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สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (สวพส.) มี วิสัยทัศน คือ “ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความอยูดีมีสุข ดวยการวิจัย
และพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง เพื่อสืบสานพระราชประสงคพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชน
บนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเปนแหลงเรียนรูและเปนตนแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อยางย่ังยืน รวมท้ังตอยอดและขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นท่ีดําเนินงานของ สวพส. (โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง) และพื้นที่สูงอื่นของประเทศ

การดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ยึดปญหาและความตองการของชุมชนเปาหมายในพื้นที่
โครงการหลวงและพื้นที่สูงตางๆ เปนสําคัญ โดยมี “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) 
ของสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู” เปนกรอบในการดําเนินงาน และมี “แผนปฏิบตักิารงานวิจยั ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)” 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติงานวิจัย โดยศึกษาปญหา ความตองการของเกษตรกรหรือชุมชนในการกําหนดโจทยงานวิจัยที่สําคัญ 
เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายการวิจัยของโครงการหลวงและ สวพส. ที่มุงเนนงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนแกชุมชน
ไดโดยตรงและทนัเวลา ภายใตกระบวนการวจิยัทีเ่นนการมสีวนรวมระหวางนกัวจิยั นกัพฒันา และเกษตรกรในพืน้ที ่รวมทัง้
ความรวมมอืกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ มพีืน้ทีจ่รงิของเกษตรกรเปนพืน้ทีท่ดลองหรอืดาํเนนิงานวจิยั เพือ่ใหผลงานวจิยัสามารถ
แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นแกเกษตรกร และเกิดประโยชนโดยตรงตอชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ของเกษตรกรในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับแตละภูมินิเวศบนพื้นที่สูง โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 45 โครงการหลัก 69 โครงการยอย ภายใต 4 แผนงาน งบประมาณรวม 
81,500,000 บาท (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 1 จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณของแตละแผนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานวิจัย
จํานวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท)โครงการหลัก โครงการยอย

1. แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบ
การควบคุม

3 7 6,000,000

2. แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
บนพื้นที่สูง

25 37 41,500,000

3. แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 4 5 7,000,000

4. แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

13 20 30,600,000

รวม 45 69 81,500,000

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
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สรุปผลการดําเนินงานสําคัญในแตละแผนงานดังนี้

แผนงานท่ี 1 การวิจยัและพัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เนนการวจิยัพัฒนาพนัธุเฮมพ
อยางตอเน่ืองใหมีลักษณะท่ีดี ใหผลผลิตสูง และตรงตามความตองการของการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ 
และมุงวิจัยพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเชิงอุตสาหกรรมรวมกับภาคเอกชนสําหรับใหชุมชนใชแปรรูปงานหัตถกรรม 
และแปรรปูเปนผลติภณัฑทีใ่ชในกจิการทหารใหมคีณุภาพตามมาตรฐานของกองทพับก รวมทัง้การนาํเสนใยเฮมพทีเ่หลอืจาก
กระบวนการผลติเสนดายอตุสาหกรรมทาํเปนกระดาษบรรจภุณัฑหรอืกระดาษพเิศษ ซึง่เปนการเพิม่มลูคา ลดตนทนุการผลติ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติอยางคุมคา โดยมีผลการดําเนินงานวิจัยที่สําคัญ ประกอบดวย

1. องคความรูดานพันธุเฮมพ
 1.1 สายพันธุเฮมพที่มี Tetrahydrocannabinol (THC) ตํ่าและเปอรเซ็นตเสนใยสูงไดรับการยื่นขอขึ้นทะเบียน

พันธุใหมตอสํานักคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 4 พันธุ คือ RPF5, RPF6, RPF7 และ RPF8 สําหรับพันธุเฮมพที่มี 
THC ตํ่าและมีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูง พันธุเฮมพที่ไมตอบสนองตอชวงแสง พันธุเฮมพที่มี THC ตํ่าและมี Cannabidiol 
(CBD) สูง เฮมพพันธุแท และเฮมพพันธุสังเคราะห อยูระหวางการวิจัยและคัดเลือกพันธุ

 1.2 เมล็ดพันธุเฮมพสําหรับสนับสนุนการวิจัยและสงเสริมแกเกษตรกร 4 ประเภท คือ เมล็ดพันธุคัด เมล็ดพันธุ
หลัก เมล็ดพันธุขยาย และเมล็ดพันธุรับรอง

2. องคความรูเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเฮมพและการผลิตผลิตภัณฑจากเฮมพ จํานวน 9 เรื่อง ไดแก การปลูก
พชืสกุล Cannabis บนพ้ืนทีส่งู การผลิตเฮมพทางการแพทยภายใตระบบควบคุม กระบวนการผลิตผลติภณัฑจากเสนใยเฮมพ 
การผลิตเสนดายผสมเฮมพเพือ่ใชในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตตนแบบเคร่ืองแตงกายทหารท่ีมคีณุภาพ 
และการทดสอบผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพสําหรับเครื่องแตงกายทหาร

3. ผลิตภณัฑแปรรูปเฮมพ ไดแก ผลติภัณฑสนิคาหัตถกรรมจากเสนใยเฮมพอตุสาหกรรม 2 ผลติภัณฑ และผลิตภัณฑ
ที่เพิ่มมูลคาเสนใยจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ 4 ผลิตภัณฑ

แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นท่ีสูง เนนการสนับสนุน
งานวจิยัเพ่ือตอยอดองคความรูจากโครงการหลวง และนาํไปทดสอบใชในพืน้ทีด่าํเนนิงานของ สวพส. โดยเฉพาะองคความรู
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตวที่มีศักยภาพบนพ้ืนท่ีสูง โดยคํานึงถึงการผลิตภายใตระบบท่ีเปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม และสอดคลองกบัความตองการของเกษตรกรและตลาด ไดแก การวจิยัพันธุพชืและสตัวทีเ่หมาะสมตอการเจรญิ
เติบโตและใหผลผลิตดีบนพื้นที่สูง ภายใตระบบเกษตรที่ปลอดภัย เชน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และระบบเกษตร
อินทรีย นอกจากน้ี มุงวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรใชทดแทนสารเคมีเกษตร ซึ่งเปนการสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกร ผลิตผล และส่ิงแวดลอม ตลอดจน
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรในการนําองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ไปทดสอบและปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ 
เพื่อใหเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงมีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เกิดความม่ันคงดานอาหาร 
เปนชมุชนท่ีมภีมูคิุมกนัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆ ควบคูไปกับการดําเนินชวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน โดยมีผลการดําเนินงานวิจัยที่สําคัญ ดังนี้

1. องคความรูดานพันธุพืชและพันธุสัตวที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง จํานวน พันธุพืช 499 พันธุ และพันธุสัตว 
3 พันธุ ประกอบดวย

 1.1 พันธุพืช
  กลุมพืชไร : พันธุขาวทองถิ่นของพื้นที่สูง 456 พันธุ (พันธุขาวไร 268 พันธุ และพันธุขาวนา 188 พันธุ) 

พันธุขาวทองถ่ินของพ้ืนที่สูงที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง 2 พันธุ ธัญพืชที่มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ไดแก ถั่วแดงหลวง 
2 สายพันธุ ถั่วขาว 2 สายพันธุ และอยูระหวางการวิจัยและคัดเลือกพันธุงาหอมที่มีผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการสูง 

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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  กลุมพืชผัก : พันธุผักสําหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรีย 5 ชนิด พันธุมันเทศญี่ปุนสําหรับพื้นที่สูง 3 ระดับ
ความสูง 3 พันธุ และพันธุกระเทียมที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง 4 พันธุ

  กลุมไมผล : พันธุไมผลท่ีมีศักยภาพในการผลิตสําหรับพื้นที่ที่มีความสูงตางกัน 3 ระดับ ไดแก พันธุองุน 
4 พันธุ และพันธุเสาวรสหวาน 2 พันธุ

  กลุมไมดอก : พันธุเบญจมาศท่ีไมไวตอชวงแสง 6 พันธุ เบญจมาศพันธุลูกผสม 2 พันธุ และพันธุกุหลาบ
ที่ตรงตามความตองการของตลาดโครงการหลวง 6 กลุมสี 6 พันธุ

  กาแฟอราบิกา : สายพันธุกาแฟอราบิกาท่ีใหผลผลิตสูง ทนทานตอโรคและแมลง และคุณภาพทางดาน
รสชาติอยูในเกณฑคุณภาพดีเยี่ยม 5 สายพันธุ

 1.2 พันธุสัตว : สายพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง 3 สายพันธุ
2. องคความรูดานเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว ประกอบดวย
 2.1 องคความรูเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพพืช ไดแก ขาว ธัญพืช กระเทียม เบบ้ีแครอท แครอท 

ฟกทองญ่ีปุน มันเทศญี่ปุน กาแฟอราบิกา องุน เสาวรสหวาน เลมอน พืชตระกูลสม เคพกูสเบอรรี สตรอวเบอรรี มะมวง 
วานสี่ทิศ บัวดิน และไฮเดรนเยีย จํานวน 34 เรื่อง

 2.2 องคความรูเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพสัตว ไดแก ไกพื้นเมือง การเลี้ยงสัตวอินทรีย ผึ้ง และปลา
บนพื้นที่สูง จํานวน 11 เรื่อง

3. องคความรูเทคโนโลยีการแปรรูปพืชและสัตว ไดแก กาแฟอราบิกา จํานวน 4 เรื่อง และการแปรรูปไกกระดูกดํา 
และไกเบรส จํานวน 7 เรื่อง

4. องคความรูการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล 11 ชนิดพืช ไดแก วานสี่ทิศ มันเทศญี่ปุน และพืชผัก 9 ชนิด 
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 แหง

5. การพัฒนาสิ่งประดิษฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหรือลดตนทุนการผลติ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
ตนแบบเคร่ืองปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทํานาบนพ้ืนที่สูง และการพัฒนาเคร่ืองอบแหงลมรอน (Tunnel 
dryer) ดวยกลไกการพาความรอนแบบการพา ขนาด 500 กิโลกรัมตอครั้ง สําหรับการแปรรูปชาดอกไม (เกกฮวย 
คารโมมายล)

6. ผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรทดแทนการใชสารเคมี ตนแบบสารชีวภัณฑเกษตร 4 ชนิด ไดแก (1) ชีวภัณฑจาก
สารสกัดตนสะระแหนกําจัดวัชพืช (2) ชีวภัณฑผงละลายนํ้าที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท FT2 MTR13 และ HRS8 
ปองกันโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือ (3) สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทูผัก Spodoptera litura และ 
(4) สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม Citripestis sagittiferella รวมทั้งวิธีการผลิตชีวภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 3 วิธี

7. ผลติภณัฑอืน่ๆ ไดแก บรรจุภณัฑ 2 รปูแบบ คอื ถงุแบบสญุญากาศและถาดบรรจุอาหารปดผนกึ เพือ่ลดการสูญเสีย
และยืดอายุการเก็บรักษาสําหรับอาหารแปรรูปจากเนื้อไกกระดูกดําและเนื้อไกเบรส

แผนงานท่ี 3 การวิจัยเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง มุงศึกษาตัวอยางของผลสําเร็จในการ
ปรบัเปลีย่นของคนและสงัคมบนพืน้ทีส่งู ประกอบดวย เกษตรกรผูนาํ การรวมกลุมสถาบนัเกษตรกร พลงัชุมชนในการสบืทอด
ภมูปิญญาทองถิน่ และระบบเกษตรกรรมทางเลือกในการสรางอาชพีทีย่ัง่ยนืบนพืน้ทีส่งู โดยมผีลการวจิยัท่ีสาํคญั ประกอบดวย

1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนําเกษตรกรรุนใหม (อายุ 17-45 ป) 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหร่ียง มง คนเมือง 
เมี่ยน และอาขา ที่พบคุณลักษณะรวมของผูนําเกษตรกรในทุกชาติพันธุและคุณลักษณะเดนเฉพาะของแตละชาติพันธุ

2. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของสถาบันเกษตรกรระดับดี-ดีเยี่ยม ในพื้นที่ สวพส. 8 กลุม คือ การมีสวนรวม
ของสมาชิก ธรรมาภิบาลของกลุม การบูรณาการกับภาคีเครือขาย การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตัล และจุดเนนการพัฒนา
สถาบันเกษตรกรของกลุมพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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3. การสืบทอดภูมิปญญาการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม ของ 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหร่ียง มง คนเมือง 
ลีซู ดาราอั้ง ในพื้นที่โครงการหลวง และ สวพส. 15 แหง ผานรูปแบบพิธีกรรม การถายทอดประสบการณจากรุนสูรุน ระบบ
การผลติเพ่ือยงัชพี แหลงเรยีนรูของชมุชน เชน พธิไีหวศาลเจาประจาํหมูบาน (อาปาหมู) ทีต่ัง้อยูในปาตนนํา้ของชาวลีซ ูระบบ
ฝายของชาวกะเหรี่ยง (ทีบอ) วิธีสังเกตคุณภาพดินจากวัชพืชของชาวดาราอั้ง และระบบวนเกษตรปาเมี่ยงของคนพื้นเมือง

4. ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จของชุมชนที่ขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาชุมชน (ระดับดีเยี่ยม) ในพื้นที่ สวพส. 
13 แหง 19 กลุมบาน ประกอบดวย

 - ปจจัยภายในชุมชน : ผูนําตระหนักในความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบนฐานขอมูลและเชิงรุก การจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและใชงานงาย การติดตามและปรับปรุง
ขอเสนอโครงการกับหนวยงาน/องคกรอยางตอเนื่อง

 - ปจจัยภายนอก : งบประมาณและนโยบายของหนวยงานบูรณาการ หนวยงานพี่เลี้ยง
5. ผลการประเมนิผลกระทบดานเศรษฐกจิและสงัคมหลงัการนาํผลงานวจิยัของ สวพส. ไปใชประโยชน จาํนวน 

5 เรื่อง ประกอบดวย องคความรูการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง วิธีการผลิตเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิกา
โครงการหลวงและ สวพส. องคความรูการปลูกหวายบนพื้นที่สูง เทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว และองคความรู
การปลูกพืชทองถิ่นเพื่อสรางรายได

แผนงานท่ี 4 แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เนนงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม นวัตกรรม และการสรางกระบวนการ
เรยีนรูของชมุชน ในการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งู ครอบคลมุทัง้ปญหา
ดนิเส่ือมโทรม ปาเส่ือมโทรม และการปนเปอนของโลหะหนักในดิน รวมท้ังผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิากาศ 
เชน การลดผลกระทบจากกิจกรรมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของชุมชนตามมาตรฐานชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืน 
การลดความเส่ียงจากภัยพบิตัดินิถลมบนพืน้ทีส่งู ตลอดจนงานวิจยัเพือ่อนรุกัษ ฟนฟ ูพชืและเห็ดทองถิน่เพือ่เปนแหลงอาหาร
ของชุมชน และการพัฒนาตอยอดเพ่ิมมูลคาจากพืชทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีความปลอดภัย 
เพือ่เสรมิสรางเศรษฐกิจทัง้ในระดบัชมุชนและเชิงพาณชิย ประกอบดวย ผลติภณัฑกลุมยาสมนุไพรรกัษาโรค ผลติภณัฑในการ
ดแูลสุขภาพ และผลิตภัณฑเพ่ือสขุอนามัยในครัวเรือน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือปกปองคุมครองภูมปิญญาทองถ่ิน 
และทรัพยสนิทางปญญาทีม่คีณุคาของชมุชนและจากผลการวิจยัท่ีเกีย่วของ โดยมผีลการดาํเนนิงานวจิยัท่ีสาํคญั ประกอบดวย

1. ดานสิ่งแวดลอม
 1.1 สิง่แวดลอมและชุมชน ไดแก (1) ขอมลูผลการพฒันาชมุชน 17 แหง ตามตวัชีว้ดัชมุชนบนพืน้ทีส่งูคารบอนต่ํา

อยางยัง่ยนื (2) ขอมลูผลการเตรียมความพรอมของชุมชน 17 แหง สาํหรบัการตรวจประเมินเปนชมุชนบนพืน้ทีส่งูคารบอนต่ํา
อยางยัง่ยนื (3) รางคูมอืการพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูคารบอนตํา่อยางยัง่ยนื (4) ขอมลูพืน้ทีเ่สีย่งภยัดนิถลมบนพืน้ทีส่งู 5 พืน้ที่

 1.2 องคความรูการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ชนิดพืชท่ีมี
ศักยภาพในการยึดดินบนพื้นที่สูง 2 ชนิด/พื้นที่ และแนวทางการปองกันแกไขดินถลมบนพื้นที่สูงเบ้ืองตน 5 พื้นที่ 11 ชุมชน

 1.3 องคความรูดานปาไม ไดแก (1) ชนดิไมทีม่ศีกัยภาพและเหมาะสมสาํหรบันาํไปสงเสรมิปลกูในพืน้ท่ีตามระดบั
ความสูงจากน้ําทะเล 3 ระดับความสูง (2) การปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง 
(3) กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม (4) วิธีการยายชํากลาไม
จันทนหอมจากปาธรรมชาติ (5) วิธีการอนุบาลกลาไมจันทนหอมในเรือนเพาะชํา (6) ขอมูลการรอดตายของกลาไม
จันทนหอมที่ปลูกทดสอบในและนอกเขตกระจายพันธุตามธรรมชาติ (7) ขอเสนอแนะและแนวทางสําหรับการสงเสริม
การปลูกไมมีคา (ไมยืนตนเศรษฐกิจ) เพื่อสรางรายไดเสริมบนพื้นที่สูง และ (8) คูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบาน 
และคูมือการปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง
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 1.4 องคความรูดานการจัดการดิน ไดแก (1) เทคโนโลยีในการฟนฟคูวามอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรกัษ
ดินและนํ้าบนพื้นที่สูง 4 เรื่อง และ (2) ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมบนพื้นที่สูง 2 ชนิด

2. ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
 2.1 องคความรูจากงานวิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก (1) ชุดองคความรูภูมปิญญา

การใชประโยชนพืชทองถ่ิน 3 เรื่อง (2) วิธีการขยายพันธุและการเขตกรรมสําหรับพืชหัวพื้นบานท่ีมีศักยภาพ 2 ชนิด 
(3) ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชน คุณคาทางโภชนาการดานอาหาร และความหลากหลายของพืชหัว
พืน้บานของชมุชนบนพืน้ทีส่งู (4) วธิกีารลดตนทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติกอนวสัดเุพาะเหด็ (5) วธิกีารเพาะเลีย้งเห็ด
ทองถิ่นที่มีศักยภาพ 2 ชนิด (เห็ดเผาะและเห็ดโคน) (6) ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตเห็ดทองถิ่น 2 ชนิด

  โดยมีชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
ดังน้ี (1) ฐานเรียนรูและเครือขายการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ดทองถิ่น 6 ชุมชน (2) ชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 10 ชุมชน (3) กลุมเกษตรกรผูปลูกหรือกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ 6 ชุมชน จํานวนสมาชิก 62 ราย (4) ชุมชนมีการดําเนินงานเพื่อคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 2 ชมุชน (5) ชมุชนท่ีไดรบัการถายทอดองคความรู/แลกเปล่ียนเรียนรูดานการอนุรกัษและฟนฟู
แหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ 15 ชุมชน

 2.2 ผลิตภัณฑตนแบบจากการวิจัย (Prototype) ชนิดใหม 7 ผลิตภัณฑ โดยตอยอดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง
เพื่อใชประโยชนระดับชุมชน และเชิงพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาดของใชเด็ก ผลิตภัณฑซักผาเด็ก ผลิตภัณฑ
โลช่ันสําหรับเด็ก โลช่ันบํารุงผิวหลังการโกนหนวด สเปรยระงับกลิ่นเทา ผงแหงนํ้ามันงามอนโรยขาว และเครื่องดื่มนม
ถั่วเหลืองอิมัลชั่น นํ้ามันงามอนผสมนํ้ามันรําขาว รวมทั้งสงมอบผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อการใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม บาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน

