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แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร 9

1. โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ
3. โครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
4. โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาการปลูกและการผลิต
 เพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอราบิกาโครงการหลวง
5. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง
6. โครงการเปรียบเทียบพันธุพืชผักที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
7. โครงการคัดเลือกพันธุพืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุอินทรีย
8. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง
9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง
10. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค
11. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอรรี่ ราสพเบอรรี่ และแบล็คเบอรรี่
12. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัย
13. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมดอกที่เหมาะสมและสรางอาชีพใหแกชุมชนบนพื้นที่สูง
14. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผบนพื้นที่สูง
15. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง
16. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะขนบนพื้นที่สูง
17. โครงการศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตวอินทรีย
18. โครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟาและปมนํ้าบนพื้นที่สูง
19. โครงการประเมินผลสําเร็จของงานพัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง
20. โครงการศึกษาพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง
21. โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง
22. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง
23. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหนํ้าและปุยแกไมผลสําคัญบนพื้นที่สูง
24. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผักอินทรียของโครงการหลวง



แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 45

1. โครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง 45
2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง
3. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน
4. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร
5. โครงการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการมีสวนรวม
 ของชุมชนบานวัดจันทร
6. โครงการวจิัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง
7. โครงการศึกษาการจัดการขยะและนํ้าเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง
8. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน ระยะท่ี 2

แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง
1. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูง
2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ
3. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 4 การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง การวิจัยเชิงพื้นที่ และการทดสอบองคความรู
โครงการหลวง
1. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน
2. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่ปลูกขาวไร-ขาวโพด
3. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนทํานาบนพื้นที่สูง
4. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนปาเมี่ยง
5. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในพื้นท่ีเฉพาะ

แผนงานที่ 5 การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
1. โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
 แบบโครงการหลวง
2. โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีตอผลิตผลของไมผลบนพื้นที่สูง
3. โครงการทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
4. โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานที่ 6 การบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การจัดการองคความรูงานวิจัย
3. โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
4. โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
5. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนําผลงานไปใชประโยชน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผล
องคความรูโครงการหลวง การดําเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุงเนนการวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจหลัก
ในการพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยตอยอดองคความรูโครงการหลวง และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมจากความ
หลากหลายทางชวีภาพบนพืน้ทีสู่ง ตลอดจนสามารถนาํผลการวจิยัไปใชประโยชนไดอยางรวดเรว็และกวางขวาง รวมทัง้การ
สรางความรวมมือดานงานวิจัยกับภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
44 โครงการหลัก 92 โครงการยอย และ 5 กจิกรรม ภายใต 6 แผนงาน งบประมาณรวม 84,453,000 บาท ผลการดาํเนนิงาน
สําคัญมีดังน้ี

ตาราง จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณของแตละแผนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท)โครงการหลัก โครงการยอย กิจกรรม

1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของผลิตผลเกษตร

24 51 - 42,900,000

2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8 10 - 11,700,000

3. แผนงานการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น 
และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง

3 16 - 13,200,000

4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง 
การวิจัยเชิงพื้นที่ และการทดสอบองคความรู
โครงการหลวง

5 11 - 5,300,000

5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

4 4 - 3,600,000

6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและสิทธิชุมชน

- - 5 7,753,000

รวม 44 92 5 84,453,000

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 5



แผนงานท่ี 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร เนนการสนับสนุนงานวิจยัเพ่ือตอยอด
องคความรูจากโครงการหลวง โดยเฉพาะองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตพืชและสัตวใหผลผลิต
มปีรมิาณและ/หรอืคณุภาพสงูขึน้ จาํนวน 24 โครงการ เชน ขาวพนัธุทองถ่ิน เฮมพ กาแฟอราบิกา ผกัอนิทรยี กระเทยีม 
องุน เสาวรสรับประทานสด พืชตระกูลสม ไมผลกลุมเบอรรี่ ไมดอก แพะ แกะขน ไกพันธุพื้นเมือง เปนตน 
สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

1. องคความรูดานพันธุพืชและสัตวที่มีศักยภาพและเหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง (พืช 16 ชนิด 24 พันธุ สัตว 2 ชนิด 
5 พันธุ) ประกอบดวย 

 1.1 พันธุพืช
  กลุมพชืไร: ไดพนัธุขาวทองถิน่ทีม่คีณุคาทางโภชนาการสูง 2 สายพนัธุ พนัธุขาวไรทีท่นตอแมลงบ่ัวบนพืน้ทีส่งู

และไมไวตอชวงแสง 4 สายพันธุ และสายพันธุที่มีธาตุเหล็กและสังกะสีสูงหรือมคีวามหอม 1 สายพันธุ สวนเฮมพอยูระหวาง
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ THC ตํ่า ที่มีเปอรเซ็นตเสนใยสูง เปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูง ไมตอ บสนองตอชวงแสง 
และเฮมพสายพันธุแท

  กลุมพืชผัก: พันธุมันเทศญี่ปุน พันธุฟกทอง และพันธุมะระท่ีเหมาะสมแตละระดับความสูง ชนิดละ 2 พันธุ 
รวมทั้งพันธุมะเขือเทศที่ทนตออากาศรอน 1 พันธุ พันธุกระเทียมที่ใหผลผลติสูงและมีคุณคาทางโภชนเภสัช 2 พันธุ

  กลุมไมผล: พันธุไมผลที่มีศักยภาพในการผลิต ประกอบดวย เสาวรส 2 พันธุ และแบล็คเบอรรี่ 1 พันธุ
  กลุมไมดอก: ไดพันธุกุหลาบที่เหมาะสมและตรงความตองการตลาด 5 พันธุ และ
  พันธุไผ: ที่เหมาะสมสําหรับการบริโภคและความตองการของตลาด 6 ชนิด และเหมาะสมสําหรับการใชลํา

และความตองการตลาด 10 ชนิด
 1.2 พันธุสัตว
  สุกร: สายพันธุลูกผสมโครงการหลวง 2 สายพันธุ และสุกรสายพันธุแท 2 สายพันธุ
  ไก: สายพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง 1 สายพันธุ
  ผึ้ง: ชนิดผึ้งและชันโรงที่เหมาะสมในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร อยางละ 1 ชนิด
2. องคความรูเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชและสัตว ประกอบดวย
 2.1 องคความรูเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช ไดแก
  (1) กลุมพืชไร 5 วิธีการ (ขาวและเฮมพ)
  (2) กลุมพืชผัก 11 วิธีการ (กะหลํ่าปลีหวาน ถั่วแขก กวางตุง เบบ้ีฮองเต มะเขือเทศอินทรีย คะนาฮองกง 

มันเทศญี่ปุน และกระเทียม)
  (3) กลุมไมผล 7 วิธีการ (สม เคพกูสเบอรรี่ ราสพเบอรรี่ แบล็คเบอรรี่ และองุน)
  (4) ไมดอก 2 วิธีการ (วานสี่ทิศและบัวดิน) 
 2.2 องคความรูเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสัตว 5 วิธีการ ไดแก สุกร แพะ ผึ้ง และชันโรง
3. ระบบการปลูกพืชและสัตว ไดแก ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิตขาว 

และระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาในการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง 2 ระบบ และระบบการเล้ียงสุกร 1 วิธีการ
4. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย จํานวน 11 ชนิด ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 แหง

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการวิจัยเพื่ออนุรักษ
และฟนฟูพืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง นอกจากนี้ยังมี
การทดสอบเทคโนโลยกีารฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของดนิบนพืน้ทีส่งู ตลอดจนงานวจิยัดานปาไมเพือ่นาํไปสูการจดัการ
ทรัพยากรปาไมของชุมชนอยางย่ังยืน ซึ่งดําเนินการเปนปที่ 3 ในพื้นที่โครงการหลวง 10 แหง รวมถึงกําหนดกิจกรรม
รวมกับชุมชนเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
พัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพ่ือเปนชุมชนคารบอนต่ําและย่ังยืน 12 ชุมชน โดยมีผลการดําเนินงานวิจัยที่สําคัญ 
ประกอบดวย

1. ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก (1) การรวบรวมองคความรูและวิธีการขยายพันธุพืช/เห็ดใน 84 ชุมชน 
6,728 องคความรู การเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 5 ชนิด การเพาะเล้ียงเห็ดไมคอรไรซา 2 ชนิด 
(2) การปลูกฟนฟูพืชทองถิ่น 89 ชุมชน 950 ชนิด (3) กลุมอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนพืชและเห็ด 8 กลุม

2. ดานปาไม ไดแก ขอมูลคุณสมบัติเชิงกล และพลังงานไมฟน วิธีการรักษาเนื้อไมและใชประโยชนไมทองถิ่น 3 ชนิด 
(ทะโล มะแขวน และกําลังเสือโครง) รูปแบบผลิตภัณฑจากไมทองถิ่น ไมสน และยาง อยางละ 1 รูปแบบ รวมทั้งแนวทางการ
ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไม 1 แนวทาง

3. ดานดนิ ไดแก วธิกีารฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของดนิท่ีเหมาะสมกับชนิดพชืบนพืน้ท่ีสงู 3 ชนดิ (ขาวไร มนัสาํปะหลงั 
ขาวโพดเลี้ยง) และแนวทางการลดปริมาณอาซินิคในดินเพาะปลูกบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง

4. ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ตนแบบชุมชนที่มีการจัดการขยะและนํ้าเสียที่ดี 2 ชุมชน และชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน 
12 ชุมชน โดยมีการประเมินผลเบื้องตนตามชุดตัวช้ีวัดใน 4 มิติ 32 ตัวชี้วัดแลว ซึ่งอยูระหวางดําเนนิกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาของแตละชุมชน โดยมีเปาหมายในการขอรับการรับรองวาเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืนในป พ.ศ. 2562

แผนงานท่ี 3 การวจิยัเพ่ือตอยอดภมูปิญญาทองถิน่ และพฒันานวตักรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนทีส่งู
เนนศึกษา รวบรวม และตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินของชนเผาบนพ้ืนที่สูงเก่ียวกับการใชประโยชนจากพืช

สมุนไพรและยาพื้นบานในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑ สําหรับ
ปลูกพืชจากพืชหรือจุลินทรียบนพ้ืนที่สูงเพ่ือทดแทนการใชสารเคมีเกษตร รวมท้ังยังมีงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เพือ่สรางมูลคาเพ่ิมจากความหลากหลายทางชีวภาพอ่ืนๆ ทีส่ามารถนํามาเปนสวนประกอบสําคญัของผลิตภณัฑตางๆ 
เชน กลุมผลิตภัณฑอาหาร สมุนไพรและยาภายนอก กลุมผลิตภัณฑเวชสําอาง และกลุมผลิตภัณฑสําหรับคนและ/
หรือสัตว เปนตน โดยมีผลผลิตงานวิจัยที่สําคัญประกอบดวย

1. การวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินดานสมุนไพรและยาพ้ืนบานกลุมขับสารพิษ (สังหยู) โดยการศึกษาพฤกษเคมี 
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และความเปนพิษระยะยาวของสังหยูในสัตวทดลอง

2. ผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรทดแทนการใชสารเคมี ไดแก ผลิตภัณฑปองกนักําจัดโรคพืช 3 ผลิตภัณฑ ปองกันกําจัด
แมลง 1 ผลิตภัณฑ และสงเสริมการเจริญเติบโตพืช 1 ผลิตภัณฑ

3. ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 6 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑตนแบบสําหรับแมและเด็ก ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ และผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับกลางคืน รวมทั้งการศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชเวชและขอกําหนด
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดพืชทองถิ่นท่ีใชในผลิตภัณฑเวชสําอางของมูลนิธิโครงการหลวง

โดยมีการสงมอบผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 9 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 
(ดูแลผิวหนังและผม) 6 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชีวภาพเกษตร 3 ผลิตภัณฑ

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
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แผนงานท่ี 4 การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง การวิจัยเชิงพ้ืนที่ และการทดสอบองคความรูโครงการหลวง 
เนนผลงานวิจัยที่สามารถสนับสนุนการแกไขปญหาและยกระดับการพัฒนาระบบเกษตรท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม 
โดยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงใน 5 เขตเกษตรนิเวศ คือ (1) ชุมชนปาเมี่ยง (2) ชุมชน
ทีป่ลูกขาวเปนหลกั (3) ชมุชนทีม่พีืน้ฐานจากการปลูกฝน (4) ชมุชนปลกูขาวไร-ขาวโพด และ (5) พืน้ท่ีเฉพาะท่ีมคีวาม
แหงแลง โดยการนําองคความรูโครงการหลวงไปประยุกตใชผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่นในการแกไขปญหา
การเกษตรของในแตละพื้นที่ โดยมีผลผลิตงานวิจัยที่สําคัญประกอบดวย

1. ชนิดพืช/สัตว ที่เหมาะสมในระบบเกษตรแบบตางๆ ไดแก ชนิดพืชผักที่เหมาะสมในการปลูกหลังนา 3 ชนิด 
ชนิดถั่วในการฟนฟูดิน 2 ชนิด ชนิดฟกทองญี่ปุน 1 ชนิด ชนิดพืชและสัตวที่สรางรายไดของชุมชนปาเมี่ยง และชนิดปลาที่
เหมาะสมกับนาขาว 1 ชนิด

2. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ไดแก ชนิดและอัตราการใหปุยอินทรียที่เหมาะสมการปลูกกาแฟในระบบ
อินทรีย จํานวน 1 ชนิด และวิธีการเพ่ิมผลผลิตขาวไร 1 ชุดเทคโนโลยี วิธีการปองกันเพลี้ยกระโดดแบบผสมผสานในนาขาว 
1 ชุดเทคโนโลยี

3. ผลการวิเคราะหทุนการดํารงชีพและระบบเกษตรของชุมชน 2 ชุมชน (ชุมชนทํานา) โจทยวิจัยในการแกปญหา
และยกระดับอาชีพการเกษตรของชุมชน 2 โครงการ (ชุมชนทํานา) ความตองการสินคาเกษตร 3 ระดับ และผลตอบแทน
ของพืชที่มีโอกาสทางตลาด 3 ชนิด (พื้นที่เฉพาะ)

แผนงานท่ี 5 การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เน นงานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพื้นที่สูงท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม รวมทั้งการเตรียม
การรองรบัการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบตางๆ ทีม่ตีอชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู โดยมีผลผลิตงานวิจยัท่ีสาํคัญประกอบดวย

1. รูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง
2. ชุดตัวบงชี้คุณลักษณะชุมชนท่ีพึงประสงคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับการพัฒนาชุมชนใน 

3 ชุมชน
3. แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในการปลูกไมผลเขตหนาวบนพ้ืนท่ีสูง 1 แนวทาง และระบบฐานขอมูลกาล

อากาศในการพยากรณอากาศในพ้ืนที่สูง 1 ระบบ รวมท้ังขอมูลผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความ
ออนไหวของผลผลิต

แผนงานท่ี 6 การบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน โดยมีผลการดําเนินงาน 
ประกอบดวย (1) จดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญาใหมที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพยสินทางปญญา
ของชุมชนบนพื้นที่สูง 12 รายการ (2) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของชุมชน 5 ชุมชน 
(3) การเชื่อมโยงการเรียนรูและถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกรและนักพัฒนา 18 เรื่อง (4) การพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 เรื่อง (5) การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนําผลงานไป
ใชประโยชน 3 เรื่อง (6) การจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัย 1 ระบบ (7) การจัดทําระบบติดตามงานวิจัย 1 ระบบ 
และ (8) การกํากับติดตามงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการประชุมและติดตามงานในพื้นที่รวม 
20 ครั้ง
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การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของผลิตผลเกษตรร



แผนงานการวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพของผลิตผลเกษตร

งานวจิยัเพ่ือเพิม่ผลผลติและตลาด มุงเนนงานวิจยัเพือ่สนบัสนนุและตอยอดองคความรูจากโครงการหลวง โดยเฉพาะ
การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารหลักในการสรางความมั่นคงดานอาหาร การผลิตพืชและสัตวที่เปนมิตรกับ
สิง่แวดลอมบนพืน้ท่ีสงู การวจิยัชนดิและพันธุทีร่องรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ หรอืมีคณุคาพิเศษทางโภชนาการ 
และการวิจัยดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ประกอบดวย 24 โครงการหลัก สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. โครงการศึกษาวิจัยการเพ่ิมผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง

ชมุชนบนพ้ืนทีส่งูปลูกขาวเพ่ือเปนอาหารหลัก โดยเฉพาะชนเผาปกาเกอะญอท่ีทาํนาเปนหลัก พนัธุขาวท่ีปลกูบนพ้ืนทีส่งู
สําหรับบริโภคสวนใหญคือพันธุทองถ่ินหรือพันธุพื้นเมือง (Local variety) โดยปลูกปละคร้ังและอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก 
บนพ้ืนที่สูงมีพื้นที่ปลูกขาวถึงรอยละ 60 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด แตยังประสบปญหาขาวไมเพียงพอตอการบริโภคเนื่องจาก
ผลผลิตตอพ้ืนท่ีตํา่ ปญหาผลผลิตขาวบนพ้ืนท่ีสงูไมเพยีงพอเนือ่งจาก (1) การเพิม่ข้ึนของประชากรตอครวัเรอืน (2) พนัธุขาว
ที่ปลูกไมเหมาะสมกับพื้นที่ (3) การระบาดของแมลงบ่ัว (4) ขาวมีการปนพันธุ กลายพันธุและสูญพันธุ (5) การแปรปรวน
สภาพภูมิอากาศ ไดแก ฝนและอุณหภูมิ (6) ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และ (7) ดินมีการชะลางสูง ความสามารถในการ
กกัเก็บนํา้ตํา่ ดงัน้ัน เพือ่แกไขปญหาการปลูกขาวบนพ้ืนทีส่งู จงึศกึษาวิจยัการเพ่ิมผลผลติขาวบนพ้ืนทีส่งู สรปุผลการดําเนนิงาน 
ดังนี้

1. การวจิยัและคัดเลอืกพนัธุขาวทองถิน่บนพืน้ทีส่งูทีม่ศีกัยภาพใหผลผลิตสงู หรอืมคีณุคาทางโภชนาการ สาํหรบั
เพิ่มมูลคา

 1.1 รวบรวมพันธุขาวทองถ่ินของพื้นที่สูงเพิ่มเติมจํานวน 23 พันธุ ประกอบดวย พันธุขาวไร 8 พันธุ และพันธุ
ขาวนา 15 พันธุ ปจจุบันมีพันธุขาวทองถิ่นที่อนุรักษทั้งหมด 429 พันธุ 

 1.2 พันธุขาวทองถ่ินมีคุณคาโภชนาการพิเศษจํานวน 2 พันธุ ไดแก 
ขาวฮาว และขาวเจาดํา

  1.2.1 ขาวฮาว เมล็ดขาวกลองมีสีแดง ปริมาณอะไมโลส 18.92 
เปอรเซ็นต มีโปรตีน 11,800 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม กากใยอาหาร 2,010 มิลลิกรัม
ตอ 100 กรัม แคลเซียม 129.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ธาตุสังกะสี 29.05 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม และมีความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระ 9.58 

  1.2.2 ขาวเจาดํา เมล็ดขาวกลองมีสีมวงดํา ปริมาณอะไมโลส 
12.11 เปอรเซ็นต โปรตีน 10,650 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ปริมาณไขมัน 3,220 
มลิลกิรัมตอ 100 กรมั ธาตุสงักะสี 27.61 มลิลกิรมัตอกโิลกรัม และมีความสามารถ
ในการตานสารอนุมูลอิสระ 3.28

 1.3 การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวที่ทนตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูง พบวาฤดูนาป พ.ศ. 2561 แมลงบั่วมีการเขา
ทาํลายสงูถงึ 66.33 เปอรเซน็ต และสายพันธุ CMU-L3 ทนทานตอแมลงบ่ัวมากท่ีสดุ ใหผลผลติสงูสดุเฉลีย่ 693 กโิลกรมัตอไร 

ขาวฮาว

ขาวเจาดํา  ํ
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2. การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการเขตกรรมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวบนพื้นที่สูง
 2.1 การคัดพันธุและผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นใหบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ โดยทดสอบรวมกับเกษตรกร

ในฤดูนาป พ.ศ. 2561 พบวาเมล็ดพันธุขาวจํานวนท้ังหมด 103 ตัวอยาง ผานคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวจํานวน 
63 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 61) ซึ่งดําเนินการในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง 11 พื้นที่ ไดแก อินทนนท หมอกจาม วัดจันทร 
แมทาเหนือ พระบาทหวยตม ทุงหลวง แมโถ แมสะปอก แมสะเรียง แมแฮ และแมลานอย พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวง จํานวน 6 แหง ไดแก หวยเปา ผาแตก บอเกลือ แมสลอง และแมมะลอ และพ้ืนที่โครงการรักษนํ้า
เพื่อพระแมของแผนดิน 1 แหง คือ หมากแขง สําหรับตัวอยางเมล็ดพันธุขาวที่ยังไมผานมาตรฐาน เนื่องจากมีจํานวน
เมล็ดขาวแดงเกิน 20 เมล็ดตอ 500 กรัม ซึ่งตองปลูกคัดเลือกในฤดูนาป พ.ศ. 2562 ตอไป

 2.2 การทดสอบและสาธิตวิธีการใหนํ้าแบบนาน้ํานอยสําหรับการปลูกขาวนาบนพ้ืนท่ีสูง โดยดําเนินการ
รวมกับเกษตรกร 5 ชุมชน พบวา

  2.2.1 บานทุงหลวง ปลูกขาวพันธุบือโปะโละ ไดผลผลิต 699 กิโลกรัมตอไร และปลูกพันธุบือบอ ไดผลผลิต 
529 กิโลกรัมตอไร

  2.2.2 บานหวยขาวลีบ ปลูกขาวพันธุบือโปะโละ ไดผลผลิต 684 กิโลกรัมตอไร
  2.2.3 บานหนองหลม ปลูกขาวพันธุบือโปะโละ ไดผลผลิต 685 กิโลกรัมตอไร
  2.2.4 บานแมขนิล ปลูกขาวพันธุสันปาตอง 1 ไดผลผลิต 1,258 กิโลกรัมตอไร
  2.2.5 บานหวยหอม ปลูกขาวพันธุบือโปะโละ ไดผลผลิต 500 กิโลกรัมตอไร
 2.3 การทดสอบวิธีการจัดการปุยในดินสําหรับเพ่ิมผลผลิตขาวนาบนพ้ืนที่สูง พบวา ในฤดูนาป พ.ศ. 2561

วิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินทําใหผลผลิตขาวในพื้นท่ีบอเกลือสูงขึ้นรอยละ 2.56 และวิธีการใสปุยอินทรียสามารถ
เพิ่มผลผลิตขาวในพ้ืนที่ปางหินฝน แมมะลอ และนํ้าแขวง รอยละ 10.4, 35.0 และ 44.0 ตามลําดับ

 2.4 วิธีการปลูกขาวอายุกลา 25-30 วัน เปรียบเทียบกับอายุกลาปกติของเกษตรกร (40-50 วัน) พบวา 
พันธุขาวบือเนอมู ปลูกกลาขาวอายุ 15 วัน ผลผลิตของขาวกลาเฉลี่ย 800 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตของกลาขาวอายุปกติ
เฉล่ีย 640 กิโลกรัมตอไร ซึ่งปกดํากลาอายุสั้นใหผลผลิตขาวสูงกวากลาอายุปกติรอยละ 25.0

 2.5 วิธีการอนุรักษดินและนํ้าดวยวิธีการ cut and fill สําหรับพื้นที่ปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง ในฤดูนาป 
พ.ศ. 2561 (ปที่ 1) พบวา การปรับพื้นที่ปลูกขาวไรดวยวิธีการ cut and fill ของพ้ืนท่ีหนองเขียวใหผลผลิตขาวพันธุ
เลาทูหยา 920 กิโลกรัมตอไร พื้นที่ผาแตกใหผลผลิตขาวพันธุบือแขร 780 กิโลกรัมตอไร และพันธุเบี้ยวจิกูใหผลผลิต 
500 กิโลกรัมตอไร สําหรับพื้นที่ขุนวางใหผลผลิตขาวพันธุเลาทูหยา 820 กิโลกรัมตอไร

3. การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถ่ินบนพ้ืนที่สูงที่ทนทานแมลงบ่ัว ไมไวตอชวงแสง และพันธุขาวไร
ทองถ่ินทีม่คีณุภาพพิเศษทางโภชนาการ ไดพนัธุขาวไรทองถ่ินลกูผสมท่ีทนทานตอแมลงบ่ัว ไมไวตอชวงแสง และมีคณุคา
โภชนาการ จํานวน 5 สายพันธุ ประกอบดวย (1) BA3 × CMU-L2 (2) BA3 × CMU-B2 (3) JPD1 × CMU-L2 
(4) JPD1 × CMU-B2 และ (5) JPD1 × PTT1 ซึ่งพันธุขาวทองถิ่นคูผสม JPD1 × CMU-L2 ใหผลผลิตสูงสุด รองลงมาไดแก 
JPD1 × PTT1 มีคาสูงกวาสองเทาของพันธุแมพื้นเมือง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการ 2 พันธุ ไดแก ขาวฮาว และขาวเจาดํา
2. เมล็ดพันธุขาวทองถิ่นที่บริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ และมีคุณภาพผานมาตรฐานเมล็ดพันธุ
3. ชมุชนบนพ้ืนทีส่งูปลกูขาวนาโดยใหนํา้แบบนานํา้นอย 5 ชมุชน ไดแก บานทุงหลวง บานหวยขาวลีบ บานหนองหลม 
บานแมขนิล และบานหวยหอม
4. ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถเพ่ิมผลผลิตขาวนาตอพื้นที่ โดยวิธีการใสปุยอินทรียซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดรอยละ 44.0
5. วิธีการปลูกขาวอายุกลา 25-30 วัน ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 25 เมื่อเทียบกับการปลูกอายุกลา 
40-50 วัน
6. การอนุรักษดินและนํ้าดวยวิธีการ cut and fill สําหรับพื้นท่ีปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง (ปที่ 1) ใหผลผลิตขาว
พนัธุเลาทหูยาสงูถงึ 820-920 กโิลกรมัตอไร พนัธุบอืแขรใหผลผลติขาว 780 กโิลกรมัตอไร และพนัธุเบ้ียวจกิูใหผลผลติ 
500 กิโลกรัมตอไร
7. พันธุขาวไรทองถิ่นที่ทนตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูง ไมไวตอชวงแสง จํานวน 4 สายพันธุ และพันธุขาวไรทองถิ่น
บนพื้นที่สูงที่มีธาตุเหล็กและสังกะสีสูง หรือมีสารความหอม จํานวน 1 สายพันธุ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและเหมาะสมกับพื้นที่สูง
  2) ทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวนาทองถิ่นที่ทนตอแมลงบั่วในพื้นที่สูงท่ีมีความสูงของพื้นที่ตางกัน
  3) ทดสอบและประเมินศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุขาวทองถิ่นลูกผสม (Yield trails)
  4) ศึกษาวิจัยการอนุรกัษดินและนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิ ชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

สงมอบพันธุขาวทองถ่ินบนพ้ืนที่สูงที่มีคุณคาทางโภชนาการแกมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขยายเมล็ดพันธุขาว 
จํานวน 2 พันธุ คือ ขาวฮาวและขาวเจาดํา

12 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



2. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพเพื่อใชประโยชนของไทยยังมีนอย ซึ่งตองศึกษาวิจัยใหครบท้ังกระบวนการ ตั้งแต
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ คนหาเทคโนโลยีการเพาะปลูกใหมๆ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอม รวมท้ังการพัฒนา 
เทคโนโลยีการแปรรูปเฮมพเปนผลิตภัณฑและนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคา ซ่ึงจะชวยสรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
ทีป่ลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ลดการนําเขาวัตถุดบิ ไมสงผลเสียตอสิง่แวดลอม ดงันัน้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ไดศึกษาวิจัย 5 โครงการยอย ไดแก

1. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ
 1.1 การคัดเลือกพันธุเฮมพ THC ตํ่า ใหมีเปอรเซ็นตเสนใยสูง (รุนที่ 7) จากประชากรรุนที่ 6 (M6) จํานวน 

4 พันธุ คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 พบวามีเปอรเซ็นตเสนใยเฉลี่ยในรุนเทากับ 18.03, 18.25, 16.29 แลวคัดเลือก
ตนเฮมพทั้ง 4 พันธุ จํานวน 9, 7, 3 และ 6 ตน ตามลําดับ ซึ่งมีคาเปอรเซ็นตเสนใยสูงเฉลี่ยเทากับ 22.10, 22.77, 21.37 
และ 22.30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และยังคงมีปริมาณ THC ตํ่ากวารอยละ 0.3 คือ 0.046, 0.027, 0.070 และ 0.032 
ตามลําดับ

แสดงคาเปอรเซ็นตเสนใยเฮมพเฉลี่ยในรุนที่ 6 และคาเปอรเซ็นตเสนใยเฉลี่ยของตนที่คัดเลือกในรุนที่ 7

 1.2 การคัดเลือกพันธุเฮมพ THC ตํ่า ใหมีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูง (รุนที่ 5) พบวา เฮมพทั้ง 4 พันธุ คือ 
RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มปีรมิาณนํา้มนัในเมลด็เฉลีย่เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัรุนที ่4 มปีรมิาณนํา้มนัในเมลด็สงูเฉลีย่เทากบั 
21.93, 20.18, 18.07 และ 16.32 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งทุกพันธุยังคงมีปริมาณ THC ตํ่า 0.050, 0.023, 0.025 และ 
0.051 ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 1) แลวทําการคัดเลือกสายพันธุตอในประชากร คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 
จํานวน 5, 4, 4 และ 7 ตน ตามลําดับ
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ตาราง แสดงการเพิม่ขึน้ของปรมิาณนํา้มนัในเมลด็เฮมพ งานคดัเลอืกประชากรเฮมพใหมปีรมิาณนํา้มนัในเมลด็สงูขึน้
ในรุนที่ 5 (M5)

พันธุ
ปริมาณน้ํามันในเฮมพ

%Crudefat (M4) %Selectedcrude fat (M5)

RPF1 16.61 21.93

RPF2 15.02 20.18

RPF3 15.22 18.07

RPF4 11.76 16.32

ตาราง แสดงปริมาณนํ้ามัน ปริมาณโปรตีนในเมล็ดเฮมพ เปอรเซ็นต THC และเปอรเซ็นต CBD ของเฮมพที่ผานการ
คัดเลือกพันธุ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 รุนที่ 5 (M5)

สายพันธุ นํ้ามัน (%) โปรตีน (%) THC (%) CBD (%)

O-RPF1-1 24.30 22.06 0.011 0.453

O-RPF1-2 33.70 15.94 0.022 0.738

O-RPF1-3 24.30 - 0.011 0.448

O-RPF1-10 11.81 18.23 0.013 0.439

O-RPF1-11 15.56 16.91 0.017 0.401

เฉลี่ย M5-RPF1 21.93 18.29 0.015 0.496

O-RPF2-1 16.12 - 0.011 0.282

O-RPF2-17 18.52 15.25 0.014 0.456

O-RPF2-18 20.99 16.53 0.025 0.498

O-RPF2-30 25.07 - 0.016 0.294

เฉลี่ย M5-RPF2 20.18 15.89 0.016 0.382

O-RFF3-16 18.18 18.47 0.018 0.342

O-RFF3-18 19.15 - 0.020 0.633

O-RFF3-19 16.92 - 0.011 0.335

O-RFF3-21 18.04 20.44 0.015 0.493

เฉลี่ย M5-RPF3 18.07 19.46 0.016 0.451

O-RFF4-8 18.84 - 0.371 0.034

O-RFF4-9 16.90 - 0.026 0.502

O-RFF4-11 15.68 14.47 0.015 0.318

O-RFF4-12 15.88 18.87 0.036 0.144

O-RFF4-17 16.42 - 0.277 0.662

O-RFF4-19 16.62 - 0.004 0.147

O-RFF4-28 13.88 21.62 0.093 0.024

เฉลี่ย M5-RPF4 16.32 18.32 0.117 0.262
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 1.3 การคัดเลือกพันธุเฮมพ THC ตํ่าใหไมตอบสนองตอชวงแสง (รุนที่ 1) การปลูกเฮมพจํานวน 20 สายพันธุ
ในชวงวนัสัน้ (ต.ค.-ม.ค.) พบวาเฮมพแตละสายพนัธุมคีวามสงู 57-190 เซนตเิมตร อายเุกบ็เกีย่ว 51-91 วนั และนํา้หนกัเมลด็
แตกตางกัน โดยความสูงจะแตกตางกัน ไดคัดเลือกสายพันธุที่มีการออกดอกชาและเจริญเติบโตดี สําหรับการปลูกคัดเลือก
ในรุนตอไปจํานวน 20 ตน

 1.4 การศึกษาและคัดเลือกเฮมพชนิด Monoecieus ทําการปลูกเฮมพที่มีประวัติมีดอกเพศผูและเพศเมีย
ในตนเดียวกันจํานวน 50 ตน ในชวงวันสั้น (ต.ค.-ม.ค.) และเก็บตัวอยางใบจากตนที่มีดอกเพศผูและเพศเมียในตนเดียวกัน
จํานวน 41 ตน นําตัวอยางใบแตละตนวิเคราะหเพศดวย DNA marker สามารถคัดเลือกเฮมพชนิด Monoecious 
ทั้ง 10 ตนไปปลูกเพื่อการคัดเลือกในรุนตอไป

 1.5 การผลติเมลด็พนัธุเฮมพเพือ่สนบัสนนุการวจิยัและการสงเสรมิ มกีารผลติเมลด็พนัธุของเฮมพพนัธุ THC ตํา่ 
จํานวน 4 พันธุ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ใน 7 แหง ภายใตระบบควบคุมและวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ
รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

  1.5.1 เมลด็พนัธุคดั (Breeder seeds) ในพืน้ทีข่องสถานเีกษตรหลวงปางดะ ไดเมลด็พนัธุในช้ันเมลด็พนัธุคดั
ทั้งหมด 3.786 กิโลกรัม

  1.5.2 เมล็ดพันธุหลัก (Foundation seeds) ใน 3 พื้นที่คือ สถานีฯ อางขาง (พันธุ RPF1) ศูนยฯ ทุงหลวง 
(พันธุ RPF3) สถานีฯ ปางดะ (พันธุ RPF3) และศูนยฯ ปางอุง (พันธุ RPF4) ไดเมล็ดพันธุเฮมพพันธุหลัก 367 กิโลกรัม

  1.5.3 เมล็ดพันธุขยาย (Extension seeds) 3 พื้นที่คือ ศูนยฯ ขุนวาง (พันธุ RPF1) ศูนยฯ หวยนํ้าริน และ
ศูนยฯ หวยโปง (พันธุ RPF3) ไดเมล็ดพันธุหลัก 3,349.5 กิโลกรัม

  1.5.4 เมล็ดพันธุรับรอง (Certified seeds) ใน 2 พื้นที่คือ ศูนยฯ หวยเสี้ยว และสถานีฯ ปางดะ ไดเมล็ด
พันธุรวม 400.5 กิโลกรัม

2. การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตเฮมพ
 2.1 การศกึษาชวงเวลาการปลกูท่ีเหมาะสมกบัการผลติเสนใยเฮมพ ทดสอบปลูกในแตละเดือน จาํนวน 8 เดือน 

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พบวา ในพ้ืนที่ปางดะ เดือนพฤษภาคม มีผลผลิตสูงท่ีสุดคือ 7.89 ตันตอไร ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ พบวาตนที่ปลูกในเดือนเมษายน สูง 340.40 เซนติเมตร ผลผลิตตนสดใน
แตละเดือนเปนไปในทางเดียวกันกับความสูง และมีปริมาณ THC ตํ่า ที่ 0.038-0.196 เปอรเซ็นต

 2.2 การเปรียบเทียบพันธุและชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเสนใยและสาร CBD ในเฮมพ พบวา
ในสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม สารปริมาณ CBD ในใบไมมีความสัมพันธระหวางชวงเวลาการปลูกกับพันธุ
ของเฮมพ แตการปลูกเฮมพในเดือนพฤษภาคมมีปริมาณ CBD เฉลี่ยของท้ัง 4 พันธุสูงกวาการปลูกเฮมพในเดือนมิถุนายน 
(1.55 และ 0.56 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ปริมาณ CBD ในใบมีความ
แตกตางระหวางชวงเวลาการปลูกกับพันธุของเฮมพ โดยพันธุ RPF2 ที่ปลูกเดือนพฤษภาคม มีปริมาณ CBD ในใบสูงสุด 
2.06 เปอรเซ็นต

 2.3 การศึกษาและการจัดการระบบการปลูกเฮมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายใตระบบควบคุม ดําเนินการ
ที่พื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ําเวียงแก พบวาการปลูกพืชบํารุงดินทําใหผลผลิตเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 
โดยเพิ่มจาก 2.83 เปน 4.32 ตันตอไร

3. การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพคุณภาพดี
 3.1 การศึกษาและพฒันากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพคุณภาพดีในกิจการทหาร
  3.1.1 พัฒนาอัตราสวนผสมที่เหมาะสมในการผลิตเสนดายเฮมพใหมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการผลิต

ชุดทหารของกองทัพ โดยพบวาอัตราท่ีเหมาะสมในการปนเสนดายผสมเฮมพเพื่อผลิตชุดตนแบบทหารบก ดังนี้
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   1) ชุดพรางทหารบก เสนดายยืน ขนาดเสนดายเบอร 35/2 ปนผสม ฝาย 60 เปอรเซ็นต: เฮมพ 
10 เปอรเซ็นต: โพลีเอสเตอร (Anti-Bac) 30 เปอรเซ็นต (antibacterial) มีคา Elongation 4.35 เปอรเซ็นต และ Tenacity 
117.39 กโิลกรมัแรง เสนดายพุง ขนาดเสนดายเบอร 20/1 ปนผสม ฝาย 80 เปอรเซน็ต: เฮมพ 20 เปอรเซน็ต มคีา Elongation 
5.10 เปอรเซ็นต และ Tenacity 137.42 กิโลกรัมแรง

   2) เสือ้ยดืทหารบก เสนดายขนาดเบอร 24/1 เฮมพ 20 เปอรเซน็ต: ฝาย 45 เปอรเซน็ต: โพลเีอสเตอร 
(Anti-Bac) 35 เปอรเซ็นต มีคา Elongation 4.85 เปอรเซ็นต และ Tenacity 93.50 กิโลกรัมแรง

   3) ถุงเทาทหารบก เสนดายขนาดเบอร 20/1 เฮมพ 35 เปอรเซ็นต: โพลีเอสเตอร (Anti-Bac) 
35 เปอรเซ็นต: โพลีเอสเตอร 30 เปอรเซ็นต มีคา Elongation 10.47 เปอรเซ็นต และ Tenacity 149.31 กิโลกรัมแรง

  3.1.2 การทอผืนผาใหตรงตามมาตรฐานการผลิตชุดทหารของกองทัพ เพื่อทอผืนผาใหตรงตามมาตรฐาน
การผลิตชุดทหารของกองทัพโดยการเตรียมเสนใยดวยวิธีการตมดวยกรดในหมอที่ไมมีการหมุนวนแลวนําเสนใยท่ีไดมาตีฟู
หลงัจากน้ันนาํไปตัดใหไดขนาด 16 มลิลเิมตร แลวนาํไปปนเสนดายผสมกับเสนใยอ่ืนตามอัตราสวนท่ีกาํหนด จาํนวน 4 แบบ 
พบวา

   1) ชุดพรางทหารบก พบวาเสนดายผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก โดยมีคาแรงดึง 
117.39 กิโลกรัมแรง

   2) เสื้อยืดทหาร พบวาเสนดายผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก โดยผืนผามีนํ้าหนัก 
220 กรัมตอตารางเมตร คาแรงดึง 93.5 กิโลกรัมแรง และคาตานแรงดันทะลุ 7.1 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร

   3) ถุงเทาดํา พบวาเสนดายผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก โดยมีคาความยืดตัวขณะขาด 
11.27 เปอรเซ็นต 

  3.1.3 การพิมพยอมชุดพรางทหารบก ซึ่งการยอมพรางในคร้ังแรกผลการทดสอบยังไมผานมาตรฐาน 
 3.2 การศึกษาและทดสอบปนเสนดายผสมใยเฮมพคุณภาพดีสําหรับการแปรรูปผลิตภัณฑหัตถกรรม
  3.2.1 การปนเสนดายผสมใยเฮมพโดยการเตรียมเสนใยโดยวิธีการตมดวยกรดในหมอท่ีไมมีการหมุนวน

แลวนําเสนใยที่ไดมาตีฟูหลังจากน้ันนําไปตัดใหไดขนาด 16 มิลลิเมตร แลวนําไปปนเสนดายผสมกับฝายขนาดเบอร 20/2
  3.2.2 การทดสอบผลิตตนแบบผลิตภัณฑ โดยการทดสอบทอผาดวยเสนดายเฮมพผสมฝายที่ปนแบบ

อตุสาหกรรมดวยก่ีทอพ้ืนเมืองขนาดผาหนากวาง 75 เซนติเมตร ยาว 10 เมตร และนําผนืผาทีไ่ดนาํไปใชแปรรูปเปนผลิตภณัฑ
ตนแบบใหกับกลุมเกษตรกร

4. การคัดเลือกเฮมพสายพันธุแท 
 ในป พ.ศ. 2561 เปนการดําเนินงานวิจัยตอเน่ืองจากป พ.ศ. 2560 คือ การวิจัยและพัฒนาเฮมพสายพันธุแท 

(Inbred line) ในรุนที่ 6 (S
6
) ทดสอบสมรรถนะในการรวมตัวของสายพันธุคัดเลือกรุนที่ 5 (S

5
) และการประเมินความเปน

ไปไดในการสรางพันธุสังเคราะห (Synthetic variety) ของเฮมพ
5.  การศึกษาและพัฒนาชุดตรวจวัด THC อยางงาย (THC strip test)
 การปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุมตามกฎหมายนั้น เกษตรกรตองตรวจปริมาณสารเสพติด THC ตามระบบ

ที่กําหนด แตเนื่องจากการตรวจในหองปฏิบัติการนั้นใชเวลามากและมีคาใชจายสูงถึงตัวอยางละประมาณ 5,000 บาท 
(กรมวิทยาศาสตรการแพทย) ดงันัน้เพือ่ใหการตรวจสอบและควบคุมการผลติเฮมพมคีวามคลองตวั ชดัเจน และมปีระสิทธภิาพสงู 
จึงศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test kit ใหสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบ สามารถอานผล
ไดงายและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การปลูกทดสอบรุนลูกรุน S
6 
ในฤดูกาลระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 2561
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุเฮมพ THC ตํ่า ที่มีเปอรเซ็นตเสนใยสูง
2. พันธุเฮมพ THC ตํ่า ที่มีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูง
3. พันธุเฮมพ THC ตํ่า ที่ไมตอบสนองตอชวงแสง 
4. เฮมพชนิด Monoecieus
5. เมล็ดพันธุเฮมพเพื่อสนับสนุนการวิจัย และการสงเสริมเมล็ดพันธุ
6. ชวงเวลาการปลูกที่เหมาะสมกับการผลิตเสนใยเฮมพคือเดือนเมษายนและมีนาคมที่ใหผลผลิตสูงท่ีสุด
7. การเปรียบเทียบพนัธุและชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตเสนใยและสาร CBD ในเฮมพ
8. การศกึษาและการจดัการระบบการปลกูเฮมพทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอมภายใตระบบควบคมุโดยการปลกูพชืบํารงุดนิ
9. การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพคณุภาพดี การปนเสนดายผสมเฮมพแบบ Ring 
spinning โดยผสมเสนใยเฮมพกบัเสนใยอ่ืนในสัดสวน 10-35 เปอรเซ็นต สาํหรับการใชประโยชนในการผลิตชุดตนแบบ
ทหารบก ไดแก ชดุพรางทหารบก เสือ้ยดืทหารบก ถงุเทาทหารบก การผลติชดุตนแบบทหารบกเสนดายเฮมพผสมฝาย
ที่ผลิตแบบอุตสาหกรรม
10. ผลิตและเก็บเมล็ดพันธุเฮมพ รุนที่ 6 (S

6
) ไดจํานวน 112 สายพันธุ

11. คัดเลือกเฮมพสายพันธุแทรุนที่ 6 (S
6
) จํานวน 24 สายพันธุ มีคาสาร THC ตํ่ากวา 0.3 เปอรเซ็นต และมีคา

สัดสวน CBD:THC มากกวา 2
12. การทดสอบสมรรถนะในการรวมตัวของสายพันธุคัดเลือกรุนที่ 5 (S

5
) พบวาครึ่งหนึ่งของจํานวนลูกผสมที่นํามา

ทดสอบแสดงความดีเดนเหนือสายพันธุพอแมในทุกลักษณะที่ศึกษา แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะในการรวมตัวสูงและ
ใหผลผลิตเมล็ดสูงจํานวนหน่ึง เพื่อนํามาปลูกทดสอบความเปนไปไดในการสรางพันธุสังเคราะหในฤดูปลูกถัดไป
13. การประเมนิความเปนไปไดในการสรางพนัธุสงัเคราะห พบวาประชากรรุนลกูของพนัธุสงัเคราะหมลีกัษณะดเีดน
กวาสายพันธุพอแม แสดงวามีความเปนไดในการสรางพันธุสังเคราะหจากสายพันธุที่คัดเลือกมา
14. ชดุตรวจวัด THC อยางงาย (THC strip test) ทีม่ปีระสทิธภิาพในการแยกสาร มคีวามเฉพาะเจาะจง และมคีวามไว
ในการทดสอบสูง สามารถทดสอบสารท่ีมปีรมิาณนอยๆ ในพชืสดได และจากการสํารวจความพึงพอใจตอชดุตรวจวัด 
พบวาผูใชมีความพึงพอใจในทุกหัวขอในระดับดี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ไดขอมูลและเมล็ดเมล็ดพันธุเฮมพสําหรับการคัดเลือกในรุนตอไป จํานวน 26 สายพันธุ
  2) ผลิตเมล็ดพันธุคัดของเฮมพ 4 พันธุ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ไดจํานวน 3.786 กิโลกรัม
  3) ผลิตเมล็ดพันธุหลักของเฮมพ 4 พันธุ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ได จํานวน 367 กิโลกรัม
  4) ผลิตเมล็ดพันธุขยายของเฮมพ 2 พันธุ คือ RPF1 และ RPF3 ไดจํานวน 3,349.5 กิโลกรัม
  5) ผลิตเมล็ดพันธุรับรองของเฮมพ 2 พันธุ คือ RPF1 และ RPF3 ไดจํานวน และ 400.5 กิโลกรัม
  6) การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเฮมพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
  7) การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพคุณภาพดี
  8) การคัดเลอืกเฮมพสายพนัธุแทไดขอมลูการศกึษาและคัดเลอืกพนัธุซึง่ดาํเนนิงานตอเนือ่งในปงบประมาณ 
2562

18 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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  9) โครงการยอยที่ 5: การศึกษาและพัฒนาชุดตรวจวัด THC อยางงาย (THC strip test) ในปงบประมาณ 
2562 จะย่ืนจดสิทธิบัตร ชุดตรวจวัด THC อยางงาย (THC strip test) รวมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย
และวางแผนผลิตรวมกันเพื่อใหเกิดการนําไปใชประโยชนในวงกวาง รวมทั้งการพัฒนาตอยอดชุดตรวจปริมาณ CBD 
อยางงาย (CBD strip test) 
 1.2 การนําเสนอผลการวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 กจิกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจยั ไดแก การใหความอนเุคราะหสือ่มวลชน สถาบนัการศกึษา 
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูสนใจ ในการศึกษาดูงานการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม เชน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแมโจ 
สถานีโทรทัศน Thai PBS สถานีโทรทัศนจากประเทศจีน และประเทศสิงคโปร
 2.2 จัดอบรมการใชชุดตรวจ THC ภาคสนาม (THC test kit) ใหกับเจาหนาที่ เกษตรกร และผูสนใจจํานวน 
50 คน
 2.3 คูมือการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพภายใตระบบควบคุม ขนาด 62 หนา จํานวน 1,000 เลม
 2.4 คูมอืปฏบิตักิารปลกูเฮมพภายใตระบบควบคุม ISBN: 978-616-8082-06-5 ขนาด 74 หนา จาํนวน 2,000 เลม
 2.5 จัดทําซีดีความยาว 15 นาที เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเฮมพภายใตระบบการควบคุม
 2.6 บรรยายเรื่อง “ความรูเกี่ยวกับพืชเสพติดเฮมพ” ใหเจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จํานวน 150 คน 
 2.7 ตีพิมพบทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเฮมพ (Hemp) บนพื้นท่ีสูงชวง Variety ของวารสารวิชโยสาร 
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย
 3.1 ใหขอมูลการศึกษาวิจัยและพัฒนาเฮมพแกหนวยงานตางๆ ในการเสนอปรับปรุงและแกไขกฎกระทรวง
การขออนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ
 3.2 ใหขอมูลการศึกษาวิจัยแกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการจัดทํา “คูมือพนักงานเจาหนาท่ี
ในการกํากับดูแลซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เฉพาะเฮมพ (Hemp)”
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แปลงปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

3. โครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

การทําการเกษตรบนพ้ืนที่สูงสวนใหญเปนพื้นท่ีอาศัยนํ้าฝน มีการเพาะปลูกพืชไรหลายชนิด เชน ขาวโพด งา ถั่ว 
และมีการปลูกขาวเปนอาหารหลัก นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชเพื่อสรางรายได ซึ่งมีการใชพื้นที่เกษตรอยางตอเนื่องโดยไมมี
การบํารุงดิน รวมทั้งมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณลดลง ทําใหผลผลิต
พืชลดลง จึงตองมีการศึกษาระบบการปลูกพืชและการปลูกพืชบํารุงดินเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน โดยมีสรุปผล
การดําเนินงานดังนี้

1. การศึกษาระบบการปลูกพชืหมนุเวยีนทีส่ามารถเพ่ิมความอุดมสมบรูณของดิน และผลผลิตขาวนาบนพ้ืนทีส่งู
 วิธีการที่ 1 ปลูกขาวอยางเดียว วิธีการที่ 2 ขาว – ถั่วขาว วิธีการที่ 3 ขาว – ถั่วแดงหลวง วิธีการที่ 4 ถั่วบํารุงดิน 

(ถั่วแปะยี) – ขาว – ถั่วขาว วิธีการที่ 5 ถั่วบํารุงดิน (ถั่วแปะยี) – ขาว – ถั่วแดงหลวง ผลการทดลองพบวา ผลผลิตขาว 
ถั่วขาว และถั่วแดงหลวง ไมมีความ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปริมาณผลผลิตขาว 880-912 กิโลกรัมตอไร ถั่วขาว 
240-256 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตถั่วแดงหลวง 160-208 กิโลกรัมตอไร ในสวนของเศษซากพืชเหลือทิ้งและปริมาณไนโตรเจน
ทีก่ลบัคืนสูดนินัน้พบวามีความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิต ิโดยเศษซากพชืในแปลงปลูกแบบหมนุเวยีนเพ่ิมข้ึน 1.4-1.6 
ของการปลูกขาวอยางเดียว ในขณะที่ปริมาณไนโตรเจนท่ีกลับคืนสูดินเพิ่มขึ้น โดยวิธีการปลูกขาว – ถั่ว 2.0-2.2 เทา และ
การปลูกถั่วบํารุงดิน (แปะยี) – ขาว – ถั่ว ปริมาณไนโตรเจนที่กลับคืนสูดินเพ่ิมข้ึน 2.6-2.7 ของการปลูกขาวอยางเดียว 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปลูกขาวอยางเดียวทําใหสมดุลไนโตรเจนในดินเปนลบ พบระหวาง 0.7-8.2 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร 
และวิธีการที่ปลูกขาวนาอยางเดียวสมดุลธาตุอาหารเปนลบมากที่สุด ดังนั้นระบบการปลูกขาว – ถั่ว จึงเปนวิธีที่ลด
การสูญเสียของธาตุอาหารในพ้ืนที่ปลูกขาว 

2. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาในการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
 การศึกษาปที่ 2 พบวา พื้นที่ปางหินฝนผลผลิตขาวไรในแปลงทดลองเทากับ 389-571 กิโลกรัมตอไร วิธีการปลูก

ขาวไรสลับกับแปลงถั่วใหผลผลิตมากที่สุด และในแปลงที่ปลูกขาวไรซํ้าท่ีเดิมและมีการใสปุยมีผลผลิตนอยที่สุด นอกจากนี้
นํา้หนกัแหงซากถัว่นิว้นางแดงทีป่ลกูในระบบหมนุเวยีน มนีํา้หนกั 452±80 กโิลกรมัตอไร คดิเปนปรมิาณไนโตรเจนทีห่มนุเวยีน
กลับลงดิน เปนจํานวน 10.4 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร
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แปลงศึกษาระบบเพื่อลดการเผาในการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง

3. ศึกษาชนิดพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรียบนพื้นที่สูง
 โดยศึกษาระบบการปลูกพืชปุยสดกับกะหลํ่าปลีพบวาพืชบํารุงดินที่ปลูกในพื้นที่สถานีฯ อางขาง ระบบหมุนเวียน

พืชที่ใหปริมาณไนโตรเจนมากที่สุดคือ ถั่วพุมดํา และถ่ัวนิ้วนางแดง มีปริมาณไนโตรเจน 2.04 และ 1.94 กรัมตอตารางเมตร 
ตามลําดับ สวนการปลูกพืชบํารุงดินแซมพบวา ถั่วพุมดํามีปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด 24.7 กรัมตอตารางเมตร และผลผลิต
ไมมีความแตกตางกนั ทาํศกึษาการปลกูพชืปุยสดหมนุเวยีนกบัถ่ัวแขก ทีส่ถานฯี อนิทนนท พบวา ถัว่นิว้นางแดง และถัว่เขยีว 
มีปริมาณไนโตรเจนมากที่สุด เทากับ 8.1 และ 7.7 กรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ และผลิตเพิ่มขึ้น 29 และ 36 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการปลูกถั่วแขกอยางเดียว

แปลงปลูกพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรียบนพื้นที่สูง
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4. การคัดเลือกพันธุถั่วขาวที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
 ที่สถานีฯ ปางดะ จํานวน 50 สายพันธุ และคัดเลือกตนที่ใหลักษณะการผลิตที่ดี โดยพิจารณาจากลักษณะความ

สมํ่าเสมอในประชากร (family line) พบวาสายพันธุหมายเลขท่ี 39 มีลักษณะดอกท่ีไมสมํ่าเสมอภายในแปลงจึงตองตัดออก 
และสายพันธุที่เหลือจะนํามาคัดเลือกใชลักษณะที่ใหจํานวนตอฝก และนํ้าหนัก 100 เมล็ด พบวาสามารถคัดเลือกไดจํานวน 
5 สายพันธุ ไดแก NB11, NB13, NB17, NB67, NB231 และจะนําไปปลูกในรอบตอไป โดยเปรยีบเทียบเทียบกับสายพันธุที่
ใชสงเสริม

แปลงคัดเลือกพันธุถั่วขาว

แปลงคัดเลือกพันธุงาหอมทองถิ่น

5.  การคัดเลือกพันธุงาหอมทองถ่ินที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
 สํารวจและรวบรวมพันธุงาหอมจากเกษตรกรจํานวน 13 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา 

ตาก แพร นาน แมฮองสอน เพชรบูรณ เลย สุโขทัย และประเทศพมา ทั้งหมด 53 ตัวอยาง และตัวอยางที่ไดรับการสนับสนุน
จากศูนยวิจัยพืชสวนสุโขทัย จํานวน 10 ตัวอยาง รวม 63 ตวัอยาง นํามาปลูกทดลองท่ีสถานีฯ ปางดะ เพื่อคัดเลือกสายพันธุ
ที่ใหผลผลิตสูง และมีโภชนาการสูง จากการเก็บขอมูลพบวาวันออกดอกของงาหอม แบงออกเปน 3 ชวง ไดแก (1) ออกดอก
ชวง 80-100 วัน 10 สายพันธุ (2) ออกดอกชวง 100-120 วัน 19 สายพันธุ และ (3) ชวงที่ออกดอกมากกวา 120 วัน 
22 สายพันธุ นอกจากนี้อายุเก็บเกี่ยว แบงออกเปน 4 ชวง ไดแก (1) นอยกวา 120 วัน 3 สายพันธุ (2) อายุเก็บเกี่ยว 
120-140 วัน 13 สายพันธุ (3) 140-160 วัน 30 สายพันธุ และ (4) 160-180 วัน 5 สายพันธุ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ระบบการปลูกพชืหมนุเวยีนทีส่ามารถเพ่ิมความอดุมสมบูรณของดนิ และผลผลติขาวนาบนพืน้ทีส่งู จาํนวน 1 ระบบ
2. ระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาในการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง จํานวน 1 ระบบ
3. ขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วขาวแตละสายพันธุ จํานวน 50 สายพันธุ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) คัดเลือกพันธุถั่วแดงหลวง และถั่วขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
  2) คัดเลือกพันธุงาหอมที่มีคุณคาทางโภชนาการและเหมาะสมกับพื้นที่สูง
 1.2 นําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  1) นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง เขารวมการนําเสนอผลงานในงานประชุม international Conference on Sustainable Agriculture 
(ICSA 2017)
  2) เขารวมงานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุม Tropentag 2018 ระหวางวันท่ี 
17-19 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียม
  3) เขารวมงานประชมุวชิาการ และนาํเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการประจาํปมหาวทิยาลยัขอนแกน 
ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2562
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 สงมอบองคความรูเรื่องระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพื่อลดรอบการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
 2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย 1 เรื่อง ไดแก การปลูกงามอนบนพื้นที่สูง
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4. โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของ
 กาแฟอราบิกาโครงการหลวง

ปจจุบันสายพันธุกาแฟอราบิกาท่ีปลูกและใชสงเสริมในพ้ืนที่โครงการหลวง และ สวพส. มคีวามหลากหลายของ
สายพันธุ ทําใหคุณภาพผลผลิตไมแนนอน และโครงการหลวงยังไมมีสายพันธุกาแฟอราบิกาท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูก จึงไดมีการวิจัยรวบรวมและคัดเลือกเพื่อหาสายพันธุกาแฟอราบิกาท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม ในการใหผลผลิต 
ทนทานตอโรคราสนิม และใหรสชาติการชิมที่ดีมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมมูลคาสินคาใหกับเกษตรกร
ในอนาคตได นอกจากการวิจัยเพื่อคนหาสายพันธุที่ดีแลว การปลูกกาแฟอราบิกาที่ใหผลผลิตที่เหมาะสม มีผลตอบแทนที่ดี 
มคีวามยัง่ยนื และมกีารผลติทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม ศกึษาวธิกีารปลูกและการปรบัปรงุสวนกาแฟทีด่เีพือ่เพิม่ผลผลติกาแฟ
ที่ปลูกในสภาพรมเงา เพื่อเปนตนแบบการปลูกกาแฟอราบิกาเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ควบคูกับการสรางรายได
ใหกับเกษตรกร โดยผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้

1. การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุกาแฟอราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง
รวบรวมและคัดเลือกตนกาแฟจาก 12 แหลงพนัธุทีป่ลกูอยูเดมิตัง้แตป พ.ศ. 2557 ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง และ สวพส. 

