฟันโดยการเลือกตัดไม้ที่ถูกเผา เพื่อเก็บไม้เกี๊ยะ
และต้องพิจารณาความต้องการใช้ไม้สน และเลือกจานวนต้นที่เหมาะสมกับการตัดฟันจากตารางปริมาตรไม้
ร่วมด้วย ทั้งนี้การศึกษาทดสอบชนิดไม้สนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ อยู่ในระหว่างการเตรียมกล้า
และการปลูกเพื่อติดตามการเติบโต สาหรับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีที่ ดินเพาะปลู กเฉลี่ ย 5.5 ไร่ ต่อครัวเรือน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 67,148.20 บาทต่อปี รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ ย
62,899.67 บาทต่ อ ปี ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ใ นระดั บ มาก คิ ด เป็ น
58.1 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ไม้สร้างบ้าน ไม้ใช้สอย ไม้ฟืน และของป่า การใช้ประโยชน์ไม้สนในรอบ
1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า มี การใช้ไม้สนเพื่อสร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติมบ้านเฉลี่ ย 5.5 ต้นต่อครัวเรือน ไม้เกี๊ยะ
มีปริมาณการเก็บเฉลี่ย 65.5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ส่วนคุณสมบัติเชิงกลของสนสองใบ สนสามใบ สนคาริเบีย
สนโอคาร์ปา และสนเทคูนูมานี่ พบว่า เป็นไม้ที่มีน้าหนักเบาถึงปานกลาง ไม้สน
ต่ างถิ่ น มี ค่ าความแข็ งแรงและความยื ด หยุ่ น มากกว่ าสนพื้ น เมื อ ง สนสามใบ
มีความแข็งแรง และความยืดหยุ่นดีกว่าสนสองใบ สาหรับคุณสมบัติของสนต่างถิ่น
จะพบว่า สนโอคาร์ปามีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านความแข็งแรง และความยืดหยุ่น
ซึ่ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า สนต่ า งถิ่ น มี คุ ณ สมบั ติ เชิ ง กลที่ โ ดดเด่ น ในด้ า นการรั บ แรง
เป็ น โครงสร้างต่างๆ เช่น คาน ตง และโครงถักต่ างๆ เป็นต้น ไม้สนต่างถิ่ น และ
สนสามใบเหมาะที่จะใช้ทาเสาอาคาร เสาเข็ม คร่าวฝา และไม้รองหมอนรถไฟ เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติเชิงกลรอง เช่น ความแข็ง ความเหนียว ความต้านทาน
แรงฉี ก และความต้ านทานแรงถอนตะปู พบว่ า ไม้ ส นต่ างถิ่ น และสนสามใบ
ต้นกล้าไม้สนสองใบ
มีความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามคุณสมบัติเชิงกลรอง
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ข้อมูลชนิดไม้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพสาหรับนาไปปลูกในปีต่อไป จานวน 8 ชนิด ได้แก่ จาปีป่า ก่อเดือย
แดง มะขามป้อม กาลังเสือโคร่ง ทะโล้ ลาพูป่า และมะแขว่น
2. ข้อมูลด้านเมล็ดไม้ของไม้ท้องถิ่นที่จะปลูกทดสอบในพื้นที่จานวน 1 ชนิด ได้แก่ แดง
3. ข้อ มู ล สถานภาพของศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงวัด จัน ทร์ (หน่ ว ยย่ อ ยห้ ว ยงู) จ านวน 1 ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย สังคมพืช ลักษณะทางปฐพี สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางสังคม การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน
4. ข้อมูลคุณสมบัติเชิงกลของไม้สนพื้นถิ่น 2 ชนิด (สนสองใบและสนสามใบ) และสนต่างถิ่น 3 ชนิด
(สนคาริเบีย สนโอคาร์ปา และสนเทคูนูมานี่)
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แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การทดสอบการเติบโตของชนิดไม้ในพื้นที่ตัวแทนของโครงการหลวงในแต่ละระดับความสูง 3 ระดับ
2. การศึกษาเมล็ดไม้และกล้าไม้ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเพื่อการปลูกป่าชาวบ้าน
3. การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของไม้เพื่อการใช้ประโยชน์เนื้อไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การศึกษาวิธีการรักษาเนื้อไม้และแนวทางการใช้ประโยชน์
5. การสารวจชนิดแม่ไม้ที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการหลวง
6. การศึกษาการเติบโตของชนิดไม้สนและถิ่นกาเนิดของไม้สน
7. การศึกษาสมบัติของไม้สนพื้นเมืองและสนต่างถิ่นที่มีศักยภาพ
8. การศึกษาสมบัติและแนวทางการใช้ประโยชน์ยางสนจากสนพื้นเมืองและสนต่างถิ่นที่มีศักยภาพ
9. การศึกษาระบบวนวัฒน์ในการจัดการไม้สนพื้นเมือง/ต่างถิ่น
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โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวง
เพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็นต้นแบบของ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น และสอดคล้ อ งกั บ สภาพภู มิ สั งคม 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ (1) ชุ ม ชนป่ า เมี่ ย ง
(บ้านปางบง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง) (2) ชุมชนที่ทานาข้าวเป็นหลัก (บ้านดง ศูนย์ฯ แม่ลาน้อย และ
บ้ านแม่ข นิ ล เหนื อ ศู น ย์ ฯ ทุ่ งเริ ง) และ (3) ชุ ม ชนที่ มี ฐ านจากการปลู ก ฝิ่ น (บ้ านห้ ว ยขมิ้ น ศูน ย์ฯ แม่ แ ฮ)
โดยในปี พ.ศ. 2559 เป็นการทดสอบกิจกรรมเพื่อยกระดับชุมชนตามแผนการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวง
ในพื้นที่นาร่องต่อเนื่อง รวมทั้งการสรุปประเมินผลและถอดรูปแบบการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวง
ในแต่ ล ะสภาพภู มิ สั งคม ตามกรอบตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบโครงการหลวง 3 ด้ า น 21 ตั ว ชี้ วั ด
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด ด้านสังคม 8 ตัวชี้วัด และด้านสิ่งแวดล้อม 8 ตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละตัวชี้วัดตั้งแต่ 1-5 ค่าคะแนนรวมทั้ง 3 ด้านเท่ากับ 105 คะแนน โดยเป้าหมายตัวชี้วัดของชุมชน
ต้นแบบโครงการหลวงต้องมีค่าคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ไม่น้อยกว่า 4
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ดั ง นี้ (1) ชุ ม ชนป่ า เมี่ ย ง มี ผ ลการประเมิ น เพิ่ ม ขึ้ น จากระดั บ 3 (71 คะแนน)
เป็นระดับ 4 (92 คะแนน) คิดเป็นตัวชี้วัดที่มีการยกระดับ 83.33 เปอร์เซ็นต์ (2) ชุมชนที่ทานาข้าวเป็นหลัก
(บ้ านดง) มีผลการประเมิน เพิ่มขึ้น จากระดับ 3 (69 คะแนน) เป็นระดับ 4 (84 คะแนน) คิดเป็นตัวชี้ วัดที่มี
การยกระดับ 92.86 เปอร์เซ็นต์ (3) ชุมชนที่ทานาข้าวเป็นหลัก (บ้านแม่ขนิลเหนือ) มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น
จากระดับ 3 (71 คะแนน) เป็นระดับ 4 (86 คะแนน) คิดเป็นตัวชี้วัดที่มีการยกระดับ 92.30 เปอร์เซ็นต์ และ
(4) ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากระดับ 3 (72 คะแนน) เป็นระดับ 4 (88 คะแนน)
คิดเป็นตัวชี้วัดที่มีการยกระดับ 83.33 เปอร์เซ็นต์

ชุมชนป่าเมี่ยง
(บ้านปางบง)

ชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นหลัก
(บ้านดง)

ชุมชนที่ปลูกข้าวเป็นหลัก
(บ้านแม่ขนิลเหนือ)

ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น
(บ้านห้วยขมิ้น)

การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวง 4 ชุมชน ในช่วงก่อน ปี พ.ศ.2555 และหลังปีพ.ศ.2559

ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
1. ข้อกาหนดและตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในสภาพภูมิสังคม 3 รูปแบบ จานวน
3 ด้าน 21 ตัวชี้วัด
2. รูปแบบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และ
สอดคล้องกับ 3 สภาพภูมิสังคม (ป่าเมี่ยง นาข้าว เคยปลูกฝิ่น) 4 ชุมชน
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การศึกษาและทดสอบ
รูปแบบตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
กรณีศึกษาโครงการหลวง
การศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลู กไม้ผ ลบนพื้นที่สู ง 3 ชนิด (พลั บ
มะม่วง อาโวกาโด) ของมูลนิธิโครงการหลวง จานวน 12 แห่ง จากผลการศึกษา พบว่า แต่ละพื้นที่มีสภาพ
ภูมิประเทศ สภาพดิน และสภาพอากาศแตกต่างกัน มีการผันแปรสภาพอากาศในรอบปีคล้ายคลึงกัน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในเชิงปริมาณที่วัดได้ การคายระเหยของไม้ผลแต่ละชนิด พบว่า การคายระเหยจากพื้นที่ปลูก
มะม่วงสูงกว่าปริมาณน้าฝนที่ได้รับในบางเดือนและมากกว่าพลับกับอาโวกาโดด้วย จากการทดสอบแบบจาลอง
สภาพอากาศพบความสัมพัน ธ์อย่างชัดเจนระหว่าง Southern oscillation index (SOI) กับอุณ หภูมิสูงสุ ด
อุณหภูมิต่าสุดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมและปริมาณน้าฝนในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ซึ่งจาเป็นต้อง
ทดสอบความแม่นยาในปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาชนิ ดปานกลางและรุนแรง ส่วนแบบจาลอง
สภาพอากาศในระยะยาว (พ.ศ. 2531-2564) ระดั บ ภู มิภ าค ECHAM4-PRECIS พบว่าอุณ หภู มิ สู งสุ ด และ
อุณ หภูมิต่าสุดของพื้นที่ศึกษามีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าฝนรวมไม่แน่นอน และมีการผั นแปรระหว่างปี
ค่อนข้างสูง
การพัฒนาและทดสอบแบบจาลองพืชด้วยโปรแกรม SPSS จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพ
อากาศและผลผลิตของพลับ มะม่วงพันธุ์นวลคา และอาโวกาโดพันธุ์บัคคาเนีย จากการใช้ปัจจัยสภาพอากาศ
เป็นตัวแปร แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ใช้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันจากอุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้าฝน
จานวนวันที่มีฝนตก และความชื้นสัมพัทธ์อากาศในระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน
ซึ่งใช้พยากรณ์ ล่วงหน้ าได้ไม่เท่ากัน ผลการวิเคราะห์ให้ ความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญทางสถิติในการวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้น แสดงค่า P-value น้อยกว่า 0.05 ในทุกแบบจาลองพืช จึงให้ค่าความแม่นยาแตกต่างกันไป
ค่าสัมประสิทธิ์ (R) อยู่ระหว่าง 0.639-0.971 และได้แบบจาลองพืชที่มีความเฉพาะของพื้นที่ศึกษา จานวน
12 แบบด้วยกัน และได้ศึกษาตัวแปรของปัจจัยสภาพอากาศที่ มีผลกระทบต่อผลผลิตในแบบจาลองพืชพลับ
ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้าขุ่น และแบบจาลองพืชมะม่วงพันธุ์นวลคา
ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ได้ดาเนินการทดสอบตัวแปรของปัจจัยสภาพอากาศในแบบจาลองพืช
นี้ ด้วยจานวนข้อมูลที่น้อยลงเพื่อประเมินประสิทธิผลในการพยากรณ์ผลผลิตแล้ว พบว่า ตัวแปรของปัจจัย
สภาพอากาศในแบบจาลองพืชที่ศึกษานี้ มีผลกระทบต่อผลผลิตของพลับและมะม่วงพันธุ์นวลคาในพื้นที่ศึกษา
การนาแบบจาลองพืชไปใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการผลิตผลที่จาเป็นต้องได้รับ
การทดสอบและพั ฒ นาแบบจ าลองพื ช ให้ ส ามารถน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มกั บ ผลกระทบจาก
การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
การสารวจความต้องการใช้ข้อมูลสภาพอากาศของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบนพื้นที่สู ง
แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูงได้รับอิทธิพลจากการผันแปรของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบ
ต่อการให้ผลผลิตที่เกิดขึ้น ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางที่เกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นทางเลือกหนึ่ง
สาหรับการปรับตัวและการจัดการผลิตผล ดังนั้น มูลนิธิโครงการหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรมี
นโยบายและการวางแผนงานในการแจ้งข่าวให้กับเกษตรกรจะได้รับมือเตรียมพร้อมแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้า
ได้ ทั น ท่ ว งที ต่ อ ไป ทั้ งนี้ ในงานวิ จั ย นี้ ต้ อ งมี ก ารทดสอบความถู ก ต้ อ งและแม่ น ย าของแบบจ าลองดั งกล่ า ว
ในปี ที่ เกิ ด ปรากฎการณ์ เอนโซชนิ ด ปานกลางและรุ น แรงก่ อ นที่ จ ะน าไปใช้ ค าดการณ์ แ ละเชื่ อ มโยงกั บ
แบบจาลองไม้ผลต่อไป
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ตาราง แสดงแบบจาลองพืช (พลับ มะม่วง และอาโวกาโด) ของพื้นที่ศึกษา จานวน 12 แห่ง
ชนิดพืช
พลับ

มะม่วง
พันธุ์นวลคา
อาโวกาโด
พันธุ์บัคคาเนีย
หมายเหตุ

พื้นที่ศึกษา
สถานีฯ อ่างขาง
ศูนย์ฯ ห้วยน้าขุ่น
ศูนย์ฯ แม่แฮ
ศูนย์ฯ วัดจันทร์
ศูนย์ฯ หมอกจ๋าม
ศูนย์ฯ หนองเขียว
ศูนย์ฯ ขุนแปะ
ศูนย์ฯ พระบาทห้วยต้ม
ศูนย์ฯ หนองเขียว
ศูนย์ฯ ทุ่งเริง
ศูนย์ฯ ทุ่งเรา
ศูนย์ฯ หนองหอย

แบบจาลองพืช
YPA59 = 8713.64 - 83.00∑b3-6
YPH59 = 55757.11 - 4141.69c5 + 4274.31d3
YPM59 = 3830.93 + 6382.18b1
YPW59 = 3034.38 + 290.88a2
YMMJ59 = -207739.32 + 10342.55d5
YMNK59 = 16281.11 - 2142.74 b3
YMKP59 = 20367.87 - 976.80d4
YMPT59 = 16261.54 - 985.16a2
YVNK59 = 33151.79 - 114.26a6
YVTR59 = 43241.69 - 139.76a6
YVTO59 = -753.17 + 53.72f2
YVNH59 = 4116.18 + 66.52a1

a1 = ปริมาณน้าฝนสะสมเดือนมกราคม
a2 = ปริมาณน้าฝนสะสมเดือนกุมภาพันธ์
a6 = ปริมาณน้าฝนสะสมเดือนมิถนุ ายน
b1 = จานวนวันฝนตกสะสมเดือนมกราคม
b3 = จานวนวันฝนตกเดือนมีนาคม
c5 = อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ เดือนพฤษภาคม