 2.3 องคความรูดานพชืสมนุไพรและยาพืน้บาน ไดแก (1) องคความรูและภมูปิญญาการใชประโยชนสมนุไพรและ
ยาพื้นบานชุมชนบนพื้นที่สูง 12 แหง (2) แนวทางการวิจัยและตอยอดตํารับยาพื้นบานที่มีศักยภาพ 1 แนวทาง (3) ตํารับยา
พื้นบานที่มีความปลอดภัยสําหรับใชประโยชนในชุมชน 1 ตํารับ (4) วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ตรงความตองการของตลาดและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร จํานวน 3 ชนิด และ (5) ผลการวิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
พืชสมุนไพรและยาพ้ืนบานบนพ้ืนที่สูงกลุมขับสารพิษ ไดแก ตํารับขับสารพิษ (สังหยู)

การบริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานท้ังภายในและ
ตางประเทศ เนนการจัดการองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัย ผลักดันการนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยรวมกับนักวิจัยและนักพัฒนาถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
ไปสูเกษตรกรและกลุมเปาหมาย และประเมินผลกระทบหลังจากการนําผลงานไปใชประโยชน ตลอดจนการวิเคราะห 
ประมวลผล กํากับติดตามแผนงานและงบประมาณดานงานวิจัย และชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจัยของ
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

1.1 การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรม สนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจัย โดยรวมกับนักวิจัย 
และนกัพฒันาถายทอดองคความรูจากงานวิจยัไปสูเกษตรกรและกลุมเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํนวน 20 เรือ่ง 
มเีกษตรกรไดรบัประโยชน 2,081 ราย ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 27 พืน้ที ่และ สวพส. 34 พืน้ที ่สงเสรมิอาชพีใหมคีวามเหมาะสม
และสอดคลองกับภูมิสังคมบนพ้ืนที่สูง รวมทั้งฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง ดังตารางที่ 2

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
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ตารางที่ 2 การนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชน

ลําดับ รายการ รายละเอียด

1 พนัธุขาวทีท่นทานตอแมลงบัว่
บนพื้นที่สูง

เกษตรกรนําเมล็ดพันธุขาวนาท่ีทนตอแมลงบ่ัว คือ ขาวพันธุบือแมวและบือวาเจาะ 
ไปปลูกเพื่อเปนพันธุ ขาวทางเลือกหรือทดแทนพันธุ ขาวเดิมท่ีออนแอตอแมลงบ่ัว 
ชวยลดปญหาความเสียหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวในขาว 30 ราย 8 ชุมชน 4 พื้นที่ 
ทําใหเกษตรกรมีขาวพอเพียงตอการบริโภค 

2 วิธีการปลูกกาแฟอราบิก า
คุณภาพภายใตระบบอนุรักษ
ดินและน้ําบนพื้นท่ีสูง

ถายทอดองคความรูวิธีการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพภายใตระบบอนุรักษ
ดินและน้ําใหกับเกษตรกร 614 ราย 15 พื้นที่ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการปลูกกาแฟ
จากระบบเดิมทีป่ลกูกลางแจงและไมมีการจัดการรมเงาไม เปนการจัดการใหรมเงาภายใน
สวนกาแฟ โดยคาดวาเกษตรกรจะมผีลผลิตทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้ในฤดกูาลผลติชวงเดอืน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 2564 นี้

3 วิ ธี ก ารปลูกมัน เทศญี่ ปุ  น
บนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยกีารปลูกมนัเทศญีปุ่นใหกบัเกษตรกร เจาหนาทีแ่ละผูทีส่นใจ 227 ราย 
และติดตามใหคําแนะนําในการผลิตยอดพันธุและการปลูก ใหแกเกษตรกรผูปลูกมันเทศ 
36 ราย 5 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรลดคาใชจายในการซ้ือยอดพันธุ  ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานช้ันคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง

4 พนัธุมนัเทศญีปุ่นสาํหรบัปลกู
บนพื้นที่สูง

ถายทอดองคความรูพนัธุและการปลกูมนัเทศญีปุ่นใหกบัเกษตรกร 17 ราย ซึง่มเีกษตรกร 
7 ราย นําพันธุ SP61 และ SP49 ไปปลูกเพ่ือจําหนาย และเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
แตละฤดูกาล ทําใหมีผลผลิตตอเนื่องตลอดทั้งป 

5 วิธีการปลูกกระเทียมอินทรีย ถายทอดองคความรูและสาธิตวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวกระเทียมอินทรีย ใหกับ
เกษตรกร 73 ราย และมีเกษตรกรท่ีรวมปลูกกระเทยีม 53 ราย 10 ชมุชน 5 พืน้ที ่เกษตรกร
ใชปจจัยการผลิตอินทรีย ไดผลผลิตกระเทียมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับบริโภค
ในครัวเรือน หรอืจาํหนายสรางรายได ชวยลดคาใชจาย รวมท้ังมหีวัพนัธุกระเทียมคุณภาพ
เพื่อเปนหัวพันธุสําหรับปลูกในฤดูถัดไป 

6 ขอเสนอแนะการปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการ
เกบ็เกีย่วพชืผกัในโรงคดับรรจุ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

ถายทอดองคความรูการปรับปรงุกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่วพืชผกัในโรงคัดบรรจุ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหกับเจาหนาที่และวิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกรในพื้นที่หวยเปา 40 ราย ทําใหลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตผล
มคีณุภาพตรงตามมาตรฐานช้ันคุณภาพของมูลนธิโิครงการหลวง และตลาดขอตกลง/ทองถิน่ 
รวมท้ังชวยเพิม่โอกาสทางการตลาด ตลอดจนผลติผลพชืผกัมคีวามปลอดภยัตามหลกัการ
ระบบประกันคุณภาพ GMP สรางความนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับใหกับผูบริโภค 

7 วิธีการใช GA3 ในการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพองุนพนัธุ 
Perlette บนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยีการใช GA3 ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพองุนพันธุ Perlette 
ใหกบัเกษตรกร 13 ราย 10 พืน้ที ่ทาํใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลติองุน และเปนวธิกีาร
ที่งาย เกษตรกรสามารถปฏิบัติได 

8 การผลิตตนแมพันธุ เสาวรส
หวานพันธุดี

ขยายตนพนัธุเสาวรสหวานพันธุด ีโดยปลูกภายใตโรงเรือนในพ้ืนทีส่งเสริมการปลูกเสาวรส 
3 พื้นที่ (หวยเปา วาวี วะโดโกร) เพื่อเปนแหลงแมพันธุสําหรับสนับสนุนงานสงเสริม
การปลูกเสาวรสใหแกเกษตรกรในพื้นที่และศูนยใกลเคียงได 313 ราย 14 พื้นที่ 

9 วิธีการจัดการโรคและแมลง
ศัตรูสมท่ีเหมาะสมสําหรับ
พื้นที่สูง

ถายทอดแนวทางการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมบนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร 
7 ราย 4 พื้นท่ี ทําใหเกษตรกรสามารถจัดการโรคและแมลงศัตรูของสมและเลมอน
เพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร รวมทั้งชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรและผลผลิต
มีความปลอดภัย และขยายผลตอใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่เดียวกันหรือพื้นที่สงเสริม
ใกลเคียงได 30 ราย 5 พื้นที่ 

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ลําดับ รายการ รายละเอียด

10 วิธีการขยายพันธุบัวดิน ถายทอดองคความรู การปลูกและวิธีการขยายพันธุ บัวดินใหกับเกษตรกร 11 ราย 
เจาหนาที่ 4 ราย และสงมอบพันธุบัวดิน 2 พันธุ (Full moon และ Eastern pearl) 
450 หัวเพื่อขยายพันธุใหกับเกษตรกร 9 ราย 2 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรมีพันธุที่หลากหลาย
และสามารถขยายพันธุเพื่อจําหนายใหอุทยานหลวงราชพฤกษ

11 สายพนัธุไกพืน้เมอืงบนพืน้ทีส่งู
ทีม่ศีกัยภาพในการนํามาสงเสรมิ
แกเกษตรกร

ถายทอดองคความรูสายพันธุและวิธีการเล้ียงไกพื้นเมือง โดยสงมอบไกพื้นเมือง 452 ตัว 
ใหกับเกษตรกร 25 ราย 9 พื้นที่ สรางรายไดจากการจําหนายไกพื้นเมือง 9,600 บาท 
และเกษตรกร 5 ราย 5 พื้นที่ สามารถเพ่ิมจํานวนไกพื้นเมืองบนพ้ืนที่สูงได 177 ตัว 
เพื่อเปนแหลงโปรตีนในครัวเรือน และจําหนายเปนอาชีพเสริม

12 ลักษณะคอกเล้ียงหมูหลุม
ที่เหมาะสมบนพ้ืนท่ีสูง

ถายทอดองคความรูลกัษณะคอกเล้ียงหมหูลมุใหแกเกษตรกรผูเล้ียงหมหูลมุ 59 ราย 14 พืน้ที่ 
101 คอก จาํนวนหมู 253 ตวั เกษตรกรสามารถเล้ียงพอแมพนัธุและขยายพนัธุเพือ่ผลติลกูหมู 
สรางรายได 579,300 บาท และนํามลูหมมูาใชทาํปุยคอก/ปุยหมกัเพ่ือจาํหนาย 14,500 บาท 

13 ผึง้โพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโด
และกาแฟ

ถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงผึ้งโพรงในแปลงปลูกพืชใหกับเกษตรกร 375 ราย 13 พื้นที่ 
ทําใหเพิ่มผลผลิตพืช และสามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผ้ึงสรางรายไดเสริม โดยมีเกษตรกร 5 ราย 
เลี้ยงผึ้งโพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโดและกาแฟ สามารถผลิตนํ้าผ้ึง 125 กิโลกรัม 
มีรายได 37,500 บาท ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้จะเปนกําลังในการขับเคล่ือนขยายองคความรู
สูเกษตรพื้นที่อื่นตอไป

14 ไม  ผลทาง เลื อกในชุมชน
ที่มีฐานจากการปลูกฝน

ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ในชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝนใหกับเกษตรกร 44 ราย 13 หยอมบาน 2 พื้นที่ โดยมีชนิดไมผลท่ีเหมาะสม
สําหรับพื้นที่ขุนตื่นนอย 4 ชนิด คือ พลับ อะโวคาโด มะมวง และนอยหนา สําหรับพื้นที่
หวยนํ้าเย็น 3 ชนิด คือ อะโวคาโด มะมวง และเสาวรสหวาน ทําใหเกษตรกรมีชนิดไมผล
ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหาร มีโอกาสสรางรายไดระยะยาว รวมทั้ง
ชวยเพ่ิมพืน้ทีส่เีขียวบนฐานความรูในการเพ่ิมมลูคาไมผลเดิม และการจัดทาํระบบอนุรกัษ
ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่

15 แนวทางการยกระดบัผลติภณัฑ
ชาอสัสัมในชุมชนปาเมี่ยง

สนับสนุนชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชาอัสสัมในชุมชนปาเม่ียง โดยการจัดตั้งกลุม
เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลปาแป ใหกับเกษตรกร 55 ราย 
และเกษตรกรเขารวมกลุมผูปลูกชาอัสสัมอินทรีย (เม่ียง) 26 ราย ไดพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะถิ่นของชุมชนปาเมี่ยง 2 ผลิตภัณฑ ไดแก 
สบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม ปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา “มอนนางเกตุ” และพัฒนา
ผลติภณัฑจากชาอสัสมัเพิม่ 2 ผลติภัณฑ ไดแก แชมพชูาเมีย่ง และครมีนวดผมนํา้ผึง้ชาเมีย่ง 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากสบูชาเม่ียง ชาชงพรอมดื่ม และน้ําชาเม่ียงมะนาว มูลคารวม 
29,230 บาท และรายไดจากใบชาอัสสัม (ใบแก) 729,896 บาท และเปนการชวยอนุรักษ
ทรัพยากรปาตนนํ้าและพืชทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง 

16 กระบวนการอนุรักษ ฟนฟู 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อใชประโยชนเปนแหลง
อาหารชุมชน (Food bank)

ถายทอดองคความรูจากงานวจิยัเกีย่วกบักระบวนการอนรุกัษ ฟนฟ ูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหารชุมชน (Food bank) ใหกับเกษตรกร 195 ราย 
15 ชุมชน ไปใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกณฑตัวช้ีวัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่า
และยั่งยืน มิติที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
การแลกเปลีย่นความรูและพรรณพชืระหวางชมุชน โดยมชีนดิพชืทีไ่ดรบัการเพาะขยายพนัธุ
และปลูกฟนฟู 40 ชนิด 11,661 ตน และเกษตรกรอยางนอย 30 ราย เริ่มมีรายไดจาก
การเพาะปลูกพืชทองถิ่นสําคัญ มีแหลงอาหารจากพืชที่มีในทองถิ่น และลดรายจาย
ครัวเรือน รวมท้ังพืชทองถ่ินที่ใกลสูญหายไดรับการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณ 
ตลอดจนชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาพืชทองถิ่น เกิดการอนุรักษ ฟนฟู อยางตอเนื่อง 
เพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 
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ลําดับ รายการ รายละเอียด

17 การฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดินในพื้นท่ีปลูกขาวไร

ถายทอดองคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนที่ปลูกขาวไร ใหกับ
เกษตรกร 16 ราย 3 พืน้ที ่เกษตรกรไดเรยีนรูถงึวธิกีารปลูกถัว่ลอดรวมกบัขาวไร ประโยชน
ของถั่วลอด และการปลูกขาวไรในระบบอนุรักษดินและนํ้า รวมทั้งยังเห็นความสําคัญ
ของการปลูกพืชตระกูลถั่วในพ้ืนที่ปลูกขาวไรหรือพืชอื่นเพ่ือฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดิน

18 การสงเสริมการปลูกไผเพื่อ
ใชประโยชนบนพื้นท่ีสูง

สนับสนุนและสงเสริมการปลูกไผเพื่อใชประโยชนบนพื้นที่สูง 12 ชนิด 3,652 ตน 
ใหกับเกษตรกร 261 ราย 13 พื้นที่ สําหรับสรางรายไดเสริมใหเกษตรกรและใชสอย
ในครัวเรือน รวมถึงการปลูกเพื่อใชเปนแนวรั้วหรือแบงเขตพื้นที่และปองกันการชะลาง
พงัทลายของดนิ ซึง่ผลผลติหนอและลาํสามารถนาํมาแปรรปูและเพิม่มลูคาได ทัง้ในรปูแบบ
ผลิตภัณฑหรือเฟอรนิเจอร

19 ชีวผลิตภัณฑ ป องกันโรค
ผลเนาของสตรอวเบอรรี

การนําชีวภัณฑปองกันโรคผลเนาของสตรอวเบอรรีไปทดสอบดานประสิทธิภาพ
และประเมินความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑในพื้นที่โครงการหลวง 2 พื้นที่ เกษตรกร
และเจาหนาที่ที่รวมการทดสอบ 4 ราย ใหคะแนนดานประสิทธิภาพระดับดีมาก 
แตดานวิธีการใชอยูในระดับปานกลางตองปรับปรุงการเกิดคราบบนผล รวมทั้งสงผล
การประเมินใหกับโรงผลิตชีวภัณฑมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชยตอไป 

20 ผลติภณัฑบาํรงุผวิหนาสาํหรบั
กลางคืนท่ีมีส วนผสมจาก
สารสกัดคาเทชิน

สวพส. ไดสงมอบผลิตภัณฑบาํรุงผวิหนาสําหรับกลางคืนทีม่สีวนผสมจากสารสกัดคาเทชิน
ใหกับมูลนิธิโครงการหลวงนําไปใชประโยชน โดยมีปริมาณและมูลคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จํานวน 253 ชิ้น มูลคา 
108,790 บาท ทําใหมีผลิตภัณฑชนิดใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ที่หลากหลายมากข้ึน รวมไปถึงเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ชาเมี่ยงซึ่งเปนพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง สําหรับนํามาเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนการขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและ
จากชุมชนไปใชประโยชน โดยการหารือรวมกันระหวางนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร ในการถายทอดองคความรู

จากงานวิจัยไปสูเกษตรกรกลุมเปาหมาย จํานวน 34 เรื่อง ซึ่งมีเปาหมายคือเกษตรกรนํารอง จํานวน 1,517 ราย 5 ชุมชน 
ในพื้นที่ 51 แหง

1.2 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา รวมกับนักวิจัยวิเคราะห คัดเลือกผลงานวิจัยหรือภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอยอด/ชุมชนสามารถเปนเจาของ ยื่นขอจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญาใหมที่เกิดจาก
ผลงานวิจยั และทรัพยสนิทางปญญาของชุมชนบนพ้ืนทีส่งู 21 รายการ และสนบัสนนุการบริหารจัดการทรัพยสนิทางปญญา
ของชุมชน 3 ชุมชน

1.3 เครอืขายความรวมมอืทางวชิาการ สนบัสนนุและตดิตามการปฏิบตังิานตามแผนความรวมมอืทางวชิาการรวม
กับหนวยงาน จํานวน 3 เครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายความรวมมือดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

1.4 ชวยอาํนวยการการกํากับตดิตามงานวจิยัของคณะอนุกรรมการวจิยัและพัฒนา โดยมกีารประชมุและตดิตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ รวม 18 ครั้ง

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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แผนงานที ่1
การวจิัยและพัฒนาพันธ์ุ

และการแปรรูป

เฮมพ์
ภายใต้ระบบการควบคุม

H I G H L A N D  R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  I N S T I T U T E
( P U B L I C  O R G A N I Z AT I O N )



การวิจัยและพัฒนาพันธุและ
การแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม

เฮมพหรือกัญชง เปนพืชลมลุก มีการปลูกมากบนพื้นที่สูงภาคเหนือที่มีชาวมงอาศัยอยู มีการใชประโยชนจาก
ทุกสวน เชน ลําตนนําเปลือกมาทําเปนเสนดาย ถักทอเปนเสื้อผาเครื่องนุงหม แกนลําตนนํามาทําเปนวัสดุทดแทนไม 
หรือใชในอุตสาหกรรมกอสราง เมล็ดมีโปรตีนและนํ้ามันท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงสามารถบริโภคไดหลากหลาย
รปูแบบ และสวนของใบมสีารสําคัญท่ีสามารถสกัดและนําไปใชประโยชนทางการแพทยได เปนตน อยางไรกต็ามเฮมพ
จัดเปนพืชเสพติดกลุมเดียวกับกัญชา ชาวบานไมสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งในป พ.ศ. 2547 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย ความตอนหน่ึงวา “สมควรศึกษา
และสงเสรมิใหเกษตรกรชาวเขาปลกูกญัชงเพือ่ใชเสนใยผลติเครือ่งนุงหมและจาํหนายเปนรายได” สวพส. และมลูนธิิ
โครงการหลวงจึงไดรวมกันศึกษาวิจัยโดยไดรับอนุญาตจาก อย. ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน โดยในระยะแรก
ไดรบัการสนบัสนนุจากสํานกังานพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) พบวากวารอยละ 80 ของเสนใยเฮมพ
เปนการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน มีเพียงรอยละ 20 ที่สามารถปลูกบนพื้นที่สูงหางไกลตามวิถีชีวิตของชนเผามง 
ตอมาในป พ.ศ. 2554 สามารถคัดเลือกพันธุเฮมพใหมีสารเสพติด THC ตํ่ากวารอยละ 0.3 เพื่อแยกเฮมพออกจาก
กัญชา และไดขึ้นทะเบียนพันธุเฮมพ THC ตํ่า 4 พันธุ คือ พันธุ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 รวมทั้งศึกษาวิจัย
การเพาะปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต การดูแลรักษาปองกันกําจัดโรคและแมลง ระบบควบคุม
ไมใหมีการนําไปใชผิดวัตถุประสงค และการแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากสวนตางๆ

อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยเฮมพของไทยยังมีนอยมาก สวพส. จึงมุงวิจัยพัฒนาพันธุเฮมพอยางตอเนื่องใหมี
ลกัษณะดี ใหผลผลิตสงู และตรงตามความตองการของการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑรปูแบบตางๆ และมุงวิจยัพฒันา
กระบวนการแปรรูปเสนใยเชิงอตุสาหกรรมรวมกับภาคเอกชนสําหรับใหชาวบานใชแปรรูปงานหัตถกรรม และแปรรูป
ผลติภณัฑทีใ่ชในกจิการทหารใหมคีณุภาพไดมาตรฐานของกองทัพบก รวมทัง้นาํเสนใยเฮมพทีเ่หลอืจากกระบวนการ
ผลิตเสนดายอุตสาหกรรมทําเปนกระดาษบรรจุภัณฑหรือกระดาษพิเศษ ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคา ลดตนทุนการผลิต 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติอยางคุมคา ประกอบดวย 3 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการปรับปรงุพนัธุและคดัเลอืกพนัธุเฮมพ THC ตํ่า ใหมผีลผลิตสงูและมีคณุสมบัติ
ตรงตามความตองการของตลาด

มูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของเฮมพ จึงไดศึกษาวิจัยรวบรวมพันธุ
และปรับปรุงพันธุ รวมท้ังศึกษาและทดสอบเพาะปลูกในพ้ืนท่ีสูง ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา ตอมาในป พ.ศ. 2554 
ไดขึ้นทะเบียนพันธุเฮมพที่มปีริมาณ THC ตํ่ากวารอยละ 0.3 จํานวน 4 พันธุ และในป พ.ศ. 2563 ไดคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุเฮมพในประเด็นตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการใชประโยชน ทั้งดานเสนใย อาหาร เวชสําอาง และการแพทย 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

14 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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1. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพและระบบผลิตเมล็ดพันธุ
 1.1 การทดสอบผลผลิตของพันธุเฮมพ THC ตํ่า และมีเปอรเซ็นตเสนใยสูง ปลูกขยายเมล็ดพันธุเฮมพที่ผาน

การคัดเลือกใหมีเปอรเซ็นตเสนใยสูงรุนที่ 8 จํานวน 4 สายพันธุ โดยปลูกทดสอบใน 2 พื้นที่ และยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุเฮมพ
พันธุใหม คือ พันธุ RPF5, RPF6, RPF7 และ RPF8 ซึ่งท่ีมีปริมาณ THC ตํ่ากวา 0.10 เปอรเซ็นต และมีเปอรเซ็นตเสนใย
เทากับ 21.75, 22.82, 18.97 และ 26.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

  ผลการทดสอบพันธุ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เมื่อเฮมพอายุ 90 วัน 
พบวาผลผลิตตนสดพันธุ RPF7, RPF5 และ RPF6 มีผลผลิตสูงสุดที่ 6.54, 6.10 และ 5.28 ตันตอไร ตามลําดับ ที่เฮมพอายุ 
120 วัน พบวาผลผลิตตนสดพันธุ RPF7 และ RPF5 มีผลผลิตสูงสุดที่ 7.36 และ 6.77 ตันตอไร ตามลําดับ

  สําหรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก เมื่อเก็บเก่ียวที่ 90 วัน พบวา
ผลผลิตตนสดพันธุ RPF7 และ RPF8 มีผลผลิตสูงสุดที่ 3.87 และ 3.78 ตันตอไร ตามลําดับ สวนที่อายุ 120 วัน พบวาผลผลิต
ตนสดพันธุ RPF7 และ RPF8 มีผลผลิตสูงสุดที่ 2.07 และ 2.08 ตันตอไร ตามลําดับ

 1.2 การคดัเลอืกพนัธุเฮมพ THC ต่ํา ใหม ีเปอรเซน็ตนํา้มนัในเมลด็สงู เฮมพชนดิ Monoecious ไมตอบสนอง
ตอชวงแสง รุนที่ 3

1) ปลูกเฮมพเพ่ือคัดเลือก (รุนที่ 7) 3 สายพันธุ มีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ด 26.10, 23.34 และ 23.23 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ

2) รวบรวมและคัดเลอืกเฮมพชนดิ Monoecious จํานวน 25 สายพนัธุ รวมนํา้หนกัเมลด็พนัธุ 2,139.33 กรัม
3) คัดเลือกเฮมพไมตอบสนองตอชวงแสง รุนที่ 3 ไดจํานวน 54 สายพันธุ มีอายุเก็บเก่ียวเมล็ด 89 วัน

 1.3 การคัดเลือกพันธุเฮมพ THC ตํ่า และ CBD สูง คัดเลือกและเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุของตนเฮมพที่เจริญเติบโต
ไดดี มีลักษณะสงเสริมการใหสารสําคัญสูง ไดแก มีชอดอกแนน มียางเหนียวหรือ trichome จํานวนมาก และปลูกแบบตน
ตอแถว 60 สายพันธุ พบวา มีคาเฉลี่ยปริมาณ THC เทากับ 0.486 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ย CBD เทากับ 1.455 เปอรเซ็นต 
จงึคดัเลือกสายพนัธุทีม่ปีรมิาณ THC ตํา่ และ CBD สงูรุนที ่1 ไดจาํนวน 22 สายพนัธุ มคีาเฉลีย่ THC เทากบั 0.624 เปอรเซน็ต 
คาเฉลี่ย CBD เทากับ 3.026 เปอรเซ็นต ซึ่งมีสายพันธุที่มี CBD สูงสุดเทากับ 4.956 เปอรเซ็นต และมี THC เทากับ 0.105 
เปอรเซ็นต

 1.4 การทดสอบการผลิตเฮมพทางการแพทยภายใตระบบควบคุม ปลกูทดสอบใน 2 พืน้ท่ี ไดแก พืน้ท่ีโครงการ
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงพบพระ จงัหวดัตาก อายเุกบ็เกีย่วท่ี 120 วนั พบวาผลผลิตตนสด ความสูง จาํนวนขอ จาํนวนกิง่ 
และนํ้าหนักชอดอก ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพันธุและระยะปลูก แตจํานวนตนตอตารางเมตร
มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติริะหวางพนัธุและระยะปลกู โดยพนัธุ RPF4 ปลกูท่ีระยะ 20 เซนตเิมตร มจีาํนวนตน
มากสุดที ่79 ตนตอตารางเมตร แตอยางไรกต็ามผลผลิตตนสดเฉล่ียของแตละพันธุพบวายงัมคีวามแตกตางกนั คอื พนัธุ RPF3 
ใหผลผลิตตนสดเฉลี่ยสูงสุด 2.94 ตันตอไร สําหรับท่ีอายุ 180 วัน ผลผลิตตนสดของพันธุ RPF3 และ RPF4 ปลูกที่ระยะ 
20 เซนตเิมตร มผีลผลติสงูสดุที ่3.42 และ 3.26 ตนัตอไร ตามลาํดบั ทัง้นีค้วามสงูตนของพนัธุ RPF3 ระยะปลกู 40 เซนตเิมตร 
มีความสูงมากสุดที่ 265.27 เซนติเมตร จํานวนตนตอตารางเมตรพันธุ RPF4 ระยะปลูก 40 เซนติเมตร มีจํานวนตนมากสุด
ที่ 104 ตนตอตารางเมตร

  พื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อายุเก็บเก่ียวที่ 120 วัน พบวาผลผลิตตนสด 
ความสูง จํานวนขอตอตน จํานวนกิ่งตอตน และนํ้าหนักชอดอก ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพันธุ
และระยะปลูก ทั้งนี้จํานวนตนตอตารางเมตรมีความแตกตางกันระหวางพันธุและระยะปลูก โดยพันธุ RPF3 ระยะปลูก 
40 เซนติเมตร มีจํานวนตนตอตารางเมตรสูงสุด 175.33 ตนตอตารางเมตร แตอยางไรก็ตามผลผลิตตนสดเฉล่ียของพันธุ 
RFP1 และ RPF4 ใหผลผลิตตนสดเฉล่ียสูงสุด 5.36 และ 4.58 ตันตอไร ตามลําดับ และที่อายุ 180 วัน ผลผลิตตนสด
ของเฮมพทุกพันธุและในแตละระยะปลูกไมแตกตางกัน
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 1.5 ศึกษาและผลิตเมล็ดพันธุ เฮมพ THC ตํ่าสนับสนุนการวิจัยและการสงเสริม ผลิตเมล็ดพันธุหลัก 
(Foundation seed) จํานวน 4 พันธุ รวม 850 กิโลกรัม เมล็ดพันธุขยาย (Extension seed) จํานวน 2 พันธุ รวม 
3,323 กิโลกรัม เมล็ดพันธุรับรอง (Certified seed) จํานวน 2 พันธุ รวม 1,030 กิโลกรัม และวางแผนการผลิตสําหรับ
การปลูกผลิตเมล็ดพันธุเฮมพป พ.ศ. 2564 ใน 9 พื้นที่ โดยไดรับหนังสือสําคัญอนุญาตผลิตเมล็ดพันธุ ประจําป พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมพื้นที่ 213 ไร

2. การวิจัยและพัฒนาพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง
 2.1 การคัดเลือกพันธุ และปรับปรุงพันธุพืชสกุล Cannabis บนพ้ืนที่สูง ปลูกพืชสกุล Cannabis จํานวน 

40 สายพันธุ พันธุละ 9 ตน เด็ดยอดและจัดทรงพุม คัดเลือกและเก็บตัวอยางชอดอกของตนท่ีมีลักษณะสงเสริมการให
สารสําคัญ จํานวน 128 ตัวอยาง

 2.2 การศึกษาและพัฒนาการจัดการระบบปลูกที่เหมาะสมตอการผลิตพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง 
การปลูกทดสอบสภาพใน/นอกโรงเรือน จํานวน 5 พันธุ พบวาเฮมพมีอายุการออกดอก 50-90 วัน โดยมีความสูงเฉลี่ย 100-
310 เซนติเมตร และการปลูกเฮมพทดสอบระดับการใหแสงสวางเพิ่ม 0, 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง จํานวน 3 พันธุ พบวาเฮมพ
ยังไมออกดอกเมื่ออายุ 120 วัน มีความสูงเฉลี่ย 178-318 เซนติเมตร

 2.3 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสําคัญพืชสกุล Cannabis บนพ้ืนที่สูง การสกัดใบและ
ยอดเฮมพดวยแอลกอฮอล ใหเปอรเซน็ตสารสกดั (%yield crude extract) 1-5 เปอรเซน็ต และการสกดัดวยวธิ ีsubcritical 
fluid extraction ใหเปอรเซ็นตสารสกัด 7.2 เปอรเซ็นต ซึ่งสารสกัดมี CBD 7.819 เปอรเซ็นต และไมพบ THC และ CBN

3. การคัดเลือกพันธุเฮมพสายพันธุแทและพัฒนาพันธุสังเคราะหของเฮมพ
 3.1 การคัดเลือกเฮมพสายพันธุแท (Inbred line) ในรุนที่ 7 (S7) คัดเลือกเมล็ดจากตนที่มี THC ตํ่า 

และเปอรเซ็นตเสนใยสูง รุนที่ 8 (S8) จํานวน 20 สายพันธุ แบงเมล็ดเปนสองสวน คือ (1) ปลูกทดสอบรุนลูก (progeny test) 
และ (2) ปลูกเพื่อสรางลูกผสมรุนถัดไป

 3.2 การสรางพันธุสังเคราะหของเฮมพ รุนที่ 2 ผลิตเมล็ดลูกผสมรุนที่ 2 (Syn2) จํานวน 650 ตน ไดเมล็ดพันธุ
สังเคราะหของเฮมพ (Syn2) จํานวน 1 ประชากร มนีํ้าหนักเมล็ดรวม 500 กรัม แบงเมล็ดเปนสองสวน คือ (1) ปลูกทดสอบ
รุนลูก (progeny test) ใน 2 พื้นที่ และ (2) ปลูกเพื่อสรางประชากรในรุนถัดไป

ภาพที่ 1 การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของเฮมพ

ภาพที่ 2 การคัดเลือกและเก็บชอดอกเฮมพ ภาพที่ 3 การรวมจัดนิทรรศการ “กัญชงของแม” ในงาน
โครงการหลวง 51
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุเฮมพ THC ตํ่าและเปอรเซ็นตเสนใยสูงไดรับการยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุใหม ตอสํานักคุมครองพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร จํานวน 4 พันธุ คือ RPF5, RPF6, RPF7 และ RPF8
2. ขอมูลสายพันธุเฮมพ THC ตํ่า ที่คัดเลือกใหมีคุณลักษณะตางๆ ไดแก มีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูง (3 สายพันธุ) 
พันธุเฮมพชนิด monoecious (10 สายพันธุ) พันธุเฮมพไมตอบสนองตอชวงแสง (5 สายพันธุ) พันธุเฮมพ THC ตํ่า
และมี CBD สูง (2 สายพันธุ) พันธุแทของเฮมพที่ผานการคัดเลือกรุนที่ 8 (10 สายพันธุ) และพันธุสังเคราะหของเฮมพ 
รุนที่ 2 (1 ประชากร)
3. เมล็ดพันธุเฮมพสําหรับสนับสนุนการวิจัยและสงเสริมแกเกษตรกร 4 ประเภท คือ เมล็ดพันธุคัด เมล็ดพนัธุหลัก 
เมล็ดพันธุขยาย และเมล็ดพันธุรับรอง
4. ขอมูลการผลิตเฮมพทางการแพทยภายใตระบบควบคุม และการปลูกพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เมล็ดพันธุเฮมพ THC ตํ่า สําหรับสนับสนุนหรือจําหนายใหเกษตรกรและผูสนใจภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการนําไปปลูกเพื่อศึกษาวิจัยและผลิตตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาต
2. สายพนัธุเฮมพทีม่เีปอรเซน็ตเสนใยสงูทีไ่ดรบัการขึน้ทะเบยีนพนัธุ สามารถนาํไปผลติเมลด็พนัธุสาํหรบัสงเสรมิแก
เกษตรกรไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
3. เมล็ดพันธุเฮมพที่ผานการคัดเลือกใหมี CBD สูง สําหรับการคัดเลือกในรุนตอไป และปลูกทดสอบผลผลิต สําหรับ
การนําไปสงเสริมการผลิตในระยะเริ่มตนของ สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) พันธุเฮมพที่ผานการคัดเลือกใหมีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ดสูง (3 สายพันธุ) พันธุเฮมพไมตอบสนองตอ
ชวงแสง (25 สายพันธุ) พันธุเฮมพ THC ตํ่าและมี CBD สูง (54 สายพันธุ) พันธุแทของเฮมพที่ผานการคัดเลือก

รุนที่ 8 (10 สายพันธุ) และพันธุสังเคราะหของเฮมพ รุนที่ 2 (1 ประชากร)
  2) ปลูกพืชสกุล Cannabis ที่คัดเลือกใหมีลักษณะสงเสริมการใหสารสําคัญ 128 ตัวอยาง
  3) เมล็ดพันธุเฮมพสําหรับสนับสนุนการวิจัยและสงเสริมแกเกษตรกร 5,203 กิโลกรัม
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย นิทรรศการ “กัญชงของแม” ในงานโครงการหลวง 51 
“ดุจแสงทองจากฟา สูปวงประชาราษฎรรมเย็น” วันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพมหานคร
 2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
  1) จัดทําบทความเผยแพรองคความรูบนเว็บไซตของ สวพส. จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
   (1) บทความเร่ือง การแปรรูปเฮมพเชิงอุตสาหกรรม
   (2) บทความเร่ือง การปลูกกัญชงภายใตระบบควบคุม
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   (3) บทความเร่ือง ขออนุญาตปลูกกัญชง ทําอยางไร
   (4) บทความเร่ือง พันธุกัญชงกับเมล็ดพันธุรับรองตามกฎหมาย
  2) ใหขอมูลการจัดทําคลิปนําเสนอขอมูลและองคความรูของหนวยงานที่เก่ียวของและสื่อมวลชน
   (1) สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ในงานประชุมเชงิปฏบิตักิาร “พฒันาศกัยภาพผูประกอบการ
และสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถปลูก แปรรูปเฮมพ (กัญชง) เปนผลิตภัณฑสุขภาพ” ภายใตชื่องาน “กัญชง 
เพื่อเศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”
   (2) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระทอมและกัญชง) ของประเทศไทย
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 3.1 จดทรัพยสินทางปญญาเพ่ือคุมครองผลงานวิจัยของสถาบัน จํานวน 2 รายการ ไดแก
  1) อนุสิทธิบัตร ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) หมายเลขคําขออนุสิทธิบัตร 
1903002605
  2) อนสุทิธบิตัร ชดุตรวจวดัและกรรมวธิกีารตรวจวดัทีเอชซสีาํหรบัเฮมพ (THC strip test) หมายเลขคาํขอ
อนุสิทธิบัตร 2003000292
4. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย 
 4.1 รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลตินาํเขาสงออกจําหนาย หรอืมไีวในครอบครองซ่ึงยาเสพตดิ
ใหโทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)
 4.2 (ราง) ประกาศกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําใหเมล็ด
กัญชงไมมีชีวิตหรือไมสามารถนําไปเพาะพันธุได (non-viable seed)
 4.3 รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสารสกัด CBD จากกัญชง CBD EXTRACT (HEMP)
 4.4 รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ํามันจากเมล็ดกัญชง HEMP SEED OIL
 4.5 รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปลือกจากกัญชง BAST HEMP
 4.6 รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแกนจากกัญชง HURD HEMP
 4.7 รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสนใยจากกัญชง HEMP FIBERS
 4.8 รวมเปนคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 74/3 ผลิตภัณฑสารสกัดจากกัญชง (Hemp)
  4.9 รวมเปนคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 70/12 วัสดุเสนใยกัญชงและคอมโพสิทจากกัญชง
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2. โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพใหไดมาตรฐานสําหรับ
ใชในกิจการทหาร

การใชประโยชนจากเฮมพในทางการทหารนั้น ประเทศจีนไดผลิตชุดทหารจากเสนใยเฮมพในทุกแบบ ซึ่งเปนชุดที่มี
คณุภาพดี ในขณะท่ีชดุทหารของไทยสวนใหญผลติจากเสนใยฝายทีน่าํเขาจากตางประเทศท้ังหมด ดงันัน้ เพือ่ใหเกดิประโยชน
สูงสุด ลดการนําเขาเสนใยเพ่ือผลิตเคร่ืองแตงกายทหารและอุตสาหกรรมส่ิงทออ่ืนๆ และเปนการสนับสนุนนโยบายการ
สงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 จึงศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพ
ใหไดมาตรฐานสําหรับใชในเคร่ืองแตงกายทหาร และเพ่ือใหไดกระบวนการแปรรูปเสนดายเฮมพผสมเสนใยอ่ืนๆ สําหรับ
ใชในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเคร่ืองแตงกายทหารจากเสนใยเฮมพ
 1.1 การเตรียมเสนใยดวยวิธีการตมดวยกรดและดาง โดยตัดเปลือกกอนตมที่ความยาว 45+5 มิลลิเมตร จะให

เสนใยที่ไดหลังจากการสางเสนใยแลวมีความยาวท่ี 35-40 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถนําไปปนเสนดาย 4 แบบ ไดแก 1) เสนดาย
เบอร 35/2 : ฝาย 60 เปอรเซ็นต เฮมพ 20 เปอรเซ็นต และพอลิเอสเตอร 20 เปอรเซ็นต 2) เสนดายเบอร 20/1 : ฝาย 
80 เปอรเซ็นต และเฮมพ 20 เปอรเซ็นต 3) เสนดายเบอร 24/1 สําหรับการผลิตเสื้อยืดทหารบก :  ฝาย 45 เปอรเซ็นต เฮมพ 
20 เปอรเซ็นต และพอลิเอสเตอร (Anti-bac) 35 เปอรเซ็นต และ 4) เสนดายเบอรทดสอบปนเบอร 20/1 สําหรับการผลิต
ถุงเทาทหารบก สวนผสมเฮมพ 35 เปอรเซ็นต พอลิเอสเตอร (Anti-bac) 35 เปอรเซ็นต และพอลิเอสเตอร 30 เปอรเซ็นต 
ซึ่งคาดังกลาวของเสนดายทั้ง 4 ชนิดผานมาตรฐาน นําเสนดายทั้ง 4 ชนิดมาผลิตชุดตนแบบเครื่องแตงกายทหาร ถุงเทา 
เสื้อยืด และชุดพรางทหารบก