นํามาทดสอบการเจริญเติบโต การตานทานของโรคราสนิม การใหผลผลิต และคุณภาพดานรสชาติ ณ แปลงทดสอบของ
ศนูยยอยแมยะนอย สถานเีกษตรกรหลวงอินทนนท จากผลการศึกษาในป พ.ศ. 2561 พบวาม ี4 แหลงพนัธุทีใ่หผลผลติ ไดแก 
พันธุจากอางขาง (AK) มีคาเฉลี่ยความสูง 147 เซนติเมตร และความกวางทรงพุม 151.5 เซนติเมตร พันธุจากอินทนนท (IN) 
มีคาเฉลี่ยความสูง 144 เซนติเมตร และความกวางทรงพุม 142 เซนติเมตร พันธุจากปาเมี่ยง (PM) มีคาเฉลี่ยความสูง 118.2 
เซนติเมตร และความกวางทรงพุม 148.5 เซนติเมตร และพันธุจากตีนตก (TT) มีคาเฉลี่ยความสูง 127.1 เซนติเมตร และ
ความกวางทรงพุม 121.3 เซนติเมตร และกาแฟจากอางขาง อินทนนท ปาเมี่ยง และตีนตก มีนํ้าหนักผลสดเฉลี่ย 3,549.5 
กรัมตอตน, 2,918.4 กรัมตอตน, 2,907.2 กรัมตอตน และ 3,817.2 กรัม/ตน ตามลําดับ บันทึกความสมบูรณของเมล็ด 
ขอบกพรองของเมล็ดกาแฟ (Defects) จํานวน 46 ตัวอยาง และวิเคราะหคุณภาพทางดานรสชาติ (Cup test) พบวา 
36 ตัวอยาง ไดคะแนนอยูในเกณฑคุณภาพดีเยี่ยม (Specialty) และ 10 ตัวอยางอยูในเกณฑพอใช โดยคัดเลือกตนกาแฟ
ที่มีคะแนนคุณภาพการชิมดีเยี่ยมสูงสุด 5 ตัวอยางท่ีมาวางแผนในการปลูกและขยายทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุสําหรับ
การสงเสริมตอไป

แปลงทดสอบการเจริญเติบโตของสายพันธุกาแฟ ตัวอยางตนพันธุที่ไดจากการรวบรวมในพื้นที่
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2.  การศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการสวนที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟท่ีปลูกในสภาพรมเงา
 ดําเนินการ 2 แหง ไดแก ศูนยฯ ปาเมี่ยง และศูนยฯ ตีนตก โดยมีการศึกษา ดังนี้ (1) วิธีการปลูกกาแฟในสภาพ

รมเงา โดยปลูกตนกาแฟในระยะ 1.5×2.0 เมตร จํานวน 2 ไร จํานวน 1,000 ตน โดยปลูกระดับรมเงาท่ี 70 เปอรเซ็นต และ
ปลกูกลวยไม และตนลงิลาว เสริมเพ่ือเปนรมเงาและเปนรายได มกีารจดัการธาตุอาหารตามปฏิทนิการดแูลรกัษา เปรยีบเทยีบ
กับแปลงปลูกใหมของเกษตรกร จํานวน 2 ไร (ชุดควบคุม) และ (2) ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตกาแฟแปลงเดิมดวยวิธีการ
ตัดแตงกิ่ง หลังการตัดแตงมีการตัดริดหนอใหมใหเหลือ 1-2 หนอ บํารุงตนดวยการใหธาตุอาหารที่ปละ 3 ครั้ง ควบคูกับ
การจัดการรมเงาดวยการปลูกไมใหรมเงาเพิ่ม เชน กลวย จันทรทองเทศ การบูร อาโวคาโด 

ในแปลงกาแฟปลูกใหมที่มีการปลูกและการจัดการสวนที่ดี พบวา ตนกาแฟอายุ 2 ป มีการเจริญเติบโตไดดีกวาแปลง
ของเกษตรกรที่เปนชุดควบคุม ความสูงเฉลี่ย 115 เซนติเมตร ขนาดทรงพุมกวาง 117.2 เซนติเมตร และมีการติดผลระหวาง 
1.2-1.7 กิโลกรัมตอตน โดยแหลงควบคุมมีผลผลิตนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีผลผลิตเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัม สําหรับ
สวนกาแฟปลกูเดมิ ตนกาแฟกอนการตดัแตงกิง่ใหผลผลติตอตนนอยกวา 0.5 กโิลกรมั และเมือ่หนอใหมอาย ุ2 ป เพิม่ผลผลติ
กาแฟตอตน เฉลี่ย 0.9-2 กิโลกรัมตอตน สรางรายไดใหกับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 12,000-15,000 บาทตอไร ขณะที่แปลงเดิม
ของเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมตอตน คิดเปนรายไดระหวาง 3,000-5,000 บาทตอไร

สวนกาแฟปลูกใหมภายใตระบบรมเงา ตนอายุกาแฟ 2 ป

ตนกาแฟท่ีไดรับการตัดแตงกิ่งแบบหนัก หนอใหมอายุ 2 ป และใหผลผลิตประมาณ 0.9-2.0 กิโลกรัมตอตน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของตนกาแฟจาก 4 แหลงพันธุ (AK, IN, PM และTT) จํานวน 1 เรื่อง
2. วิธีการปลูกและการตัดแตงกิ่งภายใตระบบรมเงาตอการใหผลผลิตของกาแฟอราบิกา ปที่ 3 จํานวน 1 เรื่อง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 โดยการนําผลการวิเคราะหคุณภาพ
ของสายพนัธุกาแฟมาวเิคราะหและคัดเลอืกสายพนัธุสาํหรบัวางแผนการขยายพนัธุเพือ่พฒันาเปนตนแมพนัธุสาํหรบั
รับรองพันธุและใชในการสงเสริมใหกับเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  1) นาํเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการผลงานวจิยัของมลูนธิโิครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
  2) การนําเสนอผลการประชุมวิชาการกาแฟอาเซียน ครั้งท่ี 1

5. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง

การปลูกพืชผักเปนทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย คือ ปจจัยการผลิต
ที่จะนํามาใชทดแทนสารเคมีเกษตร โดยเฉพาะปุยที่เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิต ปจจุบันการผลิตพืชในระบบอินทรีย
ใชปุยหมักทางการคาและปุยหมักที่เกษตรกรหมักเอง ซึ่งในปุยหมักท่ีเกษตรกรใชยังไมมีความชัดเจนของปริมาณธาตุอาหาร
ที่เหมาะสมในแตละชนิดพืช ท้ังในสวนของวัตถุดิบในการทําปุยหมักและการปลดปลอยธาตุอาหารธาตุอาหารพืชที่ตองทัน
กบัระยะเวลาทีพ่ชืตองการ อยางไรกต็ามยงัขาดขอมลูปรมิาณความตองการธาตอุาหารของผกัอนิทรยีในแตละระยะการเจรญิ
เตบิโต ดงัน้ันจงึจาํเปนตองมกีารศกึษาปรมิาณความตองการธาตอุาหารของผกัอนิทรยี การศกึษาสตูรปุยหมกัอนิทรยีคณุภาพ
สงูทีส่ามารถเพ่ิมผลผลิตผกัอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรมีสตูรปุยท่ีมปีระสิทธภิาพ สามารถผลิตเองได ลดตนทนุในการผลิต และ
ทําใหการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรียเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ การปลูกผักอินทรียเกษตรกรจะใหนํ้าแยกกับนํ้าหมัก
ชีวภาพ แตดวยวิธีการใหนํ้าพืชสมัยใหม การใหนํ้าพรอมกับการใหนํ้าหมักชีวภาพจะชวยใหเกษตรกรประหยัดแรงงาน 
และเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต ดงันัน้จงึตองมกีารศึกษาวิธกีารใหนํา้พรอมนํา้หมกัชวีภาพจึงมคีวามสําคญั รวมท้ังปญหาการ
เขาทําลายของดวงนํ้ามันที่กัดกินใบและดอกถั่วแขกทําใหผลผลิตเสียหาย การศึกษาวิธีการปองกันกําจัดดวงนํ้ามัน เพื่อลด
การระบาด และการเขาทําลายของดวงนํ้ามัน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาวิธีการใหนํ้าพรอมนํ้าหมักชีวภาพในการปลูกคะนาฮองกงและมะเขือเทศอินทรีย
 การใหนํ้าพรอมกับนํ้าหมักฮอรโมนไข อัตรา 40 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร เปนวิธีการใหนํ้าพรอมนํ้าหมักชีวภาพที่ดีที่สุด

ในการปลูกคะนาฮองกงและมะเขือเทศอินทรีย
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2. การศึกษาสูตรปุยหมักอินทรียคุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มผลผลิตกะหลํ่าปลีหวานอินทรีย และถั่วแขกอินทรีย
 2.1 การใชปุยหมักสูตร 1 และนํ้าหมักชีวภาพจากไข ทําใหกะหล่ําปลีหวานมีนํ้าหนักเฉล่ีย 0.92 กิโลกรัม

ตอหัว และมีปริมาณผลผลิต 27.51 กิโลกรัมตอพื้นท่ี 6 ตารางเมตร มากกวาการใชปุยสูตรอื่น
 2.2 การใชปุยหมักการคาสูตร 1 ทําใหถั่วแขกอินทรียมีปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ี 5 ตารางเมตร มากที่สุดคือ 

2,007 กรัม โดยมีคุณภาพผานมาตรฐาน 987.5 กรัม และไมมาตรฐาน 1,019.5 กรัม แตมีรอยละของคุณภาพผานมาตรฐาน
ตํา่ทีส่ดุ รองลงมาคือการใชปุยหมักสตูร 1 และน้ําหมกัชีวภาพจากไข มปีรมิาณผลผลติ กรมั/พืน้ที ่5 ตารางเมตร 1,612.50 กรัม 
ตอพื้นที่ 5 ตารางเมตร

แปลงปลูกคะนาฮองกง และมะเขือเทศอินทรียที่ทดสอบวิธีการใหนํ้าพรอมนํ้าหมักชีวภาพ

แปลงกะหลํ่าปลีหวานและถั่วแขกอินทรียที่ศึกษาสูตรปุยหมักอินทรียคุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มผลผลิต
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3. การศึกษาวิธีการปองกันกําจัดดวงนํ้ามันในถั่วแขกอินทรีย
 การใชมุงตาขายคลุมแปลงหลังจากปลูกถั่วแขกอินทรีย 30 วัน เปนวิธีการปองกันการระบาดของดวงน้ํามัน

ที่ดีที่สุด โดยทําใหดอกถั่วแขกอินทรียไมถูกทําลาย สงผลใหมีนํ้าหนักตอตน และนํ้าหนักตอพื้นที่ 10 ตารางเมตร มากที่สุด 
คือ 420.16 กรัมตอตน และ 22.83 กิโลกรัม ตามลําดับ ตอพื้นที่ 10 ตารางเมตร

ลักษณะถั่วแขกอินทรียที่เก็บเกี่ยวจากแปลงควบคุม (ซาย) และแปลงที่ครอบดวยมุงตาขาย (ขวา)

4. การศึกษาปริมาณความตองการธาตุอาหารของผักอินทรีย
 ผักกาดกวางตุง และเบบี้ฮองเตมีความตองการธาตุอาหารสูงท่ีสุดที่ 21 วัน และมีความตองการธาตุโพแทสเซียม

สูงที่สุด รองลงมาคือธาตุไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ตามลําดับ
 คะนาฮองกง มีความตองการธาตุอาหารสูงท่ีสุดที่ 28 วัน และมีความตองการธาตุโพแทสเซียมสูงท่ีสุด รองลงมา

คือธาตุไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ตามลําดับ
5. การศึกษาวิธีการควบคุมเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง
 5.1 ศึกษาชนิดเสี้ยนดินที่ระบาดบนพื้นที่สูง พบเสี้ยนดิน 2 ชนิด คือ เสี้ยนดินทุง Dorylus laevigatus และ

เสี้ยนดินถั่ว Dorylus orientalis

มดงานเสี้ยนดินชนิดตางๆ: เสี้ยนดินถั่ว Dorylus orientalis; (ก และ ข) เสี้ยนดินทุง D. laevigatus (ค และ ง) 

(ดัดแปลงจาก วียะวัฒน และคณะ, 2554)

กก ขข

คค งง
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 5.2 ขอมูลชีววิทยาเบื้องตนของเสี้ยนดิน พบวา เสี้ยนดินถั่วมีลักษณะลําตัวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ภายใน
รังของเสี้ยนดินพบเพียงวรรณะมดงาน ประกอบดวย มดงานขนาดใหญ สีนํ้าตาลแดงเขม และมดงานขนาดเล็ก 
สีนํ้าตาลเหลือง

 5.3 เสี้ยนดินเขาทําลายพืชตระกูลผักกาด โดยพบเขาทําลายเบบ้ีฮองเตมากท่ีสุด 21.93 เปอรเซ็นต 
ผักกาดกวางตุง 2.17 เปอรเซ็นต และผักกาดหัว 100 เปอรเซ็นต 

 5.4 การระบาดของเส้ียนดิน พบ 2 ชวง คือ เมษายน และสิงหาคม
 5.5 สภาพแวดลอม ปริมาณนํ้าฝน และอุณหภูมิ ไมมีความสัมพันธกันการเขาทําลายพืชของเส้ียนดิน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. วิธีการใหนํ้าพรอมนํ้าหมักชีวภาพในการปลูกคะนาฮองกงและมะเขือเทศท่ีเหมาะสม 1 วิธีการ
2. สูตรปุยหมักที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกะหลํ่าปลีหวานและถั่วแขกอินทรีย จํานวน 1 สูตรตอชนิดพืช
3. วิธีการปองกันกําจัดดวงนํ้ามันในถ่ัวแขกอินทรีย 1 วิธีการ
4. ปริมาณความตองการธาตุอาหารของผักอินทรีย จํานวน 3 ชนิด
5. ขอมูลชนิด ชีววิทยา การแพรระบาด และพืชอาหารของเสี้ยนดินในแปลงปลูกผักอินทรีย จํานวน 1 เรื่อง
6. ผลการประเมินการเขาทําลายของเสี้ยนดิน จํานวน 1 เรื่อง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 โดยนําผลการศึกษาการใหนํ้าพรอม
นํ้าหมักชีวภาพ การปองกันกําจัดดวงนํ้ามัน สูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับการปลูกกะหล่ําปลีหวาน และถ่ัวแขกอินทรีย 
ไปใชในพื้นที่สงเสริมการปลูกผักอินทรียของมูลนิธิโครงการหลวง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยัและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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6. โครงการเปรียบเทียบพันธุพืชผักที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

มันเทศญี่ปุนเปนพืชใหมที่ทางโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรปลูก เนื่องจากเปนพืชท่ีใชนํ้านอย ทนแลงไดดี และ
มีคุณคาทางโภชนาการสูง แตในการปลูกยังมีขอจํากัดในดานพันธุซึ่งมีจํานวนนอย วิธีการปลูกท่ียังไมเหมาะสมกับพื้นที่สูง 
การปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศ ซึ่งเมื่อเขาทําลายแลวทําใหมันเทศมีกลิ่นเหม็นและรสชาติขม รวมทั้งสูตรปุยที่เหมาะสม
ในการเพิ่มผลผลิต นอกจากน้ีฟกทอง และมะระพันธุทองถิ่นที่ไดรับการสนับสนุนจากศูนยพืชผักโลก และนํามาทดสอบ
เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพบวา ฟกทองพันธุ AVPU 1502 1504 1505 และมะระพันธุ AVBG 1301 1312 1324 
สามารถปลูกไดบนพื้นที่สูง มีปริมาณผลผลผลิตตอพื้นที่สูง ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตองมีการปลูกทดสอบพันธุ
มันเทศญี่ปุน ฟกทอง และมะระท่ีเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีความสูงพื้นที่แตกตางกัน 3 ระดับ รวมถึงเทคโนโลยีการปลูก 
ไดแก วิธีการการผลิตยอดพันธุ วิธีการปลูก วิธีการปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศ ชนิดและอัตราการใชปุย และทดสอบ
พันธุมะเขือเทศที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศรอนเพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนตอไป 
โดยผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้

1. การทดสอบพันธุมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรบัพื้นที่สูงปลูกทดสอบ 3 แหงคือ
 (1) อุทยานหลวงราชพฤกษ (ระดับความสูง 330.26 MSL) มันเทศญี่ปุนมีการเจริญเติบโต ใหผลผลิต และความ

หวานที่ดี เมื่อปลูกในชวงฤดูหนาว โดยพันธุ Churamaru Sp 61 และ LR_Okinawa มีปริมาณผลผลิต 3,974.22 4,558.02 
และ 3,918.96 กโิลกรมัตอไร ตามลาํดบั และมีขนาด รปูรางเหมาะสม เปนทีต่องการของตลาด (2) สถานเีกษตรหลวงปางดะ 
(707.00 MSL) มันเทศญ่ีปุ นมีการเจริญเติบโต ใหผลผลิต และความหวานท่ีดี เมื่อปลูกในชวงฤดูหนาว โดยพันธุ  
Churamaru Sp 61 และ Narutokintoki มีปริมาณผลผลิต 5,732.16 5,862.48 และ 5,810.88 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
และมีขนาด รูปรางเหมาะสม เปนที่ตองการของตลาด และ (3) สถานีเกษตรหลวงอางขาง (1,421.56 MSL) มันเทศญี่ปุน
มีการเจริญเติบโต ใหผลผลิต และความหวานที่ดี เมื่อปลูกในชวงฤดูรอน โดยพันธุ Churamaru Sp 61 และ Beniharuka 
มปีริมาณผลผลิตสูง 1,798.74 1,790.04 และ 1,697.58 กโิลกรัมตอไร ตามลําดับ และมีขนาด รปูรางเหมาะสม เปนท่ีตองการ
ของตลาด

2. การทดสอบวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มผลผลิต
 วิธีการปลูกแบบขึ้นคางมีจํานวนหัวตอตน นํ้าหนักตอตน และความกวางของหัว มากกวาวิธีการปลูกแบบเล้ือย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
3. การศึกษาวิธีการผลิตยอดพันธุมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
 การผลิตยอดพันธุจากตนที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีจํานวนยอดตอตน ความยาวเถา และความกวางของเถา มากกวา

กรรมวิธีอื่นๆ แตอยางไรก็ตามควรพิจารณาถึงตนทุนการผลิต และความคุมทุน
4. การทดสอบชนิดและอัตราการใชปุยที่เหมาะสมสําหรับมันเทศญ่ีปุน
 การใชปุยสูตร 8-8-8 อัตรา 15 กรัมตอตน โดยใส 2 ครั้งตอรอบการผลิต ทําใหมันเทศญี่ปุนมีจํานวนหัว/ตน 

และนํ้าหนักตอหัว และความยาวของหัวมากกวากรรมวิธีอื่น คือ 4.07 หัวตอตน 436.02 กรัมตอหัว และ 16.50 เซนติเมตร 
ตามลําดับ และมีความกวางหัวไมแตกตางกันในทุกกรรมวิธี สวนมีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (TSS) พบวาการใชปุยสูตร 
46-0-0, 15-15-15 และ 13-13-21 อัตรา 15 กรัมตอตน โดยใส 3 ครั้งตอรอบการผลิต ทําใหมันเทศญี่ปุนมีคา TSS สูงสุด 
คือ 20.65 องศาบริกซ

5. การทดสอบวิธีการปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศญ่ีปุน
 การวิธีฉีดพนดวยสารเคมีฟโปรนิล อัตรา 60 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร กอนปลูกและหลังยายปลูกทุกๆ 2 สัปดาห 

มีการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศญี่ปุนนอยที่สุด รอยละ 0.05 ซึ่งแตกตางกับกรรมวิธีอื่น อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ
เชื่อมั่น 95% รองลงมาคือ กรรมวิธีฉีดพนเชื้อราเมทาไรเซียม อัตรา 500 กรัม/นํ้า 20 ลิตร สลับกับสารเคมีฟโปรนิล 
ทุกๆ 2 สัปดาห พบการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ รอยละ 3.20
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6. การทดสอบฟกทองพันธุทองถ่ินที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
 ฟกทองพนัธุ AVPU 1504 เปนพนัธุทีส่ามารถปลกูไดดใีนทกุระดบัความสงู ทัง้ในฤดรูอน และฤดฝูน แตในฤดหูนาว

สามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีระดับความสูง 200-700 MSL โดยใหจํานวนผลตอตน นํ้าหนักตอตน ความหวาน และปริมาณ
สารเบตาแคโรทีน มากกวาฟกทองพันธุอื่น

7. การทดสอบมะระพันธุทองถ่ินที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
 มะระพันธุ AVBG 1301 สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีระดับความสูงไมเกิน 400 MSL ในฤดูหนาวไดดี โดยมีจํานวน

ผลตอตน มากที่สุด รองลงมาเปนพื้นที่ที่มีความสูง 700 MSL ในฤดูรอน นอกจากน้ียังพบวา มะระพันธุ AVBG 1301 
มีสาร Charantin มากที่สุด คือ รอยละ 84.57 เมื่อปลูกในพื้นที่ความสูง 700 MSL ในฤดูรอน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูงแตละระดับความสูง จํานวน 2 พันธุ
2. วิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสม จํานวน 1 วิธี
3. วิธีการผลิตยอดพันธุมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ
4. ชนิดและอัตราการใชปุยที่เหมาะสมสําหรับมันเทศญี่ปุน จํานวน 1 ชนิด และจํานวน 1 อัตรา
5. วิธีการปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศญี่ปุนที่มีประสิทธิภาพ 1 วิธี
6. พันธุมะเขือเทศที่ทนตออากาศรอน จํานวน 1 พันธุ
7. พันธุฟกทองที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูงแตละระดับความสูง จํานวน 2 พันธุ
8. พันธุมะระที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูงแตละระดับความสูง จํานวน 2 พันธุ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) นําพันธุมันเทศญี่ปุนไปสงเสริมปลูกในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
  2) นําวิธีการปลูก การผลิตยอดพันธุ การปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศ และสูตรปุยที่เหมาะสม ไปใชในพื้นที่

มูลนิธิโครงการหลวง
  3) นาํฟกทองพันธุ AVPU1504 ไปสงเสรมิปลกูในพืน้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวง
 1.2 การนาํเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  1) นาํเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการผลงานวจิยัของมลูนธิโิครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2) นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Cucurbitaceae 2018 ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียเดวิส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

 การจัดทําสื่อ และบทความเร่ือง การปลูกมันเทศบนพื้นที่สูง

31

แผ
นท

ี่

1

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



7. โครงการคัดเลือกพันธุพืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุอินทรีย

การปลกูผกัอนิทรยีมขีอกาํหนดระบตุามมาตรฐานเกษตรอนิทรยีวาเมล็ดพนัธุทีใ่ชตองมาจากการพชืผกัท่ีปลกูในระบบ
เกษตรอนิทรยี สาํหรบัเมลด็พนัธุผกัเมอืงหนาวทีจ่าํหนายในทองตลาดไมสามารถหาซือ้เมลด็พนัธุทีเ่ปนอนิทรยีได ซึง่สวนใหญ
มกีารคลุกสารเคมี ยกเวนการนําเขาจากตางประเทศ นอกจากน้ีเมล็ดพนัธุผกัตามตลาดท่ัวไปของประเทศไทยมักเปนพนัธุพชื
ผักเขตรอนเหมาะสมตอการปลูกอยูในพ้ืนราบ

ปจจุบันพืชผักที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรปลูกภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรียมีจํานวน 36 ชนิด แตมี
พชืผกัอนิทรยีเพยีง 7 ชนิด ทีม่ลูนิธฯิ สามารถผลิตเมลด็พนัธุใชเองภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรยี โดยในป พ.ศ. 2560 มลูนธิิ
โครงการหลวงสามารถผลิตเมล็ดพันธุพืชผักอินทรียไดรวม 236.0 กิโลกรัม สามารถทดแทนการส่ังซื้อจากภายนอกคิดเปน
มูลคา 1,940,417.35 บาท ปจจุบันตลาดมีความตองการผักอินทรียเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะพืชผัก 4 ชนิด ไดแก กะหลํ่าปลี 
ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว และกะหลํ่าปลีรูปหัวใจ แตยังไมมีเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกในระบบเกษตรอินทรียสําหรับใชใน
การสงเสริมใหกับเกษตรกร การวิจัยและพัฒนาพันธุเมล็ดพันธุพืชผักอินทรียทั้ง 4 ชนิดดังกลาว จึงมีความจําเปนตอ
การสงเสริมการปลูกผักอินทรียของโครงการหลวง โดยการรวบรวมพันธุพืชผักดังกลาว ประเมินและคัดเลือกลักษณะพันธุที่
ตองการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุพอแมที่ดีใหผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี รวมท้ังการปลูกภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
เมือ่ประสบผลสาํเรจ็แลวจงึนาํเมลด็พนัธุดจีากงานวจิยัดังกลาวไปขยายปรมิาณใหเพยีงพอกบัความตองการใชในการสงเสรมิ
ใหเกษตรกรเพาะปลูกตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. รวบรวมพันธุสาํหรับนาํไปปลูกทดสอบ ประเมินและคัดเลือกลักษณะพันธุทีต่องการภายใตระบบเกษตรอินทรีย
 1.1 รวบรวมพันธุผกัตระกูล Brassica จํานวน 4 ชนิด ไดแก กะหล่ําปลี ไดแก พันธุชาง เบอร 4 พันธุลูกโลก 

พันธุ Tropic Ace กะหลํ่าปลีรูปหัวใจ ไดแก พันธุเจดีย พันธุ New Jersey พันธุ Caraflex F1 ผักกาดขาวปลี ไดแก 
พันธุบิ๊กบอส พันธุสุกี้ 60 พันธุ Rubicon และ ผกักาดหัว ไดแก พันธุใหญไดคอน โซบูโตริ พันธุใหญไดคอน สวีสแลนเดอร 
พันธุ H.B. Everest

 1.2 ปลูกทดสอบพันธุผักอินทรีย 4 ชนิด เพื่อประเมิน และคัดเลือกลักษณะพันธุที่ตองการ
2. ศึกษาการกระตุนการออกดอกของกะหล่ําปลี กะหล่ําปลีรูปหัวใจ ผักกาดขาวปลี และผักกาดหัว ขณะนี้

อยูระหวางปลูกทดสอบ ณ สถานีฯ อางขาง อําเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม และสถานีฯ ปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลลักษณะประจําพันธุ และผลผลิตของพันธุผักท่ีปลูกในระบบเกษตรอินทรียทั้ง 4 ชนิด
2. วิธีการชักนําการออกดอกของผัก 4 ชนิด ชนิดละ 1 วิธีการ
3. การทดลองในปที่ 1 จะไดเมล็ดพันธุรุน F

2
 ที่คัดเลือกไดอยางนอย 1 ชนิดเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงพันธุในปตอไป

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 โดยนําพันธุ และวิธีการชักนํา
การออกดอกของพืช 4 ชนิด ไปใชในการปรับปรุงพันธุในปถัดไป
     1.2 การนําเสนอผลงานวจิัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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8. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง

กระเทียมเปนพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหารไทย ปจจุบันราคาขายกระเทียมไทยไดรับ
ผลกระทบจากกระเทียมนําเขาที่มีราคาต่ํากวา สาเหตุที่กระเทียมไทยมีราคาสูงเนื่องจากตนทุนปุยและสารเคมีที่เพิ่มมากขึ้น 
เกิดการระบาดของโรคหรือแมลง ทําใหเทียมมีคุณภาพหัวตํ่า ฝอเร็ว อายุเก็บรักษาสั้น

เพ่ือเปนการสรางมูลคาแกกระเทียมไทยใหสามารถแขงขันกับกระเทียมนําเขา และรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคา
กระเทียมสําหรับผูปลูกและผูบริโภคกระเทียมนั้น การศึกษาวิจัยพันธุกระเทียมไทยท่ีมีศักยภาพการผลิตและมีคุณคา
ทางโภชนาเภสัชสูงเปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถยกระดับราคากระเทียมไทยโดยเฉพาะพันธุกระเทียมท่ีเหมาะสําหรับปลูก
บนพื้นที่สูง และมุงวิจัยการปลูกกระเทียมโดยใชปจจัยการผลิตอินทรีย ลดการใชปุยเคม ีและใหเกษตรกรมีผลผลิตกระเทียม
สําหรับบริโภคในชุมชนและมีหัวพันธุกระเทียมปลูกในฤดูถัดไปได นอกจากน้ียังเปนการเพ่ิมมูลคากระเทียมจากการ
ปลอดสารเคมี และใหกระเทียมมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาทดสอบพันธุกระเทียมที่เหมาะสมสําหรับปลูกบนพื้นที่สูง
 ปลูกทดสอบพนัธุกระเทยีมบนพืน้ทีส่งูหรอืพืน้ท่ีแหลงปลกูกระเทยีมทีม่คีวามสงูแตกตางกนั 3 ระดบั ไดแก บานโฮง 

(400 MSL) บานเลอตอ (800 MSL) และบานปาเกี๊ยะ (1100 MSL) พบวา ในฤดูปลูกเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม 
พ.ศ. 2561 พันธุกระเทียมจากอําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ และพันธุกระเทียมจากอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
ปลูกที่ระดับความสูง 1,100 MSL มีปริมาณ Diallyl disulfide และ Diallyl trisulfide สูงเทากับ 3,310.3 ± 28.4 และ 
2,135.3 ± 24.3 ไมโครกรัมตอกระเทียมสด 100 กรัม ตามลําดับ และมีปริมาณกรดไขมันที่เปนประโยชนสูงกวาพันธุอื่น

2. การทดสอบและสาธิตวิธีการปลูกกระเทียม
 เกษตรกร 6 ชุมชนรวมปลูกกระเทียมเพื่อบริโภค จํานวน 37 ราย ไดแก บานปพอ บานขุนตื่นนอย บานบราโกร 

บานเลอะกรา บานพะกะเช และบานเลอตอ ซึ่งเกษตรกรที่บานบราโกรสามารถปลูกกระเทียมไดผลผลิตกระเทียมสดสูงสุด 
1,420 กิโลกรัมตอไร สําหรับผลผลิตกระเทียม

ผลผลิตกระเทียมจากแปลงของเกษตรกรบานบราโกร

3. การศกึษาและทดสอบวิธกีารผลติหวัพนัธุกระเทยีมคุณภาพ โดยลดการใชสารเคม ีและศกึษาอายุการเกบ็รกัษา
หัวพันธุกระเทียม ดําเนินการรวมกับเกษตรกร 2 แหง คือ เกษตรอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน และอําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา อําเภอบานโฮงกรรมวิธีใสปุ ยเคมีไดน้ําหนักกระเทียมสดสูงสุด 2,016 กิโลกรัมตอไร รองมาคือ
การใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย และใสปุยอินทรีย เทากับ 1,853 และ 1,753 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สําหรับพื้นที่อําเภอ
เชียงดาวพบวาผลผลิตกระเทียมสดสูงกวาอําเภอบานโฮง โดยเฉพาะกรรมวิธีใสปุยอินทรียใหผลผลิตสูงถึง 2,962 กิโลกรัม
ตอไร ซึ่งมากกวากรรมวิธีใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียและกรรมวิธีใสปุยเคมี (2,762 และ 2,506 กิโลกรัมตอไร) ทั้งนี้
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สาเหตุทีผ่ลผลิตกระเทียมสดของกรรมวิธใีสปุยเคมีในพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงดาวต่ํากวาใสปุยอนิทรยีเนือ่งจากเกิดฝนตกทําใหแปลง
กระเทียมที่ใสปุยเคมีเกิดโรคใบจุด ใบไหม สําหรับอายุการเก็บรักษาของท้ังสามกรรมวิธีไมแตกตางกัน คือ นํ้าหนักกระเทียม
ลดลง 57-62 เปอรเซ็นต

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พนัธุกระเทียมท่ีมศีกัยภาพใหผลผลิตสงูและมีคณุคาทางโภชนาเภสัช 2 พนัธุ คอื พนัธุกระเทียมจากอําเภอน้ําปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ และพันธุกระเทียมจากอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
2. ชุมชนบนพื้นที่สูงปลูกกระเทียมสําหรับบริโภคในครัวเรือน จํานวน 6 ชุมชน ไดแก บานปพอ บานขุนตื่นนอย 
บานบราโกร บานเลอะกรา บานพะกะเช และบานเลอตอ
3. การผลิตหัวพันธุกระเทียมท่ีมีคุณภาพโดยวิธีการใสปุยเคมีทําใหไดผลผลิตนํ้าหนักกระเทียมสดสูงสุด แตถาเกิด
โรคหรือแมลงระบาดก็จะทําใหผลผลิตเสียหายไดมากกวากระเทียมที่ใสปุยอินทรยี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ทดสอบพันธุกระเทียมไทยที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกบนพื้นที่สูง

  2) ทดสอบอัตราการใชปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพจากไขสําหรับผลิตหัวพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  1) นาํเสนอผลงานวจิยัในการประชมุวชิาการผลงานวิจยัของมลูนธิโิครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) และงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 20 
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

การจัดกจิกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจยัจัดฝกอบรม เรือ่ง การปลูก ดแูลรกัษา และการเก็บเก่ียว
กระเทียมสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง

ลักษณะและสีกลีบกระเทียมที่ปลูกทดสอบดวย 3 กรรมวิธี

ใสปุยเคมี ใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ใสปุยอินทรีย
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9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง

มูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมการปลูกองุนใหกับเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง เนื่องจากใชพื้นท่ีนอยและไดผลตอบแทนสูง 
ยังสามารถเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งในป พ.ศ. 2557-2560 ไดคัดเลือกพันธุองุนใหมที่มีศักยภาพเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูก 
จากการขยายพ้ืนที่ปลูกองุนเพิ่มมากขึ้นและพื้นที่สูงมีความหลากหลายจึงตองทดสอบพันธุองุนรับประทานสดท่ีมีปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตสูงสําหรับพื้นที่ที่มีระดับความสูงแตกตางกัน 3 ระดับ เพื่อแบงพื้นที่การปลูกองุนแตละพันธุ (Zoning) 
ตลอดจนการศึกษาการใช GA

3
 สําหรับองุนพันธุตางๆ การศึกษารูปแบบคางและโรงเรือนพลาสติกท่ีเหมาะสมตอรูปแบบ

การจดัทรงตนแบบใหมและลดตนทนุการผลติ การศกึษาและวธิกีารควัน่ตนเพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพผลผลติขององุนพนัธุ 
Beauty Seedless สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบพันธุองุนรับประทานสดที่มีปริมาณผลผลิตและคุณภาพสูงในพื้นที่ที่มีระดับความสูงตางๆ
 ทดสอบพันธุองุนรับประทานสดจํานวน 8 พันธุ คือ Beauty Seedless, Marroo Seedless, Fantasy Seedless, 

Red Globe, Flame Seedless, Thompson Seedless, Perlette และ JG05 ในพื้นที่ที่มีระดับความสูง 3 ระดับ
คอื (1) โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงปางแดงใน (480 MSL) คณุสมบัตดินิกอนปลกู ดงันี ้pH 6.99 มปีรมิาณ Zn 
และ B อยูในระดบัต่ํา มคีา OM ปรมิาณ Mg, Fe และ Mn อยูในระดบัปานกลาง และมปีรมิาณ P, K และ Ca อยูในระดบัสูง 
ปลูกองุนทั้ง 8 พันธุ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หลังปลูก 3 เดือนพบวา องุนพันธุ Perlette เจริญเติบโตมากที่สุด
คือมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 11.90 มิลลิเมตร (2) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป (840 MSL) มีความสูง 
840 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เมื่อเก็บตัวอยางดินกอนปลูกมาวิเคราะหสถานะธาตุอาหารพบวาดินมีคา pH 4.64 มีปริมาณ 
P, Mg, Zn และ B อยูในระดับตํ่า และมีคา OM ปริมาณ K, Ca, Fe, และ Mn อยูในระดับปานกลาง ปลูกองุนทั้ง 8 พันธุใน
วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หลงัปลกู 3 เดือนพบวา องุนพนัธุ Perlette เจรญิเตบิโตมากท่ีสดุ คอืมขีนาดเสนผาศนูยกลาง 
7.43 มิลลิเมตร และ (3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน (1,400 MSL) เมื่อเก็บตัวอยางดินกอนปลูก
มาวิเคราะหสถานะธาตุอาหารพบวา ดินมีคา pH 4.9 มีปริมาณ Ca, Mg, Fe, Zn, และ B อยูในระดับตํ่า มีคา OM และ
ปริมาณ Mn อยูในระดับปานกลาง และมีปริมาณ P และ K อยูในระดับสูง ปลูกองุนทั้ง 8 พันธุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
หลงัปลกูพบวาตนองุนทุกพนัธุไมเจรญิเตบิโตเนือ่งจากพบเชือ้ราเขาทําลาย จงึตองปลกูซอมองุนอีกครัง้ในเดอืน 28 สงิหาคม 
พ.ศ. 2561

การทดสอบพันธุองุนรับประทานสดท่ีมีปริมาณผลผลิตและคุณภาพสูง 
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน (ซาย) ปาแป (กลาง) และปางหินฝน (ขวา)
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2. การศึกษาวิธีการผลิตองุ นรับประทานสดใหมีคุณภาพ
ผลผลิตสูงและมีขนาดผลและชอท่ีสมํ่าเสมอกันโดยใช GA

3

 ทดลององุนพันธุ Beauty Seedless โดยใช GA
3
 รวมกับการ

ตัดปลายชอที่ระยะหลังดอกบาน 7 วัน ที่สถานีฯ ปางดะ พบวา การพน
และไมพน GA

3
 และความเขมขนของ GA

3
 ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ

ในดานขนาดของชอ ขนาดของผล จํานวนผลตอชอ ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําได (TSS) ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได (TA) และสัดสวน TSS/TA 
แตการตัดชอผลทุกกรรมวิธีมีขนาดของชอและขนาดของผลมากกวา 
Control

3. การศึกษารูปแบบคางและโรงเรือนพลาสติกสําหรับองุน
พันธุ Beauty Seedless

 ประกอบดวยปจจัยหลกัคอืความสูงของคางตวั Y 1.5 และ 2.0 
เมตร ปจจัยรองคือรูปแบบโรงเรือนหลังคาปกติและหลังคาที่สามารถ 
เปด-ปดได ตัดแตงกิ่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) และเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) หลังจากตัดแตงกิ่งจะเปดโรงเรือนในวันท่ีฝนไมตกในแบบโรงเรือนท่ีเปด-ปดได และ
เก็บผลผลิตในเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1) และเดือนมิถุนายน (ครั้งท่ี 2) เมื่อนําผลผลิตมาวิเคราะหปริมาณและคุณภาพพบวา
ผลผลิตคร้ังที่ 1 มีปริมาณผลผลิตตอตน สีผิวผล ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได (TSS) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได (TA) 
และสัดสวน TSS/TA ไมแตกตางกันทางสถิติแตมีนํ้าหนักชอแตกตางกันทางสถิติ คือ คางตัว Y สูง 1.5 เมตรมีนํ้าหนักชอ
มากทีส่ดุ (119.86 กรมั) สวนผลผลติครัง้ที ่2 มนีํา้หนกัชอ คา H° ของสผีวิผล ปรมิาณ TA และ สดัสวน TSS/TA แตกตางกนั
ทางสถิติ คือ คางตัว Y สูง 2.0 เมตร มีนํ้าหนักชอและสัดสวน TSS/TA มากที่สุดแตมีปริมาณ TA นอยที่สุด (127.87 กรัม 
22.71 และ 0.57 เปอรเซ็นต ตามลําดับ) โรงเรือนหลังคาเปด-ปดไดมีปริมาณ TA และคา H° ของสีผิวผลมากที่สุด 
(0.62 เปอรเซ็นต และ 359.04 องศา) แตมีสัดสวน TSS/TA นอยที่สุด (20.43) และเม่ือพิจารณาปจจัยทั้ง 2 พบวา Y สูง 
1.5 เมตรโรงเรือนหลังคาเปด-ปดไดมีคา H° ของสีผิวผลแตกตางกันทางสถิติคือ 359.15 องศาซึ่งมากกวากรรมวิธีอื่นๆ

การใช GA
3
 รวมกับการตัดปลายชอ 1/3 

ของชอที่ระยะหลังดอกบาน 7 วัน

รูปแบบคางตัว Y สูง 1.5 เมตร (ซาย) และ 2.0 เมตร (ขวา) หลังคาโรงเรือนเปดปดได
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4. การศึกษาวิธีการคว่ันตนเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตองุนพันธุ Beauty Seedless

 ศึกษาระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560-มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที่สถานีฯ ปางดะ (680 MSL) มี 4 กรรมวิธี ประกอบดวย กรรมวิธีไมควั่น
ตน (control) ควั่นตนที่ระยะหลังดอกบาน 35 วันกอนใหผลผลิตใน
ฤดูหนาวและฤดูฝน และกอนใหผลผลิตทั้ง 2 ฤดู ผลผลิตในฤดูหนาว 
(22 ธันวาคม พ.ศ. 2560) พบวาการควั่นตนทุกกรรมวิธีมีขนาดของชอ 
ขนาดของผล สีผิวผล ปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได (TSS) ปริมาณ
กรดที่ไทเทรตได (TA) และสัดสวน TSS/TA ไมแตกตางกันทางสถิติจาก
การไมคว่ันตน แตการคว่ันตนในฤดหูนาวมแีนวโนมทาํใหผลมขีนาดใหญ
ที่สุด (3.46 กรัม) และมีสดัสวน TSS/TA มากที่สุด (20.80) และเม่ือเก็บ
ผลผลิตในฤดูฝน (22 มิถุนายน พ.ศ. 2561) พบวาวิธีการควั่นตน
ทุกกรรมวิธี มีนํ้าหนักผล สีผิวผล (คา L* และ hº) ปริมาณ TSS และ
สดัสวน TSS/TA ไมแตกตางกันทางสถิตจิากการไมควัน่ตน แตมนีํา้หนักชอ 
เปอรเซ็นตชอผลที่ผลแตกและเนาเสียตอตน คา C* ของสีผิวผล และปริมาณ TA แตกตางกันทางสถิติ โดยการไมควั่นกิ่ง
มีนํ้าหนักตอชอและเปอรเซ็นตชอผลที่ผลแตกและเนาเสียตอตนมากท่ีสุดคือ 112.20 กรัม และ 35 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
แตมคีา C* ของสีผิวผลและปริมาณ TA ตํ่าที่สุดคือ 1.48 และ 0.69 ตามลําดับ

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลเบื้องตนองุนรับประทานสด 8 พันธุ ที่ปลูกในระดับความสูงตางกัน 3 ระดับ จํานวน 1 เรื่อง
2. ขอมูลเบื้องตนของการทดสอบวิธีการผลิตองุนรับประทานสดใหมีผลผลิตสูงและมีขนาดผลและชอท่ีสมํ่าเสมอ 
จํานวน 1 เรื่อง
3. รูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมตอการปลูกองุนทรงตนเตี้ย จํานวน 1 รูปแบบ
4. วิธีการควั่นตนที่สามารถเพิ่มคุณภาพขององุนพันธุ Beauty Seedless 1 วิธีการ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ขอมูลการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต และใหปุยตามผลวิเคราะหดินตอไป
  2) ทดสอบวิธีการผลิตองุนรับประทานสดใหมีผลผลิตสูงและมีขนาดผลและชอที่สมํ่าเสมอ 
  3) ศกึษาการเจริญเตบิโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตปที ่2 ในการปลูกองุนภายใตรปูแบบคางและโรงเรือน
ที่ตางกัน 4 รูปแบบ 
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

สงมอบวิธีการคว่ันตนองุนพันธุ Beauty Seedless ที่สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตในฤดูฝนใหกับมูลนิธิ
โครงการหลวงฯ เพื่อนําไป สงเสริมใหแกเกษตรกรปลกู

การควั่นตน
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เสาวรสหวานเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญท่ี
มลูนิธโิครงการหลวง และ สวพส. ไดสงเสริมใหเกษตรกร
บนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสรางรายได จากความตองการ
ผลผลิตเสาวรสหวานของตลาดท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน มีการ
ขยายพ้ืนที่ปลูกมากขึ้น แตพบวาคุณภาพผลผลิตลดลง 
ผลมีขนาดเล็ก เนื่องจากตนกลาเสาวรสหวานท่ี
ขยายพันธุตอกนัไปน้ันมโีรคท่ีเกิดจากไวรัสทีส่าํคญัและ
รุนแรง คือ Passion fruit woodiness virus (PWV) 
ทาํใหตนไมสมบรูณแขง็แรง สงผลใหผลผลติไมไดคณุภาพ
ตามทีต่ลาดตองการ ปยะมาศ และคณะ (2559) สามารถ
ผลิตตนเสาวรสหวานท่ีปลอดโรคโดยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ โดยในป พ.ศ. 2561 ไดปลูกทดสอบการใหผลผลิตและ
การปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกของตนกลาเสาวรสหวานปลอดโรค

จากการคัดเลือกพันธุเสาวรสในป พ.ศ. 2560 สามารถคัดเลือกตนทีใ่หผลผลิตทีม่คีณุภาพดีและมีลกัษณะเดน จาํนวน 
14 รหัส ไดปลูกทดสอบในแปลงกลางแจงเพื่อทดสอบการใหผลผลิตและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกในป 
พ.ศ. 2561 สรุปผลการดําเนินงาน ดงันี้

1. การทดสอบการใหผลผลิตของตนเสาวรสหวานปลอดโรค ไดทดสอบการใหผลผลิตของตนเสาวรสหวาน
ที่ปลอดโรค (P-TC1) เปรียบเทียบกับตนควบคุม (RPF1) โดยปลูกในกระถางพลาสติกสีดําขนาด 24 นิ้ว ใชคางแบบร้ัว
ภายใตโรงเรือนหลังคาพลาสติกใส ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะพบวาเมื่อตนอายุ 10 เดือน ตนเสาวรส RPF1 และตน P-TC 
1 มีการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน โดยมีเสนผาศูนยกลางของตนตอเทากับ 17.90 และ 19.06 มิลลิเมตร มีเสนผาศูนยกลาง
ของตนพันธุเทากับ 16.72 และ 17.02 มิลลิเมตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการใหผลผลิตของตนควบคุมและเสาวรสหวาน
ที่ปลอดโรค ตน RPF1 มีอายุการเก็บเกี่ยวผล 74.4 วัน นํ้าหนักผล 89.7 กรัม ขนาดของผล 6.2×6.7 เซนติเมตร TSS 18.4 
องศาบริกซ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได (TA) 2.3 เปอรเซ็นต และคา TSS/TA เทากับ 8.2 ขณะท่ีตนปลอดโรค P-TC1 มีอายุ
การเก็บเก่ียวผล 72.9 วนั นํา้หนกัผล 88.2 กรมั ขนาดผล 6.2×6.9 เซนติเมตร ความหนาของเปลือก 0.54 เซนติเมตร ปรมิาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าได (TSS) 18.5 องศาบริกซ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได (TA) 2.0 เปอรเซ็นต และคา TSS/TA เทากับ 9.9 
ซึ่งตนเสาวรสทั้ง 2 กรรมวิธีมีคุณภาพผลที่ใกลเคียงกัน แตตนปลอดโรคมีคา TSS/TA ที่สูงกวาตนควบคุม

ลักษณะภายในของผลเสาวรสชุด RPF1 (ซาย) และผลเสาวรสหวาน P-TC1 (ขวา)

10.  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค
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2. การศกึษาและคดัเลือกพนัธุเสาวรสสาํหรบัพืน้ทีส่งู ปลกูทดสอบการใหผลผลิตของตนเสาวรสท่ีคดัเลือก จาํนวน 
14 รหัส ในแปลงกลางแจง ใชคางแบบรั้วและแบบผืนที่สถานีฯ ปางดะ เพื่อทดสอบการใหผลผลิตและการปรับตัวตอ
สภาพแวดลอมภายนอก เกณฑการคัดเลือกคือ เปอรเซ็นตของเนื้อและนํ้า สัดสวนระหวางปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าไดตอ
ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได (TSS/TA) และปริมาณผลผลิตตอตน และเร่ิมเก็บเก่ียวผลต้ังแตสงิหาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
สามารถคัดเลือกรหัสตนที่มีศักยภาพการผลิต จํานวน 4 รหัสตน โดยเปนรหัสตนที่มีผิวผลสีเหลือง 2 รหัส คือ SG02-9 และ 
SG09-4 และรหัสตนที่มีผิวผลสีมวง 2 รหัส คือ SG04-10 และ SG09-6 และเม่ือเปรียบเทียบการใหผลผลิตของแตละ
รหัสพันธุของเสาวรสท่ีปลกูภายใตคางแบบร้ัวและแบบผืน พบวามีอายุเกบ็เกีย่วผลท่ีใกลเคยีงกนั รวมถึงเปอรเซน็ตของเปลือก 
เน้ือและน้ํา และปริมาณผลผลิตตอตนที่มีคาใกลเคียงกัน แตคางแบบผืนมีนํ้าหนักผล ขนาดของผล จํานวนเมล็ดตอผล
ที่มากกวา ขณะที่คางแบบร้ัวมีคุณภาพผลดีกวาในดานรสชาติ โดยมีคา TA และTSS/TA ไดที่มากกวากรรมวิธีคางแบบผืน

ลักษณะภายในของผลเสาวรส รหัส SG02-9 (ซาย) และ SG09-6 (ขวา)

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลการใหผลผลิตของเสาวรสหวานปลอดโรค จํานวน 1 เรื่อง
2. พันธุเสาวรสที่มีศักยภาพในการผลิตบนพ้ืนที่สูง จํานวน 4 รหัส คือ SG02-9, SG09-4, SG04-10 และ SG09-6 

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ทดสอบการใหผลผลิตของตนเสาวรสหวานปลอดโรคในพ้ืนที่ที่มีความสูงของพื้นที่ตางกัน 3 ระดับ
  2) คัดเลือกพนัธุเสาวรสจากงานวิจัยในป พ.ศ. 2561 จากจํานวน 14 รหัส ใหเหลือเพียง 4 รหัส เพื่อนําไป
ทดสอบการใหผลผลิตและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมภายนอกในพื้นที่ที่มีความสูงของพื้นที่ตางกัน 3 ระดับ
  3) นําองคความรูจากการปลูกทดสอบเสาวรสหวานปลอดโรคในโรงเรือนไปตอยอดในการทดสอบเสาวรส
พันธุสงเสริมพันธุอื่น เพื่อพัฒนาการปลูกเสาวรสในโรงเรือนที่สามารถเพิ่มผลผลิตใหดียิ่งข้ึน
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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11.  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอรรี่ ราสพเบอรรี่ และแบล็คเบอรรี่

มูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงปลูกไมผลขนาดเล็กเพื่อเปนอาชีพสรางรายได ไดแก 
สตรอวเบอรร ีเคพกสูเบอรรี ่ราสพเบอรรี ่เปนตน โดยสตรอวเบอรรีเ่ปนไมผลท่ีสรางรายไดมากเปนอนัดบั 2 และเคพกูสเบอรรี่
เปนอันดับ 5 ของผลผลิตไมผลโครงการหลวง อยางไรก็ตามจากการขยายพันธุที่ใชวิธีการเพาะเมล็ดทําใหผลผลิตที่มี
หลากหลายลักษณะทั้งผลกลมและผลรี ไมตรงกับความตองการของตลาด การใชตนกลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปน
ทางเลือกหนึ่งเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและมีลักษณะตรงตามพันธุ สวนการปลูกราสพเบอรรี่พบวาใหผลผลิตตอตนตํ่า
จึงจําเปนตองศึกษารูปแบบการปลูกแบบใหมที่สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตใหดียิ่งขึ้น สําหรับแบล็คเบอรรี่เปนพืชชนิดใหม
ของมูลนิธิโครงการหลวงยังไมมีการสงเสริมใหแกเกษตรกรจึงตองมีการศึกษาพันธุและรูปแบบการปลูก เชน คางและ
การจัดการก่ิงแบล็คเบอรรี่ที่เหมาะสม ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของกลุมไมผลขนาดเล็กท่ีสามารถ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลได ตลอดจนการหาชนิดหรือพันธุพืชใหม เพื่อเปนโอกาสสําหรับเกษตรกรในการปลูกพืช
ทางเลือกสรางรายได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาการใหผลผลิตของเคพกูสเบอรรี่จากตนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี ประกอบดวย 
ตนเคพกูสเบอรรี่พันธุเหลืองทองจากการเพาะเมล็ด (วิธีการควบคุม) และตนจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ โดยปลูกภายใต
โรงเรือนหลังคาพลาสติกใส ดานขางเปดโลง ทีส่ถานีฯ ปางดะ พบวาตนจากการเพาะเมล็ดมีอายุผล 56.8 วนั มปีริมาณผลผลิต
ตอตน 1,550 กรมั นํา้หนกัผล 10.71 กรมั มลีกัษณะผลกลม 92.04 เปอรเซน็ต ผลร ี7.96 เปอรเซน็ต ม ีTSS 13.95 องศาบรกิซ 
TA 1.65 เปอรเซน็ต และมคีา TSS/TA เทากบั 8.45 ขณะทีต่นจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ มอีายผุล 55.8 วนั มปีรมิาณผลผลติ 
1,762 กรมั นํา้หนกัผล 10.53 กรมั มลีกัษณะผลกลม 87.55 เปอรเซน็ต ผลร ี12.45 เปอรเซน็ต ปรมิาณของแขง็ท่ีละลายนํา้ได 
14.03 องศาบริกซ ปริมาณกรดท่ีไตเตรตได 1.53 เปอรเซ็นต และมีคา TSS/TA เทากับ 9.16 จากผลการทดลองตนจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหคุณภาพผลผลิตที่ไมตางจากตนจากการเพาะเมล็ด แตมีปริมาณผลผลิตตอตนที่มากกวา

2. การศึกษารูปแบบการปลูกแบบใหมของราสพเบอรรี่ เปรียบเทียบรูปแบบการปลูกราสพเบอรรี่พันธุ Amity 
3 กรรมวธิ ีประกอบดวย การปลกูลงดนิ (วธิคีวบคมุ) ปลกูในถุงพลาสตกิขาว และปลกูในกระบะ ทีส่ถานฯี ปางดะ ผลการวจิยั
ของปที่ 1 การปลูกในกระบะมีการแตกกิ่งขางมากที่สุด มีปริมาณผลผลิต (226 กรัมตอตน) นํ้าหนักผล (2.3 กรัม) 
ขนาดของผล (1.6×1.6 ซม.) มากกวากรรมวิธีอื่น ขณะที่การปลูกในถุงพลาสติกสีขาว มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได 
11.4 องศาบริกซ และมีคา TSS/TA (5.33) สูงที่สุด หลังการตัดแตงกิ่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพื่อใหผลผลิต
ในฤดูกาลที่ 2 การปลูกในกระบะมีนํ้าหนักผลเฉลี่ย (2.2 กรัม) ขนาดของผล (1.5×1.5 ซม.) และปริมาณผลผลิตตอตน 
(99.28 กรมั) มากกวากรรมวิธอีืน่ แตมปีรมิาณของแขง็ท่ีละลายนํา้ได (TSS) ปรมิาณกรดท่ีไตเตรตได (TA) และมคีา TSS/TA 
ไมแตกตางกัน ขณะท่ีการปลูกในถุงพลาสติกสีขาวใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีในปแรก แตไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได
ในปที่ 2 ดังน้ัน การปลูกราสพเบอรรีในกระบะจึงเปนรูปแบบการปลูกท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตไดดีที่สุดทั้ง 2 ฤดูกาล

รูปแบบการปลูกลงดิน (ซาย) การปลูกในถุงพลาสติกสีขาว (กลาง) และการปลูกในกระบะ (ขวา)