d3 = อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ เดือนมีนาคม
d4 = อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ เดือนเมษายน
d5 = อุณหภูมติ ่าสุดเฉลีย่ เดือนพฤษภาคม
f2 = ความชื้นสัมพัทธ์สะสมเดือนกุมภาพันธ์
∑b3-6 = จานวนวันฝนตกสะสมเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
แบบจาลองสภาพภูมิอากาศและแบบจาลองพืช (พลับ มะม่วงพันธุ์นวลคา และอาโวกาโดพันธุ์บัคคาเนีย)
ของมูลนิธิโครงการหลวง จานวน 12 แห่ง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การทดสอบแบบจาลอง
สภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง 3 ชนิด (พลับ มะม่วง และอาโวกาโด)
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โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกาลอากาศสําหรับงานวิจยั และพัฒนาพื้นทีส่ ูงของประเทศไทย
การศึ ก ษาและจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล กาลอากาศสํ า หรั บ งานวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู งของประเทศไทย
มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงแบบจําลองการพยากรณสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงโดยใชขอมูลสภาพภูมิอากาศ
บนพื้นที่ราบบางปจจัย และสรางแบบจําลองสําหรับพยากรณสภาพภูมิอากาศบนพื้น ที่สูงโดยใชฐานขอมูล
สภาพภูมิอากาศที่บันทึกโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมไปถึงเปรียบเทียบความแมนยํา
ของแบบจําลอง จากผลการศึกษา ไดทําการปรับปรุง พัฒนา และสรางแบบจําลองสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
ดวยเทคนิคโครงขายประสาทเทียมผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ที่สามารถพยากรณสภาพภูมิอากาศ ไดแก
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณน้ําฝนสะสม ทั้งรายสัปดาห รายเดือน และรายป ซึ่งแบบจําลองที่ได
มีความแมนยําที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต รวมไปถึงการเชื่อมโยงฐานขอมูลแบบจําลองการพยากรณ
ด วยการใช โปรแกรม (Software) และแสดงผลการพยากรณสภาพภู มิ อากาศบนพื้ นที่ สู งผ านทางเว็ บไซตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยระบบการทํางานของโปรแกรมการพยากรณ สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
ประกอบด ว ย (1) การส ง ผ า นและนํ า เข า ข อ มู ล สถานี ต รวจวั ด อากาศในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวง จะทําการบันทึกขอมูลสภาพภูมิอากาศทุก 5 นาที และจัดเก็บไวฐานขอมูลของสถานีฯ
ซึ่งขอมูลสภาพภูมิอากาศดังกลาว ไดแก อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุด ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธ และระยะทางลม
จากนั้น ขอมูลจะถูกสงไปยังเครื่อง server ที่ใชในการติดตั้งระบบ และ Schedule Task (2) การแปลงขอมูล
เนื่องจากการทํางานของระบบเดิมของทางสถาบันฯ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุก 5 นาที แตการพยากรณ
อากาศในการศึกษาครั้งนี้ตองใชขอมูลรายวัน Schedule Task จะทําการแปลงขอมูลเปนรายวัน จากนั้นจะสง
ขอมู ล ที่ เรีย บเรี ยงใหม ไปยั งฐานข อมู ล กลาง (Central database) ในเวลา 00.00 น.ของทุ กวัน นอกจากนี้
Schedule Task จะทํ าการแปลงข อ มู ล เป น รายให อยู ในรู ป แบบตารางไฟล Excel (Data Files) เพื่ อ ใช ใน
การรันโปรแกรมดวย (3) การคํานวณและแสดงผลการพยากรณ การคํานวณขอมูลพยากรณสภาพภูมิอากาศ
จะใชวิธีการสั่งรันโปรแกรมแบบ Manual โดยผูดูแลระบบ ขอมูลที่ ปอนเขาและสงออกจากโปรแกรมจะอยูใน
รูปแบบตารางไฟล Excel และ (4) การเชื่อมโยงขอมูลและการแสดงผลผาน Website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง (องค การมหาชน). ในการพยากรณ อากาศ จํ าเป นต องมี บุ คลากรดํ าเนิ นการสั่ งการทํ างานของระบบ
เพื่อประมวลผลขอมูลผานหนาเวปไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) การแสดงผล (Web
base application) ที่พัฒนาขึ้นโดยใชภาษา PHP และ Code Igniter Web Framework ซึ่งผูใชสามารถเขาถึง
และใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต ดวย browser ที่ตองทําการยืนยันตัวตนผานระบบกอน (Login) โดยผูใช
สามารถเลือกสถานีตรวจวัดอากาศ ประเภทชุดขอมูล และคาบเวลาที่ตองการพยากรณ สวนขอมูลการแสดงผล
การพยากรณผานหนาเวปไซด สวพส. จะแสดงในรูปแบบของแผนภูมิแทงที่มีแกน x แสดงคาบเวลา และแกน y
แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศที่เลือก โดยขอมูลการพยากรณดังกลาวสามารถบันทึกผลและเรียกดูยอนหลังได

ตัวอยางหนาสืบคนการพยากรณอากาศบนพื้นที่สูง
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โครงสรางระบบฐานขอมูลการพยากรณอากาศบนพื้นที่สูง

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ระบบพยากรณสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
นําองค ความรูที่ได ในป พ.ศ. 2559 ไปใชต อยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2560 ไดแก การทดสอบระบบ
ฐานขอมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเพื่อชุมชนพื้นที่สูง
มูล นิ ธิโครงการหลวงร่ ว มกั บ สถาบั น วิจัย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู งได้ด าเนิ น งานเพื่ อจั ดการสิ่ งแวดล้ อ ม
บนพื้นที่สูงกรณีปัญหาน้าเสียและขยะมูลฝอยซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชุมชนคาร์บอนต่า อย่างไรก็ตาม
หลายพื้นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากข้อจากัดของสภาพพื้นที่และเงื่อนไขชุมชน ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นต้อง
ศึกษาวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเพื่อให้ได้ระบบจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมพื้นที่สูงและ
นาร่องดาเนินการร่วมกับชุมชน ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การจัดการน้าเสียในระดับครัวเรือน/ชุมชน ดาเนินการทดสอบในพื้นที่ 6 ชุมชนบนพื้นที่สูง ได้แก่
(1) บ้ า นหนองหอยเก่ า ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงหนองหอย
(2) บ้ านป่ าเกี๊ย ะน้ อ ย ศู น ย์พั ฒ นาโครงการหลวงแม่แ ฮ (3) บ้ าน
ขุ น กลางเก่ า สถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท์ (4) บ้ า นนอแล
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (5) บ้านขอบด้ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
(6) บ้านดอยช้าง โครงการพัฒ นาพื้นที่สู งแบบโครงการหลวงวาวี
ผลวิจัยพบว่า ชุมชนทุกแห่งไม่มีการจัดการน้าเสียภายในครัวเรือน
ก่อนปล่อยทิ้ง ขาดการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ด้านการจัดการ
การเก็บตัวอย่างน้าเสียจากครัวเรือน/ชุมชน
น้าเสียอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การเก็บตัวอย่างน้าเสียภายในชุมชน
จากแต่ละกิจกรรมหลัก รวม 155 ตัวอย่าง 3 ฤดูกาล เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน
โดยเฉพาะค่าบีโอดี ฟอสเฟต ของแข็งทั้งหมด และฟีคอลโคลิฟอร์ม
นอกจากนี้ยังพบว่า น้าเสียจากร้านอาหารไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด
รองลงมาคือ น้าเสียจากครัวเรือน ทั้งนี้ชุมชนที่พบจานวนตัวอย่าง
น้ าเสี ยที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ มากคื อ บ้ านนอแล คิ ดเป็ น 69 เปอร์เซ็ นต์
ผลการออกแบบระบบการจัดการน้าเสียที่เหมาะกับชุมชนบนพื้นที่สูง
ลักษณะกลไกของถังดักไขมัน
พบว่า แต่ละครัวเรือนควรติดตั้งถังดักไขมัน และถังกรอง ส่วนระดับ
ชุมชนควรทาบึงประดิษฐ์หรือบ่อปรับเสถียร
2. การจัดการขยะครัวเรือน/ชุมชน ผลการศึกษาสถานการณ์ สาเหตุปัญหาขยะ และแนวทางจัดการ
สรุปได้ว่า ชุมชนส่วนใหญ่เก็บรวบรวมขยะแบบไม่มีการคัดแยกประเภท มีระบบการขนส่งขยะเพื่อนาไปกาจัด
แต่ไม่ถูกหลั กสุ ขาภิ บาล ยั งไม่มีการประชาสั มพันธ์และให้ ความรู้ด้ านการจัดการขยะที่ถูกต้องจากหน่วยงาน
ผลการสุ่มเก็บตัวอย่างขยะจากตัวแทนครัวเรือนและร้านค้าในชุมชนเพื่อหาปริมาณและสัดส่วนขององค์ประกอบ
ขยะด้วยวิธีแบ่งสี่ (Quartering) พบว่า บ้านนอแล มีอัตราการทิ้งขยะต่อคนต่อวันสูงสุด 0.933 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
รองลงมาคือ บ้านขอบด้ง บ้านขุนกลางเก่า บ้านหนองหอยเก่า บ้านดอยช้าง และบ้านป่าเกี๊ยะน้อย (0.268, 0.185,
0.070, 0.061 และ 0.052 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ตามล าดับ) สาหรับ
สัดส่วนขยะที่พบมากสุดของชุมชนบ้านหนองหอยเก่าและบ้านดอยช้าง
คื อ ขยะอิ น ทรี ย์ คิ ดเป็ น 59 และ 37 เปอร์ เซ็ นต์ ของขยะทั้ งหมด
ตามล าดั บ ส่ วนบ้ านป่ าเกี๊ ย ะน้ อยและบ้ านนอแล พบขยะรี ไซเคิ ล
43 และ 68 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในขณะที่บ้านขุนกลางเก่า พบว่า
ขยะอิ น ทรี ย์ แ ละขยะรี ไซเคิ ล มี สั ด ส่ ว นมากสุ ด ซึ่ งมี ค่ าเท่ ากั น คื อ
36 เปอร์เซ็นต์ และบ้านขอบด้งมีขยะทั่วไป คิดเป็น 44 เปอร์เซ็นต์ โดย
ประเภทขยะที่มีสัดส่วนมากที่สุด แต่ละชุมชนจะนาไปหาสาเหตุหลัก
การวิเคราะห์องค์ประกอบขยะ
และกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนตามหลักสุขาภิบาล
ด้วยวิธี Quartering
ได้แก่ การกาจัดหรือลดปริมาณด้วยการนาไปใช้ประโยชน์
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ผลผลิตที่ส้าคัญของงานวิจัย
1. ระบบการจั ด การน้ าเสี ย ที่ เหมาะสมกั บ ชุ ม ชน จ านวน 2 ระบบ แบ่ งเป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ
ครัวเรือน ได้แก่ ติดตั้งถังดักไขมันและถังกรอง และระดับชุมชน ได้แก่ การทาบึงประดิษฐ์หรือบ่อปรับเสถียร
2. แนวทางการจั ดการขยะที่เหมาะสมกับ ชุมชน จานวน 1 แนวทาง คือ การคัดแยกประเภทขยะ
จากนั้นนาไปการกาจัดหรือลดปริมาณด้วยการนาไปใช้ประโยชน์
แผนการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส่งมอบรายงานผลการวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง สานักพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 (โครงการต่อเนื่อง) โดยมี
กิจกรรมที่ดาเนินการวิจัยต่อเนื่อง ดังนี้
2.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Primary Data Collection)
2.2 การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (Public Participation
Approach Analysis)
2.3 การวางแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและวิธีการจัดการขยะ
รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการขยะและน้าเสียของชุมชน (Project Planning and Design)
2.4 การดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการแก้ไขบรรเทา พัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการขยะ
และน้าเสียของชุมชน (Projects Implementation)
2.5 การประเมิน และวิเคราะห์ผลการดาเนินกิจกรรมและสรุปบทเรียนของการดาเนินโครงการ
(Project Evaluation)
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แผนงานที่ 3
แผนงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองได้ ภ ายใต้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based research program) จึงมีวิธีการดาเนินวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม (participatory action research) รูปแบบการเก็บข้อมูล คือ การศึกษา
เรีย นรู้ ร่ว มกัน การเข้าร่ว มกิจ กรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรและระบบนิ เวศ และการออกแบบทดลอง
(experiment design) ทั้งนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุน
การแก้ไขปั ญ หาและพัฒ นาระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของเขตเกษตรนิเวศของชุมชน
บนพื้นที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยของแผนงาน ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์และจาแนกประเภทของเขตเกษตรนิเวศในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
2. เพื่อวิเคราะห์ปั ญ หา ศักยภาพของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒ นาของโครงการพัฒ นาพื้นที่สู ง
แบบโครงการหลวง
3. เพื่อกาหนดและดาเนิ น งานวิจัยแก้ไขปัญ หาและเสริมสร้างศักยภาพระบบเกษตรของท้องถิ่น
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
4. เพื่อประเมินและสรุปผลระบบเกษตรที่เหมาะสมกับเขตเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูง
พื้นที่ศึกษา ชุมชนบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง
1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคา จังหวัดน่าน
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จังหวัดตาก
4. โครงการพัฒ นาพื้น ที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญ หาพื้นที่ปลู กฝิ่ นอย่างยั่งยืนขุนตื่นน้อย
จังหวัดเชียงใหม่
5. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย
6. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิจัยในรายประเด็น ประกอบด้วย โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา
เยาวชนบนพื้นที่สูง โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง และโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง
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โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคา
โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคา ดาเนินงานต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนปลูกข้าวโพดโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืช
ทางเลือก ซึ่งแบ่งออกเป็นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ (1) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ของชุมชน โดยเน้น
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วที่ ดี เพื่ อ ให้ มี ข้ า วเพี ย งพอส าหรั บ บริโ ภคในชุ ม ชน การเพิ่ ม รายได้ จ ากพื ช เดิ ม และ
พืชทางเลือกที่มีศักยภาพ (2) สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู โดยการปลูกข้าวโพดไม่เผาร่วมกับการฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดิน เน้นการฟื้นฟูพืช อาหาร พืชสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และยังให้ความสาคัญ
ต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ทากินของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร โดยประยุกต์ใช้ระบบ
วนเกษตร (3) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการศึกษากระบวนการพัฒ นากลุ่มภายในชุมชน เช่น
กลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด และกลุ่มผู้แปรรูปพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสรุปผลการดาเนินงานดังนี้
1. การทดสอบระบบการปลูกข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนและ
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ดาเนินงานในปีที่ 2 พบว่า การปลูกข้าวโพด
โดยไม่ เผาและปลู ก เหลื่ อ มด้ ว ยถั่ ว แปะยี ให้ ผ ลผลิ ต เมล็ ด ข้ า วโพด
605 กิ โลกรั ม /ไร่ และปลู ก ข้ า วโพดโดยไม่ เผาและปลู ก เหลื่ อ มด้ ว ย
ถั่วนิ้วนางแดง ให้ผลผลิตเมล็ดข้าวโพด 711 กิโลกรัม/ไร่ และวิธีการ
ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและมีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูกมีผลผลิตน้อยที่ สุด
417 กิโลกรัม /ไร่ และปริ มาณตะกอนดินที่ ถูกชะล้ างโดยวิธีการปลู ก
การปลูกข้าวโพดเหลือ่ มด้วยพืชตระกูลถั่ว
ข้าวโพดไม่เผาและปลูกถั่วมีปริมาณตะกอนดินน้อยที่สุด 1.2 ตัน/ไร่
2. การทดสอบการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลักที่เหมาะสมกับ
ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง โดยการปลู ก ข้ า วต้ น เดี ย วร่ ว มกั บ การจั ด การ
ธาตุ อ าหารพื ช ได้ ผลผลิ ตเฉลี่ ยข้ าวพั นธุ์ สั นป่ าตอง 805 กิ โลกรัม /ไร่
ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดพันธุ์ปนมาแล้ว 2 ปี
3. การทดสอบพื ชทางเลื อกที่ สร้ างรายได้ ในชุ มชนร่ วมกั บ
เกษตรกร คัดเลื อกชนิ ดพื ชมาทดสอบ 2 ชนิ ด ได้ แก่ เฮมพ์ และมะม่ วง
โดยวางแผนทดสอบการปลู กเฮมพ์ ร่ วมกั บเกษตรกร 7 ราย สามารถ
การทดสอบการเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก
เก็บผลผลิตได้เพียง 4 ราย อีก 3 รายที่ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ เนื่องจาก
ปลูกช้าและเกิดฝนทิ้งช่วงในระหว่างที่ต้นเฮมพ์กาลังงอก โดยผลผลิตต้นสด
ที่เก็บเกี่ยวได้อยู่ระหว่าง 240-1,422 กิโลกรัม/ไร่ ในส่วนของการทดสอบ
การปลูกมะม่วงเพื่อสร้างรายได้ ในแปลงเกษตรกร 6 ราย (เริ่มปลูกมะม่วง
ไปในปี 2557) ได้ติดตามให้คาแนะนา รวมทั้งอบรมการเปลี่ยนยอดพันธุ์
ให้ แก่ เกษตรกร ซึ่ งปี นี้ การเปลี่ ยนยอดแล้ วติ ดเป็ นต้ นใหม่ นั้ น มี อั ตรา
การรอดตายร้อยละ 55-60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสาเหตุอาจมาจากสภาพอากาศ
แปรปรวน สาหรับพันธุ์มะม่วงที่นามาเปลี่ยนยอด ได้แก่ นวลคา น้าดอกไม้
โชคอนันต์ มันขุนศรี ปาล์มเมอร์ และอาร์ทูอีทู
การทดสอบพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ในชุมชน
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4. การศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พืชอาหารและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุ ม ชน ได้ ศึ ก ษาสถานการณ์ พื ช อาหารท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชนและท าการฟื้ น ฟู ดั งนี้ (1) พื ช อาหารสู ญ หาย
7 ชนิ ด ได้แก่ แตงไทยผลกลม ถั่ ว ฝั กยาวพื้ น บ้ าน ฟั ก เขีย วหลี บ มะเหิ ด ถั่ ว ลอด ข้ าวโพดขี้ หมา และเมี่ ย ง
(2) พืชอาหารหายาก 9 ชนิด เช่น แตงกวาพื้นบ้าน ฟักทองไข่เน่า มะเขือยาว มะเขือหลีบสีม่วง จะริว เกี๋ยงพา
มะเขื อ หลี บ สี ข าว พริ ก แซว และมะเกว๋น นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การปลู ก การปฏิ บั ติ ดู แ ลรั ก ษา
พืชอาหารท้องถิ่นในชุมชน จานวน 36 ชนิด
5. การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบวนเกษตรในพื้นที่ ได้คัดเลือกรูปแบบระบบวนเกษตรมาทดสอบ
2 รูปแบบ คือ (1) การปลูกพืชแบบสลับแถว โดยเกษตรกรมีการนาไผ่รวก การบูร มาปลูกเป็นแถบแซมด้วย
ข้าวโพด สับ ปะรด และปลูกแฝกขวางตามแนวระดับ และ (2) การปลูกพืช แบบผสมผสาน โดยมีไม้ยืนต้น
เป็นสักเป็นไม้หลัก หรือไม้ประธาน มีไม้ผลคือ มะม่วง เงาะ อาโวกาโด ภายในแปลงมีการปลูกไผ่หลายชนิด
ได้แก่ ไผ่หวานอ่างขาง ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุง และ ไผ่เป๊าะ ส่วนพืช รองหรือพืชระยะสั้นที่มีการหมุนเวียนปลูก
ภายในแปลง คือ สัปปะรดและกล้วย แปลงทดสอบรูปแบบวนเกษตรทั้งสองรูปแบบมีการจัดทาระบบอนุรักษ์
ดิ น และน้ าด้ ว ยการปลู ก แฝกขวางแนวลาดชั น และล้ อ มต้ น มะม่ ว ง นอกจากนั้ น ได้ น ากล้ าไม้ ป่ า ไม้ โตเร็ ว
ปลูกเสริมบริเวณแนวเขตแปลงและร่องน้า เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ปลูกข้าวโพดได้อีกสองปีก่อนที่พืชหลัก
ทีน่ าไปปลูกจะเจริญเติบโตเต็มที่และให้ผลผลิต
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกร ลดการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกข้าวโพด โดยนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่ว
มีระบบอนุรักษ์ดินและน้าด้วยหญ้าแฝกและสัปปะรดตามแนวระดับ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2. การเพิ่มผลผลิตข้าวนาโดยการปลูกข้าวต้นเดี่ยวและคัดเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ในปีที่ 2 พบว่าพันธุ์สันป่าตอง
ให้ผลผลิต เฉลี่ย 805 กิโลกรัม/ ไร่ เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์ 97.73 เปอร์เซ็นต์
3. คัดเลือกพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ทดแทนข้าวโพด 3 ชนิด ได้แก่ ฟักทอง เฮมพ์ และมะม่วง
4. สถานการณ์พืชอาหารท้องถิ่นในชุมชนและดาเนินการฟื้นฟู ดังนี้ (1) พืชอาหารสูญหายทั้งหมด 9 ชนิด
ทาการฟื้นฟูไปจานวน 7 ชนิด (2) พืชอาหารหายากขาดแคลนทั้งหมด 12 ชนิด ทาการฟื้นฟูไปจานวน 9 ชนิด
5. จัดทาคู่มือการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาพืชอาหารท้องถิ่นในชุมชน จานวน 36 ชนิด
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การศึกษาระบบเกษตร
นิเวศในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคาเพื่อฟื้นฟูระบบเกษตรอย่างยั่งยืน
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โครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย
โครงการพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้ว ย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบเทคโนโลยี การปลู กพื ช เศรษฐกิจให้ มีคุ ณ ภาพและความปลอดภั ยในพื้ นที่ โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ สู ง
แบบโครงการหลวงป่ ากล้ ว ย อ.จอมทอง จ.เชี ย งใหม่ เกษตรกรชาติ พั น ธุ์ ม้ ง พื ช ทดสอบ คื อ กะหล่ าปลี
ผักกาดขาวปลี พริกหวาน และอาโวกาโด สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การปรั บ ปรุ งระบบการปลูก พื ช เศรษฐกิ จชนิ ด เดิ ม ของชุ ม ชนให้ ป ลอดภั ยจากสารพิ ษ และ
มีคุณภาพ การเพาะกล้าในถาดหลุมและใช้วัสดุเพาะกล้าผสมจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตต้นพืช 3 ชนิด
การเตรีย มแปลงปลู กแบบขั้น บั น ได การปรับ สภาพดินด้ว ยปูน โดโลไมท์ก่อนปลู ก 30 วัน การใช้ขี้ไก่ห มั ก
หิ น ฟอสเฟตกั บ ปุ๋ ย เคมี ร องก้ น หลุ ม ก่ อ นปลู ก การฉี ด พ่ น พด.2 พด.7 แคลเซี ย ม คอปเปอร์ และโบรอน
หลังย้ายปลูก 4 ครั้ง การใช้ชีวภัณฑ์เกษตรจากผลงานวิจัยเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืช หากจาเป็นสามารถใช้
สารเคมีได้ พบว่า ในพื้น ที่ทดสอบ 1 งาน เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยทาให้ ต้นกะหล่าปลี เจริญ เติบโตดีและ
น้าหนักต่อหัวสูง เก็บผลิตผลได้สูงสุด 3,272 กิโลกรัม มีต้นทุนค่าปุ๋ย สารป้องกันกาจัด ศัตรูพืช อุปกรณ์เกษตร
แรงงานและการจ้าง รวม 5,156.75 บาท คิดเป็ นต้น ทุน 1.57 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ เกษตรกรทั่ วไป
ต้องจ่ายต้นทุนรวม 5,334.75 บาท แต่ได้ปริมาณผลิตผลสูงสุดเพียง 2,739 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุน 1.80 บาท
ต่ อ กิ โ ลกรั ม ส าหรั บ การทดสอบกั บ ผั ก กาดขาวปลี พบว่ า ต้ น ทุ น ของเกษตรกรทั่ ว ไปในแปลงปลู ก ใหม่
รวม 5,303.50 บาท ได้ผลิตผลสูงสุด 1,705 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุน 3.11 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแปลงทดสอบ
มีต้นทุน 5,106.75 บาท ได้ผลิตผลสูงสุด 2,145 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุน 2.38 บาทต่อกิโลกรัม
2. การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยจากสารพิษและ
มีคุณภาพ การปลูกพืชในโรงเรือนพร้อมการให้สารละลายธาตุอาหารพืชผ่านระบบน้าหยด และการใช้ชีวภัณฑ์
จากผลงานวิจัยเพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชกับพริกหวาน พบว่า เกษตรกรร่วมทดสอบได้ผลิตผล
สูงสุด 3 กิโลกรัม ส่วนเกษตรกรทั่วไปได้ 2.8 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาต้นทุนพบว่า เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยมีค่า
สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช 3.92 บาทต่อต้น และต้นทุนรวม 51.19 บาทต่อต้น คิดเป็น 17.06 บาทต่อกิโลกรัม
ซึ่งต่ากว่า วิธีก ารของเกษตรกรทั่ ว ไปที่ มี ค่า 7.0 บาทต่อ ต้ น และ 60.25 บาทต่ อ ต้น คิ ด เป็ น 21.51 บาท
ต่อกิโลกรั ม (3) วิธีการรักษาโรคโคนเน่ ารากเน่า Phytopthtora ของอาโวคาโด ด้วยการฉีดสารฟอสอีทิล อะลูมิเนียมที่ลาต้นพบแผลเน่าต่าสุด คิดเป็นพื้นที่ 5 เปอร์เซ็นต์ รอบลาต้น รองลงมาคือ การฉีดสารฟอสฟอนิกแอซิด
ร่วมกับการโรยปูนโดโลไมท์ลงดินรอบโคนต้น การใช้ชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัยทั้งการโรยลงดินและการฉีดเข้า
ลาต้น โดยพบแผล 10 เปอร์เซ็นต์