 1.2 การทดสอบชุดตนแบบเครื่องแตงกายทหาร 1) คุณสมบัติเบ้ืองตนของเสื้อยืดและถุงเทา พบวา คุณสมบัติ
ความแข็งแรงของถุงเทาและเสื้อยืดยังไมผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก และ 2) คุณสมบัติของชุดพรางทหารบก
พิมพยอมลายพรางดิจิตอล ทหารบก ไดแก ความเรียบของผาหลังการซัก นํ้าหนัก (กรัม/ตารางเมตร) ความเปนกรด-ดาง 
ความคงทนของส ีความคงทนของสตีอการซกั ความคงทนของสตีอเหงือ่ ความคงทนของสตีอแสง ความคงทนของสตีอคลอรนี 
ความเหมือนของสี พบวา คาการทดสอบดังกลาวผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก อีกท้ังมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก 
การตานทานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus การปองกันรังสี UV –A 99.95 เปอรเซ็นต การปองกันรังสี UV –B 
99.95 เปอรเซ็นต

2. การวจิยัและพฒันากระบวนการแปรรปูเสนดายเฮมพผสมเสนใยอืน่ๆ เพ่ือใชในงานหตัถกรรมและอตุสาหกรรม
 2.1 การทดสอบการปนเสนดายเฮมพรวมกับฝาย พบวา 1) ทดสอบปนเสนดายแบบโรงงานใหมีสวนผสมของ

เฮมพ 50 เปอรเซ็นต โดยปน 2 ขนาด คือ เบอร 10 และเบอร 20 ซึ่งดายทั้งสองขนาดสามารถปนเสนดายอุตสาหกรรมได 
และเกษตรกรสนใจนําเสนดายดังกลาวไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ และ 2) ทดสอบปนมือเสนใยเฮมพ 100 เปอรเซ็นต พบวา 
สามารถปนได แตความแข็งแรงของเสนดายไมสามารถนํามาใชในการทอแบบเสนยืนได ตองใชเปนเสนพุงเทานั้น

 2.2 การทดสอบผลิตตนแบบผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพ พบวา การแปรรูปผลิตภัณฑตามแบบหัตถกรรมยังคง
เปนการแปรรูปแบบดั้งเดิมและมีรูปแบบผลิตภัณฑแบบเดิม ไดแก ผาคลุมไหล ผาพันคอ สําหรับการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ
แบบอุตสาหกรรม สามารถผลติไดหลากหลายและมีความทันสมยั เชน หนากากอนามัย ชุดเอีย๊ม หมวก และกระเปาเปสะพายหลงั

 2.3 การรวบรวมพันธุฝาย รวบรวมพันธุฝายไดทั้งหมด 31 ตัวอยาง ไดแก พันธุฝายจากกรมวิชาการเกษตร 
4 พันธุ พันธุพื้นเมืองจากภาคอีสาน 24 ตัวอยาง และพันธุพื้นเมืองจากภาคเหนือ 3 ตัวอยาง ปลูกทดสอบฝายที่ผานการ
รับรองพันธุจากกรมวิชาการเกษตรและพันธุฝายพื้นเมืองใน 3 พื้นที่ ไดแก ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ถํ้าเวียงแก จํานวน 6 พันธุ (23 กรกฎาคม 2563) พบวา ฝายทุกพันธุสามารถเจริญเติบโตไดดี และพบวาพันธุตากฟา 3 และ
พนัธุฝายจันทร (L2) นัน้ออกดอกและแตกสมอชากวาพนัธุอืน่ๆ ปลกูทดสอบท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ จาํนวน 48 สายพันธุ 
(4 สิงหาคม 2563) สามารถงอกและเจริญเติบโตได 40 พันธุ พบวา พันธุฝายจันทรออกดอกและแตกสมอชากวาพันธุอื่นๆ 

19สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



ทีเ่ร่ิมแตกสมอและเกบ็เกีย่วไดในชวงเดอืนธนัวาคม และ ปลกูทดสอบทีโ่ครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงปางแดงใน 
จาํนวน 11 พนัธุ (11 สงิหาคม 2563) สามารถงอกและเจริญเตบิโตไดทกุพนัธุ พบวา พนัธุฝายจนัทร (L23) และ NK3 ออกดอก
และแตกสมอชากวาพันธุอื่นๆ ที่เริ่มแตกสมอและเก็บเก่ียวไดในชวงเดือนธันวาคม

ภาพที่ 4 ชุดพรางทหารบกพิมพยอมลายพรางดิจิตอล

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑแปรรูปจากหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลการทดสอบผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพสําหรับเครื่องแตงกายทหาร 1 เรื่อง คือ ขอมูลชุดพรางทหารบกผาน
มาตรฐานกรมพลาธิการทหารบก
2. ขอมูลกระบวนการผลิตตนแบบเครื่องแตงกายทหารที่มีคุณภาพ 1 เรื่อง คือ กระบวนการผลิตตนแบบชุดพราง
ทหารบก
3. ขอมูลการผลิตเสนดายผสมเฮมพเพื่อใชในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 1 เรื่อง คือ ผลิตเสนดายผสมเฮมพ 
50 เปอรเซ็นต โดยปนเสนดาย 2 ขนาด ไดแก ขนาดเบอร 10 และเบอร 20
4. ผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมจากเสนใยเฮมพอุตสาหกรรม 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ผาพันคอและผาคลุมไหล

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ตนแบบชุดพรางทหารบกที่ผานมาตรฐานกรมพลาธิการทหารบกซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง
ในการจําหนายผลผลิตเฮมพ
2. ตนแบบผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมจากเสนใยเฮมพอุตสาหกรรมท่ีสามารถนํามาตอยอดเปนผลิตภัณฑของชุมชน
บนพื้นที่สูง
3. ตนแบบผลติภณัฑสนิคาอตุสาหกรรมจากเสนใยเฮมพทีส่ามารถนาํมาตอยอดเปนผลติภณัฑของชุมชนบนพืน้ทีส่งู
และสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนบนพื้นที่สูงในการจําหนายผลผลิตเฮมพ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) การผลิตชุดตนแบบทหารท่ีมีคุณสมบัติพิเศษตางๆ
  2) กระบวนการผลิตเสนดายอุตสาหกรรมสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นาํเสนอผลงานวิจยัในการประชุมวชิาการประจําปของมูลนธิโิครงการหลวงและสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู 

(องคการมหาชน) หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) จัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูงานวิจัยเฮมพ “กัญชงของแม” ในงานโครงการหลวง 51 ในวันที่ 
6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
  2) จดันทิรรศการเผยแพรองคความรูงานวิจยัเฮมพในงานประชุมเชิงปฏิบตักิารการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
และสนับสนนุใหผูประกอบการ สามารถปลกูแปรรปูเฮมพ (กญัชง) เปนผลติภณัฑสขุภาพ ในวนัที ่31 สงิหาคม – 1 กนัยายน 
2563 และจัดนิทรรศการเฮมพ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี
  3) จัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูงานวิจัยเฮมพในงานสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 17 อาคาร 10-12 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 3.1 สงมอบผลิตภัณฑหนากากผาเฮมพใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือจําหนายในงานโครงการหลวง
 3.2 กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบกมีชุดพรางทหารบกท่ีมีคุณภาพท่ีดีไดมาตรฐานและมีคุณสมบัติพิเศษ
นําไปทดสอบภาคสนาม

21สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



3. โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑทีเ่พิม่มลูคาเสนใยจากกระบวนการผลติเสนดายเฮมพ

ในการผลิตอุตสาหกรรมกระดาษโดยรวมคาดวาจะมีการปรับตัวขยายความตองการมากขึ้น เนื่องจากกระแสการรัก
สิ่งแวดลอมจึงทําใหผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษเปนที่นิยมมากข้ึน ในปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการปลูกเฮมพ
ใหเปนพชืเศรษฐกิจเพือ่ใชในอตุสาหกรรมตางๆ เชน อตุสาหกรรมส่ิงทอ ซึง่ในกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพจากเปลือกแหง
ของเฮมพไปจนกระทั่งไดเสนดายเฮมพนั้นมีการสูญเสียสูงถึง 70 เปอรเซ็นต เศษท่ีเหลือทิ้งในระหวางกระบวนการดังกลาว
สามารถนํามาใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาโดยการผลิตเยื่อกระดาษจากเฮมพที่มีคุณภาพสูงได ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 
จึงวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑจากเสนใยเฮมพที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสนดาย อีกท้ังวิจัยและพัฒนากระดาษพเิศษจาก
เสนใยเฮมพที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสนดาย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑบรรจุภัณฑจากเสนใยเฮมพ
 1.1 การทดสอบคุณสมบัตขิองเศษเสนใยเฮมพเหลือใชจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ โดยเสนใยเฮมพมี

ขนาดความยาวในชวง 3-8 เซนติเมตร ขนาดภาคตัดขวางมีขนาดเฉลี่ยที่ 10-50 ไมโครเมตร สมบัติทางเคมี พบวา มีปริมาณ
ของธาตุซิลิคอนรอยละ 60.30 โดยนํ้าหนัก และมีปริมาณของธาตุออกซิเจนในปรมิาณที่รอยละ 38.88 โดยนํ้าหนัก สมบัติ
ทางกลมีความตานทานแรงดึงในรูปแบบเสนใยเด่ียวโดยเฉลี่ย 0.62 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร สวนแบบของเสนใยกลุมอยูที่
ประมาณ 1.45-1.95 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร

 1.2 คัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเศษเสนใยเฮมพเหลือใชจาก
กระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ คัดเลือกผลิตภัณฑจํานวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก กลองบรรจุอาหารจากเฮมพ กลองกระดาษ
เฮมพบรรจุไข ขวดกระดาษจากเฮมพบรรจุนํ้าผึ้ง กระถางปลูกตนไมจากเฮมพ และถาดเพาะกลาจากเสนใยเฮมพ

 1.3 ทดลองสวนผสมของเศษเสนใยเฮมพเหลือใชจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพเพ่ือหาสัดสวนท่ี
เหมาะสมกับวัสดุอื่นในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ โดยผสมเสนใยธรรมชาติชนิดเสนใยสั้นของแกนเฮมพบดละเอียด พบวา 
เมื่อเพิ่มปริมาณเสนใยสั้นของแกนเฮมพบดละเอียดท่ี 20-30 เปอรเซ็นต หรือสัดสวน 80:20 และ 70 :30 สามารถขึ้นรูปได 
เนื้อกระดาษกระจายตัวไดดี มีความหนาสม่ําเสมอ เชนเดียวกับการผสมเสนใยธรรมชาติชนิดสั้นของเสนใยชานออย

 1.4 ออกแบบเคร่ืองขึ้นรูปกระดาษเฮมพพรอมท้ังทดสอบคุณสมบัติที่สําคัญของกระดาษเฮมพ โดยเคร่ือง
ขึ้นรูปกระดาษเฮมพ สามารถขึ้นรูปแผนกระดาษเฮมพมีขนาด 680×600 มิลลิเมตร ในเงื่อนไขที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการ
ขึ้นรูปกระดาษ ไมวาจะเปนแรงอัดในชวง 5-20 เมตริกตัน ปริมาณความรอนที่ใชในการขึ้นรูปในชวง 80-120 องศาเซลเซียส 
คาน้ําหนักปริมาณเสนใยรวมท่ี 200-300 กรัมตอแผน และระยะเวลาในการอัดขึ้นรูปที่ 5-10 นาทีตอแผน การทดสอบ
ขึ้นรูปแผนกระดาษเฮมพที่แรงอัด 10 เมตริกตัน, ความรอนคงที่ 100 องศาเซลเซียส, ปริมาณเสนใยที่ 300 กรัมตอแผน และ
ระยะเวลาในการอัดที่ 5 นาทีตอแผน สวนกระดาษเฮมพตนแบบที่ผานการขึ้นรูปดวยเครื่องขึ้นรูปกระดาษเฮมพ มีคุณสมบัติ
เปนไปตามมาตรฐาน โดยมีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต อัตราการดูดซึมหยดนํ้าไมเกิน 10 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที 
และมีความตานทานแรงดึงไมนอยกวา 1 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มผช. 809/2547

 1.5 จดัทําตนแบบผลิตภณัฑ (Prototyping) บรรจุภณัฑ จดัทําตนแบบผลติภณัฑบรรจภุณัฑจาํนวน 5 ผลิตภณัฑ 
ไดแก กลองบรรจุอาหารจากเฮมพ กลองกระดาษเฮมพบรรจุไข กระถางปลูกตนไมจากเฮมพ ขวดกระดาษจากเฮมพบรรจุ
นํ้าผึ้ง และถาดเพาะกลาจากเสนใยเฮมพ พบวา มี 2 ผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดในการขยายผล คือ กลองบรรจุอาหารจาก
เฮมพ และกระถางปลูกตนไมจากเฮมพ ซึ่งมีความโดดเดนท้ังทางดานคุณสมบัติทางวัสดุ และรูปแบบการนําเสนใยเฮมพ
ที่เหลือใชจากกระบวนการผลิตเสนดายมาใชไดเปนอยางดี รวมถึงมีตนทุนในการผลิตท่ีตํ่า โดยตนทุนการผลิตกลองบรรจุ
อาหารจากเฮมพ 2.81 บาทตอชิ้น และกระถางปลูกตนไมจากเฮมพ 1.47 บาทตอช้ิน ซึ่งตนแบบผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดนี้
เหมาะสมที่จะนําไปขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมตอไป
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2. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษพิเศษจากเสนใยเฮมพ
 2.1 การทดสอบขึ้นรูปแผนกระดาษเฮมพดวยเคร่ืองข้ึนรูปกระดาษเฮมพ ขอมูลหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

ในการนํามาใชผลิตเปนแผนกระดาษ คือ แรงอัด 10 เมตริกตัน, ความรอนคงที่ 100 องศาเซลเซียส, ปริมาณเสนใยที่ 
300 กรัมตอแผน และระยะเวลาในการอัดที่ 5 นาทีตอแผน กระดาษเฮมพตนแบบท่ีผานการขึ้นรูปดวยเครื่องขึ้นรูปกระดาษ
เฮมพ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน กลาวคือ มีความช้ืนไมเกิน 10 เปอรเซ็นต อัตราการดูดซึมหยดน้ําไมเกิน 10 ลูกบาศก
เซนติเมตรตอนาที และมีความตานทานแรงดึงไมนอยกวา 1 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร ซึ่งเปนคุณสมบัติพื้นฐานของกระดาษ
รีไซเคิลตามมาตรฐาน มผช. 809/2547

 2.2 ออกแบบเครือ่งขึน้รปูกระดาษเฮมพและจดัทําตนแบบผลติภัณฑกระดาษพเิศษ เคร่ืองข้ึนรปูกระดาษเฮมพ
มีลักษณะแบบเดียวกับการขึ้นรูปกระดาษบรรจุภัณฑ สําหรับตนแบบผลิตภัณฑกระดาษพิเศษที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ
ผลิตภัณฑในทองตลาด จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก กระดาษถุงหอผลไม หลอดดูดกระดาษเฮมพ กระดาษคราฟทใชกับผลไม 
กลองกระดาษเฮมพกันกระแทก และกระดาษเฮมพกรองฝุน อีกท้ังพบวา มี 2 ผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดในการขยายผล 
คือ กลองกระดาษเฮมพกันกระแทก และกระดาษเฮมพกรองฝุน ซึ่งท้ัง 2 ผลิตภัณฑมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีตนทุนการผลิตกลองกระดาษเฮมพกันกระแทก 3.62 บาทตอช้ิน และกระดาษเฮมพกรองฝุน 
1.37 บาทตอชิ้น

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑกระดาษพิเศษ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. กระบวนการผลิตผลติภณัฑบรรจภุณัฑจากเสนใยเฮมพ 2 เรือ่ง คอื กระบวนการผลิตผลติภณัฑกลองบรรจุอาหาร 
และผลิตภัณฑกระถางปลูกตนไม
2. กระบวนการผลิตกระดาษพิเศษจากเสนใยเฮมพ 2 เรื่อง คือ กระบวนการผลิตกลองกระดาษเฮมพกันกระแทก 
และกระดาษเฮมพกรองฝุน
3. ผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาเสนใยจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก กลองบรรจุอาหาร 
กระถางปลูกตนไม กลองกระดาษเฮมพกันกระแทก และกระดาษเฮมพกรองฝุน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 สามารถใชประโยชนจากเสนใยเฮมพได 100 เปอรเซน็ต สงเสรมิการใชวตัถดุบิทีม่าจากธรรมชาติ ยอยสลายไดและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นยังสรางรายไดใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  งานวิจัยแผนปดแผลจากเศษเสนใยเฮมพ
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. การใชประโยชนเชงิพาณิชย
 สงมอบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่นําไปใชในการบรรจุผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวง
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H I G H L A N D  R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  I N S T I T U T E
( P U B L I C  O R G A N I Z AT I O N )

แผนงานที ่2
การวจิัยและพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต
ทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง



การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง

มุงเนนการสนบัสนุนงานวจิยัเพ่ือตอยอดองคความรูจากโครงการหลวง และนาํไปทดสอบใชในพืน้ท่ีดาํเนนิงาน
ของ สวพส. เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติพชืและสตัวทีม่ศีกัยภาพบนพืน้ทีส่งู โดยคาํนงึถึงการผลติภายใตระบบ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรและตลาด ไดแก การวิจัยพันธุพืชและสัตว
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตดีบนพ้ืนท่ีสูง ภายใตระบบเกษตรท่ีปลอดภัย เชน การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน และระบบเกษตรอินทรีย รวมถึงงานวิจัยดานการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผล นอกจากนี้ มุงวิจัย
และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑปองกนักําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  ประกอบดวย 24 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคง
ทางอาหาร

ขาวเปนพืชอาหารหลักของกลุมชาติพันธุบนพื้นท่ีสูง มีการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือนมาชานานนับแตอดีต 
จนเปนความมั่นคงดานอาหาร และกอเกิดเปนภูมิปญญา วัฒนธรรม และประเพณีที่สําคัญกับวิถีชีวิตของชุมชนมากมาย 
รวมทั้งสรางความหลากหลายทางชีวภาพของขาวบนพื้นที่สูงท่ีมีคุณคาจํานวนมาก การปลูกขาวบนพื้นที่สูงมี 2 ลักษณะ คือ 
การปลูกขาวนาและการปลูกขาวไร โดยท้ังหมดเปนการทํานาปละครั้ง แบบอาศัยน้ําฝน และใชขาวพันธุทองถิ่นหรือพันธุ
พื้นเมือง ในปจจุบันการปลูกขาวบนพื้นที่สูงประสบปญหาท่ีสําคัญหลายประการท่ีสงผลกระทบใหขาวบนพื้นที่สูงในชุมชน
จาํนวนมากไมเพยีงพอตอการบรโิภค เชน ปญหาการสญูหายของพนัธกุรรมขาวบนพืน้ทีส่งู การแปรปรวนและเสือ่มโทรมของ
สภาพแวดลอมและภูมิอากาศที่ทําใหผลผลิตตอพื้นที่ตํ่า รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลง จึงไดมีการวิจัยเพื่อแกปญหา
ดังกลาว โดยสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวม อนุรักษ ฟนฟู พันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง
 การปลูกอนุรักษ ฟนฟู พันธุขาวไร/ขาวนา ในสภาพไร โดยปลูกแบบรวงตอแถว (panicle to row) และสภาพ

นาปลูกจํานวน 1 ตนตอหลุม (single plant) ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ จํานวน 456 พันธุ
2. การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการสําหรับปลูกเฉพาะพ้ืนที่สูง
 2.1 ฤดูนาป 2562

1) สภาพนา พันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง ไดแก บือเนอมู ขาวเหลือง เฮงาะเลอทิญ และไกปา
2) สภาพไร พันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง ไดแก เลาทูหยา บือโปะโละ และขาวเจาเปลือกดํา
3) ขอมูลคุณคาทางโภชนาการพันธุขาวทองถิ่นทดสอบในสภาพไรและสภาพนา 3 ระดับความสูง พบวา
 3.1) สภาพนา ที่ระดับความสูงของพื้นที่ 400 MSL พันธุบือเนอมู มีปริมาณสารแกมมาโอไรซานอลสูง 

379.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ระดับ 800 MSL พันธุบือชอมี มีปริมาณสารแกมมาโอไรซานอลสูง 355.21 มิลลิกรัมตอ
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กิโลกรัม และท่ีระดับ 1,000 MSL พันธุบือบอ มีคาความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระสูงถึง 113.68 และมีแคลเซียม
สูง 409 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