40 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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3. การทดสอบพันธุและรูปแบบคางสําหรับแบล็คเบอรรี ่การทดสอบพันธุและรูปแบบคางสําหรับแบล็คเบอรรีพ่นัธุ
อางขาง โดยเปรียบเทียบตนจากการแยกชําและตนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายใตรูปแบบคาง 2 แบบ คือ คางแบบตัวที
และแบบร้ัว หลงัการตดัแตงกิง่ตนจากการแยกชาํสามารถใหผลผลิตไดทัง้ 2 รปูแบบคาง ขณะท่ีตนจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
ใหผลผลิตไดเฉพาะคางแบบร้ัว โดยคางแบบตัวทแีละคางแบบร้ัวของตนจากการแยกชํามชีวงการออกดอก ชวงการเก็บเก่ียว 
อายผุล นํา้หนกัเฉลีย่ตอผล ขนาดของผล สผีวิผล และจํานวนผลตอผลท่ีไมแตกตางกนั แตผลผลิตของคางแบบรัว้มคีาสดัสวน 
TSS/TA (5.13 และ 4.46 ตามลําดับ) และปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอตน (91.28 และ 83.05 กรัม ตามลําดับ) ซึ่งมากกวา
คางแบบที 

เมื่อเปรียบเทียบตนพันธุอางขางจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกับตนจากการแยกชําภายใตคางแบบร้ัว พบวา ตนจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีอายุผลและนํ้าหนักผลเฉลี่ยที่มากกวา แตมีคา TSS, TA และ TSS/TA จํานวนผลตอตน และปริมาณ
ผลผลิตตอตนที่นอยกวาตนจากการแยกชํา

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการผลิตตนกลาเคพกูสเบอรรี่ที่สามารถใหผลผลิตที่ดีและตรงตามพันธุ 1 วิธีการ
2. รูปแบบการปลูกราสพเบอรรี่ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง จํานวน 1 รูปแบบ
3. พันธุแบล็คเบอรรี่ที่มีศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูงจํานวน จํานวน 1 พันธุ
4. รูปแบบคางสําหรับแบล็คเบอรรี่ที่ใหผลผลิตท่ีดี เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง จํานวน 1 รูปแบบ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การศึกษาและดําเนินการทดลองซ้ํา โดยเพ่ิมกรรมวิธี ตนเคพกูสเบอรรี่เพาะเมล็ดจากตนที่ไดจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อป พ.ศ. 2561
  2) ดําเนินการทดลองซ้ําเรื่องการศึกษารูปแบบการปลูกราสพเบอรรี่เพื่อยืนยนัผลการทดลอง
  3) การศึกษาตอเนื่องในเรื่องการทดสอบและคัดเลือกพันธุแบล็คเบอรรี่ทั้ง 4 พันธุ เปรียบเทียบรูปแบบคาง 

2 แบบ
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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12.  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัย

พืชตระกูลสมเปนไมผลที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงปลูกสรางรายได ไดแก คัมควัท 
เกรพฟรุท และเลมอน แตเนือ่งจากสมเปนพืชทีม่โีรคและแมลงศัตรูพชืหลายชนดิเขาทําลายในทุกระยะการเจรญิเตบิโต ทาํให
มีการใชสารเคมีเกษตรจํานวนมาก จึงควรมีการศึกษาวิธีการจัดการศัตรูของพืชตระกูลสมเพื่อลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการผลิตตนแมพันธุสมปลอดโรค โดยเฉพาะโรคทริสเตซาและกรีนนิ่ง เพื่อใหไดตนสมที่แข็งแรง
สมบูรณสําหรับเกษตรกร สําหรับสมโอจัดอยูในกลุมสมโอและเกรพฟรุท ผลสมโอมีอายุการเก็บรักษาไดนานและไมมีปญหา
ในการขนสงสําหรับพื้นที่ที่หางไกลซึ่งเหมาะสมกับพื้นท่ีของมูลนิธิโครงการหลวงและพื้นท่ีของ สวพส. จึงควรมีการทดสอบ
พันธุสมโอเพื่อเปนทางเลือกใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูสมบนพ้ืนที่สูง ไดสาํรวจโรคพชืและแมลงศตัรพูชืในแปลงปลกูพชื
ตระกูลสม 3 แหง คือ (1) ที่แมหลอด (650 MSL) มีการระบาดของแมลงศัตรูสม 3 อันดับแรก คือ เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ และ
ไรแดง ตามลําดับ พบโรคเมลาโนสและราดําที่พบลดลง แตไมพบแมลงศัตรูธรรมชาติ (2) โปงนอย (890 MSL) มีการระบาด
ของแมลงศัตรูสม 3 อันดับแรก คือ ไรแดง เพลี้ยไฟ และแมลงคอมทอง ตามลําดับ พบโรคเมลาโนสและแคงเกอร และ
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ และ (3) วัดจันทร (980 MSL) มีการระบาดของแมลงศัตรูสม 3 อันดับแรก คือ เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ 
และหนอนชอนใบ พบโรคเมลาโนสและราดํา และพบแมลงศัตรูธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น จากการสํารวจทั้ง 3 แหงซึ่งมีระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ที่ตางกันนั้น ชนิดแมลงศัตรูพืชและจํานวนท่ีพบตางกันไป แตเพล้ียไฟยังเปนศัตรูสมที่พบมากท่ีสุด 
ผลจากการสํารวจจะสามารถนําไปวางแผนในการปองกันกําจัดโรคและแมลงในแปลงสมของเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 3 แหง 
โดยเนนการใชวิธีผสมผสานเพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร และสามารถควบคุมการระบาดของโรคและแมลงศัตรูสมไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย

2. การทดสอบพันธุสมโอสําหรับพื้นท่ีสูง ทดสอบพันธุสมโอและเกรพฟรุท จํานวน 6 พันธุ ในพื้นท่ีของมูลนิธิ
โครงการหลวง 3 แหง คือ สะโงะ (350 MSL) ปางดะ (650 MSL) และหวยแลง (980 MSL) อายุตน 1 ป 4 เดือน พบวา
ตนสมโอที่สะโงะและปางดะทุกพันธุ มีการเจริญเติบโตดีกวาที่หวยแลง โดยเฉพาะเกรพฟรุทพันธุสตารรูบี้ สมโอพันธุทองดี 
และขาวใหญที่ปลูกทดสอบท้ัง 3 แหง มีการเจริญเติบโตของตนดีกวาสมโอพันธุอื่นๆ สําหรับผลการสํารวจแมลงศัตรูสม
ในแปลงทดสอบสมโอ โดยเฉพาะชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน คือ ผีเสื้อกลางคืน ดวง และเพลี้ยไกแจสม

3. การวจิยัและพฒันาการผลติตนแมพนัธุสมปลอดโรคสาํหรับพืน้ที ่ผลการศึกษา (1) ไดวธิกีารฟอกฆาเช้ือบริเวณ
พื้นผิวชิ้นสวนของเกรพฟรุท คัมควัท และเลมอน โดยมีคารอยละของเน้ือเย่ือเร่ิมตนท่ีสามารถเจริญเปนยอดออนได 
รอยละ 50 60 และ 60 ตามลําดับ (2) ผลของอาหารเพาะเลี้ยงท่ีมีตอการชักนําใหเกิดยอดของเกรพฟรุท คัมควัท เลมอน 
บนอาหารสูตร ½ LS + Su30 มีคารอยละของการเกิดยอด เทากับ 70 100 และ 70 ตามลําดับ 3) ผลของการเติมสารควบคุม
การเจริญเติบโตกลุมไซโตไคนิน ชนิด BAP ตอการชักนําใหเกิดยอด พบวาอาหารเพาะเลี้ยงท่ีเติม BAP ที่ 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
เหมาะสมในการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่คมัควทั เมือ่เพาะเล้ียง 4 สปัดาหมกีารเจริญของเน้ือเยือ่เกิดเปนยอดได รอยละ 100 สาํหรับ
เลมอนใชอาหารสูตร ½ LS + Su30 + BAP ที่ 2 และ 3 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเพาะเล้ียง 4 สัปดาหชักนําใหเกิดยอดได 
รอยละ 90 และอาหารสูตร ½LS ที่เติมซูโครส 30 กรัมตอลิตร มีคาการชักนําใหเกิดยอดของเกรพฟรุท รอยละ 70 อาหาร
เพาะเลี้ยง 3 สูตร ไดแก อาหารสูตร LS ที่เติมซูโครส 30 กรัมตอลิตร สูตร ½LS ที่เติมซูโครส 30 กรัมตอลิตร และสูตร ½MS 
ที่เติมซูโครส 30 กรัมตอลิตร ชักนําใหเกิดยอดของคัมควัท รอยละ 100 และเลมอนใชอาหารเพาะเลี้ยงสูตร ½WP 
ที่เติมซูโครส 30 กรัมตอลิตร และอาหารสูตร ½LS ที่เติมซูโครส 30 กรัมตอลิตร ชักนําใหเกิดยอดของเลมอน รอยละ 80 
และ 70 ตามลําดับ
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4. การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสําหรับพืชตระกูลสม ผลการศึกษา (1) พื้นท่ีโปงนอย การจัดการปุย
ตามวิธีปฏิบัติมีขนาดของใบของคัมควัทและเลมอนใหญกวาวิธีการอื่น สวนเกรพฟรุทมีคาใกลเคียงกัน และการจัดการใหปุย
ตามวิธีปฏิบัติใหคาความเขียวของใบ (SPAD) มากกวาวิธีการอ่ืน โดยเฉพาะคัมควัท (66.85) สวนวิธีการอ่ืนมีคาระหวาง 
58.26-60.86 นอกจากนี้ การจัดการปุยตามวิธีปฏิบัติมีคาความเขมขนไนโตรเจนในใบมากที่สุด (2.56 เปอรเซ็นต) ขณะที่
วิธีการอื่นมีคาระหวาง 2.28-2.45 เปอรเซ็นต และ (2) พื้นที่แมหลอด การจัดการใหปุยหนึ่งเทาของปริมาณธาตุอาหารที่ติด
ไปกับผลผลิตและการใหปุยตามคาวิเคราะหดินมีความเขมขนของไนโตรเจนในใบคัมควัท (1.87-1.97 เปอรเซ็นต) และ
ในใบเลมอน (2.03-2.17 เปอรเซน็ต) จากผลการทดลอง พบวาการจัดการปุยตามวธิเีกษตรกรปฏบิตัมิแีนวโนมทีม่โีพแทสเซยีม
ในใบสูงกวาวิธีการอื่น สวนการออกดอกติดผลใกลเคียงกันทั้งคัมควัทและเลมอน ยกเวนเกรพฟรุทท่ีออกดอกติดผลนอย

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. วิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูสม สําหรับพื้นที่ 3 ระดับ 1 วิธีการ
2. ขอมูลการเจริญเติบโตของสมโอ 7 พันธุในพื้นที่โครงการหลวง 3 แหง จํานวน 1 เรื่อง
3. สูตรอาหารสําหรับการขยายพันธุตนสมปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 วิธีการ
4. วิธีการจัดการธาตุอาหารสม 3 พันธุ 1 วิธีการ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การนําผลการสํารวจโรคและแมลงในพ้ืนที่โครงการหลวง 3 แหง ไปตอยอด โดยจัดทําแผนและทดสอบ
การจัดการโรคและแมลงพืชตระกูลสมในพ้ืนที่ทดสอบทั้ง 3 แหง
  2) ศึกษาการเจริญเติบโตของตนสมโอและเกรพฟรุท (ตอเนื่องปที่ 3) และสํารวจการระบาดของโรค
และแมลงที่พบในพ้ืนที่ศึกษาทั้ง 3 แหง
  3) การนาํวธิกีารฟอกฆาเชือ้และสูตรอาหารไปตอยอดในการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่คมัควทั เกรพฟรุท และเลมอน 
เพื่อผลิตตนแมพันธุสมปลอดโรคในป พ.ศ. 2562

  4) นําผลการศึกษาการจัดการธาตุอาหารไปใชในพื้นที่สงเสริมพืชตระกูลสมของมูลนิธิโครงการหลวง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงาน วิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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13. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมดอกที่เหมาะสมและสรางอาชีพ
 ใหแกชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง

1. การปรับปรุงพันธุเบญจมาศ (ไมไวแสง)
 การผลิตเบญจมาศของมูลนิธิโครงการหลวงปจจุบัน ประสบปญหาที่สงผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพของ

ดอกเบญจมาศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการปลูกเบญจมาศตดัดอกในชวงเดอืนเมษายนถงึเดอืนสงิหาคมของทกุๆ ป เนือ่งจากตอง
มีการคลุมผาดําในแปลงเพื่อชักนําใหออกดอก ซึ่งการคลุมผาดําจะทําใหอุณหภูมิใตผาดําสูง ทําใหไมสามารถปลูกเบญจมาศ
ในฤดรูอนเขตพืน้ทีต่ํา่ และพืน้ทีร่าบได นอกจากนีย้งัสงผลใหความชืน้ภายในโรงเรอืน ทาํใหเกดิโรคราสนมิขาว งานวจิยัพัฒนา
พันธุเบญจมาศที่ออกดอกไดในชวงฤดูรอนหรือในสภาพวันยาว ชวยลดปญหาเรื่องโรคและสามารถขยายพื้นที่ปลูกได 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

 1.1 รวบรวมพันธุเบญจมาศจากแหลงตางๆ จํานวน 36 พันธุ และคัดเลือกได 15 พันธุ เปนพันธุจากแหลงปลูก
ในประเทศไทย 5 พันธุ ประเทศญ่ีปุน 4 พันธุ และสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 6 พันธุ ผลการแสดงออกของเบญจมาศภายใต
สภาพวันยาว โดยแบงกลุมตามความเร็วชาของการเกิดตาดอก พนัธุทีเ่กดิตาดอกภายใน 1-60 วนั (พนัธุเบา) มจีาํนวน 5 พนัธุ 
ไดแก พนัธุ Finland, Pink Kogiku, Purple White, Kunwang Chiw Yang และ Caro Pink และพันธุที่เกิดตาดอกภายใน 
61-120 วัน (พันธุหนัก) มีจํานวน 10 พันธุ ไดแก Yellow Kamin, Carolene, Camel White Intanon, Seiloga, Kogiku 
Orange, White Udon, Pingpong Kunwang, Jee Saing Wang, Kogiku Pink และ Hong Wang Neang

 1.2 ความสําเร็จของการผสมขามเพ่ือการรวมลักษณะบางอยางเขาดวยกัน ขึน้อยูกบัความใกลชดิกันทางพันธกุรรม
ดวยการนับจํานวนโครโมโซม พันธุเบญจมาศท่ีคัดเลือกจํานวน 15 พันธุ และพันธุการคาที่มีลักษณะดี 15 พันธุ มีจาํนวน
โครโมโซมตั้งแต 2n=3x=27 ไปจนถึง 2n=6x=54 ขนาดของปากใบ พบวาไมมีความแตกตางกันในพันธุที่ศึกษาท้ังหมด และ
ความสมบูรณและการงอกของละอองเกสรตัวผู พบวาในจํานวนพันธุเบญจมาศ 30 พันธุที่ศึกษาครั้งนี้ มี 9 พันธุที่ดอกไมมี
เกสรตัวผู และในจํานวน 21 พันธุที่มีเกสรตัวผูมีเพียง 4 พันธุเทานั้นที่พบการงอกของละอองเกสรตัวผูในอาหารสังเคราะห 
คือ พันธุ Kogiku Purple, Kogiku Pink, Finland Pink และ Hong Wang Neung และอีก 14 พันธุไมพบการงอกของ
ละอองเกสร นอกจากน้ียังพบพันธุเบญจมาศ 3 พันธุที่ไมเกิดตาดอก ไดแก พันธุ Kogiku Orange, Chiw Yang และ White 
Udon ขอมูลที่ไดเปนประโยชนตอการผสมพันธุเพื่อการคัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะตามที่ตองการในโครงการวิจัยครั้งตอไป

เบญจมาศพันธุคัดเลือกโครโมโซมปลายรากของเบญจมาศ

2. การทดสอบพันธุกุหลาบที่นําเขาจากตางประเทศในระดับแปลงเกษตรกร
 การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานตลาดไมตัดดอก โดยเฉพาะกุหลาบของมูลนิธิโครงการหลวง ดวยวิธีการ

เปล่ียนพันธุกหุลาบใหมทดแทนพันธุเดมิทีไ่มเปนทีต่องการของตลาด เนือ่งจากพันธุกหุลาบเดิมมจีดุดอยท่ีสาํคญัหลายประการ 
ยากตอการแขงขันกับกุหลาบจากตางประเทศ เชน พันธุสีแดง Royal Baccara ที่มีกลีบดอกคลํ้าในฤดูหนาว และใบไหม 
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พนัธุสขีาว Avalanche กานดอกสัน้ ฤดูหนาวดอกเปนจํา้ พนัธุสชีมพ ูEliza กลบีดอกนอย บานเรว็ พนัธุ Dolce vita ผลผลิตตํา่ 
เมื่อไดรับอากาศรอน พันธุ Titanic ผลผลิตต่ํา ไมดก และใบไหม การปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดกุหลาบพันธุใหมตองใช
ระยะเวลานาน ไมทันกับสถานการณของตลาด ดังนั้นการนําเขาพันธุใหมจากตางประเทศเปนทางเลือกหนึ่งในการได
พนัธุใหม สาํหรบัทดสอบผลติเปนการคาบนพืน้ทีส่งู เพือ่ใหเกษตรกรในพืน้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวงมกีหุลาบพนัธุใหมทีส่ามารถ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามความตองการของตลาด และสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกร
บนพื้นที่สูงได งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบและคัดเลือกกุหลาบพันธุใหมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในพ้ืนท่ี
โครงการหลวงและตรงตามความตองการของตลาด สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

 2.1 ผลการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของกุหลาบที่คัดได 15 พันธุ 5 กลุมสี ชวงฤดูฝนและฤดูหนาวในสภาพ
แปลงปลูกจริง พบวา กลุมดอกสีแดง สามารถคัดเลือกพันธุที่เหมาะสําหรับปลูกในพื้นท่ีสถานีฯ อินทนนทได 1 พันธุ คือ 
พันธุ Red Crown พื้นที่ศูนยฯ แมโถ 1 พันธุ คือ พันธุ Formidable+ กลุมดอกสีขาว สามารถคัดเลือกพันธุที่เหมาะสําหรับ
ปลูกในพื้นท่ีสถานีฯ อินทนนทได 2 พันธุ คือ พันธุ Avalanche ที่เปนพันธุสงเสริมเดิม และพันธุ White Soda+ พื้นท่ี
ศนูยฯ แมโถ 2 พนัธุ คอื พนัธุ Avalanche และพันธุ Dolomiti กลุมดอกสชีมพอูอน สามารถคัดเลอืกพนัธุกหุลาบทีเ่หมาะสม
สาํหรับปลกูในพืน้ทีส่ถานฯี อนิทนนทได 1 พนัธุ คอื พนัธุ Sweet Dolomiti ศนูยฯ แมโถ 1 พนัธุ คอื พนัธุ Sweet Avalanche 
กลุมดอกสองสี/ทูโทน สามารถคัดเลือกพันธุที่เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่สถานีฯ อินทนนท และศูนยฯ แมโถได 2 พนัธุ คอื 
พนัธุ Candy Avalanche และพันธุ Sorbet Avalanche สามารถคัดเลอืกพนัธุทีเ่หมาะสาํหรบัปลกูในพืน้ทีส่ถานฯี อินทนนท
ได 1 พันธุ คือ พันธุ All 4 Love ศูนยฯ แมโถสามารถคัดเลือกได 2 พันธุ คือ พันธุ Cloud+ และพันธุ All 4 Love

 2.2 ผลการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของกุหลาบ 8 พันธุ 4 กลุมสี ชวงฤดูฝนและฤดูหนาวในสถานีเกษตร
หลวงปางดะ พบวา กลุมดอกสีขาว คือ พันธุ Ice Bear กลุมดอกสีชมพูออน คือ พันธุ Lovely Dolomiti กลุมดอกสีขาวขลิบ 
คือ พันธุ Jumilia กลุมดอกสีพีช คือ พันธุ Peach Avalanche+

พันธุกุหลาบที่ทดสอบในพื้นที่สถานีฯ ปางดะพันธุกุหลาบท่ีทดสอบในพื้นที่สถานีฯ อินทนนทและศูนยฯ แมโถ

3. การผลิตวานสี่ทิศเพื่อตัดดอกเปนการคา
 วานสี่ทิศ เปนไมดอกประเภทหัว ที่มีดอกขนาดใหญ สีสันสวยงาม จัดอยูในวงศ Amaryllidaceae สามารถเจริญ

เตบิโตไดดใีนเขตรอนและกึง่รอน ปจจบุนัพบวานสีท่ศิในธรรมชาตปิระมาณ 80 ชนดิ ในประเทศไทยนยิมปลกูเปนไมกระถาง 
ในตางประเทศมีการปลูกเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนไมตัดดอก หรือไมกระถาง (นพพร, 2551; Rees, 1992) วานสี่ทิศเปน
ไมดอกประเภทหัวที่ทางศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ไดสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปลูกเพ่ือจําหนายหัวพันธุ 
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ในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณการจําหนายวานสี่ทิศในตลาดประมูล 
Flora Holland จํานวน 44.7 ลานชอ (AIPH, 2016) สําหรับ
ในประเทศไทยยังไมมีรายงานการจําหนายวานสี่ทิศเพื่อตัดดอก 
จงึนบัเปนโอกาสท่ีดทีีจ่ะเพ่ิมศกัยภาพดานการผลิตและการตลาด
ของวานส่ีทิศที่ปลูกในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง วัตถุประสงค
ในการศึกษา (1) เพื่อศึกษาและคัดเลือกวิธีการผลิตวานส่ีทิศ 
สาํหรับการผลิตเปนไมตดัดอก (2) เพือ่ศึกษาและคัดเลอืกสารเคมี
สําหรับยืดอายุการปกแจกัน ของวานสี่ทิศสําหรับการผลิตเปน
ไมตัดดอก สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

 การผลติวานสีท่ศิเพือ่ตัดดอกเปนการคา ขนาดหวัพนัธุ
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของวานสี่ทิศ 
โดยพันธุ Clown และ Carina ที่มีขนาดเสนรอบวง >30-32 
เซนติเมตร สงผลใหมีเปอรเซ็นตการออกดอก และคุณภาพดอก
ที่ดีกวาเมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่น จากนั้นการเก็บรักษาหัวพันธุที่
อุณหภูมิ 5 °C นานเปนเวลา 2 เดือนกอนปลูก ชวยสงเสริมใหพืช
มคีวามกวางดอก ความยาวดอกมากทีส่ดุ และความกวางกานดอก 
สําหรับการดูแลโดยรดนํ้าและใหปุยสูตร 15-15-15 เดือนละ 1 ครั้ง ปริมาณ 4 กรัมตอครั้ง นาน 6 เดือน ทําใหวานสี่ทิศ
มีเสนผาศูนยกลางดอก และความยาวกานดอกมากที่สุด สวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวดอกวานสี่ทิศคือ นําดอกวานสี่ทิศ
พันธุ Carina มาแชในสารละลาย 8-HQS ความเขมขน 200 มิลลิกรัม/ลิตร รวมกับสารละลาย AgNO

3
 ความเขมขน 

50 มิลลิกรัม/ลิตร จะสงผลใหดอกวานสี่ทิศมีอายุการปกแจกันนานที่สุด (8.7 วัน)
4. การศึกษารวบรวมและขยายพันธุบัวดิน 
 บวัดนิมชีือ่วทิยาศาสตรวา Zephyranthes Herb. มมีากกวา 70 ชนดิ จดัเปนไมดอกประเภทหวัท่ีมคีวามทนทาน

ตอสภาพแหงแลง ปลกูเลีย้งงาย และมดีอกสวยงาม (กนัยารตัน, 2532) ดวยคณุสมบตัดิงักลาวจงึมกีารนาํบัวดนิมาใชประโยชน
ในดานการจัดสวนโดยใชเปนไมคลมุดิน ในปจจบุนัมกีารขายเปนไมกระถางประดับ ซึง่ทางศนูยพฒันาโครงการหลวงหนองเขียว
ไดสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปลูกเพ่ือจําหนายหัวพันธุ แตหัวพันธุบัวดินท่ีจําหนายผานตลาดมูลนิธิโครงการหลวงมีเพียง 
2 พนัธุ คอื Zephyranthes grandiflora Lindl. และ Z. candida Herb. ดงันัน้เพ่ือเปนการเพ่ิมศกัยภาพการแขงขันทางการ
ตลาด จึงควรนําพันธุใหมๆ มาปลูกทดสอบและศึกษาการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและหัวพันธุ รวมถึงศึกษาวิธีการขยาย
พันธุเพื่อเพิ่มปริมาณหัวพันธุสําหรับใชสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงท่ีอยูในพื้นที่หางไกลผลิตหัวพันธุบัวดิน
เพือ่จาํหนาย เนือ่งจากหวัพนัธุบวัดินสามารถเกบ็รกัษาไดนานจงึลดปญหาความเสียหายท่ีเกดิจากการขนสงได วตัถปุระสงค
ในการศกึษา (1) เพือ่รวบรวมและคดัเลอืกพนัธุบวัดนิทีม่ศีกัยภาพในการผลติหวัพนัธุเพือ่จาํหนาย (2) เพือ่ศกึษาวธิกีารขยาย
พันธุบัวดินสําหรับเพิ่มปริมาณหัวพันธุ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

 4.1 รวบรวมพันธุบัวดิน 15 พันธุ ไดแก พันธุ Australia candida, Full moon, ขาวหอม, Airie, Eastern pearl, 
Crimson sunset, Krakatua, Pride of Singapore, Bangkok yellow, Midas touch, Bubble, Heart throb, ไชยปราการ
ซนัเซท็, โอลดโรสริมดอย และ Pink emerald พนัธุบวัดนิทีม่กีารแตกหนอดแีละเหมาะสาํหรบัผลติหวัพนัธุเพือ่จาํหนายม ี8 พนัธุ 
ไดแก พนัธุ Australia candida (12.83 หนอ), Bubble (9.66 หนอ), Crimson sunset (7.91 หนอ), Eastern pearl (5.58 หนอ), 
Bangkok yellow (5.50 หนอ), Midas touch (4.25 หนอ), ขาวหอม (3.08 หนอ) และ Heart throb (3.00 หนอ) พนัธุบวัดนิ
ที่มีจํานวนดอกตอตนดีและเหมาะสําหรับปลูกประดับแปลงมีจํานวน 6 พันธุ ไดแก พันธุ Full moon (9.58 ดอก/ตน), 
Eastern pearl (8.08 ดอก/ตน), ขาวหอม (7.00 ดอก/ตน), Krakatua (6.83 ดอก/ตน), Crimson sunset (6.25 ดอก/ตน) 
และ Pink emerald (6.25 ดอก/ตน)

วานส่ีทิศพันธุ Clown

ทดสอบอายุปกแจกันในพันธุ Carina
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 4.2 วิธีการขยายพันธุบัวดินพันธุสงเสริม เพื่อเพ่ิมปริมาณหัวพันธุบัวดิน ในพันธุ Zephyranthes grandiflora 
Lindl. ใชวิธีการตัดแบงโดยการผาหัว 2 ชิ้นตอหัว มีจํานวนหนอตอชิ้น เทากับ 3.95 หนอ และในพันธุ Zephyranthes 
candida Herb. ควรใชวิธีการตัดแบงโดยการผาหัว 2 ชิ้นตอหัว และผาหัว 4 ชิ้นตอหัว เนื่องจากมีจํานวนหนอตอชิ้น 
เทากับ 10.25 และ 10.86 หนอ ตามลําดับ

การแตกหนอบัวดินจํานวน 15 พันธุ

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลการเจริญเติบโตของพันธุเบญจมาศที่รวบรวม จํานวน 15 พันธุ
2. พันธุกุหลาบที่เหมาะสมสําหรับการปลูกบนพื้นที่สูง และตรงตามความตองการของตลาด จํานวน 5 พันธุ
3. ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพวานสี่ทิศ จํานวน 1 ชุด
4. ขอมูลอายุปกแจกันวานสี่ทิศ จํานวน 1 ชุด
5. รวบรวมพันธุบัวดิน จํานวน 15 พันธุ
6. วิธีการขยายพันธุเพื่อเพิ่มจํานวนหัวพันธุ จํานวน 1 วิธี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) นําขอมูลพันธุเบญจมาศจํานวน 15 พันธุ ไปใชประโยชนตอการวางแผนจับคูผสมพันธุเพื่อการคัดเลือก
ลูกผสมที่มีลักษณะตามท่ีตองการในโครงการวิจัยครั้งตอไป
  2) ศึกษาผลการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของกุหลาบชุดที่ 2 ในสภาพแปลงปลูกจริง
  3) นําขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับวานที่ทิศ ไปศึกษาประสิทธิภาพการใชนํ้าของวานสี่ทิศ และนําขอมูลอายุ
ปกแจกันไปปรับสูตรสารเคมีในการยืดอายุปกแจกันของวานสี่ทิศ
  4) ศึกษาวิธีการขยายพันธุ เพื่อเพิ่มปริมาณหัวพันธุในพันธุบัวดินที่คัดเลือกในป พ.ศ. 2561 ศึกษาสูตรปุย
และอัตราที่เหมาะสมตอการผลิตและคุณภาพหัวพันธุบัวดิน และศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาหัวพันธุ
บัวดิน
  1.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ลักษณะดอกของบัวดินจํานวน 15 พันธุ
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14. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผบนพื้นที่สูง

ประเทศไทยมีไผทีข่ึน้อยูตามธรรมชาติ 15-20 สกลุ ประมาณ 80-100 ชนดิ แตเปนชนิดไผทีรู่จกัและมีการใชประโยชน
กันเพียงไมกี่ชนิดเทาน้ัน ประกอบกับที่ผานมา พบวาไผที่อยูในพื้นที่สูงเริ่มตายขุย คือ เมื่อไผออกดอกแลวทําใหไผตายทั้งกอ 
สงผลใหเกษตรกรขาดรายไดจากการขายหนอไผและนําลําไผไปใช ดังนั้นเพ่ือใหชุมชนสามารถใชประโยชนจากไผได
หลากหลายชนิดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดรายไดแกชุมชน จึงมีการศึกษาวิจัยการปลูกไผบนพื้นที่สูง สรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

1. ความหลากหลายชนิดพันธุและการใชประโยชนของไผในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
จาํนวน 33 แหง 45 ชมุชน พบไผ 13 สกลุ ไดแก Bambusa, Chimonobambusa, Cephalostachyum, Dendrocalamus, 
Dinochloa, Gigantochloa, Indosasa, Melocalamus, Phyllostachys, Pseudosasa Schizostachyum, 
Thyrsocalamus, Thyrsostachys พบชนิดตอพันธุไผทั้งสิ้น 50 ชนิดตอพันธุ แบงเปนไผในปาธรรมชาติ 26 ชนิดตอพันธุ 
และไผที่นํามาปลูกในชุมชน 24 ชนิดตอพันธุ โดยกลุมพื้นท่ีที่มีระดับความสูงปานกลาง (500-1,000 MSL) พบความ
หลากหลายของพันธุไผมากที่สุด 44 ชนิดตอพันธุ รองลงมาคือกลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงคอนขางตํ่า (ตํ่ากวา 500 MSL) 
และกลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงคอนขางมาก (มากกวา 1,000 MSL) 31 และ 26 ชนิด ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาไผมีการ
กระจายพันธุและเติบโตไดดีในพ้ืนที่ที่มีความสูง 500-1,000 MSL

2. ชนิดพันธุไผสําหรับการบริโภคหนอ ไดแก ไผหวานอางขาง ไผกิมซุง ไผหยก ไผบงหวาน ไผบงบาน ไผบงใหญ 
ไผซางหมน ไผเปาะชอแฮ ไผตง ไผเลีย้งหวาน ไผไร ไผรวก ไผซางปา ไผหก ไผขม และไดคดัเลือกชนิดท่ีชมุชนตองการสําหรับ
การบริโภคและตลาดมีความตองการ 6 ชนิด ไดแก ไผหวานอางขาง ไผกิมซุง ไผหก ไผบงหวาน ไผเปาะชอแฮ ไผไร สําหรับ
ชนดิพันธุไผที่เหมาะสมสําหรับการใชลําในชุมชน ไดแก (1) เครื่องจักสาน ไดแก ไผบงบาน ไผบงปา ไผซางปา ไผขาวหลาม 
ไผสีสุก ไผเฮี๊ยะ (2) สําหรับกอสราง ไดแก ไผตง ไผเลี้ยง ไผบงปา ไผบงบาน ไผซางปา ไผรวก ไผซางหมน ไผสีสุก ไผหก 
ไผยักษ ไผมากิหนอย ไผบงใหญ ไผวะโซะ ไผวัดจันทร ไผโปก ไผซางจีน และไดคัดเลือกชนิดที่ชุมชนตองการสําหรับ
การใชประโยชนลําและตลาดตองการ 10 ชนิด ไดแก ไผบงบาน ไผซางปา ไผซางหมน ไผซางจีน ไผหก ไผตง ไผยักษ 
ไผวะโซะ ไผบงใหญและไผรวก

3. ประเมินการใชประโยชนจากไผในชุมชน โดยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของไผใชลําท่ีชุมชน
มีการใชประโยชน จํานวน 5 ชนิด ไดแก ไผบงใหญ ไผโปก ไผวะโซะ ไผซางจีน และไผวัดจันทร พบวา (1) ลักษณะระดับ
มหภาคของลําไผ พบวา ไผบงใหญ มีคาเฉลี่ยของความยาวของลํา ขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกของลํา และความหนา
ผนังปลองสูงที่สุด ไดแก 32.50 เมตร 5.3-26.5 มิลลิเมตร และ 7.05-43.86 มิลลิเมตร ตามลําดับ ไผโปก มีคาเฉล่ีย
จํานวนปลองตอลําสูงที่สุด 63 ปลอง (2) ปริมาณความช้ืน ไผบงใหญ มีคาเฉล่ียปริมาณความช้ืนขณะทดสอบสูงที่สุด
ในสวนของปลองตําแหนงโคนลํา รอยละ 12.01 (3) ความถวงจําเพาะ พบวา ไผวัดจันทร มีคาความถวงจําเพาะสูงที่สุด
ในสวนของปลองตําแหนงปลายลํา 0.838 (4) ความแข็งแรงและความแข็งตึงในการดัดสถิตย พบวา ไผโปกตําแหนงโคนลํา 
สามารถรับนํ้าหนักกดสูงสุดเทากับ 51,314.9 นิวตัน เมื่อนําคุณสมบัติดังกลาวมาประเมินแนวทางการใชประโยชน พบวา 
ไผบงใหญ นาํมาใชเปนวสัดกุอสรางทดแทนการใชไมเปนสวนของโครงสรางท่ีถายแรงในแนวต้ัง เชน เสา นาํไปทําหลังคาจาก
ลําไผ นําไปเหลาใหเปนตอก และใชเปนวัตถุดิบผลติเครื่องจักสาน และ Bamboo mat ได รวมทั้งเปนวัตถุดิบในการผลิต
ไมบาง ไมพืน้ หรือไมประกบั เนือ่งจากมผีนังปลองหนา ไผโปก นาํมาใชเปนวสัดกุอสรางทดแทนการใชไมเปนสวนของโครงสราง
ที่ถายแรงในแนวนอน เชน คาน และนําไปใชเปนเครื่องเรือน และเครื่องใชไผวะโซะ และไผซางจีนนํามาใชเปนวัสดุกอสราง
ทดแทนการใชไมเปนสวนของโครงสรางที่ถายแรงในแนวนอน เชน คาน เปนวัตถุดิบในการทําเครื่องจักสาน เครื่องเรือนและ
เครื่องใช ไผวัดจันทร นํามาใชงานแทนเหล็กเสนโดยใชงานรวมกับซีเมนต ในการทําพื้นสําเร็จรูป (Fabricated slab) หรือ
ทําเปนพ้ืนถนนท่ีรับนํ้าหนักบรรทุกไมมากได
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4. การขยายพันธุไผ เก็บเมล็ดไผที่ออกดอกในป 
พ.ศ. 2561 และนํามาเพาะขยายพันธุสําหรับใชเปนแหลง
ตนกลา ดังน้ี ไผวะโซะ 40 ตน ไผหก 16 ตน และไผเหลือง 
(ซางคํา) 17 ตน และบันทึกขอมูลการเติบโตของไผที่ไดจาก
การเพาะเมล็ดทีป่ลกูในแปลงรวบรวมท่ีอทุยานหลวงราชพฤกษ 
ไดแก ไผรวกปา ไผเลี้ยง ไผหก ไผมันหมู และไผซางปา 
โดยเก็บขอมูลตอเนื่องเปนปที่ 3 ขนาดเสนผานศูนยกลางลํา
ที่ระดับอกของไผที่มีอายุลํา 3 ปและ 2 ป พบวา ไผหก 
มีขนาดเสนผาศูนยกลางโดยเฉลี่ยสูงสุด 32.30 และ 45.33 
มลิลิเมตร ตามลาํดับ สาํหรบัไผทีม่อีายลุาํ 1 ป พบวาไผมนัหมู 
มีคาเฉล่ียสูงสุด 49.11 มิลลิเมตร และไผเลี้ยง มีคาเฉล่ีย
เสนผานศูนยกลางลําตํ่าที่สุดทั้ง 3 ชวงอายุ 18.73, 25.86 
และ 30.44 มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับจํานวนลําของไผ
ทั้ง 6 ชนิด พบวา ไผหวานอางขาง มีจํานวนลําเฉล่ียสูงสุด 
32 ลําตอกอ และไผรวกปา มีจํานวนลําเฉลี่ยนอยสุด 7 ลํา
ตอกอ

5. แหลงรวบรวมพันธุ ไผ คัดเลือกพื้นที่สถานีฯ 
ปางดะ สําหรับพัฒนาแหลงรวบรวมพันธุไผ โดยมีความสูง
อยูที่ 700-800 MSL รวมพื้นที่ปลูก 2 ไร ปลูกไผที่ไดจากการ
เพาะเมล็ด 8 ชนิด ไดแก ไผตงดํา ไผเลี้ยง ไผซางหมน 
ไผขาวหลามกาบแดง ไผซางปาไผหก ไผไร และไผบงหวาน

แปลงรวบรวมพันธุไผที่ไดจากการเพาะเมล็ด

การใชประโยชนจากไผบนพื้นที่สูง

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ และการใชประโยชนของไผในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 10 แหง/1 เรื่อง
2. แนวทางการใชประโยชนของไผที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง จํานวน 3 ชนิด
3. ขอมูลการเติบโตของไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ด จํานวน 1 เรื่อง
4. แหลงรวบรวมพันธุไผที่ไดจากการขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด จํานวน 1 พื้นที่

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) นําขอมูลการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุและการใชประโยชนของไผ คุณสมบัติทางกายภาพ
และเชิงกลของไผ มาทดสอบแนวทางการใชประโยชนไผใชลําในการกอสรางเฟอรนิเจอร และพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ลําไผรวมกับชุมชน
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  2) นําขอมูลการเติบโตของไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ดมาคัดเลือกตนพันธุและขยายพันธุไผเพื่อใชเปน
ตนกลาในการปลูกเพื่ออนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนในชุมชน
 1.2 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคกรมหาชน)
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 แปลงรวบรวมพันธุไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ
 2.2 แปลงรวบรวมพันธุไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ดที่สถานีฯ ปางดะ
 2.3 โปสเตอรชนิดพันธุและการใชประโยชนไผบนพื้นที่สูง 

15. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง

สกุรเปนสตัวทีม่คีวามสําคญัสาํหรับชมุชนบนพ้ืนท่ีสงู นอกเหนือจากการใชบรโิภคในครัวเรือนแลว ยงัใชเพือ่ประกอบ
พธิตีามประเพณีหรอืความเช่ือทีไ่ดสบืทอดตอกนัมาซ่ึงบางชนเผายงัมคีวามเช่ือในเร่ืองสขีองสุกรและลักษณะท่ีไมพงึประสงค 
โดยเฉพาะการไมยอมรับสุกรท่ีมีสีขาว ดวยเหตุนี้สุกรท่ีเลี้ยงบนพ้ืนท่ีสูงจึงมักเปนสุกรสายพันธุพื้นเมืองหรือสุกรลูกผสม
พื้นเมืองที่มีสีดําเทานั้น แตสุกรเหลานี้มักมีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหารตํ่ามาก อีกทั้งมีคุณภาพ
ซากที่ไมดีหรือไมเปนที่ตองการของตลาด

การศกึษาโดยการคดัเลอืกและปรบัปรงุพนัธุลกูผสมพืน้เมอืงในพืน้ท่ีของมลูนธิโิครงการหลวงและพนัธุทางการคาทัว่ไป 
เชน สุกรสายพันธุพื้นเมืองแท สุกรสายพันธุเหมยซานแท สายพันธุดูรอคแท ลูกผสมระหวางพ้ืนเมืองกับเปยแตรง (RPP) 
ลูกผสมระหวางพื้นเมืองกับเหมยซาน (RPM) โดยการผสมแบบ Line breeding เพื่อใหไดลักษณะดีเดนของแตละสายพันธุ 
จากนั้นนํามาผสมกัน ไดเปนสุกรลูกผสมสามสายเลือด ระหวางพ้ืนเมือง×เปยแตรง×เหมยซาน (RPPM) และระหวาง
พืน้เมือง×ดรูอค×เหมยซาน ทีค่าดวาจะเปนสายพนัธุรวมลกัษณะดเีดนของทกุพนัธุไว ไดแก คณุลกัษณะดานการเจรญิเตบิโต 
สมรรถภาพการผลิต การใหลูกดก และความสามารถในการใชอาหารคุณภาพต่ําไดดี เปนตน หลังจากน้ันนําพันธุสุกรท่ีได
พัฒนาขึ้นใหมนี้ไปทดสอบหาสูตรอาหารที่เหมาะสม โดยเนนการใชวัสดุในทองถิ่นรวมดวยภายใตการเลี้ยงในระบบการผลิต
สัตวที่ดี (RPF-GAP) สําหรับสุกรบนพื้นที่สูง รวมถึงการหาเครื่องหมายพันธุกรรม (DNA Marker) ในการใชระบุเอกลักษณ
สกุรสายพันธุโครงการหลวง เพือ่ใชเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพการเล้ียงสุกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและพ้ืนท่ีอืน่ๆ ตอไป 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารท่ีเหมาะสม ไดสายพันธุ และสุกรลูกผสม
รุน F

4
 สายพันธุโครงการหลวงสําหรับการเล้ียงบนพื้นที่สูง และสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสุกรลูกผสม โดยสุกร

ที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปทางการคารวมกับขาวโพดหมักมีปริมาณอาหารที่กินได FCR และ FCG ที่มากกวาเมื่อเทียบกับสุกร
ที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปทางการคาเพียงอยางเดียว และไดทดสอบการเลี้ยงสุกรตามคูมือระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง 
(RPF-GAP: สุกร) ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด ซึ่งลูกสุกรมีนํ้าหนักเฉล่ีย
เริ่มตน 5.3-5.5 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยระหวาง 0.33-0.52 กิโลกรัมตอตัวตอวัน
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2. คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ  สุกรสายพันธุ พื้นเมืองแทและ
พื้นเมืองลูกผสมเหมยซาน

 2.1 ทําการคัดเลือกสุกรสายพันธุแทพื้นเมือง ผสมพันธุแม
สายพันธุพื้นเมือง กับพอสายพันธุพื้นเมือง ใหลูกทั้งหมดเฉลี่ย 10.67 ตัว 
นํ้าหนักแรกเกิดของลูกประมาณ 0.75 กิโลกรัม และมีนํ้าหนักลูกสุกร
หยานมที่ 30 วันเฉลี่ย 5.04 กิโลกรัม และคัดเลือกสุกรสายพันธุแทผสม
พันธุแมสายพันธุเหมยซาน 100% กับพอพันธุเหมยซาน 100% มีจํานวน
ของลูกทั้งหมดเฉลี่ย 12.00 ตัว นํ้าหนักลูกแรกคลอดเฉลี่ย 0.94 กิโลกรัม
และนํ้าหนักหยานมที่ 30 วันเฉลี่ยของลูกสุกรเฉลี่ย 4.79 กิโลกรัม

 2.2 ผสมพนัธุพอแมพนัธุเหมยซาน 100 เปอรเซ็นต กบัพอแม
พันธุพื้นเมืองแท 100 เปอรเซ็นต เพื่อใหไดลูก 2 สาย มีจํานวนของลูก 
เฉลี่ย 10.67 ตัว นํ้าหนักลูกแรกคลอดเฉลี่ย 0.84 กิโลกรัม และนํ้าหนัก
หยานมที่ 30 วันเฉลี่ยของลูกสุกรเฉลี่ย 5.54 กิโลกรัม

 2.3 ไดผสมพันธุแมพนัธุ 2 สาย กบัพอพนัธุดรูอคเพ่ือใหไดลกู 
3 สาย มจีาํนวนของลกูทัง้หมดเฉลีย่ 11.67 ตวั นํา้หนกัลกูแรกคลอดเฉลีย่ 
1.00 กิโลกรัม และน้ําหนักหยานมท่ี 30 วันเฉล่ียของลูกสุกรเฉล่ีย 
6.17 กิโลกรัม

สุกรลูกผสมสามสาย

แมพันธุเหมยซาน

สุกรลูกผสมสามสายสุกรลูกผสมสองสาย

สุกรพันธุพื้นเมืองแท
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3. การศึกษาและคนหาเคร่ืองหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สําหรับบงชี้เอกลักษณของสุกรสายพันธุ
โครงการหลวง

 ไดชดุเคร่ืองหมายทางพันธกุรรม (DNA marker) ทีม่คีวามสัมพนัธกบัลกัษณะสีดาํของสุกรสายพันธุโครงการหลวง
มี 5 เครื่องหมาย ไดแก MC1R283, MC1R305, MC1R727, MC1R729 และ KIT2678 โดยอิทธิพลของเคร่ืองหมายโมเลกุล
ทั้ง 5 เครื่องหมายรวมกันมีความแมนยําสําหรับบงชี้เอกลกัษณสุกรสายพันธุโครงการหลวง เทากับ 88.4 เปอรเซ็นต สําหรับ
บงชี้เอกลักษณสุกรสายพันธุโครงการหลวง

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. สุกรสายพันธุลูกผสมโครงการหลวง จํานวน 2 สายพันธุ
2. สูตรอาหารที่เหมาะสมกับสายพันธุโครงการหลวงโดยใชวัตถุดิบจากทองถิ่นรวมดวย จํานวน 1 สูตร
3. ระบบการเล้ียงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP; สุกร) จํานวน 1 ระบบ
4. สุกรสายพันธุแท 2 สายพันธุ (พื้นเมือง และเหมยซาน) จํานวน 2 สายพันธุ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 โดยใชเปนขอมูลตอยอดในการศึกษา
การเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง
 1.2 นําเสนอผลงานการวิจัย
  นาํเสนอการวิจยัในการประชุมวชิาการประจําปของมูลนธิโิครงการหลวง และสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู 
(องคการมหาชน) และตพีิมพบทความ จํานวน 3 เรื่อง 

เครื่องหมายพันธุกรรมของสุกรการเจาะเลือดสุกร
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16. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะขนบนพื้นที่สูง

มูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมการเลี้ยงแกะพันธุขนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท หนวยยอยผาตั้ง และ
ศนูยพฒันาโครงการหลวงแมลานอย บานหวยหอม บานดง ซึง่สวนใหญเลีย้งไวเพือ่ผลติขนแกะ และเพ่ือการทองเท่ียว นอกจาก
การเลีย้งแกะพนัธุขนแลวยงัมกีารสงเสรมิการเลีย้งแพะนม สวนใหญเปนพนัธุลกูผสมซาแนนกบัแองโกลนเูบยีนเพือ่ผลตินํา้นม
เปนหลัก ซึง่พบวาปญหาหลกัของการเลีย้งแกะและแพะบนพืน้ทีส่งูคอื ประสทิธภิาพทางการสบืพนัธุทีส่งผลตอการใหผลผลติ
ของแกะ เชน อัตราการเปนสัด (estrous rate) อัตราการตกไข (ovulation rate) อัตราการผสมติด (conception rate) 
อัตราการตั้งทอง (pregnancy rate) และอัตราการใหกําเนิดลูกแกะ (lamping rate) เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการ
ตั้งทอง และอัตราการใหกําเนิดลูกแกะ เนื่องจากหากแมแกะมีอัตราการต้ังทองท่ีตํ่า ก็จะสงผลทําใหอัตราการใหกําเนิด
ลูกแกะตอปลดลง ทําใหจํานวนลูกแกะภายในฟารมลดลงตามไปดวย รวมไปถึงการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี 
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาการเล้ียงแพะและแกะขนบนพื้นท่ีสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ
สบืพนัธุในแพะและแกะใหเพิม่ขึน้ไดตองอาศัยแนวทางในการจัดการการสืบพนัธุทีม่ปีระสทิธภิาพ อกีทัง้มแีหลงอาหารหยาบ 
การใชวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดตนทุน มีโภชนะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของแพะ
และแกะดวย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การประยุกตใชโปรแกรมฮอรโมนเพือ่เพิม่อตัราการใหกาํเนดิลกูแกะของแมแกะพนัธุขนภายใตสภาพแวดลอม
บนพ้ืนที่สูง

 เปรียบเทียบการใชโปรแกรมฮอรโมนที่ใชในการเพ่ิมอัตราการต้ังทอง และอัตราการใหกําเนิดลูกแกะของแมแกะ
พันธุขน พบวา โปรแกรมฮอรโมนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเหนี่ยวนําการเปนสัดและตกไขสําหรับแมแกะพันธุขนภายใต
สภาพแวดลอมบนที่สูงสามารถใชโปรแกรมกระตุน 5 วัน ดวย CIDR + GnRH + PG + eCG รวมกับการใชแทงฮอรโมน CIDR 
แบบที่ผานการใชมาแลวหนึ่งคร้ัง

การใชโปรแกรมการเหนี่ยวนําการเปนสัดในแมแกะ

แกะพันธุขน
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2. พัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบบนพื้นที่สูงสําหรับแพะและแกะขน
 เทคโนโลยีการถนอมพืชอาหารและเศษเหลือจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการเติมตนเชื้อ L. plantarum 

ที่คัดเลือกไดจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ เนื่องจากทําใหพืชหมักมีคาความเปนกรดดาง (pH) 
ตํา่ทีส่ดุ ในขณะทีม่ปีรมิาณกรดแลคตกิสงูทีส่ดุ อกีทัง้พชืหมกัทีเ่สรมิ L. plantarum J39 ยงัมแีนวโนมของปรมิาณแอมโมเนยี 
ไนโตรเจน ตํ่ากวาพืชหมักแบบธรรมชาติ

 สําหรับอาหารผสมครบสวนท่ีระดับโปรตีน 14% พบวามีความเหมาะสมตอสมรรถภาพการผลิตแกะขน
บนพื้นที่สูงมากที่สุด เนื่องจากแกะขนที่ไดรับอาหารผสมครบสวนที่ระดับโปรตีน 14% มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง และ
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัวที่ตํ่า

 ในสวนของวิธีการขุนแพะนมเพศผู คือ การตอนและการใหอาหารผสมครบสวนที่ระดับโปรตีน 18 เปอรเซ็นต 
เนือ่งจากการตอนและการใหอาหารผสมครบสวนทีร่ะดบัโปรตนี 18 เปอรเซ็นต สงผลใหแพะนมเพศผูมอีตัราการเจรญิเตบิโต
ที่สูงและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัวที่ตํ่า

การทดสอบอาหารในแพะ

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. แนวทางการเพิ่มอัตราการใหกําเนิดลูกแกะบนพื้นที่สูง จํานวน 1 แนวทาง
2. สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับแกะบนพื้นที่สูง จํานวน 1 สูตร
3. วิธีการขุนแพะเพศผูที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ใชเปนขอมูลตอยอดการประยุกตใชโปรแกรมฮอรโมนในการเพิ่มอัตราการใหกําเนิดของแกะพันธุขน
บนพื้นที่สูง
  2) ใชเปนขอมูลตอยอดการพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับแกะบนพ้ืนที่สูง
  3) ใชเปนขอมูลตอยอดการขุนแพะเพศผูบนพื้นที่สูง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) และมีบทความตีพิมพ จํานวน 2 เรื่อง 
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17. โครงการศึกษาวิจัยการผลิตอาหารสัตวอินทรีย

ปจจุบันกระแสเร่ืองการดูแลและรักษาสุขภาพกําลังเปนที่นิยมท้ังในคนวัยทํางานและผูสูงอายุเปนอยางมาก 
ทัง้การออกกาํลงักาย การพกัผอน การทองเทีย่วเพือ่ลดความเครยีดจากการทาํงาน รวมไปถงึการเลอืกกนิอาหารทีด่มีปีระโยชน
และปลอดสารพิษหรือสารเคมีใดๆ ดังนั้นการเกษตรในปจจุบันจึงตองตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น 
การทําเกษตรอินทรียจึงเปนทางเลือกหน่ึงในการปรับระบบการผลิตทางการเกษตรแบบองครวมท่ีเก้ือหนุนตอระบบนิเวศ 
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพโดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชวัสดุจากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตว 
หรือจุลินทรียที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม

งานพฒันาและสงเสรมิปศสุตัว มลูนิธโิครงการหลวงไดมกีารสงเสรมิการเลีย้งสตัวปกตามคูมอืการปฏบิตักิารเลีย้งสตัว
ที่ดีบนพ้ืนที่สูง (RPF-GAP) และเร่ิมมีการวิจัยเพ่ือผลิตไขไกอินทรียแลว สุชน และคณะ (2558) ไดทดสอบการเล้ียงไกไข
สายพันธุลูกผสมการคา จํานวน 100 ตัว เลี้ยงในโรงเรือนขนาด 6×8 ตารางเมตร และมีลานปลอยที่มีรั้วกั้นบริเวณโดยรอบ
ขนาด 24×30 ตารางเมตร อาหารทีใ่หไกเปนอาหารหมักระหวางถ่ัวหรอืพชือืน่ๆ ทีค่ดัทิง้จากแปลงพืชของมลูนธิโิครงการหลวง
กับรําละเอียดในอัตราสวน 4:1 หมักเปนเวลา 21 วัน นําอาหารนี้ไปผสมกับอาหารขนในอัตรา 9:1 ตลอดระยะเวลาการเก็บ
ขอมูล 4 เดือน แมไกใหผลผลิตไขเฉล่ีย 55.8 เปอรเซ็นต มีอัตราการตาย 11.0 เปอรเซ็นต และมีตนทุนการผลิต
เมื่อคํานวณเฉพาะคาอาหารที่ใหเสริม มีตนทุนฟองละ 0.84 บาท อยางไรก็ตามยังไมมีการผลิตอาหารสัตวอินทรียสําหรับ
ใชเอง และผลผลิตไขอินทรียไมสมํ่าเสมอ สงผลใหตนทุนการผลิตสูง จึงมีการศึกษาแนวทางในการผลิตอาหารสัตวอินทรีย 
และแนวทางในการนําไปใชเลี้ยงสัตวเพ่ือใหเกิดความคุมคาและสามารถขยายผลไปสูผู ที่สนใจอ่ืนๆ ตอไปได สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

การปลกูพชือาหารสัตวอนิทรยี โดยการทดสอบปลูกถ่ัวเหลอืงและถัว่เขยีว ในกรรมวิธทีี ่1 ปลกูพชืบาํรงุดนิและไมใสปุย 
และกรรมวิธีที่ 2 ปลูกพืชบํารุงดินและใสปุยอินทรียที่อายุเก็บเก่ียว 110 วัน พบวา ถั่วเขียวมีผลผลิตตอไรเทากับ 131.04 
และ 192.16 กโิลกรมั และผลผลติถัว่เหลอืง เทากบั 203.06 และ 286.07 กโิลกรมั ตามลาํดบั ขณะท่ีการทดลองปลกูขาวโพด 
และขาวสาลี ในกรรมวิธีที่ 1 ปลูกพืชบํารุงดินและไมใสปุย กรรมวิธีที่ 2 ปลูกพืชบํารุงดินและใสปุยอินทรีย และกรรมวิธีที่ 3 
การปลูกเหลื่อมดวยถั่วเขียว พบวา ผลผลิตขาวโพดที่อายุเก็บเก่ียว 120 วัน มีผลผลิตตอไรเทากับ 954.86, 1,182.92 และ 
1,166.35 กิโลกรัม ตามลําดับ และผลผลิตของขาวสาลี ที่อายุเก็บเก่ียว 80 วัน มีผลผลิตตอไรเทากับ 233.77, 299.79 และ 
202.87 กิโลกรัม ตามลําดับ

ทดสอบการปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย
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การเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตวอินทรีย

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
ขอมูลการปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย จํานวน 2 ชนิด

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นาํองคความรูทีไ่ดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจยัป พ.ศ. 2562 โดยนําไปใชเปนขอมูลตอยอดงานวิจยั
การปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย ป พ.ศ. 2562

 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
  นําเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและมีบทความตีพิมพ จํานวน 1 เรื่อง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมทั้งผูสนใจ จํานวน 1 ครั้ง 

18. โครงการพัฒนาระบบกาซชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟาและปมนํ้า
 บนพื้นที่สูง