แปลงปลูกพืชแบบขั้นบันได

ลักษณะแผลลาต้นเน่าอาโวกาโด

โรงเรือนปลูกพริกหวาน
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ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย และศัตรูพืชกะหล่าปลีแบบปลอดภัย 1 เทคโนโลยี
2. เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย และศัตรูพืชผักกาดขาวปลีแบบปลอดภัย 1 เทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีการปลูกพริกหวานในโรงเรือนแบบปลอดภัย 1 เทคโนโลยี
4. ผลการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคลาต้นเน่าของอาโวกาโดแบบปลอดภัย 1 เรื่อง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การศึกษาวิจัยระบบ
เกษตรนิเวศพื้นที่สูงเพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงป่ากล้วย ให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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โครงการการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี วัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดม
สมบู ร ณ์ ใ นพื้ น ที่ เกษตรกรรมของชุ ม ชน (2) เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ความหลากหลายทางชี ว ภาพเพื่ อ เป็ น
แหล่งอาหารของชุมชนและ (3) เพื่อทดสอบพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง 2 หย่ อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านวะโดโกรและหย่อมบ้านตะละโจ สรุปผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกข้าวนา จากการทดสอบ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ พบว่า ผลผลิตเฉลี่ยข้าวนาเฉลี่ย 581 กิโลกรัมต่อไร่ ได้นาเมล็ด
พันธุ์ข้าวของเกษตรกรมาวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ และนาเมล็ดพันธุ์ที่ไปปลูกต่อในฤดูนาปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
เมล็ ดพัน ธุ์ที่ดีต่อไป ส่วนการทดสอบการเลี้ยงปลาร่วมในระบบข้าวนาบนพื้นที่สูง พบว่า แปลงที่ปลู กข้าว
แบบเดิมของเกษตรกรนั้นได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 509 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ปลูกข้าวร่วมกับระบบการเลี้ยงปลา
ได้ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 591 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแปลงที่ปลู กข้าวร่วมกับการเลี้ยงปลานั้นให้ ผลผลิตข้าวมากกว่า
แปลงที่ไม่เลี้ยงปลา 82 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรมีความพึงพอใจกับผลผลิตข้าวและปลาที่ได้ ซึ่งสามารถ
เป็นอาหารและจาหน่าย แต่เนื่องจากการเลี้ยงปลายังพบปัญหาหลายอย่าง เช่น น้าท่วมแปลงข้าว ดินทรุดตัว
และน้าป่า ซึ่งจะได้หาวิธีป้องกันแก้ไขต่อไป
2. การทดสอบการเพิ่ มผลผลิตและฟื้ น ฟู ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ในแปลงปลูกข้าวไร่ พบว่า
ผลผลิตข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 31.44 เปอร์เซ็นต์ ข้าวลีบลดลง เกษตรกรมีความพึงพอใจกับผลผลิตข้าวที่ได้
ส่วนการทดสอบการฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ ในแปลงข้าวไร่ โดย
จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าร่วมในแปลงข้าวไร่ เป็นการทดสอบ
ต่อเนืองปีที่ 2 ต่อจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ทาแปลง
สาธิ ต การปลู ก ข้ า วไร่ โ ดยมี ร ะบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า ร่ ว มกั บ
เกษตรกร จานวน 2 ราย ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ได้ทาการปลูกข้าว
และถั่วนิ้ วนางแดง แต่เนื่ องจากเมล็ ดข้าวถูกแมลงกัดกินทาให้
การปลูกข้าวไร่ที่มีระบบอนุรกั ษ์ดินและน้า
ได้รับความเสียหาย ข้าวไม่งอก จึงทาการปลูกถั่วแทน
3. การทดสอบพื ชทางเลือกเพื่ อสร้ างรายได้ พบว่า พืช ทางเลื อกระยะสั้ นที่ ทามาทดสอบ ได้แก่
ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชทางเลือกระยะยาว ได้แก่ อาโวกาโดและมะม่วง ซึ่งเป็นการปลูกทดสอบในปีที่ 1
4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชอาหารและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
ศึกษาสถานการณ์พืชท้องถิ่นและทาการฟื้นฟูพืชท้องถิ่น ใน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านวะโดโกร บ้านทีเซาะคี และ
บ้ านตะละโจ ดั งนี้ (1) พื ช อาหารสู ญ หายบ้ า นวะโดโกรทั้ งหมด จ านวน 3 ชนิ ด ท าการฟื้ น ฟู ไปจ านวน
2 ชนิด ได้แก่ ถั่วลันเตา แตงกวา (2) พืชอาหารสูญหายบ้านตะละโจทั้งหมด จานวน 1 ชนิด ทาการฟื้นฟูไป
1 ชนิด ได้แก่ กะนะซะ (3) พืชอาหารหายาก/ขาดแคลนบ้านวะโดโกรทั้งหมด จานวน 8 ชนิด ทาการฟื้นฟูไป
จานวน 4 ชนิด ได้แก่ เตอเกลอ ขิง ผักฮาก ผักชี (4) พืชอาหารหายาก/ขาดแคลนบ้านทีเซาะคี ทั้งหมด จานวน
5 ชนิด ทาการฟื้นฟูไป จานวน 2 ชนิด ได้แก่ ซะกู้กุ่ยและผักฮาก (5) พืชอาหารหายาก/ขาดแคลนบ้านตะละโจ
ทั้งหมด จานวน 2 ชนิ ด ทาการฟื้ น ฟูไป จานวน 2 ชนิด ได้แก่ ผั กหนาม และผั กฮาก และได้ส นับสนุนพื ช
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อาหารเพื่ อ ปลู ก เพิ่ ม แหล่ งอาหารทั้ งหมดจ านวน 7 ชนิ ด เช่ น ผั ก กาดดอย ถั่ ว ฟั ก ทอง ไผ่ กิ ม ซุ ง รวมทั้ ง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เกษตรให้แก่สมาชิกชุมชนเพื่อจัดทาสวนครัวบริเวณบ้าน
5. การวิจัยและพัฒนาเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ในชุมชน ได้ทาการตรวจสอบและ
ทบทวนข้อมูลความหลากหลายของเห็ดและภูมิปัญญาในการจัดการและใช้ประโยชน์จากเห็ดท้องถิ่นในชุมชน
2 ชุมชน ได้แก่ บ้ านวะโดโกรและบ้ านแม่ระเมิง ได้จานวน 71 ชนิด จากการทดสอบการเพาะเห็ดเพื่อเป็น
แหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่ระเมิงและบ้านวะโดโกร พบว่า เห็ดที่สามารถเจริญ
ได้ดี ได้แก่ เห็ดหูหนู รองลงมาคือเห็ดสกุลนางรม และทดสอบวิธีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นและแหล่งอาศัย
ของเห็ ด 2 กลุ่ ม ได้แก่ เห็ ด กลุ่ มมายคอร์ไรซ่า (เห็ ดไข่ห่ าน เห็ ดแดง เห็ ดตับ เต่า) และเห็ ดกลุ่ มผู้ ย่อยสลาย
(เห็ดหูหนู เห็ดซาง เห็ดลม)

กือมิยึ

กือตะยะ

กือตาลู

กือเบรอะ

ตัวอย่างเห็ดท้องถิ่นที่พบในชุมชน

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. การทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ โดยวิธีการปลูกข้าวต้นเดียว พบว่า ผลผลิต
ข้าวนาเพิ่มขึ้น 31 เปอร์เซ็นต์
2. การจัดการธาตุอาหารข้าวไร่โดยการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ (ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม
สังกะสี และโบรอน) ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์
3. สถานการณ์พืชท้องถิ่นของชุมชนพบว่า มีพืชอาหารสูญหาย และพืชอาหารหายาก ดังนี้ พืชอาหาร
ที่สู ญหาย 4 ชนิ ด ทาการฟื้นฟูไปจานวน 3 ชนิด ได้แก่ ถั่วลันเตา แตงกวา และกะนะ และพืชอาหารหายาก/
ขาดแคลน จานวน 12 ชนิด
4. ฟื้นฟูพืชอาหารจานวน 13 ชนิด ได้แก่ ถั่วลันเตา แตงกวา กะนะซะ เตอเกลอ ขิง ผักฮาก ผักชี ผักกาดดอย
ผักชีลาว ผักกูด ฟักทอง ถั่ว และไผ่กิมซุง และพืชสมุนไพรได้รับการฟื้นฟู 5 ชนิด ได้แก่ ไพล จอลอดิเดอพอก่อ
จ่อบือละ ตะซี่โกสะ และพอโทะเตะเลวา
5. การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลความหลากหลายของเห็ดและภูมิปัญญาในการจัดการและใช้ประโยชน์
จากเห็ดท้องถิ่นในชุมชน 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านวะโดโกร และบ้านแม่ระเมิงได้ จานวน 71 ชนิด ชุมชนรู้จัก 18 ชนิด
สามารถบอกชื่อท้องถิ่นได้ 17 ชนิด ส่วนเห็ดที่ไม่รู้จักจะไม่มีชื่อเรียก
6. เห็ดที่สามารถเจริญได้ดีได้แก่เห็ดหูหนู รองลงมาคือ เห็ดสกุลนางรม
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7. การทดสอบวิธีการอนุ รักษ์ ฟื้นฟูเห็ดท้องถิ่นและแหล่งอาศัยของเห็ดในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวะโดโกร
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีพืชอาศัยของเห็ดกลุ่มมายคอร์ ไรซ่ากระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยทาการเพาะขยายพันธุ์เห็ด 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มมายคอร์ไรซ่า (เห็ดไข่ห่าน เห็ดแดง เห็ดตับเต่า) และกลุ่มผู้ย่อยสลาย (เห็ดหูหนู เห็ดซาง เห็ดลม)
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
องค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การศึกษาระบบเกษตรนิเวศ
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและระบบนิเวศ
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตืน่ น้อย
ชุ ด โครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ครั ว เรือ นและระบบนิ เวศในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based research program) จึงมีวิธีการดาเนิน
วิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม (participatory action research) รูปแบบ
การเก็บข้อมูล คือ การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรและระบบนิเวศ
และการออกแบบทดลอง (experiment design) ทั้ งนั ก วิจั ย นั กพั ฒ นา และเกษตรกร โดยเน้ น การศึ ก ษา
นาร่องใน 4 หย่อมบ้าน คือ หย่อมบ้านขุนตื่นน้อย หย่อมบ้านปิพอ หย่อมบ้านเลอะกรา และหย่อมบ้านบราโกร
ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.1 พื้นที่นา พบพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในชุมชน
จานวน 5 ชนิด ได้แก่ ถั่วลันเตา ถั่วหวาน ผักกาดกวางตุ้งดอก ผักกาดกวางตุ้งต้น และผักชี

การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่นา

1.2 พื้น ที่ระดับ ความสู ง 800-1,000 เมตร ทดสอบเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิ ตพื ชเดิม คือ พลั บ
โดยทดสอบการเปลี่ ยนยอดจากพัน ธุ์ท้องถิ่นเป็นพันธุ์ P2 และฟูยู่ จานวน 150 ต้น พบอัตราการรอดตาย
90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ได้ก ารปลูก ทดสอบอาโวกาโดพันธุ์แฮสและบัคคาเนีย จานวน 136 ต้น ร่วมกับ
เกษตรกรจานวน 6 ราย ปลูกทดสอบวานิลลาร่วมกับต้นไม้ในป่า จานวน 50 ต้น ร่วมกับเกษตรกรจานวน
2 ราย และปลูกทดสอบมะม่วง 3 กรรมวิธี คือ (1) การปลูกจากต้นมะม่วงพันธุ์ดี จานวน 450 ต้น เกษตรกร
จานวน 23 ราย (2) การเปลี่ ยนยอดมะม่วงแก้วเป็น มะม่วงพันธุ์นวลคา จานวน 306 ต้น เกษตรกรจานวน
19 ราย และ (3) การทดสอบวิธีการเพาะเมล็ดเพื่อผลิตต้นตอ จานวน 891 เมล็ด ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ไม้ผลหย่อมบ้านเลอะกราและหย่อมบ้านบราโกร

การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชทางเลือกพื้นที่ที่ระดับความสูง 800-1,000 เมตร
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1.3 พื้นที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 เมตร ได้ทดสอบการเปลี่ยนยอดพลับจากพันธุ์ท้องถิ่นเป็น
พันธุ์ P2 และฟูยู่ จานวน 150 ต้น พบอัตราการรอดตาย 90 เปอร์เซ็นต์ และปลูกทดสอบอาโวกาโดพันธุ์แฮส
และบัคคาเนีย จานวน 300 ต้น ร่วมกับเกษตรกรจานวน 9 ราย และปลูกทดสอบวานิลลาร่วมกับต้นไม้ในป่า
จานวน 20 ต้น เกษตรกรจานวน 1 ราย
1.4 การทดสอบการปลูกพืชผักหลังนา เกษตรกรให้การยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับดี และสนใจ
เข้าร่วมงานทดสอบต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2560
1.5 การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกไม้ผลทั้งการเปลี่ยนยอดพันธุ์เดิมและการปลูกทดสอบ
พืช ชนิ ดใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 ต้น ไม้ผ ลมีการเจริญ เติบ โตดี แต่ยังคงต้ องเก็ บข้ อมูล การเจริญ เติบ โตต่ อไป
ในปี พ.ศ. 2560
2. การศึกษาการอนุรั กษ์ ฟื้ น ฟู และใช้ ประโยชน์พื ชสมุ น ไพรและพืช ท้องถิ่น โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ได้รวบรวมพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่น จานวน 13 ชนิด ได้แก่ มะขามป้อม นางแลว
โด่ไม่รู้ล้ม ยาสูบ รางจืด ยอดิน สาคูมอญ ผักหนอก มะขามแป เอื้องหมายนา ผักคราด สนุ่น หนาดหลวง และ
พืชสมุนไพรพื้นฐาน จานวน 18 ชนิด รวมทั้งร่วมกับผู้รู้ในชุมชน ครู และนักเรียน เพื่อจัดทาแปลงสมุนไพร
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งทดสอบการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ซิโจ่ปิ (ยาแก้ไอ) ยอดิน ผักแปมป่า
มะขามป้ อ ม และสนุ่ น และจั ดกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของผู้ รู้ ในชุ มชนเรื่ องสมุ นไพรท้ องถิ่ นที่ ใช้
ในการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่ครูและนักเรียน

การศึกษาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง พบว่า ชาวกะเหรี่ยง
มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานในพื้ น ที่ ที่ ไม่ ใช่ ร่ อ งลมแรงที่ มี พ ายุ ก ระหน่ า พื้ น ที่ ต้ อ งอยู่ ใกล้ แ หล่ งน้ าโดยเฉพาะล าห้ ว ย
ยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ราบในหุบเขามีลาห้วยไหลผ่านจะยิ่งดีเพราะจะได้ทานา ถ้าเป็นพื้นที่ไหล่เขาที่ทอดลงลาห้วย
ไม่สูงชันเกินไปจะพยายามปรับพื้นที่ให้เป็นนาขั้นบัน ได มีการขุดเหมืองสร้างฝายเล็กๆ เพื่อไว้เก็บน้า ในอดีต
ชาวกะเหรี่ยงจะดารงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่หมุนเวียน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ชาวบ้านก็จะปล่อยพื้นที่ไร่ทิ้ง
ไว้ประมาณ 7-10 ปี เพื่อรอให้ดินได้ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ การเตรียมที่ดินสาหรั บทาไร่
นั้น ชาวกะเหรี่ยงจะมีการหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกเป็นขั้นเป็นตอน โดยผู้ที่จะแผ้ วถางต้องไปสารวจ
ดูพื้นที่ก่อนว่าสภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ สภาพดินเป็นอย่างไร แล้วนากลับมาถามคนในหมู่บ้านว่า
สถานที่ ที่ เลื อกนั้ น เป็ น ของใคร เคยท ากิน มาก่ อนหรือไม่ หากมีก็ จะมี การบอกกล่ าวเพื่ อขอใช้พื้ น ที่ ท ากิ น
โดยชาวกะเหรี่ย งจะถือเหมือนกัน ว่า ที่ดิน ป่าไม้ ลาห้ วย ไม่มีเป็นของใคร แต่ใครอยากใช้ประโยชน์ต้องมี
การบอกกล่าวกันก่อน โดยปกติแล้วคนเฒ่าคนแก่จะคอยบอกคอยสอนคนรุ่นหลังอยู่เสมอว่า ที่ป่าดงจะมีผีคอย
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ดูแลรักษา ดังนั้นหากเข้าไปในป่าในดงไม่ควรที่จะหลบหลู่ดูหมิ่นให้ผีได้โกรธ เมื่อชาวกะเหรี่ยงได้มีการเลือก
พื้นที่ปลูก จับจองพื้นที่และเผาไร่แล้ว จะมีการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พืชหลัก
และพื ช รอง โดยจะปลู ก พื ช ทั้ ง สองอย่ า งผสมผสานกั น ในไร่ พื ช หลั ก ได้ แก่ ข้ า ว ซึ่ ง เป็ น อาหารหลั ก
พืชรอง ได้แก่ ผักกาด พริก แตง ฟัก ถั่ว ฯลฯ ส่วนในพื้นที่นาจะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. ชนิดพืชท้องถิ่นและพืชทางเลือกที่ เหมาะสมกับพื้นที่นา จานวน 5 ชนิด ได้แก่ คะน้าดอย ถั่วลันเตา
ถั่ ว หวาน ผั ก ชี และกวางตุ้ ง และชนิ ด พื ช ทางเลื อ กเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ สู ง จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ พลั บ
อาโวกาโด วานิลลา และมะม่วง
2. พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นของชุมชนได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์ จานวน
5 ชนิด ได้แก่ ซิโจ่ปิ (ยาแก้ไอ) ยอดิน ผักแปมป่า มะขามป้อม และสนุ่น
3. พืช สมุน ไพรและพืช ท้องถิ่น ได้รับการรวบรวม เพื่อสร้างแหล่ งเรียนรู้ส มุนไพรร่วมกับผู้ รู้ในชุมชน
ประกอบด้วย พืชสมุนไพรท้องถิ่น จานวน 13 ชนิด ได้แก่ มะขามป้อม นางแลว โด่ไม่รู้ล้ม ยาสูบ รางจืด สาคู
มอญ ผั กหนอก ยอดิน มะขามแป เอื้องหมายนา ผักคราด สนุ่น และหนาดหลวง และพืชสมุนไพรพื้นฐาน
จานวน 18 ชนิด ได้แก่ ย่านาง เก๊กฮวยขาว มะกรูด หนุมานนั่งแท่น ฝรั่ง ค้างคาวดา โหระพา สันพร้าหอม ชะอม
ยี่หร่า มะแวงต้น เสลดพังพอนตัวผู้ ว่านหางจระเข้ ใบเตย แมงลัก ชะพลู กะเพราะขาว และบอระเพ็ด
4. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง 1 รูปแบบ
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชโครงการหลวง
2. การศึกษาการปลูกพืชผักหลังนา
3. การศึกษาการปลูกพืชบนพื้นที่สูงร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้า
4. การขยาย/เพิ่มชนิดพืชทางเลือกสาหรับพื้นที่นาและพื้นที่สูง
5. การจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย
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โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรยั่งยืน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
การทดสอบเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช ภายใต้ ร ะบบเกษตรยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวงวาวี มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระบบการปลู กกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สู ง
(2) ศึกษาชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และรายได้ของเกษตรกร และ (3) ศึกษาและทดสอบระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอยช้าง สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึ ก ษาระบบการปลู ก กาแฟอราบิ ก้ า บนพื้ น ที่ สู ง อย่ า งยั่ ง ยื น พบว่ า การศึ ก ษาในกลุ่ ม
ที่ดาเนินการปรับปรุงสวนด้วยองค์ความรู้โครงการหลวง ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง การปลูกไม้บังร่ม และการใส่ปุ๋ย
บ ารุ งต้ น เกษตรกรจ านวน 8 ราย 16 ไร่ ต้ น ที่ มี ก ารตั ด แต่ งกิ่ งในระยะปี ที่ 2 ของการตั ด แต่ งกิ่ ง พบว่ า
มีการเจริญเติบโตของกิ่งใหม่ดี มีความสูงเฉลี่ย 100-150 เซนติเมตร และเริ่มให้ผลผลิตกับเกษตรกรได้แล้ว
จากการสารวจประมาณการผลผลิตในแปลงทดสอบ ผลผลิตสาหรับต้นกาแฟในแปลงทดสอบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
5 เปอร์เซ็น ต์ (แปลงตั ดแต่ งกิ่ ง ปี ที่ 2) เมื่ อเปรียบเทีย บกับ แปลงเดิ มของเกษตรกร ส่ ว นการเจริญ เติ บ โต
ของชนิดไม้ให้ร่มเงากาแฟ พบว่ามีความสูงเฉลี่ยใกล้เคียงกับต้นที่ปลูกในแปลงปลูกใหม่
2. การทดสอบชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่และรายได้ของเกษตรกร ผลการสารวจข้อมูล
ของพืชรายได้เดิมของเกษตรกรในพื้นที่บ้านดอยช้าง พบว่า พืชที่มีศักยภาพต่อหน่วยการผลิตมากที่สุด 3 ลาดับ
ได้แก่ องุ่น มะคาเดเมีย และพี้ช แต่การปลูกองุ่นในพื้นที่บ้านดอยช้างยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เกษตรกรยังต้องการให้มี
การพัฒ นาทักษะในการปลูกและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีผลผลิตองุ่น
จ าหน่ ายแล้ ว ราคาในฤดูฝนกิ โลกรั มละ 100 บาท ส่ วนในฤดูหนาวที่ ผลผลิ ตมีคุ ณภาพมากกว่า จะสามารถ
จ าหน่ ายได้ กิ โลกรั ม ละ 200 บาท และมี ป ริ ม าณความต้ อ งการเพิ่ ม ขึ้ น แต่ เกษตรกรยั งไม่ ส ามารถผลิ ตได้
ตามความต้องการของตลาด ชนิ ดพื ชที่เกษตรกรมีความสนใจปลูกร่วมกับกาแฟหรือปลู กเพื่อสร้างรายได้เพิ่ ม
นอกเหนือจากกาแฟอราบิ ก้า 3 ลาดับแรก ได้แก่ มะคาเดเมีย 60 เปอร์เซ็นต์ อาโวคาโด 20 เปอร์เซ็นต์ และ
องุ่น 20 เปอร์เซ็นต์
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วิธีการจัดการสวนแบบบูรณาการเพื่อการปลูกกาแฟอราบิก้าอย่างยั่งยืนและแปลงทดสอบการชะล้างพังทลายของดิน

3. การศึกษาและทดสอบระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอยช้าง
พบว่า ชุมชนบ้ านดอยช้างมีการใช้ทรัพยากรน้าที่มีอยู่จากัดโดยไม่มีกลุ่มบริห ารจัดการ ทาให้ เกิดข้อจากัด
ในการใช้น้ าเพื่อการอุป โภค บริโภค รวมถึงน้าเพื่อการเกษตร แต่เนื่ องจากการปลูกกาแฟ 90 เปอร์เซ็น ต์
อาศัยน้าฝน จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินในช่วงแรกของการศึกษา พบว่า ความอุดมสมบูรณ์
ของดินลดลง ซึ่งอาจจะเป็นอีกปัจจัยหลักที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของกาแฟอราบิก้า ดังนั้น จึงมีการศึกษา เรื่อง
แนวทางการจัดการดินที่เหมาะสมในระบบการปลูกกาแฟโดยทดสอบและศึกษาความรุนแรงของการชะล้าง
หน้าดินในระบบสวนกาแฟโดยการจัดทาระบบปลูกพื ชให้ร่มเงาและแฝกภายในแปลงกาแฟ เปรียบเทียบกับ
แปลงปกติของเกษตรกร เพื่อศึกษาปริมาณการชะล้างหน้าดิน จานวน 4 แปลง และอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
ในปีที่ 1
ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. แปลงทดสอบระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนมีเกษตรกรเข้าร่วมจานวน 10 ราย
พื้นที่ทดสอบ 20 ไร่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีการปลูกกาแฟสวนใหม่ จานวน 2 ราย 4 ไร่ และกลุ่มที่
ดาเนินการปรับปรุงสวนด้วยองค์ความรู้โครงการหลวง เกษตรกร 8 ราย 16 ไร่
2. ข้อมูลและแปลงทดสอบการชะล้างพังทลายของดินในระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่ลาดชัน
จานวน 4 แปลง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การศึกษาระบบเกษตรนิเวศ
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเพื่อพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเป็นพืชหลัก
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โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงแม่ ส ลองมุ่ งศึ ก ษาโอกาสทางการตลาดของพื ช ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ในท้ อ งถิ่ น
การทดสอบพืช ทางเลื อกที่ให้ ผ ลผลิ ต เหมาะสมกับ สภาพพื้ นที่ สามารถให้ ผ ลตอบแทนสู ง และการศึกษา
แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรน้ าอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีผลตอบแทนต่อหน่วยการใช้พื้นที่สูง
1.1 การวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร หรือ Agro-ecosystem ในพื้นที่แม่สลอง สามารถแบ่งระบบ
การเพาะปลู กพื ช ออกเป็ น 3 ระบบ ได้ แก่ (1) พื้ นที่สู งมากกว่า 1,000 เมตร ปลู กกาแฟอราบิ ก้าและพลั ม
เป็นหลัก (2) พื้นที่สูง 800-1,000 เมตร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวไร่ ชา และพืชผักเป็นหลัก และ (3) พื้นที่สูง
ระดับ 500-800 เมตร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวนาเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว จึงคัดเลือกหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนของระบบเกษตรในพื้นที่แม่สลอง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่เต๋อ-แม่จันหลวง
บ้านอาแบ และบ้านป่าคาสามัคคี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเกษตรโดยทดสอบพืชทางเลือกที่เหมาะสม
กับพื้นที่และโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ได้ท ดสอบเทคโนโลยี
การผลิ ต ไหลสตรอเบอรี่ โครงการหลวงเพื่ อ ลดต้ น ทุ น การน าเข้ าไหลสตรอเบอรี่ ร่ว มกั บ เกษตรกร 2 ราย
แบ่งการทดสอบเป็น 2 ระบบ คือ การผลิตไหลสตรอเบอรี่ภายในโรงเรือนพลาสติกและกลางแจ้ง ด้วยแม่พันธุ์ G3
จากโครงการหลวงเปรียบเทียบกับต้นเดิมที่เกษตรกรเพาะปลูก พบว่า การผลิตไหลสตรอเบอรี่ภายใต้โรงเรือน
พลาสติกผลิตต้ น ไหลได้ดีกว่าการผลิ ตไหลสตรอเบอรี่กลางแจ้ง เนื่องจากการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก
สามารถควบคุมสภาพอากาศ โรคและแมลงได้ดีกว่าการปลูกพืชการแจ้ง ซึ่งต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี่ที่ปลูกภายใต้
โรงเรือนพลาสติกสามารถผลิตไหลสตรอเบอรี่เฉลี่ย 7 เส้นต่อต้น แต่ละเส้นสามารถผลิตไหลได้ 3-5 ต้น มีต้นทุน
การผลิตไหลรวม 14,856 บาทต่อ 1,000 ต้นแม่พันธุ์ และ
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั้งหมด 18,444 บาท โดยเกษตรกร
มี ค วามพึ งพอใจในการทดสอบเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ไหล
สตรอเบอรี่ อยู่ ในระดั บปานกลาง และต้ องการทดสอบซ้ า
เนื่ อ งจากอยากให้ เกิ ด ความช านาญ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 จึงมีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่
การผลิตไหลสตรอเบอรี่
ซ้าเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้ที่สามารถนาไปผลิต
ไหลสตรอเบอรี่คุณภาพได้
1.2 การศึกษาระบบการปลู กพื ชที่ให้ ผ ลผลิ ตสู งด้วยการทดสอบระบบการปลูกไม้ผ ลเศรษฐกิจ
แบบผสมผสาน ได้แก่ อาโวกาโด แมคคาเดเมีย มะขามป้อม และจันทร์ทองเทศ สาหรับเป็นไม้บังลม และ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ซึ่งจะช่วยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฟื้นฟูระบบนิเวศในแปลงของ
เกษตรกร และสร้างรายได้แก่เกษตรกร มีเกษตรเข้าร่วม จานวน 6 ราย คาดว่า ต้นอาโวกาโดเริ่มให้ผลผลิตได้
ในปีที่ 3 สามารถคืนทุนได้ในปีที่ 5 ของการเพาะปลูก และสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรไม่ต่ากว่า 82,480 บาท
ต่อไร่ต่อปี โดยได้จั ดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรด้วยการศึกษาดูงาน จานวน
2 ครั้ง เรื่อง ระบบเกษตรนิเวศ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์
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จังหวัดเชียงใหม่ และ เรื่องการเพาะปลูกอาโวกาโดและไม้ผลเขตหนาว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
2. การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาดของพื ช เดิ ม ในท้ อ งถิ่ น พลั ม เป็ น พื ช ในท้ อ งถิ่ น
ที่ ส ร้ างรายได้ ให้ แ ก่ชุ ม ชนและมี โอกาสทางการตลาดสู ง การศึ ก ษาด้ านการตลาด พบว่า แหล่ งผลิ ตพลั ม
ที่ใหญ่ที่สุด คือ บ้านห้วยน้าขุ่น รองลงมา คือ ดอยแม่สลอง มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,480 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย
800 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลผลิตรวม 2,180 ตันต่อปี พันธุ์ที่ตลาดต้องการ ได้แก่ แดงบ้านหลวง กัลฟ์รูบี้ จูหลี่
และเหลืองบ้านหลวง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและรั บซื้อพลัม คือ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปี โดยพ่อค้า
ท้องถิ่นและต่างถิ่นจะขึ้นมาดอยแม่สลองเพื่อตั้งจุดรับซื้อในหมู่บ้าน การรับซื้อผลผลิตพลัมมี 2 ลักษณะ คือ
รับซื้อแบบคัดเกรด (เล็ก กลาง ใหญ่) และคละเกรด ผลผลิตที่รวบรวมได้พ่อค้าจะนาไปส่งขายให้แก่พ่อค้า
ในตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และโรงงานแปรรูปทั้งในและนอกพื้นที่
แม่สลอง รวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า และ
เวียดนาม ราคาพลัมเฉลี่ย 10 บาทต่อกิโลกรัม และพ่อค้า 1 ราย
สามารถรับซื้อผลผลิตได้มากกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อวัน แม้ว่าพลัม
จะมี ศั ก ยภาพด้ า นการตลาดสู ง แต่ เกษตรกรในพื้ น ที่ แ ม่ ส ลอง
ไม่มีการจัดการแปลงและบ ารุงรักษาต้นพลัม ทาให้ผลผลิตที่ได้มี
คุณ ภาพไม่ส ม่าเสมอ ขนาดผลเล็ ก มีรอยตาหนิ และแมลงเจาะ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลผลิ ต พลั ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การเปลี่ยนยอดพันธุพ์ ลัม
ความต้องการของตลาดจึงได้ทดสอบการเปลี่ยนยอดพันธุ์พลัมจาก
พันธุ์ท้องถิ่นหรือจูหลี่ เป็นพันธุ์กัลฟ์รูบี้ ซึ่งเหมาะกับการรับประทานสดและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจาก
มีผลใหญ่ รสชาติดี และเหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จานวน 3 ราย รวม 120 ต้น
พบว่า หลังจากการเปลี่ ยนยอดพันธุ์พลัมได้ 3 เดือน มีอัตราการรอดตาย 95 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะให้
ผลผลิตได้ในปี พ.ศ. 2560 และการทดลองแปรรูปพลัมพันธุ์เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พบว่า
พลัมสามารถน ามาแปรรูป ได้ห ลากหลายชนิด แต่ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ผู้ บริโภคพึงพอใจมากที่สุ ด คือ แยมลู กพลั ม
น้ าพลั มเข้มข้น พลัมอบแห้ ง และทอฟฟี่ลู ก พลั ม ตามล าดับ โดยผู้ บริโภค 62 เปอร์เซ็นต์ มีความพึ งพอใจ
ในผลิตภัณฑ์แยมลูกพลัมระดับดี และเมื่อสอบถามความเต็มใจที่จะจ่ายในการซื้อแยมลูกพลัมที่มีขนาดบรรจุ
110 กรัม ผู้บริโภคเห็นว่าราคาที่เหมาะสม คือ 35-40 บาท และเสนอแนะว่าควรเพิ่มความหนืดของเนื้อแยม
มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากให้มีสีสันสดใส จะทาให้ดึงดูดใจมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ได้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปพลัม สาหรับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน ในช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม 2560 และจะมีการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่แม่สลองต่อไป