 3.2) สภาพไร ที่ระดับความสูงพื้นท่ี 400 MSL พันธุเลาทูหยา มีคาความสามารถในการตานสาร
อนุมูลอิสระสูงถึง 118.75 และมีโพแทสเซียมสูง 3,122 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ระดับ 800 MSL พันธุเลาทูหยา มสีารแกมมา
โอไรซานอลสูง 1,116.27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และมีธาตุสังกะสีสูง 25.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับท่ีระดับ 1,000 MSL 
พันธุเลาทูหยา มีแคลเซียมสูง 385 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

 2.2 ฤดูนาป 2563
  การปลูกทดสอบพันธุขาวทองถิ่น เพื่อศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ในสภาพไรและสภาพนา 3 ระดับพื้นที่ 

ไดแก หวยเปา (400 MSL) อินทนนท (700 MSL) และขุนวาง (1,100 MSL)
3. การทดสอบและประเมินศักยภาพผลผลิตพันธุขาวนา/ขาวไรที่ทนทานตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูง
 3.1 ฤดูนาป 2562

1) ระดับความสูง 600-800 MSL พันธุที่ทนตอแมลงบั่ว คือ บือเนอมู
2) ระดับความสูง 900-1,000 MSL พันธุที่ทนตอแมลงบั่ว คือ เฮงาะเลอทิญ และบือแมว-เมล็ดใหญ
3) ระดับความสูง 1,100-1,200 MSL พันธุที่ทนตอแมลงบั่ว คือ บือแมว-เมล็ดกลม

 3.2 ฤดูนาป 2563
  การปลูกทดสอบและขยายพันธุขาวทองถิ่นที่ทนทานตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูง ประกอบดวย พันธุขาว จํานวน 

11 พันธุ ทดสอบ 4 พื้นที่ ไดแก แมสะปอก (700 MSL) แมสะเรียง (800 MSL) เลอตอ (800 MSL) และบอเกลือ (1,000 
MSL) ขอมลูการเขาทาํลายของแมลงบัว่ในพนัธุขาวทดสอบอาย ุ40 วนัหลงัปกดาํ พบการระบาดสงูสดุรอยละ 1.6, 1.0, 61.5 
และ 11.8 ตามลําดับ และในฤดูนาป พ.ศ. 2563 พบการระบาดของแมลงบ่ัวสูงถึง 66.23 เปอรเซ็นต  พื้นท่ีบานเลอตอ 
จังหวัดตาก

4. การทดสอบและสาธิตวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นใหบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ
 ฤดูนาป 2562 เกษตรกรรวมงานทดสอบและสาธิต จํานวน 19 ราย (5 ชุมชน) และผลการตรวจสอบเมล็ดพันธุ

ขาวจํานวน 69 ตัวอยางจากกลุมเกษตรกรที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน พบวา ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นที่ผานมาตรฐาน
คุณภาพจํานวน 35 ตวัอยาง คิดเปนรอยละ 50.72 

5. การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการปลูกขาวนาท่ีประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพนาพื้นที่สูง
 การปลูกทดสอบขาวนาดวยวิธีการปาตนกลา คือ เพาะกลาในถาดเพาะขนาด 434 หลุม (ภาพที่ 8) เมื่อกลาอายุ 

20-25 วัน ปาตนกลาขาวในแปลงนาซึ่งทดสอบรวมกับเกษตรกร 3 พื้นที่ ไดแก แมสะปอก แมทาเหนือ และทุงหลวง 
ซึ่งอยูระหวางการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยผลการศึกษาเบื้องตน พบวา แปลงทดสอบพื้นที่แมสะปอก เกิดการเขาทําลายของ
แมลงบั่วโดยเฉพาะแปลงนาปากลา ซึ่งผลผลิตขาวที่ปลูกแบบวิธีปกดํา 940 กิโลกรัมตอไร และปลูกแบบวิธีปากลา 
468 กิโลกรัมตอไร สําหรับพันธุสันปาตอง 1 เมื่อปลูกดวยวิธีการปากลา ใหผลผลิตสูงสุดที่ 500 กิโลกรัมตอไร

6. การศึกษาและพัฒนาตนแบบเครื่องปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทํานาบนพื้นที่สูง
 ไดตนแบบเครื่องปลูกขาวระบบก่ึงอัตโนมัติแบบ 2 แถว จํานวน 1 เครื่อง (ภาพที่ 9)
7. การศึกษาวิจัยการอนุรักษดินและนํ้าสําหรับการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
 7.1 ฤดูนาป 2562 ขอมูลผลผลิตขาวไรจาก 3 พื้นที่ ดังนี้

1) ระดับความสูง 300-400 MSL พันธุเลาทูหยา ใหผลผลิต จํานวน 1,546 กิโลกรัมตอไร
2) ระดับความสูง 800-900 MSL พันธุบือแขร ใหผลผลิต จํานวน 1,013 กิโลกรัมตอไร (ภาพที่ 10)
3) ระดับความสูงมากกวา 1,000 MSL พันธุเลาทูหยา ใหผลผลิต จํานวน 693 กิโลกรัมตอไร

 7.2 ฤดูนาป 2563 ปลูกขาวไรทดสอบในแปลงการอนุรักษดินและนํ้าตอเนื่องปที่ 3 จํานวน 3 พื้นที่ ไดแก 
หนองเขียว (พันธุเลาทูหยา) ผาแตก (พันธุบอืแขร) และขุนวาง (พันธุเลาทูหยา) ซึ่งผลผลิตยังอยูระหวางการเก็บเก่ียว
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ภาพที่ 8 วิธีปากลาขาวจากถาดเพาะ (434 หลุม)

ภาพที่ 10 แปลงอนุรักษดินและนํ้าขาวไรพันธุบือแขร (ปที่ 3)

ภาพที่ 9 ตนแบบเคร่ืองปลูกขาวระบบกึ่งอัตโนมัติแบบ 2 แถว
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาโภชนาการสูงปลูกเฉพาะบนพื้นที่สูง จํานวน 2 พันธุ ไดแก บือเนอมูและเลาทูหยา
2. วิธีการปลูกขาวที่ประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพนาพื้นที่สูง คือ วิธีการปากลาขาวโดยเพาะจากถาด
3. ตนแบบเคร่ืองปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทํานาบนพื้นที่สูง จํานวน 1 เครื่อง
4. แนวทางการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูงดวยวิธีการอนุรักษดินและนํ้า 1 แนวทาง คอื การปลูกขาวไรดวยวิธีการ cut 
and fill ซึ่งปลูกขาวไรซํ้าพ้ืนที่เดิมตอเนื่องเปนปที่ 3

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรปลูกขาวพันธุบอืเนอมูและเลาทหูยาเพ่ือบริโภคเอง และจําหนายผลผลิตขาวในรูปแบบขาวบรรจุถงุหรือ
ขาวกลองดอย
2. เกษตรกรเร่ิมนําวธิกีารปลกูขาวนาแบบปากลามาปรบัใชและยอมรับในวธิกีาร แตยงัตองฝกฝนทักษะในการอนบุาล
ถาดกลาขาวเพื่อใหไดกลาที่สมบูรณมากขึ้น
3. เกษตรกรมีสวนรวมในการทดสอบประสิทธิภาพตนแบบเคร่ืองปกดําขาวตนเดียว ซึ่งตองปรับปรุงและพัฒนา
การจับกลาปกดําของเครื่องใหมีความสมํ่าเสมอและแมนยํามากยิ่งข้ึน
4. เกษตรกรปลูกขาวไรในพ้ืนที่เดิม (ซํ้า) ตอเนื่อง 3 ป ผลผลิตขาวที่ไดสูงสุด 1,493 กิโลกรัมตอไร (พันธุเลาทูหยา) 
ซึ่งไมแตกตางจากปที่ 1-2

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) คัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการสําหรับปลูกเฉพาะพ้ืนที่สูง
  2) ทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวนาทองถิ่นที่ทนตอแมลงบั่วพื้นที่สูงท่ีความสงูของพื้นที่ตางกัน
  3) ขยายเมล็ดพันธุและประเมินศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุขาวทองถิ่นลูกผสม (Yield trails)
  4) ศกึษาวิจยัวธิกีารควบคุมหรอืกาํจดัวชัพชืในแปลงทดสอบการอนรุกัษดนิและนํา้ดวยวธิกีาร cut and fill 

สําหรับการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
  5) ทดสอบและพัฒนาเครื่องปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพนาบนพ้ืนที่สูงรวมกับเกษตรกร
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
 1) เผยแพรองคความรูจากงานวิจัย ในงานสัมมนา “ขาวบนพื้นที่สูงของไทย” รวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย 
และกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวพื้นที่สูง
 2) จัดนิทรรศการถายทอด “ประเพณีกินขาวใหม” ของแตละกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงของไทย
 3) เกษตรกรใน 4 พื้นที่ 8 ชุมชน จํานวน 30 ราย ปลูกพันธุขาวทนทานตอแมลงบั่วเพื่อเปนพันธุขาวทางเลือก
หรือทดแทนพันธุขาวเดิมที่ออนแอตอแมลงบั่ว
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2. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง

พื้นที่สูงของประเทศไทยเปนแหลงความหลากหลายของพันธุพืชไรหลายชนิด ซึ่งชุมชนบนท่ีสูงไดใชประโยชนทั้งเพื่อ
บรโิภคและสรางรายได สาํหรบัการบรโิภคนัน้พชืไรถอืวาเปนทัง้แหลงโปรตนี คารโบไฮเดรต และสารอาหารอืน่ๆ เชน วติามนิ 
A, C, Zn และ Ca เปนตน สวนพชืไรทีป่ลกูเพือ่สรางรายได เชน ขาวโพด ถัว่ งา เนือ่งจากดูแลงายและใชนํา้นอย พชืตระกลูถัว่
ทีม่กีารสงเสริมปลกูบนพ้ืนทีส่งู ไดแก ถัว่แดงหลวง ถัว่ขาว รวมถึงถ่ัวพืน้เมืองชนิดตางๆ ดวย จากรายงานของฝายพชืไรมลูนธิิ
โครงการหลวง พบวา ปจจุบันเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงและถ่ัวขาวมีขนาดเมล็ดเล็กลงกวาอดีต ลําตนมีลักษณะก่ึงเลื้อย สีดอก
และสีลําตนมีความแปรปรวนภายในประชากรสูง จึงสงผลใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตถั่วลดลง สําหรับงาหอมหรือ
งาขีม้อน ปจจบุนัเกษตรกรใชเมลด็พนัธุพืน้เมอืงทีม่คีวามหลากหลายทางพนัธกุรรมภายในประชากรสงูมาก ซึง่เปนสาเหตหุนึง่
ที่ทําใหปริมาณผลผลิตงาหอมมีปริมาณต่ํา (80-100 กิโลกรัมตอไร) นอกจากนี้ยังมีพืชไรทองถิ่นอื่นที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อ
บริโภคและใชประโยชนภายในครัวเรือน เชน ถั่วพื้นเมือง ลูกเดือย ขาวโพดขาวเหนียวพื้นเมือง (ขาวโพดเทียน) จากความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชไรทองถ่ินบนพ้ืนที่สูง ถือวาเปนโอกาสในการจะใชประโยชนเปนแหลงพันธุกรรมในงาน
ปรบัปรงุพนัธุในอนาคตได ดงัน้ันจึงมกีารศกึษาและคดัเลอืกพนัธุทีใ่หผลผลติทีด่แีละมคีณุคาทางโภชนาการสงูเพือ่ใหเกษตรกร
บนพื้นที่สูงนําไปปลูกบริโภคหรือสรางรายไดตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การคัดเลือกพันธุถั่วแดงหลวง และถ่ัวขาวท่ีมีศักยภาพการผลิตสูงในระดับแปลงของเกษตรกร
 การทดสอบพันธุถั่วแดงหลวงในระดับแปลงเกษตรกร จํานวน 5 สายพันธุ พบวา สายพันธุหมายเลข 104 และ 40 

ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ เทากับ 57 และ 46 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และผลการทดสอบพันธุถั่วขาว 2 สายพันธุ 
ในระดับแปลงเกษตรกร พบวา สายพันธุหมายเลข 11 และหมายเลข 67 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ 35 และ 
13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

2. การคัดเลือกพันธุงาหอมท่ีมีผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการสูง รุนที่ 3
 ผลการคัดเลือกพันธุงาหอม พบวา สายพันธุ MH# 9 ไดผลผลิตสูงสุดที่ 399.5 กิโลกรัมตอไร และสายพันธุ DOA# 

3 ใหผลผลิตตํ่าสุดที่ 159.0 กิโลกรัมตอไร สําหรับนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด พบวา สายพันธุ CR# 10 มีนํ้าหนักเมล็ดสูงสุดที่ 1.42 
กรัม และสายพันธุ CR# 7 มีนํ้าหนักเมล็ดนอยสุดท่ี 0.60 กรัม และคัดเลือกประชากรงาหอมจาก 24 ประชากร โดยคัดเลือก
ใหเหลอืประมาณ 20 เปอรเซน็ต (รุนที ่3) พจิารณาจากผลผลิตและนํา้หนกัตอ 1,000 เมลด็ คดัเลอืกเหลอืจาํนวน 6 สายพนัธุ 
ไดแก NAN #4, NAN #8, MH #8, MH #9, PA #3 และ TAK #2 จากนั้นนําไปปลูกทดสอบท่ีสถานีฯ ปางดะ เพื่อคัดเลือก
รุนตอไป

3. สํารวจและรวบรวมถ่ัวพื้นเมืองบนพื้นที่สูงและปลูกทดสอบเพื่อบันทึกลักษณะตน
 รวบรวมถ่ัวพื้นเมืองจากพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน แพร และตาก ไดจํานวน 50 ตัวอยาง 

โดยสวนใหญใชประโยชนในการบริโภคฝกสด และสามารถจําแนกชนิดถ่ัวพ้ืนเมืองท่ีรวบรวมได มีทั้งหมด 8 ชนิด ไดแก 
Vigna umbellata, Vigna unguiculata, Lablab purpureus, Psophocarpus tetragonolobus, Pisum sativum, 
Phaseolus lunatus, Phaseolus  vugaris และ Lens culinaris จากน้ันปลูกทดสอบถ่ัวพ้ืนเมืองในแปลงทดลองท่ี
สถานีเกษตรหลวงปางดะ บนัทึกลักษณะประจําพันธุและวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการเมล็ดถั่ว

4. สํารวจและรวบรวมลูกเดือยบนพื้นที่สูงและปลูกทดสอบ
 รวบรวมเมล็ดพันธุลูกเดือยในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดเลย เชียงราย เพชรบูรณ ลําพูน และแมฮองสอน 

ไดจํานวน 30 ตัวอยาง แบงเปนพันธุลูกเดือยสําหรับบริโภค 20 ตัวอยาง พันธุลูกเดือยประดับ 10 ตัวอยาง และปลูกทดสอบ
ในแปลงทดลองที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ บันทึกลักษณะประจําพันธุ

5. สํารวจและรวบรวมขาวโพดขาวเหนียวพันธุพื้นเมืองและปลูกทดสอบ
 รวบรวมขาวโพดขาวเหนียวพื้นเมืองจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 15 ตัวอยาง เชียงราย 1 ตัวอยาง 

แมฮองสอน 3 ตัวอยาง และนาน 13 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 32 ตัวอยาง บันทึกลักษณะเมล็ดเบ้ืองตน ไดแก สีขาว เขียวแดง 
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มวง สม ดํา เหลือง และนํ้าตาล และมีจํานวนแถวตอฝก 4-10 แถว
ตอฝก เปนตน จากนั้นปลูกทดสอบขาวโพดขาวเหนียวท่ีรวบรวมได
ในแปลงทดลองสถานีเกษตรหลวงปางดะ บันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตรแตละตัวอยางตอไป

6. ศึกษาตนทุนการผลิตธัญพืชเมืองหนาวในพืช 4 ชนิด
 ขอมูลตนทุนการผลิตธัญพืชเมืองหนาว 4 ชนิด พบวา 

ตนทุนรวมทัง้ตนทุนตัวเงนิและตนทุนแรงงานในถัว่แดงหลวงมตีนทนุ
รวม เทากับ 3,976 บาท แบงเปนตนทุนคาแรง 2,025 บาท 
และตนทุนเงิน 1,942 บาท ถั่วขาวมีตนทุนรวม เทากับ 2,763 บาท 
แบงเปนตนทุนคาแรง 1,875 บาท และตนทุนเงิน 888 บาท งาหอม
มีตนทุนรวม 4,959 บาท แบงเปนตนทุนคาแรง 4,302 บาท และ
ตนทุนเงิน 657 บาท และขาวสาลีมีตนทุนรวม 6,575 บาท แบงเปน
ตนทุนคาแรง 3,150 บาท และตนทุนเงิน 3,425 บาท

ภาพที่ 11 แปลงทดสอบพันธุถั่วขาวในระดับแปลง
ของเกษตรกร

ภาพที่ 12 แปลงทดสอบพันธุถั่วแดงหลวง
หมายเลข 104 และ 40

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. เมล็ดพันธุถั่วแดงหลวง และถั่วขาวที่มีผลผลิตสูง สําหรับขยายเมล็ดพันธุใหเกษตรกร อยางละ 2 สายพันธุ
2. ขอมูลงาหอมในแตละสายพันธุสําหรับนําไปคัดเลือกในรุนที่ 4
3. ขอมูลลักษณะถั่วพื้นเมือง ลูกเดือย และขาวโพดขาวเหนียวที่ปลูกบนพื้นที่สูง ลักษณะเมล็ด และการใชประโยชน 
เพื่อเปนขอมูลในการคัดเลือกในรุนตอไป
4. ตนทุนการผลิตของธัญพืชเมืองหนาวจํานวน 4 ชนิด ไดแก ขาวสาลี ถั่วแดงหลวง ถั่วขาว และงาหอม

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงมีรายไดเพิม่จากการใชเมลด็พนัธุ
ถั่วแดงหลวงและถั่วขาวที่มีคุณภาพ
2. มีพันธุพืชที่ผานการคัดเลือกและสามารถนําไปคัดเลือกตอในรุนตอไป
3. ขอมลูตนทนุการผลติและผลตอบแทนสงมอบใหแกมลูนธิโิครงการหลวงเพือ่การกําหนดราคาซือ้ขายจากเกษตรกร
ในโครงการ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ขอมูลงาหอมในแตละสายพันธุสําหรับนําไปคัดเลือกในรุนที่ 4
  2) ขอมลูลกัษณะถัว่พืน้เมือง ลกูเดอืย และขาวโพดขาวเหนยีวทีป่ลกูบนพืน้ทีส่งู ลกัษณะเมลด็ และการใชประโยชน
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 สงมอบเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวง และถั่วขาวใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อปลูกขยายพันธุสําหรับเปนเมล็ดพันธุ
สงเสริมใหแกเกษตรกร
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3. โครงการวิจัยพันธุและการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง

กระเทียมเปนพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหารไทย ซึ่งอุดมไปดวยไฟโตนิวเทรียนทหรือสารเคมี
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืชผักที่มีประโยชนตอรางกาย ปจจุบันกระเทียมไทยมีราคาขายที่สูงเนื่องจากมีตนทุน
การผลิตจากปุยเคมีและสารเคมีเกษตรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เกิดการระบาดของโรคแมลง สงผลตอคุณภาพของกระเทียม จึงถูก
กดราคารับซื้อ และทําใหขาดแคลนหัวพันธุกระเทียมที่มีคุณภาพ ในการเพิ่มคุณภาพและมูลคาแกกระเทียมไทยใหสามารถ
แขงขนัและรองรบัการเปลีย่นแปลงของราคากระเทยีมดวยการศกึษาวจิยัพนัธุกระเทยีมไทยทีม่ศีกัยภาพการผลติและมคีณุคา
ทางโภชนเภสชัสงูจงึเปนแนวทางหนึง่ทีส่ามารถยกระดบัราคากระเทยีมไทยได โดยเฉพาะพนัธุกระเทยีมสาํหรบัปลกูบนพืน้ทีส่งู
ที่มีอากาศหนาวเย็น และมุงวิจัยการปลูกกระเทียมโดยใชปจจัยการผลิตอินทรียเพื่อใหเกษตรกรมีผลผลิตกระเทียมอินทรีย
บริโภคมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวและมีหัวพันธุปลูกในฤดูถัดไป และเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน
ที่ตองการความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงวิจัยและพัฒนากระเทียมอินทรียในรูปแบบผลิตภัณฑอาหารพรอมทานหรือ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพอาจเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบพันธุกระเทียมที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกบนพื้นที่สูง
 1.1 พันธุกระเทียมไทยท่ีมีศักยภาพปลูกบนพื้นที่สูง จํานวน 4 พนัธุ ไดแก นํ้าปาด บานโฮง เชียงดาว และ