ไบโอกาซหรอืกาซชวีภาพเปนพลงังานสะอาดทีเ่กิดจากการนาํของเสยี เชน มลูสตัว นํา้เสยีจากฟารมเลีย้งสตัว นํา้เสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ โรงฆาสัตวและขยะจากชุมชนหรือรานคา ภัตตาคาร ของเหลือใชทางการเกษตรมาผาน
กระบวนการหมกัเพือ่ใหเกดิการยอยสลายสารอนิทรยี เมือ่สภาวะแวดลอมเหมาะสมจะไดกาซชวีภาพท่ีสามารถนาํมาใหเปน
พลังงานความรอนหรือกระแสไฟฟาได งานพัฒนาและสงเสริมปศุสัตวไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวเพื่อเปน
อาชีพเสริมและเพิ่มรายได เชน ไกเบรส ไกฟา ไกกระดูกดํา กระตาย สุกร ควายนม และแพะนม พบวาเกษตรกรสวนหนึ่ง
มกีารเลีย้งสัตวมากกวา 20 ตวัตอครัวเรือน ทาํใหผลผลิตกาซชีวภาพเหลือใชจากการหุงตมประจําวนั และมีการปลอยท้ิงไป 
แตเกษตรกรมีตนทุนทางการเกษตร เชน คาเชื้อเพลิงและคาไฟฟาที่ใชในการสูบนํ้าสําหรับแปลงพืชผล เปนตน ดังนั้นหาก
มีการนํากาชท่ีปลดปลอยท้ิงนํามาใชประโยชนแกเกษตรกรในการใหแสงสวางจากไฟฟา หรือเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
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ขนาดเล็ก จะชวยลดตนทุนและเพิ่มโอกาสในการใชสาธารณูปโภคพื้นฐานไดอยางท่ัวถึง โดยพัฒนาระบบกาซชีวภาพมา
ใชเปนแหลงเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตขนาดเล็กผลิตเปนกระแสไฟฟา หรือใชกับปมสูบนํ้าเพื่อลางคอกสัตวหรือแปลง
พืชผลได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

การศึกษาขนาดของบอกาซชีวภาพ และปริมาณสัตวเลี้ยงบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสําหรับการผลิตกาซชีวภาพ
เพือ่ใชกบัเครือ่งยนตขนาด 5.5-7.5 แรงมา ตอการผลติกระแสไฟฟาและเครือ่งสบูนํา้ขนาดเลก็ทีใ่ชในครวัเรอืนเกษตรกร
และในฟารมเลี้ยงสัตว พบวา การใชไฟฟาจํานวน 100 ถึง 3,000 วัตต ตองมีขนาดของบอกาซชีวภาพ ความจุ 16.4 
ถึง 26.13 ลูกบาศกเมตร ใชมูลสัตวที่มาจากการเล้ียงสุกร โคกระบือ หรือสัตวปก (ประเภทไก เชน ไกพื้นเมือง ไกเบรส 
ไกสามสายเลือด) จํานวน 20-40, 15-30 หรือ 150–300 ตัว ตามลําดับ สําหรับเครื่องปมนํ้าในอัตรากําลังความเร็ว
รอบเครื่องยนต 70 ถึง 100% ตองมีขนาดของบอกาซชีวภาพ ความจุ 3.235 ถึง 4.075 ลูกบาศกเมตร และใชมูลสัตว
ที่มาจากการเลี้ยงสุกร โคกระบือ หรือสัตวปก (ประเภทไก เชน ไกพื้นเมือง ไกเบรส ไกสามสายเลือด) จํานวน 4-5, 3-4 
หรือ 30-38 ตัว ตามลําดับ ซึ่งจํานวนสัตวเลี้ยงดังกลาวจะผันแปรตามสายพันธุของสัตว การใหอาหาร และวิธีการจัดการ
มูลสัตวดวย ทั้งนี้เครื่องยนตขนาด 5.5-7.5 แรงมา ที่ไดมีการทดสอบและใชงานไดในไมกี่พื้นที่ เมื่อนําไปใชประโยชนในพ้ืนที่
ที่มีระดับความสูงแตกตางกันอาจมีประสิทธิภาพการใชงานที่ตางกันไป

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ขอมูลแนวทางการนําพลงังานจากไบโอกาซมาใชประโยชนกบัเครือ่งยนตและการผลติกระแสไฟฟา อยางนอย 

2 แนวทาง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ใชเปนขอมูลตอยอดในการพัฒนาเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับผลิตกระแสไฟฟา
  2) ใชเปนขอมูลตอยอดในการพัฒนาเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับการปมนํ้า
  3) ใชเปนขอมูลตอยอดในการพัฒนาเครื่องยนตขนาดเล็กสําหรับเครื่องบดเมล็ดพืชอาหารสัตว
 1.2 การนําเสนอผลงานการวิจัย
  นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและมีบทความตีพิมพ จํานวน 1 เรื่อง

การทําบอไบโอแกส
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19. โครงการประเมินผลสําเร็จของงานพัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตว
 ของมูลนิธิโครงการหลวง

งานดานปศุสัตวเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของงานการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง 
โดยสงเสรมิการเลีย้งสตัวหลายชนดิ เชน แพะ สกุร ไก กระตาย โค และกระบอืนม เปนตน ทาํใหมทีางเลอืกในการประกอบอาชพี
ในภาคการเกษตรใหกับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง อยางไรก็ตามยังไมไดมีการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
โดยไดกําหนดวา งานสงเสริมและพัฒนาปศุสัตวจะประสบผลสําเร็จหากสามารถเปนที่มาของ แหลงอาหาร แหลงรายได 
พลังงานทดแทน และปจจัยการผลิตทดแทน (ปุยคอก) โดยเปรียบเทียบชวงกอนมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตว จํานวน 8 ชนิด 
ไดแก ไกฟา ไกเบรส ไกกระดูกดํา กระตาย แพะนม แกะขน กระบือนม และสุกร กับชวงเริ่มสงเสริมการเล้ียงสัตว
จนถึงปจจุบันตามประเภทของสัตว และศึกษาการสงเสริมและเผยแพรงานดานปศุสัตวของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ที่เก่ียวของไปยังเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทําความเขาใจและประเมินแนวทางการสงเสริมไดตอไป สรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

ทําการศึกษาในพ้ืนที่ดําเนินงานวิจัย 5 แหง ไดแก สถานีฯ ปางดะ ทุงเริง แมหลอด หนองเขียว และศูนยแมทาเหนือ 
ที่มีการเลี้ยงสัตว 5 ชนิด ไดแก ไกเบรส ไกกระดูกดํา แพะนม กระบือนม และสุกร ผลการประเมินตัวชี้วัดงานพัฒนา
และสงเสริมดานปศุสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง มีรายละเอียดดังนี้

1. ตัวชี้วัดดานแหลงอาหาร (โปรตีน) คาคะแนนเต็มของตัวชี้วัดดานแหลงอาหารเทากับ 140 คะแนน จากเกณฑ
การประเมิน 7 ประเด็น ผลการประเมินไดคะแนนรวม 69 คะแนน (รอยละ 49) ซึ่งตํ่ากวารอยละ 50 เนื่องจากมีขอจํากัด 
คือ นิยมซื้อโปรตีนมากกวาการบริโภคสัตวที่เลี้ยงไว แหลงโปรตนีบางชนิดไมไดรับความนิยม (นมกระบือ นมแพะ ไกเบรส 
ไกกระดูกดํา) และสมาชิกผูเขารวมตองจําหนายสัตวใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือหักตนทุนการผลิต รวมถึงการขาย
จะคุมทุนกวาการนํามาบริโภค และหากพิจารณาชนิดของสัตว พบวา สุกรเปนสัตวชนิดเดียวท่ีสูงกวาจุดคุมทุน โดยมี 
17 คะแนน (รอยละ 61) เนื่องจากเปนสัตวที่นิยมนํามาบริโภค แตทั้งนี้ไมไดฆาชําแหละเองและไมคุมคาที่ตองฆาเพื่อนํามา
บริโภค สวนไกเบรส ไกกระดูกดํา กระบือนม และแพะนม ได 13 คะแนน (รอยละ 46) เนื่องจากไมไดรับความนิยมในการ
บริโภคของวิถีชีวิตคนในทองถิ่น และไมใชอาหารท่ีใชประกอบกับงานประเพณี รวมถึงการนํามาบริโภคจะทําใหกําไรหรือ
รายไดลดลงดวย ดังนั้นจึงนิยมท่ีจะซื้อมาเพื่อบริโภคมากกวา ตัวชี้วัดดานแหลงอาหารจึงมีผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว หรือตํ่ากวาจุดคุมทุน

2. ตัวชี้วัดดานรายได คาคะแนนเต็มของตัวช้ีวัดดานรายไดเทากับ 120 คะแนน จากเกณฑการประเมิน 6 ประเด็น 
ผลการประเมินไดคะแนนรวม 102 คะแนน (รอยละ 85) ซึ่งอยูในระดับท่ีสูงกวาจุดคุมทุนมาก ทั้งนี้เกิดจากเกณฑการวัดผล
ในประเด็นเรื่องของกระบวนการเลี้ยงที่ไมยุงยาก ปจจัยการผลิต (อาหารสัตว) ที่สมาชิกผูเขารวม สามารถผลิตเองได 
ซึ่งสามารถลดตนทุนไดเปนอยางดี รวมถึงปจจัยจากแหลงทุนในดานลูกพันธุสุกรท่ีสมาชิกผูเขารวม ไดรับจากศูนยฯ 
สวนกระบือนม และแพะนมน้ัน สมาชิกผูเขารวมไดรับสัตวไปเล้ียงในชวงอายุที่พรอมใหนํ้านมแลว จึงสามารถสรางรายได
อยางรวดเร็วโดยที่มีตนทุนที่ตํ่ามาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาสัตวแตละชนิดมีคาคะแนน ดังนี้ สุกรและกระบือนม 22 คะแนน 
(รอยละ 92) และแพะนม 23 คะแนน (รอยละ 96) ซึ่งเปนสัตวที่สามารถสรางรายไดสูง เมื่อเทียบกับไกเบรส 18 คะแนน 
(รอยละ 75) และไกกระดูกดํา 16 คะแนน (รอยละ 67) จากคาใชจายในดานตนทุนการผลิต ในดานลูกพันธุ โรงเรือน
ซึ่งสมาชกิผูเขารวมจะลงทุนในคร้ังแรก และจากการที่ลูกพันธุตายโดยไมทราบสาเหตุ จึงทําใหคาการประเมินผลอยูในระดับ
ที่ตํ่ากวาสุกร กระบือนม และแพะนม อยางไรก็ตาม คาประเมินตัวชี้วัดดานรายไดอยูในเกณฑที่สูงกวาจุดคุมทุน นอกจากนี้
รายไดที่ไดจากการจําหนายก็นําไปซื้ออาหาร (โปรตีน) ทดแทนตัวชี้วัดดานแหลงอาหาร

3. ตัวชี้วัดดานพลังงานทดแทน (กาซ) คาคะแนนเต็มของตัวชี้วัดดานรายไดเทากับ 120 คะแนน จากเกณฑ
การประเมิน 6 ประเด็น ผลการประเมินไดคะแนนรวม 41 คะแนน (รอยละ 34) ในภาพรวมการประเมินผลจะพิจารณา
เพียงสัตว 2 ชนิด คือ สุกร และกระบือนม เนื่องจากนํามูลสัตว 2 ชนิดมาผลิต มี 16 คะแนนเทากัน (รอยละ 67) จากเกณฑ

58 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



การประเมินผลดานคุณภาพมูลสัตวที่นํามาผลิตกาซนั้น พบวา สุกร ใหปริมาณกาชและเกิดกาซมีเทนท่ีมากกวาสารอินทรีย
ชนิดอื่นๆ ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาปญหา อุปสรรค พบวา หนวยงานที่ใหการสนับสนุนขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมถึง
ดานงบประมาณ ปริมาณมูลสัตวที่นํามาผลิตกาซมีนอย ดังนั้นจะตองพิจารณาเรื่องจํานวนสัตวที่เลี้ยงดวยเชนกัน ทั้งนี้
สุกรและกระบือ มีมูลที่มีคุณภาพในการผลิตกาซควรไดรับการสงเสริม

4. ตัวชี้วัดดานปจจัยการผลิตทดแทน (ปุยคอก) พิจารณาคาคะแนนตามเกณฑดานตนทุนการทําปุย และข้ันตอน
การผลิตน้ันเทากัน เนื่องจากไมไดมีความแตกตางในดานกระบวนการผลิต (ไมมีคาตนทุนการผลิต) แตในเกณฑดานราคา
การจําหนาย และปริมาณมูลสัตวนั้น มูลของกระบือนมมีคาคะแนนสูงเน่ืองจากใหปริมาณมาก ในภาพรวมของตัวช้ีวัด
ดานปจจัยการผลิตทดแทน (ปุยคอก) จึงมีคาคะแนนสูงถึง 102 (รอยละ 85) จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน

 การประเมนิตวัชีว้ดังานพฒันาและสงเสรมิดานปศสุตัวของมลูนธิโิครงการหลวง โดยรวมทัง้ 4 ดาน ซึง่มคีาคะแนน
ทั้งหมดรวม 360 คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 500 คะแนน เมื่อพิจารณาจุดคุมทุนแลว ตัวชี้วัดมีคารอยละ 72 ซึ่งอยูในระดับ
เกินกวาจุดคุมทุน ดังนั้นจึงถือวาการดําเนินงานมีความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ขอมูลการประเมินความคุมคาดานปศุสัตว จํานวน 1 เรื่อง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
1) นําเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาและสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง
2) นําเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง และมีบทความตีพิมพ จํานวน 1 เรื่อง

20. โครงการศึกษาพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง

ไกพื้นเมืองเปนสัตวเลี้ยงคูกับเกษตรกรไทย เพื่อใชเปนอาหารโปรตีนในครัวเรือนเปนหลักหรือจําหนายในพื้นที่ 
และบางครั้งใชสําหรับพิธีกรรมตางๆ ของแตละชนเผาบนพื้นท่ีสูง และปจจุบันมีความนิยมในการรับประทานไกพื้นเมือง
มากกวาไกเนือ้ตามทองตลอด เนือ่งจากเนือ้แนน รสชาตอิรอย มคีวามตองการของตลาดสงู แมจะมีขอจาํกดัการเลีย้งในเรือ่ง
ของการเจริญเติบโตที่ตํ่า ผลิตไดปริมาณนอย แตไกพื้นเมืองมีความทนทานตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงบนพื้นที่สูงไดดี 
ทนทานตอโรค และสัตวรบกวนอื่นๆ ไดดีกวาไกเนื้อ สามารถฟกไขเองได เลี้ยงลูกไดดี จนทําใหสามารถแพรพันธุไดจนถึง
ปจจุบัน แตไกพื้นเมืองมีความหลากหลายของสายพันธุ มีการเจริญเติบโตที่ตางกันตามสภาพของพื้นท่ีเลี้ยง และเกษตรกร
บนพ้ืนท่ีสูงมีการเลี้ยงกันคอนขางมาก ซึ่งแตละทองถ่ินมีไกพื้นเมืองประจําถ่ินของแตพื้นท่ี แตเปนการเล้ียงแบบปลอยหรือ
เล้ียงหลังบาน รวมถึงมีการนําไกพืน้เมืองตางถ่ินเขามาเล้ียงและใหผสมพันธุกนัเองแบบธรรมชาติ จงึสงผลใหสายพันธุดัง้เดมิ
คอยๆ หายไป การศกึษาชนดิพนัธุของไกพืน้เมอืงจงึเปนประโยชนตอการทราบถึงสถานภาพ การกระจายตัวตามพืน้ทีส่งูภายใต
มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ซึ่งจะใชเปนประโยชนในดานการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหมี
ศกัยภาพตอการสงเสริมใหเกษตรกรในทองถ่ินไดเลีย้งเพ่ือเปนแหลงอาหารโปรตีน และเปนการอนุรกัษพนัธุไกพืน้เมืองประจําถิน่
บนพื้นที่สูงของไทยอีกดวย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

คัดเลือกและรวบรวมไกพื้นเมืองในพื้นท่ี 10 แหง ไดแก (1) สายพันธุจากบานดง จ.แมฮองสอน (2) สายพันธุ
จาก อ.ลี้ จ.ลําพูน (3) สายพันธุจากบานหวยน้ํากืน อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย (4) สายพันธุจาก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
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(5) สายพนัธุจากบานหาดสมปอย อ.สะเมิง จ.เชยีงใหม (6) สายพนัธุจากบานปางแดงใน อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม (7) สายพนัธุ
จากดอยอินทนนท จ.เชียงใหม (8) สายพันธุจากบานย้ังเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม (9) สายพันธุจาก จ.แมฮองสอน และ 
(10) สายพันธุจากบานแมสาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม โดยรวบรวมไกพอพันธุ 10 ตัว แมพันธุ 50 ตัว จากสายพันธุในแตละ
พื้นที่อยางละ 6 ตัว อัตราสวนพอพันธุ 1 ตัวตอแมพันธุ 5 ตัว พบวาอายุไกเมื่อเริ่มผสมพันธุไดมีอายุตั้งแต 5 เดือนขึ้นไป 
เพศผูมีนํ้าหนักระหวาง 1.0-1.5 กิโลกรัม เพศเมียมีนํ้าหนักอยูระหวาง 0.8-1.2 กิโลกรัม ลักษณะขนมีสีนํ้าตาลแดง เหลือง 
ดําน้ําตาล ดํา คอมีสีนํ้าตาลแดง เหลือง ปกมีสีเหลือง ดํานํ้าตาล และหางมีสีดํา นํ้าตาลเขียว ลักษณะหงอนแบบจักร ตุมหูสี
แดงและสีขาว สีแขงมีสีเทาและสีดํา ความสูง (วัดจากพื้นผานดวงตาถึงปลายหงอน) เฉลี่ย ตัวผูเทากับ 35.6 เซนติเมตร 
ตัวเมีย เทากับ 27.7 เซนติเมตร โดยมีลักษณะภายนอกบางสวนที่คลายกัน และบางสวนที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่

ไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
สายพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการนํามาสงเสริมแกเกษตรกร จํานวน 1 สายพันธุ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 

 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 โดยใชเปนขอมูลตอยอด
ในการคัดเลือกสายพันธุไกพื้นเมืองที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง
 1.2 การนําเสนอผลงานการวิจัย
  นําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและมีบทความตีพิมพ 1 เรื่อง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของ
มูลนิธิโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมทั้งผูสนใจ จํานวน 1 ครั้ง 
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 21. โครงการศึกษาวัสดุรองพ้ืนคอกที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง

งานพัฒนาและสงเสริมปศุสัตวของมูลนิธิโครงการหลวงรวมกับ สวพส. ไดมีการวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีในการ
เลีย้งสตัวชนดิตางๆ จนเกดิองคความรูดานการเล้ียงสตัวโดยเฉพาะหมูหลมุ เปนแนวคดิการเล้ียงสกุรดวยวธิเีกษตรธรรมชาติ 
เปนการจัดการคอกสุกรท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานการเล้ียงสัตวแกเกษตรกรในพ้ืนที่และ
ผูทีส่นใจทัว่ไป นาํไปปรบัใชเพ่ือพฒันาการเลีย้งสตัวเพือ่ใหไดรบัประโยชนทัง้ดานการเลีย้งเพือ่เปนแหลงโปรตนี และจาํหนาย
เพื่อเปนรายไดเสริม นอกจากนี้ การเล้ียงสุกรแบบหมูหลุมจะไมมีกลิ่นเหม็น ไมมีแมลงวันรบกวน ซึ่งการเลี้ยงหมูหลุม
ในปจจุบันสวนใหญใชแกลบเปนวัสดุรองพ้ืนคอก แตพบวาบนพ้ืนท่ีสูงบางแหงนั้นแกลบคอนขางหายากและราคาแพง 
การใชวัสดุรองพื้นจากวัสดุชนิดตางๆ เชน ฟางขาว เศษเหลือจากตนขาวโพด กากกาแฟ เศษเหลือทิ้งตางๆ ที่สามารถดูดซับ
ความชื้นไดดี อาจนํามาใชสําหรับการเลี้ยงหมูหลุมได แตยังไมมีรายงานที่ชัดเจน เก่ียวกับชนิด ปริมาณ ความถี่ และปริมาณ
ธาตุอาหารในปุยที่ไดจากหมูหลุม จึงมีการศึกษารูปแบบคอกและการใชวัสดุรองพื้นคอกจากส่ิงเหลือทิ้งทางการเกษตรชนิด
ตางๆ สําหรับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษารูปแบบคอกหมู พบวา รูปแบบท่ี 1 ขุดหลุมไมเทพื้นคอก มีปริมาณธาตุอาหาร N, P, K เทากับ 0.76, 
1.59, 0.54 ตามลําดับซึ่งสูงกวา รูปแบบที่ 2 ขุดหลุม เทพื้นคอกหรือใชพลาสติกปูพื้นคอก มีคาเทากับ 0.60, 1.04, 0.38 
ตามลําดับ และรูปแบบที่ 3 สรางคอกเหนือพื้นดินไมเทพื้น เทากับ 0.46, 1.09, 0.41 ตามลําดับ โดยรูปแบบคอกแตละ
รูปแบบมีคา N, P, K แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบคาอินทรียวัตถุ พบวาคอกแบบขุดหลุมเทพ้ืน
มีคาสูงสุด เทากับ 73.31 รองลงมาไดแก คอกแบบขุดหลุมไมเทพื้น และคอกเหนือพื้นดินไมเทพื้น มีคาเทากับ 67.31 และ 
50.13 ตามลาํดบั โดยรปูแบบคอกแตละรปูแบบมคีาอนิทรยีวตัถแุตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิและพบวาสมรรถภาพ
การผลิตของสุกรเมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงในแตละรูปแบบคอกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

2. การศกึษาวสัดรุองพืน้คอกทีเ่หมาะสมสาํหรบัการเลีย้งหมหูลมุบนพืน้ท่ีสงู พบวาการใช (1) แกลบ (2) เศษเหลอื
จากขาวโพด (ตน เปลือก และซัง) (3) เปลือกกาแฟ (กะลา) และ (4) แกลบ+เศษเหลือจากขาวโพด+เปลือกกาแฟ การใชวัสดุ
รองพืน้มปีรมิาณทีใ่ชเฉลีย่ 152, 155, 162 และ 168 กโิลกรมั ตามลาํดบั และมอีณุหภมูพิืน้คอกระหวาง 29-31 องศาเซลเซยีส 
ขณะที่ปริมาณธาตุอาหาร N, P, K, และคาอินทรียวัตถุ (OM – Organic Matter) ของวัสดุรองพื้นคอกแตละชนิด พบวา 
ปริมาณธาตุอาหาร N และ K ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบคา P พบวา เศษเหลือจากขาวโพด (ตน เปลือก 
และซัง) มีคา 0.90 สูงกวาเปลือกกาแฟ (กะลา) มีคา 0.48 ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติ แตเมื่อเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นที่
ใชแกลบ และแกลบ+เศษเหลือจากขาวโพด+เปลือกกาแฟ พบวาไมมีความแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบคาอินทรียวัตถุ 
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พบวา เปลอืกกาแฟ (กะลา) มคีา 83.50 สงูกวาเศษเหลือจากขาวโพด (ตน เปลอืก และซงั) มคีา 29.45 ซึง่มคีวามแตกตางกนั
ทางสถติ ิขณะทีแ่กลบ และแกลบ+เศษเหลอืจากขาวโพด+เปลอืกกาแฟ ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิเชนเดยีวกบัสมรรถภาพ
การเจรญิเตบิโตของสกุรไมแตกตางกนั ทัง้นีก้ารใชวสัดรุองพืน้ทีเ่หมาะสมกับการเลีย้งหมูหลมุ นอกจากจะชวยทําใหเกษตรกร
หรอืผูเลีย้งไดประโยชนจากปุยคอกแลว ยงัพบวาสามารถชวยลดมลภาวะทางกล่ิน เพิม่รายไดจากการเล้ียงหมู และประหยดัเวลา
ในการจัดการ อีกทั้งวัสดุที่ใชเลี้ยงควรคํานึงถึงการดูดซับความชื้นที่ดีและหาไดงายตามทองถิ่น

ปุยท่ีไดจากวัสดุรองพื้นคอกหมูหลุม

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ลักษณะคอกเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 1 ลักษณะ
2. วิธีการเตรียมพื้นคอกที่เหมาะสมกับการเลี้ยงหมูหลุมบนพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 

 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ใชเปนขอมูลตอยอดในการศึกษาลักษณะคอกเล้ียงหมูหลุมที่เหมาะสมบนพ้ืนที่สูง
  2) ใชเปนขอมูลตอยอดในการศึกษาวิธีการเตรียมพื้นคอกที่เหมาะสมกับการเล้ียงหมูหลุมบนพื้นที่สูง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
  นําเสนอผลงานการวิจัยในที่ประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและมีบทความตีพิมพ จํานวน 1 เรื่อง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของ
มูลนิธิโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมท้ังผูสนใจ จํานวน 1 ครั้ง

62 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



22. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง

ผึ้งถือเปนแมลงผสมเกสร (Pollinator) ที่เปนที่ยอมรับท่ัวโลก ประมาณ 35 เปอรเซ็นตของอาหารโลก ที่ผึ้งทําหนาที่
เพ่ิมผลผลิตไมผลและพืชพรรณธัญญาหารตางๆ (Genersch, 2010) ประเทศไทยในทางภาคเหนือตอนบน เชน เชียงใหม 
และลําพูน เปนพื้นที่เลี้ยงผึ้งหลักและใชผสมเกสรในลําไยและลิ้นจี่ อีกท้ังยังผลิตภัณฑที่ไดจากผึ้ง โดยเฉพาะนํ้าผึ้งท่ีมีมูลคา
ทางการตลาดสูง อุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึงในประเทศไทยจึงเปนธุรกิจทางการเกษตรท่ีนาสนใจแกเกษตรกร (ศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ, 2559) สําหรับมูลนิธิโครงการหลวงไดสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด ที่สําคัญอยางย่ิงคือการปลูกไมผลรวมกับการปลูกปา ไดแก พี้ช กาแฟ อาโวคาโด มะมวง และเสาวรส 
แตยังพบปญหาการติดผลไมมากนัก ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปจจัย เชน ลักษณะพันธุ การรวงของดอก อุณหภูมิ ความช้ืน 
ลม เปนตน ดงัน้ันหากมกีารใชชนดิผึง้หรอืและชนัโรงเพ่ือชวยผสมเกสรกจ็ะเปนการเพิม่โอกาสในการตดิผลสงผลให เกษตรกร
มีรายไดมากขึ้น สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาและคัดเลือกชนิดผ้ึงในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร โดยในการติดผลของพ้ีช ผึ้งพันธุ
มีการเขาและออกรัง 75 และ 66 ตัวตอวัน ตามลําดับ สวนผึ้งโพรงมีการเขาและออกรัง 137 และ 156 ตัวตอวัน การติดผล
พบวา ผึ้งพันธุมีชวยผสมเกสรแตกตางกับผึ้งโพรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีเปอรเซ็นตการติดผลของพี้ชในผึ้งพันธุ 
ผึ้งโพรง และชุดควบคุม เทากับ 22.19 เปอรเซ็นต 50.59 เปอรเซ็นต และ 5.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ อาโวคาโด ผึ้งโพรง
มีการเขาและออกรัง 91.82 และ 91.05 ตัวตอชั่วโมง ตามลําดับ สวนผึ้งพันธุมีการเขาและออกรัง 43.03 และ 41.62 ตัว
ตอชัว่โมง ตามลาํดับ การตดิผลตอตนของอาโวคาโดพนัธุ Hass ผึง้โพรง ผึง้พนัธุ และชดุควบคมุ 173.33, 161.00 และ 97.67 
ผลตอตน ตามลําดับ และพันธุ Buccaneer ผึ้งโพรง ผึ้งพันธุ และชุดควบคุม 174.66, 121.00 และ 26.33 ผลตอตนตาม
ลําดับ เสาวรส ผึ้งพันธุมีการเขาและออกรัง 82 และ 76 ตัวตอวัน ตามลําดับ สวนผึ้งโพรงมีการเขาและออกรัง 172 และ 
164 ตัวตอวัน การติดผล พบวาผึ้งพันธุมีชวยผสมเกสรแตกตางกับผึ้งโพรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีการติดผลตอตน 
ของผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง และชุดควบคุม 98.00, 117.33 และ 68.00 ตามลําดับ กาแฟ ผึ้งโพรงมีการเขาและออกรัง 78.36 และ 
79.72 ตัวตอวัน ตามลําดับ สวนผึ้งพันธุมีการเขาและออกรัง 58.75 และ 41.06 ตัวตอวัน ตามลําดับ การติดผลเล็กตอตน
ของกาแฟ ผึ้งโพรง ผึ้งพันธุ และชุดควบคุม 1,696.00, 1,283.00 และ 440.00 ตามลําดับ

2. การศึกษาและคัดเลือกชนิดพนัธุชนัโรงในการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเกสรในมะมวง พบชนัโรงในพืน้ที่ 
2 ชนิด คอื Tetragonula laeviceps และ Lepidotrigona doipaensis นาํมาเพาะขยายพนัธุและเลีย้งในลงั จากนัน้ทดสอบ
ประสิทธิภาพการผสมเกสรในมะมวง ผลการทดสอบพบวา กรรมวิธีชุดควบคุม ชันโรงชนิด T. laevicep และชนิด 
L. doipaensis มีการติดผลเทากับ 45.00 และ 40.60 ผลตอตน ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ชุดควบคุม มีนํ้าหนักผลนอยกวา 
และขนาดของผลไมสมํ่าเสมอ

3. การศกึษาลงัทีเ่หมาะสมสาํหรบัเลีย้งผึง้พันธุบนพืน้ทีส่งู ทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพลังแบบใหมประยุกต 
ลังแบบยุโรป และลังแบบไตหวัน (ลังแบบเดิมที่เกษตรกรใช) เพื่อใชเลี้ยงผึ้งพันธุที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง พบวา
ลังแบบใหมประยุกต มีประสิทธิภาพในการเล้ียงผึ้งพันธุมากที่สุด โดยมีจํานวนประชากรในลังผึ้ง ตัวออน ไข และนํ้าหวาน
มากกวาลังแบบยุโรปและลังแบบไตหวัน ปริมาณนํ้าผึ้งท่ีเก็บไดเฉลี่ยเทากับ 2,361.00, 830.67 และ 2,072.00 กรัม 
ตามลําดับ นอกจากนี้ความชื้นของนํ้าผึ้งพบวาลังทั้ง 3 รูปแบบ มีความชื้นเทากับ 21.00, 20.73 และ 21.55 เปอรเซ็นต 
ซึ่งยังอยูในมาตรฐานน้ําผึ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง นํ้าผึ้ง (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 ที่กําหนดใหไมเกิน 
21 เปอรเซ็นต

4. วิธีการเล้ียงขยายพันธุนางพญาสายพันธุดีบนพ้ืนที่สูง พบวา วิธกีารสรางนางพญาตามธรรมชาติมีจํานวนการ
สรางหลอดรวงเทากับ 74 หลอด จากน้ันจะเริ่มทําการสรางนางพญาฉุกเฉิน โดยมีจํานวนหลอดนางพญาเทากับ 92 หลอด 
และวิธีการสรางนางพญาแบบเข่ียหนอน โดยเพาะจํานวน 30 หลอดตอรัง มีจํานวนหลอดรวงเทากับ 88 หลอด
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5. การศึกษาวิธีการเล้ียงผ้ึงโพรงในธรรมชาติที่เหมาะสมรวมกับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ทดสอบในพ้ืนที่พัฒนา
การเลี้ยงผึ้งโพรงที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ พบวา การลอผึ้งโพรงโดยการใชไขผึ้ง สามารถลอใหผึ้ง
เขาลัง 81.27 เปอรเซ็นต และผึ้งโพรงสามารถอาศัยและขยายพันธุภายใน
ลังแบบไตหวันประยุกตเทากับ 51.03 เปอรเซ็นต ซึ่งมากกวาวิธีการเดิม
ของเกษตรกรทีไ่มมกีารลอผึง้โพรงและใชโกน (ทอนไม) ดงันัน้ วธิกีารเลีย้ง
ผึ้งโพรงในลังแบบไตหวันประยุกตสามารถนํามาตอยอดเพื่อลดปญหา
การทิ้งรังของผึ้งโพรง และยังงายตอการเก็บเกี่ยวนํ้าผ้ึงไดอีกดวย

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในพ้ีช อาโวคาโด เสาวรส และกาแฟ อยางนอย 
จํานวน 1 ชนิด
2. ชนิดชันโรงที่เหมาะสมในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในมะมวง อยางนอย 1 ชนิด
3. ลังที่เหมาะสมในการเลี้ยงผึ้งพันธุบนพื้นที่สูง 1 ลักษณะ
4. วิธีการเลี้ยงและขยายพันธุนางพญาผ้ึงสายพันธุดีที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง อยางนอย 1 วิธี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ตอยอดองคความรูเพื่อทดสอบชนิดผึ้งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในแตละพื้นที่
ใหเหมาะสม
  2) ทดสอบและคัดเลือกลังรปูแบบใหมประยุกตทีใ่ชเลีย้งผ้ึงพนัธุในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการ
หลวงระดับแปลงรวมกับเกษตรกร
  3) นาํองคความรูเรือ่งวิธกีารเล้ียงผ้ึงโพรงท่ีเหมาะสมบนพ้ืนทีส่งูทดสอบเพ่ิมเติมในสภาพแปลงปลูกพชืตางๆ 
เชน ปาเมี่ยง สวนกาแฟ เปนตน โดยขยายงานทดสอบเพิ่มในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

การทดสอบวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง
(ก.) ผลติผลพีช้ทีไ่ดจากการผสมเกสรจากผ้ึงในแตละกรรมวธิ ี(ข.) ทดสอบลังเลีย้งผึง้พนัธุแบบยโุรป ไตหวนั และแบบใหมประยกุต

(ค.) การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง (ง.) การเพาะเลี้ยงนางพญาสายพันธุดี

(ก)(ก)

(ข)(ข) (ค)(ค) (ง)(ง)
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23. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหนํ้าและปุยแกไมผลสําคัญบนพื้นที่สูง

ไมผลเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะ
สตรอวเบอรรี่ เคพกูสเบอรรี่ และองุน โดยในป พ.ศ. 2560 (ม.ค.-ส.ค. 2560) สตรอวเบอรรี่มีผลผลิต 138.41 ตัน มูลคา 
18.88 ลานบาท เคพกสูเบอรรีม่ผีลผลติ 152.32 ตนั มลูคา 14.44 ลานบาท และองุนมผีลผลติ 22.68 ตนั มลูคา 2.93 ลานบาท 
จึงเปนไมผลที่มีศักยภาพทางการผลิตและตลาดอยางมาก การปลูกพืชบนพื้นที่สูงตองมีการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมถึงทรัพยากรนํ้าที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งในการใหนํ้าสําหรับไมผลบนพื้นที่สงู โดยทั่วไปเกษตรกรจะใชสายยางในการรดนํ้า 
หรือใชสปริงเกอร โดยไมทราบความตองการของพืช ซึ่งอาจจะทําใหสิ้นเปลือง เกินความตองการของพืช หรืออาจจะ
ไมเพียงพอสําหรับพืชในบางชวงเวลา สวนการใหปุยของเกษตรกรโดยท่ัวไปใหปุยทางดินดวยวิธีการหวานในแปลง หรือ
รอบทรงพุมของตนไมผล หรือใหปุยทางใบ โดยไมทราบปริมาณความตองการของพืชดวยเชนกัน วิธีการใหนํ้าและปุย
แบบประหยดัทีม่ปีระสทิธภิาพของไมผลจะเปนการใหนํา้และปุยในชวงตางๆ ของการเจรญิเตบิโตของไมผลอยางถกูตอง และ
ตรงกับนิสัยของไมผลแตละชนิดวามีจุดวิกฤติในการใหนํ้าและปุยในชวงระยะเวลาใด การวิจัยนี้เปนศึกษาวิธีการใหนํ้าและ
ปุยสําหรับไมผลของมูลนิธิโครงการหลวง และศึกษา Best practice ในการใหนํ้าและปุยของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ
ในการผลิตไมผลสําคัญ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

การศึกษาวิจยัเพือ่ปรบัปรงุประสิทธภิาพการใชนํา้และปุยแกพชืสาํคัญบนพืน้ท่ีสงู ดําเนนิการในพืน้ท่ีของเกษตรกร 
ทีส่ถานเีกษตรหลวงอางขาง สถานฯี ปางดะ และศูนยฯ แกนอย เพือ่ประเมนิความตองการธาตุอาหารและนํา้ของสตรอวเบอรรี่ 
เคพกูสเบอรรี่ และองุน ผลการศึกษาพบวา สตรอวเบอรรี่ (ผลผลิตเฉลี่ย 500 กรัมตอตน) ตองการธาตุอาหารไนโตรเจน 
1.45 กรมัตอตน ฟอสฟอรสั 0.31 กรมัตอตน และโพแทสเซียม 3.54 กรมัตอตน เคพกสูเบอรรี ่(ผลผลติเฉลีย่ 3 กโิลกรมัตอตน) 
ตองการธาตุอาหารไนโตรเจน 35.86 กรัมตอตน ฟอสฟอรัส 17.5 กรัมตอตน และโพแทสเซียม 76.96 กรัมตอตน และ
องุน (อายุ 7 ป ผลผลิตเฉล่ีย 5.38 กิโลกรัมตอตน) มีความตองการธาตุอาหารไนโตรเจน 75.14 กรัมตอตน ฟอสฟอรัส 
7.40 กรัมตอตน และโพแทสเซียม 61.04  กรัมตอตน สําหรับความตองการนํ้าของไมผลทั้งสามชนิดตลอดระยะเวลาการผลิต 
ซึง่ประเมินจากขอมลูสภาพภมูอิากาศของแตละพืน้ที ่พบวา สตรอวเบอรรีม่คีวามตองการใชนํา้ 509 มลิลเิมตร เคพกสูเบอรรี่
มีความตองการใชนํ้า 619 มิลลิเมตร และองุนมีความตองการใชนํ้า 588 มิลลิเมตร

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหนํ้าและปุยแกไมผล จํานวน 1 ชนิด

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงวิชาการ

นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 โดยในป พ.ศ. 2561 ไดขอมูลความ
ตองการธาตุอาหารและน้ําที่ประเมินไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ จะถูกนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดอัตราการ
ใสปุยและการใหนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการผลิตไมผลบนพื้นที่สูงในป พ.ศ. 2562 เพื่อใหการจัดการปุยและนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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24. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย
 ของโครงการหลวง

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผักอินทรียของมูลนิธิโครงการหลวงยังพบปญหาดานคุณภาพและการสูญเสีย
หลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น เชน การชํ้า การเนาเสีย การเหี่ยว และการเหลืองของใบ เปนตน ซึ่งมีผลตออายุการเก็บรักษาหรือ
อายุการวางจําหนายของผักอินทรีย โดยในป พ.ศ. 2560 ดนัยและคณะไดศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผัก
อินทรียที่ปลูกในพื้นที่ของโครงการหลวง 10 แหง

จากการสํารวจคุณภาพและการสูญเสียของผักอินทรียในแปลงปลูกผักอินทรียของเกษตรกร และการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวผักอินทรียของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 แหง ตามวิธีการที่ดีที่ไดเสนอแนะไว พบวา ศูนยฯ/สถานีฯ ที่ปลูกผัก
อนิทรียมกีารจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม สงผลใหการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวผักอนิทรียทีเ่กิดข้ึนระหวางการเคล่ือนท่ี
ของผักในโซอุปทานลดลง และอายุการวางจําหนายของผักอินทรียเพิ่มขึ้น สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. สถานเีกษตรหลวงอินทนนท: ผกักาดกวางตุงมกีารสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร ศนูยพฒันา
โครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 13.09, 22.96, 15.55 และ 
1.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 12.38, 14.65, 13.19 และ 1.97 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุการ
วางจําหนายจากเดิม 6.28 เปน 9.58 วัน สวนโอกลีฟเขียวมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธีการเดิม 6.68, 10.07, 32.68 
และ 5.01 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 29.26, 9.42, 17.40 และ 2.75 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนายจากเดิม 5.84 เปน 7.20 วัน

2. สถานีเกษตรหลวงอางขาง: ผักกาดหอมบัตเทอรเฮดมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 46.01, 3.35, 
27.12 และ 4.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 36.92, 0.37, 10.91 และ 1.09 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ
มอีายุการวางจําหนายจากเดิม 6.29 วนั เปน 13.20 วนั สวนกะหล่ําปลีหวานมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธกีารเดิม 39.51, 
9.85, 11.25 และ 3.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 30.64, 11.67, 10.99 และ 0.78 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 13.53 เปน 21.45 วัน

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง: ผักกาดหอมโอกลีฟเขียวมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวที่แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศนูยพฒันาโครงการหลวง ศนูยผลติผลโครงการหลวงเชยีงใหม และรานคามูลนธิโิครงการหลวง วธิกีารเดมิ 26.13, 
0.00, 19.35 และ 4.26 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 35.08, 0.00, 9.50 และ 0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมอีายุการวางจําหนายจากเดิม 7.85 เปน 11.43 วัน สวนผักกาดหวานมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธีการเดิม 27.49, 
0.00, 23.78 และ 1.61 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 26.81, 0.00, 9.33 และ 0.99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 5.98 เปน 11.44 วัน

4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง: ผักกาดกวางตุงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 25.40, 3.32, 
29.42 และ 2.37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 19.64, 10.56, 4.00 และ 1.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ
มีอายุการวางจําหนายจากเดิม 6.44 เปน 7.57 วัน สวนเบบ้ีฮองเตมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธีการเดิม 40.21, 32.52, 
34.78 และ 3.87 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 21.13, 23.54, 9.25 และ 0.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 10.60 เปน 10.73 วัน
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5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง: ผักกาดกวางตุงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 20.93, 4.63, 
31.15 และ 2.32 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 34.41, 3.56, 4.06 และ 2.58 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ
มีอายุการวางจําหนายจากเดิม 7.56 เปน 9.07 วัน สวนยอดซาโยเตมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธีการเดิม 0.00, 13.07, 
6.63 และ 0.08 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 0.00, 1.77, 1.26 และ 0.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 6.75 เปน 7.50 วัน

6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร: ผักกาดหอมหอมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 23.96, 33.42, 
19.11 และ 3.27 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 32.93, 25.26, 14.06 และ 1.91 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 7.40 เปน 11.48 วัน สวนผักกาดหวานมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธีการเดิม 12.90, 
36.24, 28.64 และ 2.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 19.97, 39.67, 4.17 และ 1.34 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 6.80 เปน 10.05 วัน

7. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก: ผักกาดฮองเตมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 7.23, 43.86, 
33.05 และ 1.91 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 44.50, 12.60, 25.75 และ 0.62 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมอีายกุารวางจําหนายจากเดิม 6.03 เปน 7.38 วนั สวนเบบีฮ้องเตมกีารสญูเสยีหลงัการเก็บเกีย่ววธิกีารเดมิ 7.79, 46.49, 
30.97 และ 3.80 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 56.19, 11.16, 22.12 และ 0.51 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 4.87 เปน 8.90 วัน

8. ศนูยพฒันาโครงการหลวงหวยสมปอย: กะหลํา่ปลหีวานมกีารสูญเสยีหลงัการเกบ็เก่ียวทีแ่ปลงปลกูของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 27.47, 16.21, 
27.65 และ 4.78 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 26.10, 13.86, 17.78 และ 0.68 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และมอีายุการวางจําหนายจากเดิม 13.14 เปน 15.17 วนั สวนผกักาดหวานมีการสูญเสยีหลังการเก็บเก่ียววธิกีารเดิม 37.97, 
61.21, 11.71 และ 4.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 23.66, 26.40, 3.60 และ 3.90 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 5.25 เปน 11.30 วัน

9. ศนูยพฒันาโครงการหลวงหวยนํา้รนิ: โอคลฟีเขยีวมกีารสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่วทีแ่ปลงปลกูของเกษตรกร ศนูย
พัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิโครงการหลวง วิธีการเดิม 7.12, 56.49, 62.21 
และ 0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 63.80, 15.41, 50.61 และ 0.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนายจากเดิม 5.60 เปน 9.73 วัน สวนโอคลีฟแดงมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียววิธีการเดิม 21.45, 53.80, 46.19 
และ 0.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 31.53, 11.12, 26.19 และ 0.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนายจากเดิม 5.08 เปน 10.40 วัน

10. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย: ผักกาดหอมบัตเทอรเฮดมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวท่ีแปลงปลูกของ
เกษตรกร ศนูยพฒันาโครงการหลวง ศนูยผลติผลโครงการหลวงเชยีงใหม และรานคามูลนธิโิครงการหลวง วธิกีารเดมิ 18.93, 
23.88, 24.95 และ 1.38 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 30.08, 15.96, 7.35 และ 1.04 เปอรเซ็นต 
ตามลาํดบั และมอีายกุารวางจําหนายจากเดิม 4.13 เปน 7.83 วนั สวนผกักาดหอมหอมกีารสญูเสยีหลงัการเก็บเกีย่ววธิกีารเดิม 
25.20, 25.71, 24.17 และ 2.81 เปอรเซ็นต ตามลําดับ วิธีการตามขอเสนอแนะ 28.12, 18.63, 14.62 และ 1.09 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนายจากเดิม 5.07 เปน 7.81 วัน
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การปฏิบัติตามขอเสนอแนะการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผักอินทรียสามารถลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวของ
ผกัลงได และทาํใหผกัมอีายกุารวางจําหนายนานข้ึน ถงึแมวามกีารสญูเสียหลงัการเก็บเกีย่วทีแ่ปลงปลูกของเกษตรกรมากกวา
วิธีเดิม แตขั้นตอนในโซอุปทานหลังจากนั้นการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวไดลดลงเมื่อปฏิบัติตามขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม 
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผักอินทรียขึ้นอยูกับคุณภาพเบื้องตนของผักในแปลงปลูก การสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว
ของผักอินทรียบางชนิดสูงขึ้นหลังจากปฏิบัติตามคําแนะนํา ซึ่งเกิดจากคุณภาพเบื้องตนของผักอินทรียในแปลงปลูกไมดี
เทากับกอนใหคําแนะนํา

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการผักอินทรีย จํานวน 11 ชนิด
2. กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรียของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 10 ศูนยฯ/สถานีฯ
3. รางคูมือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย จํานวน 1 ฉบับ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1) คูมือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย จํานวน 1 เรื่อง
2) เกษตรกรตลอดจนบุคลากรของมูลนธิโิครงการหลวงนําวธิกีารหรือกระบวนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผกัอนิทรยี
ที่เหมาะสม ไปประยุกตใชและสามารถลดการสูญเสียผลิตผลผักอินทรียไดอยางนอย 20 เปอรเซ็นต 

การสํารวจคุณภาพและการสูญเสียของผักอินทรีย
ในแปลงปลูกผักอินทรียของเกษตรกร

การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพผักอินทรีย
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การวิจัยเพื่อฟนฟูและการวิจัยเพื่อฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและสิ่งแวดลอม



การวิจัยและพัฒนาเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
บนพืน้ทีส่งู ครอบคลมุประเดน็ของทรพัยากรปาไม ความหลากหลายทางชวีภาพ ดนิ และสิง่แวดลอมชุมชน โดยเนนการวจิยั
เพื่อการอนุรักษและฟนฟูพืชและเห็ดทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง 
การศึกษาชนิดไมทองถ่ินและการใชประโยชนเพ่ือการปลูกปาชาวบานและการใชสอยของชุมชน การศึกษาชนิด/พันธุไมสน
เพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพ้ืนท่ีโครงการหลวง การศึกษาการจัดการทรัพยากรปาไมเพื่อการใชประโยชนอยาง
ยัง่ยนืโดยกระบวนการมสีวนรวมของชมุชนบานวดัจันทร การศกึษาฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของดนิในระดบัชุมชนบนพืน้ทีส่งู 
การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง
เพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน ประกอบดวย 8 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง

การวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถ่ินเพ่ือการใชประโยชนของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research) และการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนไป
พรอมกัน ภายใตหลกัการดําเนินงานของโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําร ิ(Food Bank) โดยมุงเนนการรวบรวม
องคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินดานความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาระบบการถายทอดองคความรูสูคนรุนใหม 
ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ ฟนฟูแหลงอาหาร และการพัฒนาตอยอดจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร การเสริมรายไดทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการศึกษาแนวทางที่นําไปสูการคุมครองและ
การบริหารจัดการทรัพยากรพืชทองถ่ินโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการสราง
องคกรชุมชนและการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ในวงกวางและเกิดความยั่งยืนตอไปสรุปผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้

1. การศึกษารวบรวมองคความรูและวิธีการเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นของชมุชน
 1.1 รวบรวมขอมูลองคความรูการใชประโยชนจากพืชทองถิ่นเพิ่มเติมใน 5 พื้นที่ ประกอบดวย บานหวยโทน 

(โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงฯ บอเกลือ) บานหวยขาวลีบ (ศูนยฯ แมสะปอก) บานหวยนํ้ากืน (ศูนยฯ หวยโปง) บานเหลา (ศูนยฯ 
มอนเงาะ) และบานขอบดง (สถานฯี อางขาง) โดยมอีงคความรูดานการใชประโยชนพชืทองถ่ินในแตละชมุชน จาํนวน 95, 173, 
88, 169 และ 67 ชนิด ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 592 ชนิด ชนิดพืชทองถิ่นที่โดดเดน เชน นอยหนาเครือ หญาอิบุแค ลิงลาว 
มะขม ตีนฮุงดอย เลือดมังกร กฤษณา ตะไครตน รางจืดแดง และปูเฒาทิ้งไมเทา เปนตน ปจจุบันองคความรูการใชประโยชน
พชืทองถิ่น ไดรับการศึกษารวบรวมทั้งสิ้น 6,728 องคความรู จากพืช 1,262 ชนิด ใน 84 ชุมชน 10 ชาติพันธุ

 1.2 การศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุและการดูแลรักษาพืชทองถิ่นหายากและพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ
เชงิเศรษฐกจิ 5 ชนดิ ประกอบดวย ตนีฮุงดอย (Paris polyphylla Sm.) นอยหนาเครือ (Kadsura spp.) มะก้ิง (Hodgsonia 
heteroclita (Roxb.) Hook. f. & Thomson) ลลิลีป่า (Lilium primulinum Baker var. burmanicum (W. W. Sm.) Stearn) 
และมะเขาควาย (Dittoceras maculatum Kerr) โดยมีวิธีการศึกษา แบงออกเปน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การแบงหัว 
การเสียบยอด และการเพาะเมล็ด

แผนงานการวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพของผลิตผลเกษตร
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2. การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนพืชทองถิ่นของชุมชน
 2.1 การศกึษาการจดัต้ังองคกรชมุชน ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมของธนาคารอาหารชมุชนอยางตอเนือ่ง จาํนวน 

5 ชุมชน ไดแก ปากลวย โปงคํา วาวี ทุงหลวง และแมสะเรียง สมาชิก รวม 152 คน โดยมีเปาหมายคือ เพื่อเปนองคกรชุมชน
ทีข่บัเคลือ่นเกีย่วกบัการอนรุกัษ ฟนฟ ูและสงเสรมิการใชประโยชนจากพชืทองถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพในชมุชน
อยางตอเนื่อง โดยกลุมองคกรชุมชนจะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค กฎระเบียบ 
ขอตกลง และกําหนดบทบาทหนาที่ขององคกรชุมชนรวมกัน ตลอดจนการจัดทําแผนการดําเนินงาน การปฏิบัติ การติดตาม
และประเมินผลรวมกันอยางตอเนื่อง

 2.2 การฟนฟูพืชทองถ่ินเพื่อเปนแหลงอาหาร และใชประโยชนในปาธรรมชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และสวน
หลังบาน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดสนับสนุนใหชุมชนปลูกฟนฟูพืช
ทองถ่ินเพ่ิมเติม 17 ชุมชน จํานวน 113 ชนิด 28,965 ตน โดยปจจุบันมีการปลูกพืชทองถ่ินเพ่ือใชประโยชนในชุมชน
รวมทั้งสิ้น 89 ชุมชน จํานวน 950 ชนิด แบงเปน บริเวณสวนหลังบาน จํานวน 5,170 ครัวเรือน และปาธรรมชาติ จํานวน 
2,188 ไร โดยพชืทองถิน่หายากของชมุชนไดรบัการปลกูฟนฟ ูจาํนวน 165 ชนดิ คดิเปน 75% ของพชืทองถ่ินหายากในชมุชน
ทั้งหมด 226 ชนิด

 2.3 การถายทอดองคความรูการใชประโยชนพชืทองถิน่ในดานอาหารเปนยาสาํหรบัการบรโิภคเพ่ือการดแูล
สขุภาพของชมุชน โดยจัดกจิกรรมถายทอดองคความรูและสงเสรมิการใชประโยชนพชืทองถิน่สูชมุชน โดยผูรูทัง้ภายในชมุชน 
และผูรูจากภายนอก จํานวน 6 แหง ไดแก โรงเรียนบานสะวา และชุมชนบานหวยโทน (บอเกลือ) บานวะโดโกร (แมสอง) 
บานปากลวย (ปากลวย) บานแมแมะ (ปางมะโอ) บานปาแป (แมสะเรยีง) รวม 230 คน มชีนดิพชืทีท่าํการถายทอด 208 ชนดิ

 2.4 การศึกษาและพัฒนากลุมเมล็ดพันธุพืชทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมและสรางรายไดเสริมใหกับ
ครวัเรือน โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูฯ โปงคําบานปาแดด และบานหัวนา ตาํบลพงษ อาํเภอสันตสิขุ จงัหวัดนาน โดยมีเปาหมาย
ของกลุมคือ การผลิตเมล็ดพันธุพืชทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษ และเปนแหลงเมล็ดพันธุในชุมชน มีสมาชิกทั้งหมด 36 ราย 
โดยผลที่เกิดขึ้นพบวา ลดการจัดซื้อเมล็ดพันธุพืชทองถิ่นจากภายนอก ซึ่งเกิดจากการผลิตเมล็ดพันธุพืชทองถิ่นที่หายาก
ไวใชเองในกลุม และสนับสนุนใหสมาชกิในชุมชน รวมทั้งมีชนิดพืชอาหารที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

3. ศึกษากระบวนการปกปองคุมครองพืชทองถิ่นและถิ่นกําเนิดโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
 รวมกับชุมชนบานหวยอีคาง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง) ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีผลการดําเนินงานสรุปดังนี้ (1) ศึกษาแนวทางและข้ันตอนการดําเนินงานดานการขอพื้นที่
คุมครองสมุนไพรและถิ่นกําเนิดจากกรณีตัวอยางตางๆ (2) คัดเลือกพื้นที่ศึกษารวมกับชุมชน (3) ประชุมรวมกับชุมชน
บานหวยอีคาง หมูบานใกลเคียง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจและวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ดําเนินงานรวมกัน (4) จัดทํา check list เพ่ือประเมินความพรอมของชุมชนและผูเกี่ยวของในพื้นท่ีเบ้ืองตน (5) ทําแผน
ปฏบิตักิารรวมกบัชมุชนและผูเกีย่วของ และกาํหนดบทบาทหนาทีผู่รบัผดิชอบ (6) วางแปลงสาํรวจและเกบ็ขอมลู โครงสราง
สังคมพืช องคประกอบชนิดพันธุ รวมถึงภูมิปญญาการใชประโยชนจากพรรณพืชในปารอบชุมชนบานหวยอีคาง

ศึกษาการเพาะขยายพันธุพืชหายาก (ลิลลี่ปา) (ดอยปุย) กลุมผูผลิตเมล็ดพันธุพืชทองถิ่น (โปงคํา)
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ถายทอดองคความรูการปลูกฟนฟูพืชทองถิ่นสูโรงเรียน 
(แมพริก)

ถายทอดองคความรูการใชประโยชนพืชสูชุมชน
(บอเกลือ)

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. องคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนพืชทองถ่ินไดรับการรวบรวม 84 ชุมชน (10 ชาติพันธุ) รวม 6,728 
องคความรู จากพืช 1,262 ชนิด และศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุพืชอาหารและสมุนไพรทองถิ่นรวม 86 ชนิด 
แบงเปน (พืชอาหาร 35 ชนิด และพืชสมุนไพร 51 ชนิด)
2. มีการปลูกพืชทองถิ่นเพื่อใชประโยชนใน 89 ชุมชน จํานวน 950 ชนิด แบงเปน บริเวณสวนหลังบาน จํานวน 
5,170 ครัวเรือน และปาธรรมชาติ จํานวน 2,188 ไร โดยพืชทองถิ่นหายากของชุมชนไดรับการปลูกฟนฟู จํานวน 
165 ชนิด คิดเปน 75% ของพืชทองถิ่นหายากในชุมชนทั้งหมด 226 ชนิด
3. สงเสริมการใชประโยชนในชุมชนโดยการถายทอดองคความรูโดยผูรูของชุมชน การแลกเปลี่ยนความรูจากผูรู
ภายนอกชุมชน การแลกเปลีย่นพรรณพืชระหวางชมุชน การจดัทาํหลกัสตูรทองถิน่การอนุรกัษ ฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อใชในการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรู และการพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจ
โดยการรวมกลุมสมาชิกผูเพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นจํานวน 6 กลุม
4. มีองคกรชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ตอเนื่องยังยืน จํานวน 5 ชุมชน ไดแก ปากลวย โปงคํา วาวี ทุงหลวง และ แมสะเรียง สมาชิก รวม 152 คน
5. คูมือการใชประโยชนจากพืชทองถิ่นบานปากลวยพัฒนา 1 ฉบับ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การเชื่อมโยงเครือขายระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นท่ีสูง และฐานขอมูลผูรู  
รวมกับชุมชนหรือหนวยงาน ไดแก โรงเรียน และการพัฒนาระบบใหสนับสนุนการนําไปใชประโยชนในโรงเรียน
  2) การศึกษาและพัฒนากลุมผูปลูกพืช/ผลิตเมล็ดพันธุพืชทองถ่ินเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมและสราง
รายไดเสริมใหกับครัวเรือน
  3) การศึกษาและพัฒนาชุมชนตนแบบดานการอนุรกัษ ฟนฟ ูและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง
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  4) การบรรจหุลกัสตูรทองถิน่ดานการอนรุกัษฟนฟพูชืทองถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพ ในการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานป พ.ศ. 2561 ใหกับโรงเรียน และขยายผลหลักสูตรทองถิ่นสูชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  1) นาํเสนอผลการวจิยัในงานประชุมวชิาการผลงานวจิยัของมูลนธิโิครงการหลวง และสถาบันวจิยัและพฒันา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2) นําเสนองานวิจัยในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on TK Protection 
Experiences in Asian Countries ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 การถายทอดองคความรูวิธีการเพาะขยายพันธุและการปลูกพืชทองถิ่นใหกับชุมชนเพื่อการใชประโยชน
และเสริมรายได เชน ตีนฮุงดอย ลิลลี่ปา นอยหนาเครือ และมะเขาควาย
 2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก คูมือการใชประโยชนจากพืชทองถิ่นบานปากลวยพัฒนา 
1 ฉบับ และโปสเตอร 4 เรื่อง ไดแก ลิงลาว ผักเฮือด พืชทองถิ่น ตําบลสะเนียน และพืชอาหารเปนยารักษาสุขภาพ
 2.3 ตพีมิพบทความเรือ่ง พชือาหารเปนยา รกัษาสขุภาพ ในเวบ็ไซตของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการ
มหาชน)