วิถีตลาดพลัม พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นทีส่ ูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง
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3. การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้้าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้รวบรวม
และสารวจข้อมูลการใช้น้าของชุมชนบ้านแม่เต๋อ -แม่จันหลวง พบว่า น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นระบบ
ประปาภูเขา และมักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้าในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ส่วนน้าเพื่อการเกษตร
จะอาศัยน้าฝนเป็น หลัก ชุมชนมีความต้องการใช้น้ามากโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น และในช่วงที่มีกิจกรรม
การผลิตกาแฟเมล็ดด้วยวิธีเปียก (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์) ซึ่งจะมีการใช้น้ามากเกือบทุกครัวเรือน
ประสิทธิภาพการใช้น้าของชุมชน ใช้ไม่เต็มศักยภาพของน้าที่มี เนื่องจากไม่มีการจัดการน้าที่ล้นออกมาจาก
แหล่งกักเก็บน้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงที่ไม่มีการใช้น้าในตอนกลางวัน และมีการใช้น้าที่เพิ่มขึ้น จาก
กิจกรรมการผลิตกาแฟเมล็ดด้วยวิธีเปียก รวมถึงมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า เป็นต้น
รวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในส่วนการบริห ารจัดการน้า ชุมชนบ้าน
แม่ จั น หลวงมี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ากั น เองในชุ ม ชน ส่ ว นชุ ม ชนบ้ า นเต๋ อ
ยั ง ไม่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ าที่ เหมาะสม ปั ญ หาเรื่ อ งน้ าในชุ ม ชน ได้ แ ก่
ไม่มีระบบการกระจายน้าเข้าสู่ครัวเรือน โดยต่างคนต่างต่อท่อน้าจากถังเก็บน้า
โดยตรง ไม่มีท่อน้ าหลั ก ทาให้ ไม่เป็ นระเบียบ เกิดปัญหาท่อแตกบ่อย เกิด
การสู ญ เสี ย น้ า มีถั งเก็บ น้ าไม่เพี ย งพอ ท าให้ การกระจายน้าไม่ ทั่ วถึง และ
ไม่มีการจัดการน้าล้นที่ออกจากบ่อเก็บน้า แนวทางในการจัดการทรัพยากรน้า
ในชุมชนทั้งสองหย่อมบ้าน ควรมีการจัดการระบบกระจายน้าใหม่ การสร้าง
ที่กักเก็บน้าหรือบ่อพักน้าเพิ่ม สาหรับกระจายน้าในแต่ละจุดให้ทั่วถึงในชุมชน
และเป็นแหล่งรองรับน้าที่ไหลล้น เป็นต้น และควรให้ความสาคัญกับการปลูกพืช
ใช้น้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง

การส้ารวจแหล่งน้้าและวิเคราะห์
ปัญหาการใช้น้าร่วมกับชุมชน

ผลผลิตที่ส้าคัญของงานวิจัย
1. ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพลัมเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตพลัมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากพลัมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. เทคโนโลยีการผลิ ตไหลสตรอเบอร์รี่ที่มีคุณ ภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตสตรอเบอร์รี่และการนาเข้า
ไหลสตรอเบอรี่จากพื้นที่อื่น
4. เทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกได้ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เช่น อาโวกาโด
5. แนวทางการจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบเพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตรของชุมชน
บ้านแม่เต๋อ-แม่จันหลวง
แผนการน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การแปรรูปพลัม ให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ
2. นาองค์ความรู้ที่ได้ ในปี พ.ศ. 2559 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัย ปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ การศึกษาระบบเกษตรนิเวศ
ที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แม่สลอง

สรุปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

90

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเยาวชนบนพื้นที่สูง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาวะผู้นาในกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงและม้ง และเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขการพัฒนาภาวะผู้นาในกลุ่มเยาวชน
กะเหรี่ย งและม้ง กลุ่มตัว อย่ าง คือ เยาวชนกะเหรี่ยงและม้ง เพศชายและเพศหญิ ง อายุ 14-28 ปี จานวน
3 ชุมชน ประกอบด้วย (1) บ้านวะโดโกร ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (2) บ้านขุนตื่นน้อยบ้านปิพอ ตาบลแม่ตื่น อาเภออมกออย จังหวัดเชียงใหม่และ (3) บ้านห้วยฮ่อม ตาบลบ้านเวียง อาเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นาในกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงและม้ง
ใช้เทคนิคกระบวนการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (on the job training) ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบมี ส่ วนร่ว ม ประกอบด้ วย 8 ขั้น ตอน ดังนี้ (1) การคัดเลื อกเยาวชน (2) การคัดเลื อกหั ว ข้อการเรียนรู้
(3) การกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (4) การกาหนดรายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้ (5) การกาหนดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ (6) การประเมินผลก่อนการเรียนรู้ (7) การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และ (8) การประเมินผล
หลังการเรียนรู้

บ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ

บ้านวะโดโกร

บ้านห้วยฮ่อม

การทบทวนกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ปัจจัยและเงื่อนไขการพัฒนาภาวะผู้นาในกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงและม้งที่ทาการศึกษา ประกอบด้วย
(1) เงื่อนไขด้านความสมัครใจเข้ารับการพัฒนาของเยาวชน (2) เงื่อนไขที่เยาวชนจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนและ
มี เวลาว่างที่ จ ะเข้ ารั บ การพั ฒ นา (3) เงื่อ นไขการมี ส่ ว นร่ว มของเยาวชนในการคั ด เลื อ กหั ว ข้ อ การเรีย นรู้
(4) ปัจจัยด้านชนเผ่าและศักยภาพของชุมชน (5) ปัจจัยด้านการศึกษา และ (6) ปัจจัยด้านภาษา
จากผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า เยาวชนกะเหรี่ยง (บ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ และบ้านวะโดโกร)
สนใจพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานและบารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้าและพลัง แสงอาทิตย์
การขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และการซ่อมบารุงรถจักรยานยนต์ ส่วนเยาวชนม้ง (บ้านห้วยฮ่อม) สนใจพัฒนา
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงและการเลี้ยงกบ เยาวชนทั้ง 3 ชุมชน ส่วนมากมีคะแนนพฤติกรรม
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยเยาวชนบ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ มีคะแนนพฤติกรรมในระดับปานกลาง ระดับ
มาก และระดับมากที่สุด คิดเป็น 30.8, 53.8 และ 15.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เยาวชนบ้านวะโดโกร มีคะแนน
พฤติ ก รรมในระดั บ ปานกลาง ระดั บ มาก และระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น 15.4, 46.1 และ 38.5 เปอร์เซ็ นต์
ตามลาดับ ส่วนเยาวชนบ้านห้วยฮ่อมมีคะแนนพฤติกรรมในระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด
คิดเป็น 23.1, 61.5 และ 15.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในภาพรวม พบว่า เยาวชนทั้ง 3 ชุมชน มีผลการประเมิน
หลังจากการจัดการเรียนรู้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินก่อนการจัดการเรียนรู้
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การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้บ้านขุนตืน่ น้อย-บ้านปิพอ

การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้บ้านวะโดโกร

การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้บ้านห้วยฮ่อม

ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
1. กระบวนการเรีย นรู้แบบมีส่ วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒ นาภาวะผู้นาในชุมชนกะเหรี่ยงและม้ง
จานวน 2 ชาติพันธุ์
2. แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาภาวะผู้นาในกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงและม้ง 2 ชาติพันธุ์
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบรายงานผลการวิจัยให้กับสานักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง
โครงการศึกษารู ป แบบและกระบวนการพั ฒ นาองค์กรชุมชนบนพื้น ที่สู ง มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษา
รูป แบบและพัฒ นาการขององค์กรชุมชนและปั จจัยและเงื่อนไขที่ ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
ในโครงการพัฒ นาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกะเหรี่ยง
3 แห่ง โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสารวจ การสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตร่วม และการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับ ชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่โครงการพัฒ นาพื้ นที่สูงแบบโครงการหลวงนาร่อง
3 แห่ง โดยมีผลการศึกษาดังนี้
1. รูปแบบองค์กรชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงนาร่อง ประกอบด้วยกลุ่ม
ทางการและไม่ เป็ น ทางการโดยมี วิ วั ฒ นาการการรวมกลุ่ ม ทางสั ง คมในระยะปี พ.ศ. 2530-2539
เป็นการรวมกลุ่มเพื่อเป้าหมายด้านกิจกรรมสาธารณะ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่จัดตั้งโดยกรมป่าไม้
และกลุ่มทางศาสนา ต่อมาในปี พ.ศ. 2540-2549 เป็นกลุ่มทางสังคมด้านการจัดการข้าว สาธารณสุข และสตรี
แม่บ้ าน ซึ่งจัดตั้งโดยองค์กรพัฒ นาเอกชน กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงมหาดไทย ตามลาดับ และ
ในปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน การรวมกลุ่มส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ในการรวมกลุ่มการผลิต
สินค้าเกษตร หัตถกรรม และรวมทุน ที่ได้รับการจัดตั้งโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกัน
2. ความจาเป็นของการการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชน (1) การรวมกลุ่มเพื่อความอยู่รอด
ในการแก้ปั ญ หาและการพั ฒ นาชี วิต ความเป็ น อยู่ โดยสมาชิ กเล็ งเห็ น ประโยชน์ ข องการเป็ น สมาชิก กลุ่ ม
เนื่ อ งจากกลุ่ ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ค วามสามารถในการแก้ ไ ขปั ญหา และมี เพื่ อ นช่ ว ยกั น แก้ ปั ญ หา
(2) การรวมกลุ่ ม เพื่ อ เพิ่ ม พลั งปั ญ ญาท าให้ เกิ ด กระบวนการเรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพราะสมาชิ ก ได้ พ บปะ
แก้ปัญหา และปรึกษากันเป็นประจา และช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้นารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เละเมื่อสะสม
อย่ างต่ อ เนื่ อ งจะกลายเป็ น ภู มิ ปั ญ ญารุ่ น ใหม่ ที่ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ (3) การรวมกลุ่ ม เพื่ อ เพิ่ ม อ านาจต่ อ รอง
เนื่องจากเกษตรรายย่อยรายเดียวจะไม่มีอานาจต่อรองเกี่ยวกับราคาผลผลิตทางการเกษตร แต่การรวมกลุ่มทาให้
เกษตรกรมีความสามารถในการแข่งขัน 3 ด้าน คือ การรวมปริมาณผลผลิต การรวมทุนและปัจจัยการผลิ ต
รวมทั้งการรวมพลั งทางการเมือง (4) การรวมกลุ่ มเพื่ อสร้างความเข้มแข็งที่ มิได้เป็นเป้าหมายสุ ดท้ายของ
การพัฒนา แต่เพื่อเป็นกลไกให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการกาหนดชีวิตความเป็นอยู่ของตน พร้อมทั้งรักษา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
3. การจัดตั้งองค์กรชุมชนนาร่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ขั้นตอนวิกฤติที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการรวมกลุ่มสามารถจาแนกออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ ระยะก่อนการจัดตั้งองค์กรชุมชน กลไกการบริหารกลุ่ม
และการสร้างกลุ่ม โดยมีจุดเน้นของการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนดังนี้ (1) ระยะก่อนการจัดตั้งที่เน้นให้สมาชิก
ในชุมชนต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม กระตุ้นให้ชุมชนกาหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์
การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจนร่วมกันอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทุนการดารงชีพ
ของชุมชน การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกชุมชน การวิเคราะห์ทิศทางและอนาคต
ของชุมชน และการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน (2) กลไกการบริหารที่ประกอบด้วย
โครงสร้าง สมาชิก และระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส โดยการกาหนดโครงสร้างกรรมการ การคัดเลือก
กรรมการที่เน้นบุคคลที่ไม่ดารงตาแหน่งผู้นาทางการในชุ มชนในปัจจุบันการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ และการกาหนดบทบาทหน้าที่กรรมการ และ (3) การสร้างกลุ่มที่ต้องมีการวางแผนและการดาเนิน
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กิจกรรมของกลุ่มโดยเฉพาะระยะเริ่มต้นอย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากองค์ความรู้โครงการหลวง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. โครงสร้ า งองค์ ก รชุ ม ชนน าร่ อ ง ได้ แ ก่ กลุ่ ม เกษตรกรผู้ ป ลู ก ไม้ ผ ลบ้ านแม่ ฉ างข้าว ต าบลป่ างิ้ว
อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน และกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลบ้านเลอะกรา-บราโกร ตาบล
แม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน การรวมกลุ่มที่เกิดจากฐานความตระหนักในทุน
ของชุ มชน ความสามารถในการวิเคราะห์ ความเปลี่ ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอกชุ มชนที่ จะส่ งผลต่ อ
การพัฒนาชุมชนในอนาคต ทาให้การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ
ส่งผลให้องค์กรชุมชนสามารถกาหนดแผนงานและกิจกรรมของกลุ่มอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายและต่อเนื่อง
นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นกรรมการร่วมกับผู้อาวุโส เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลากรของคนต่างรุ่น
ในการมาทางานเสริมกันภายในกลุ่ม เนื่องจากคนรุ่นเก่าของชนเผ่ากะเหรี่ยงไม่สามารถอ่ านออกเขียนได้มากนัก
จึงจาเป็นต้องมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ทาหน้าที่บันทึกข้อมูลของกลุ่ม โดยจะประเมินระดับความสาเร็จขององค์กร
ชุมชนนาร่องในปีถัดไป

การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน และการจัดลาดับความสาคัญกิจกรรมการพัฒนา

การเรียนรู้จากองค์ความรู้โครงการหลวงของกลุ่มเกษตรกร

ผลผลิตที่สาคัญของงานวิจัย
1. องค์ความรู้เกี่ย วกับ แนวทางการพัฒ นาองค์กรชุมชนในขั้นตอนวิกฤติที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรจากองค์ความรู้โครงการหลวง
แผนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบรายงานผลการวิจัยให้กับสานักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการ
พัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง และเพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
บนพื้ น ที่ สู ง ในพื้ น ที่ โครงการพั ฒ นาที่ สู งแบบโครงการหลวง 8 แห่ ง ประกอบ ด้ ว ย ปางแดงใน ห้ ว ยเป้ า
โหล่ ง ขอด ป่ า กล้ ว ย ปางหิ น ฝน แม่ ส ลอง ขุ น สถาน และ แม่ ส อง โดยเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณด้ ว ยการใช้
แบบสอบถามกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สวพส. จานวน 908 ครัวเรือน และเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม ร่วมกับเกษตรกรและเจ้า หน้าที่จากสานักพัฒนา โดยใช้แนวคิดการดารงชีพ
ที่ยั่งยืน (Sustainable Livelihood Framework, SLF) ที่ปรับปรุงโดย OECD (2011b) เป็นกรอบในการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านคุณ ภาพชีวิต แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ว น คือ (1) คุณ ภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ สถานะ
ด้านสุขภาพ ความสมดุ ลของการทางานและการใช้ชีวิตด้านอื่น การศึกษาและทักษะ ความสัมพันธ์ทางสังคม
การมีส่วนร่วมและการปกครอง คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยส่วนบุคคล และ ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
และ (2) เป็นสภาพความเป็นอยู่ด้านรายได้ การจ้างงาน และความมั่นคงทางอาหาร
ผลการศึกษาด้านความมั่นคงทางอาหาร พบว่า ครัวเรือนในพื้นที่ป่ากล้วยและแม่สองมีความมั่นคงทาง
อาหารน้อย เนื่องจากขาดพื้นที่ปลูกข้าวและรายได้ในการซื้ออาหาร รองลงมา คือ ปางแดงในและโหล่งขอด
ส่วนพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางอาหารมากที่สุด คือ ขุนสถานและห้วยเป้า เนื่องจากมีที่ทากินและน้าชลประทาน
ในระดับดี รองลงมา คือ ปางหินฝนและแม่สลอง แม้ว่าที่ดินมีความลาดชันสูงแต่มีความสามารถเข้าถึงตลาด
ได้ ดีก ว่าพื้ น ที่ อื่ น ซึ่ งสาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ครัว เรือ นมีอ าหารไม่ เพี ย งพอ คื อ มีรายได้ น้อ ย ผลผลิ ต ต่ า และ
ขาดแคลนน้า ตามลาดับ และการเปรียบเทียบอาหารที่บ ริโภคในรอบ 10 ปี พบว่า อาหารจากแหล่งธรรมชาติ
และการผลิตข้าวลดลง ในขณะที่มูลค่าอาหารที่ซื้อมากขึ้น ทาให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกร

การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเจ้าหน้าที่

ส่วนการเปลี่ ยนแปลงด้านรายได้ของครัวเรือน สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รายได้สูง คือ
ขุนสถาน รายได้เฉลี่ย 350,000 บาท กลุ่มที่ 2 กลุ่ มรายได้ปานกลาง คือ ปางหิ นฝน ห้ วยเป้า และป่ากล้ว ย
รายได้เฉลี่ย 180,000-210,00 บาท กลุ่มที่ 3 รายได้ต่า คือ แม่สลอง ปางแดงใน และโหล่ งขอด มีรายได้เฉลี่ย
120,000-150,000 บาท และกลุ่มที่ 4 รายได้ต่ามาก คือ แม่สอง มีรายได้เพียง 32,000 บาท โดยในกลุ่มที่
เข้าร่ว มกิจ กรรมกั บ สวพส. มีอั ตราการเจริญ เติบ โตของรายได้โดยรวมร้อยละ 12 ในขณะที่ กลุ่ ม เข้าร่ว ม
บางส่วนและกลุ่มไม่เข้าร่วมมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้โดยรวมร้อยละ 7 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิต พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี (ระดับ 4 จาก 5 ระดับ) ซึ่งโหล่งขอดเป็นพื้นที่ที่มี
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คุณ ภาพชี วิต ดีก ว่าพื้ น ที่ อื่น แต่ มี การเปลี่ ยนแปลงในด้ านคุ ณภาพชีวิตไม่ มากนั กในรอบ 10 ปี รองลงมาคื อ
ห้วยเป้า ป่ากล้วย แม่สลอง ปางหินฝน และขุนสถาน ส่วนพื้นที่แม่สองแม้ว่าระดับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม
จะน้อยกว่าพื้นที่อื่น แต่เป็นพื้นที่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
โดยภาพรวมเกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สวพส. เป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ อบต. และโรงเรียน ตามลาดับ และกระบวนการดาเนินงานของ
สวพส. ที่เกษตรกรให้ความสาคัญ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP การตลาด การปลูก การดูแลรักษาพืช
และการสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรในช่วงเริ่มต้น สาหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สวพส. ให้
ความเห็นว่าการดาเนินงานของ สวพส. มีความสาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ แต่ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจาก
การก่อสร้างโรงเรือนมีต้นทุนสูง พื้นที่ทาการเกษตรไม่มีน้า และขั้นตอนการผลิตต้องอาศัยความประณีต

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง

จากการวิจัยนี้ สามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดังนี้
1. ด้านทะเบียนเกษตรกร: ควรให้มีการจัดทาฐานข้อมูลให้ชัดเจน และชี้แจงสถานภาพการเป็น
สมาชิกให้แก่เกษตรกร
2. ด้านอัตลักษณ์ของสถาบัน: ควรสร้างอัตลักษณ์ของสถาบัน ทั้งความเหมือนและความต่างจาก
โครงการหลวง ให้มีตัวตนและชื่อเรียกที่ชัดเจน คงการทางานเชิงบูรณาการ การทางานเป็นทีม และเน้นให้
เกษตรกรเป็นตัวขับเคลื่อนงานต่อไป
3. ด้านการทางานเชื่อมโยงกับชุมชนและหน่ วยงานต่างๆ: การทางานร่วมกับภาคีอื่นๆ แม้ ว่า
ปัจจุบันทาได้ดีอยู่แล้ว ก็ควรมีการทางานให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
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4. ด้านระบบการส่งเสริมเกษตรในชุมชน: ควรปรับปรุงให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างสานักให้
มากกว่าขึ้น ควรปรั บ ปรุ งระบบผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะด้านให้ มีความเชื่อมโยงกับพื้ นที่ มากขึ้น มีการจัดระบบ
การทางานในพื้นที่และการเดินทางออกนอกพื้นที่ให้เกิดความสมดุล ไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการแก้ปัญหา
หรือให้ คาปรึกษาเกษตรกร และควร เสริมสร้างระบบสวัส ดิการของบุคลากรที่ทางานในพื้นที่ให้ ดีกว่าเดิม
เพื่อขวัญและกาลังใจในการทางาน รวมทั้งการทางานที่ต่อเนื่อง
5. ด้านการบูรณาการการพัฒนาและการวิจัยทางการเกษตร: การเชื่อมโยงงานพัฒ นาให้เข้ากับ
การวิจัยควรมีกระบวนการสังเคราะห์ที่เข้มข้น เพื่อให้เกิดเป็นหัวข้อวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่
โดยให้ โ จทย์ วิจั ย มาจากชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น และควรสร้า งระบบที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย และการท าวิ จั ยร่ว มกั บ
สถาบันการศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพงานวิจัย และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
6. ด้ า นการตลาด: ควรเพิ่ ม ทั ก ษะของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละชาวบ้ า นให้ ส ามารถสร้า งตลาดผลผลิ ต
เสริมสร้างตลาดท้องถิ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตในพื้นที่ นอกจากนี้ยังควรทา
ความเข้ า ใจกั บ เกษตรกรถึ งลั ก ษณะที่ แ ตกต่ างของ สวพส. กั บ โครงการหลวง ในการท างานด้ า นตลาด
เพื่อเกษตรกรจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องการรับซื้อผลผลิต
7. ด้านการพั ฒ นาชุม ชน: ควรเน้ น ให้ ชุม ชนช่ ว ยตนเองได้ คิด เป็ น วางแผนได้ ขับ เคลื่ อนงาน
ด้วยตนเองเน้นกระบวนการกลุ่ม และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น
8. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม: ควรดาเนินการต่อเนื่องในด้านการผลิต
พื ช อิ น ทรี ย์ พื ช ผั ก ปลอดภั ย ไม้ ผ ล มาตรการและสิ่ งจู งใจในการอนุ รัก ษ์ แ ละปรับ ปรุงดิ น น้ า ป่ าไม้ และ
พรรณพื ช และควรสร้ า งงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร เทคโนโลยี หรื อ กระบวนการใหม่ ๆ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในมิติการลดความเสี่ยงและการเพิ่มพูนความอยู่ดีมีสุขของชุมชน
บนพื้นที่สูงเฉพาะพื้นที่ในเชิงลึก จานวน 8 แห่ง
2. ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบรายงานผลการวิจัยให้กับสานักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานที่ 5
แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและ
การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย

โครงการศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลโครงการหลวง
การศึกษาผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิตสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง และเพื่อประเมินผลกระทบของสินค้า
เกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านต่อการผลิตของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูงภายใต้นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า
โดยท าการศึ ก ษาสิ น ค้ า 2 กลุ่ ม คื อ ผั ก และไม้ ด อกที่ มี ก ารน าเข้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ในส่วนของผัก ได้แก่ กะหล่าปลีและแครอท เนื่องจากได้รับผลกระทบสูงจากการนาเข้าจานวนมากจากประเทศจีน
ขณะที่กุหลาบและเบญจมาศ ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าจานวนมากจากประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจั ยที่มีผ ลต่อการนาเข้ากุหลาบและเบญจมาศของไทยจะขึ้นอยู่กับเทศกาล
สาคัญ เช่น คริสต์มาส ปีใหม่ วาเลนไทน์ และวันสาคัญทางศาสนา โดยไทยนาเข้ากุหลาบจากจีนและเบญจมาศ
จากมาเลเซีย ขณะที่การนาเข้ากะหล่าปลีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผลผลิตในประเทศมีปริมาณน้อย ซึ่งคล้ายกับ
แครอทนาเข้าในช่วงที่การผลิตไม่ เพียงพอ และราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงควรลดปริมาณการผลิตสินค้าในช่วงที่มี
การนาเข้าสิ นค้าจานวนมากเพื่อลดผลกระทบจากการที่ราคาในตลาด นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์
แสดงให้ เห็ น ถึงความแตกต่างของสิ น ค้ าระหว่างสิ นค้ าโครงการหลวง ซึ่งเป็ นสิ น ค้าที่มี คุณ ภาพ ปลอดภั ย
เมื่ อ เที ย บกั บ สิ น ค้ า ที่ น าเข้ า จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ผ ลิ ต โดยการใช้ ส ารเคมี ม ากซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภค
เกิดความมั่นใจมากขึ้น

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีแ่ ละเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
1. ข้อมูลสถานการณ์ และผลกระทบของผักและไม้ดอกที่มีการนาเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่ กุหลาบ เบญจมาศ กะหล่าปลี แครอท
2. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อผลิตผลบนพื้นที่สูง
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบผลงานวิจัย ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบของสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อ
ผลิตผลบนพื้นที่สูงของไทย และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของเกษตรกรให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่ต่อไป
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โครงการวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ลุ่ ม น้ าปิ ง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ในการวิจั ย คือ (1) เพื่ อศึ กษาเศรษฐกิ จการผลิ ต และ การตลาดของครัว เรือ น
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้าปิง (2) เพื่อศึกษาข้อมูลความต้องการตลาด
สิ น ค้ าเกษตรส าคัญ ของพื้ น ที่ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู งแบบโครงการหลวงลุ่ มน้ าปิ ง (3) เพื่ อศึ ก ษาวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านการตลาดของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้าปิง และ (4) เพื่อวิเคราะห์และ
จัดทากลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้าปิง
ผลการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้ น ที่ สู งแบบโครงการหลวงลุ่ ม น้ าปิ ง ทั้ ง 11 พื้ นที่ พบว่ า โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน มีมูลค่าของผลผลิตสูงที่สุด
และ ในส่ วนของความต้องการของตลาด พบว่า ตลาดพืช ผัก ไม้ผ ล
และไม้ดอก ยังคงมีความต้องการอยู่มาก แต่ แนวโน้มผลผลิตเกษตร
ลดลงเนื่ องจากปั จ จั ย ต่างๆ เช่น ปั ญ หาแหล่ งน้ า โรคแมลง เงิน ทุ น
กอปรกับความต้องการที่มีเงื่อนไขมากขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานจานวนมาก รวมถึง
ผลผลิตนาเข้าจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ในระยะยาว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงต้องเร่งพัฒนา
เพื่อลดจุดอ่อนหลายประการ ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต การกระจายสินค้า และการสร้าง
ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยประเด็ น ท้ าทายที่ ต้ อ งด าเนิ น การควบคู่ ไปใน 3 แนวทาง คื อ การยกระดั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์
(Product Upgrading) การยกระดั บ กระบวนการผลิ ต (Process Upgrading) และการยกระดับ สู่ กิ จกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (Function Upgrading) เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ทั้งนี้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้าปิง ทั้ง 11 พื้ นที่ มีศักยภาพที่ต่างกันจึงมีแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่

การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้าปิง

ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้าปิง
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบผลงานวิจั ยให้ กับฝ่ ายตลาดส านักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง เพื่ อใช้ เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม อาชี พ ในพื้ น ที่ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู งแบบโครงการหลวงลุ่ ม น้ าปิ ง
อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนและการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
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โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง
การศึ กษาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาดไม้ ด อกโครงการหลวง มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ หาแนวทาง
ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกของมูลนิธิโครงการหลวงให้พร้อมกับการแข่งขัน โดยเน้น
ศึกษาไม้ดอกที่มีมูล ค่าสู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แก่ กุห ลาบ เบญจมาศ และไฮเดรนเยีย รวมทั้ งศึกษาไม้ดอก
อีก 3 ชนิดที่มีมูลค่ารองลงมา ได้แก่ อัลสโตรมิเรีย ซิมบิเดียม และกลอริโอซ่า
ผลการศึ ก ษาของไม้ ด อกทั้ ง 6 ชนิ ด พบว่ า ไม้ ด อกโครงการหลวงมี จุ ด แข็ ง คื อ คุ ณ ภาพดอกสวย
มีความสดใหม่ และคงทน และมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับดอกที่นาเข้าจากต่างประเทศ ยกเว้นกุห ลาบ
ที่นาเข้าจากต่างประเทศมีคุณภาพดีกว่า ทนกว่า ขณะที่ราคาใกล้เคียงกัน ส่วนจุดอ่อนโดยทั่วไป เป็นเรื่อง
ระบบตลาด ทั้งวิธีการสั่งซื้อ การส่งมอบและการชาระเงิน ซึ่งปัจจุบันตลาดไม้ดอกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เพราะคนรุ่น ใหม่ที่มาจั ดดอกไม้ มีการพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ๆ จากดอกไม้ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
ผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกใช้ดอกไม้เพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีในการผลิตไม้ดอกคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้
กับ ต่างประเทศสู่ ตลาดมากขึ้น ส่ วนอุป สรรคส าคัญ คือ การเปิดเสรีทางการค้าที่ทาให้ มีการนาเข้าไม้ดอก
จากต่างประเทศได้ในราคาที่ถูกลง การแข่งขันทางด้านราคาจึงมีมากขึ้น ขณะที่ผู้ค้าไม้ดอกจากต่างประเทศ
มีการพัฒนาระบบตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทาให้ผู้ซื้อเข้าถึงตลาดไม้ดอกต่างประเทศได้ง่ายขึ้น โดยสั่งซื้อ
และจ่ ายเงิน ผ่ านระบบอิน เตอร์ เน็ ต มีร ะบบการบริการจัดส่ งถึงที่ ห มายได้ตามต้องการ ซึ่งโครงการหลวง
ควรพัฒนาระบบตลาดให้เข้าถึงได้ง่าย และพร้อมบริการให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ที่มีความต้องการในการบริการ
ที่แตกต่างกัน

กำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอกโครงการหลวง
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบผลงานวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและ
การตลาดของไม้ดอกโครงการหลวง
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การจัดการองคความรูงานวิจัย
การจัดการองคความรูงานวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูงานวิจัย จัดทํา
แผนปฏิบั ติการการจัดการองคความรูงานวิจัย และสนับ สนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและบู รณาการงานวิจั ย
ใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. รวบรวมและสงมอบรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 58 โครงการ
ใหกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักพัฒนา (58 โครงการ) และมูลนิธิโครงการหลวง (31 โครงการ) และนําเขาขอมูล
ผลงานวิจัย ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2559 รวมทั้งสิ้น 340 โครงการ ลงในระบบ MIS สถาบัน
2. จัดทําแผนปฏิบัติการการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
รวมกับผูรับผิดชอบโครงการวิจัย เจาหนาที่สํานักพัฒนา เกษตรกร
และผูที่เกี่ยวของจากภายในและภายนอกสถาบัน จํานวน 1 แผนงาน
(14 เรื่อง) ไดแก (1) การปองกันกําจัดโรคและศัตรูกาแฟอราบิกา
ที่สําคัญ (โรคราสนิม โรคผลเนา มอดเจาะผลกาแฟ หนอนเจาะลํา
ต น กาแฟ) (2) การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข าวท องถิ่ น ให บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละได
มาตรฐาน (3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการมะแขวนให
ได คุ ณ ภาพเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารใช ป ระโยชน เชิ งพาณิ ช ย (4) การทํ า
แชมพูกําจัดเหาสมุนไพรจากสารสกัดหนอนตายหยาก (5) วิธีการ
การถายทอดองคความรู เรื่อง วิธีการขยายเชื้อรา
สาเหตุโรคแมลงอยางงาย
ขยายเชื้ อ ราส าเห ตุ โ รค แม ล ง Metarhiziumanisopliae ซึ่ ง
สามารถผลิตใชเอง (6) ชีวภัณ ฑปองกันโรครากเนาโคนเนาที่เกิด
จากเชื้ อ รา Fusarium oxysporum และ Pythium sp. หรื อ เชื้ อแอ
คติ โนไมซี ส เอนโดไฟท (Steptomyces sp.) (พี พี -สเตร็บ โต) (7)
สารฟโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก (พีพี-ฟโร) (8) เมล็ดพันธุเฮมพ
พันธุ RPF1 (9) เมล็ดพั นธุเฮมพ พัน ธุ RPF3 (10) เครื่องหีบน้ํามัน
แบบกดอัด (11) ผลิตภั ณ ฑ ขาวไรบรรจุถุง ข าววังไผ จ.น าน (12)
สู ต รและกรรมวิ ธี ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม อาติ โ ช ค ผสมสมุ น ไพร (13)
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาที่มีสวนประกอบสําคัญจากสารสกัดจาก
 เรื่อง ผลิตภัณฑสารชีวภาพสําหรับ
ชาเมี่ ย ง (Camellia sinensis) ที่ มี ฤทธิ์ ต านอนุ มู ลอิ สระ และ (14) สื่อเผยแพรอปงคองกัความรู
นกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บานปางมะ
โอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการงานวิจัย
ใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยการถายทอด
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยไปยังกลุมเปาหมาย จํานวน 5 เรื่อง
21 ครั้ง 777 ราย การจัดกิจ กรรมการพั ฒ นาบุคลากรสํานักวิจัย
จํานวน 6 ครั้ง 54 ราย และจัดทําสื่อเผยแพรองคความรูงานวิจัย
1 เรื่อง (ผลิตภัณฑสารชีวภาพสําหรับ ปองกันกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช)
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักวิจัย
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ผลผลิตที่สําคัญ
1. ฐานขอมูลองคความรูงานวิจัย 1 ฐานขอมูล
2. แผนปฏิบัติการการจัดการองคความรูงานวิจัย 1 แผนงาน (14 เรื่อง)
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการงานวิจัยใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สูง
รวม 27 ครั้ง 831 ราย
การนําไปใชประโยชน
1. ผลงานวิจัยถูกรวบรวมและมีการจัดเก็บอยางเปนระบบมากขึ้น ทําใหงายตอการสืบคนและการนําไปใช
2. กลุมเปาหมายมีการประยุกตใชผลงานวิจัยอยางเหมาะสมและเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ
เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย และเชิงนโยบาย
3. การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น ระหว า งนั ก วิ จั ย และกลุ ม ผู ใช ป ระโยชน ทํ า ให เกิ ด การเชื่ อ มโยง
กระบวนการดํ า เนิ น งานระหว า งงานวิ จั ย และพั ฒ นา ส ง ผลให ง านวิ จั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมผูใชประโยชน
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ตาราง สรุปผลการดําเนินงานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 (จํานวน 14 เรื่อง)
ลําดับ
โครงการวิจัย
1 เฮมพ

องคความรู/ผลงานวิจัย
ทะเบียนพันธุพืช : เฮมพพันธุ RPF1
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2

เฮมพ

ทะเบียนพันธุพืช : เฮมพพันธุ RPF3

3

พืชพลังงาน

อนุสิทธิบัตร : เครื่องหีบน้ํามันแบบกดอัด

ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง เจาหนาที่/เกษตรกร
แบบโครงการหลวง และพื้นที่ อื่นๆ ไดรับ การสนับสนุ น
เมล็ดพันธุเฮมพ RPF 1 เพื่อนําไปใชปลูกในพื้นที่ จํานวน
10 แห ง ได แ ก ขุ น วาง แม ส าใหม ห ว ยน้ํ า ริ น ห ว ยโป ง
ถ้ําเวียงแก โปงคํา พื้นที่นํารองบานพบพระ พื้นที่นํารอง
เข็ ก น อ ย ศู น ย ส ง เสริ ม เกษตรที่ สู ง แม ฮ อ งสอน และ
ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหมน เกษตรกร 90 ราย
พื้นที่ 86.8 ไร จํานวนเมล็ดพันธุ 501 กิโลกรัม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูง เจาหนาที่/เกษตรกร
แบบโครงการหลวง และพื้นที่ อื่นๆ ไดรับ การสนับสนุ น
เมล็ดพันธุเฮมพ RPF 3 เพื่อนําไปใชปลูกในพื้นที่ จํานวน
15 แหง ไดแก ขุนวาง แมสาใหม ถ้ําเวียงแก โปงคํา พื้นที่
นําร องพบพระ ศู นย สงเสริ มเกษตรที่ สูง รวมไทยพั ฒนา
ศูนยสงเสริมเกษตรที่สงู แมฮองสอน ศูนยสงเสริมเกษตรที่
สู ง ดอยผาหม น พื้ น ที่ นํ า ร อ งบ า นเข็ ก น อ ย สถานี ใ บยา
เวียงพาน สถานีใบยาปาสักขวาง สถานีใบยาแมเลน สถานี
ใบยาสันมหาพน สถานีใบยาทาพล สถานีทดลองยาสู บ
แม โ จ เกษตรกร 221 ราย พื้ นที่ 1,363.75 ไร จํ านวน
เมล็ดพันธุ 14,281.5 กิโลกรัม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เจาหนาที่/เกษตรกร
หวยเปา มีการใชประโยชนจากเครื่องหีบน้ํามันแบบกดอัด
จํ า นวน 14 ราย (ใช ใ นการหี บ น้ํ า มั น มะแตกเพื่ อ ทํ า
ผลิตภัณฑ)
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ลําดับ
โครงการวิจัย
4 ขาว
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5

พืชผัก

6
7

ผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
พืชสมุนไพร

8

กาแฟอราบิกา

9

ขาว

องคความรู/ผลงานวิจัย
ผลการดําเนินงาน
เครื่องหมายการคา : ผลิตภัณฑขาวไรบรรจุถุง ขาววังไผ เกษตรกร มีการผลิตและรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ
ขาวไรบรรจุถุง ขาววังไผ จ.นาน รวมทั้งสิ้น 1,308 กิโลกรัม
จ.นาน
คิดเปนมูลคา 95,735 บาท
อนุสิทธิบัตร : สูตรและกรรมวิธีผลิตเครื่องดื่มอาติโชค มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง มี ก ารผลิ ต และรายได จ าก
ผสมสมุนไพร
การจําหนายเครื่องดื่มอาติโชคผสมสมุนไพร รวมทั้งสิ้น
9,042 กลอง คิดเปนมูลคา 1,603,043.70 บาท
อนุสิทธิบัตร : สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาที่มี มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง มี ก ารผลิ ต และรายได จ าก
สวนประกอบสําคัญจากสารสกัดจากชาเมี่ยง (Camellia การจําหนายครีมบํารุงผิวหนา รวมทั้งสิ้น 1,404 ขวด และ
sinensis) ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
590 กรัม คิดเปนมูลคา 732,524.45 บาท
ลิขสิทธิ์ : หนังสือพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่นบนพื้นที่สูง สวพส. ปริมาณการผลิตและจําหนายหนังสือพืชอาหาร
ชุดที่ 1 บานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
และสมุนไพรทองถิ่นฯ รวมทั้งสิ้น 936 เลม คิดเปนมูลคา
248,040 บาท
การป อ งกั นกํ า จัด โรคและศั ต รูก าแฟอราบิ ก าที่ สํา คั ญ เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง นํ า องค ค วามรู
(โรคราสนิม โรคผลเนา มอดเจาะผลกาแฟ หนอนเจาะ ก า ร ป อ ง กั น กํ า จั ด โ ร ค แ ล ะ ศั ต รู ก า แ ฟ อ ร า บิ ก า
ไปประยุกตใชในการจัดการสวนกาแฟอราบิกา จํานวน
ลําตนกาแฟ)
3 แหง ไดแก ปางอุง ตีนตก ปาเมี่ยง เกษตรกร 88 ราย
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ข า วท อ งถิ่ น ให บ ริ สุ ท ธิ์ แ ละได เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่
มาตรฐาน
สูงแบบโครงการหลวง มีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นให
บริสุทธิ์ตามมาตรฐานเพื่อใชเอง/ในชุมชน จํานวน 14 แหง
ไดแก หมอกจาม พระบาทหวยตม แมลานอย แมสะเรียง
แมแฮ แมทาเหนื อ วัดจัน ทร หว ยเปา แมสลอง โปงคํา
น้ําแขวง แมมะลอ ปางหินฝน และขุนตื่นนอย เกษตรกร
45 ราย

กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่/เกษตรกร
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง
เจาหนาที่/เกษตรกร/
ผูที่สนใจ
เจาหนาที่/เกษตรกร

เจาหนาที่/เกษตรกร
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ลําดับ
โครงการวิจัย
10 Foodbank และ
ผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
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11

ผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

12

ชีวภัณฑเกษตร

13

ชีวภัณฑเกษตร

14

ชีวภัณฑเกษตร

องคความรู/ผลงานวิจัย
ผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมาย
การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการมะแขวนใหได 1. เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ เจาหนาที่/เกษตรกร
คุณภาพ เพื่อนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
โครงการหลวง มีการนําองคความรูไปประยุกตใชใน
เพิ่มศักยภาพการผลิตและการจัดการมะแขวนใหได
คุณภาพ จํานวน 2 แหง ไดแก โหลงขอดและปาแป
เกษตรกร 28 ราย
2. ปริมาณผลผลิตมะแขวนจากเกษตรกรที่มีการสงมอบ
ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 372 กิโลกรัม
การทําแชมพูกําจัดเหาสมุนไพรจากสารสกัดหนอนตาย เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการขยายผลโครงการหลวง เจาหนาที่/เกษตรกร
หยาก
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืนบานหวยโปงพัฒนา
และคณะครู-นักเรียนโรงเรียนบานดอนจั่น สามารถผลิต
แชมพูกําจัดเหาสมุนไพรจากสารสกัดหนอนตายหยากสําหรับ
ใชเองได จํานวน 156 ราย
วิธีการขยายเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เจาหนาที่/เกษตรกร
anisoplieae ซึ่งสามารถผลิตใชเองได
สามารถขยายเชื้ อ ราสาเหตุ โ รคแมลง Metarhizium
anisoplieae ไดเอง จํานวน 18 แหง ไดแก แมสอง สบเมย
แม ส ามแลบ สบโขง แม ส ลอง วาวี ห วยเป า ปางมะโอ
แมมะลอ สะเนียน วังไผ แมจริม โปงคํา ถ้ําเวียงแก น้ําแขวง
น้ําเคิม บอเกลือ ผาแดง เกษตรกร 466 ราย
ชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น โรครากเน า โคนเน า ที่ เ กิ ด จากเชื้ อ รา
Fusarium oxysporum และ Pythium sp. หรือเชื้อแอ
คติโนไมซีสเอนโดไฟท (Steptomyces sp.)
ชื่อชีวภัณฑ : พีพี-สเตร็บโต
สารฟโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
ชื่อชีวภัณฑ : พีพี-ฟโร

มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง มี ก ารผลิ ต และรายได จ ากการ มูลนิธิโครงการหลวง
จํ า ห น า ย ชี ว ภั ณ ฑ พี พี - ส เ ต ร็ บ โ ต ร ว ม ทั้ ง สิ้ น
511 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 199,290 บาท
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง มี ก ารผลิ ต และรายได จ ากการ มูลนิธิโครงการหลวง
จํ า หน า ยชี ว ภั ณ ฑ พี พี - ฟ โ ร รวมทั้ ง สิ้ น 315 ชุ ด คิ ด เป น
มูลคา 47,250 บาท
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งานทรัพย์สินทางปัญญา
งานทรัพย์สินทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกิดจากผลผลิตงานวิจัย และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดาเนินการจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาใหม่
ที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน รวมทั้งสิ้น 18 รายการ
ได้แก่ (1) สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 รายการ คือ ชีวผลิตภัณฑ์ชนิดผงสาหรับป้องกัน
โรคจุ ดเน่ าดาของพืช (2) สิ ทธิบั ตรการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ 1 รายการ คือ กล่ อง
เครื่องหมายการค้า
พลาสติก (3) อนุสิทธิบัตร 9 รายการ คือ เครื่องร่อนปุ๋ยไส้เดือนดิน กล่องพลาสติก ผลิตภัณฑ์ผ้าทอปางแดงใน
แบบมีฝาล็อค ชุดตากพริก สู ตรตารับผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ากัดเท้ามีส่วนประกอบ
สาคัญจากสารสกัดสาบเสือที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา สูตรตารับผลิตภัณฑ์ลดรอยดาจากสิว
ที่มีส่ วนผสมสารสกัดสะเดา สู ตรตารั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ กันแดดที่มีส่ว นประกอบส าคัญ
เครื่องหมายการค้า
จากสารสกัดสีฟันคนทาที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี สูตรตารับผลิตภัณฑ์ลดรอยเเผล
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอโดเกอโอ
เป็ น ที่มีส่ วนประกอบจากสารสกัดใบชาเมี่ยง ส่วนผสมสารล่ อดึงดูดแมลงวันแตง
และคอนกรีตบล็อกผสมเฮมพ์ (4) เครื่องหมายการค้า 4 รายการ คือ เครื่องหมาย
การค้ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ าทอปางแดงใน เครื่องหมายการค้ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ าทอ
โดเกอโอ เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งบ้านศรีบุญเรือง และเครื่องหมาย
การค้ า กาแฟแม่ ตื่ น (5) ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย 1 รายการ คื อ ต ารับ ยา
สมุนไพรสูตรขับสารพิษ และ (6) ลิขสิทธิ์ 2 รายการ คือ คู่มือโรคเเละการป้องกัน
รักษาโรคในสัตว์ และสมุนไพรเเละพืชท้องถิ่นปวาเก่อญอ บ้านขุนตื่นน้อย-บ้านปิพอ
เครื่องหมายการค้า
นอกจากนี้ ยังมีการติดตามสถานะทรัพย์สินทางปัญญา/แก้ไขเพิ่มเติม/ดาเนินการ
กาแฟแม่ตนื่
ตามขั้นตอนการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด 67 รายการ
กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน ได้ศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์
องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง และยื่นจดทะเบียน จานวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ตารับยาสมุนไพรสูตรบารุงร่างกาย) ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ห้วยส้มป่อย และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้า ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
พระบาทห้วยต้ม (เครื่องหมายการค้า “โดเกอโอ”) และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนขุนตื่นน้อย (เครื่องหมายการค้า “กาแฟแม่ตื่น”)
ผลผลิตที่สำคัญ
การจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของ
ชุมชน รวมจ านวน 18 รายการ ได้แก่ สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 รายการ สิทธิบัตรการออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
1 รายการ อนุสิทธิบัตร 9 รายการ เครื่องหมายการค้า 4 รายการ และลิขสิทธิ์ 2 รายการ
กำรนำไปใช้ประโยชน์
1. ทรัพย์สินทางปั ญญาของสถาบันได้รับการคุ้มครอง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ
เชิงสังคม เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย
2. ทรัพย์สิ นทางปั ญญาของชุมชนได้รับการปกป้องและคุ้มครองภูมิปัญญาให้ เป็นสิ ทธิของชุมชน และ
ชุ ม ชนสามารถน าไปต่ อ ยอดเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ได้ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก วิ จั ย และ
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ทาให้เกิดการเชื่อมโยงกระบวนการดาเนินงานระหว่างงานวิจัยและพัฒนา ส่งผลให้งานวิจัย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
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โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้ของ
เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาพื้ น ที่ ภู เขาในระดั บ นานาชาติ ม าพั ฒ นาต่ อ ยอดในงานวิ จั ย ของสถาบั น และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพงานวิจัยของสถาบันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้จากหลากสาขาวิชา สรุปผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ
1.1 การวิ จั ย ทดสอบพั น ธุ์ พื ช ผั ก (ฟั ก ทอง มะระ) ต้ า นทานไวรัส ร่ว มกั บ AVRDC The World
Vegetable Centre ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ฟักทองท้องถิ่นจาก AVRDC จานวน 8 สายพันธุ์ และมะระ
7 สายพันธุ์ และได้ดาเนิ นการปลู กทดสอบในพื้นที่ 3 แห่ ง คือ ห้วยเขย่ง ห้วยเป้า โป่ง คา โดยผลการทดสอบ
พบว่า เกษตรกรพึงพอในฟักทอง 3 สายพันธุ์ มะระ 4 สายพั นธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีรสชาติดี โดยจะขยาย
ผลการวิจัยให้กับเกษตรกรเพื่อปลูกเป็นอาหารและสร้างรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 การพั ฒ นาโครงการทดสอบสายพั น ธุ์ มั น เทศญี่ ปุ่ น ร่ ว มกั บ สถานี วิ จั ย Kyushu Okinawa
Agricultural Research Centre/NARO ประเทศญี่ปุ่น โดยได้นาองค์ความรู้ที่มาปรับใช้ในงานวิจัย ดังนี้
(1) การนาเทคนิคการเพาะปลูกมันเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่การเตรียมต้นกล้า การปลูก การจัดการ
ธาตุอาหาร การจัดการโรคแมลง การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของการปลูกมันเทศคุณภาพ
เพื่ อ การค้ าในประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งแตกต่ างจากวิ ธีป ฏิ บั ติ ของมู ล นิ ธิ โครงการหลวง และ สวพส. มาทดสอบ
ในการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล 2559
(2) การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกั บคณะนั กวิจัยของ Kyushu Okinawa Agricultural
Research Centre (NARO/KARC) โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อขอรับค าแนะน าทางวิชาการในการวิจั ยและพั ฒ นา
มันเทศญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ดาเนินงานของ สวพส. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธุ์มันเทศ
ยินดีเดินทางมาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการทดสอบพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่ประเทศไทยในงบประมาณ พ.ศ. 2560
(3) คณะมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. ได้รับมอบหัวพันธุ์มันเทศคุ ณภาพที่ส่งเสริมอยู่ใน
จังหวัด Okinawa ในปัจจุบันจานวน 3 พันธุ์และพันธุ์ใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นจานวน 1 พันธุ์ เพื่อนามาปลูก
ทดสอบที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม และพื้นที่ดาเนินงานของ สวพส. ที่โครงการพัฒนาพื้ นที่สูงแบบ
โครงการหลวงคลองลานและห้ วยเขย่ ง ในระหว่ างเดือนสิ งหาคม-ตุล าคม 2559 พร้อมทั้งได้รับคาแนะน า
ในการคัดเลือกสายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมจานวน 14 สายพันธุ์ที่จะนามาปลูกทดสอบกับความเหมาะสม
กับพื้นที่สูงของไทย โดยแบ่ งเป็น พัน ธุ์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศอบอุ่นและเย็น มีลักษณะเนื้อเป็นสีม่วงและ
เหลืองที่เป็นที่ต้องการของตลาด
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ด้านการวิจัยและพัฒ นาไม้ผลเขตร้อนและกึ่งร้อนร่วมกับสถานีวิจัย
Kagoshima Agricultural Research Centre ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยน าองค์ ค วามรู้ ที่ ม าใช้ ใ นงานวิ จั ย
ประกอบด้วย เทคนิคการปลูกไม้ผลยืนต้น ได้แก่ ส้ม มะม่วง เสาวรส และองุ่น ภายในโรงเรือน การจัดพื้นที่
ปลูกไม้ผล (zoning) การควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี และการผลิตไม้ผลนอกฤดู และการศึกษาผลกระทบ
ของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการออกดกอและติดของไม้ผล
2.2 การเข้าร่วมการประชุมวิช าการนานาชาติเรื่องการวิจัยและพั ฒ นาพื ช ผั กในภู มิภ าคเอเซีย
(SEAVEG 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย The World Vegetables Centre ร่วมกับ Malaysian ที่นักวิจัยของ
สวพส. ได้นาเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสาคัญของการปลูกพืชผัก
ที่ไม่เพี ยงแต่เป็ น กิจ กรรมทางการเกษตรในภาคชนบท แต่ห ากเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างความมั่น คง
ด้านอาหารและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่รวดเร็วของภูมิภาคเอเซีย
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2.3 การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ TROPENTAG 2016, Solidarity in a competing world- fair
use of resources ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ที่นักวิจัยของ สวพส. ได้นาเสนอผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ ภาคบรรยาย ดังนี้ (1) นายอดิเรก ปัญญาลือ นาเสนอผลงาน เรื่อง การชะล้ างของหน้าดินและ
ปริมาณธาตุอาหารที่สูญ เสี ย ของระบบการปลู กข้าวโพดโดยไม่เผาและเหลื่ อมด้ว ยถั่ว (Maize Relay with
Legume without Residue Burning Impact on Soil Erosion and N Loss in Northern Thailand)
และ (2) นางจันทร์จิรา รุ่งเจริญ นาเสนอผลงาน เรื่อง การวิจัยระบบประหยัดน้าสาหรับข้าวนาบนพื้นที่สูงของ
ไท ย (Research on Water-Saving System for Paddy Field in Thai Highland Communities) และ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยส่วนใหญ่ที่เน้นการปรับปรุงบารุงดินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี โดยเน้นการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก โดยมีการตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ระยะยาวต่อเนื่อง
6-9 ปี รวมทั้งงานวิจัยเน้นการทาวิจัยร่วมกับเกษตรกร หรือการนางานวิจัยไปทดสอบการยอมรับของเกษตรกร
และการวิจัย ยั งได้เน้ น ถึงการใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน และการพื้ นฟู ความอุดมสมบูรณ์ ของดิ น ซึ่ งในการวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพื้นที่สูงควรจะปรับให้มีการวิจัยเชิงระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มากขึ้น
3. การเข้าร่วมการฝึกอบรมที่จัดโดยสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ
3.1 เข้าร่วมการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง Managing for Sustainable Development Impact
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ จัดโดย Wageningen University (ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์)
ที่ได้นาองค์ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของผลกระทบซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดาเนินโครงการวิจัยเชิงพื้ นที่ที่เน้นหลักการเกษตรนิเวศ
ที่ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้แก่ การลดความหิ ว โหยและความยากจน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง การเสริมสร้างศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงาน และสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนา
3.2 เข้าร่ว มการฝึ กอบรมนานาชาติ เรื่อง Managing mountain resources and diversities:
the role of protected areas) ณ สาธารณ รั ฐ อิ ต าลี ระยะเวลา 10 วั น จั ด โดย FAO-Mountain
Partnership และ Turin University (ทุน FAO 70 เปอร์เซ็นต์) ที่ได้นาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความหลากหลายทางชี ว ภาพของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ภู เขา โดยกระบวนการ
มีส่ วนร่ว มของชุมชนและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้ นที่ มาใช้ในการวางแผนงานวิจัย ในการพั ฒ นาชุมชน
บนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ที่พอเพียง ควบคู่กับการอนุรักษ์
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่

เครือข่ายการวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิตพืชทางเลือกร่วมกับ AVRDC

ผลผลิตที่สาคัญ
เครือข่ายการวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิตพืชทางเลือกร่วมกับ AVRDC เพื่อสร้างแหล่งอาหารและรายได้
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 1 เครือข่าย
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โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผลงานวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
โดยการประเมิ น ศั กยภาพของผลงานวิ จั ยที่ ผ่ านการคั ดเลื อกเบื้ องต้ น ในมิ ติ ต่ างๆ เพื่ อใช้ ส าหรั บ ประกอบ
การตัดสินใจในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตและจาหน่ายด้วยตนเอง
การขายสิทธิให้กับผู้ประกอบการหรือการร่วมทุน ตลอดจนมีข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายไปสู่
เชิงพาณิชย์ โดยคานึงถึงความพร้อมตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการตลาดที่เหมาะสมพร้อมทั้งกาหนดแนวทาง
และให้ ข้ อเสนอแนะในการใช้ ป ระโยชน์ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ เหมาะสม ควบคู่ กั บ
การจั ดทารายงานผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของแต่ละผลิ ตภั ณฑ์ และคัดเลือกผลงานจากโครงการวิจัยที่ มี
ศักยภาพสูงสุดในการนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์ 8 โครงการ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รูปแบบ
ธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม สรุปผล
การศึกษา ดังนี้
1. เมื่ อ จั ด จ าแนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามระดั บ ความพร้ อ มและศั ก ยภาพทางด้ านเทคโนโลยี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
1 ถึง 6 สามารถจาแนกผลิตภัณ ฑ์ทั้งหมดออกเป็น 10 กลุ่มย่อย มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตั้งแต่
ระดับที่ 2 ถึง 6 กล่าวคือ มีผลิตภัณฑ์ที่ผลงานวิจัยสาเร็จในห้องปฏิบัติการและมีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (TRL 2)
จ านวน 1 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้แ ก่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยับยั้ งไวรัส เริม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีต้น แบบที่ ผ่ านการทดสอบการใช้งาน
ในระดับภาคสนามหรือทางคลินิกแล้ว (TRL 3) จานวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฟีโรโมนแมลงวันแตง ผลิตภัณฑ์ที่
ผ่านการปรับปรุง พัฒนา จนได้ผลิตภัณฑ์ในระดับโรงงานต้นแบบ (TRL 4) จานวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชีวภัณฑ์
สาหรับปรับปรุงคุณภาพดิน ชีวภัณฑ์สาหรับป้องกันกาจัดจิ้งหรีด ผลิตภัณฑ์สาหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช
ผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก คอนกรีตผสมแกนต้นเฮมพ์ ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC Test Kit)
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ามันเฮมพ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีการรับรองมาตราานแล้ว (TRL 5) จานวน
3 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ครีมฝ้ าจากสี ฟันคนทา ผลิ ตภัณ ฑ์ เจลลบริ้วรอยจากฝาง และผลิตภัณ ฑ์ เจล
ลบรอยแผลจากเมี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จัดจาหน่ายในช่องทางของโครงการหลวง (TRL
6) จานวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมบารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยง สเปรย์ลดอาการอักเสบบริเวณ
ช่องปากและลาคอ เจลยับยั้งการอักเสบของผิวหนั ง ผลิตภัณฑ์บารุงผมและหนังศีรษะ ชีวภัณฑ์ชนิดผงสาหรับ
คลุกเมล็ด และชีวภัณฑ์ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว
2. เมื่อพิจารณาถึงระดั บความพร้อมและศักยภาพทางด้านการผลิต (MRL) พบว่า ผลิตภัณฑ์จัดอยู่
ในระดั บ MRL4 ถึ ง MRL 6 โดยมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ MRL 4 คื อ ระดั บ ที่ มี ก ารพั ฒ นาขั้ น ตอนหรื อ
กระบวนการผลิตเบื้องต้นจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ (Prototype) จานวน 4 ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC Test Kit) ชีวภัณฑ์สาหรับปรับปรุงคุณภาพดิน ฟีโรโมน
แมลงวันแตง และผลิตภัณฑ์ยับยั้งไวรัสเริม ผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในระดับ MRL 5 คือระดับที่มีต้นแบบการผลิตที่มี
อัตราการผลิต อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ถูกปรับให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการผลิตในระดับนาร่อง
(Pilot Scale) จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เฮมพ์คอนกรีตบล็อก (Hemp Block) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
น้ามันเฮมพ์ ชีวภัณฑ์ชนิดผงสาหรับคลุกเมล็ด ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑ์นวดน้ามัน
มะแตก และผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในระดับ MRL 6 คือระดับที่ทุกขั้นตอนของการผลิตถูกปรับและทดสอบแล้วว่า
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการผลิต และได้มาตราานขั้นพื้นาานรองรับ (Pre Full Rate Production) จานวน
5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมบ ารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยง สเปรย์ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและ
ลาคอ ผลิตภัณฑ์บารุงผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ครีมฝ้าจากสีฟันคนทา และผลิตภัณฑ์เจลลบรอยแผลจากฝาง
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3. การประเมินความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการเบื้องต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิ งพาณิชย์จานวน 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัดปริมาณ
สาร THC ภาคสนาม (THC Test Kit) ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ชนิดผงสาหรับคลุกเมล็ด ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุม
โรคหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์ฟีโรโมนแมลงวันแตง ผลิตภัณฑ์เฮมพ์คอนกรีตบล็อก (Hemp Block) ผลิตภัณฑ์
นวดน้ามันมะแตก ผลิตภัณฑ์ยับยั้งไวรัสเริม และผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยง
4. การประเมินความเป็นไปได้ด้านการเงินเบื้องต้น พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สูงสุด สาหรับ
การผลิตเอง ได้แก่ ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC Test Kit) ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ สูงสุด
ส าหรั บ การจ้ า งผลิ ต ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ผงส าหรับ คลุ ก เมล็ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภั ณ ฑ์ ค วบคุ ม โรค
หลังการเก็บเกี่ยว ผลิตภัณฑ์ฟีโรโมนแมลงวันแตง ผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก ผลิตภัณฑ์ยับยั้งไวรัสเริม และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม บ ารุ งผิ ว หน้ าผสมสารสกั ด จากใบชาเมี่ ย ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ สู งสุ ด ส าหรั บ
การ Licensing ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เฮมพ์คอนกรีตบล็อก (Hemp Block)
5. เมื่ อ ประเมิ น รู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากปั จ จั ย ร่ ว มทั้ ง 4 ด้ าน คื อ
ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน พบว่า การใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ควรดาเนินการ
ในรูปของการผลิตเอง 1 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม ควรดาเนินการ
ในรูปของการจ้างผลิ ต 5 ผลิตภัณฑ์ คือ ชีวภัณ ฑ์ชนิดผงส าหรับคลุ กเมล็ด เฮมพ์ คอนกรีตบล็อก (Hemp Block)
ผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก ผลิตภัณฑ์ยับยั้งไวรัสเริม และครีมบารุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากใบชาเมี่ยง และ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาเนินการทั้งในรูปของการผลิตเองหรือการจ้างผลิตก็ได้ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ชีวภัณฑ์ควบคุม
โรคหลังการเก็บเกี่ยว และผลิตภัณฑ์ฟีโรโมนแมลงวันแตง

การสัมภาษณ์กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสอบถามความสนใจจากผู้บริโภค

ผลผลิตที่สำคัญ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 8 ผลิตภัณฑ์
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ส่ งมอบรายงานผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผลงานวิ จั ย และแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 8 ผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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โครงการสารวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง
โครงการสารวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐาน
รายครัวเรือน ข้อมูลเศรษฐกิจของครัวเรือน และข้อมูลการถือครอง และการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการหลวง และเพื่อจัดทาทะเบียนเกษตรกร และระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
โดยในปี พ.ศ. 2559 สารวจในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จานวน 20 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร์ ทุ่งหลวง สะโง๊ะ ผาตั้ง หนองเขียว แกน้อย แม่สะป๊อก หมอกจ๋าม ขุนแปะ แม่ทาเหนือ พระบาทห้วยต้ม
ขุนวาง ห้วยส้มป่อย แม่แฮ ปางอุ๋ง อินทนนท์ ห้วยแล้ง ปังค่า อ่างขาง และปางดะ มีจานวนครัวเรือนที่อยู่จริง
ทั้งหมด (ตามทะเบียนราษฎร์) 22,605 ครัวเรือน และจานวนครัวเรือนที่สารวจได้จานวน 14,273 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 63.14 ของจานวนครัวเรือนที่อยู่จริงทั้งหมด โดยการสัมภาษณ์ผู้แทนครัวเรือน จาแนกเป็น
3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ได้แก่ จานวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูลพื้นฐานของ
สมาชิกในครัวเรือน ทรัพย์สินในครัวเรือน ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการถือครองและการใช้ประโยช น์ที่ดิน ได้แก่
พื้นที่ถือครองและการใช้ประโยชน์ และส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายของ
ครัวเรือน เงินออม ภาวะหนี้สิน การเลี้ยงสัตว์ และการปลูกป่าชาวบ้าน จากนั้นนาข้อมูลที่สารวจได้มาจัดทา
ทะเบียนเกษตรกร และระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

การสารวจข้อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง

ผลผลิตที่สำคัญของงำนวิจัย
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐานรายครั ว เรื อ น ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ของครั ว เรื อ น และข้ อ มู ล การถื อ ครอง และการใช้
ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 20 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร์ ทุ่งหลวง สะโง๊ะ ผาตั้ง หนองเขียว แกน้อย แม่สะป๊อก หมอกจ๋าม ขุนแปะ แม่ทาเหนือ
พระบาทห้วยต้ม ขุนวาง ห้วยส้มป่อย แม่แฮ ปางอุ๋ง อินทนนท์ ห้วยแล้ง ปังค่า อ่างขาง และปางดะ
2. ระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
แผนกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ส่งมอบรายงานผลการวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง สานักพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นางสาวรุจิรา
นางสาวเพชรดา

ริมผดี
อยู่สุข

เรียบเรียง
นางสาวศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์
นางจิราวรรณ
ถูกจิตร
นางสาววรุณยุพา
จุ้ดศรี

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผู้อานวยการสานักวิจัย
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ

ข้อมูลผลงำนวิจัยและภำพประกอบ
นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ช่วยนักวิจัย สานักวิจัย
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สรุปผลการดาเนินงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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