แมฮองสอน ซึ่งพื้นที่ระดับ 400 MSL พันธุนํ้าปาดมีขนาดลําตนเฉลี่ยสูงสุด ที่ 6.7 มิลลิเมตรตอตน พื้นที่ระดับ 900 MSL 
พันธุบานโฮงมีขนาดลําตนเฉลี่ย 6.7 มิลลิเมตรตอตน (ภาพที่ 13) และพื้นที่ระดับ 1,100 MSL พันธุเชียงดาวมีขนาดลําตน
เฉลี่ย 6.87 มิลลิเมตรตอตน

 1.2 พื้นที่ระดับความสูง 1,100 MSL พบวา พันธุนํ้าปาด พันธุแมฮองสอน พันธุเชียงดาว และพันธุบานโฮง 
มีปริมาณสาร Diallyl disulfide, Diallyl trisulfide สารกลุม Flovonoid และปริมาณธาตุ Fe สูง

2. การทดสอบวิธีการปลูกกระเทียมดวยปจจัยการผลิตอินทรียสําหรับพื้นที่สูง
 2.1 วิธีการปลูกกระเทียมปลอดภัยสําหรับพื้นที่สูง โดยทดสอบอัตราการใชปุยอินทรียและน้ําหมักชีวภาพจาก

ไข (ฮอรโมนไข) ซึ่งทดสอบที่ระดับความสูง 900 MSL และ 1,100 MSL พบวา ที่ระดับ 900 MSL ปุยอินทรียอัตรา 
25 กิโลกรัมตอไร+ฮอรโมนไข 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร ใหนํ้าหนักกระเทียมสดสูงสุด 1,233 กิโลกรัมตอไร สําหรับที่ระดับ 
1,100 MSL ปุยอินทรียอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร+ฮอรโมนไข 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร ใหนํ้าหนักกระเทียมสดสูงสุด 
1,867 กิโลกรัมตอไร (ภาพที่ 14)

 2.2 เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงรวมทดสอบปลูกกระเทียม จํานวน 10 ชุมชน 53 ราย พบวา เกษตรกรบานแมปากอ 
จงัหวดัเชยีงใหม สามารถปลูกกระเทียมโดยใชปจจยัการผลติอนิทรยีไดดแีละมผีลผลติกระเทียมสดสงูสดุ 1,531 กโิลกรมัตอไร

3. การศึกษาและทดสอบวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาของกลีบกระเทียมจากพ้ืนที่สูง
 การยืดอายุการเก็บรักษาหรือชะลอการงอกของกลีบกระเทียม ประกอบดวย ขนาดกลีบกระเทียม 3 ลักษณะ 

(กลีบชั้นนอก กลีบชั้นกลาง กลีบชั้นใน) ดําเนินการทดสอบ จํานวน 9 กรรมวิธี โดยเปรียบเทียบระยะเวลาและอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษา 3 ระดับ (อุณหภูมิหอง 10 องศาเซลเซียส และ 5 องศาเซลเซียส) พบวา ที่ 90 วันหลังเก็บรักษา 
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง กลีบชั้นนอก ชั้นกลาง และช้ันในเริ่มเนาและฝอ คิดเปนรอยละของการเนาเสียที่ 90 94.7 และ 
92.7 ตามลําดับ สําหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ 5 องศาเซลเซียส กลีบกระเทียมทั้ง 3 ลักษณะ
ยังคงสภาพสมบูรณ ไมงอก ไมเนาและไมฝอ

4. การศึกษาแนวทางการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาแกกระเทียมอินทรีย เพื่อพัฒนาเปนนํ้ามันกระเทียมอินทรีย
ในรูปแบบบรรจุแคปซูลนิ่ม (ภาพที่ 15)

 4.1 นํ้ามันกระเทียมเคมีตรวจพบปริมาณกรดไขมันตํ่ากวานํ้ามันกระเทียมอินทรีย ซึ่งตรวจพบองคประกอบ
กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายชนิดที่มีรายงานวาเปนประโยชนตอสุขภาพ เชน โอเมกา-3 โอเมกา-6 และโอเมกา-9
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 4.2 นํ้ามันกระเทียมเคมีและนํ้ามันกระเทียมอินทรีย ตัวอยางละ 1 กรัม ตรวจพบปริมาณสารฟนอลิก
เทียบเทากับปริมาณสารมาตรฐาน Gallic acid หรือ Gallic acid equivalence (GAE) เทากับ 4.77 และ 6.21 มิลลิกรัม 
GAE ตามลําดับ ซึ่งนํ้ามันกระเทียมอินทรียตรวจพบวามีปริมาณฟนอลิกรวมสูงสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

 4.3 นํ้ามันกระเทียมอินทรียตรวจพบปริมาณสารอัลลิซินสูงกวาที่พบในนํ้ามันกระเทียมเคมี ซึ่งมีปริมาณ 
0.80±0.16 และ 0.27±0.10 ppm ตามลําดับ

ภาพที่ 13 พันธุกระเทียมที่ปลูกบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 14 แปลงทดสอบการใชปุยอินทรีย
และนํ้าหมักชีวภาพจากไข

ภาพที่ 15 นํ้ามันกระเทียมอินทรียในรูปแบบบรรจุแคปซูลนิ่ม 
(Soft gel capsule)

พันธุกระเทียมน้ําปาด พันธุกระเทียมบานโฮง

พันธุกระเทียมเชียงดาว พันธุกระเทียมแมฮองสอน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุกระเทียมที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง จํานวน 4 พันธุ ไดแก พันธุนํ้าปาด 
พันธุบานโฮง พันธุเชียงดาว และพันธุแมฮองสอน
2. วิธีการปลูกกระเทียมปลอดภัยสําหรับพื้นที่สูง 1 วิธีการ คือ ใสปุยอินทรียอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสกอนปลูก 
(ปุยรองพ้ืน) ระยะ 30, 60 และ 90 วันหลังปลูก ฉีดพนนํ้าหมักชีวภาพจากไข 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร ที่ระยะ 30, 
40, 50 และ 60 วันหลังปลูก และฉีดพนชีวภัณฑเกษตร ไดแก ไตรโคเตอรมาและบีเค 33 ทุกๆ 7-10 วัน
3. วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาหรือชะลอการงอกของกลีบกระเทียม 1 วิธีการ คือ เก็บรักษากลีบกระเทียม
ในถุงพลาสติกสภาพสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูนาํพนัธุกระเทยีมไทยท่ีคดัเลอืกไดไปปลกู 5 พืน้ที ่10 ชมุชน จาํนวน 53 ราย ดวยวธิกีารปลกู
กระเทียมภายใตการใชปจจัยการผลิตอินทรีย พบวา พื้นท่ีสูงทุกชุมชนสามารถปลูกกระเทียมไดผลผลิตดี เปนที่
พึงพอใจของเกษตรกร ซึ่งที่ระดับความสูงพื้นที่ 1,000 MSL เกษตรกรสามารถปลูกไดผลผลิตกระเทียมสดสูงถึง 
2,560 กิโลกรัมตอไร
2. การจําหนายหรือยืดอายุการเก็บรักษากลีบกระเทียม ควรเก็บรักษาในถุงพลาสติกสภาพสุญญากาศที่อุณหภูมิ 
5-10 องศาเซลเซียส

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ทดสอบและขยายหัวพันธุกระเทียมไทยสําหรับปลูกบนพื้นที่สูง จํานวน 4 พันธุ
  2) ศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาหรือชะลอการงอกของกลีบกระเทียมจากฤดูป 2563 (เดือนธันวาคม 
2562 – มีนาคม 2563) จนกระทั่งถึงฤดูป 2564 (เดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ

  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 การจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูก ดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวกระเทียม โดยเนนใชปจจัย
การผลิตอินทรีย” พรอมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกกระเทียมรวมกับเกษตรกร
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 3.1 สงเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกระเทียมโดยใชปจจัยการผลิตอินทรีย เพื่อใหไดผลผลิตกระเทียมสําหรับ
บริโภคในครัวเรือนลดคาใชจาย และสรางรายไดเสริมจากการจําหนายกระเทียม
 3.2 สงมอบขอมูลทางโภชนเภสัชของน้ํามันกระเทียมอินทรีย (ตนแบบอาหารเสริมสุขภาพ) แกมูลนิธิ
โครงการหลวง
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4. โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตกาแฟอราบิกาอยางยั่งยืนบนพื้นที่สูง

กาแฟอราบิกาเปนพืชชนิดหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงปลูกเพื่อสรางรายได การปลูก
และผลติกาแฟอราบกิาใหไดผลผลติและมคีณุภาพนัน้เกีย่วของกบัปจจัยสาํคญั ไดแก สายพนัธุ สภาพอากาศ การจดัการดแูล
รักษา เปนตน เนื่องจากสายพันธุกาแฟที่ปลูกในปจจุบันมีความหลากหลายสายพันธุ และเปนสายพันธุกาแฟที่ใหรสชาติและ
คุณภาพการชิมที่ยังไมมีเอกลักษณเหมือนสายพันธุจากตางประเทศ ยังไมเปนที่นิยมของผูบริโภคท่ีตองการด่ืมกาแฟท่ีมี
เอกลกัษณเฉพาะของรสชาติ ดวยเหตุนีจ้งึรวบรวมและคัดเลอืกสายพนัธุกาแฟเพ่ือพัฒนาเปนสายพนัธุกาแฟของโครงการหลวง
ทีใ่หผลผลติสงู ทนทานตอโรค และรสชาติด ีโดยเร่ิมรวบรวมและคัดเลอืกสายพันธุกาแฟ แลวนาํมาปลูกในระดับแปลงทดสอบ
ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนทตั้งแตป  พ.ศ. 2557 จํานวน 4 สายพันธุ และในป พ.ศ. 2559 จํานวน 5 สายพันธุ โดยมี
เปาหมายเพื่อใหไดสายพันธุกาแฟคุณภาพของโครงการหลวงสําหรับสงเสริมใหเกษตรกรปลูกสรางรายไดใหมากขึ้น

นอกจากนี ้การบรโิภคสนิคากาแฟอราบกิาไดมกีารเตบิโตอยางตอเนือ่งและสวนหนึง่พฒันาไปสูเครือ่งดืม่เพือ่สุขภาพ 
จึงมีแนวคิดเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟในสวนของสารประกอบสําคัญท่ีใชในการผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ ทั้งจากสารประกอบที่อยู
ในเมล็ดกาแฟดิบหรือ Green beans หรือการหาวิธีการเพ่ิมสารประกอบท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพใหมากข้ึน รวมถึง
การสกัดสารประกอบที่มีประโยชนจากสวนเหลือใชจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ซึ่งจะชวยลดของเสียจากการแปรรูปและ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑกาแฟของโครงการหลวงใหมากยิ่งข้ึนตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยและพัฒนาสายพันธุและผลิตภัณฑกาแฟอราบิกาคุณภาพโครงการหลวง
 1.1 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุกาแฟคุณภาพโครงการหลวง คัดเลือกตนแมพันธุกาแฟคุณภาพของ

โครงการหลวง จํานวน 5 สายพันธุ ไดแก เบอร A5, A7, A10 (แหลงพันธุอางขาง) และ A42, A58 (แหลงพันธุอินทนนท) 
(ภาพที่ 16) นํามาเพาะเมล็ดขยายในแปลงผลิตเมล็ดพันธุกาแฟ พื้นท่ีศูนยยอยแมยะนอย (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท) 
จังหวัดเชียงใหม สําหรับนําไปปลูกทดสอบการเจริญเติบโตในพื้นที่ความสูงแตกตางกัน

ภาพที่ 16 ตนแมพันธุกาแฟอราบิกาคุณภาพโครงการหลวง
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สาํหรบัสายพนัธุกาแฟคณุภาพทีค่ดัเลอืกเพิม่เตมิอกี 5 สายพนัธุ ดงัตารางที ่3 เกบ็ขอมลูการเจรญิเตบิโตของตนกาแฟ
ตอเนื่อง ซึ่งในป พ.ศ. 2563 พบวา ในแหลงพันธุกาแฟหวยสมปอย (HSP) มีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีคาความสูงตนเฉลี่ย 
137.9 เซนติเมตร มีลักษณะทรงพุมกวาง คาเฉลี่ยความกวางของทรงพุม 153.9 เซนติเมตร (ภาพที่ 17)

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของแหลงสายพันธุกาแฟ 5 แหลงพันธุ (เพิ่มเติม)

แหลงพันธุ เสนผาศูนยลําตน (mm) ความสูงของตน (cm) ความกวางของทรงพุม (cm)

1. ปางอุง (PO) 22.7 92.1 90.3

2. หวยนํ้าขุน (HNK) 29.0 115.5 119.8

3. แมลานอย (MLN) 27.8 111.5 126.8

4. หวยสมปอย (HSP) 29.1 137.9 153.9

5. วาวี (WW) 25.6 111.1 125.3

หมายเหตุ: คาเฉล่ียจากตนกาแฟจํานวน 20 ตนในแตละแหลงพันธุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

ในป พ.ศ. 2562/2563 มีสายพันธุกาแฟ 4 แหลงพันธุที่ใหผลผลิต (อางขาง/อินทนนท/ตีนตก/ปาเมี่ยง) พบวา 

แหลงพันธุอินทนนท มีคาเฉลี่ยนํ้าหนักผลสดตอตนสูงสุด 4,640 กรัมตอตน รองลงมาคือแหลงพันธุอางขาง แหลงพันธุตีนตก 
และแหลงพันธุปาเมี่ยง โดยมีนํ้าหนักผลสดเฉลี่ย 4,201 4,079 และ 3,996 กรัมตอตน ตามลําดับ (ภาพที่ 18 และ 19) 
และคัดเลือกตัวอยางกาแฟกะลาจากแหลงพันธุตีนตกและปาเมี่ยง วิเคราะหคุณภาพทางดานรสชาติ (Cup test) ซํ้า พบวา 
ตัวอยางกาแฟ 20 ตัวอยางไดคะแนนเกิน 80 คะแนน ตามเกณฑกาแฟพิเศษ (Specialty coffee) ของ Specialty Coffee 
Association Of America (SCA) จากขอมูลที่ไดนําไปคัดเลือกตนกาแฟจากแหลงพันธุตีนตกและปาเมี่ยง เพื่อเปน
ตนแมพันธุกาแฟที่มีคุณภาพตอไป

ภาพที่ 17 แปลงรวบรวมพันธุกาแฟแหลงพันธุแมลานอย (MLN) แหลงพันธุหวยนํ้าขุน (HNK) และแหลงพันธุหวยสมปอย (HSP)

ภาพที่ 18 แปลงรวบรวมสายพันธุกาแฟซ่ึงปลูกทดสอบป พ.ศ. 2557

36 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



 1.2 การศึกษาวิเคราะหคณุลักษณะและคุณภาพของเมล็ดกาแฟจากแหลงผลิตของโครงการหลวง เกบ็รวบรวม
ผลผลติกาแฟจากพืน้ทีป่ลกูกาแฟอราบกิาของโครงการหลวง 5 พืน้ที ่แลวแปรรปูแบบเปยก (Wet Process) ไดตวัอยางกาแฟ
กะลา คัดคุณภาพเบื้องตนของเมล็ดกาแฟ สงวิเคราะหคุณภาพทางดานรสชาติ (Cup test) พบวา มี 4 พื้นที่ปลูกท่ีไดคะแนน
เกิน 80 คะแนน (ตารางท่ี 4)

ตารางที่ 4 ขอมูลคุณภาพทางดานรสชาติ (Cup test) ของผลผลิตกาแฟโครงการหลวง 5 พื้นที่ ป พ.ศ. 2563

พื้นที่ ชื่อเกษตรกร ระดับความสูง ระบบการปลูก คะแนนชิม

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน นายเอกชัย เมอแล 1,345 กลางแจง 81.25

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง นายลอแระ แลเชอ 1,300 รมเงาไมปา 83.36

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง นายเสี่ยวเหวิน แซลี 1,340 กลางแจง 79.67

4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง นายอภิสิทธิ์ อุนพินิจ 1,100 รมเงาไมปา 83.75

5. สถานีเกษตรหลวงอางขาง นางเสาวลักษณ แซหวง 1,550 รมเงาไมผล (มะนาวหวาน) 82.17

คดัเลอืกกาแฟจากแหลงศนูยพฒันาโครงการหลวงหวยนํา้ขุน ศนูยพฒันาโครงการหลวงปาเมีย่ง และสถานเีกษตรหลวง
อางขาง ที่มีคะแนนคุณภาพดานรสชาติอยูในเกณฑดีเยี่ยม จัดทําเปนชุดผลิตภัณฑกาแฟค่ัวชนิดพิเศษท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ
แหลงผลิต (Single origin) (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 19 เก็บขอมูลผลผลิตกาแฟป พ.ศ. 2562/2563 จาก 4 แหลงพันธุ (อางขาง/อินทนนท/ตีนตก/ปาเม่ียง)
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2. การเพิ่มคุณคาและมูลคากาแฟอราบิกาโครงการหลวงเพื่อสุขภาพ
 ดาํเนินการศึกษากระบวนการแทรกซึมภายใตสญุญากาศท่ีเหมาะสมในการเสริมสารสกัดไอโซฟลาโวนอะไกลโคน 

สารกาบา และสารเคเทซินในเมล็ดกาแฟอราบิกาดิบ โดยวิเคราะหชนิดของสารตั้งตน สารมัธยันตร และผลิตภัณฑ รวมทั้ง
จัดทําตนแบบผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ (Green bean) เสริมสารสกัดจากธรรมชาติ พบวา สารไอโซฟลาโวน
รอยละ 60 สารกาบารอยละ 20 คาเทชินรอยละ 20 คือสัดสวนท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับกระบวนการและสภาวะท่ีเกิด
สารประกอบพนัธะเชือ่มจากสารสกดัเมลด็กาแฟดบิ คอื การสกดัท่ีอณุหภมู ิ121 องศาเซลเซยีส เวลา 40 นาท ีและกระบวนการ
และสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสําคัญจากกากกาแฟ คือ การสกัดดวยชุดกล่ันซอกหเลตรวมกับตัวทําละลายเฮกเซน 
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง (ภาพที่ 21, 22 และ 23)

ภาพที่ 20 ผลิตภัณฑกาแฟชนิดใหมของโครงการหลวง (Specialty coffee)

ภาพที่ 21 ขั้นตอนกระบวนการเกิดพันธะเช่ือม 
โดยใหความรอนสารสกัด

ภาพที่ 22 สารประกอบพันธะเชื่อม

ภาพที่ 23 นํ้ามันที่ไดจากกากกาแฟ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลผลการวิเคราะหคุณภาพกาแฟอราบิกาจากแหลงผลิตกาแฟโครงการหลวงและสถาบันฯ จํานวน 20 แหลง
2. ผลติภณัฑกาแฟอราบกิาทีม่เีอกลกัษณเฉพาะแหลงผลติของโครงการหลวง จาํนวน 3 ผลติภณัฑ ไดแก ศนูยพฒันา
โครงการหลวงหวยนํ้าขุน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง และสถานีเกษตรหลวงอางขาง
3. ตนแบบผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ (Green bean) เสริมสารสกัดจากธรรมชาติ
4. ขอมูลกระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดสารประกอบพันธะเชื่อมจากสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ คือ 
สกัดที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที
5. ขอมูลกระบวนการและสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสําคัญจากกากกาแฟ คือ สกัดดวยชุดกลั่นซอกหเลต
รวมกับตัวทําละลายเฮกเซน อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงและพ้ืนที่สูงอยางนอย 40 แหง ไดรับการสงเสริมการปลูกกาแฟดวยสายพันธุ
กาแฟคุณภาพ และสามารถจําหนายผลผลิตเพื่อเปนรายไดมากขึ้น
2. เกษตรกรโครงการหลวงจําหนายผลิตผลกาแฟมากข้ึน จากการเพิ่มมูลคาของผลิตผลและผลิตภัณฑกาแฟของ
โครงการหลวง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวจิัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) การนําผลการวิเคราะหคุณภาพของสายพันธุกาแฟมาวิเคราะหและคัดเลือกสายพันธุที่มีคุณภาพ 
เพื่อวางแผนขยายพันธุ และพัฒนาเปนตนแมพันธุสําหรับขึ้นทะเบียนและขอรับรองพันธุและใชในการสงเสริม
ใหกับเกษตรกรของโครงการหลวง
  2) นําผลวิจัยจากโครงการยอยท่ี 2 มาวิจัยตอยอดใหไดตนแบบผลิตภัณฑจากกาแฟโครงการหลวง
อยางนอย 3 ผลิตภัณฑ