 2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง

มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากหลายและการกระจายตัวของเห็ดทองถิ่นในแปลงทดสอบ 
ศกึษาและทดสอบวธิกีารเพาะเลีย้งเห็ดทองถิน่ทีม่ศีกัยภาพสาํหรบับรโิภคและสรางรายไดเสรมิใหกบัชมุชน และศกึษาแนวทาง
ในการอนุรักษและฟนฟูเห็ดทองถิ่นสําหรับการใชประโยชน และพัฒนาแหลงเรียนรูการอนุรักษและฟนฟูเห็ดทองถิ่น
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งนี้ไดคัดเลือกเห็ดในกลุมท่ีอาศัยรวมกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนแบบพ่ึงพาอาศัย ไดแก เห็ดเผาะ 
เห็ดหลม และเห็ดโคน สําหรับใชศึกษาและทดสอบการเพาะขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณในพื้นที่ตั้งแตป พ.ศ. 2560 จนถึง
ปจจบุนั โดยเลือกใชเช้ือเห็ดโคนท่ีแยกไดไอโซเลต Termitomyces sp. HL795, HL797 และ เห็ดเผาะ Astraeus odoratus 
ซึ่งเปนเห็ดที่นิยม และมีราคาคอนขางสูง และไดดําเนินการทดสอบวิธีการเพาะเลี้ยงและหาชนิดเห็ดที่เหมาะสมกับพื้นที่รวม
กับชุมชน และจัดทําฐานเรียนรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการจัดการ เพื่อสรางความรูความเขาใจธรรมชาติของเห็ดในระดับ
ชมุชน ตลอดจนการใชประโยชนและการจัดการ ซึง่จะนําไปสูการอนุรกัษและฟนฟเูหด็ทองถ่ินในสภาพธรรมชาติใหมปีรมิาณ
เพิ่มขึ้น เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชนและเปนแหลงสรางรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง

1. การเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณเห็ดเผาะและเห็ดทองถิ่นอื่นๆ ที่ชุมชนสามารถรับประทานไดในเดือนมิถุนายน 
2561 จาํนวน 12 แปลง พบเหด็ทีช่มุชนสามารถรับประทานไดรวมทัง้สิน้จาํนวน 8 ชนดิ 5 สกลุ คดิเปนนํา้หนกัรวม 1,264 กรัม 
โดยพบในปาธรรมชาติที่ถูกไฟไหมทุกป จํานวน 7 ชนิด 5 สกุล ปริมาณ 443 กรัม และปาธรรมชาติที่ไมถูกไฟไหม
อยางนอย 2 ป จํานวน 4 ชนิด 2 สกุล ปริมาณ 821 กรัม ในการสํารวจพบเห็ดเผาะในพ้ืนที่ปาธรรมชาติที่เกิดไฟไหมทุกป 
โดยคิดเปนน้ําหนักได 140 กรัม

2. การจําแนกชนิดเห็ดทําการตรวจสอบและจําแนกชนิดเบื้องตน โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ
ใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลในการตรวจสอบความถูกตองของเห็ดโคน Termitomyces sp. HL795, และ HL797 พบวาลําดับ
เบส Termitomyces sp. HL795 และ HL797 ยีน ITS ซึ่งมีความสัมพันธใกลกับ T. heimii และ Sinotermitomyces sp.
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ลักษณะของเชื้อราที่เจริญเติบโตรวมกับเชื้อเห็ดโคน

ในรังปลวก

ลักษณะการเขาสูรากพืชของเสนใยเห็ดเผาะ ลักษณะดอกเห็ดโคน Termitomyces sp. HL795 (ซาย) 
และ HL797 (ขวา)

เห็ดเผาะท่ีเจริญเติบโตในแปลงทดสอบ (แมมะลอ)

3. การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชอาศัยในแตละชวงการเจริญเติบโตท่ีมีผลตอการชักนําเช้ือเห็ดเขาสู
รากพืช พบวา การเขาสูรากของเชื้อเห็ดเผาะและเห็ดหลมนั้น ในกลาเหียงมีอัตราการรอดท่ีคอนขางตํ่า (รอยละ 20-25) 
สวนกลายางนามอีตัราการรอดสงู (รอยละ 80-90) และในการศกึษาปจจัยท่ีมผีลตอการพกัตวัและการงอกของสปอรเหด็เผาะ 
Astraeus odoratus รวมกับเห็ดปากลุม Agarics ในกลาไม พบวากลาไมที่มีเช้ือเห็ดจะมีเสนใยสีขาวเกิดขึ้นบริเวณรอบราก 
โดยอายุกลาไมที่สามารถนํามาใชไดจะขึ้นอยูกับชนิดของตนไม เชน กลายางนาอายุ 1 เดือน กลาเหียง อายุ 4 เดือนถึง 1 ป 
ทั้งนี้เปนผลมาจากการเจริญของระบบรากของพืชของไมวงศยางแตละชนิด ในการเก็บตัวอยางเห็ดไวสําหรับทําแมเชื้อ
ในปถัดไปสามารถทําไดโดยการผึ่งลมใหดอกเห็ดแหง

4. การศึกษาความสัมพันธระหวางเห็ดโคนและจุลินทรียในรังปลวก สามารถแยกเชื้อแบคทีเรียจากรังปลวก 
6 ตวัอยาง ได 30 ไอโซเลต โดยดนิในรงัปลวกมแีบคทเีรยีประมาณ 1.4-2.0×105 cfu/ดนิ 1 g และดนินอกรงัปลวกมแีบคทเีรีย
ประมาณ 3.3-4.7×105 cfu/ดิน 1 g และพบ Xylaria escharoidea เจริญอยูรวมกันภายในรัง และวิธีการเพาะเล้ียง
เห็ดโคนและเห็ดเผาะในสภาพธรรมชาติอยางงาย สามารถทําไดโดยการใชสปอรจากดอกเห็ดสดโดยตรง

5. การเก็บตัวอยางดินในรังปลวกท่ีมีดอกเห็ดโคนเจริญขึ้น No. 1, 2 และ 3 และตัวอยางดินนอกรังปลวกที่มี
ดอกเห็ดโคนเจริญขึ้น No. 4, 5 และ 6 เพื่อนํามาวัดคา pH โดยนําตัวอยางดิน 10 g มาเติมนํ้ากลั่น 50 ml (pH 6.985) 
วัดดวยเครื่อง pH meter ซึ่งพบวาดินในรังปลวกมีคา pH ประมาณ 7.37-7.74 สวนดินนอกรังปลวกมีคา pH ประมาณ 
8.00-8.09

6. การหมุนเวียนวัสดุเพาะเห็ด พบวาสามารถนํากอนวัสดุเกาจากการเพาะเห็ดสกุลนางรมมาเพาะเห็ดฟาง 
เห็ดถั่วเนา และเห็ดซางได โดยเรียงลําดับการเพาะดังนี้ 1) เห็ดฟาง 2) เห็ดถั่วเนา และ 3) เห็ดซาง

7. การพัฒนาฐานเรียนรูและสรางเครือขาย สรางวิทยากรในชุมชนสําหรับถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับ
ชุมชนอื่นหรือผูสนใจในการเพาะเห็ด รวมทั้งการศึกษาดูงานจากผูที่ประสบความสําเร็จ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลความหลากหลายและการกระจายตัวของเห็ดในแปลงทดสอบปที่ 2
2. ฐานขอมูลความหลากหลายของเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง 1 ระบบ
3. ขอมูลการเพาะเลี้ยงเสนใยเห็ดไมคอรไรซาและการชักนําเขาสูรากพืชอาศัย 2 ชนิด
4. ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพาะเลี้ยงเสนใยเห็ดโคน
5. แนวทางการใชวัสดุทองถิ่นทดแทนขี้เลื่อยยางพาราและการหมุนเวียนใชกอนเช้ือเห็ดเกาในการเพาะเห็ดให
เกิดประโยชนสูงสุด
6. ชมุชนสามารถจดัการเรยีนรูและถายทอดกระบวนการในการอนรุกัษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเห็ดทองถิ่นได 2 ชุมชน

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ศกึษาและพัฒนาวิธกีารเพาะเล้ียงเห็ดทองถ่ินบนพ้ืนทีส่งูกลุมซมิไบโอซิสท่ีมศีกัยภาพ (เห็ดเผาะ เห็ดโคน 
เห็ดหลม)
  2) ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของความหลากหลายและการกระจายตัวของเห็ดในแปลงทดสอบ
  3) ทดสอบวิธีการเพาะเห็ดทองถิ่นกลุมที่มีฤทธิ์ทางยารวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง (เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ 
เห็ดกระถินพิมาน)
  4) ศึกษาและทดสอบวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดกลุมยอยสลาย (เห็ดหูหนู เห็ดสกุลนางรม) และ
เห็ดกลุมปรสิต (เห็ดหัวลิง) รวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
  5) ศึกษาการพัฒนาแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ดทองถ่ิน โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 การอบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับเจาหนาที่สํานักพัฒนา 2 เรื่อง
 2.2 การเพาะเล้ียงเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจ
 2.3 การเพาะขยายพันธุเห็ดและพืชอาศัยเพื่อการฟนฟู
 2.4 การจัดทาํสือ่เผยแพรองคความรูจากงานวิจยั ไดแก เอกสารเผยแพรและบทความเก่ียวกับการเพาะเล้ียงและ
การจัดการเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจ
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3. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

มูลนิธิโครงการหลวง ไดดําเนินการสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปลูกไมโตเร็วบนพื้นท่ีทํากินของเกษตรกร 
โดยเกษตรกรเปนผูปลูก ดูแลรักษาไมที่ปลูกเอง และสามารถตัดฟนไม
มาใชประโยชนไดโดยอิสระ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงไดเล็งเห็น
ความสาํคญัดังกลาวจงึไดดาํเนนิโครงการศกึษาชนดิไมและการใชประโยชน
เพื่อการปลูกปาชาวบานข้ึนในป พ.ศ. 2559-ปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) ศึกษาการเติบโตของชนิดที่ปลูกทดสอบในแตละระดับความสูง
ของพ้ืนที่ตางกัน 3 ระดับ ในพ้ืนที่สูงคอนขางต่ํา (ศูนยฯ แมทาเหนือ) 
ไดแก แดง จําปปา มะขามปอม มะแขวน และเกาลัด พื้นที่สูงปานกลาง 
(ศูนยฯ ทุงหลวง) ไดแก จําปปา กําลังเสือโครง ลําพูปา มะขามปอม และ
เกาลดั และพ้ืนทีส่งูคอนขางมาก (ศนูยฯ แมแฮ) ไดแก จาํปปา กาํลงัเสอืโครง 
กอเดือย มะขามปอม และเกาลัด (2) การคัดเลือกแมไมเพื่อเก็บเมล็ด
ในพืน้ท่ีระดบัความสงูตางกนั (3) การศกึษาลกัษณะเมลด็ไมและวสัดเุพาะ
ชําตอการเติบโตของกลาไม 2 ชนิด ไดแก กอเดือยและมะแขวน และ 
(4) การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและดานพลังงานของไม และแนวทางการ
ใชประโยชนไม 3 ชนิด ไดแก ทะโล มะแขวน และกําลังเสือโครง สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1. พืน้ทีส่งูคอนขางตํา่ (400-800 MSL) ไมแดง และมะขามปอม 
มีอัตราการรอดตายท่ีดี ไมชนิดอื่นมีอัตราการรอดตายคอนขางต่ํามาก 
โดยไมจําปปา มะขามปอมและแดง มีการเติบโตคอนขางดี พื้นที่สูง
ปานกลาง (800-1,000 เมตร) ไมมะขามปอม ลาํพปูา และจาํปปา มอีตัรา
การรอดตายดี โดยลําพูปา มะขามปอม และกําลังเสือโครง มีการเติบโต
ดีกวาไมชนิดอื่น พื้นที่สูงคอนขางมาก มากกวา 1,000 เมตร ไมเกือบ
ทุกชนิดมีอัตราการรอดตายดี ยกเวนเกาลัดที่รอดตายคอนขางตํ่า 
โดยกําลังเสือโครงและมะขามปอมมีการเติบโตดีกวาไมชนิดอื่นพื้นที่

2. พืน้ท่ีศนูยฯ แมทาเหนอื ทุงหลวง และแมแฮ พบแมไม ไดแก 
จําปปา กอเดือย ลําพูปา มะขามปอม แดง และทะโล จํานวนหลายตน 
โดยแมไมทั้งหมดที่พบไดบันทึกพิกัดภูมิศาสตรเพื่อการเก็บเมล็ดไม
ในระยะตอไป

3. เมล็ดกอเดือย และเมล็ดมะแขวน มีความช้ืน ความกวาง 
ความยาว ความหนา และนํ้าหนักแตกตางกันไปตามชนิดไม และมีอัตรา
การงอกเฉลี่ยในชวงระยะเวลา 30 วัน เทากับ รอยละ 85.50 และ 14.75 ตามลําดับ สําหรับผลของการผลิตกลาไม พบวา 
ในชวง 3 เดือน กลากอเดือย และกลามะแขวน มีการเติบโตดีที่สุด เมื่อเพาะชําในวัสดุเพาะที่เปนดินปาไม

4. ทะโลเหมาะแกการใชประโยชนหลักๆ สําหรับทําเปนโครงสรางรับแรง เชน พื้น ฝา รอด ตง หรือสวนอื่นๆ เชน 
สําหรับกอสรางบานหรือสะพานไม เปนตน แตจําเปนตองผานการอัดนํ้ายาเคมีชนิดเต็มเซลลกอน การใชประโยชนไมทั้ง 
3 ชนิด ทั้งทะโล มะแขวน กําลังเสือโครง สามารถใชสําหรับผลิต เครื่องเรือน เฟอรนิเจอร และของที่ระลึก เปนตน 
อยางไรก็ตาม เศษไม ปลายไมตางๆ รวมทั้งขี้เลื่อยสามารถนํามาใชเปนไมพลังงานได

แผนที่แสดงตําแหนงแมไม ตนจําปปา
บริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลเบื้องตนการเติบโตของชนิดไมทองถ่ินและไมที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ีโครงการหลวงใน 3 ระดับความสูง 
จํานวน 5 ชนิด
2. ขอมูลตําแหนงแมไมที่ถูกคัดเลือก จํานวน 3 ชนิด แตละระดับความสูง
3. ขอมูลคุณภาพของเมล็ดไม และวิธีการผลิตกลาไมที่ดี จํานวน 2 ชนิด
4. ขอมูลคุณสมบัตเิชิงกล วิธีการรักษาเนื้อไม และการใชประโยชนของไมใชสอย และขอมูลคุณสมบัติดานพลังงาน
ของไมฟน จํานวน 3 ชนิด
5. รูปแบบผลิตภัณฑจากไม อยางนอย 1 รูปแบบ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ติดตามการเติบโตของไมในแปลงทดสอบในแตละระดับความสูงของพื้นที่ เพื่อใหทราบชนิดไมที่เติบโต
ไดดีในพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากน้ําทะเลแตกตางกัน
  2) การคดัเลอืกแมไมเพ่ือเปนแหลงเกบ็เมลด็ไม การทดสอบเมลด็ไมของชนดิไมทีป่ลกูทดสอบ และการผลติ
กลาไมคุณภาพดี รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติไมและแนวทางการใชประโยชนไมเพื่อใหทราบชนิดไมที่เหมาะสม
ตอการนําไปใชประโยชนตามแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพื่อการสงเสริม
ในโครงการปาชาวบานฯ 
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

แปลงสาธิตการทดสอบชนิดไมทองถิ่นที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการหลวงที่ระดับความสูงตางกัน 3 แหง 
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 4. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
 โครงการหลวงวัดจันทร

ในป พ.ศ. 2525 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาสนธรรมชาติในภาคเหนือ 2,018 ตารางกิโลเมตร และลดลงเหลือเพียง 1,620 
ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2541 ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากความเสื่อมโทรมของปาจากการตัดไม เพื่อใชมากเกินกําลังผลิต 
การเก็บนํ้ามันยาง และการเก็บไมเกี๊ยะที่ไมถูกวิธีของชาวบาน การเผาปา รวมทั้งการไมไดมีการปลูกฟนฟูปาที่เหมาะสมกับ
ระบบนิเวศปาสน อยางไรก็ตามยังมีปาสนธรรมชาติที่อยูนอกพ้ืนท่ีปาอนุรักษบางสวน ไดแก บริเวณปาสนบานวัดจันทร 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของโครงการหลวงบานวัดจันทร องคการอุตสาหกรรมปาไม 
(ออป.) และไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ผานทางมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดําเนินการ
ปลูกสรางเสรมิปาในขอบเขตพ้ืนทีโ่ครงการหลวงบานวดัจนัทร สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูไดเลง็เหน็ความสาํคญัดงักลาว
จึงไดดําเนินโครงการการศึกษาชนิด/สายพันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษขึ้น เพื่อทําการศึกษา (1) ศึกษา
การเติบโตของชนิดไมสนพ้ืนเมืองและสนตางถ่ินที่มีถิ่นกําเนิดตางกัน (2) ศึกษาการเจริญทดแทนตามธรรมชาติของ
ไมสนสองใบ (3) ศึกษาการเติบโตของไมสนคาริเบียที่เหลือจากการตัดขยายระยะ (4) พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจากไมและ
ยางสนคาริเบีย และ (5) ประเมินศักยภาพพื้นที่ และทดสอบการปลูกไมสนในพื้นที่ของเกษตรกรโดยกระบวนการมีสวนรวม 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาการเติบโตของชนิดไมสนพื้นเมืองและสนตางถิ่นท่ีมีถิ่นกําเนิดตางกันเมื่ออายุ 12 เดือน พบวา 
สนเทคูนูมาน่ีจากถ่ินกําเนิด Rafael (Nicaragua) มีการเติบโตทางดานความสูงเฉล่ียสูงท่ีสุด ขณะท่ีไมสนสองใบจากถ่ิน
กําเนิดหวยทา จังหวัดศรีสะเกษ มีการเติบโตทางดานความสูงเฉลี่ยตํ่าที่สุด แตมีเสนผาศูนยกลางที่คอรากเฉลี่ยสูงที่สุด 
โดยสนสองใบยังอยูในระยะ grass stage จึงไมมีความเพิ่มพูนทางความสูง เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางไมสนตางถิ่น
ดวยกันแลว สนโอคารปา และสนเทคูนูมาน่ี มีการเติบโตที่ดีกวาสนคาริเบีย

2. การติดตามการสืบพันธุตามธรรมชาติของไมสนสองใบ พบวา บริเวณพื้นท่ีที่มีไมสนหนาแนนมากมีความ
หนาแนนไมตนเพิ่มขึ้น 1.34 ตนตอไร สวนไมรุนและกลาไมมีความหนาแนนลดลง 48.58 และ 465.28 ตนตอไร ตามลําดับ 
บริเวณที่มีไมสนหนาแนนนอยมีความหนาแนนไมตน ไมรุนและกลาไมมีความหนาแนนลดลง 3.34, 9 และ 204.05 ตนตอไร 
ตามลําดับ

3. การเติบโตตอเนื่องของไมสนคาริเบียหลังจากการตัดขยายระยะท่ี 12 เดือน พบวาขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ีย
และความสูงยังไมพบความแตกตางกันในแตละระดับของการตัดขยายระยะแปลง แตโดยรวมมีคาสูงกวาแปลงท่ีไมมี
การตัดขยายระยะ

4. การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจากไมสนคาริเบีย ไดศึกษาขอมูลพื้นฐาน และทําการแปรรูปไมทอนของ
สนคาริเบีย ซึ่งสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย สวนยางสนก็สามารถนํามากลั่นแยกออกเปนสองสวน 
คือ เทอรเพนไทนที่เปนสารใหความหอม และสวนของโรซินท่ีสามารถใชเปนสารเคลือบเพื่อปองกันความชื้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

5. การประเมินศักยภาพพื้นที่และการทดสอบการปลูกไมสนในพื้นที่ของเกษตรกรโดยกระบวนการมีสวนรวม 
สามารถแบงสังคมพืชในปาใชสอยของเกษตรกรออกเปนปาสนผสมเต็งรังท่ีมีไมพลวงเปนพันธุไมเดน และปาสนผสมเต็งรังที่
มีไมเหียงเปนพันธุไมเดน โดยสังคมพืชมีความหนาแนนและการปกคลุมเรือนยอดท่ีสามารถปลูกแทรกไมสนได ซึ่งจากการ
ปลูกเสริมกลาไมสนตางถ่ิน 3 ชนิดในพ้ืนที่พบวา มีอัตราการรอดตาย 100%
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลการเติบโต และการรอดตายของไมสนพื้นเมืองและสนตางถิ่นที่มีถิ่นกําเนิดตางกัน จํานวน 5 ชนิด ในแปลง
ทดสอบในปที่ 1
2. ขอมูลระบบวนวัฒนในการจัดการไมสนในปที่ 2 ไดแก การเจริญทดแทนตามธรรมชาติของไมสนสองใบ และ
การเติบโตของไมสนคาริเบียที่เหลือจากการตัดขยายระยะ
3. ขอมูลศักยภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรและแปลงสาธิตการปลูกไมสนโดยกระบวนการมีสวนรวมในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร อยางนอย 5 แปลง
4. ผลิตภัณฑตนแบบ จํานวน 2 ผลิตภัณฑ และรางคูมือ 2 เรื่อง
5. ผลิตภัณฑตนแบบจากไมและรางคูมือการพัฒนาผลิตภัณฑจากไม สนคาริเบีย
6. ผลิตภัณฑตนแบบจากยางสนและรางคูมือการกรีดยางสนคาริเบีย

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ติดตามการเติบโตของไมสนในแปลงทดสอบ เพื่อใหทราบชนิดไมสนที่เติบโตไดดีในพื้นที่
  2) ขอมูลระบบวนวัฒนในการจัดการไมสนนําไปสูการวางแผนการจัดการการตัดฟน และใชประโยชน
ไมสนในดานของการแบงแปลงกําหนดรอบตัดฟน
  3) การพัฒนาผลิตภณัฑจากไมและยางสน นาํไปสูการใชประโยชนจากสวนตางๆ ของไมสนใหเกิดประโยชน
สูงสุด
 1.2 การนําเสนอผลการวิจัย
  นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 แปลงสาธิตการทดสอบชนิดไมสนพื้นถ่ินและสนตางถิ่นที่เหมาะสมในพ้ืนที่โครงการหลวง
 2.2 แปลงสาธิตการปลูกไมสนตางถิน่โดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศนูยพฒันาโครงการหลวง
วัดจันทร

ไมสนแตละชนิดภายในแปลงปลูกทดสอบขณะมีอายุ 1 ป
ก คือ สนสามใบ, ข คือ สนคาริเบีย, ค คือ สนโอคารปา, ง คือ สนสองใบ และ จ คือ สนเทคูนูมาน่ี
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5. โครงการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการมีสวนรวม
 ของชุมชนบานวัดจันทร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร) ทรงมุงเนนการอนุรักษและฟนฟูปาไมเปนแนวทางหลักในการจัดการทรัพยากรปาไม ดวยทรงตระหนัก
ถึงความสําคัญของปาไม และในขณะท่ีชาวบานก็มีการพ่ึงพิงทรัพยากรปาไมคอนขางมาก หากไมมีแนวทางการจัดการท่ีดี 
จะสงผลตอความยั่งยืนของปาอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งตองมีการสรางความเขาใจ สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการปา ประกอบกับในป พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงไดดําเนินโครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสน 
เพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพ้ืนที่โครงการหลวงวัดจันทรและโครงการศึกษาชนิดไมและการใชประโยชนเพื่อการ
ปลูกปาชาวบาน จึงไดมีการดําเนินงานโครงการศึกษาฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการ
มสีวนรวมของชมุชนบานวดัจนัทร โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาแนวทางการฟนฟแูละใชประโยชนทรพัยากรปาไมอยางยัง่ยนื
ภายใตกระบวนการมีสวนรวม ในพ้ืนที่เปาหมาย 3 หมูบาน ในตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ไดแก 
บานวัดจนัทร-หวยออ บานแจมนอย และบานเดน ใชการวิจยัเชิงปฏิบตักิารอยางมีสวนรวมเปนแนวทางหลักรวมกับการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสัมภาษณ มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรพัยากรปาไมบนฐานขององคความรูทีไ่ดจากการวิจยัรวมกนัระหวางนกัวจิยั ชมุชน และผูมสีวนเกีย่วของ ทัง้นีเ้พือ่ใหชมุชน
สามารถใชองคความรูเหลานีใ้นการฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรปาไมในพืน้ท่ีไดอยางย่ังยนืตอไป โดยสรุปผลการดําเนนิงาน 
ดังนี้

บานวัดจันทร-หวยออ บานแจมนอย และบานเดน ยังคงมีการพึ่งพิงทรัพยากรปาไมในสัดสวนที่สูงท้ังเพื่อเปนแหลง
ไมใชสอยและเปนแหลงไมเชื้อเพลิง จากการใชประโยชนทรัพยากรปาไมมาอยางตอเน่ืองสงผลใหราษฎรในพื้นท่ีประสบกับ
ปญหาการลดลงของทรัพยากรปาไมประเภทของปาที่ครัวเรือนมีการเก็บหาและนํามาใชประโยชน การลดลงของไมใชสอย
และไมเชือ้เพลิง ความเสือ่มโทรมของพืน้ทีป่าตนนํา้ รวมถงึความกงัวลตอการจัดการไฟในปาสน ทาํใหเวทีการระดมความคดิเห็น
รวมกนัของแตละหมูบานกอเกดิแนวทางในการดําเนนิการเก่ียวกบัการฟนฟพูืน้ท่ีปาไมอยางมสีวนรวมในพืน้ท่ีหลายแนวทาง 
ซึ่งแนวทางที่ชุมชนคัดเลือกเพื่อดําเนินการเปนแนวทางแรกไดแก บานวัดจันทร-หวยออ เลือกแนวทางการจัดการไฟปา
ในพื้นที่ปาสนวัดจันทร กรณีบานแจมนอย เลือกแนวทางการฟนฟูปาตนนํ้า และบานเดน เลือกแนวทางการฟนฟูพื้นที่
ปาตนน้ําอยางมีสวนรวม พรอมทั้งกําหนดพ้ืนที่เพื่อเปนแหลงเรียนรูของคนในพื้นที่ จํานวน 3 แปลง ซึ่งเปนของเกษตรกร
ในพื้นที่ตําบลบานจันทรนั่นเอง

การติดปายชื่อตนไมในพื้นที่แหลงเรียนรูแผนที่แสดงจุดดําเนินกิจกรรมในตําบลบานจันทร 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. แนวทางการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนรวมกับทุกภาคสวน 1 แนวทาง
2. ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการถายทอดความรูเกี่ยวกับการฟนฟูและใชประโยชนปาไมอยางยั่งยืนตาม
หลักวิชาการใหแกชุมชนบานวัดจันทร-หวยออ บานแจมนอย และบานเดน ตําบลบานจันทร 1 เรื่อง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) นําแนวทางการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีศึกษาที่มาจากการมีสวนรวมของ
ผูมสีวนไดสวนเสยี ไปจัดทาํแผนเพือ่ดาํเนนิงานดานการฟนฟทูรพัยากรปาไมรวมกบัชมุชนและผูมสีวนเก่ียวของ และ
ติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
  2) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในดานการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม
 1.2 การนําเสนอผลการวิจัยหรือการตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

 แหลงเรียนรูดานการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไมในพื้นที่ 3 แหง

6. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง

พื้นที่ทําการเกษตรรอยละ 96.48 ของพื้นที่สูงใน 12 จังหวัดของภาคเหนือ เปนพื้นที่ที่มีความลาดเทมาก ทําใหเกิด
ปญหาการชะลางพังทลายหนาดิน โดยเฉพาะพื้นที่ในระบบการทําการเกษตรแบบตัดและเผาที่เปดหนาดินโลงรับแรงปะทะ
กบัเมด็ฝนโดยตรง และไมมรีะบบชะลอการไหลของนํา้ฝนทีไ่หลบาไปตามความลาดชนั หนาดนิท่ีถกูชะลางไปทกุปทาํใหพืน้ที่
เกษตรเหลือแตดินชั้นลางที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า การใชประโยชนที่ดินเพาะปลูกพืชโดยไมมีระบบอนุรักษดินและนํ้า 
รวมถึงไมมีการปรับปรุงบํารุงดินอยางถูกวิธีและตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินเพิ่มสูงข้ึนและสงผล
ตอความอุดมสมบูรณของดินทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ รวมถึงผลผลิตและคุณภาพของพืชลดลง ดังนั้นควรมี
มาตรการในการอนุรักษดินและนํ้าใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการวิจัยได
รวบรวมขอมลูสมบตัทิางเคมีของดนิและจดักลุมความอดุมสมบรูณของดนิในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 
29 แหง จาํนวน 633 ตวัอยาง นอกจากน้ียงัพบวาดนิทีป่ลกูพชืของเกษตรกรบนพ้ืนทีส่งู มปีรมิาณโลหะหนักเกินคามาตรฐาน
ในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะอาซินคิ ซึง่อาจสงผลกระทบตอระบบหวงโซอาหารของมนุษยและสิง่แวดลอม โครงการวิจยัเพือ่ฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของดินบนพ้ืนทีส่งู จงึมวีตัถปุระสงคดงันี ้ศกึษาระบบการปลูกพชืและวิเคราะหสมบัตดินิในแปลงเกษตรกร
บนพื้นที่สูง (พื้นที่ใหม) ทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง และทดสอบวิธีการลดการปนเปอน
โลหะหนัก (อาซินิค) ในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษาระบบการปลูกพืชและวิเคราะหสมบัติดินในแปลงเกษตรกรบนพื้นที่สูง จํานวน 5 พื้นที่ ไดแก โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงฯ พบพระ ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ หวยนํ้าขาว หวยกางปลา และปางหินฝน ระบบการปลูกพืชสวนใหญจะเปนพืชไร 
ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชผัก สวนพืชสงเสริม องุน เสาวรส อาโวคาโด ผลวิเคราะหดินพบวาเปนกรดจัด ซึ่งมีปญหา
ในการดดูใชธาตอุาหารของพชื และปริมาณแคลเซยีม แมกนเีซียมทีต่ํา่ เบ้ืองตนแนะนาํใหจดัการดินโดยใชโดโลไมท เพือ่เพิม่ 
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แปลงทดสอบการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
ในแปลงมันสําปะหลัง

แปลงทดสอบการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน

ในแปลงขาวโพด

pH ใหเปนประโยชนตอการดูดใชธาตุอาหารพืช และการใชโดโลไมทยังชวยเพิ่มธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน 
แตในดินที่ใชปลูกพืชผัก มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินมีปริมาณสูงมาก เนื่องจากมีการใชปุยเคมีติดตอกัน
เปนระยะเวลานานทําใหตกคางอยูในดิน

2. การทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง ตามสภาพดินที่มีปญหาในการปลูกพืช
บนพื้นที่สูง 4 ลักษณะดิน ดังนี้ (1) การทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลงขาวไร ไดจัดทําระบบ
อนุรักษดินและนํ้า (คูรับนํ้าขอบเขา รวมกับปลูกหญาแฝกขวางความลาดชัน) การปลูกขาวไรรวมกับถ่ัวลอด การปลูกพืช
ตระกลูถัว่สลบักบัปลกูขาวไรเพือ่ลดรอบการหมนุเวยีนพืน้ท่ีปลกูขาวไร พบวาแปลงทีป่ลกูขาวไรรวมกบัถ่ัวลอดสงผลใหผลผลติ
ขาวไรเพิ่มขึ้น (2) การทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลงมันสําปะหลัง โดยปลูกถ่ัว 4 ชนิด 
(ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วดํา และถั่วพรา) ระหวางแถวมันสําปะหลัง ซึ่งพบวาการตัดตนถั่วดําที่มีอายุ 45 วันคลุมแปลง และการ
ปลูกถั่วพรามีการเจริญเติบโตดี กวากรรมวิธีอื่นๆ (3) การทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลง
ขาวโพดเล้ียงสัตว ไดจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า (คูรับนํ้าขอบเขา รวมกับปลูกหญาแฝกขวางความลาดชัน) และ
ปลูกขาวโพดเหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว และ (4) การทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลงหอมญี่ปุน 
โดยการจัดการธาตุอาหารใหเหมาะสมและการปลูกพืชตระกูลถ่ัวหลังปลูกหอมญ่ีปุน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดําเนินการทดสอบในปแรก จะดําเนินงานตอเนื่องเพื่อเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของดินและผลผลิตพืชในป 2562 ตอไป

3. การทดสอบวิธีการลดการปนเปอนโลหะหนัก (อาซินิค) ในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง โดยการบําบัดดินดวย
เชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท Ars.29 รวมกับการใชปูน และสารตรึงโลหะหนัก เฟอรรัสซัลเฟต (FeSO

4
) โดยใหเกษตรกรนําไป

รองกนหลุม และใชเฟอรัสซัลเฟตพนหลังปลูกพืชแลว พบวา ในดินปลูกมะเขือเทศยังพบอาซินิคในรูปอาซินิคทั้งหมดสูงที่สุด 
ในสวนของพืชพบอาซินิคในรูปอาซินิคทั้งหมดในสวนของรากมากท่ีสุด 3.19 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และลําตนเพียง xxxx 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนในผลผลิตมะเขือเทศไมพบปริมาณอาซินิคในผลผลิต ซ่ึงจะเห็นไดวาพืชมีการดูดอาซินิคจากดินขึ้น
ไปสูพืชแตไมมีผลตอผลผลิต

82 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลระบบการปลูกพืชและขอมูลผลการวิเคราะหดินที่จัดกลุมความอุดมสมบูรณของดิน อยางนอย 5 พื้นที่
2. วิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินที่เหมาะสมกับชนิดพืชบนพื้นที่สูง อยางนอย 3 ชนิดพืช
3. เกษตรกรไดรบัการถายทอดองคความรูเรือ่งการเกบ็ตัวอยางดนิท่ีถกูตองและการแปลผลการวิเคราะหตวัอยางดนิ 
จํานวน 50 ราย
4. ขอมูลการปนเปอนของโลหะหนักในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง 1 รายงาน
5. แนวทางและวิธีการลดปริมาณโลหะหนัก (อาซินิค) ในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง อยางนอย 1 แนวทาง/วิธีการ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) นําผลการทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพ้ืนที่สูง ตามสภาพดินที่มีปญหา
ในการปลูกพชืบนพืน้ทีส่งู 4 ลกัษณะดนิ ในป 2561 ไปใชในการดําเนนิงานตอเนือ่งในปงบประมาณ 2562
  2) นาํขอมลูการทดสอบวิธกีารลดการปนเปอนโลหะหนัก (อาซินคิ) ในดินเพาะปลูกพืชบนพ้ืนท่ีสงู ไปวางแผน
การทดสอบในพื้นที่ที่พบการปนเปอนอาซินิค ในปงบประมาณ 2562 ตอไป 
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 การอบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีใหกับเกษตรกร 2 เรื่อง 
  1) การอนุรักษดินและนํ้าในระบบการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชัน
  2) การเก็บตัวอยางดินที่ถูกตองเพื่ อสงวิเคราะหสมบัติของดินและการแปลผลวิเคราะหตัวอยางดิน

แปลงทดสอบการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
ในแปลงขาวไร

แปลงทดสอบการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
ในแปลงหอมญี่ปุน
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7. โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ําเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง

การสะสมของกองขยะมูลฝอยและการปลอยน้ําเสียลงแหลงนํ้าเปนปญหาสําคัญในหลายชุมชนบนพ้ืนที่สูง สิ่งท่ี
ตามมาคือทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามถูกทําลาย กลิ่นเนาเหม็นที่ไมพึงประสงค และแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค 
รวมทั้งการเกิดกาซเรือนกระจก เชน กาซคารบอนไดออกไซด มีเทน และไนตรัสออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของสภาพ
ภมิูอากาศแปรปรวน และภาวะโลกรอน เพือ่บรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงตองเรงจดัการอนามัยสิง่แวดลอมของชุมชน โครงการ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับครัวเรือนและชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
และเพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพของชุมชนโครงการหลวง 12 แหง 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับครัวเรือนและชุมชนบนพ้ืนที่สูง พบวา 
ชุมชนท่ีเขารวมโครงการเร่ิมตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใหความรวมมือในการปรับปรุงวิธีการจัดการของเสียตาม
คําแนะนําของนักวิจัยกิจกรรมสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จ ประกอบดวย 1) การประชาสัมพันธผลกระทบและใหความรู
เพื่อบรรเทาและแกไขปญหา 2) ผลักดันใหชุมชนจัดตั้งกลุมขับเคลื่อนงานและกําหนดมาตรการทางสังคม เชน กฎระเบียบ
ของหมูบาน ขอตกลง บทลงโทษ และ 3) สนับสนุนการปรับปรุงวิธีจัดการของเสีย ไดแก การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล ประกอบดวย คัดแยกขยะ 4 ประเภท ทิ้งขยะตามประเภท รวบรวม ขนเก็บ และกําจัดขยะ สวนการบําบัดนํ้าทิ้ง
เบื้องตนจากการลางจานและหองครัวทําไดโดยติดตั้งถังดักไขมันตอเชื่อมกับบอบึงประดิษฐขนาดเล็กโดยใชตนพุทธรักษา
เปนพชืดดูซบัสารกอนปลอยน้ําทิง้ลงแหลงนํา้ นอกจากน้ียงัสามารถปลอยนํา้ท้ิงใหซมึลงในบอดนิหรือแปลงปลูกตนไมภายใน
ครัวเรือน สําหรับผลการสุมสํารวจปริมาณขยะและการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO

2
) เบ้ืองตนกอนปรับระบบ

การจัดการพบวา ชุมชนบานขอบดงมีปริมาณขยะสูงสุด 418.5 กิโลกรัมตอวัน และมีคาการปลอย CO
2
 546.41 kgCO

2
e/วัน 

ในขณะที่บานหวยขาวลีบมีปริมาณขยะนอยสุด 12.27 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนคาการปลอย CO
2
 1.39 kgCO

2
e/วัน แตหลัง

จากปรับระบบตามหลักสุขาภิบาลแลวเห็นไดวาบานเหลามีปริมาณขยะและปลอย CO
2
 เหลือนอยท่ีสุด เนื่องจากมีเตาเผา

ขยะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงสามารถกําจัดขยะได รอยละ 100 สวนบานหวยหอมซึ่งยังกําจัดขยะไดไมดี มีปริมาณขยะ
เหลือมากที่สุด 89.02 กิโลกรัมตอวัน ปลอย CO

2
 เทากับ 107.92 kgCO

2
e/วัน แตผลโดยรวมของทุกชุมชนมีปริมาณขยะ

ลดลงเฉลี่ยรอยละ 71 สงผลใหปลอย CO
2
 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 76 สําหรับการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งพบวา วิธีการจากผลงาน

วิจัยสามารถกําจัดน้ํามันและไขมัน ปริมาณโปรตีนท้ังหมด (ไนโตรเจน) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการ
ยอยสลายอินทรียสารที่มีอยูในน้ํา และสารแขวนลอยออกจากนํ้าลางจานไดดี คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 70.70, 43.00, 54.40 
และ 75.30 เมื่อเทียบตัวอยางน้ําทิ้งกอนผานและหลังผานระบบบําบัด

การสํารวจประเภทของขยะมูลฝอยจากครัวเรือนการติดตั้งถังดักไขมันอยางงายเพื่อบําบัดคุณภาพนํ้าทิ้ง
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ศึกษาดูงานดานการจัดการขยะประชุมวางแผนรวมกับชุมชนและหนวยงานภายนอก

2. การศึกษาผลของการบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง 
พบวาชุมชนทั้ง 12 แหง สวนใหญยังบริหารจัดการปญหาขยะและนํ้าเสียไดไมดีพอ ทั้งดานกลุมผูปฏิบัติงาน ความตอเนื่อง
ในการดําเนินงาน แผนงานของชุมชน และแหลงงบประมาณสนับสนุน นักวิจัยจึงผลักดันใหชุมชนจัดตั้งกลุมขับเคลื่อนงาน
ดานส่ิงแวดลอมเพ่ือบริหารจัดการและดําเนินงานพัฒนาท้ังการปองกันและแกไขปญหา นอกจากน้ียังจัดการศึกษาดูงาน
เพ่ือแลกเปล่ียนและเรียนรูแนวทางการบริหารจัดการขยะของชุมชนเมืองสําหรับนําไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ของแตละชุมชนรวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ เชน องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยางไรก็ตาม
หลังจากดําเนินการตอเนื่องต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถคัดเลือกตนแบบชุมชนโครงการหลวงที่มีการบริหาร
จัดการปญหาขยะและนํ้าเสียที่ดี จํานวน 2 ชุมชน ไดแก บานปาเกี๊ยะนอย ศูนยฯ แมแฮ และบานหวยนํ้ากืน ศูนยฯ หวยโปง 
โดยชุมชนใหความสําคัญกับการปรับปรุงงานสุขาภิบาลเพื่อบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอม และทุกครัวเรือนใหความรวมมือ
เปนอยางดี แตยังตองพัฒนากลไกขององคกรชุมชนในการขับเคลื่อนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ระบบการจัดการน้ําเสียและขยะที่เหมาะสมกับชุมชนชนบทบนพื้นที่สูง จํานวน 1 ระบบ
2. ผลของการบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอยและนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
3. ตนแบบของชุมชนโครงการหลวงที่มีการจัดการขยะและนํ้าเสียที่ดี จํานวน 2 ชุมชน

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ขยายผลงานวจิยัระบบการจดัการปญหาขยะมลูฝอยและนํา้เสียจากครวัเรอืนทีเ่หมาะสมกบัวถิชีวีติของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ไปยังชุมชนโครงการหลวงแหงใหม
  2) ใชผลการบริหารจัดการปญหาขยะมูลฝอยและน้ําเสียของชุมชนท่ีสาํรวจได เปนขอมลูวางแผนการศึกษา
และพัฒนากลไกการบริหารจัดการของเสียตามหลักสุขาภิบาลที่ดีโดยองคกรชุมชน
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

จดักจิกรรมศึกษาดูงานตนแบบชุมชนโครงการหลวงท่ีมีการจัดการขยะและน้ําเสียทีด่ใีหกบัชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูอืน่ 
เชน ชุมชนโครงการหลวงพื้นที่ใหม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
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8. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน 
 ระยะที่ 2

การปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษของมนุษยอยางตอเนื่อง กอใหเกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
ภาวะโลกรอนและภัยพบิตัธิรรมชาติซึง่ปจจุบนัมคีวามรุนแรงมากย่ิงข้ึน แนวทางบรรเทาปญหาท่ีดปีระการหน่ึงคือ การดํารงชีวติ
แบบสังคมคารบอนตํ่าซึ่งใหความสําคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมใหเสื่อมโทรม สมาชิกในชุมชน
รวมมือกันลดกิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษ เชน การทําเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมเผาปา ปรับปรุง
สขุอนามยัครวัเรือนและสขุาภบิาลชมุชน ควบคูไปกบัปลกูปาเพือ่เพิม่พืน้ท่ีสเีขียวเพือ่ชวยเกบ็กกักาซเรอืนกระจก การดาํเนนิงาน
ปนี้เปนงานตอเนื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการยกระดับและพัฒนาชุมชนโครงการหลวง 12 แหง ใหเปนตนแบบ
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงคารบอนตํ่าอยางย่ังยืน โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 19 เกณฑ
การประเมิน 32 ตัวชี้วัด ซึ่งมีความสอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาผลการยกระดับและปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง พบวา สมาชิกในชุมชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันทาํกจิกรรมพัฒนาเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเก็บกักกาซเรือนกระจกไมใหปลอยออก
สูบรรยากาศอยางตอเนือ่ง และกจิกรรมท่ีตองเรงดาํเนนิการ ไดแก สงเสริมเกษตรกรใหนํา้พชืดวยวธิกีารแบบประหยัด ปรบัปรงุ
ฟารมปศุสัตวตามมาตรฐานการเล้ียงสัตวบนพ้ืนที่สูง ปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะชุมชน และเพ่ิมครัวเรือนใหติดตั้ง
ระบบบําบัดนํ้าทิ้งหรือฟารมปศุสัตวกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม 

2. การสํารวจและประเมินผลการยกระดับชุมชนหลังดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเทียบตัวชี้วัด (ประเมิน
ตัวเอง) ตั้งแตตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 มีคาคะแนนระดับการพัฒนาอยูในชวง 79 ถึง 92 โดยบานปางบง ศูนยฯ 
ปาเมี่ยง และบานปอก ศูนยฯ ตีนตก ไดคะแนนสูงสุดรอยละ 92 รองลงมาคือ บานหวยนํ้ากืน ศูนยฯ หวยโปง และบานเหลา 
ศูนยฯ มอนเงาะ ไดคะแนนเทากันรอยละ 86 สวนบานหนองหอยเกา ศูนยฯ หนองหอย ไดคะแนนตํ่าสุด รอยละ 79

3. การเตรียมความพรอมชุมชนเพ่ือการรับรองมาตรฐานชุมชนบนพ้ืนที่สูงคารบอนต่ําและย่ังยืน ไดผลักดัน
ใหชุมชนจัดตั้งกลุมผูนําขับเคล่ือนงานพัฒนาใน 4 มิติการพัฒนา กิจกรรมท่ีตองเรงดําเนินการ และหลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมิน นอกจากน้ียังยื่นแบบคําขอตรวจประเมินในนามของมูลนิธิโครงการหลวง ตอศูนยวิจัย ตรวจประเมิน 
และใหการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน
ประสานกับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อเขาตรวจผลการพัฒนาของชุมชน ประกอบดวย การตรวจประเมินเบ้ืองตน 
(Pre-audit) และการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง (Audit)

4. การประมวลและสรุปผลแนวทางการพัฒนาชุมชนชนบทบนพื้นที่สูงในบริบทของชุมชนคารบอนตํ่าและ
การพฒันาอยางยัง่ยนื สรปุไดวาตวัชีว้ดัจากงานวจิยั สามารถนาํมาใชวดัผลการพฒันาเปนชมุชนบนพืน้ทีส่งูคารบอนตํา่อยาง
ยั่งยืนได กิจกรรมสําคัญประกอบดวย การสงเสริมระบบการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การฟนฟูปาชาวบานและ
อนรุกัษปาตนนํา้ลําธาร การฟนฟแูละใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยนืไดเนือ่งจากสอดคลองกับบริบท
ของชมุชน การจดัการและควบคมุสิง่แวดลอมในชมุชนอยางเหมาะสม ไดแก ความสะอาด ของเสยี และการประหยดัพลงังาน 
การเสริมสรางองคกรชมุชนใหมคีวามเปนอยูทีด่แีละสามารถพ่ึงพาตนเอง สาํหรบัการขบัเคลือ่นงานพฒันาโดยรวมแลวชุมชน
มีความกระตือรือรนมากขึ้นซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาทั้ง 4 ดาน ไดแก ระดับการพัฒนาเริ่มแรก เงื่อนไขหรือ
วถิกีารดาํรงชวีติของชมุชนหรอืลกัษณะประจาํของชาตพินัธุ ความเขมแขง็ของกลุมผูนาํและความรวมมอืสมาชกิภายในชมุชน 
สอดคลองกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ผลการพิจารณาเบื้องตนชุมชนโครงการหลวง 6 แหง ไดแก 1) บานปางบง ศูนยฯ ปาเมี่ยง 2) บานเหลา/ศูนยฯ มอนเงาะ 
3) บานหวยนํ้ากืน ศูนยฯ หวยโปง 4) บานปาเกี๊ยะ ศูนยฯ แมแฮ 5) บานหวยขาวลีบ ศูนยฯ แมสะปอก และ 6) บานขอบดง 
สถานีเกษตรหลวงอางขาง มีศักยภาพการพัฒนาเปนตนแบบชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าและยั่งยืน โดยพิจารณาจากความ
เขมแข็งของกลุมผูนํา ความรวมมือของสมาชิกในการพัฒนาชุมชน และคาคะแนนผลการพัฒนา
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การเพาะปลูกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสภาพแวดลอมภายในชุมชนบนพื้นที่สูง

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ผลการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง 12 ชุมชน ใหเปนชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
2. ตนแบบชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าและยั่งยืน 6 ชุมชน
3. แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหเปนชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 1 แนวทาง
4. คูมือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าและยั่งยืน 1 คูมือ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) ใชเกณฑการประเมินและตัวชีว้ดัการพัฒนาชุมชนคารบอนต่ําและย่ังยนื รวมท้ังกระบวนการพัฒนาชุมชน
คารบอนตํ่า ไปพัฒนาชุมชนโครงการหลวงแหงใหม
  2) ใชขอมูลผลการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงที่เขารวมโครงการ 12 แหง ในการยื่นขอรับรองการ
เปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืนตอศูนยวิจัย ตรวจประเมินและใหการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอความกาวหนาการวิจัยและพัฒนากิจกรรมคารบอนตํ่าประจําปกับสํานักวิจัยสิ่งแวดลอมและ
ทรพัยากรดานการเกษตร สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรดานการเกษตรมณฑลกวางตุง (GDAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตนแบบชุมชนโครงการหลวงคารบอนตํ่าและย่ังยืน ใหกับชุมชนบนพื้นท่ีสูงอื่น 
เชน ชุมชนโครงการหลวงพื้นที่ใหม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
 2.2 สงมอบคูมือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าและยั่ งยืน ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง
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การวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นการวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายและพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพบนพื้นที่สูงทางชีวภาพบนพื้นที่สูง



การวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
และพัฒนานวัตกรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

เนนการศึกษารวบรวมและพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางนวัตกรรมจากภูมปิญญาทองถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพ้ืนท่ีสูง ทั้งดานพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบาน การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอาง และการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสําหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นท่ีสูง เพื่อการใชประโยชนในระดับชุมชน
และเชิงพาณิชย ประกอบดวย 3 โครงการหลัก สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาํเนนิการวิจยัเชงิปฏิบตักิารรวมกับชมุชนโดยรวบรวมองคความรูเกีย่วกับชนดิพชืสมนุไพร
และการใชประโยชนทางยาบนพืน้ทีส่งู ศกึษาการอนุรกัษและฟนฟกูารปลกูพชืสมนุไพร ในการจําหนายใหกบัภาคอตุสาหกรรม
หรือผูประกอบการเพ่ือลดการบุกรุกปา และศึกษาแนวทางการจัดทําเขตอนุรักษพืชสมุนไพรเพื่อเปนแหลงปลูกและ
ใชประโยชนของชุมชน รวมทั้งการวิจัยตอยอดผลิตภัณฑกลุมขับสารพิษเชิงพาณิชยตอเนื่อง โดยศึกษาองคประกอบทางเคมี
จากสวนตางๆ ของตนสังหยู ศึกษาฤทธิ์ตอการเกิดออกซิเดชันและฤทธิ์ตอเซลลตับเพาะเลี้ยง (in vitro) และการศึกษา
ความเปนพิษระยะยาว (180 วัน) ในสัตวทดลอง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวจิยัและพฒันาเพือ่ยกระดบัภมูปิญญาและการใชประโยชนสมนุไพรของชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู สาํหรบัอนรุกัษ 
รักษาสุขภาพ และเสริมสรางอาชีพ

 1) องคความรูเก่ียวกับชนิดพืชสมุนไพรและการใชประโยชนทางยาบนพ้ืนที่สูง ดําเนินการในพ้ืนที่
ศูนยฯ หวยสมปอย (บานหวยขนุน และบานสามหลัง) ไดองคความรูเกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพรและการใชประโยชนทางยา
บนพื้นที่สูง จํานวน 250 ชนิด

 2) องคความรูในการใชประโยชนพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบาน รวบรวมและจัดทําในรูปแบบโปสเตอร 2 เรื่อง 
องคความรูเกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพรและการใชประโยชนทางยาบนพ้ืนท่ีสูง บานปาเก๊ียะ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 140 ชนิด และบานกิ่วโปง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 105 ชนิด

 3) ตาํรบัยาพ้ืนบานไดรบัการย่ืนเพ่ือขอรับการคุมครอง ดาํเนนิการในพืน้ทีบ่านปาเกีย๊ะ ศนูยฯ หวยนํา้ขุน โดย
ไดยื่นคุมครองตํารับยาพื้นบานของชนเผาลาหู จํานวน 2 ตํารับ ไดแก ตํารับรักษาตับอักเสบ และตํารับรักษาแผล
เปนหนอง

 4) ชุมชนมีพืชสมุนไพรสําหรับปลูกในเชิงพาณิชย ดําเนินการใน 6 ชุมชน ไดแก ปากลวย ปางมะโอ โปงคํา 
(บานโปงคําและศรีบุญเรือง) หวยนํ้าขุน และหวยสมปอย รวม 16 ชนิด ไดแก รางจืดดอกแดง รางจืดดอกมวง ยอดิน สังหยู 
ขมิ้นขาว เจียวกูหลาน ปูเฒาทิ้งไมเทา โดไมรูลม ผักเชียงดา มะรุม ไพล ขมิ้น สมปอย ตะไครตน เสลดพังพอน และสมกุง
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 5) กระบวนการจดัการผลติผลพชืสมนุไพร
ใหมีคุณภาพ ไดรวบรวมและสรุปขอมูลกระบวนการ
จัดการผลิตผลพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพจากแปลงปลูก
วตัถดุบิสด จดัการจนเปนวตัถดุบิแหง และการเก็บรกัษา
วตัถดุบิแหง เพ่ือรอบรรจุในรปูแบบผลิตภณัฑตางๆ หรอื
รอจาํหนายตอไป สาํหรับเปนแนวการปฏิบตังิานในชุมชน
ทีป่ลกูพชืสมนุไพร 5 ชนดิ ไดแก ผกัเชยีงดา เจียวกูหลาน 
ปูเฒาทิง้ไมเทา ไพล และขมิน้ โดยปรบัใชแนวทางปฏิบตัิ
ที่ดีของโครงการหลวง จากการอบรมมาตรฐาน GAP 
และ GMP การศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ อางขาง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ลาํปาง จงัหวดั
ลําปาง และคูมือของกระทรวงสาธารณสุข

 6) การดาํเนนิงานของชมุชนในการคุมครอง
สมุนไพรและถ่ินกําเนิด ดําเนินการในพ้ืนที่บานปาเกี๊ยะ 
ศูนยฯ หวยน้ําขุ น เพื่อการคุ มครองสมุนไพรและ
ถิ่นกําเนิดครอบคลุมพ้ืนที่ปาของชุมชน 215 ไร โดย
รวมกับชุมชนคัดเลือกกิจกรรมดําเนินการ 8 กิจกรรม 
จาก 20 กิจกรรมตามแผนจัดการคุมครองสมุนไพรฯ 
ซึง่ยงัไมไดรบัการอนมุตัจิากกระทรวงสาธารณสขุ และได
ดาํเนนิงานทัง้ 8 กจิกรรม ไดแก (1) แตงตัง้คณะกรรมการ
อนุรักษสมุนไพรและถิ่นกําเนิด และบทบาทหนาที่ 
(2) จัดทําระเบียบการใชสมุนไพรในพื้นที่อนุรักษ 
(3) การรับรองหมอพื้นบานและเครือขายการรักษา
จากสาธารณสุข/ชุมชนอ่ืน โดยตํารับที่มีในชุมชน 
(4) กิจกรรมอบรม ทําสื่อ/หนังสือ ตํารา (5) สนับสนุน
การสรางมูลคาเพ่ิมของพืชสมุนไพร/ภูมิปญญาดาน
พืชสมุนไพรของชุมชน (6) สํารวจและศึกษาความ
หลากหลายของพืชสมุนไพรในพ้ืนที่เขตปาอนุรักษ บาน
ปาเกี๊ยะ (7) จดบันทึกภูมิปญญาเปนลายลักษณอักษร 
การบันทึกการรักษา และการคุ มครองภูมิป ญญา 
(8) พัฒนาการนําตํารับยาสมุนไพรใหบริการในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ

การรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
จากพืชสมุนไพรและตํารับยาพื้นบานของชุมชน

พื้นที่คุมครองสมุนไพรและถิ่นกําเนิด บานปาเกี๊ยะ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน

91

แผ
นท

ี่

3

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



2. การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร 
 2.1 ศึกษาองคประกอบทางเคมีจากสวนตางๆ ของสังหยู (ปที่ 1) พบวาสวนสกัดที่ใหฤทธ์ิที่ดีคือ สารสกัดท่ี 9 