2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย เชน ความสําคัญของสายพันธุกาแฟตอคุณภาพ 
การแปรรูป และรสชาติของกาแฟที่มีตอการแขงขันในตลาดบริโภคกาแฟของไทย
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 สนับสนุนใหเกิดผลิตภณัฑกาแฟอราบิกาที่มีเอกลักษณเฉพาะแหลงผลิตของโครงการหลวง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
เพื่อผลิตและจําหนายภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
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5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง

องุนเปนพืชที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง สงเสริมใหเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงปลูกเปนพืช
ทางเลือกที่สามารถสรางรายไดตอพื้นที่ไดสูง ผลผลิตองุนบนพื้นท่ีสูงมีโอกาสทางการตลาดมาก เนื่องจากมีชวงเก็บเกี่ยว
ไมตรงกับผลผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ คือชวงระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ จึงตองมีการศึกษาพันธุองุนใหมี
ความหลากหลายสาํหรบัพืน้ทีส่งูในระดบัตางๆ ตลอดจนวจิยัเพือ่พฒันาระบบการผลติองุนใหไดผลผลติตอพืน้ท่ีสงู มคีณุภาพ
ตรงตามความตองการของตลาด และลดตนทุนการผลิต โดยมีความปลอดภัยทั้งเกษตรกรผูปลูกองุนและผูบริโภค โดยใช
แนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันทางการตลาด และเปนอาชีพที่มั่นคงและย่ังยืนสําหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบพันธุองุนและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง
 1.1 การทดสอบพันธุองุนในพื้นท่ีสูงที่ตางกัน 3 ระดับตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุนรับประทานสด 

8 พันธุ ทดสอบพันธุองุนรับประทานสดจํานวน 8 พันธุ คือ Beauty Seedless Marroo Seedless Fantasy Seedless 
Red Globe Flame Seedless Thompson Seedless Perlette และ JG05 ในพื้นที่ที่มีระดับความสูง 3 ระดับ พบวา 
พันธุองุนที่มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตตอปมากที่สุดที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน (480 MSL) 
มีจํานวน 2 พันธุ คือ องุนพันธุ Beauty Seedless และ Perlette ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป 
(840 MSL) มีจํานวน 3 พันธุ คือ องุนพันธุ Beauty Seedless Perlette และ Flame Seedless และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน (1,400 MSL) มีจํานวน 4 พันธุ คือ องุนพันธุ Beauty Seedless Perlette Flame 
Seedless และ Thompson Seedless (ภาพที่ 24)

 
 1.2 การศึกษาความเขมขนและระยะการใช GA3 ในการเพ่ิมผลผลติองุนพันธุใหมในพ้ืนท่ีทีม่คีวามสูงตางกัน 

3 ระดับ จากการทดลองใช GA3 กับองุนพันธุ Perlette และ Flame Seedless 3 พื้นที่ (ปางแดงใน ปาแป และปางหินฝน) 
พบวา การใช GA3 ความเขมขน 25 ppm ฉีดพนในระยะหลังดอกบาน 7 และ 14 วัน สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดมากกวา 
50 เปอรเซ็นตจากการไมใช GA3 สวนองุนพันธุ Thompson Seedless ที่ปางหินฝน ใช GA3 ความเขมขน 75 ppm ฉีดพน
ในระยะหลังดอกบาน 7 และ 14 วัน สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตไดมากกวา 50 เปอรเซ็นตจากการไมใช GA3

 1.3 การศึกษารูปแบบการปลกูองุนพนัธุ Beauty Seedless ศกึษารปูแบบการปลกูองุนพนัธุ Beauty Seedless 
โดยปลูกองุนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จํานวน 4 รูปแบบ คือ 1) ในกระบะขนาด 0.8×1.2×0.3 เมตร 2) กระบะขนาด 
4.0×1.0×0.3 เมตร 3) ถุงเพาะชําขนาด 9×16 นิ้ว (ภาพที่ 25) และ 4) ปลูกลงดิน ผลการศึกษาพบวา เมื่อองุนอายุหลังปลูก 
14 เดือน ที่ปลูกในกระบะขนาด 0.8×1.2×0.3 เมตร มีปริมาณผลผลิต 19.02 กิโลกรัม/พื้นที่ 180 ตารางเมตร/ป (โรงเรือน
ขนาด 6×30 เมตร) และมีสัดสวน TSS/TA เทากับ 21.38 ซึ่งมากกวารูปแบบอ่ืนๆ

ภาพที่ 24 องุนพันธุ Beauty Seedless Perlette Flame Seedless และ Thompson Seedless (เรียงจากซายไปขวา)
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2. การศึกษาวิธีการจัดการศัตรูพืชสําคัญแบบผสมผสานสําหรับการปลูกองุนบนพื้นที่สูง
 2.1 การศกึษาการระบาดของโรคและแมลงศัตรพูชืในแตละระยะการเจริญเตบิโตขององุนบนพ้ืนท่ีสงู สาํรวจ

การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่สถานีเกษตรหลวงปางดะและสถานีเกษตรหลวงอินทนนท พบศัตรูพืชสําคัญขององุน
และสามารถระบุชนดิของศตัรพูชืได ดงันี ้โรคราแปง เกดิจากเช้ือรา Oidium tuckeri (ภาพที ่26) โรคเนาดาํ เกดิจากเช้ือรา 
Phyllosticta ampelicida (ภาพที่ 27) โรครานํ้าคาง เกิดจากเช้ือรา (Plasmopara viticola) (ภาพที่ 29) เพลี้ยไฟพริก 
(Scirtothrips dorsalis Hood) (ภาพที่ 29) เพลี้ยแปง (Planococcus minor Maskell) (ภาพที่ 30) และหนอนกระทูผัก 
(Spodoptera litura Fabricius) (ภาพที่ 31) แสดงการระบาดในแตละเดือนดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5  แสดงการระบาดของโรคและแมลงศัตรูองุนที่สถานีเกษตรหลวงปางดะและสถานีเกษตรหลวงอินทนนท

ชวงเวลา (เดือน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การระบาดของโรค ราแปง

เนาดํา

รานํ้าคาง

การระบาดของแมลงศัตรู เพล้ียไฟ

เพล้ียแปง

หนอนกระทูผัก

หมายเหตุ ระยะตัดแตงกิ่ง ม.ค.-ก.พ. และ ก.ค.-ส.ค. ระยะแตกตาแทงชอดอก ก.พ.-มี.ค. และ ส.ค.-ก.ย. ระยะดอกบาน-ติดผล 
4 มม. มี.ค.-เม.ย และ ก.ย.-ต.ค. ระยะติดผล 8 มม.-ผลเร่ิมเปล่ียนสี เม.ย.-พ.ค. และ ต.ค.-พ.ย. ระยะผลเริ่มเปล่ียนสี-ผล
เปลี่ยนสีหมด พ.ค.-มิ.ย. และ พ.ย.-ธ.ค. ระยะเก็บเกี่ยว มิ.ย.-ก.ค. และ ธ.ค.-ม.ค.

ภาพที่ 25 การปลูกองุนในกระบะและถุงเพาะชํา
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 2.2 การศกึษาวธิกีารจดัการโรคแมลงศัตรพูชืแบบผสมผสานสําหรับองุนบนพืน้ทีส่งู การทดสอบประสทิธภิาพ
ของสารทดสอบ 4 กลุม ไดแก ชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช นํ้าหมักสมุนไพร สารที่ปลอดภัย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู
พชืในระดับหองปฏิบตักิาร พบวา สารเคมีปองกันกําจดัเช้ือรา (แมนโคเซบและทีบโูคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน) มศีกัยภาพ
ในการยับยั้งการงอกโคนิเดียของเช้ือราแปงและ silicium มีประสิทธิภาพในการยับยั้งมากกวา 60 เปอรเซ็นต อีกทั้งยังมี
แนวโนมในการกระตุนใหพืชแข็งแรงดวย สวนเช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ถูกยับยั้ง 100 เปอรเซ็นตดวยชีวภัณฑปองกัน
กําจัดโรคพืช (พีพี-ไตรโค และพีพี-บีเค 33) และสารเคมีปองกันกําจัดเช้ือรา (ไมโคลบิวทานิล) สําหรับแมลงศัตรูพืช พบวา 
สารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรู (ฟโพรนิลและอิมิดาคลอพริด) มีศักยภาพในการกําจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง และหนอนกระทู
ไดดีที่สุด ตามลําดับ สวนสารทดสอบในกลุมอื่น พบวา สบูออนและ PP6 สามารถกําจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง และหนอนกระทู
ไดมากที่สุด

  การใชสารฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบนิ สลับกับสารไมโคลบิวทานิล สามารถลดการเกิดโรคราแปง
ในระยะดอกบาน-ตดิผลขนาด 4 มลิลเิมตรได สวนการใชสารโพรพเินบรวมกับสารละลายซิลกิอน สลบักบั สารฟลโูอไพแรม+
ไตรฟลอกซีสโตรบิน สามารถลดการเกิดโรคน้ําคางในระยะดอกบาน-ติดผล 8 มิลลิเมตรได ซึ่งเปนระยะท่ีองุนออนแอตอ
การเขาทาํลายของโรค สาํหรบัการใชสารโพรพเินบ สลบักับ สารไมโคลบวิทานลิ สลบักับ สารละลายซลิกิอน สามารถควบคมุ
โรคเนาดําไดทุกระยะการเจริญขององุน สวนการใชสารฟโพรนิลรวมกับปโตรเลียมออยด สลับกับ สารอิมิดาโคลพริดรวมกับ
ปโตรเลยีมออยด สามารถลดจาํนวนประชากรเพลีย้ไฟพรกิในระยะดอกบาน-ตดิผลขนาด 8-9 มลิลเิมตรได ซึง่ถอืวาเปนระยะ
ที่องุนออนแอตอการเขาทําลายของเพลี้ยไฟพริก

ภาพที่ 26 เชื้อสาเหตุโรคราแปงและการเขาทําลายผลและใบ

ภาพที่ 28 เชื้อสาเหตุโรคเนาดําและลักษณะการเขาทําลาย
ที่ผลและใบ

ภาพที่ 30 หนอนกระทูผักระยะกลุมไข หนอนวัยที่ 1-3 
และตัวเต็มวัย

ภาพที่ 27 เช้ือสาเหตุโรคราน้ําคางและลักษณะการเขาทําลาย
ที่ดอกและใบ

ภาพที่ 29 เพล้ียไฟและลักษณะการเขาทําลายท่ีชอผลและใบ

ภาพที่ 31 เพล้ียแปงและลักษณะการเขาทําลายท่ีชอผลและกิ่ง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุองุนที่มีปริมาณและคุณภาพผลผลิตสูงสําหรับพื้นที่ 3 ระดับ จํานวน 4 พันธุ
2. ขอมูลการใช GA3 เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุนรับประทานสดพันธุใหมที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3 ระดับ
ความสูง อยางนอย 1 วิธีตอพันธุตอพื้นที่ จํานวน 1 เรื่อง
3. ขอมูลรูปแบบการปลูกองุนพันธุ Beauty Seedless ที่ใหผลผลิตตอพื้นที่สูง มีคุณภาพ จํานวน 1 เรื่อง
4. ขอมูลเบื้องตนการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุนบนพื้นที่สูง จํานวน 1 เรื่อง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพื้นท่ีมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงมีองุนพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูงและ
คุณภาพดีปลูกเพื่อสรางรายได อยางนอย 1 พันธุ
2. เกษตรกรในพืน้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูนาํวธิกีารใช GA3 ไปใชในการเพิม่ปรมิาณ
และคุณภาพผลผลิตองุนรับประทานสดพันธุใหม อยางนอย 1 วิธีการ
3. เกษตรกรในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงมีรูปแบบการปลูกองุนพันธุ Beauty 
Seeedless ที่ใหผลผลิตและคุณภาพผลผลิตตอพื้นที่สูงและลดตนทุนการผลิต อยางนอย 1 รูปแบบ
4. เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงนําวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใชในการผลิตองุนบนพ้ืนที่สูง 
เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตที่เกิดจากการเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูพืช และลดการใชสารเคมี อยางนอย 
10 พื้นที่

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
 เก็บขอมูลการเจริญเติบโต ปริมาณการใหนํ้า ปริมาณการใหปุย ตนทุนการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของ
องุนพันธุ Beauty Seedless ในป พ.ศ. 2564 ตอไป
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 

 2.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย เชน การจัดอบรมการปลูกองุนบนพื้นที่สูงในเร่ือง
การคัดเลือกพันธุที่จะนํามาปลูกเปนการคา วิธีการใช GA3 เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และวิธีการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุนพื้นที่สูง
 2.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย เชน เอกสารเผยแพร การใช GA3 กับองุนรับประทานสด
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตกับองุนพันธุตางๆ และวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุนพื้นที่สูง 
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6. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน
บนพื้นท่ีสูง

เสาวรสหวานเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง แตเนื่องจากตนกลาเสาวรสหวาน
ที่ขยายพันธุตอกันไปนั้นมีโรคที่เกิดจากไวรัสที่สําคัญและรุนแรง คือ Passion fruit woodiness virus (PWV) ทําใหตน
ไมสมบูรณแข็งแรง สงผลใหผลผลิตไมไดคณุภาพตามทีต่ลาดตองการ การวจิยัในป พ.ศ. 2563 นีเ้ปนการทดสอบการใหผลผลิต
ของตนเสาวรสหวานปลอดโรค (P TC-1) และตนเสาวรสท่ีคดัเลอืก 4 รหสั ในพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูตางกนั 3 ระดบั โดยดาํเนนิการ
ตอเนื่องเปนปที่ 2 เพื่อใหไดพันธุเสาวรสพันธุใหมที่ใหผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่สูง นอกจากนี้ ปจจุบันมีการ
แขงขันสินคาเสาวรสในตลาดคอนขางสูง เนื่องจากเสาวรสบางพันธุสามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีราบและเริ่มมีการนําเขาจาก
ตางประเทศ การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสถานการณการแขงขันเสาวรสในตลาดและวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน
เสาวรสของพ้ืนทีส่งู เพ่ือเปนแนวทางการเสริมสรางศักยภาพการผลิตและตลาดของเสาวรสบนพ้ืนทีส่งู สรปุผลการดําเนินงาน 
ดังนี้

1. การทดสอบพันธุเสาวรสในพื้นที่ที่มีความสูงตางกัน 3 ระดับ
 1.1 การทดสอบการใหผลผลิตของตนเสาวรสหวานปลอดโรค คือ P TC-1 และ P TC-2 เปรียบเทียบกับเสาวรส

หวานพันธุ  RPF No.1 (วิธีควบคุม)  RPF No.3 และ Tainung โดยปลูกในกระถางภายใตโรงเรือนที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ตนเสาวรสที่ปางดะ
มีเสนผาศูนยกลางของตนมีคามากที่สุด คือ RPF No.1 ขณะท่ี RPF No.3 มีคานอยที่สุด เสาวรสทุกพันธุเริ่มทยอยออกดอก
ตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และเก็บเก่ียวผลผลิตไดตั้งแตกลางเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนธันวาคม (5 เดือน) 
ยกเวนพันธุ RPF No.3 ทีม่ชีวงการออกดอกและชวงการเกบ็เกีย่วทีช่ากวาพันธุอืน่ นอกจากนีพ้บวา เสาวรสท้ัง 5 พนัธุมขีนาด
ของผลท่ีใกลเคียงกัน โดย Tainung มีนํ้าหนักผลเฉล่ียและความหนาของเปลือกผลนอยกวาพันธุอื่นแตมีปริมาณผลผลิต
ตอตนสูงที่สุด สําหรับคุณภาพผลผลิต RPF No.3 มีคา TSS/TA มากที่สุดเนื่องจากมีคา TA นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
พนัธุอืน่ ขณะที ่RPF No.1 P TC-1 และ P TC-2 มคีา TSS สงูท่ีสดุ และทัง้ 3 พนัธุมปีรมิาณผลผลติเฉลีย่ตอตนทีใ่กลเคยีงกนั

  ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ เสาวรส RPF No.1 มีเสนผาศูนยกลางของตนมีคามากที่สุด และ RPF 
No.3 มีคานอยที่สุด ทั้ง 2 ปมีชวงการเก็บเกี่ยวผลระหวางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนธันวาคม (6 เดือน) สําหรับคุณภาพ
ผลผลิต พบวา มีความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุในเรื่องนํ้าหนักผล ขนาดของผล คา TSS และคา TA โดย RPF No.3 
มนีํา้หนกัผลเฉล่ียมากท่ีสดุ ขณะที ่P TC-1 มคีา TSS สงูท่ีสดุ (20.3 องศาบริกซ) รองลงมาคือ RPF No.1 (19.1) และ Tainung 
(18.8) ขณะที่ RPF No.3 มีคา TA นอยที่สุด (2.5 เปอรเซ็นต) และมีคา TSS/TA มากที่สุด (7.32) สําหรับพันธุที่มีปริมาณ
ผลผลิตตอตนสูงที่สุดคือ RPF No.3 และ  Tainung ตามลําดับ โดย RPF No.3 ใหผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิต
ที่ขุนแปะ

  จากการปลูกทดสอบพันธุเสาวรส 5 พันธุภายใตโรงเรือนในพื้นที่ทดสอบ 2 แหง RPF No.1 P TC-1 และ 
P TC-2 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอตนและคุณภาพผลผลิตที่ใกลเคียงกัน ขณะท่ี RPF No.3 มีชวงการออกดอกและเก็บเกี่ยว
ทีช่ากวาพนัธุอืน่ มขีนาดของผลทีใ่หญกวา และมีคา TA ทีน่อยกวา ทาํใหคาสัดสวน TSS/TA สงูกวาพันธุอืน่ ขณะที ่Tainung 
มีขนาดของผลที่เล็กกวา แตมีปริมาณผลผลิตที่สูงกวาพันธุอื่น

 1.2 การทดสอบเปรียบเทียบพันธุเสาวรส ไดแก RPF No.1 (วิธีควบคุม) Tainung P TC-1 P TC-2 (ภาพที่ 32) 
RPF No.3 SG02-9 SG04-10 SG09-4 และ SG09-6 โดยปลูกในกระถางและวางกลางแจงท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวง
แมหลอด สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ มีผลดังนี้

  1.2.1 ที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด P TC-2 Tainung และ P TC-1 มีเสนผาศูนยกลางตนพันธุ
มากที่สุด คือ 29.44 28.30 และ 24.64 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทุกพันธุมีชวงการเก็บเก่ียวผลระหวางเดือนกันยายน 2562 
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ถึงเดือนมกราคม 2563 (5 เดือน) ขณะที่ปที่ 2 เริ่มออกดอกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2563 โดย RPF No.1 
ออกดอกเร็วที่สุด และ RPF No.1 P TC-1 และ P TC-2 มีคา TSS สูงที่สุด ขณะที่ RPF No.3 มีคา TA นอยท่ีสุด 
และมีคา TSS/TA มากที่สุด โดย P TC-1 และ Tainung มีปริมาณผลผลิตตอตนสูงท่ีสุด (ตารางที่ 6)

  1.2.2 ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ RPF No.1 P TC-1 และ Tainung มีเสนผาศูนยกลางตนพันธุมากที่สุด 
25.05 22.03 21.27 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทุกพันธุมีชวงการเก็บเก่ียวระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม โดย RPF No.3 
มีชวงการเก็บเกี่ยวชาที่สุด นอกจากนี้พบวา RPF  No.1 P TC-1 และ SG09-4 มีคา TSS สูงท่ีสุด ขณะท่ี RPF No.3 มีคา TA 
นอยที่สุด (2.24 เปอรเซ็นต) และมีคา TSS/TA มากท่ีสุด (9.42) จึงเปนพันธุที่มีคุณภาพผลผลิตดีที่สุด ขณะท่ี P TC-1 และ 
Tainung สามารถใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีแตมีปริมาณผลผลิตตอตนสูงท่ีสุด (ตารางที่ 7)

  1.2.3 ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ P TC-2 Tainung และ RPF No.3 มีเสนผาศูนยกลางตนพันธุ
มากที่สุด 23.02 21.46 21.20 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีชวงเก็บเก่ียวผลผลิตตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โดย RPF 
No.1 และ P TC-2 มีชวงการเก็บเกี่ยวเร็วที่สุด พันธุที่มีนํ้าหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด คือ RPF No.3 (94.56 กรัม) พันธุที่มีคา 
TSS สงูที่สุด คือ RPF No.1 (20.13 องศาบริกซ) และ P TC-1 (19.63 องศาบริกซ) ขณะท่ี RPF No.3 มีคา TA นอยที่สุด 
(1.35 เปอรเซ็นต) โดย RPF No.3 และ SG09-6 มีปริมาณผลผลิตตอตนสูงท่ีสุด (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคุณภาพผลของเสาวรส 9 พนัธุ/รหัสตน ในแปลงกลางแจง ป 2563 ทีส่ถานีวจิยัโครงการหลวง
แมหลอด

กรรมวิธี
นํ้าหนักผล 

(กรัม)

ความหนา

เปลือก (มม.)