สังหยูใบเขียว (เปลือก) สารสกัดที่ 15 สังหยูใบแดง (เปลือก) แตจากการใชในชุมชน สวนรากปมและใบเปนสวนที่มีการ
นําไปใช จึงนํามาศึกษาเพิ่มเติม โดยทําการสกัดแยกดวย partition technique ใชความแตกตางของข้ัวของตัวทําละลาย 
สารสกัดแตละสวนที่ได จึงนํามาตรวจสอบดวยเทคนิค Thin layer chromatography เปนการศึกษาขอมูลทางเคมีเบ้ืองตน
ของสวนสกัดทีใ่หฤทธิท์ีด่ ีซึง่การศึกษาเพ่ือหาสารองคประกอบสาํคญัจะทาํการแยกสารดวยการตดิตามฤทธิใ์นการศกึษาตอ 
ขณะนีย้งัไมทราบชนดิสาร เปนเพียงการจดัทาํ TLC chromatogram เพือ่เปรยีบเทยีบรปูแบบขององคประกอบทางเคมขีอง
แตละสวนเทานั้น ในการตรวจสอบใช UV 254, 366 nm และฉีดพนดวยนํ้ายาฉีดพน พบวา สวนสกัดมีรูปแบบองคประกอบ
ที่แตกตางกันอยางชัดเจน

 2.2 ศึกษาฤทธ์ิตอการเกิดออกซิเดชันและฤทธ์ิตอเซลลตับเพาะเล้ียง (in vitro) จากสวนตางๆ ของสังหยู 
การทดลองฤทธิ์ตานออกซิเดชั่น การทดลอง Cell proliferation assay และ Apoptosis analysis พบวา สารสกัดที่ 9 
สังหยูใบเขียว (เปลือก) และสารสกัดที่ 15 สังหยูใบแดง (เปลือก) ใหผลดใีนการตานออกซิเดช่ัน และการเกิด apoptosis 
โดยสวนฤทธิ์ apoptosis นั้นสามารถทําใหเกิดการตายของเซลลทั้งแบบ early และ late apoptosis ดังนั้นสารสกัดที่ 9 
สังหยูใบเขียว (เปลือก) และสารสกัดที่ 15 สังหยูใบแดง (เปลือก) จึงควรจะนําไปแยกหาสวนสกัดตอ เพื่อหาสารออกฤทธิ์
ที่จะนําไปศึกษาในสัตวทดลอง ศึกษาในมนุษย ควบคุมคุณภาพสารสกัด รวมทั้งจดสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

 2.3 ศึกษาความเปนพิษระยะยาว (180 วัน) ของสังหยูในสัตว ทดลองโดยปอนสารสกัดรากใหญสังหยูใบเขียว 
3 แบบคอื แบบที ่1 ขนาด 150 และ 50 มลิลกิรมัตอกิโลกรมั แบบที ่2 ขนาด 750 และ 250 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั แบบที ่3 
ขนาด 3,750 และ 1,250 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตลอด 180 วัน และสังเกตอาการ ลักษณะภายนอกและการตรวจสุขภาพสัตว
ตลอดการทดลอง รวมท้ังประเมินคาทางโลหิตวิทยา คาเคมีคลินิก และการตรวจพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในตางๆ 
พบวาการไดรบัสารสกัดรากใหญสงัหยใูบเขียว ตดิตอกนัเปนเวลานาน ไมกอใหเกดิความเปนพษิระยะยาว (180 วนั) ซึง่ขอมลู
ในสวนน้ีเปนสวนสําคัญที่สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการทดลองในมนุษย และข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ

สังหยูใบเขียว สังหยูใบแดง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูเกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพรและการใชประโยชนทางยาบนพื้นท่ีสูง บานปาเก๊ียะ ตําบลทากอ อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย รวม 6 แผน โดยประกอบดวยขอมูลชุมชน แผนการอนุรักษสมุนไพรและถ่ินกําเนิด 
และขอมูลพืชสมุนไพรพืชทองถิ่น จํานวน 140 ชนิด
2. องคความรูเกี่ยวกับชนิดพืชสมุนไพรและการใชประโยชนทางยาบนพ้ืนท่ีสูง บานก่ิวโปง อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จงัหวดัเชยีงใหม รวม 3 แผน จาํนวน 105 ชนดิ ชมุชนมพีชืสมนุไพรสาํหรบัปลกูในเชงิพาณชิย ในพืน้ที ่6 ชมุชน ไดแก 
ปากลวย ปางมะโอ โปงคํา (โปงคํา ศรีบุญเรือง) หวยนํ้าขุน และหวยสมปอย รวม 16 ชนิด ไดแก รางจืดดอกแดง 
รางจืดดอกมวง ยอดิน สังหยู ขมิ้นขาว เจียวกูหลาน ปูเฒาทิ้งไมเทา โดไมรูลม ผักเชียงดา มะรุม ไพล ขมิ้น สมปอย 
ตะไครตน เสลดพังพอน และสมกุง
3. ผลการศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร สังหยู
4. ผลความเปนพิษระยะยาว (เร้ือรัง) พบวาการปอนสารสกัดรากใหญสังหยูใบเขียวไมกอใหเกิดความเปนพิษ
ระยะยาว

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพร ทราบขอมูลสําคัญท่ีสามารถนําไปเปนขอมูล
พื้นฐานในการทดลองในมนุษย และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยตอไป
  2) เผยแพรองคความรูแกชุมชนและเยาวชน
  3) ตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑระดับชุมชนหรือปลูกสรางรายไดเสริม
  4) วิจัยตอย อดผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ดานขับสารพิษ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

มกีารคุมครองสมนุไพรพืน้ท่ีเขตอนรุกัษสมุนไพรและถ่ินกําเนดิ บานปาเกีย๊ะ ในพืน้ท่ีศนูยฯ หวยนํา้ขุน อาํเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 215 ไร
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2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลาย
 ทางชีวภาพ

จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพ้ืนที่สูง
มาอยางตอเนื่อง โดยการนําพืชบนพ้ืนที่สูงที่มีศักยภาพสามารถนํามาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเวชสําอางตางๆ 
ได ซึ่งสามารถตอยอดและใชประโยชนไดทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย กอใหเกิดการสรางรายไดและเพิ่มชนิดพืชทาง
เลือกหรือพืชเสริมใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได ซึ่งจะสงผลตอการอนุรักษและใชประโยชนพืชทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาตอยอดตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย

 ดําเนินการวิจัยและพัฒนาตอยอดเพ่ือยกระดับตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจัยใหสามารถนําไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชย โดยการคัดเลือกและประเมินศักยภาพผลิตภัณฑตนแบบจากปที่ผานมา แลวนําไปผลิตเชิงปริมาณ (scale up) 
ในเชิงพาณิชย ทดสอบตลาด และการยอมรับจากผูบริโภค โดยมีผลิตภัณฑตนแบบท่ีมีศักยภาพ 12 ผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑขจัดรังแค 4 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสําหรับผมรวงมาก 2 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑนํ้ามันเช็ดลางเคร่ืองสําอาง 2 สูตร 
และผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก 2 สูตร ซึ่งไดรับการยอมรับจากลูกคาเปนอยางดี และไดสงมอบผลิตภัณฑตนแบบจากการ
วิจัยใหมูลนิธิโครงการหลวงไปใชประโยชน 6 ผลิตภัณฑ ประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑนํ้ามันลางเคร่ืองสําอางชนิดกันนํ้า 
(Cleansing oil) (2) สบูเหลวอาบนํ้าและสระผมสําหรับเด็ก (Baby head to toe wash) (3) แชมพูสมุนไพรขจัดรังแค
(Anti dandruff shampoo) (4) ครีมนวดสมุนไพรขจัดรังแค (Anti dandruff conditioner) (5) ทรีตเมนทมาสคสมุนไพร
ขจัดรังแค (Anti dandruff treatment mask) และ (6) เซรั่ม
สมุนไพรขจัดรังแค (Anti dandruff hair serum)

ในสวนของผลติภณัฑจากการวจิยัมกีารตอยอดและนาํไป
ใชประโยชนในระดับชุมชน ทําการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ
ผลิตภณัฑทีเ่หมาะสมกบัชมุชน ไดผลิตภณัฑชาชงสมนุไพร 2 สตูร
ที่มีรสชาติตามความตองการของเกษตรกร ไดแก (1) ชาชง
หญาหวานผสมมินต และ (2) ชาชงหญาหวานผสมชาเมี่ยง

นอกจากน้ียังไดเพาะขยายพันธุพืชที่เปนวัตถุดิบสําคัญ
ในการเปนสวนประกอบของผลติภณัฑสําหรบัเสนผม (Hair care) 
โดยทาํการเพาะขยายพนัธุเพือ่เพิม่ปรมิาณวตัถดุบิ และเปนแหลง
ผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตามความตองการของโรงงานแปรรูป 
ในระยะแรกไดทาํการขยายพนัธุวานนํา้ในพืน้ทีบ่านหวยโปงพฒันา 
อาํเภอไชยปราการ จงัหวัดเชียงใหม และกะเม็งทาํแปลงทดสอบ
ในพื้นที่บานฟาสวย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการ
เจรญิเตบิโตไดเปนอยางดี นาํวตัถดุบิทีเ่พาะปลกูในพ้ืนทีด่งักลาว
มาทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนจะนํามาใชประโยชนตอไป

ยื่นจดทรัพยสินทางปญญาเพื่อคุมครองผลงานวิจัยของ
สถาบัน จํานวน 3 รายการ ไดแก (1) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุง
ผิวรอบดวงตาจากสารสกัดคาเทชิน (2) สูตรตํารับผลิตภัณฑ
นํา้มนัลางเคร่ืองสาํอาง และ (3) สตูรตํารบัผลติภณัฑยบัยัง้เชือ้รา
สาเหตุรังแค

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

ตัวอยางผลิตภัณฑตนแบบเชิงพาณิชย

94 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบสําหรับแมและเด็ก
 การพฒันาผลติภณัฑตนแบบสาํหรบัแมและเดก็ท่ีมสีวนผสมจากพืชบนพืน้ทีส่งู เชน นํา้มนัอาโวคาโด นํา้มนังาขีม้อน 

และนํ้ามันรําขาว ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีในดานตางๆ ไดแก สี กลิ่น ความมัน ความเหนอะหนะบนผิว ประสิทธิภาพ
การซึมผานลงไปในผิวหนัง ความเขากันไดในตํารับ รวมถึงปญหาการเหม็นหืนของนํ้ามันท่ีจะสงผลตอการพัฒนาตํารับ 
โดยนํามาพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก 3 ชนิด ไดแก นํ้ามันบํารุงผิวสําหรับแมและเด็ก ผลิตภัณฑทาผื่นผาออม 
และผลติภณัฑบรรเทาอาการหวันมแตกสาํหรบัมารดาใหนมบตุร ซึง่มปีระสทิธภิาพดเีทียบเทาผลติภณัฑทีม่จีาํหนายในทองตลาด 
มีความคงตัวดี และไดรับความพึงพอใจโดยรวมในอาสาสมัครอยูในเกณฑดีมาก โดยไมกอใหเกิดการแพในอาสาสมัคร

ตนแบบผลิตภัณฑครีมทาผื่นผาออมในเด็ก (ก) นํ้ามันบํารุงผิวสําหรับแมและเด็ก (ข) บาลมบรรเทาอาการหัวนมแตก (ค) 

3. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
 นาํวตัถดุบิจากชาเม่ียงและน้ํามนังาข้ีมอนมาพัฒนาเปนผลติภณัฑเสริมสขุภาพสําหรับผูสงูอายุทีม่ปีระสิทธภิาพใน

การปองกนัการเกดิโรคอลัไซเมอร โดยนาํนํา้มนังาขีม้อนมาสกดัเยน็เอานํา้มนัออกมา น้ํามนัทีไ่ดมลีกัษณะเหลอืงใส หนดืเลก็นอย 
ไมมีกลิ่นเหม็นหืน และไมเกิดไขเมื่อต้ังไวที่อุณหภูมิหอง เมื่อทําการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ พบวา นํ้ามันงาขี้มอนมี 
โอเมกา-3 ในปริมาณสูง และมี โอเมกา-6 และ โอเมกา-9 เปนองคประกอบ เมื่อวิเคราะหคา peroxide value ของนํ้ามันงา
ขี้มอน พบวามีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนการศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมอะเซติลโคลีน 
เอสเตอเรส ฤทธิต์านออกซเิดชนั และฤทธ์ิยบัยัง้การเกาะกลุมของแอมลัลอยด เบตา พบวา สารสกดัชาเมีย่งและนํา้มนังาขีม้อน
มฤีทธิใ์นการยบัยัง้เอนไซมอะเซตลิโคลนีเอสเตอเรส มฤีทธิย์บัยัง้การเกดิออกซิเดชนัของกรดไขมนั และมีฤทธิย์บัยัง้การเกาะกลุม
ของแอมัลลอยด เบตา นอกจากนีผ้งชาเม่ียงพบฤทธิย์บัยัง้เอนไซมอะเซตลิโคลนีเอสเตอเรส และฤทธิย์บัยัง้การเกาะกลุมของ
แอมัลลอยด เบตาเทานั้น จากนั้นนํามาตั้งตํารับได 3 ตํารับ คือ ตํารับแคปซูลผงชาเมี่ยง ตํารับแคปซูลแกรนูลผงชาเมี่ยง
ผสมสารสกัดชาเมี่ยง และตํารับแคปซูลแกรนูลผงชาเมี่ยงผสมสาร
สกดัชาเมีย่งและนํา้มนังาข้ีมอน พบวา ตาํรับทีพ่ฒันาขึน้มคีณุสมบตัิ
ที่ดีทั้งในดานปริมาณความชื้น การไหล การแตกตัว ขนาดอนุภาค
และการกระจายขนาดอนุภาค

 จากนั้นนําแคปซูลชาเมี่ยงทั้ง 3 ตํารับไปทดสอบความ
คงสภาพ และหาปริมาณสารสําคัญฟนอลิค เทียบเทา gallic acid 
และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของท้ัง 3 ตํารับ พบวา ตํารับแคปซูล
แกรนูลผงชาเมี่ยงผสมสารสกัดชาเมี่ยงและนํ้ามันงาขี้ม อนมี
คุณลักษณะและความคงตัวที่ดีเพื่อใชเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตอไป

(ก)(ก) (ข)(ข) (ค)(ค)

รับ คือ ตํารับแคปซูลผงชาเมียง ตํารับแคปซูลแกรนูลผงชาเมียง
ผสมสาร
ณสมบตัิ
อนุภาค

บความ
ic acid 
แคปซูล
้มอนมี
อาหาร

ตนแบบแคปซูลแกรนูลผงชาเมี่ยง
ผสมสารสกัดชาเม่ียง

95

แผ
นท

ี่
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4. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเวชสําอางบํารุงผิวหนาสําหรับกลางคืน
 นําสารสกัดคาเทชินจากชาเมี่ยงหมักและสารสกัดฟกขาวที่มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ ABTS+ และ

ยับยั้งเอนไซมไทโรสิเนสไดดี มาพัฒนาตํารับผลิตภัณฑเวชสําอางในรูปแบบครีมบํารุงผิวหนาสําหรับกลางคืน 2 ตํารับ ไดแก 
(1) ตํารับคาเทชินมีเนื้อครีมเนียน กลิ่นหอม มีสีเนื้อออนเกือบขาว และ (2) ตํารับฟกขาวที่มีลักษณะเน้ือครีมเนียน กลิ่นหอม 
สีเหลืองออนเกือบขาว ซึ่งผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาสําหรับกลางคืนดังกลาวมีคุณสมบัติในการฟนฟูและชะลอการเกิด
ริ้วรอยบนใบหนา พรอมปรับสภาพผิวเสียหมองคล้ําใหแลดูขาวกระจางใส นุมเนียน มีความคงสภาพท่ีดี ไมกอใหเกิด
การระคายเคืองในอาสาสมัคร และผานการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครอยูในเกณฑดีมาก

5. การศกึษาคุณลกัษณะทางเภสัชเวช และขอกาํหนดมาตรฐานวตัถดุบิสมนุไพร และสารสกัดพชืทองถิน่บนพ้ืนทีส่งู
ที่ใชในผลิตภัณฑเวชสําอางของมูลนิธิโครงการหลวง

 ทําการศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชเวท และขอกําหนดมาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดจากชาเม่ียง ทั้งสดและหมัก 
หญาถอดปลอง และเยื่อหุมเมล็ดฟกขาว ซึ่งมีการนําไปใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเวชสําอางของมูลนิธิโครงการหลวง 
สําหรับใชในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสารสกัดที่ใชเตรียมผลิตภัณฑพืชสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวง โดยการนํา
ไปวิเคราะหเครื่องยาของชาเมี่ยงสด ชาเมี่ยงหมัก หญาถอดปลอง และเย่ือหุมเมล็ดฟกขาว ตามขอกําหนดของ Thai Herbal 
Pharmacopoeia และ WHO ประกอบดวย การหาปริมาณความชื้นโดยหานํ้าหนักท่ีหายไป ปริมาณเถารวม ปริมาณเถา
ไมละลายในกรด ปริมาณน้ํามันระเหย และปริมาณสารสกัดดวยวิธีสกัดเย็น จากการวิเคราะหเครื่องยาในครั้งนี้ สามารถนํา
ขอมูลไปจัดทําขอกําหนดมาตรฐานวัตถดุิบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดใหมีความสมํ่าเสมอกอนที่จะ
ใชเตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอางของมูลนิธิโครงการหลวงตอไป

6. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางนาโนสําหรับเสนผม
ทําการศึกษาขอมูลพืชทองถ่ินบนพ้ืนที่สูงที่มีการนํามาใชกับเสนผมและหนังศีรษะ ประกอบดวย หญาถอดปลอง 

วานนํ้า ขิง ไพล ขา ขมิ้น โรสแมรี่ ออริกาโน ลาเวนเดอร งาขี้มอน มะเยาหิน และรําขาว พบวา สารสกัดหญาถอดปลองมี
ความปลอดภัยและมีฤทธิ์กระตุนการงอกของเสนผมดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดวานนํ้า สารสกัดไพล และสารสกัดขิง 
ตามลําดับ จากน้ันนําไปพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑกระตุนการงอกของเสนผมนั้นเลือกระบบนําสงไขมันอนุภาคนาโนพ้ืนที่
ดีที่สุด ประกอบไปดวย GMS-2 นํ้ามันรําขาว Span 20 และนํ้ากลั่น ซึ่งมีคุณลักษณะและความคงตัวดี จึงไดนําไปประเมิน
ความพึงพอใจตนแบบผลติภณัฑ ในอาสาสมคัร เปรียบเทยีบกบัผลติภณัฑทีม่จีาํหนายในทองตลาด ซึง่พบวาตนแบบผลติภณัฑ
จากการวิจัยไดรับความพึงพอใจสูงที่สุด ทั้งในดานลักษณะและเนื้อผลิตภัณฑ สี กลิ่น ความมันหรือการเหนอะเหนียว 
และความเหมาะสมกับการใชกับเสนผมและหนังศีรษะ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ผลิตภัณฑตนแบบในระดับหองปฏิบัติการ จํานวน 7 ผลิตภัณฑ
2. สงมอบผลิตภัณฑตนแบบจากการวิจัยใหมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 6 ผลิตภัณฑ
3. ผลิตภัณฑจากการวิจัยมีการตอยอดหรือนําไปใชประโยชนในระดับชุมชน จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การวิจัยและพัฒนาตอยอดตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
  2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรสําหรับใชในกระบวนการผลิตเวชสําอางของมูลนิธิ
โครงการหลวง
  3) จัดทํารางขอกําหนดสําหรับนําไปใชในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใหมีความสมํ่าเสมอกอนที่จะใช
เตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอางของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูผูบริโภคตอไป
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 2.1 สงมอบตนแบบผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 6 ผลิตภัณฑ ไดแก
  1) นํ้ามันลางเคร่ืองสําอาง (Cleansing oil)
  2) สบูเหลวอาบน้ําและสระผมสําหรับเด็ก (Baby head to toe wash)
  3) แชมพูสมุนไพรขจัดรังแค (Herbal Anti-dandruff shampoo)
  4) ครีมนวดผมสมุนไพรขจัดรังแค (Anti-dandruff conditioner)
  5) ทรีตเมนทสมุนไพรขจัดรังแค (Anti-dandruff treatment mask)
  6) เซรั่มสมุนไพรขจัดรังแค (Anti-dandruff hair serum)
 2.2 รางทรัพยสินทางปญญาเพ่ือคุมครองผลงานวิจัยของสถาบัน จํานวน 3 รายการ ไดแก
  1) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดคาเทชิน
  2) สูตรตํารับผลิตภัณฑนํ้ามันลางเครื่องสําอาง
  3 ) สูตรตํารับผลิตภัณฑยับยั้งเชื้อราสาเหตุรังแค
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3. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพ
 บนพื้นที่สูง

พื้นท่ีสูงเปนแหลงตนนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ มีพรรณพืชและจุลินทรียที่มีประโยชน สามารถนําไปผลิตเปน
ชวีภณัฑเกษตรหรอืผลติภณัฑทดแทนสารเคมทีีม่คีณุภาพในหลากหลายรปูแบบ สาํหรบัใชเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิบนพืน้ทีส่งู
เพือ่ลดผลกระทบจากการใชสารเคมทีีไ่มถกูตองและสรางความปลอดภยัใหกบัเกษตรกรผูบรโิภคและสิง่แวดลอม กจิกรรมวจิยั
ตลอดระยะเวลา 3 ป ประกอบดวย การคัดเลือกชนิดพืชและสายพันธุจุลินทรียตามคุณสมบัติที่ตองการ วิจัยและพัฒนา
เปนตนแบบสารชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมี พรอมคัดเลือกวิธีการใช จากนั้นนําไปทดสอบและประเมินผลการใชจนได
ผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของเกษตรกร สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสีเทา Botrytis cinerea ของพริกหวาน เปนงานวิจัยปที่ 1 
ไดคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกษ ไอโซเลท 28 และ 98 ที่มีประสิทธิภาพยับยั้งเสนใยราสาเหตุโรคสูงถึง 90 และ 80 เปอรเซ็นต 
มาเปนสวนประกอบหลักของการผลิตเปนผงชีวภัณฑ ซึ่งการเพ่ิมปริมาณเช้ือทั้ง 2 ชนิด ในอาหารเล้ียงเช้ือแบบเหลวสูตร
แปงถั่วเหลือง และสูตรเมล็ดถั่วเหลือง pH 6 เลี้ยงนาน 3 วัน ทําใหเช้ือเจริญดีที่สุด ×1010 cfu/ml โดยมีตนทุนคาอาหาร 
5.36 และ 3.26 บาทตอลิตร ตามลําดับ

2. การวจิยัและพฒันาชวีภณัฑปองกันกาํจดัโรคแผลเนาของอาโวคาโด เปนงานวจิยัตอเนือ่งปที ่2 ไดคดัเลือกวิธี
การใชตนแบบผงชีวภัณฑที่ผลิตจากเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษ ไอโซเลท SDF เปรียบเทียบอัตราผสมและระยะเวลาการฉีดพน
สารแขวนลอยของผงชีวภัณฑเขาตนอาโวคาโด โดยพบวาตนแบบผงชีวภัณฑ อัตรา 150 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร พนทุก 14 วัน 
ใชนานตอเนือ่ง 3 เดอืน สามารถควบคุมอาการแผลเนาทีโ่คนและลาํตนได 40 เปอรเซน็ต มตีนทนุคาชวีภณัฑ 3.97 บาทตอตน 
ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากับการฉีดสารฟอสโฟนิคแอซิดเขาตนอาโวคาโด ทุก 30 วัน ที่มีตนทุนคาสาร 18 บาทตอตน

ลักษณะเช้ือแบคทีเรียท่ีแยกไดจากตนพืชและดิน

อาการโรคลําตนเนาของพริก

ลักษณะการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคแผลเนาอาโวคาโด
ของตนแบบชีวภัณฑ SDF

โรคแผลเนาของอาโวคาโด
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3. การวิจัยและพัฒนาปุยอินทรีย เปนงานวิจัยตอเนื่องปที่ 2 ผลการคัดเลือกวิธีการผลิตตนแบบปุยอินทรียที่ผสม
จลุนิทรียสงเสริมการเจรญิเตบิโตพชื 2 สายพนัธุ คอื การหมกัผงหัวเชือ้จลุนิทรยี MN6 สตูรเพอรไลทกบัปุยโครงการผกัอนิทรยี 
(อัตรา 1:4) นาน 1 เดือน ใหความเขมขนเช้ือ 10.40 log CFU/g ไมแตกตางกับสูตรไดอะตอมไมทผสมกับปุยอินทนนท 
ที่ไดเชื้อ 10.32 สวนจุลินทรีย FT2 เพิ่มปริมาณไดดีหลังนําผงหัวเช้ือสูตรเพอรไลทผสมกับปุยโครงการผักอินทรียและ
ปุยแมทาเหนือไดเชื้อเขมขน 9.29 และ 8.87 log CFU/g การใหปุยอินทรียที่ผลิตจากปุยอินทนนทผสมผงหัวเช้ือ perlite 
และ diatomite ชวยทําใหนํ้าหนักสดของเบบี้คอสสูงถึง 185.14 และ 137.45 กรัมตอตน ซึ่งมากกวาวิธีการของเกษตรกร

ผงหัวเชื้อแตละสูตรวัสดุรองรับ

แปลงทดสอบการปองกันกําจัดแมลงวันเจาะลําตนถั่วแขก
ระบบ GAP

4. การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ
ชวีภาพเกษตรจากผลงานวิจยัแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 
พบวา (1) การใชสารไลแมลงสูตรครีมรวมกับชีวภัณฑเช้ือรา
สาเหตุโรคแมลง อัตรา 250 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงวันเจาะลําตน
ถั่วแขกระบบ GAP ดีกวาการฉีดพนสารเคมีของเกษตรกร 
สงผลใหไดนํ้าหนักผลิตผล 52.93 กิโลกรัม ตอพื้นที่ 1 งาน 
มีตนทุนคาสาร 85.89 บาท และเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ในระดับที่ดี แตในแปลงระบบอินทรียซึ่งฉีดพนเฉพาะ
ชีวภัณฑเช้ือราสาเหตุโรคแมลงใหผลไมดี ตนถั่วแขกแสดง
อาการเหี่ยวและแหงตายสูงถึง 100 เปอรเซ็นต (2) การใช
ตนแบบกับดักแบบครอสรวมกับสารดึงดูดดวงหมัดผักใน 
paraffin gel และการหยดสารดงึดดูในสาํล ีสามารถดกัจบัดวง
หมดัผกัแถบลายในแปลงผกักาดขาวปลไีดสงูสดุ 26,042 ตัว 
และ 25,568 ตัว หลังติดตั้งนาน 28 วัน ทําใหเกษตรกร
มีความพึงพอใจสูงมาก (3) ผลการใชชีวภัณฑที่ผลิตจาก
แบคทีเรียปฏิปกษ MTR13 เพื่อปองกันกําจัดโรคเห่ียว
จากเชือ้แบคทีเรยี Ralstonia solanacearum ของปทุมมา 
ตองทดสอบยืนยันผลในปตอไปอีกครั้ง (4) การรองกนหลุม
กอนปลูกตนกลาดวยผงชีวภัณฑลดปริมาณโลหะหนักในดิน
ที่ผลิตจากไดอะตอมไมทและปูน อัตรา 1 ชอนชา รวมกับ
การราดสารละลาย 0.1 เปอรเซ็นต ของเฟอรรัสซัลเฟต กับดักสารดึงดูดดวงหมัดผักแถบลาย

ตนเบบ้ีคอสที่ใชปุยอินทรียที่มีหัวเชื้อ MN6 และ FT2
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(Fe2+) ลงดินตอเนื่อง 2 ฤดูกาล ทําใหอาซินิคทั้งหมด อาซินิคที่ละลายนํ้า และอาซินิคที่จับกันอยางหลวมมีปริมาณลดลง 
ในทางตรงขามอาซินิคที่จับกันอยางแข็งแรงมีปริมาณเพิ่มขึ้น และตรวจไมพบอาซินิคในใบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ดี

5. การวจิยัและพฒันาชีวภณัฑปองกนักําจดัไรแดงของกหุลาบ เปนงานวจิยัตอเนือ่งปที ่2 ไดคดัเลือกวธิกีารผลติ
ตนแบบชีวภัณฑแบบผงที่ผลิตจากเชื้อรา Beauveria bassiana หรือ Metarhizium anisopliae โดยสามารถเล้ียงเช้ือทั้ง 
2 ชนิด ในอาหารเหลวสูตรปลายขาวเหนียวตมปนละเอียดผสมยีสตสกัด หรืออาหารขาวโพดเล้ียงสัตวบดละเอียด จากนั้น
ผสมสารแขวนลอยเช้ือรา B. bassiana ทีเ่ลีย้งไดกบัแปงสาลีผสมทัลคมั สวนเชือ้รา M. anisopliae ตองผสมกับเมลด็ขาวโพด
บดละเอียด อัตรา 15:40 บมเชื้อ 7-10 วัน ไดเชื้อ ×1010 โคนิเดียตอกรัม นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 40 °C จนแหง และบดเปนผง 
มีอายุการเก็บรักษามากกวา 6 เดือน ตนทุนการผลิต 72.00 และ 63.20 บาทตอกิโลกรัม อัตราการใช 60 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 
ฉีดพนทุก 7 วัน มีตนทุนการใช 15.20 บาท ตอไรตอครั้ง

ลักษณะผงชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุโรคของไรแดง

ลักษณะแผลขีดสีขาวบนดอกเบญจมาศ
ที่เพลี้ยไฟเขาทําลาย

ไรแดงที่ถูกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงทําลาย

แปลงทดสอบสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ

6. การศึกษาและคดัเลอืกสารดงึดดูเพล้ียไฟของเบญจมาศ เปนงานวจิยัตอเนือ่งปที ่2 ไดตนแบบสารดงึดดูเพลีย้ไฟ
ที่ผลิตจากสารละลายดอกไมวงศ Asteraceae สกัดดวยน้ําที่เติมสารรักษาสภาพวิตามิน E ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต
โดยนํา้หนกั และใช paraffin gel เปนตัวกลางชะลอการระเหยของสาร สารดงึดดูตองใชรวมกบักับดกัรปูแบบขวดน้ําพลาสตกิ
สีฟา ติดตั้งกับดักในโรงเรือนระยะ 4 เมตร ตั้งแตดอกเร่ิมแยมสีจนถึงระยะเก็บเก่ียว เปล่ียนสารดึงดูดทุก 21 วัน มีตนทุน
การใช 508.38 บาท ตอโรงเรือน 6×24 เมตร ตอฤดูกาล
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7. การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ เปนงานวิจัยตอเนื่องปที่ 2 
ไดตนแบบชีวภัณฑแบบผงที่ผลิตจากเชื้อแอคติโนมัยซีส CEN26 โดยเลี้ยงหัวเช้ือในอาหารเหลวสูตร Soytone นาน 3 วัน 
จากนั้นเพิ่มปริมาณเชื้อในอาหารเหลว Molass yeast อัตราสวน 1:3 ที่อุณหภูมิหอง นาน 5 วัน ผสมผงหัวเช้ือในแปงทัลคัม 
นําไปอบที่อณุหภูมิ 35 °C จนแหง และผสมกับวัสดุรองรับสูตรโซเดียมไบคารบอเนต บดเปนผงละเอียด มีอายุการเก็บรักษา
ไมเกิน 8 เดือน ตนทุนการผลิต 90.75 บาทตอกิโลกรัม อัตราการใช 7.5 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทุก 3 วัน ตั้งแตระยะ
เริ่มติดดอก มีตนทุนการใช 0.144 บาท ตอตารางเมตรตอ

8 . การวิจยัและพัฒนาชีวภณัฑปองกนักําจดัโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ เปนงานวจิยัตอเน่ืองปที ่2 ไดตนแบบ
ชีวภัณฑแบบผงที่ผลิตจากแบคทีเรีย AK-MCL5 เริ่มจากเลี้ยงหัวเช้ือในอาหารเหลวสูตร Nutrient และเพิ่มปริมาณเชื้อ
ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ในอาหารเหลวกากถั่วเหลือง ที่อุณหภูมิหองนาน 5 วัน นําตะกอนเซลลผสมกับทัลคัมและ
คารบอกซี่ เมทิล เซลลูโลส จากนั้นอบที่อุณหภูมิ 35 °C 12 ชั่วโมง และบดเปนผงละเอียด มีอายุการเก็บรักษาไมเกิน 8 เดือน 
ตนทุนการผลิต 114.33 บาทตอกิโลกรัม อัตราการใช 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7 วัน มีตนทุนการใช 300.91 บาท 
ตอ 300 ตนตอครั้ง นอกจากนี้การฉีดพน petroleum oil อัตรา 3 เปอรเซ็นต ยังใหผลดีเชนกัน

อาการกลีบเนาหลังการปลูกเชื้อสาเหตุโรค

ตนเบญจมาศในการคัดเลือกอัตราการใชชีวภัณฑ

ลักษณะผงหัวเชื้อแบบแหง

ผลการใชชีวภัณฑในการกําจัดอาการจุด
สนิมขาว
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. เชื้อแบคทเีรยีปฏปิกษทีม่คีณุสมบตัยิบัยัง้การเจรญิเตบิโตเชือ้รา Botrytis cinerea สาเหตโุรคผลเนาลาํตนเนา
ของพริก 2 สายพันธุ และวิธีการเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณ 2 วิธีการ
2. ตนแบบผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสงเสริมการเจริญเติบโตพืช 6 ผลิตภัณฑ ไดแก ชีวภณัฑปองกันกําจัด
โรคแผลเนาของอาโวคาโด ปุยอินทรีย ชีวภัณฑปองกันกําจัดไรแดงของกุหลาบ สารดึงดูดเพล้ียไฟของเบญจมาศ 
ชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ ชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีสําหรับปองกันกําจัด
โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ
3. ผลการใชผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากผลงานวิจัยดานประสิทธิภาพ รูปแบบ และวิธีการใชงาน จํานวน 4 ชนิด
ผลิตภัณฑ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) แบคทีเรียปฏิปกษ 2 สายพันธุ และวิธีการเลี้ยงเชื้อ 2 วิธีการ นําไปวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดตนแบบ
ชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคลําตนเนา Botrytis ของพริก พรอมทั้งศึกษาและคัดเลือกวิธีการใชงาน
  2) ตนแบบผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช 5 ชนิด ไดแก
   2.1) ชีวภัณฑปองกันกําจัดไรแดงของกุหลาบ
   2.2) ชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคราสีเทาของกุหลาบ
   2.3) ชีวภัณฑปองกันกําจัดราสนิมขาวของเบญจมาศ
   2.4) สารทดแทนสารเคมีปองกันกําจัดราสนิมขาวของเบญจมาศ
   2.5) ชวีภณัฑปองกันกาํจัดโรคเห่ียวของปทุมมา โดยนําไปทดสอบประสิทธภิาพรวมกับเกษตรกรในแปลง
ปลูกพืช
  3) สารดึงดูดเพล้ียไฟของเบญจมาศ นําไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงาน
ของผลิตภัณฑกับพืชชนิดอื่น
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย

 สงมอบผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือนําผลิตและจําหนายใหกับเกษตรกร 3 ชนิด ไดแก
 1) สารไลแมลงวันเจาะลําตนถั่วสูตรครีม
 2) ชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงวันเจาะลําตนถั่ว และ
 3) สารดึงดูดดวงหมัดผักแถบลาย 
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แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงแผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นท่ีสูง
การวิจัยเชิงพื้นที่ และการทดสอบการวิจัยเชิงพื้นท่ี และการทดสอบ

องคความรูโครงการหลวงองคความรูโครงการหลวง



แผนงานการวิจัย
ระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงการวิจัยเชิงพื้นที่
และการทดสอบองคความรูโครงการหลวง

การวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมสีวนรวม ทีม่เีปาหมายเพือ่พฒันาองคความรูรวมกบัเกษตรกรและนกัพฒันา ในการแกไข
ปญหาและยกระดับการเกษตรของทองถิ่น โดยคํานึงถึงความสมดุลของระบบเกษตร 4 มิติ ไดแก ผลิตภาพ (productivity) 
เสถียรภาพ (stability) ความยั่งยืน (sustainability) และความเสมอภาค (equity) ในชุมชนบนพื้นที่สูง 5 ภูมิสังคม ไดแก 
ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน ชุมชนปาเมี่ยง ชุมชนทํานาเปนหลัก ชุมชนขาวไร-ขาวโพด และเขตรอน โดยการประยุกตใช
องคความรูโครงการหลวง รวมทั้งการบูรณาการภูมิปญญาของทองถิ่นและวิทยาการ ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 6 แหง รวมกับเกษตรกรจํานวนทั้งสิ้น 112 ราย ดังนี้

1. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนท่ีมีฐานจากการปลูกฝน ดําเนินการวิจัยตอเนื่องเปนปที่ 3 
รวมกับเกษตรกร 38 ราย ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืนขุนต่ืนนอย 
อําเภอออมกอย จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 3 โครงการยอย ไดแก (1) การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวนาบนพ้ืนที่สูง (2) การศึกษาวิธีการบํารุงดินที่เหมาะสมกับการจัดการแปลงกาแฟอราบิกา
ในระบบอินทรีย และ (3) การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกเพื่อสรางรายไดที่เหมาะสมกับพื้นที่

2. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่ปลูกขาวไรขาวโพด ดําเนินการวิจัยตอเน่ืองเปนปที่ 3 
ประกอบดวย 2 โครงการยอย คอื (1) การศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือทดแทนการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว โดยทดสอบเทคโนโลยี
ชนิดและพันธุไมผลผสมผสานในระบบอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นลาดชัน รวมท้ังมันเทศญ่ีปุนและถั่วลิสงในพื้นท่ีนาหลังการ
เก็บเกี่ยวขาว รวมกับเกษตรกรจํานวน 22 ราย ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงโปงคํา อําเภอสันติสุข 
จังหวัดนาน และ (2) การศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร ไดแก การเพ่ิมผลผลิตขาวนา
บนพื้นที่สูง โดยการผลิตเมล็ดพันธุขาวที่บริสุทธิ์รวมกับการเลี้ยงปลาในนาขาว การปลูกขาวไรในระบบอนุรักษดินและนํ้า 
เพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน และการทดสอบชนิดพืชทางเลือกสําหรับเปนแหลงอาหารและสรางรายได รวมกับ
เกษตรกร 27 ราย ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

3. ชดุโครงการวจิยัระบบเกษตรแบบมสีวนรวมในชมุชนทาํนาบนพืน้ทีส่งู ดาํเนนิการวจิยัเปนปที ่1 ใน โครงการพฒันา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยการศึกษาทุนการดํารงชีพและคุณสมบัติ
ของระบบเกษตรของกลุมบานนํารอง เพื่อนําไปสูการคัดเลือกโจทยวิจัยรวมกับชุมชนโดยใชหลักเกณฑ 3 ประการ ไดแก 
การกระจายของปญหาที่เปนปญหาของคนสวนใหญ ความสําคัญของปญหาตอระบบการเกษตรของชุมชน และความรุนแรง
ของปญหา ซึ่งมีผลการคัดเลือกโจทยวิจัย คือ การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูขาวนาแบบผสมผสาน และการทดสอบชนิด
พืชทางเลือกในแปลงไรหมุนเวียนบนพ้ืนที่ดอนรวมกับเกษตรกรจํานวน 9 ราย

4. ชดุโครงการวจิยัระบบเกษตรแบบมสีวนรวมในชุมชนปาเมีย่ง ดาํเนนิการวจิยัเปนปที ่1 ในโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงปาแป ตาํบลปาแป อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม ประกอบดวย การสาํรวจภาวะเศรษฐกจิครวัเรอืนของ
ประชากรเพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ระยะตอไป และการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชและเล้ียงสัตวเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการสรางรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ รวมกับเกษตรกร 7 ราย ไดแก การทดสอบเปรียบเทียบวิธีการ
ปลูกฟกทองญ่ีปุนหลังนาแบบจัดเถาและแบบ ขึ้นคาง และการศึกษาลักษณะของโกนผึ้งท่ีมีผลตอการเขาทํารังของผึ้งโพรง
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5. ชุดโครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในพื้นที่เฉพาะ ดําเนินการวิจัยเปนปที่ 1 ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ที่ไดศึกษาความตองการของตลาดในแตละระดับเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการ
ตลาดของสินคาเกษตรในพ้ืนทีค่ลองลาน และการทดสอบปลูกพชืทางเลือกท่ีเหมาะสมกับพืน้ทีท่ีม่ภีมูอิากาศรอนแลงรวมกับ
เกษตรกรจํานวน 9 ราย ไดแก นอยหนาพันธุเพชรปากชอง มันเทศรวมกับการปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพื่อบํารุงดิน และพืชผัก
ในโรงเรือนที่มีราคาสูงในชวงเทศกาลกินเจ 

1. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน

ดาํเนินการศึกษาในพ้ืนทีน่าํรอง คอื โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนทีป่ลกูฝนอยางย่ังยนื
ขุนตื่นนอย ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน มีความสูง 800-1,200 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล ประชากรเปนชนเผากะเหรี่ยง ดํารงชีพดวยการปลูกขาวไรเปนหลัก ปลูกขาวนาอยางเดียวไมมีการ
ใชประโยชนจากพื้นที่นาในการปลูกพืชอื่นๆ เกษตรกรบางกลุมจะเก็บของปาขาย และกลุมสตรีจะทอผาขาย ผลการสํารวจ
ขอมูลเศรษฐกิจครัวเรือนของเกษตรกรในป พ.ศ. 2552 พบวาเกษตรกรมีรายไดตํ่าเฉลี่ย 23,112 บาท/ครัวเรือน/ป

จากผลการวิเคราะหระบบเกษตรของชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ขุนตื่นนอย 4 มิติ พบวามิติดานผลิตภาพ การปลูกขาว
นาของเกษตรเร่ิมประสบปญหาการระบาดของเพล้ียกระโดด ซึ่งสงผลใหผลผลิตขาวนาของเกษตรลดลงรอยละ 20-35 
ในป พ.ศ. 2559 และพบการระบาดทุก 3-5 ป มิติดานเสถียรภาพ เกษตรกรมีพืชทางเลือกจํากัด ซึ่งมีเพียงพืชสรางรายได
หลักที่ สวพส. นําไปสงเสริม คือ กาแฟอราบิกา และรายไดเสริมจากการปลูกพืชผักทองถิ่นคือหอมชูและคะนาดอย มิติดาน
ความย่ังยนื การปลูกกาแฟอินทรียภายใตรมเงารวมกับปาไมและบางพ้ืนท่ีมคีวามลาดชัน เกษตรกรไมนยิมใชปุยเคมี จงึจาํเปน
ตองมีการบํารุงความอุดมสมบูรณของดินดวยปุยอินทรียเพื่อใหตนกาแฟใหผลผลิตที่สม่ําเสมอและมีคุณภาพ และมิติดาน
ความเสมอภาค พบวามีครัวเรือนรอยละ 40 ของประชากรท้ังหมดใน 19 หมูบาน 686 ครัวเรือน ที่มีพื้นท่ีเหมาะสมกับ
การปลกูกาแฟ และยงัพบการลักลอบปลกูฝนในพ้ืนที ่จงึดาํเนนิการวจิยัเพือ่สนบัสนนุแกปญหาและยกระดบัการพฒันาระบบ
เกษตรของพื้นที่ โดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร 38 ราย ใน 4 หยอมบาน ประกอบดวย 3 โครงการยอย คือ 
(1) การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาบนพื้นท่ีสูง (2) การศึกษาวิธีการบํารุงดิน
ทีเ่หมาะสมกับการจัดการแปลงกาแฟอราบิกาในระบบอินทรยี และ (3) การทดสอบเทคโนโลยีการปลกูพชืทางเลอืกเพือ่สราง
รายไดที่เหมาะสมกับพื้นที่ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1.1 การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวนาบนพ้ืนที่สูงเปรียบเทียบกับ
วิธีการเดิมของเกษตรกร

 จากผลการสํารวจและบันทึกขอมูลประชากรแมลงศัตรูขาวนาและแมลงศัตรูธรรมชาติชวงระยะตนกลา-ระยะ
สรางรวงในแปลงทดสอบของเกษตรกร พบแมลงศัตรูขาวนาที่สําคัญ ไดแก เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โดยมีการระบาดรุนแรงมากกวาระดับวิกฤตหรือระดับท่ีตองแกไขเรงดวน คือ ตัวออนเพลี้ยกระโดด 
15 ตัวตอกอ และตัวออนเพลี้ยจักจั่นสีเขียว 5 ตัวตอกอ ตั้งแตชวงระยะแตกกอหรือเดือนสิงหาคมเปนตนไป สําหรับแมลง
ศัตรูธรรมชาติ พบวาแปลงทดสอบที่มีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน มีความหลากหลายของชนิดและจํานวนแมลง
ศัตรูธรรมชาติมากกวาวิธีการเดิมของเกษตรกร ซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาตชิวยควบคุมปริมาณแมลงศัตรูขาว 

 ในระยะเกบ็เกีย่วผลผลติ ผลการสาํรวจและตรวจนบัแมลงทีต่ดิกบัดกักาวเหนยีวสเีหลอืง ยงัพบประชากรแมลง
ศัตรูขาวนาและแมลงศัตรูธรรมชาติอยูแตนอยกวาท่ีสํารวจพบในระยะแตกกอ-สรางรวง แมลงศัตรูขาวนาท่ีพบในระยะ
เกบ็เกีย่วผลผลติ ไดแก แมลงสงิ แมลงดําหนาม บัว่ เพลีย้จกัจัน่สเีขยีว ดวงงวงขาว ผเีสือ้หนอนกอขาว และแมลงศตัรธูรรมชาติ
ที่สําคัญที่สํารวจพบ ไดแก แมลงปอ มวนเขียวดูดไข ดวงเสือ แมลงวันกนขน
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 ผลประเมินการเรียนรูและการยอมรับของเกษตรกรพบวาจากงานทดสอบเกษตรกรไดเรียนรูชนิดและชวงการ
ระบาดของแมลงศัตรูขาวนา ประโยชนของแมลงศัตรูธรรมชาติ เกษตรกรมีความพึงพอใจในวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ซึ่งใชเมล็ดพันธุนอย ขาวมีการแตกกอดี ตนขาวใหญและแข็งแรง เมล็ดขาวไดนํ้าหนักดี ไมคอยมีเมล็ดลีบ

สํารวจแมลงในแปลงทดสอบของเกษตรกร

ปุยหมัก อายุการหมัก 5 เดือน

1.2 การศึกษาวิธีการบํารุงดินที่เหมาะสมกับการจัดการแปลงกาแฟอราบิกาในระบบอินทรีย
 จากผลวิเคราะหดินของเกษตรกร จํานวน 4 หยอมบาน พบดินมีความเปนกรดจัดมาก-กรดปานกลาง (4.77-

6.71) ปริมาณอินทรียวัตถุสูง-สูงมาก (2.71-4.7 เปอรเซ็นต) ไนโตรเจนสูงมาก (0.19-0.32 เปอรเซ็นต) ฟอสฟอรัสตํ่ามาก-ตํ่า 
(0-5.73 ppm) และโพแทสเซียมสูง-สูงมาก (<100-240 ppm) จากผลการวิเคราะหดิน สามารถแบงกลุมโดยพิจารณาจาก
ความเปนกรดเปนดางของดินและปริมาณฟอสฟอรัสในดินได 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 ดินเปนกรดจัด-กรดจัดมาก 
(4.77-5.49) ปริมาณฟอสฟอรัสตํ่า-ตํ่ามาก (0-4.67 เปอรเซ็นต) กลุมที่ 2 ดินเปนกรดเล็กนอย-กรดปานกลาง (5.71-6.51) 
ปรมิาณฟอสฟอรัสตํา่-ตํา่มาก (0-5.73 เปอรเซน็ต) และกลุมที ่3 ดนิเปนกลาง (6.72) ปรมิาณฟอสฟอรัสตํา่ (3.50 เปอรเซน็ต) 
ดังนั้นจงึดําเนินการปรับคาความเปนกรดเปนดางของดินดวยโดโลไมท และทําปุยหมักเพื่อเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินดวย
หินฟอสเฟตตามคาวิเคราะหดินของเกษตรกร

 ผลวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และโลหะหนัก ของปุยหมักท่ีจัดทําตามผลการวิเคราะหตัวอยาง
ดินในแปลงทดสอบของเกษตรกร อายุการหมัก 5 เดือน พบวามีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกวา
คามาตรฐาน สวนคาโลหะหนักอยูในระดับตํ่ากวาคามาตรฐาน

การจัดทําปุยหมักตามผลการวิเคราะหตัวอยางดิน
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1.3 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกเพื่อสรางรายไดที่
เหมาะสมกับพื้นที่ แบงเปน 2 กิจกรรม คือ (1) การทดสอบชนิดไมผล
โครงการหลวงและไมผลพันธุการคา จํานวน 3 ชนิด ในพื้นที่ระดับความสูง 
800-1,000 และสูงกวา 1,000 เมตร พบวา การทดสอบเปลี่ยนยอดพลับปา
เปนพันธุโครงการหลวง P2 มีการเจริญเติบโตดีเริ่มใหผลผลิตแลว การปลูก
ทดสอบอาโวคาโดพันธุแฮสและบัคคาเนีย มีอัตราการรอดตายรอยละ 90 และ 
66.67 ตามลาํดับ แตมกีารเจรญิเตบิโตตํา่ การทดสอบเปล่ียนยอดมะมวงตนตอ
เปนพันธุนวลคาํและพนัธุ R2E2 พบอตัราการรอดตายรอยละ 95 ซึง่ตนมะมวง
พันธุนวลคํามีการแตกยอดดีกวาพันธุ R2E2 และเร่ิมออกดอกแลว การปลูก
ทดสอบมะมวงพันธุดี 3 พันธุ พบวามะมวงแกวมีอัตราการรอดตายสูงสุด 
(รอยละ 80) รองลงมาคือนวลคําและโชคอนันต รอยละ 70.53 และ 20 ตาม
ลาํดบั มะมวงแกวและนวลคํามีการเจริญเติบโตดีกวาพนัธุโชคอนันต มคีวามสูง
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปที่ 1 เทากับ 18-23 เซนติเมตร (2) การทดสอบชนิดพืชผัก
หลังนา พบวา ผักกาดกวางตุง ถั่วลันเตา ผักขี้หูด และผักชี มีความเหมาะสม
กับพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของตลาดในชุมชน

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในโครงการนี้ไดเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูของเกษตรกร เกี่ยวกับศักยภาพของทองถ่ิน และความ
สามารถของตนเองในการแกปญหาหรอืยกระดบัการพฒันาชุมชนดานการเกษตร 
ไดองคความรูเพ่ือแกปญหาหรือยกระดับพืชอาหารหลัก พืชเศรษฐกิจ รวมถึง
พชืทางเลอืกทีเ่ปนแหลงอาหารหรอืสรางรายไดของครวัเรอืนทดแทนการปลกูฝน การปลูกทดสอบพืชผักหลังนา

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการปองกันเพลี้ยกระโดดแบบผสมผสานในขาวนาบนพื้นที่สูง จํานวน 1 ชุดเทคโนโลยี
2. ชนิดและอัตราการใหปุยอินทรียที่เหมาะสมการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย จํานวน 1 ชนิด
3. อัตราการเจริญเติบโตของไมผลทางเลือก ปที่ 2 จํานวน 3 ชนิด
4. ชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับการปลูกหลังนา จํานวน 3 ชนิด

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพิ่มผลผลิตขาวนา (ดําเนินการตอเนื่องปที่ 2)
  2) การทดสอบชนิดและอัตราการใหปุยหมักเปรียบเทียบกับปุยอินทรียการคาเพื่อบํารุงดินในสวนกาแฟ
อินทรีย (ดําเนินการตอเนื่องปที่ 2)
  3) การติดตามการเจริญเติบโตของไมผลทางเลือกสรางรายไดบนพื้นที่ลาดชัน (ดําเนินการตอเนื่องปที่ 3)
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การปลูกทดสอบไมผล
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2. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนที่ปลูกขาวไร-ขาวโพด

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแกปญหาและพัฒนาระบบเกษตรของทองถิ่น ประกอบดวย 
2 โครงการยอย ดังนี้

การศกึษาระบบการปลกูพชืเพือ่ทดแทนการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัวในโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงโปงคํา 
มีลักษณะเปนเนินเขาและมีความลาดชันรอยละ 25-35 ประชากรเปนคนพื้นเมืองภาคเหนือรอยละ 91.31 และเผามง 
รอยละ 8.69 ประชากรรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน 2 ลักษณะพื้นที่ คือ (1) พื้นที่ลาดชันอาศัยนํ้าฝน คิดเปน
รอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด เกษตรกรปลูกขาวไร และขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนหลัก เกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยนเปน
สวนยางพาราท่ีเริ่มใหผลผลิตในชวง 2-3 ปที่ผานมา แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรอยูตํ่ากวาพื้นที่เพาะปลูก (2) พื้นที่นา 
มนีํา้ชลประทาน เกษตรกรปลูกขาวนาและขาวโพดเล้ียงสัตวหลงันา ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของ สวพส. สงผลใหเกษตรกร
นาํรองปรับเปล่ียนการพ่ึงพาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพยีงอยางเดียวเปนการเกษตรท่ีหลากหลายท้ังในชนิดพชืและรูปแบบ
การเกษตร อยางไรกต็ามยงัมเีกษตรกรอกีจาํนวนมากทีย่งัคงพึง่พงิขาวโพดเลีย้งสตัวเปนพชืสรางรายได เนือ่งจากความเชือ่มัน่
ในการสนับสนุนสินเชื่อ ปจจัยการผลิต และตลาดรับซื้อผลผลิต รวมท้ังท่ีทํากินสวนใหญอยูสูงกวาแหลงนํ้า จนกระทั่ง
ในฤดกูาลเพาะปลูกป พ.ศ. 2559 ทีร่าคารบัซือ้ขาวโพดเล้ียงสตัวตกตํา่ทีส่ดุในรอบ 10 ป โดยมรีาคารบัซือ้ลดลงจากกิโลกรมัละ 
7 บาท เหลือ 3.5-4.5 บาท และมีการจํากัดปริมาณรับซ้ือใน แตละวัน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดลดลงและยังมีหน้ีสิน
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกที่สามารถสรางรายไดทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่นาและบนพื้นที่ลาดชัน

การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
แมสอง ประชากรสวนใหญเปนชนเผากะเหรี่ยง ดํารงชีพโดยการปลูกขาวไร ขาวนา และหาของปา โดยมีพื้นที่ขาวไรรอยละ 
64.45 และพ้ืนที่ขาวนารอยละ 35.55 ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด และพื้นที่ปลูกขาวสวนใหญมีความลาดชัน การปลูกขาวไร
เปนแบบไรหมุนเวียน (5-6 ป) มีการถางปาและเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกขาวและไมมีระบบอนุรักษดินและนํ้า ทําให
เกดิการชะลางหนาดินซึง่สงผลใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง ซึง่สงผลใหผลผลติขาวไมแนนอน โดยมผีลผลติขาวไรเฉลีย่ 
212 กิโลกรัมตอไร และขาวนาเฉล่ีย 353 กิโลกรัมตอไร จึงจําเปนตองมีการศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวนา
และขาวไร และการทดสอบไมผลทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันเพื่อสรางรายไดใหแกครัวเรือน สรุปผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงโปงคํา ดําเนินการโดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร จํานวน 22 ราย ในพื้นที่ 5 กลุมบาน แบงเปน 
2 กิจกรรม ประกอบดวย (1) การปลูกทดสอบชนิดไมผลทางเลือกปที่ 2 จํานวน 2 ชนิด 6 พันธุ พบวา อาโวคาโด
พันธุปเตอรสันมีการเจริญเติบโตดานความสูงตนและขนาดทรงพุมดีที่สุด รองลงมาคือ พิงคเคอรตันและตนตอ มะมวงแกว 
นํ้าดอกไมสีทอง และโชคอนันต มีการเจริญเติบโตไมตางกัน ออกดอกและติดผลแลว และ (2) พื้นที่หลังนา ไดทดสอบวิธีการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในมันเทศญ่ีปุน จํานวน 2 กรรมวิธี พบวา วิธีการปลูกแบบโครงการหลวงท่ีรองกนหลุมดวย
สารปองกนักาํจดัแมลงพบอตัราการเขาทาํลายของดวงงวงมนัเทศ รอยละ 7.07-8.92 นอยกวาทีไ่มรองกนหลมุ พบอตัราการ
เขาทําลายของดวงงวงมันเทศรอยละ 13.68-21.18 วิธีการปลูกแบบโครงการหลวงมีผลผลิตท่ีสามารถวางจําหนายไดเฉล่ีย 
1,451 กิโลกรัมตอไร สูงกวาที่ไมรองกนหลุมซึ่งมีผลผลิตที่สามารถวางจาํหนายไดเฉลี่ย 1,020.50 กิโลกรัมตอไร ในสวนของ
ตนทุนและผลตอบแทนสทุธ ิพบวาวธิกีารปลกูแบบโครงการหลวงมีตนทนุและผลตอบแทนสุทธ ิเทากบั 11,234 และ 17,786 
บาทตอไร ตามลําดับ สูงกวาที่ไมรองกนหลุมซึ่งมีตนทุนและผลตอบแทนสุทธิ เทากับ 10,574 และ 9,836 บาทตอไร 
ตามลําดับ จากการประเมนิความพึงพอใจของเกษตรกรพบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได
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2. การศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดาน
อาหารในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง ดําเนินการ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกร จํานวน 27 ราย ในพื้นที่ 3 
หยอมบาน แบงเปน 3 กิจกรรม ประกอบดวย (1) การเพิ่มผลผลิตขาวนา
บนพื้นที่สูงโดยการผลิตเมล็ดพันธุ ขาวที่บริสุทธิ์ร วมกับการเลี้ยงปลา
ในนาขาว ไดเมล็ดพันธุขาวนาทองถิ่นพันธุบือโหยที่ผานการคัดเมล็ดพันธุ 
โดยวิธีการปลูกขาวตนเดียวเปนเวลา 3 ป การปลูกขาวตนเดียวรวมกับ
การเลี้ยงปลาในนาขาวใหผลผลิตขาวสูงสุดเทากับ 1,156 กิโลกรัมตอไร 
เนื่องจากการปลูกขาวตนเดียวทําใหขาวแตกกอไดดี และปลายังชวยกําจัด
แมลงศัตรูขาวและกําจัดวัชพืชในแปลงนา โดยปลาที่เหมาะสมในการเลี้ยง
ในนาขาวคอืปลานลิ ซึง่สามารถปรับตวัไดด ีเลีย้งงาย โตเรว็ สามารถขยายพันธุ
ไดเองตามธรรมชาติและเกษตรกรนิยมบริโภค โดยปลอยลูกปลานิลขนาด 
10 -12 เซนติเมตร หลังจากดํานา 1 เดือน นอกจากน้ียังพบวาพืชตระกูล
ถั่วที่สามารถปลูกบํารุงดินในแปลงขาวนา คือ ถั่วพุ มดําและปอเทือง 
(2) การปลูกขาวไรรวมกบัระบบอนุรกัษดนิและนํา้เพือ่ฟนฟคูวามอุดมสมบูรณ
ของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร พบวาผลผลิตขาวไรที่ปลูกในระบบอนุรักษดิน
และนํ้า ประกอบดวย มาตรการวธิีกลรวมกับมาตรการวิธีพืช ดังนี้ คูรับนํ้า

การทดสอบวิธีการจัดการแมลงศัตรูมันเทศญี่ปุนหลังนา

แปลงทดสอบการปลูกขาวไรรวมกับ
ระบบอนุรักษดินและน้ํา

ระบบปลูกไมผลบนพื้นที่ลาดชัน
รวมกับระบบอนุรักษดินและน้ํา

แปลงที่มีการเลี้ยงปลารวมในระบบขาวนา
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ขอบเขา (ระยะหาง 8 เมตร) การปลูกพืชตระกูลถ่ัวขวางแนวลาดชัน การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน และคันซากพืช 
โดยดําเนินงานรวมกับเกษตรกร 2 ราย พบวาหลังการทดสอบเปนเวลา 3 ป ผลผลิตขาวไรเพิ่มข้ึน รอยละ 9 และ 
(3) การทดสอบชนิดพชืทางเลือกสําหรับเปนแหลงอาหารและสรางรายได พบพืชทางเลือกสรางรายไดระยะส้ัน ไดแก ถัว่ลสิง
พันธุกาฬสินธุ 2 ใหผลผลิตสูงสุด มีผลผลิตสูงสุดเทากับ 543.62 กิโลกรัมตอไร รายไดสุทธิสูงสุด 5,413.24 บาท/ไร ผลผลิต
สูงสุด เทากับ 123.22 กิโลกรัมตอไร รายไดสุทธิสูงสุดเทากับ 2,614.67 บาท/ไร พืชทางเลือกสรางรายไดระยะยาว ไดแก 
มะมวง และอาโวคาโด มอีัตราการรอดตายเฉล่ียรอยละ 95 และ 94 ตามลําดับ โดยจะทําการเปลี่ยนยอดเปนพันธุการคา
ไดในป พ.ศ.2562

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. อัตราการเจริญเติบโตของชนิดและพันธุไมผลปที่ 2 และ 3 จํานวน 2 ชนิด
2. ขอมูลผลตอบแทนการปลูกพืชผักหลังนา จํานวน 1 เรื่อง
3. เมล็ดพันธุขาวบริสุทธิ์ ปที่ 3 จํานวน 1 พันธุ
4. ชนิดถั่วที่เหมาะสมกับการฟนฟูดินในแปลงนาขาว จํานวน 2 ชนิด
5. ชนิดปลาที่เหมาะสมกับนาขาวบนพื้นที่สูง จํานวน 1 ชนิด
6. วิธีการเพิ่มผลผลิตขาวไรบนพื้นที่สูง จํานวน 1 ชุดเทคโนโลยี

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การติดตามการเจริญเติบโตของไมผลทางเลือกสรางรายไดบนพื้นที่ลาดชัน (ดําเนินการตอเนื่องปที่ 3)
  2) การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในมันเทศญี่ปุนหลังนา (ดําเนินการตอเนื่องปที่ 2)
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 เกษตรกรนําเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์ดวยวิธีการปลูกขาวตนเดียวไปใช จํานวน 6 ราย
 1.2 เกษตรกรนําเ ทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในนาขาวไปใช จํานวน 5 ราย
 1.3 เกษตรกรนําเทคโนโลยีการปลูกขาวไรรวมกับระบบอนุรักษดินและนํ้าไปใช จํานวน 3 ราย
 1.4 สํานักพัฒนาไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกถั่วลิสงพันธุกาฬสินธุ 2 และถ่ัวขาว ในฤดูปลูกป 2561

110 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



3. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนทํานาบนพื้นที่สูง

การศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ตําบลสบโขง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งเปนพ้ืนที่ระดับความสูง 800-1,145 MSL ครอบคลุมชุมชนปกาเกอะญอ 7 กลุมบาน ประชากร 458 ครัวเรือน 2,975 คน 
โดยรอยละ 98 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการปลูกขาวนาและขาวไรเปนหลัก มีพื้นที่ปลูกขาวนาจํานวน 467 ไร และ
ขาวไรจํานวน 179 ไร ผลผลิตขาวของชุมชนเพียงพอตอการบริโภค รอยละ 89 แตการระบาดของแมลงศัตรูขาวในรอบ 3 ป 
สงผลใหผลผลิตขาวลดลงรอยละ 17-20 ชุมชนมีรายไดจากพืชเศรษฐกิจหลัก 2 ชนิด คือ มะเขือเทศและพริกแดงที่สงเสริม
โดยพอคาคนกลาง ชุมชนมีการเลี้ยงกระบือ ไก และสุกร เพื่อบริโภคในครอบครัวและทําพิธีกรรม อยางไรก็ตามชุมชน
มทีนุทางสังคมท่ีเขมแขง็คือมคีวามเก้ือกลูกนัในเครือญาติ และชุมชนสามารถเขาถงึบรกิารของรัฐ เชน ไฟฟา สญัญาณโทรศัพท 
สาธารณสุขพื้นฐาน และการศึกษาไดอยางทั่วถึง การวิจัยในปแรกมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหทุนการดํารงชีพและคุณสมบัติ
ของระบบเกษตรของกลุมบานนํารองคือบานพะเบ้ียวและกออึ เพื่อนําไปสูการคัดเลือกโจทยวิจัยรวมกับชุมชน สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1. คุณสมบัติระบบเกษตรของชุมชน
 คุณสมบัติระบบเกษตร 4 มิติ คือ ผลิตภาพ เสถียรภาพ ความเสมอภาค และความยั่งยืน พบวามิติผลิตภาพ ชุมชน

มีผลผลิตขาวนาในป พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 รอยละ 21 แตยังมีครัวเรือนที่ขาดแคลนขาวอีกรอยละ 10 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด เมื่อพิจารณาผลผลิตยอนหลังจะพบวาผลผลิตป พ.ศ. 2559 ลดลงจากป พ.ศ. 2558 อีกรอยละ 17-20 
เนือ่งจากมีการระบาดของแมลงศัตรขูาวนาอยางรนุแรงซึง่เกดิขึน้ทัว่ทัง้อาํเภออมกอย ทาํใหประมาณการไดวาใน ป พ.ศ. 2559 
มีครัวเรือนที่ขาดแคลนขาวรอยละ 12 โดยปริมาณขาดแคลนขาวบานพะเบ้ียวเฉล่ีย 470.4 กิโลกรัมตอครัวเรือน และ
บานกออึเฉลี่ย 316.4 กิโลกรัมตอครัวเรือน

 มติเิสถยีรภาพ พจิารณาจากจํานวนชนิดพชืและสตัวทีส่รางรายได การระบาดของโรคและแมลง และราคาผลผลิต
เกษตร พบวาชุมชนมีการพึ่งพิงพืชเศรษฐกิจเพียง 3 ชนิด ไดแก มะเขือเทศ พริกแดง และพริกหวาน กรณีมะเขือเทศและ
พริกแดงเปนพืชที่ไดรับการสงเสริมจากพอคาภายนอก ที่เปนผูกําหนดเง่ือนไขและราคารับซื้อ และการจําหนายเหมาสวน
เกษตรกรเสียเปรียบจากการที่ผูรับซื้อใหราคาตํ่ากวาท่ีตกลงไวลวงหนา รวมถึงปญหาการจายเงินลาชาทําใหเกษตรกร
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ในสวนของการระบาดโรคและแมลงในพืชหลัก คือ ขาวนาพบวาแมลงศัตรูขาวไดแก เพล้ียกระโดด
สีนํ้าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจั่นสีเขียวระบาดรุนแรงในป พ.ศ. 2559 สงผลใหผลผลิตขาวนาลดลงรอยละ 
17-20 นอกจากนี้ยังพบแมลงหวี่ขาว และหนอนกระทูซึ่งเปนแมลงศัตรูของพริกและมะเขือเทศในแปลงขาว สงใหเกษตรกร
ใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงที่ใชในแปลงมะเขือเทศฉีดพนในแปลงขาวนา

 มิติความยั่งยืน พิจารณาจากระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และแรงงานภาคครัวเรือน พบวา มีการใช
สารเคมีเกษตรอยางเขมขนในการปลูกมะเขือเทศและพริกแดงท่ีปลูกท้ังบนท่ีดอนและหลังนา สงผลกระทบตอสมดุลของ
ระบบนเิวศนาขาว ความหลากหลายของแมลงศัตรธูรรมชาติทีเ่คยพบในแปลงนามีจาํนวนลดลง นอกจากน้ีการปลกูมะเขอืเทศ
และพริกแดง มีการไถพรวนและยกรองบนพื้นที่ลาดชันในแปลงปลูกท่ีมีขนาดใหญสงผลตอการชะลางหนาดินและมีการยาย
พื้นที่เพาะปลูกทุก 1-2 ป อยางไรก็ตาม ชุมชนยังคงรักษาประเพณีการอนุรักษปาตนนํ้าและการทําแนวกันไฟอยางตอเนื่อง 
ในสวนของแรงงานครวัเรอืนเฉลีย่มีจาํนวน 2-4 คนตอครวัเรอืน เปนแรงงานหลกัทีม่คีวามชาํนาญการปลกูขาวตัง้แตขัน้ตอน
การปลูกถึงการเก็บเกี่ยว และเปนผูมีอํานาจตัดสินใจในการเลือกพันธุที่ปลูก รวมทั้งมีแรงงานแลกเปลี่ยนในระบบเครือญาติ
ที่มีความเขมแข็งและยังคงทําการเกษตรในพ้ืนที่ และมีเยาวชนวัยเรียนซ่ึงจัดเปนแรงงานช่ัวคราว ปจจุบันคนรุนใหมอายุ 
16-20 ป อพยพออกไปทํางานในเขตเมืองชั่วคราวหลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จชวงมกราคมของทุกปและกลับมาปลูกขาวชวง
หนาฝน แสดงใหเห็นวาคนในชุมชนยังใหความสําคัญตอการปลูกขาวเพื่อการบริโภคเปนหลัก
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การวิเคราะหระบบเกษตรของทองถิ่นรวมกับชุมชน

การสํารวจประชากรแมลงศัตรูขาวและศัตรูธรรมชาติ
รวมกับเกษตรกร

2. การคัดเลือกโจทยวิจัยรวมกับชุมชน
 จากการวิเคราะหทุนการดํารงชีพและคุณสมบัติ

ระบบเกษตรนําไปสูการคัดเลือกโจทยวิจัยรวมกับเกษตรกร
ในปแรก โดยใชหลักเกณฑ 3 ประการ ไดแก การกระจาย
ของปญหาที่เปนปญหาของคนสวนใหญ ความสําคัญของ
ปญหาตอระบบการเกษตรของชุมชน และความรุนแรงของ
ปญหานัน้ๆ หากไมไดรบัการปองกนัแกไข หรอืสญูเสยีโอกาส
ที่จะยกระดับการพัฒนา จํานวน 2 โครงการ คือ การจัดการ
แมลงศัตรูขาวนาแบบผสมผสาน เพื่อรองรับการระบาดของ
แมลงศัตรูพืช และการทดสอบชนิดไมผล ไมยืนตน ในแปลง
ไรหมนุเวยีนบนพืน้ทีด่อนในระบบอนรุกัษดนิและน้ําเพือ่เปน
พืชทางเลือกสรางรายได

3. ผลการสํารวจประชากรแมลงศัตรูขาวนาและ
แมลงศัตรูธรรมชาติ

 การเก็บขอมูลแมลงศัตรูข าวในแปลงนาของ
เกษตรกร พบวาชนิดแมลงท่ีมีประชากรสูงสุดคือ เพล้ีย
กระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และเพลี้ยจักจั่น 
ในระยะแรกปลูกในเดือนกรกฎาคม และเพิ่มขึ้นหลังตนขาว
อาย ุ4 สปัดาห และพบมากกวา 30 ตวัตอกอ ในระยะตนขาว
อายุ 8 สัปดาห ซึ่งสูงกวาอัตราการระบาดท่ีสงผลกระทบตอ

 มิติความเสมอภาค พบวาการสงเสริมดานอาชีพ โดย สวพส. มีเกษตรกรบานพะเบี้ยวเขารวมโครงการแลว 
28 ครัวเรือน (รอยละ 44) และบานกออึ 28 ครัวเรือน (รอยละ 70) ไดรับการสงเสริมปลูกพริกหวาน พืชผัก GAP ไมผล ไดแก 
กาแฟอาราบิกา เสาวรส อาโวคาโด ไมใชสอยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูปา เชน ไมไผ การเลี้ยงหมแูละไก และพัฒนาตลาด
ชุมชน รวมถึงการเพ่ิมผลผลิตขาวนาโดยการจัดการธาตุอาหารนอกจากน้ี เกษตรกรสามารถเขาถึงบริการของรัฐ เชน บริการ
สาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไฟฟาสวนภูมิภาค และประปาภูเขา ไดอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม จากขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ป พ.ศ. 2560 แสดงใหเห็นวาประชาชนในโครงการฯ สบโขง มีรายไดเฉลี่ย 101,005 บาทตอครัวเรือนตอป 
ซึง่ตํา่กวารายไดของครวัเรอืนเกษตรกรในภาคเหนือในป พ.ศ. 2556/2557 เทากบั 278,444 บาทตอครวัเรอืนเกอืบสองเทาตวั
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ความเสยีหายระดบัเศรษฐกิจเทากบั 10 ตวัตอกอ นอกจากน้ียังพบ แมลงหลา แมลงสิง หนอนหอใบขาว หนอนกระทู ตั้งแต
ระยะตนขาวแตกกอถึงสรางดอก และหนอนผีเสื้อสายันต (Melanitis leda) กัดกินใบขาวในระยะสรางรวงและตั้งทอง 
มากกวา 4 จดุตอแปลง แตมปีระชากรแมลงตํา่กวาความเสยีหายระดบัเศรษฐกจิ ในสวนของศตัรธูรรมชาต ิพบแมงมมุ แมลงปอ 
ดวงเตาทอง แมลงหางหนีบ ดวงดินซึ่งเปนแมลงที่จับกิน เพลี้ยกระโดด รวมถึงจิงโจนํ้าท่ีจับแมลงที่ตกนํ้าหรือเกาะบริเวณ
ผวินํา้แตมปีระชากรนอยกวาแมลงศตัรขูาว 10 เทา เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมปีองกนักาํจดัแมลงศตัรมูะเขือเทศและพรกิ 
เชน คลอรไพริฟอส (cholorpyriphos 40 เปอรเซ็นต) และอะบาเม็กติน (abamectin) มาใชกําจัดแมลงศัตรูขาวนา 
ทั้งน้ีจะได นําผลการสํารวจมาจัดทําปฏิทินเฝาระวังแมลงศัตรูขาวนาในแตละระยะการเจริญเติบโตของพืช

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหทุนการดํารงชีพและระบบเกษตรของชุมชน จํานวน 2 ชุมชน
2. โจทยวิจัยที่มาจากชุมชนในการแกปญหาและยกระดับอาชีพการเกษตรของชุมชน จํานวน 2 โครงการ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การศึกษาวิธีการจัดการแมลงศัตรูขาวนาแบบผสมผสาน
  2) การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกบนพื้นที่ลาดชัน 
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
2. การใชประโยชนเชิงสาธ ารณะ

เกษตรกรไดเรียนรูชนิดแมลงศัตรูขาวและศัตรูธรรมชาติ รวมทั้งอัตราการระบาดของแมลงศัตรูขาวนา
ในแตละชวงการเจริญเติบโตของขาว
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4. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในชุมชนปาเมี่ยง

ศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีดําเนินงาน 
13 หมูบาน ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา มีปาไมอุดมสมบูรณ พื้นที่รอยละ 55 ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติหวยนํ้าดัง 
และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมเลา-แมแสะ ความสูงเฉลี่ย 700-1,200 MSL อุณหภูมิตํ่าสุด 10 °C ในเดือนธันวาคม-มกราคม 
และอุณหภูมิสูงสุด 31 °C ในเดือนเมษายน ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,583 มิลลิเมตรตอป ประกอบดวย 3 ชนเผา ไดแก 
ไทยพื้นเมือง ปกาเกอะญอ และลีซู 2,357 ครัวเรือน ประชากรรอยละ 80 ดํารงชีพดวยการทําเมี่ยง อยางไรก็ตามปจจุบัน
การบริโภคเมี่ยงมีแนวโนมลดลง รายไดจากเมี่ยงเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ประกอบกับพ้ืนที่การเกษตร
สวนใหญมีความลาดชันมากกวารอยละ 30 และเกษตรกรไมมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองท่ีดิน ทําใหทางเลือกใน
ภาคการเกษตรมคีอนขางจาํกดั การดําเนนิงานสงเสรมิในระยะแรกจงึเนนการพฒันาพืน้ทีบ่านปางมะกลวยใหเปนแหลงเรยีนรู
ดานเกษตรผสมผสานโดยประยุกตใชองคความรูโครงการหลวง และเริ่มขยายงานสงเสริมดานการเกษตรไปยังหมูบานใกล
เคียงต้ังแตป พ.ศ. 2559 เปนตนมา ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาและยกระดับการพัฒนาระบบเกษตรใหทั่วถึง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการวิจัยเชิงพื้นท่ีในปาแปเปนปที่ 1 โดยเนนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมระหวางนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร ประกอบดวย การสํารวจสภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของประชากร ในพื้นที่
ปาแป เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการคัดเลือกกลุมเกษตรกรเปาหมายในการดําเนินงานระยะตอไป และการทดสอบเทคโนโลยี
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มทางเลือกภาคการเกษตรและสรางรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีพ
ของครัวเรือนเกษตรกร สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนและการตลาดสินคาเกษตรของชุมชน
 1.1 การศึกษาขอมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของประชากรในพื้นท่ีปาแป พบวา ประชากรรอยละ 50 มีอายุ 

40 ปขึน้ไป ดาํรงชีพดวยการเกษตรเปนหลัก รายไดเฉล่ีย 161,425.61 บาทตอครัวเรือนตอป รายจายหลักมาจากการบริโภค
และคาใชจายของบุตรเฉลี่ย 107,231.23 บาทตอครัวเรือนตอป เงินออมเฉลี่ย 2,093.08 บาทตอครัวเรือนตอป ประชากร
สามารถเขาถึงแหลงทุนไดงาย เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) โครงการประชารัฐ กองทุนหมูบาน และโครงการแกไข
ความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ โดยมีภาระหน้ีสินต้ังแต 5,000-50,000 บาทตอครัวเรือนตอป เพื่อเปนคาเลาเรียนของบุตร
และลงทุนดานการเกษตร เชน คาพันธุพืช คาปุย ยา และสารเคมี ฯลฯ แบงกลุมตามฐานการดํารงชีพไดเปน 4 กลุม คือ 
(1) ทําสวนเมี่ยงเปนหลัก และปลูกกาแฟใตรมเงา 2 หมูบาน ไดแก ขุนหวยพระเจา แมไคร (2) ทําสวนเมี่ยงเปนหลัก
ผสมผสานดวยการปลูกไมผลยืนตน เชน มะแขวน มะขามปอม กลวย สม และพืชผัก 2 หมูบาน ไดแก ปาแป ปางมะกลวย 
(3) ทํานาเปนหลัก เก็บเมี่ยงและเลี้ยงสัตวไวเพื่อจําหนาย 5 หมูบาน ไดแก แมแสะ แมแมม แมเลา ปายางหนาด 
กิ่วถวย-ปางมะโอ และ (4) ทําสวนเมี่ยง และรับจาง/คาขายเปนหลัก 4 หมูบาน ไดแก ปางลัน แมนํ้าแขม ผาเด็ง ทาผา

 1.2 การตลาดสินคาเกษตรในตําบลปาแป แบงได 2 ลักษณะ คือ (1) ชาวบานทั่วไปซ้ือสินคาเกษตรผานพอคา
ทีน่าํพชืผลทางการเกษตรและอาหารสําเร็จรปูมาเรขายตามหมูบาน และ (2) รานอาหารและโรงเรียน ซือ้ผกั ผลไมตามฤดูกาล 
และเนื้อสัตว เชน ฟกทอง ผักกาด กะเพรา พริกขี้หนู คะนามะเขือเทศ ผักชีตนหอม ขึ้นฉาย มะเขือเจาพระยา ถั่วงอก และ
โหระพา เปนตน จากตลาดแมมาลยั อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม และเกษตรกรในพ้ืนที ่เชน ซาโยเต พรกิหวาน ผกักาดขาว 
และกะหลํ่าปลี โดยสามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกชุมชนผานชองทางตางๆ ไดแก ตลาดเมืองใหม อําเภอเมือง 
และโรงงานแปรรูป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตลาดแสงทออราม อําเภอปาย ตลาดปางมะผา อําเภอปางมะผา และ
ตลาดสายหยุด อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รวมทั้งตลาดโครงการหลวงผานศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ

2. การศึกษาระบบการปลูกพืชและเล้ียงสัตวที่เหมาะสมกับชุมชนปาเมี่ยง
 การศึกษาน้ีดําเนินการรวมกับเกษตรกร 2 หมูบาน คือ กิ่วถวย-ปางมะโอ และแมไคร ซึ่งเปนหมูบานเปาหมาย

ในการขยายงานระยะตอไปของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป สามารถคัดเลือกพืชและสัตวทางเลือก
รวมกับนักพัฒนาและเกษตรกรได 2 ชนิด ประกอบดวย (1) การปลูกทดสอบฟกทองญี่ปุนหลังนา รวมกับเกษตรกร

114 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



การสํารวจภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน

การศึกษาลักษณะของโกนผึ้งในสวนกาแฟและชาเม่ียง

การสํารวจความตองการสินคาเกษตร

การปลูกทดสอบฟกทองญี่ปุนหลังนาแบบข้ึนคาง

บานกิ่วถวย-ปางมะโอ 4 รายที่มีพื้นที่วางหลังจากทํานา 
ซึง่มโีอกาสในการเชือ่มโยงตลาดกบัมลูนธิโิครงการหลวงผาน
ศูนยฯ มอนเงาะ โดยเปรียบเทียบวิธีการปลูกฟกทองญ่ีปุน
แบบจัดเถาและแบบขึ้นคาง พบวา การปลูกฟกทองญี่ปุน
แบบขึ้นคางใหผลผลิตรวมตอไรสูงกวาการปลูกแบบจัดเถา
รอยละ 33.67 เกษตรกรมีตนทุนการผลิต 10,450 บาท/ไร 
ผลตอบแทนสุทธิ 10,425 บาท/ไร และ (2) การทดสอบ
เทคโนโลยีการเล้ียงผึง้โพรงในสวนกาแฟและชาเม่ียง รวมกบั
เกษตรกร 3 ราย ที่มีทักษะในการหาน้ําผึ้งปา เพ่ือศึกษา
ลักษณะของโกนผึ้ง ที่มีผลตอการเขาทํารังของผ้ึงโพรง 
2 ลักษณะ คือ โกนผึ้งแบบไมไผสานและแบบทอซีเมนต 
พบวา หลงัวางโกนได 8 เดอืน ผึง้โพรงเขาทาํรงัในโกนผึง้แบบ
ไมไผสานรอยละ 73 สวนโกนผึ้งแบบทอซีเมนตยังไมพบ
การเขาทํารังของผึ้งโพรง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนปาเมี่ยง จํานวน 1 ชุมชน
2. ชนิดพืช/สัตวที่สรางรายไดของชุมชนปาเมี่ยง จํานวน 2 ชนิด

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกฟกทองญี่ปุนหลังนาปที่ 2
  2) การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อสรางรายไดในชุมชนปาเมี่ยง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  การประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

เกษตรกรไดเรียนรูวิธีการปลูกฟกทองญี่ปุน 2 วิธีการ ไดแก แบบจัดเถาและแบบข้ึนคาง และสามารถนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกบัการปลกูในพืน้ทีด่อนและพืน้ท่ีหลงันา รวมทัง้การเลีย้งผึง้โพรงโดยใชโกนเพือ่สะดวกตอการเกบ็
นํา้ผึง้ และการผลิตน้ําผึ้งคุณภาพ ซึ่งจะชวยสรางทางเลือกดานการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ปาแป
3. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย

นักพัฒนาสามารถนําข อมูลภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนของประชากรในพื้นท่ีปาแปไปใชประกอบการวางแผน
และคัดเลือกกลุมเกษตรกรเปาหมายในการดําเนินงานสงเสริมระยะตอไป
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5. โครงการวิจัยระบบเกษตรแบบมีสวนรวมในพื้นที่เฉพาะ

ศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีพื้นที่ดําเนินงานครอบคลุม 7 กลุมบาน 
ใน 5 ตําบล 3 อําเภอ จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวย 3 ชนเผา คือ เยา มูเซอ และกะเหร่ียง จํานวน 307 ครัวเรือนตาม
ทะเบียนราษฎร แตมีประชากรอาศัยอยูจริง 230 ครัวเรือน ซึ่งกรมปาไมกันออกจากพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ
คลองลาน และอุทยานแหงชาติแมวงก โดยจัดสรรเปนพื้นที่อยูอาศัย 2 งานตอครัวเรือน และ (1) พื้นที่การเกษตร 1.2 ไรตอ
ครัวเรือน 1 กลุมบาน (2) พื้นที่การเกษตร 5 ไรตอครัวเรือน 5 กลุมบาน และไมไดรับการจัดสรรพื้นที่การเกษตร 1 กลุมบาน 
มีความสูง 100-200 MSL สภาพอากาศรอนและแหงแลง อุณหภูมิสูงสุด 45 °C ในเดือนเมษายน ตํ่าสุด 14 °C ในเดือน
มกราคม ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 1,281.1 มิลลิเมตรตอป ดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายและลูกรัง ความอุดมสมบูรณตํ่า 
ประชากรรอยละ 60 จึงประกอบอาชีพรับจางเปนหลักและปลูกมันสําปะหลังหรือขาวโพดเล้ียงสัตวเปนอาชีพเสริม ดังนั้น
เพือ่สนับสนุนการแกไขปญหา และพฒันาระบบการเกษตรในพืน้ท่ีคลองลาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศกึษาความตองการ
ของตลาดในแตละระดับเพ่ือเพิ่มโอกาสในการแขงขันและชองทางการจําหนายสินคาเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ไดแก การทดสอบปลูกพชืทางเลือกและแนวทางการปรับปรุงดนิใหมคีวามสามารถในการเพาะปลูกพชื ผานกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาความตองการสินคาเกษตรของตลาดในแตละระดับ
 คลองลานมีขอไดเปรียบดานการคมนาคมขนสงที่ไมไกลจากเมืองและตลาดรับซ้ือสินคาเกษตรขนาดใหญ เชน 

ตลาดสดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ตลาดไทยเจริญ ตลาดบานแขก จังหวัดพิษณุโลก ตลาดริมปง 
ตลาดศรนีคร จงัหวดันครสวรรค และตลาดไท จงัหวดัปทมุธาน ีโดยพชืผกัหลายชนดิ ไดแก ขึน้ฉาย ผกัชีไทย ตนหอม คะนายอด 
ผักบุงจีน กะหลํ่าดอก กุยชาย ตั้งโอ ผักกาดกวางตุง ถั่วงอก และมันเทศ ซึ่งมีราคาสูงในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 
โดยเฉพาะเดือนตุลาคมที่ตรงกับชวงเทศกาลกินเจ การวางแผนการผลิตพืชผักใหสามารถเก็บเก่ียวในชวงเวลาดังกลาว 
จึงเปนโอกาสทางการตลาดของเกษตรกร การพัฒนาระบบ
ตลาดสินคาเกษตรในพืน้ทีค่ลองลาน ควรพัฒนารปูแบบธุรกิจ
ที่เปดโอกาสใหเกษตรกรเปนสวนสําคัญในการดําเนินการ
มากขึน้ เชน การรวมกลุมผูผลติ และการทําเกษตรพันธสญัญา
กับหนวยงานตางๆ ควบคูกับการพัฒนารูปแบบการเกษตร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่และยกระดับการผลิตพืชใหมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน และปลอดภยั ซึง่จะเพิม่โอกาสในการสงผลผลติ
ไปยังตลาดนอกชุมชนตามชองทางตางๆ ไมวาจะเปนตลาด
คาสงใน จังหวัดกําแพงเพชร และใกลเคียง รานอาหาร และ
ซูเปอรมารเก็ต ที่มีกําลังรับซื้อผลผลิตไดตลอดทั้งป โดยมี
แผนการพฒันาระบบการผลติและการตลาดในพืน้ทีค่ลองลาน 
ดังนี้

 1.1 ระยะสั้น (1 ป) ควรใหความรูดานการตลาด
แกเกษตรกร เชน ขอมูลราคาสินคาและชวงเวลาท่ีพืชมี
ราคาสูงเพื่อวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด สงผลใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

 1.2 ระยะกลาง (2-3 ป) สนับสนุนการรวมกลุม
ของเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการสินคาเกษตร และเพ่ิม
อํานาจการตอรอง รวมท้ังการศึกษารูปแบบการเกษตรท่ี การสํารวจความตองการสินคาเกษตรของตลาดคาสง
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การทดสอบปลูกขึ้นฉายการทดสอบปลูกมันเทศ การทดสอบปลูกนอยหนา

เหมาะสมในแตละรายพื้นที่ของเกษตรกร ตั้งแตการใชประโยชนที่ดิน การทดสอบชนิดและพันธุพืช การจัดการนํ้าและปุย 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพและจําเพาะในพื้นที่ เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาเกษตร

 1.3 ระยะยาว (4-5 ป) สรางผูนําเกษตรกรในดานตางๆ ทั้งการผลิตพืชและการจัดการดานการตลาด นําไปสู
การเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถเปนผูผลิตและผูประกอบการได

2. การศึกษาระบบการปลูกพืชภายใตพื้นที่จํากัด
 ไดคดัเลอืกการปลกูพชืทางเลอืกโดยคาํนงึถงึศกัยภาพของพืน้ท่ี โอกาสทางการตลาด และความสนใจของเกษตรกร 

3 กลุม ประกอบดวย 
 2.1 พื้นที่การเกษตร 1.2 ไร มีแหลงนํ้า ดําเนินการวิจัยรวมกับเกษตรกรบานอุดมทรัพย 4 ราย ที่ดํารงชีพดวย

การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพื้นที่ 1.2 ไร และบางรายเชาพื้นท่ีทําการเกษตรเพ่ิม ไดแก การทดสอบปลูกขาวโพดเหล่ือม
ถั่วเขียวเพื่อฟนฟูบํารุงดิน และการทดสอบปลูกมันเทศญี่ปุนและพันธุพื้นเมือง โดยเปรียบเทียบปลูกมันเทศ 3 พันธุ พบวา 
มันเทศพันธุสีขาวมีจํานวนหัวตอตน 4.13 หัว นํ้าหนักรวมตอตน 711.33 กรัม ความยาวและความกวางของหัวเทากับ 4.71 
และ 14.09 เซนติเมตร รองลงมาคือ มันเทศสีเหลือง มีจํานวนหัวตอตน 3.13 หัว นํ้าหนักรวมตอตน 355.73 กรัม ความยาว
และความกวางของหัวเทากับ 4.54 และ 13.10 เซนติเมตร และมันเทศสีมวง มีจํานวนหัวตอตน 2.95 หัว นํ้าหนักรวมตอตน 
328.75 กรัม ความยาวและความกวางของหัวเทากับ 3.77 และ 12.07 เซนติเมตร  และเม่ือเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการ
ปลูกมันเทศ 2 เทคโนโลยีเพื่อปองกันศัตรูมันเทศ พบวา การใชเทคโนโลยีที่ 1 คือ วิธีปฏิบัติของศูนยอารักขาพืช มูลนิธิ
โครงการหลวง รวมกับการใชไสเดือนฝอย มีการเขาทําลายของศัตรูมันเทศในมันเทศสีขาวเพียง 16.13 เปอรเซ็นต 
โดยเกษตรกรไดผลผลิตรวม 582 กิโลกรัมตองานและผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 4,070 บาทตองาน

 2.2 พื้นที่การเกษตร 5 ไร อาศัยนํ้าฝน ดําเนินการวิจัยรวมกับเกษตรกรบานปางมะละกอและปางมะนาว 4 ราย 
ทดสอบปลูกนอยหนาพันธุเพชรปากชองซึ่งเปนพืชใชนํ้านอยและทนแลงในแปลงมันสําปะหลังเดิมของเกษตรกร รวมกับ
การปลูกขาวโพดเหล่ือมถั่วหรือมันสําปะหลังระหวางแถวเพื่อชวยคลุมดินและสรางรายไดใหเกษตรกรขณะรอไมผล
เจริญเติบโต รายละ 100 ตน พบวา หลังปลูกได 6 เดือน ตนนอยหนามีอัตราการรอดตาย 96.75 เปอรเซ็นต และมี
การเจริญเติบโตดานความสูงเพ่ิมขึน้ 19.99 เปอรเซน็ตเมือ่มอีาย ุ3 เดอืน และเพ่ิมข้ึนเปน 22.35 เปอรเซน็ต เมือ่อายุ 6 เดอืน

 2.3 พื้นที่การเกษตร 5 ไร มีแหลงนํ้า ดําเนินการวิจัยรวมกับเกษตรกรบานสุขวิจิตรพัฒนา 1 ราย เพื่อทดสอบ
ชนิดผักภายใตโรงเรือนที่มีราคาสูงในชวงเทศกาลกินเจ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนพืชผักเดิมท่ีเกษตรกรไดรับใหม พบวา 
พืชผักเดิมของเกษตรกร ไดแก ผักกาดเขียวเจาหมอม ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 2,150-4,650 บาทตอรุน ขึ้นอยู
กับชวงเวลาในการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรสามารถจําหนายผานตลาดภายในชุมชนได ในขณะที่พืชผักทางเลือก ไดแก 
ผักขึ้นฉาย ผักชี และตนหอม ใหผลตอบแทนเหนือตนทุนทั้งหมด 4,860-8,860 บาทตอรุน ใชเวลาการเพาะปลูกนานกวา
การปลูกผักกาดเขียวเจาหมอม 10-15 วัน จําหนายผานตลาดสดนอกพื้นท่ี เมื่อคํานวณสวนตางที่เกษตรกรไดรับจาก
การปลูกพืชผักโดยเปรียบเทียบแลวจึงไมแตกตางกันมากนัก
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ความตองการสินคาเกษตรของตลาด จํานวน 3 ระดับ
2. แผนการพัฒนาระบบการตลาดในพ้ืนที่คลองลาน จํานวน 1 แผน
3. ผลตอบแทนของพืชที่มีโอกาสทางการตลาด จํานวน 3 ชนิด 

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  1) การศึกษาวิธกีารจัดการดินใหมคีวามอุดมสมบูรณเหมาะสําหรบัการปลูกไมผลและพืชผกั ซึง่ตอยอดจาก
การปลูกขาวโพดเหลื่อมถั่วเพื่อฟนฟูบํารุงดินในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2) การศึกษาผลตอบแทนจากรูปแบบการเกษตรที่เพียงพอตอการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกร
ตอเนื่องจากการศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  ในการประชมุวชิาการประจาํปของมลูนธิโิครงการหลวง และสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) 
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1) เกษตรกรสามารถนําขอมูลดานการตลาดไปใชในการวางแผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด
 2) เกษตรกรมีชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นท่ี และไดเรียนรูระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานที่เพียงพอ
ตอการดํารงชีพ 

119

แผ
นท

ี่

4

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561





H HLANDLANLANDIGH
R E CHEARCESSEESE

ANDA
 DD MENTPMEEEVVELOOP

II ITUTETITNSTT
NNIZATION)NA(PUBLIC C OORGA

แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับแผนงานการวิจัยเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอมสังคม และสิ่งแวดลอม



การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

มุงสนับสนุนการกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานบนพ้ืนที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในดานตางๆ ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง ประกอบดวย ประกอบดวย 5 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนา
 พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
โดยนําองคความรูจากการวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมบนพ้ืนท่ีสูง มาเปน
แนวทางการพฒันาเพือ่ยกระดบัชมุชนตามกรอบตวัชีว้ดัการพฒันาชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 3 ลกัษณะภมูสัิงคม ไดแก ชมุชนปาเมีย่ง 
ชุมชนที่ปลูกขาวเปนหลัก และชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน โดยมีกรอบตัวชี้วัด 3 ดาน 21 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 
ดานเศรษฐกิจ 5 ตัวชี้วัด ดานสังคม 8 ตัวชี้วัด และดานสิ่งแวดลอม 8 ตัวชี้วัด ใหคะแนนแตละตัวชี้วัดตั้งแต 1-5 คะแนน 
รวมท้ังหมด 105 คะแนน ซึ่งเปาหมายของชุมชนตนแบบโครงการหลวงตองมีระดับคาคะแนนไมนอยกวา 4 โดยสรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1.1 แผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน 6 พื้นที่ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ไดแก
 1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีชนิดพืช/สัตวใหเกษตรกรเลือกประกอบอาชีพไดเหมาะกับสภาพภูมิสังคม
 1.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เปนชมุชนแหงการเรียนรู
 1.1.3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีระบบการอนุรักษดินและนํ้า
 1.1.4 ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีการปลูกปาชาวบาน
 1.1.5 ตัวชี้วัดที่ 3.5 มีการฟนฟูและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของปาธรรมชาติ
1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนายกระดับชุมชนตามกรอบตัวชี้วัด 6 ชุมชน ดังนี้
 1.2.1 การปลูกไมผลแบบผสมผสานในพ้ืนที่ลาดชันภายใตระบบการอนุรักษดินและน้ํา โดยปลูกรวมกับแนว

หญาแฝก
 1.2.2 การทดสอบเล้ียงผึ้งโพรงในระบบวนเกษตรสวนเม่ียง
 1.2.3 การสรางแหลงเรียนรูหรือแปลงตัวอยางในชุมชน
 1.2.4 การทดสอบปรับพื้นที่เปนขั้นบันไดเพื่อใชปลูกขาวนา
 1.2.5 การปลูกไผในพ้ืนที่ทํากิน เพื่อเปนแนวกันลมและสามารถตัดมาใชประโยชน
 1.2.6 การสาํรวจรวบรวมความหลากหลาย และภมูปิญญาการใชประโยชนพชืทองถ่ิน รวมทัง้การเพาะขยายพันธุ

พืชสําคัญสําหรับการฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
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1.3 การศึกษารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดี ดังนี้
 1.3.1 การถายทอดและแลกเปล่ียนองคความรูการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น
 1.3.2 การศึกษาดูงานเร่ือง วิถีชีวิตชุมชนปาเมี่ยงตนแบบคนอยูอาศัยรวมกับปา
 1.3.3 การสาธิตและถายทอดองคความรูการปลูกขาวตนเดียวภายใตระบบนานํ้านอย
 1.3.4 การรณรงคปลูกฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อเสริมแหลงอาหารของชุมชน
1.4 ผลการประเมินการยกระดับชมุชนตามกรอบตัวชีว้ดัการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง หลงัการดําเนนิ

กิจกรรมรวมกับชุมชน ดังตาราง

ตาราง ผลการประเมินการยกระดับชุมชนตามกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง

ลําดับ ชุมชน จํานวนตัวชี้วัดที่ยกระดับ คะแนนรวม ระดับ

1 บานแมแมะ 15 85 4

2 บานแมพริก 4 76 3

3 บานปางยาง 11 73 3

4 บานหวยโทน 10 67 3

5 บานแมมะลอ 11 74 3

6 บานปางหินฝน 7 73 3

1.5 กิจกรรมที่แตละชุมชนควรดําเนินการตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุตามขอกําหนดและตัวช้ีวัดการพัฒนาชุมชน
ตนแบบบนพ้ืนที่สูงในแตละบริบทสภาพภูมิสังคม สรุปดังนี้

ภูมิสังคม ชุมชน สิ่งที่ควรดําเนินการตอเนื่อง

ชุมชนปาเม่ียง 1. บานแมแมะ 1. การศึกษาชนิดพืช และปรับระบบการปลูกพืชใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่
2. การจัดการขยะ และนํ้าเสียในชุมชน

2. บานแมพริก 1. การศึกษาชนิดพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปาเม่ียงเพิ่มเติม
2. การขยายผลการปลูกพืชทองถิ่น และเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อเสริมแหลงอาหาร

ในระดับครัวเรือน

ชุมชนที่ปลูกขาว
เปนหลัก

3. บานปางยาง 1. การศึกษาระบบการผลิตพืชหลังนาที่เหมาะสม
2. การศึกษาชนิดพชื และปรับระบบการปลูกพืชใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ 

(เพื่อลดการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว)

4. บานหวยโทน 1. การจัดทําระบบอนุรักษดิน และนํ้าในพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันสูง ใหขยายผล
ในวงกวางมากขึ้น

2. การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนา
3. การสงเสริมการปลูกไมยืนตนเพื่อเปนแนวกันลม

ชุมชนที่มีฐาน
จากการปลูกฝน

5. บานแมมะลอ 1. การสงเสริมการปรับระบบการปลูกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ใหขยายผล
ในวงกวางมากขึ้น

2. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชผักใหสูงขึ้น เพื่อเพิ่มรายไดใหเกษตรกร

6. บานปางหินฝน 1. การพัฒนาระบบการปลูกพืชที่ลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง
2. การพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าขนาดเล็กและระบบกระจายนํ้าเพ่ือใชในพื้นที่การเกษตร
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ผลการประเมินสถานภาพของพ้ืนที่ศึกษาใหมตามกรอบตัวช้ีวัดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวงเพ่ิมเติม 
1 ชุมชน (ชุมชนปาเมี่ยง)
2. แผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง 3 ลักษณะ
ภูมิสังคม จํานวน 6 ชุมชน
3. ผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนายกระดับชุมชนตามกรอบตัวชี้วัด จํานวน 6 ชุมชน
4. รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนเพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบตัิที่ดี จํานวน 3 ชุมชน

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําเสนอผลการวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ

  ในงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน)
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

การถายทอดองคความรูเรือ่ง การปลูกไมผลแบบผสมผสานในพ้ืนทีล่าดชันภายใตระบบการอนุรกัษดนิ และน้ํา
โดยปลูกรวมกับแนวหญาแฝก ในรูปแบบของแปลงสาธิต รวมกับเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อขยายผลสูสมาชิกอื่นๆ 
ภายในชุมชน หรือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิสังคมใกลเคียงกับพื้นที่นํารอง
ศึกษา

การทดสอบปรับพื้นที่เปนขั้นบันไดเพื่อใชปลูกขาวนาการจัดกิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรู
การใชประโยชนจากพืชทองถิ่นรวมกับชุมชน
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2. โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีตอผลิตผลของไมผลบนพื้นที่สูง

ปจจุบันสภาพภูมิอากาศกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดแก อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณฝนท่ีลดลง 
ซึง่ความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง โดยเฉพาะกับการผลิตไมผลยืนตนทีม่คีวามตองการ
สภาพอากาศท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตท่ีแตกตางกันไป นอกจากน้ียังมีผลกระทบตอการระบาดของโรคพืชและแมลง
ศตัรพูชืทีม่แีนวโนมขยายตวัมากขึน้ การใชประโยชนจากขอมลูสภาพภมูอิากาศทีผ่านมาในหาความสมัพนัธกบัการใหผลผลติ
ของไมผลบนพ้ืนที่สูงเพ่ือใหไดเปนแบบจําลองพืช และนํามาใชพยากรณผลกระทบตอการใหผลผลิต รวมถึงการวางแผน
การปรับตวัระยะยาวท้ังในดานการบริหารจัดการความเส่ียง การปรับปรุงแนวทางการทําเกษตรของเกษตรกรในหลากหลาย
ประเด็นที่ตองเตรียมพรอมรับมือตอสถานการณที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะกับผูปฏิบัติงานในภาคเกษตรทั้งเจาหนาท่ีสงเสริม
และเกษตรกรผูปลูกไมผล ดังนั้น การคาดการณผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเปนประโยชน
ในการเตรียมการปรับตัวและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

การศึกษาความสัมพันธของสภาพภูมิอากาศตอระยะวิกฤติการผลิตไมผลบนพื้นที่สูง เพื่อเปนเครื่องมือที่นํามาใช
พยากรณผลกระทบตอการใหผลผลิต และการวางแผนแกไขบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแปรผันของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยรวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากแปลงปลูกพลับพันธุ Xichu (พันธุ P2) และพลัมพันธุแดงบานหลวงในพื้นที่
ศึกษาของโครงการหลวงสําหรับสรางแบบจําลองใชคาดการณผลกระทบของปจจัยสภาพอากาศ ที่มีตอระยะพัฒนาการ
ของผลในชวงกอนเก็บเก่ียว ผลการศึกษา พบวาในป พ.ศ. 2561 มแีนวโนมเกิดปรากฏการณลานีญาชนิดออน ทาํใหอณุหภูมิ
อากาศคอนขางเย็นกวาปปกติ และมีปริมาณนํ้าฝนสูงขึ้นในบางเดือนจึงสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตของไมผลได พบวา
ปรากฏการณลานญีาชนดิออน ชนดิปานกลาง และปรากฏการณเอลนโีญชนดิออน มผีลกระทบตอผลผลติพลบัลดลงเลก็นอย 
(นอยกวารอยละ 20) สาํหรับผลผลิตพลมัพนัธุแดงบานหลวง ไมพบความสัมพนัธตอการผันแปรผลผลิต แตมแีนวโนมทีผ่ลผลิต
เพิ่มขึ้นในสภาพอากาศชวงตนปที่มีอุณหภูมิสูง และแหงแลงกวาปปกติ สวนความสัมพันธของดัชนีปรากฏการณเอนโซชนิด 
SOI ระหวางคาเฉลี่ย 3 เดือน ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน จึงไมเหมาะในการนํามาหาความสัมพันธ
กับผลผลิตของไมผลในพื้นที่ศึกษาได

การศึกษาความสัมพนัธของสภาพภูมอิากาศตอระยะวิกฤตขิองพลับพันธุ P2 และพลมัพนัธุแดงบานหลวงสําหรบัสราง
แบบจําลองใชคาดการณผลกระทบตอระยะพัฒนาการของผลในชวงกอนเก็บเก่ียว พบวา (1) พลับพันธุ P2 ที่ระยะผลออน
มีเสนผาศูนยกลางระหวาง 1.5-2.2 เซนติเมตร ในชวงกลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคม แสดงความสัมพันธกับ
คาอุณหภูมิสูงสุดรายวันกอนการรวง 4-5 วัน ไดสมการแบบเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใชพยากรณเปนรอยละการรวง
ของผลในสถานีเกษตรหลวงอางขาง และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ คือ Y

PDA
 = 368.981–13.020 (4dTmax) และ 

Y
PDM

 = – 104.507+3.694 (5dTmax) ตามลําดับ (2) พลัมพันธุแดงบานหลวง ไดรับผลกระทบจากคาอุณหภูมิสูงสุดรายวัน
กอนการรวง 5-9 วนัในชวงกลางเดือนกมุภาพนัธถงึมนีาคมในระยะผลออนกอนการแขง็ของกะลาท่ีมเีสนผาศนูยกลางระหวาง 
1.0-2.0 เซนติเมตร มักเกิดการรวงไดมาก และแสดงความสัมพันธสมการแบบเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
ใชพยากรณร อยละการรวงของผลในสถานีเกษตรหลวงอางขางและศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง คือ 
Y

BDA
 = 280.285–9.421 (9dTmax) และ Y

BDL
 = – 616.591+24.670 (5dTmax) ตามลําดับ โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (R) และคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) อยูในระดับเปนท่ีนาพอใจ จึงเปนแนวทางศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอปริมาณผลผลิตของไมผลในพื้นที่โครงการหลวงได

สาํหรบัผลการทดสอบแบบจําลองพชืของพลบัในสถานเีกษตรหลวงอางขาง (YPA
59
) สมัพนัธกบัจาํนวนวนัฝนตกสะสม

ของเดือนมนีาคมถงึมถินุายน ใชพยากรณลวงหนาไดในชวง 2-6 เดอืนกอนเกบ็เกีย่ว และเปรยีบเทยีบกบัแบบจาํลองพชือืน่ๆ 
ใหคาเบี่ยงเบนไปไมมากนัก ซึ่งแสดงผลการคาดการณไดใกลเคียงผลผลิตจริง สําหรับในป พ.ศ. 2561 นี้ตามแบบจําลองพืช
ไดผลการคาดการณปริมาณผลผลิตอยูระหวาง 2,182-2,560 กิโลกรัม สําหรับแบบจําลองพืชของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมแฮ (YPM

59
) ที่สัมพันธกับจํานวนวันที่มีฝนในเดือนมกราคมใชพยากรณลวงหนาไดในชวง 6 เดือนกอนเก็บเก่ียวใหผลตาง

125

แผ
นท

ี่

5

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ของขอมูลผลผลิตเบี่ยงเบนไปไมเกินรอยละ 20 แตอยางไรก็ตาม การทดสอบแบบจําลองพืชของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยน้ําขุน (YPH

59
) ใหคาคลาดเคลื่อนไปอยางมาก ดังนั้นหากมีปจจัยดานอ่ืนๆ เขามามีอิทธิพลดวยแลวจะไมสามารถใช

แบบจําลองพืชในการพยากรณผลผลิตได

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในการปลูกไมผลเขตหนาวบนพื้นที่สูง จํานวน 1 แนวทาง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ไดในป พ.ศ. 2561 ไปใชตอยอดงานวิจัยป พ.ศ. 2562 ดังนี้
  นําผลงานวิจัยไปปรับใชในพ้ืนที่อื่นที่มีการปลูกพลับ มะมวง และอาโวคาโด และตอยอดการศึกษา
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอผลิตผลของไมผลชนิดอื่นบนพ้ืนที่สูงในป พ.ศ. 2562 เพ่ือนําไปสูการให
ขอเสนอแนะสําหรับเจาหนาที่และเกษตรกรผูปลูกไมผลในการเตรียมพรอมรับผลกระทบจากความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศ และการตัดสินใจในการปลูกไมผลที่สําคัญบนพื้นที่สูง
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัย
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ป พ.ศ. 2561
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย

ขอเสนอแนะการปรับตัวของเกษตรกรในการปลูกไมผลบนพ้ืนท่ีสูง ไดแก พลับ มะมวง และอาโวคาโด 
เพือ่เตรียมพรอมกบัผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศและแนวทางการลดความรุนแรง ของผลกระทบ
จากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสําหรับเกษตรกรผูปลูกไมผลบนพื้นที่สูง

3. โครงการทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง

การทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ
ระบบฐานขอมูลกาลอากาศในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตอความออนไหวของผลผลิตการเกษตร ซึ่งผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปดังนี้

1. การทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
 ไดคัดเลือกพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 6 แหง ไดแก หวยเปา โปงคํา วาวี แมสอง 

ปางแดงใน และนํา้แขวง เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการทํางานของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ใหการรบัสงขอมลูอตุนุยิมวทิยา
มายังฐานขอมูลมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทดสอบการใชโปรแกรมระบบการพยากรณสภาพภูมิอากาศ
บนพื้นที่สูง ซึ่งพบวา โปรแกรมระบบการพยากรณสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงสามารถรายงานผลพยากรณผานหนาเว็บไซต
ของ สวพส. ไดทัง้อณุหภมูสิงูสดุ อณุหภมูติํา่สดุ และปรมิาณนํา้ฝนสะสม ทัง้รายสปัดาห รายเดอืน และรายป โดยมคีวามแมนยาํ
ที่ระดับ 95 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหปญหาการใชโปรแกรมพยากรณฯ จะตองมีการปรับปรุง software 
ทีเ่กีย่วของกับการแสดงผลการพยากรณสภาพภูมอิากาศบนพ้ืนท่ีสงูผานทางเว็บไซตของ สวพส. ซึง่เกิดปญหาการไมแสดงผล 
นอกจากน้ีควรมีการพัฒนาใหระบบสามารถแปลผลขอมลูท่ีไดจากการพยากรณสภาพภูมอิากาศ (ปรมิาณน้ําฝนและอุณหภูม)ิ 
และแสดงขอมูลการแบงระดับตามเกณฑของสภาพภูมิอากาศที่มี ตอความเสียหายทางดานการเกษตร รวมถึงปรับปรุงการ
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กรองขอมูลที่ผิดพลาด คือ อุณหภูมิ ใหเรียกเฉพาะคาอุณหภูมิที่อยูในชวง 0.01-50.00 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ ให
เรียกเฉพาะคาความชื้นสัมพัทธที่อยูในชวง 0-100 เปอรเซ็นต และปริมาณนํ้าฝน ใหเรียกเฉพาะคาปริมาณนํ้าฝนที่อยูในชวง 
0-150 มิลลิเมตรตอชั่วโมง

2. การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความออนไหวของผลผลิตการเกษตร 
 คัดเลือกพื้นที่และชนิดพืช ไดแก หวยเปา (ฟกทองญ่ีปุน) วาวี (ผักกาดขาวปลี) และแมสอง (ฟกทองญ่ีปุน) 

บันทึกขอมูลการพยากรณสภาพภูมิอากาศของแตละพื้นที่และนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนการปลูกพืชและ/หรือ
การเฝาระวังความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายกับผลผลิตเกษตร โดยพ้ืนที่
หวยเปา ปลูกและเก็บเก่ียวฟกทองญ่ีปุนในชวงเดือนมกราคม-เมษายน 2561 ซึง่จากขอมลูพยากรณอากาศ ณ เดอืนธนัวาคม 
2560 พบวา ในชวงระยะเวลาดังกลาวมีอุณหภูมิสูงสุด 33.5-39.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 6.5-15.0 องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้ําฝน 20.4-119.7 มิลลิเมตร ซึ่งเหมาะสมตอการปลูก แตควรมีการเฝาระวังการระบาดของแมลงหวี่ขาว 
ซึ่งแมลงหวี่ขาวยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสที่กอใหเกิดโรคใบหงิกในพืชดวย และมักพบในชวงฤดูแลง และอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจ
ทําใหแมลงหว่ีขาวมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สวนพื้นที่วาวี ปลูกและเก็บเก่ียวผักกาดขาวปลีในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
2561 ซึ่งจากขอมูลพยากรณอากาศ ณ เดือนมีนาคม 2561 พบวา ในชวงระยะเวลาดังกลาวมีอุณหภูมิสูงสุด 30.5-31.0 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 16.0-17.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝน 274.5-381.0 มิลลิเมตร ซึ่งมีฝนตกคอนขางชุก 
ควรมีการเฝาระวังการระบาดของโรคเนาเละ ซึ่งแพรกระจายไดดีโดยนํ้า แมลง และเคร่ืองมือเกษตร เมื่อมีฝนตกลงมา 
เชือ้แบคทีเรยีสาเหตุโรคจะกระจายไปยังตนใกลเคยีง อาจสงผลใหพชืเนาอยางรวดเร็ว สาํหรบัพืน้ท่ีแมสอง วางแผนการปลูก
และเก็บเกี่ยวฟกทองญี่ปุนอยูในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 ซึ่งขอมูลพยากรณอากาศ ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
พบวาในชวงระยะเวลาดังกลาวมีอุณหภูมิสูงสุด 27.6-32.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 12.4-19.4 องศาเซลเซียส ปริมาณ
นํา้ฝน 33.6-256.5 มลิลเิมตร ควรมีการเฝาระวังการระบาดของราแปงและหนอนเจาะข้ัวผล อยางไรก็ตาม ปจจยัดานอณุหภูมิ
และปรมิาณนํา้ฝนไมใชปจจยัหลกัทีส่งผลตอการระบาดของโรค-แมลงศตัรพูชื แตยงัมปีจจยัอืน่รวมดวย ไดแก สภาพแวดลอม 
(เชน อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้น และพืชอาหาร ฯลฯ) ปจจัยที่เก่ียวกับแมลงเอง (เชน ลักษณะการเจริญเติบโต สภาพ
ทางสรีรวิทยา และพฤติกรรมในการดํารงชีวิต ฯลฯ) และขอมูลจากการพยากรณนี้เปนเพียงขอมูลหนึ่งที่เจาหนาท่ีสงเสริม 
และเกษตรกรในพื้นที่สามารถใชประกอบการวางแผนการปลูกพืช หรือการเฝาระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจทําใหเกิดความเสียหายกับการผลิตเกษตร

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ระบบฐานขอมูลกาลอากาศในการพยากรณสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
ที่มีการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลและแสดงผลการพยากรณสภาพภูมิอากาศบนพ้ืนที่สูงผานทางเว็บไซตของ สวพส. 
1 ระบบ
2. ขอมูลผลการศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอความออนไหวของผลผลิตการเกษตร 
1 เรื่อง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

สงมอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในการพยากรณสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงใหกบัศนูยขอมลูสารสนเทศ สาํนกัยทุธศาสตรและแผน สถาบนัวจิยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) 
เพื่อพัฒนาตอยอดการใชประโยชนดานภูมิสารสนเทศตอไป

127

แผ
นท

ี่

5

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



4. โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ในโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง

การศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดตัวบงช้ี
ซึง่หมายถึงคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค เพือ่ใหชมุชนในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวงใชเปนเคร่ืองมือในการสะทอน
และประเมินระดับการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยกระบวนการมีสวนรวมแทนการประเมินจากบุคคลภายนอกเพียง
อยางเดยีว การพัฒนาชดุตวับงชีต้อยอดมาจากผลการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีง: บทเรยีนจาก 40 หมูบาน 
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ที่เปนชุดตัวบงช้ีในระดับผลลัพธและผลกระทบ 
จํานวน 7 หมวด และการกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของชุดตัวบงชี้ตามขั้นการพัฒนาของทฤษฎีใหม 3 ขั้น คือ ขั้นเร่ิมตน 
ขั้นที่สองข้ันกาวหนา และข้ันที่สามการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับภายนอก รวมท้ังการจัดระดับการพัฒนาของชุมชน
ตามคาคะแนนรวมที่ชุมชนประเมินตนเอง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การพัฒนาตัวบงช้ีคุณลักษณะชุมชนท่ีพึงประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกตใชตวับงชีค้ณุลกัษณะชมุชนทีพ่งึประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํนวน 8 มติ ิ26 ตวับงชี้ 

ซึ่งเปนตัวบงชี้ในระดับผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) มาพัฒนาเปนชุดตัวบงชี้คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ
ชมุชนตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง โดยจดักลุมตวับงชีต้ามหลกัทฤษฎใีหม 
และการกําหนดคาน้ําหนักของชุดตัวบงชี้ ประกอบดวย 3 ขั้นระดับการพัฒนา และ 7 ชุดตัวบงช้ี ดังนี้

ตาราง ชุดตัวบงชี้คุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นการพัฒนา ชุดตัวบงชี้ คาคะแนน

(ก) ขั้นเร่ิมตน
เนนความพออยูพอ
กินของครัวเรือน
(30 คะแนน)

1) ความม่ันคงดานอาหารท่ีมกีารเพาะปลูกพืชอาหารหลักไวบรโิภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ 
สวนที่เหลือจากการบริโภคนําไปขายสูตลาด และมีฐานการผลิตเพื่อการเขาถึงอาหาร
ในรูปแบบตางๆ

15

2) สภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง ดวยการวางแผนสรางรายได ลดรายจาย สรางและใชคืนหนี้สิน 
จดัสรรทรพัยากรเพือ่การผลิต การบรโิภค และการลงทนุทีส่มดลุมกีารทาํบญัชคีรวัเรือน/
บัญชีฟารม และการออมทรัพย

15

(ข) ขั้นกาวหนา
ความอยูดีกินดีของ
กลุมและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน
(40 คะแนน)

3) ระบบการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม หมายถึงมีอาชีพสุจริต มั่นคง มีรายไดที่สามารถ
เลีย้งตัวเองได มผีลกําไรตามสมควร มคีวามปลอดภัยตอทัง้ผูผลิตและผูบรโิภค เปนมติร
ตอระบบนิเวศ และลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก

20

4) ความพรอมของปจจัยพื้นฐานและสวัสดิการชุมชน 10

5) กระบวนการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการจัดการความรูภายในชุมชนที่มีการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน และสามารถผสมผสานกับความรู
วิทยาการในปจจุบัน

10

(ค) ขั้นพัฒนาเครือขาย
(30 คะแนน)

6) การจัดสรรใชประโยชนทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืนในการผลิต บริโภค และอนุรักษ 
และตามความสามารถของทรัพยากรในชุมชน

10

7) มีระบบกลุมและองคกรในชุมชนท่ีมีการดําเนินงานแบบตามหลักธรรมาภิบาล และ
บูรณาการความรวมมือดานวิชาการ การตลาด และแหลงทุนกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนอ่ืน

20
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 การจัดระดับการพัฒนาจากผลรวมคะแนนท่ีได
ออกเปน 4 ระดับ ประกอบดวย ระดับ A มากท่ีสุด มีคา
คะแนนรวมต้ังแต 90 ระดับ B1, B2 มาก มีคาคะแนนรวม
ตั้งแต 80 และ 70 และระดับ C ปานกลาง มีคาคะแนนรวม
ตั้งแต 60

2. ความสอดคลองเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนื
แหงสหประชาชาติ (SDGs)

 ชุดตัวบงชี้มีความสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาอยางยัง่ยนืแหงสหประชาชาต ิ(SDGs) สงูสดุตามลาํดบั
ใน 5 เปาหมาย ประกอบดวย เปาหมายท่ี 1 และ 2 การขจัด
ความหิวโหยและความยากจน เปาหมายท่ี 8 การสรางอาชีพ
และเศรษฐกจิทีด่ ีเปาหมายที ่12 การใชทรพัยากรอยางยัง่ยนื
และรับผิดชอบ และเปาหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมลํ้า

3. การศึกษาประเภทแหลงทุนจากงบประมาณ
ภาครัฐท่ีนอกเหนือจากงบประมาณรายจายของกระทรวง/
หนวยงาน (function) เพือ่สนบัสนนุชุมชนไดยกระดบัการ
พฒันาจากระดบัขัน้กาวหนาสูขัน้การพฒันาระดบัเครอืขาย
ในการบูรณาการความรวมมอืดานวิชาการ การตลาด และ
แหลงทุน กับหนวยงานภายนอก มีดังนี้

 3.1 รายจายของแผนบูรณาการ เชน แผนงาน
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเพื่อให
การผลิตภาคเกษตรมีความเขมแข็งและย่ังยืน โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซ
อุปทาน แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเขมแข็งที่มุงสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชน 
การเขาถงึแหลงเงินทนุ และการเสริมสรางความรูความเขาใจ
ทางการเงิน

 3.2 กลุ มงบประมาณรายจายพื้นที่ (Area) 
(เพิม่ศกัยภาพจังหวัดและกลุมจังหวัด) ทีส่นบัสนุนภารกิจของ 
76 จังหวัด 18 กลุมจังหวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมจังหวัด
ในภาคเหนือท่ีมียุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิม
ตลอดหวงโซอุปทาน

 3.3 เงินนอกงบประมาณ ไดแก กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง และกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 

ความสอดคลองของชุดตัวบงชี้กับ SDGs

เพื่อดําเนินโครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีโครงการ 5 อันดับแรกท่ีไดรับ
การอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแก โครงการบริการชุมชน โครงการรานคาชุมชน โครงการนํ้าดื่มชุมชน โครงการ
ปุย ยา เมล็ดพันธุ และโครงการบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ตามลําดับ

ระดับ
การพัฒนา

****
A=90

**
B2=70

***
B1=80

*
C=60

คะแนนระดับการพัฒนาชุมชน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ชุดตัวบงชี้คุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
2. ประเภทแหลงทุนจากงบประมาณภาครัฐเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 การนําเสนองานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําป พ.ศ. 2561
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1) ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสามารถนําชุดตัวบงช้ีคุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงค
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเคร่ืองมือในการสะทอนและประเมินระดับการพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยกระบวนการมีสวนรวมแทนการประเมินจากบุคคลภายนอกเพียงอยางเดียว
 2) การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนสามารถวางแผนเพื่อการเขาถึงแหลงทุนจากหนวยงาน/กองทุนที่หลากหลาย
เพื่อนํางบประมาณและการสนับ สนุนในลักษณะตางๆ มาพัฒนาของชุมชนไดอยางทันทวงที
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แผนงานการบริหารจัดการแผนงานการบริหารจัดการ
และการจัดการทรัพยสินทางปญญาและการจัดการทรัพยสินทางปญญา

และสิทธิชุมชนและสิทธิชุมชน



การบริหารจัดการและการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน

แผนบริหารจัดการงานวิจยั มเีปาหมายเพ่ือการจัดการงานวิจยัของ สวพส. ใหเปนไปตามแผนงานวิจยั บรรลวุตัถปุระสงค
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคุมคาภายใตทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด และเกิดประโยชนสูงสุด
แกชุมชนอยางยั่งยืน โดยไดรับขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาในการกํากับติดตามงานวิจัยทั้งในลักษณะ
การประชุม และการติดตามผลงานวิจัยในพ้ืนที่ รวมทั้งไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่ เกษตรกร และหนวยงานเครือขาย
วิจัยทั้งในและตางประเทศ โดยกิจกรรมภายใตแผนบริหารจัดการนี้จะประกอบ ไปดวย (1) การบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาจากผลงานวิจยัและภมูปิญญาทองถิน่ของชุมชนบนพ้ืนทีส่งู เปนการจดทะเบียน/จดแจงทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กดิจาก
ผลงานวิจยัและทรัพยสนิทางปญญาของชุมชนบนพ้ืนทีส่งู และการสนับสนนุชมุชนในการบริหารจัดการทรัพยสนิทางปญญา 
โดยสนับสนุนกลุ มใหใชประโยชนจากทรัพยสิน ทางปญญา ตอยอด เพิ่มมูลคาสรางรายไดใหกับผลิตภัณฑชุมชน 
(2) การจัดการองคความรูงานวิจัย เปนการนําผลงานวิจัยที่สําเร็จและพรอมท่ีจะนําไปสูการถายทอดหรือสงตอเกษตรกร
เปาหมาย ในรปูแบบการสงตอจากแปลงเกษตรกรทีใ่ชเปนแปลงทดสอบวจิยัไดทนัท ีการถายทอดผานการฝกอบรมถายทอด
องคความรู การจดัทาํแปลงทดสอบสาธติในพืน้ทีเ่กษตรกร เพือ่แลกเปลีย่น องคความรูระหวางชมุชน สนบัสนนุส่ือองคความรู
ที่เขาใจงาย (3) การพัฒนาเครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืน เปนการนําองคความรูของเครือขายการพัฒนา
พื้นที่ภูเขาในระดับนานาชาติมาพัฒนาตอยอดงานวิจัยของสถาบัน และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยของสถาบัน
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูจากองคกรนานาชาติ (4) การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนํา
ผลงานไปใชประโยชน เปนการประเมินผลกระทบผลงานวิจัยที่แลวเสร็จและนําไปถายทอดหรือสงตอเจาหนาที่ เกษตรกร
เปาหมาย หรือถูกนําไปใชตอยอดในงานพัฒนา/สงเสริมของสถาบัน เฉพาะโครงการวิจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และ (5) การกํากับติดตามงานวิจัย เปนการกํากับ ติดตาม กอนการวิจัย ระหวาง 
และหลังการดําเนินงานวิจยั ใหมปีระสิทธภิาพ บรรลุตามเปาหมายและตัวชีว้ดั ของงานวิจัยใหมคีวามคุมคาภายใตทรพัยากร
ที่มีอยางจํากัด และเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนอยางยั่งยืน

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่น
 ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง

ทรัพยสินทางปญญามีความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง เนื่องจาก สวพส. มีผลผลิตจากงานวิจัยท่ีเปน
เทคโนโลยี สตูร กรรมวิธ ีทีเ่ก่ียวกับพนัธุพชืและสัตว ซึง่จดุกาํเนิดของการไดมาน้ันมาจากความคิดสรางสรรคผนวกกับระยะเวลา
ท่ีทุมเทใหกับการศึกษาวิจัยจากปญหา ตองใชความรูเพื่อใหไดมาซ่ึงนวัตกรรมใหมๆ และมีแนวทางการแกไขปญหาท่ีอยู
ในรูปของผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหม ที่ทรงคุณคาเปนที่ภูมิใจของผูประดิษฐ จึงควรปกปองผลผลิตจากงานวิจัย กอปรกับ
บนพ้ืนทีส่งูมีความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิญญาทองถ่ินซ่ึง ถอืเปนทรัพยสนิทางปญญาท่ีมมีลูคา เสีย่งตอการเส่ือมสภาพ
หรือสูญหาย ในขณะเดียวกันสามารถสรางสรรค ใหมีมูลคาเพิ่มได ทั้งนี้ตองไดรับการคุมครองและจัดการกอนท่ีจะสูญหาย 
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เพือ่ใหเศรษฐกิจ สงัคม และชมุชนไดประโยชนจากการนําภมูปิญญาเหลานีไ้ปพฒันาตอยอด 
ดงันัน้ สวพส. จงึไดเริม่ดําเนนิการนาํผลผลติทีเ่กดิจากงานวจิยัไปสูการจดทะเบยีนทรพัยสนิ
ทางปญญา รวมถึงการสงเสริมใหชมุชนบนพ้ืนทีส่งูมอีงคความรู ภมูปิญญา และความหลาก
หลายทางชีวภาพ ฯลฯ ดําเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา มาต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560 รวมท้ังสิ้น 102 รายการ สําหรับในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการตอเนื่องในการนําผลผลิต ที่เกิดจากงานวิจัย
เพ่ือนาํไปสูการจดทะเบียนทรัพยสนิทางปญญา และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสนิ
ทางปญญาของชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. จดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากผลงานวิจัยและทรัพยสิน
ทางปญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง แบงเปน 3 ประเภท จํานวน 11 รายการ ดังนี้ 
(1) ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 1 รายการ ไดแก ตํารับยาสมุนไพรสูตรรักษาตับอักเสบ 
(2) อนุสิทธิบัตร 6 รายการ ไดแก สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัด
คาเทชิน สูตรตํารับผลิตภัณฑนํ้ามันลางเคร่ืองสําอาง สูตรตํารับผลิตสารดึงดูดดวงหมัดผัก
แถบลาย สวนผสมสาร ไลแมลงวันเจาะลําตนถั่ว และสูตรตํารับผลิตภัณฑยับยั้งเชื้อรา
สาเหตุรังแคจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง และ (3) ลิขสิทธิ์ ไดแก หนังสือการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวดอกไมของโครงการหลวง คูมือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม 
คูมือการผลิตเมล็ดพันธุเฮมพภายใตระบบควบคุม คูมือการใชประโยชนจากพืชทองถ่ิน
บานปากลวยพัฒนา และวีดิทัศนการเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

2. สนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยสนับสนุนกลุม
วสิาหกิจชมุชนกลุมถานอดัแทงจากซังขาวโพดบานศรีบญุเรอืงในการปรับปรงุกระบวนการ
ผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพดใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นให
กบัลูกคา และพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑถานดูดกล่ินจากซังขาวโพดใหมเีอกลักษณ สามารถ
เพิ่มมูลคาและสรางรายไดใหกับผลิตภัณฑชุมชน

3. กํากับดูแลทรัพยสินทางปญญาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (แกไข ชําระ
คาธรรมเนียม การตออายุ และอื่นๆ) จํานวน 66 รายการ

ลิขสิทธิ์หนังสือตางๆ

ประชุมรวมกับผูอํานวยการกองคุมครอง
ภมูปิญญาการแพทยแผนไทย และเจาหนาที่
กรมการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ 

เร่ืองขอใหประกาศเปนพื้นที่เขตอนุรักษ
สมนุไพรและถิน่กาํเนดิในพืน้ทีเ่ขตอนรุกัษ
สมุนไพรและถ่ินกําเนิดปาชุมชนบาน

ปาเก๊ียะ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย

รวบรวมขอมูลตํารับยาสมนุไพรสตูรรกัษา
ตับอักเสบเพื่อยื่นจดแจงภูมิปญญาการ
แพทยแผนไทย
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทรัพยสินทางปญญา จํานวน 11 รายการ
2. ภูมิปญญาทองถิ่นมีการขอยื่นรับความคุมครอง จํานวน 1 พื้นที่

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงวิชาการ

1) บรรยายใหกับการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในหัวขอเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากงานวิจัยสูการพัฒนาชุมชน การคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ในรูปแบบของลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่สถาบันไดสรางสรรค รวมทั้งการคุมครองและอนุรักษพืชสมุนไพร
ตามพระราชบัญญัติคุมครองพืช ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมสํานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) โดยมีผูชวยศาสตราจารยนิก สุนทรธัย และนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20 คน

ผลิตภัณฑถานดูดกลิ่นจากซังขาวโพด รวมกันกําหนดโครงสรางและระบบบริหารจัดการกลุม

2) นิทรรศการทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยในกิจกรรมงาน “12 ป สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

134 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



2. การจัดการองคความรูงานวิจัย

การจดัการองคความรูงานวจิยั มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเกดิการเชือ่มโยงการเรยีนรูและถายทอดองคความรูจากงานวจิยั
ไปสูกลุมเปาหมายนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง และการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ทั้งนี้เพื่อใหกลุมเปาหมายมีการประยุกตใชผลงานวิจัยอยางเหมาะสมและเปนรูปธรรมมากข้ึน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันระหวางนักวิจัยและกลุมผูใชประโยชน รวมถึงผลงานวิจัยถูกรวบรวมและมีการจัดเก็บอยางเปนระบบมากข้ึน 
ทําใหงายตอการสืบคนและการนําไปใช ผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปสูกลุมเปาหมาย 
 1.1 รวบรวมรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณของโครงการวิจัยที่ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 

90 โครงการ และสงมอบใหกบัผูทีเ่กีย่วของ ไดแก มลูนธิโิครงการหลวง (46 โครงการ) และสาํนกัพฒันา สวพส. (71 โครงการ)
 1.2 รวมกับนักวิจัย ผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของในการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปยัง

กลุมเปาหมาย รวมไปถึงการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ซึ่งองคความรูจากผลงานวิจัย
ที่ทําการถายทอดเปนองคความรูที่สําเร็จแลวในป พ.ศ. 2559-2561 จํานวน 18 เรื่อง ผลการดําเนินงาน ดังตาราง

ตาราง สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 18 เรื่อง

ลาํดบั ผลงานวิจัย การนําไปใชประโยชน ผลที่เกิดจากการนําไปใชประโยชน

1 องุนพันธุ Perlette เกษตรกรจํานวน 18 ราย ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 
รวม 8 แหง มีการปลูกองุนพันธุ Perlette 
รวมทั้งสิ้น 195 ตน โดยเริ่มปลูกในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม 2561

เกษตรกรที่นําตนองุนพันธุ Perlette ไปปลูก สวนใหญ
จะเปนเกษตรกรเคยปลูกองุนพันธุ Beauty Seedlees 
ซึ่งเกษตรกรไดเรียนรูวิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแล
รกัษาตนองุนแลว จงึสามารถดแูลและจัดการแปลงปลกูได 
ทัง้น้ี เจาหนาทีป่ระจาํพืน้ทีม่กีารตดิตามและใหคาํแนะนาํ
อยางตอเนือ่ง และคาดวาจะสามารถตดัแตงกิง่ไดในเดอืน
สิงหาคม 2562 เพื่อใหตนองุนมีผลผลิตคร้ังแรกในชวง
เดือนธันวาคม 2562-มกราคม 2563

2 ตนกลาพันธุเสาวรส
หวานปลอดโรค

เกษตรกรจาํนวน 971 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 
รวม 35 แหง นําต นกล าเสาวรสหวาน
ปลอดโรคพันธุ  RPF No.1 และพันธุ ไทนุง 
ไปปลูกรวม 23,269 ตน พื้นที่ 1,490 ไร

เกษตรกรในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวงมีรายไดจากการ
จําหนายผลผลิตเสาวรสหวานพันธุ RPF No.1 และ
พันธุไทนุง โดยมีปริมาณผลผลิตรวม 722,940 กิโลกรัม 
และมีรายได 29,332,000 บาท (ขอมูลระหวางวันที่ 1 
ตุลาคม 2560-20 สิงหาคม 2561) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 
2560 ที่มีปริมาณผลผลิต 624,532 กิโลกรัม มูลคารวม 
28,247,300 บาท (ขอมูลระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559-
30 กันยายน 2560) และพบวาการระบาดของโรคที่เกิด
จากเช้ือ Passion fruit woodiness virus (PWV) ลดลง

3 THC test kit เกษตรกร เจาหนาที่โครงการหลวง เจาหนาที่ 
สวพส. และเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มกีารนํา THC test kit ทีป่รบัปรงุ
ประสิทธิภาพไปทดสอบใชในการวิเคราะห
ปรมิาณ THC ในใบเฮมพ จาํนวน 240 ตวัอยาง 
จาก 5 พื้นท่ี ไดแก สถานีเกษตรหลวงอางขาง 
สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนยพัฒนา

THC test kit ที่ปรับปรุงนี้มีความแมนยํา 99 เปอรเซนต 
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีวิ เคราะหด วยวิธีมาตรฐาน 
ซึ่งสามารถที่จะนําเครื่องมือดังกลาวไปใชประโยชนใน
ระดับแปลงตอไป
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ลาํดบั ผลงานวิจัย การนําไปใชประโยชน ผลที่เกิดจากการนําไปใชประโยชน

โครงการหลวงหวยนํ้าริน ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหวยโปง ศนูยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง 
และโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง
พบพระ ซึ่งผลการตรวจพบวา THC test kit 
มคีวามแมนยาํ 99 เปอรเซน็ต เม่ือเปรียบเทียบ
กับการวิเคราะหด วยวิธีมาตรฐานในหอง
ปฏิบัติการ และมีปริมาณ THC ไม  เกิน 
1 เปอรเซ็นต ตามที่กฎหมายกําหนด

4 เมล็ดพันธุขาวทอง
ถิ่นที่มีคุณภาพ

เกษตรกรจํานวน 103 ราย 20 กลุ มบาน 
ในพืน้ท่ีโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวง 20 แหง นาํองคความรูเรือ่ง
เมล็ดพันธุขาวทองถิ่นท่ีมีคุณภาพ ไปใชในการ
ผลติเมลด็พนัธุขาวของตนเอง เพือ่นาํเมลด็พนัธุ
ขาวไปปลูกในฤดูตอไป โดยสวนใหญจะเปน
การปลูกขาวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

เกษตรกรยอมรับในวิธีการและไดเมล็ดพันธุขาวทองถิ่น
ที่บริสุทธิ์ มีคุณภาพผานมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวสําหรับ
เพาะปลูกในชุมชน มีการแลกเปล่ียน แบงปนเมล็ดพันธุ
ขาวกันภายในชุมชน เมล็ดขาวมีความงอกมากกวา 
80 เปอรเซ็นต สงผลทําใหผลผลิตขาวเพ่ิมขึ้นอยางนอย 
25 เปอรเซ็นต จากผลผลิตขาวที่ไดจากวิธีการปลูกขาว
ตนเดียว ทําใหเกษตรกรเห็นวาผลผลิตขาวไมแตกตาง
จากการปลูกวิถีเดิม (ปกดํา 10-15 ตนตอหลุม) ปจจุบัน
เกษตรกรจึงปกดําตนกลาเพียง 2-3 ตนตอหลุม ทําให
ลดการใชเมล็ดพันธุลงจากเดิมถึง 50-60 เปอรเซ็นต

5 วิธีการปลูก
กระเทียม
บนพื้นที่สูง

เกษตรกรจํานวน 27 ราย ในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 
5 แหง นาํองคความรูเรือ่งวธิกีารปลกูกระเทยีม
บนพื้นท่ีสูง ไปใชในการปลูกกระเทียมในพื้นที่
ของตนเอง โดยสวนใหญจะเปนการปลูก
กระเทียมเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

เกษตรกรปฏิบัติตามวิธีการปลูกกระเทียมบนพ้ืนที่สูงท่ี
แนะนํา และสามารถผลติกระเทยีมเพือ่บรโิภคเอง ซึง่แตเดมิ
เกษตรกรไมเคยปลูกกระเทียมมากอน ตองซื้อกระเทียม
จากพ้ืนราบมาบริโภค โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 489.86 
กิโลกรัมตอไร และสามารถเก็บไวไดนานถึง 8-10 เดือน 
เนือ่งจากเนนการใสปุยอนิทรยีและไมใสปุยเคม ีนอกจากนี้
เกษตรกรยังสามารถแบงปนผลผลิตและเปนของฝากให
กบัญาตพิีน่อง รวมไปถงึจาํหนายใหกบัเกษตรกรรายอืน่ๆ 
ในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงดวย

6 เมล็ดพันธุถั่วแขก
อินทรีย

มูลนิธิโครงการหลวงนําเมล็ดพันธุ หลักจาก
โครงการคัดเลือกพันธุพชืผกัเพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ
อินทรีย ไปผลิตเมล็ดพันธุขยาย จํานวน 266.5 
กิโลกรัม เพื่อนําไปสงเสริมใหกับเกษตรกร

งานเมล็ดพันธุ มูลนิธิโครงการหลวง ทําการเก็บรักษา
เมล็ดพนัธุถัว่แขกอนิทรยีและผกักาดหวานอนิทรยีเพือ่ใช
ในงานพฒันาและสงเสรมิการปลกูผักอนิทรยี และเตรยีม
มอบใหเกษตรกรเพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ในป พ.ศ. 2562

7 เมล็ดพันธุผักกาด
หวานอินทรีย

มูลนิธิโครงการหลวงนําเมล็ดพันธุ หลักจาก
โครงการคัดเลือกพันธุพชืผกัเพ่ือผลิตเมล็ดพนัธุ
อินทรีย  ไปผลิตเมล็ดพันธุ ขยาย จํานวน 
2 กิโลกรัม เพื่อนําไปสงเสริมใหกับเกษตรกร

ตาราง สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 18 เรื่อง (ตอ)
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8 ไกกระดูกดํา
สายพันธุแท

ง านพัฒนาและส  ง เ ส ริ มปศุ สั ต ว  มู ลนิ ธิ
โครงการหลวง ผลิตพอแมพันธุไกกระดําได 
617 ตัว แบงเปนพอพันธุ 92 ตัว และแมพันธุ 
525 ตวั คดิเปนสดัสวนตัวผู:ตวัเมีย เทากับ 1:5 
นอกจากน้ียังสงมอบลูกไกกระดูกดําใหกับ
เกษตรกร 63 ราย ในพืน้ท่ีโครงการหลวง 10 แหง 
รวม 11,572 ตัว ไปเลี้ยงเพื่อสรางรายได และ
เกษตรกรสามารถจําหนายไกกระดูกดาํ คดิเปน
มูลคารวมทั้งสิ้น 1,716,780 บาท

เกษตรกรมีไกกระดูกดําสายพันธุโครงการหลวงพันธุแท
ที่มีลักษณะดีตรงตามสายพันธุ  มีการเจริญเติบโต
บนพ้ืนที่สูงไดดี และตรงกับความตองการของตลาด 
รวมไปถึงมกีารปรับวธิปีฏบิตัแิละการจัดการตามคูมอืการ
เล้ียงสัตวดีที่เหมาะสมบนพ้ืนที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง 
(สัตวปก) หรือ RPF-GAP ทําใหกระบวนการผลิตมีความ
ปลอดภัย ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถจําหนาย
ไดในราคาท่ีสูงขึ้น

9 การผลิตเมล็ดพันธุ
พืชอาหารสัตว
อินทรีย

โครงการศกึษาวจิยัการผลติอาหารสตัวอนิทรยี 
สงมอบผลผลิตพืชอาหารสัตวอินทรียใหสถานี
เกษตรหลวงปางดะ จาํนวน 4 ชนดิ ไดแก ขาวโพด 
(700 กิโลกรัม) ถั่วเหลือง (500 กิโลกรัม) 
ถัว่เขียว (25 กโิลกรัม) และขาวสาลี (32 กโิลกรัม) 
เพื่อนําไปใชในการผลิตอาหารสัตวและใชเปน
เมล็ดพันธุเพื่อปลูกในฤดูถัดไป

สถานีเกษตรหลวงปางดะนําผลผลิตพืชอาหารสัตว
อนิทรยีทัง้ 4 ชนิด ไปใชในการผลติอาหารสตัวและใชเปน
เมล็ดพนัธุเพือ่ปลูกในฤดูถดัไป โดยพืชอาหารสัตวอนิทรีย
ที่นําไปใชในการผลิตอาหารสัตว จํานวน 2 ชนิด ไดแก 
ขาวโพด (700 กิโลกรัม) และถั่วเหลือง (500 กิโลกรัม) 
สวนถั่วเขียวและขาวสาลี พบวา ยังมีปริมาณที่ยัง
ไมเพียงพอ (25 และ 32 กิโลกรัม ตามลําดับ) จึงเก็บไว
เปนเมล็ดพันธุเพื่อปลูกในฤดูถัดไป

10 การปลูกหวายบน
พื้นที่สูง

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผและหวาย
บนพืน้ท่ีสงู สงมอบตนกลาหวายใหกบัเจาหนาที่
ประจาํพืน้ท่ีโครงการหลวงและโครงการพฒันา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพ่ือการนําไปใช
ประโยชน 2 รูปแบบ ไดแก การปลูกเพื่อการ
อนุรักษฟนฟูปารอบชุมชน จํานวน 8 แหง 
3,700 ตน และการปลกูเพือ่สรางรายไดในพืน้ที่
เกษตรกรรม จํานวน 12 แหง 16,500 ตน และ
มีเกษตรกรที่รับตนกลาหวายไปปลูกในพื้นท่ี
เกษตรกรรมแลว จํานวน 62 ราย 8,600 ตน

เกษตรกรมีการนําตนกลาหวายไปปลูกเพื่อการอนุรักษ
ฟนฟสูาํหรบัการใชประโยชนในการเปนแหลงอาหาร ใชสอย 
และแหลงเมล็ดพันธุ ของชุมชน รวมไปถึงนําไปปลูก
ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของตนเองเพ่ือสรางรายได โดยเกษตรกร
จะมีการดูแลและจัดการแปลงปลูกจนกระท่ังถึงระยะ
เกบ็เกีย่ว (ตดัหนอ) ซึง่จะใชระยะเวลาหลงัปลกูประมาณ 
2-3 ป

11 วิธีการเก็บเก่ียว
นํ้าผึ้งจากผึ้งโพรง
บนพื้นที่สูงแบบใหม 
(ผานการกรองและ
คัดแยกหลอด
รวงนํ้าผึ้ง)

เกษตรกร 32 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 2 แหง 
นาํองคความรูเรือ่งวธิกีารเก็บเกีย่วนํา้ผ้ึงจากผ้ึง
โพรงบนพ้ืนที่สูงแบบใหม (ผานการกรองและ
คัดแยกหลอดรวงนํ้าผ้ึง) ไปใชในการเก็บเกี่ยว
นํ้าผึ้งของตนเอง เพื่อใหสะอาดและมีคุณภาพ

เกษตรกรนําวธิกีารเก็บเก่ียวน้ําผ้ึงจากผ้ึงโพรงบนพ้ืนท่ีสงู
แบบใหมไปประยุกตใช โดยมีการกรองและคัดแยก
หลอดรวงนํ้าผึ้ง ไดปริมาณนํ้าผึ้ง 1,812.4 กิโลกรัม 
โดยนํ้าผ้ึงที่ไดมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ความช้ืนตํ่า 
เกบ็รกัษาไดนาน และมีคณุภาพตามมาตรฐานโครงการหลวง 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกที่ลดการใชสารเคมีและพ้ืนท่ี
เกษตรอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง

ตาราง สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 18 เรื่อง (ตอ)
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12 หลักสูตรทองถิ่น 
เร่ือง “การอนุรักษ 
ฟนฟู และสงเสริม
การใชประโยชน
จากพืชทองถิ่น” 
ในการเรียน
การสอนใน
โรงเรียน

โครงการวิจัยการอนุรักษ ฟนฟูพืชทองถิ่น
เพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง 
ไดรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืชทองถิ่นของชุมชน และนํามา
ผลติเปนหลักสตูรเร่ือง “การอนุรกัษ ฟนฟ ูและ
สงเสริมการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น” 
สําหรับโรงเรียนที่สนใจนําหลักสูตรดังกลาวไป
ใชในการเรียนการสอนของโรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนปากลวย อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม โดยมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรทองถิ่นใน 2 หนวยการเรียนรู ไดแก 
(1) การขยายพนัธุ การปลกู และการดแูลรกัษา 
และ (2) องคความรูและภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืชทองถิ่นของชุมชนและวิธี
การนําไปใชประโยชน จาํนวนนักเรียนท่ีเขารวม
หลักสูตร 85 คน ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
ปที ่1-6 ผลการประเมนิความรูความเขาใจและ
ความพึงพอใจของครูและนักเรียนตอหลักสูตร
ทองถิ่น อยูในระดับมากท่ีสุดและมาก

นักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับองคความรูและ
ภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณคาของพืชทองถ่ิน รวมไปถงึมสีวนรวม
ในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากพืชทองถิ่น
ในชุมชน นอกจากน้ี โรงเรียนยงัใหความสําคญัตอหลักสตูร
ทองถิ่น โดยการบรรจุหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง การอนุรักษ 
ฟนฟ ูและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในการเรียนการสอนของนักเรียนต้ังแตระดับช้ันประถม
ศึกษาปที่ 1-6 ซึ่งเป นหลักสูตรทองถ่ินที่ตรงตาม
คําอธิบายรายวิชา และมาตรฐานรายวิชา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

13 องคความรูและ
ภูมิปญญาการ
ใชประโยชน
จากพืชทองถิ่น
จากผูรูสูชุมชน 
(กิจกรรมการเรียนรู
เพ่ือสืบทอด
องคความรูและ
ภูมิปญญาการ
ใชประโยชน
จากพืชทองถิ่น)

โครงการวิจัยการอนุรักษ ฟนฟูพืชทองถิ่น
เพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง 
ไดรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
รวมทั้งผู รู การใชประโยชนพืชทองถิ่น ของ
ชุมชนบานปากลวย โดยเห็นความสําคัญของ
การถายทอดความรูจากผูรูสูคนรุนใหม จึงได
รวมกับชุมชนกําหนดกิจกรรมเพ่ือถายทอด
ความรู โดยมีการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อสืบทอดองคความรู และภูมิปญญาการ
ใชประโยชนจากพืชทองถ่ินจากผูรู สู ชุมชน 
จํานวน 8 ครั้ง มีการถายทอดองคความรูและ
ภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถ่ิน
พืชบริเวณบานและพืชบริเวณปา รวมท้ังหมด 
จํานวน 74 ชนิด และตํารับยา จํานวน 8 ตํารับ 
ผลการประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเขารวมกิจกรรม อยูในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุดและมาก

ชมุชนมีผูรูรุนใหมเพิม่ขึน้ จาํนวน 14 คน ชวงอาย ุ19-41 ป 
(เดิมมีผูรูเพียง 4 ราย ชวงอายุ 46-72 ป) ซึ่งผูรูเหลานี้
จะเปนผูสบืทอดองคความรูและภูมปิญญาการใชประโยชน
จากพืชทองถิ่น โดยการถายทอดองคความรูใหกับผูอื่น 
กระตุนใหชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของ
การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชทองถิ่น รวมไปถึง
รวมกลุมสมาชิกในการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง
ตลอดป ทาํใหชมุชนมีพชืทองถ่ินเพ่ือการนําไปใชประโยชน
ในดานตางๆ และพืชทองถิ่นของชุมชนไดรับการฟนฟู
อยางตอเนื่อง

ตาราง สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 18 เรื่อง (ตอ)
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14 องคความรู
เกี่ยวกับการ
เพาะเห็ดทองถิ่น
และการจัดการ

เกษตรกรจํานวน 12 ราย ในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 แหง 
นําองคความรู เกี่ยวกับเห็ดทองถิ่นและการ
จัดการไปใชในการผลิตเห็ด และมีรายไดจาก
การจําหนายเห็ด กอนเชื้อเห็ด และเชื้อเห็ด
ทองถ่ิน รวมท้ังสิ้น 91,890 บาท นอกจากน้ี
ยงัมโีรงเรยีนทีน่าํองคความรูเกีย่วกบัเหด็ทองถิน่
และการจัดการไปใชประโยชน จํานวน 2 แหง 
ไดแก โรงเรียนบานแมระเมงิ อาํเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก และโรงเรียนบานปาเม่ียงแมพริก 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

เกษตรกรมกีารปรบัวธิปีฏบิตัแิละการจดัการตามแนวทาง
การจัดการคุณภาพการผลิตเห็ดในแต ละข้ันตอน 
เพื่อเตรียมความพรอมตอการขอยื่นรับรองมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกษ.) โดยวิธีการน้ี
จะทาํใหเกษตรกรลดการสญูเสยีกอนเชือ้เหด็ กระบวนการ 
ผลติมีความปลอดภัย ผลผลิตมคีณุภาพ และสรางรายได
ใหกบัครวัเรอืน นอกจากนีเ้กษตรกรยงัมกีารอนรุกัษฟนฟู
เห็ดทองถิ่นภายในชุมชนอยางตอเนื่องดวย

15 สารดึงดูด
แมลงวันแตง

มูลนิธิโครงการหลวงนําตนแบบสารดึงดูด
แมลงวันแตงไปผลิตและจําหน ายให กับ
เกษตรกร โดยมีปรมิาณและมูลคาการจําหนาย
สารดึงดูดแมลงวันแตง ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2560-30 กันยายน 2561 คือ 48 ชุด คิดเปน
มูลคาทั้งสิ้น 9,600 บาท

เกษตรกรมีความเขาใจในวิธีการชีวภัณฑเปนอยางดี 
มีความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและวิธีการใช และมี
ความตองการท่ีจะใชตอ เพราะสามารถลดปริมาณ
แมลงวันแตง แมลงวันทอง และแมลงวันฝรั่งไดดี อีกทั้ง
ยังมีความปลอดภัยมากกวาการใชสารเคมี รวมทั้ง
คุณภาพของสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยจากการ
ปนเปอนของสารพิษทางการเกษตรมากขึ้น

16 เซร่ัมบํารุงผิวหนา
คาเทชิน

มูลนิธิโครงการหลวงนําตนแบบเซรั่มบํารุงผิว
หนาคาเทชนิไปผลติและจาํหนาย โดยมปีรมิาณ
และมูลคาการจําหนายเซรั่มบํารุงผิวหนา
คาเทชิน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560-15 
สิงหาคม 2561 คือ 1,435 ชิ้น คือ 1,435 ชิ้น 
คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 1,146,565 บาท

มลูนธิโิครงการหลวงมีผลติภัณฑชนิดใหม เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาที่หลากหลายมากขึ้น รวมไป
ถึงเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกและเก็บเก่ียว
ผลผลิตพืช สําหรับนํามาเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑตางๆ 
โดยเฉพาะชาเม่ียงและฟกขาว ซึ่งเปนพืชทองถิ่น
บนพื้นที่สูง

17 เซร่ัมบํารุงผิวหนา
ฟกขาว

มูลนิธิโครงการหลวงนําตนแบบเซรั่มบํารุงผิว
หนาฟกขาวไปผลิตและจําหนาย โดยมีปรมิาณ
และมูลคาการจําหนายเซรั่มบํารุงผิวหนา
ฟกขาว ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม-15 สิงหาคม 
2561 คือ 1,442 ชิ้น คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 
863,758 บาท

ตาราง สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 18 เรื่อง (ตอ)
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18 การปลูกพืชผักหลัง
นาบนพื้นที่สูง

เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพ้ืนที่ปลูกฝน
อยางย่ังยืน บานขุนตื่นนอย ที่นําองคความรู
เรื่องการปลูกพืชผักหลังนา ไปใชประโยชน 
จาํนวน 12 ราย 5 หยอมบาน โดยแบงการปลูก
พืชผักทางเลือกหลังนา เปน 2 แบบ คือ 
การปลูกในพื้นที่นาและการปลูกบนพื้นที่ดอน
หลังจากการเก็บเกี่ยวขาว โดยชนิดพืชผักทาง
เลือกหลังนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 5 ชนิด ไดแก 
ถั่วลันเตา ถั่วแขก ผักกาดกวางตุงใบ ผักขี้หูด 
และผักชี โดยมีเกษตรกรสนใจปลูกพืชผัก
ทางเลือกหลังนาไวบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนาย และขอมูลผลตอบแทนท่ีเปนอาหาร
และเงนิสดของพชืผกัหลงันา 1 ฤดกูาลปลูกของ
เกษตรกรท้ัง 12 ราย คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 
27,770 บาท

เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับในการปลูกพืชผัก
หลังนา เนื่องจากวิธีการน้ีไมสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตขาว (ผลผลิตขาวเฉล่ีย 280-320 กิโลกรัมตอไร) 
อีกทั้งยังเปนการใชประโยชนที่ดิน โดยการปลูกพืชผัก
เพื่อบริโภคและจําหนายสรางรายได แทนที่จะปลอยไว
ไมมีการใชประโยชนเหมือนแตกอน นอกจากนี้ยังมี
เกษตรกรรายอ่ืนใหความสนใจในการนําองคความรูเรือ่ง
การปลูกพืชผักหลังนา ไปใชในพื้นที่ของตนเองเพิ่มขึ้น

 1.3 จัดทําสื่อเผยแพรองคความรู  จํานวน 2 เรื่อง ไดแก คู มือการจัดการหลังการเก็บเก่ียวดอกไมของ
โครงการหลวง และคูมือการเก็บเกี่ยวผลอาโวคาโดบนพื้นที่สูง

คูมือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไมของโครงการหลวง คูมือการเก็บเกี่ยวผลอาโวคาโดบนพ้ืนที่สูง

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย ศึกษาปญหาของระบบงานเดิม รวบรวมขอมูลวิเคราะหความตองการของ
ผูใชระบบ และความเปนไปไดของระบบ กาํหนดขอบเขตการพฒันา และออกแบบระบบฐานขอมลูรายงานวจิยัฉบับสมบรูณ 
(e - Research Report) จากโปรแกรม Microsoft Excel เปนฐานขอมูล Microsoft SQL รวมกับศูนยขอมูลและสารสนเทศ 
รวมทั้งออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ สวนติดตอกับผูใช และสวนฐานขอมูล โดยติดตั้งระบบ และทดสอบใชงาน
ผานเว็บไซต research.hrdi.or.th ซึ่งระบบฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (e - Research Report) สามารถจัดเก็บ
รวบรวมไฟลรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ สบืคนงานวจิยั และเชือ่มโยงการแสดงผลงานวจิยั ผานเวบ็ไซต research.hrdi.or.th ดงันี้

 2.1 การนําเขาขอมูลผลงานวิจัยลงในระบบฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (e - Research Report) 
เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับระบบประมวลผล เมื่อมีการสืบคนหางานวิจัย และเก็บรวบรวมไฟลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
โดยนําเขาขอมูลผลงานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 95 โครงการยอย

ตาราง สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 18 เรื่อง (ตอ)
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ภาพระบบฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (e - Research Report)

 2.2 การสืบคนงานวิจัยสามารถทําไดสะดวกรวดเร็วโดยสืบคนจากรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบ 
ประกอบดวย (1) สืบคนจากคําสืบคน/keyword (กําหนดฟลดสําหรับสืบคน เชน ชื่อเรื่อง ผูแตง หัวเรื่อง หรือ ป) (2) สืบคน
จากกลุมงานวิจัย และ (3) สืบคนจากพื้นที่ดําเนินการ แสดงผลเปนไฟล PDF ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ที่มีลายนํ้า
ตราสัญลักษณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ทุกหนา

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. จาํนวนองคความรูจากผลงานวิจยัไปใชประโยชน และมกีารเช่ือมโยงการเรียนรู/ถายทอดไปสูกลุมเปาหมาย 18 เรือ่ง
2. ระบบฐานขอมูลงานวิจัย จํานวน 1 ระบบ

3. โครงการพัฒนาเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

มวีตัถปุระสงคนาํองคความรูของเครอืขายการพฒันาพืน้ท่ีภเูขาในระดบันานาชาตมิาพฒันาตอยอดงานวจิยัของสถาบนั 
และพัฒนาประสิทธิภาพงานวิจัยของสถาบันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรู จากองคกรนานาชาติ 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การแลกเปล่ียนเรียนรูดานวจิยัและพัฒนาไมผลเขตรอนรวมกับสถาบันวจิยัดานการเกษตรและปาไมบนพ้ืนทีภ่เูขา 
ประเทศเวียดนาม (Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute) ณ ประเทศเวียดนาม

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน
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2. การเขารวมประชมุประจาํปของสมาชกิเครอืขาย 
Mountain Partnership และการประชมุวชิาการนานาชาติ
เรื่อง Conference on Mountains 2017 ณ ประเทศอิตาลี

การเขารวมประชุมประจําปของสมาชิกเครือขาย 
Mountain Partnership

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การวิจัยเชิงพื้นที่

รวมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International 
Conference on Sustainable Agriculture 2017

3. รวมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง 
International Conference on Sustainable Agriculture 
2017 (ICSA2017) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหมและเครือขาย
วิจัย ณ จังหวัดเชียงใหม

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การวิจัยเชิงพื้นที่รวมกับ United Nations University ณ ประเทศญ่ีปุน

การนําเสนอผลงานวิจัย

5. การนําเสนอผลงานวิจัยใน International Workshop on Traditional Knowledge Protection Experiences 
in Asian Countries ณ ประเทศจีน
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การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 4 ครั้ง ในประเทศ 1 ครั้ง
2.  ขอเสนอแนะของอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาจากการประชุมและติดตามในพ้ืนที่ รวม 20 ครั้ง

6. การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําป เรื่อง Research in Tropical and Subtropical 
Agriculture, Natural Resource Management and Rural Development ณ ประเทศเบลเยียม

4. การกํากับติดตามงานวิจัย

สวพส. มีผลงานวิจัยมาต้ังแตป พ.ศ. 2550-2560 (11 ป) จํานวนโครงการทั้งหมด 301 โครงการหลัก สํานักวิจัย
มุงพัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนงานของโครงการหลวง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภมูปิญญาทองถิน่ โดยมุงเนนการรวบรวม การเก็บรกัษา การสงัเคราะห และพฒันานวตักรรมตอยอดภูมปิญญาทองถิน่ของชุมชน
เพื่อนําไปสูการเสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร และการพัฒนาสินคาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง การบริหาร
จัดการผลงานวิจัย การกํากับและติดตามงานวิจัย เปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการบริหารงานดานการวิจัย เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของยุทธศาสตรการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 การกํากับติดตามงานวิจัย มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การประชุมอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ระหวางเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 จํานวน 12 ครั้ง
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2. การติดตามงานของอนุกรรมการวิจยัและพัฒนาในพ้ืนท่ี เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานวิจยัเพ่ือใหผลการดําเนินงาน 
12 ครั้ง 8 พื้นที่

3. การสัมมนา เรื่อง เกณฑการคัดเลือกการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนและการกระจายตัวชี้วัดลงรายบุคคล 
1-3 กุมภาพันธ 2561 ณ ศรีวิไล รีสอรท แอนด สปา ตาํบลเมืองเกา อําเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

4. การสมัมนา เรือ่ง การกาํหนดแนวทางการจดัทําโครงการวจิยัประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วนัท่ี 9-10 สงิหาคม 
2561 ณ กัซซัน ขุนตาล กอลฟ แอนด รีสอรท อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
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5. การประชุม เร่ือง แนวทางการจัดทําโครงการวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 6 กันยายน 2561 
รวมกับสํานักพัฒนา และเกษตรกร

6. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกรที่ 14 กันยายน 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม ผูเขารวมประชุม 
498 คน จาก 18 หนวยงาน นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เปนประธานพิธีเปด 
ปาฐกถานโยบายดานการบริหารงานวิจยัเพือ่การพฒันางานบนพ้ืนท่ีสงูโครงการหลวง โดย พลเอกกัมปนาท รดุดษิฐ องคมนตรี 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสูการใชประโยชน โดย 
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอเสนอแนะของอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา จากการประชุมอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา จํานวน 12 ครั้ง และ
การติดตามงานในพ้ืนที่ 8 ครั้ง
2. รายงานผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 เลม
3. ระบบติดตามงานวิจัย 1 ระบบ
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5. การวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการนําผลงานไปใชประโยชน

สวพส. มผีลงานวจิยัมาต้ังแตป พ.ศ. 2550-2560 (11 ป) จาํนวนโครงการท้ังหมด 301 โครงการหลัก 687 โครงการยอย 
31 กิจกรรม โดยสงมอบผลงานวิจัยใหกับผูที่เกี่ยวของ ทั้งมูลนิธิโครงการหลวง สํานักพัฒนา และเกษตรกรเพื่อนําไปใช
ประโยชน ซึ่งในกระบวนการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนจะคัดเลือกผลงานวิจัยที่สําเร็จแลวและพรอมที่จะนํา
ไปสูการถายทอดหรือสงตอเกษตรกรเปาหมาย เพื่อสงผลใหการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของ สวพส. มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมเปาหมาย ดังนั้นจึงจําเปนตองประเมินผลกระทบของการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน หลังจากการนําไปสูการถายทอดหรือสงตอเจาหนาท่ี เกษตรกรเปาหมาย หรือถูกนําไปใชตอยอดในงานพัฒนา/
สงเสริมของสถาบันสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยที่เหมาะสม และสามารถแกไขปญหาของชุมชน และตรงความ
ตองการของชุมชนตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเปนการรวบรวมนําเขาขอมลูผลงานวิจยัตัง้แตป 2550-2560 
แยกรายแผนงาน รายสาขา และผลผลิตของงานวิจัย และประเมนิผลการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ หลงัจากการนําผลงานวจิยั
ไปถายทอดหรือสงตอเจาหนาที ่เกษตรกรเปาหมาย หรอืถกูนาํไปใชตอยอดในงานพัฒนา/สงเสริม สรปุผลการดําเนนิงานดังนี้

1. จดัทาํฐานขอมลูโครงการวิจยัของสถาบัน โดยการรวบรวมขอมลูผลงานวจิยัตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2560 
(11 ป) แบงหมวดงานวิจัยดานการเพ่ิมผลผลิตและตลาด งานวิจัยดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยดานสังคม/นโยบาย และกิจกรรมดานบริหารรวม 301 โครงการหลัก 687 โครงการยอย 
งบประมาณ รวม 664,930,442 บาท แบงเปน งบประมาณงานวิจัยในพื้นที่โครงการหลวง 258,723,181 บาท ในพื้นที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง 406,207,261 บาท โครงการทําเอง 324 โครงการ งบประมาณ 327,169,357 บาท กจิกรรม
ทําเอง 31 กิจกรรม งบประมาณ 82,004,518 บาท โครงการใหทุน 359 โครงการ งบประมาณ 253,576,567 บาท โครงการ
รับทุนอุดหนุนวิจัย 4 โครงการ งบประมาณ 2,180,000 บาท หนวยงานรวมวิจัย 21 หนวยงาน นักวิจัย 144 คน นักวิจัย
จาก สวพส. 42 คน มีสัดสวน จํานวนงานวิจัย และงบประมาณ ดังนี้

ป จํานวน
โครงการ
หลัก

จํานวน
โครงการ

ยอย

งบประมาณ
รวม

งบประมาณ ทําเอง ใหทุน

พท.
โครงการ
หลวง

พท. พัฒนา
พื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

5 ปแรก
(ป 50-54)

95 251 229,495,242 71,714,813 157,780,429 91 119,474,475 160 110,020,767

5 ปหลัง
(ป 55-59)

164 372 362,535,200 143,780,863 218,754,337 203 243,799,400
169

118,735,800

ป 2560 42 95 72,900,000 43,227,505 29,672,495 61 45,900,000 34 27,000,000

รวม 301 718 664,930,442 258,723,181 406,207,261 355 409,173,875 363 255,756,567

2. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ หลังจากการนําผลงานวิจัยไปถายทอดหรือสงตอเจาหนาที่ เกษตรกร
เปาหมาย หรือถูกนําไปใชตอยอดในงานพัฒนา/สงเสริม

 2.1 คัดเลือกโครงการวิจัยที่นํามาประเมินผลกระทบ จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว
บนพื้นที่สูง โครงการวิจัยการพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอราบิกาโครงการหลวง และโครงการวิจัย
การฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคัดเลือกจากโครงการวิจัยที่มีผลกระทบในวงกวาง มีผูมีสวน
ไดสวนเสียหลายระดับ
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 2.2 รวบรวม วิเคราะหขอมูลกอนการนําผลงานวิจัยไปถายทอด สงตอ หรือถูกนําไปใชตอยอดในงานพัฒนา/
สงเสรมิ ไดแก กระบวนการผลติ ตนทนุ รายได ปญหาอปุสรรค โดยรวบรวมจากฐานขอมลูท่ีมอียู และขอมลูจากแบบสอบถาม 
สัมภาษณจากเจาหนาที่ เกษตรกรที่ไดรับการถายทอด และผูที่เก่ียวของ

 2.3 วิเคราะหขอมูลหลังจากการนําผลงานวิจัยไปถายทอดหรือสงตอเจาหนาที่ เกษตรกรเปาหมาย หรือถูกนําไป
ใชตอยอดในงานพัฒนา/สงเสริม จํานวน 3 โครงการ พบวา 

  2.3.1 โครงการเพ่ือเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง
   (1) เกษตรกรยอมรับองคความรูและวิธีการ นําวิธีการไปดําเนินการตอ 35 ชุมชน เกษตรกร 125 คน
   (2) ผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นที่บริสุทธิ์ ที่มีคุณภาพ 2.5 กิโลกรมัตอตารางเมตร (เฉลี่ยละ 50 ตาราง

เมตร ตอครัวเรือน)
   (3) ลดตนทุนเมล็ดพันธุขาว จากเดิม 275 บาทตอไร (11 กิโลกรัมตอไร) เปน 62.5 บาทตอไร 

(2.5 กิโลกรัมตอไร) (กรณีซื้อเมล็ดพันธุขาว)
  2.3.2 โครงการวิจัยการพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอราบิกาโครงการหลวง
   (1) เกษตรกรยอมรับองคความรูและวิธกีาร นาํวิธกีารไปดําเนินการตอ 36 พืน้ท่ี เกษตรกร 3,112 คน
   (2) ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 522 กิโลกรัมตอไร เปน 910 กิโลกรัมตอไร
   (3) ปริมาณผลผลิตกาแฟสวนเดิมตนกาแฟอายุ 10 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้น จากเดิม 400 กิโลกรัมตอไร เปน 

1,200 กโิลกรมัตอไร สวนใหมใชองคความรู 100% ตนอาย ุ5 ปขึน้ไป เกบ็ผลผลติเฉลีย่ 1,600 กโิลกรมัตอไร (ไรละ 400 ตน)
   (4) ไดการรับรอง GAP 1,782 คน
   (5) รายไดจากการจําหนายไมผลทีป่ลกูเปนไมรมเงา (พชื พลมั แมคคาเดเมีย เปนตน) 20,000 บาทตอป
  2.3.3 โครงการวิจัยการฟนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
   (1) เกษตรกรยอมรับองคความรู นําองคความรูใชตอ 89 ชุมชน เกษตรกร 6,280 คน
   (2) มีจํานวนพืชทองถิ่น 89 ชุมชน 950 ชนิด
   (3) มีจํานวนผูรูรุนใหมเพื่อสืบทอดองคความรูและภูมิปญญา จํานวน 6 ชุมชน
   (4) เกษตรกรใชประโยชนจากพืชทองถิ่น 47 ชุมชน 229 ชนิด
   (5) เกษตรกรสรางรายไดจากการจําหนายพืชทองถิ่นจําหนายกลาไม และจากการแปรรูปผลิตภัณฑ 

7 ชุมชน สมาชิก 79 คน รายได 1,435,000 บาท
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ฐานขอมูลผลงานวิจัยตั้งแตป 2550-2560 แยกรายแผนงาน รายสาขา และผลผลิตของงานวิจัย 1 เรื่อง
2. ผลการวิเคราะหขอมลูหลังจากการนําผลงานวิจยัไปถายทอดหรือสงตอเจาหนาท่ี เกษตรกรเปาหมาย หรอืถกูนาํไปใช
ตอยอดในงานพัฒนา/สงเสริม 3 เรื่อง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ และวางแผนการดําเนินงานวิจัยในอนาคต และเปนแนวทางใหนักวิจัยสามารถ
วางแผนการดําเนินงานวิจัยไดอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ ตรงความตองการของผูใชประโยชน
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คณะผูจัดทํา

นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ นักวิจัย
นางสาวเกษราภร ศรีจันทร นักวิจัย
นางสาวจารุณี ภิลุมวงค นักวิจัย
นางสาวนฤมล ศรีวิชัย นกัวเิคราะหนโยบาย
 และแผน
นายสิทธิเดช รอยกรอง นักวิจัย
นางจันทรจิรา รุงเจริญ นักวิจัย
นางสาวสุมาลี เมนสิน นักวิจัย
นางสาวสายทอง อินชัย นักวิจัย
นางสาวนิตยา โนคํา นักวิจัย
นางสาวกรรณิกา ศรีลัย นักวิจัย
นายอดิเรก ปญญาลือ นักวิจัย
นางสาวอัปสร วิทยประภารัตน นักวิจัย

รวบรวม/เรียบเรียง

นางสาวจิราวรรณ ปนใจ
นักวิจัย
นางสาวพันธุทิพย นนทรีย
นักวิจัย

ที่ปรึกษา

นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
นางสาวเพชรดา อยูสุข
ผูอํานวยการสํานักวิจัย

นางสริตา ปนมณี นักวิจัย
นางสาวจุไรรัตน ฝอยถาวร นักวิจัย
นางสาวกมลทิพย เรารัตน นักวิจัย
นางสาวดารากร เรารัตน นักวิจัย
นางสาวศิริรัตนาพร หลาบัววงค นักวิจัย
นางสาวธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล นักวิจัย
นางสาวณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ นักวิจัย
นางสาวจิระนิล แจมเกิด นักวิจัย
นางสาวจิราวรรณ ถูกจิตร นักวิจัย
นางสาวรัตญา ยานะพันธุ นักวิจัย
นางสาวกชพร สุขจิตภิญโญ นักวิจัย
นางสาวพันธุทิพย นนทรีย นักวิจัย

ขอมูลและภาพประกอบ
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