ปริมาณนํ้า

ตอผล (มล.)

เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) TSS 

(องศาบริกซ)

TA 

(เปอรเซ็นต)
TSS/TA

จํานวนเมล็ด

ตอผลเปลือก เน้ือและน้ํา

RPF No.1 66.2 5.28 b 31.00 55.94 44.06 19.12 a 3.24 6.51 abc 136.12 ab

RPF No.3 81.2 8.33 ab 34.30 58.76 41.24 16.20 a 2.06 8.28 a 145.83 ab

Tainung 64.5 5.36 b 30.00 54.83 45.17 17.30 a 3.22 5.51 bc 114.14 abc

P TC-1 86.9 5.24 b 38.30 51.04 48.96 19.51 a 2.68 7.31 ab 168.67 a

P TC-2 66.1 5.10 b 30.33 53.19 46.81 18.47 a 3.08 6.47 abc 134.22 ab 

SG02-9 72.0 6.70 ab 31.50 57.09 42.91 15.57 ab 3.67 4.63 c 117.00 ab

SG04-10 47.7 4.85 b 21.00 56.02 43.98 17.47 a 3.84 4.77 c 59.61 c

SG09-4 50.3 12.19 a 22.25 69.13 30.87 16.39 a 3.90 4.59 c 59.61 c

SG09-6 56.9 7.81 ab 26.00 64.37 35.63 15.46 b 4.96 3.34 d 105.50 bc

F-test ns * ns * ns * *

C.V. (%) 31.37 44.11 31.71 19.67 36.95 21.41 25.72

Note: Means followed by the same letter within a column are not significantly different at the 5% level by 
DMRT

 ns = Non-Significant
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ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบคุณภาพผลของเสาวรส 9 พนัธุ/รหสัตน ในแปลงกลางแจง ป 2563 ทีส่ถานเีกษตรหลวงปางดะ

กรรมวิธี
นํ้าหนักผล 

(กรัม)

ความหนา

เปลือก (มม.)

ปริมาณนํ้า

ตอผล (มล.)

เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) TSS 

(องศาบริกซ)

TA 

(เปอรเซ็นต)
TSS/TA

จํานวนเมล็ด

ตอผลเปลือก เน้ือและน้ํา

RPF No.1 87.75 5.45 cd 43.75 52.63 47.37 22.28 a 5.43 a 4.25 c 225.50 a

RPF No.3 77.50 8.39 a 35.00 42.59 57.41 20.60 ab 2.24 c 9.42 a 134.50 b

Tainung 63.13 4.55 de 27.50 41.70 58.30 18.63 b 4.49 ab 4.30 bc 98.70 b

P TC-1 60.68 5.45 cd 40.00 47.08 52.92 21.24 ab 4.22 ab 5.99 bc 172.20 b

P TC-2 69.18 5.25 cde 33.33 53.39 46.61 19.89 ab 4.55 ab 5.42 bc 161.00 b

SG02-9 76.25 5.35 cd 27.50 43.18 56.82 20.10 ab 4.14 ab 4.84 bc 90.75 b

SG04-10 70.42 5.85 bc 29.00 50.14 49.86 20.76 ab 5.05 ab 4.23 c 105.40 b

SG09-4 91.17 6.70 b 36.00 66.55 33.45 22.32 a 3.43 bc 6.69 b 119.60 b

SG09-6 60.78 4.50 e 23.00 35.70 64.30 19.65 ab 4.11 ab 5.24 bc 81.40 b

F-test ns * ns 52.63 47.37 * * * *

C.V. (%) 17.98 6.62 25.04 42.59 57.41 22.28 a 5.43 a 4.25 c 23.44

Note: Means followed by the same letter within a column are not significantly different at the 5% level by 
DMRT

 ns = Non-Significant

ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบคุณภาพผลของเสาวรส 9 พนัธุ/รหสัตน ในแปลงกลางแจง ป 2563 ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวง
ขุนแปะ

กรรมวิธี
นํ้าหนักผล 

(กรัม)

ความหนา

เปลือก (มม.)

ปริมาณนํ้า

ตอผล (มล.)

เปอรเซ็นต (โดยน้ําหนัก) TSS 

(องศาบริกซ)

TA 

(เปอรเซ็นต)
TSS/TA

จํานวนเมล็ด

ตอผลเปลือก เน้ือและน้ํา

RPF No.1 66.45 5.75 ab 34.17 a 45.91 54.09 20.13 a 3.51 a 6.01 ab 177.25 abc

RPF No.3 94.56 6.55 a 46.67 a 45.93 54.07 15.76 e 1.35 b 5.35 ab 228.50 a

Tainung 39.84 4.50 bcd 20.89 bc 52.99 47.01 18.15 c 3.90 a 4.92 ab 78.67 c

P TC-1 55.47 4.88 bc 32.72 ab 59.22 40.78 19.63 ab 3.21 ab 6.29 ab 135.50 bc

P TC-2 48.44 5.13 bc 19.45 c 57.38 42.62 18.98 b 2.93 ab 6.68 ab 88.10 c

SG02-9 71.09 4.07 cde 42.72 a 41.48 58.52 15.24 e 2.10 ab 7.64 a 159.72 abc

SG04-10 69.77 3.08 e 42.5 a 43.47 56.53 17.20 d 3.22 ab 3.55 ab 193.03 ab

SG09-4 74.04 4.41 cd 45.33 a 53.52 46.48 14.46 f 3.15 ab 4.73 ab 187.11 ab

SG09-6 68.39 3.33 de 34.17 a 45.43 54.57 14.62 f 2.10 ab 3.14 b 177.17 ab

F-test ns * * * * * *

C.V. (%) 62.17 15.11 20.59 2.21 38.89 41.95 20.67

Note: Means followed by the same letter within a column are not significantly different at the 5% level by 
DMRT

 ns = Non-Significant

46 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ปจจัยดานการผลิต 

ปจจัยดานกลยุทธ โครงสราง และ
การแขงขันของหนวยผลิต 

ปจจัยดานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ
และอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุน 

ปจจัยดานอุปสงค 

ปจจัยดานโอกาส 

ปจจัยรัฐบาล 

มูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. แหลงผลิตอื่น ๆ ในประเทศ 

2. การศึกษาสถานการณการแขงขันของผลิตผลเสาวรสหวาน
 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถานการณการผลิตและตลาดของเสาวรสภาพรวมในประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง 

สวพส. และเสาวรสนําเขาจากตางประเทศ เปรียบเทียบฤดูกาลผลิตและคุณลักษณะของเสาวรสจากแหลงผลิตแตละแหง 
จากผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดยใชแบบจําลองเพชร (Diamond model) (ภาพที่ 33) พบวา เสาวรส
ที่มีความสามารถทางการแขงขันมากที่สุดคือ เสาวรสจากแหลงผลิตอื่นในประเทศ โดยมีคะแนนเทากับ 3.63 มีจุดแข็งคือ 
ราคาถูกและมีปริมาณผลผลิตมาก แตจะมีจุดออนในเร่ืองของคุณภาพผลผลิตท่ียังต่ํากวาเสาวรสของมูลนิธิโครงการหลวง 
สวพส. และจากตางประเทศ รองลงมาคือ เสาวรสจากมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. โดยมีคะแนนเทากับ 3.61 ซึ่งจุดแข็ง
คอื คณุภาพของผลผลิตและมตีลาดเฉพาะของตนเอง จดุออนคอื ราคาของเสาวรสคอนขางสงูและปรมิาณผลผลติคอนขางนอย 
และสุดทายคือ เสาวรสจากตางประเทศ มีคะแนนเทากับ 2.83 โดยจุดแข็งคือ ราคาถูก คุณภาพของเสาวรสคอนขางดี 
แตจุดออนคือ เปนผลผลิตเสาวรสแปรรูปและบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจากการสํารวจขอมูลในเบื้องตนพบวา เปนเสาวรส
ที่มาจาก สปป.ลาว และเวียดนามท่ีสงมาประเทศไทย จะเกิดปญหาผลผลิตลนตลาดและสงผลถึงราคาของเสาวรสในไทยได

ภาพที่ 32 ลักษณะผลเสาวรส P-TC1 P-TC2 RPF No.1 และ Tainung

TC1

RPF1 TN

TC2

ภาพที่ 33 ผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันการผลิตและตลาดของเสาวรสโดยใชแบบจําลองเพชร
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุเสาวรสหวานปลอดโรคสําหรับพื้นที่ที่มีความสูงตางกัน 3 ระดับ 2 พันธุ คือ RPF No.3 และ P TC-1
2. แนวทางหรือกลยุทธการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ของมูลนิธิโครงการหลวงสามารถนําผลงานวิจัยเรื่องการทดสอบพันธุเสาวรสไปปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2. มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนการผลิตและ
การบริหารจัดการดานการตลาดเสาวรส เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) นําองคความรูจากการปลูกทดสอบเสาวรสหวานพันธุตางๆ ไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ที่มีระดับความสูงของพื้นที่แตกตางกัน
  2) แนวทางหรือกลยุทธการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูงสามารถ นําไปปรับใชในการ
วางแผนการผลิตและดานการตลาดเสาวรสของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง และที่ประชุมวิชาการอื่นๆ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัยเผยแพรขอมูลในรูปบทความผานเว็บไซตของ สวพส.
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7. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัย

เลมอนเปนไมผลที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงปลูกเพ่ือสรางรายได เปนพืชท่ีเจริญเติบโต
ไดเร็ว ออกดอกติดผลไดงาย และผลผลิตไมมีปญหาในการขนสงซึ่งเหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง โดยในป พ.ศ. 2559-2561 
มีปริมาณผลผลิตที่สงผานฝายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง 2.01 3.84 และ 3.61 ตัน ตามลําดับ ซึ่งตลาดมีความตองการ
ประมาณ 500 กิโลกรัมตอสัปดาห หรือประมาณ 25 ตันตอป อยางไรก็ตาม ยังพบปญหาคุณภาพผลผลิตที่เสียหายจาก
หนอนเจาะผล และผิวผลลายจากแมลงศัตรูพืช ไดแก เพลี้ยไฟ ไร ทําใหไมไดมาตรฐานตามชั้นคุณภาพ จึงตองมีการศึกษา
วธิกีารปองกันกาํจดัแมลงศัตรขูองเลมอน รวมถึงการบังคบัการออกดอกติดผลของเลมอนพันธุยเูรกาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สาํหรับ
สมโอเปนพชืทางเลือกหนึง่สาํหรบัเกษตรกรบนพ้ืนทีส่งู สมโอชนดิเดยีวกันหรอืพนัธุเดยีวกันเมือ่ถูกนาํไปปลกูในแตละทองถ่ิน
ที่มีสภาพแวดลอมตางกันอาจไดสมโอที่มีลักษณะแตกตางไปจากพันธุเดิม นอกจากนี้สมโอปลูกงาย มีการเจริญเติบโตดี 
แข็งแรง และทนตอโรคกรีนนิ่งซึ่งเปนโรคที่มักพบในพืชตระกูลสม ผลสมโอมีอายุการเก็บรักษาไดนาน ไมมีปญหาในเรื่อง
การขนสงสําหรับพื้นที่ที่หางไกล ทุรกันดาร ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและพื้นที่ของ สวพส. จึงตองมี
การศึกษาหาพันธุที่ใหผลผลิตที่ดีและเหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยวิธีจัดการปองกันกําจัดแมลงศัตรูของเลมอนในระดับแปลงเกษตรกร 
 1.1 ทดสอบวิธีการปองกันกําจัดหนอนเจาะผลเลมอน คือ Citripestis sagittiferella Moore Pyralidae 

โดยรวมกบัเกษตรกรทีส่ถานวีจิยัโครงการหลวงแมหลอด อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม (650 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง, 
MSL) และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (500-900 MSL) พบวาวิธีการหอผลเลมอน
ดวยถุงหอผลคารบอนในระยะผลเลมอนมีขนาด 4-5 เซนติเมตร รวมกับการใชกบัดกัจากขวดพลาสติกอยางงายท่ีมสีารละลาย
กากนํ้าตาลผสมนํ้าสะอาด ในอัตรา 1:1 เพื่อลอผีเสื้อหนอนเจาะผลเลมอน (ภาพที่ 34) สามารถลดการทําลายผลเลมอนจาก
หนอนเจาะผลไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต

 1.2 การควบคุมเพลี้ยไฟในเลมอน การใชนํ้าหมักพืชสมุนไพรยาสูบและสะเดาบด อัตราสวน 100 ซีซี ตอนํ้า 
20 ลิตร เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเปอรเซ็นตการตายของเพลี้ยไฟ 67.12 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9  เปอรเซ็นตการตายของเพลี้ยไฟของแตละกรรมวิธีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชของเลมอน

กรรมวิธี เปอรเซ็นตการตายของเพลี้ยไฟ (%)

ชุดควบคุม 0.00 c

นํ้าหมักพืชสมุนไพรยาสูบ และสะเดาบด 67.12 a

นํ้าหมักสมุนไพร PP3 (สูตรกําจัดเพลี้ย) และสบูออน 42.57 b

เชื้อราบิวเวอรเรีย พีพี-เบ็บ 37.82 c

LSD 0.05 8.45

% CV 18.83

2. การวิจัยการบังคับการออกดอกและติดผลของเลมอนพันธุยูเรกา
 การวิจัยเพ่ือการบังคับการออกดอกติดผลของเลมอนยูเรกา ไดแก วิธีการควบคุม วิธีการงดนํ้าและลิดใบ 

และวิธีการโนมกิ่ง ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ หนวยวิจัยสมโปงนอย อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (890 MSL) (ภาพที่ 35) 
พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางกรรมวิธีในเร่ืองนํ้าหนักผลเฉล่ียและปริมาณผลผลิตตอตน แตมีความแตกตางทาง
สถติริะหวางกรรมวธิใีนเรือ่งจํานวนผลตอตน โดยวธิกีารงดนํา้และลดิใบ มคีาเฉลีย่สงูทีส่ดุคอื 35.60 ผล สาํหรบัผลผลติเลมอน
ทีม่คีณุภาพผานเกณฑของโครงการหลวงตลอดฤดขูองวธิกีารควบคุม วธิกีารงดนํา้และลิดใบ และวิธกีารโนมก่ิง คดิเปน 46.63 
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64.20 และ 61.55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังนั้นวิธีการงดนํ้าและคลุมพลาสติกท่ีโคนตน รวมกับการตัดแตงก่ิงและลิดใบ
ในเดือนกันยายน หรือโดยวิธีการโนมกิ่งตลอดฤดูกาลผลิต สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต 94.48 และ 90.80 เปอรเซ็นต 
และผลผลิตที่มีคุณภาพผานเกณฑของโครงการหลวง เพิ่มขึ้น 17.57 และ 14.92 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการควบคุม (ตารางท่ี 10)

ตารางที่ 10  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเลมอนพันธุยูเรกาท่ีหนวยวิจัยสมโปงนอย สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนสิงหาคม 2563-มกราคม 2564

กรรมวิธี
จํานวนผลเฉลี่ย
ตอตน (ผล)

นํ้าหนักผลเฉลี่ย 
(กรัม)

ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยตอตน 

(กรัม)

ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพผานเกณฑของ
โครงการหลวง* (%)

ส.ค. ก.ย. ธ.ค. เฉล่ีย

T1 16.40±8.4 b 101.62±18.6 3,260 76.92 14.29 40.00 46.63

T2 35.60±19.3 a 102.75±8.7 6,340 73.70 31.30 79.40 64.20

T3 13.80±13.9 b 103.99±16.4 6,220 74.38 35.00 36.70 61.55

F-test * ns ns

C.V. (%) 60.13 14.58 63.82

ภาพที่ 34 การทดสอบวิธีการหอผลและกับดักลอแมลงจากสารละลายกากน้ําตาลระยะผีเส้ือ
ที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 35 การออกดอกและการติดผลของเลมอนพันธุยูเรกา ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ หนวยวิจัยสมโปงนอย จังหวัดเชียงใหม
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3. การทดสอบพันธุสมโอภายใตการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ตนสมโอและเกรพฟรุท
 ปลูกทดสอบพันธุสมโอจํานวน 6 พันธุ ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

สะโงะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (350 MSL) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
(950 MSL) และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (650 MSL) เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตจาก
เสนผาศนูยกลางลาํตนพนัธุของตนสมโอและเกรพฟรุท  พบวา ทีห่วยแลงไมมคีวามแตกตางทางสถติริะหวางพนัธุ แตทีส่ะโงะ
และปางดะมีความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุ โดยที่สะโงะมีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางของตนพันธุ 3 ลําดับแรก ดังนี้ 
ขาวแตงกวา (73.3 มิลลิเมตร) ขาวใหญ (72.9 มิลลิเมตร) ขาวน้ําผึ้ง (67.7 มิลลิเมตร) และท่ีปางดะ ไดแก ขาวน้ําผึ้ง 
(75.3 มิลลิเมตร) ขาวแตงกวา (72.7 มิลลิเมตร) ทองดี (70.5 มิลลิเมตร) สําหรับท่ีหวยแลง ไดแก ทองดี (64.5 มิลลิเมตร) 
สตารรูบี้ (49.2 มิลลิเมตร) และขาวใหญ (46.4 มิลลิเมตร) เม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนระหวางพ้ืนที่ศึกษา 
ตนสมโอและเกรพฟรุทที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะและสถานีเกษตรหลวงปางดะทุกพันธุมีการเจริญเติบโตดีกวา
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง (ตารางท่ี 11) โดยในป 2563 พันธุสมโอท่ีเร่ิมใหผลผลิตเปนปแรกท่ีสถานีเกษตรหลวง
ปางดะ ไดแก พนัธุขาวแตงกวา ทาขอย เชียเลอร และทับทิมสยาม

ตารางที่ 11  การเจริญเติบโตของตนสมโอและเกรพฟรุท 6 พันธุในแปลงทดสอบในเดือนธันวาคม 2563 ที่ปลูกทดสอบ
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

พันธุ
พื้นที่ศึกษา

สะโงะ ปางดะ หวยแลง

ทองดี 67.28 a 70.49 ab 64.50

ขาวนํ้าผ้ึง 67.65 a 75.26 a 41.20

ขาวแตงกวา 73.33 a 72.65 ab 33.78

ขาวใหญ 72.95 a 65.10 ab 46.36

เชียเลอร 64.58 a 64.30 b 37.40

สตารรูบี้ 52.53 b 63.03 b 49.18

F-test * * ns

C.V. (%) 16.84 13.77 31.17

สาํหรบัศตัรพูชืของสมโอ ไดสาํรวจแมลงศัตรพูชืจาํนวน 14 ชนดิ ในแปลงทดสอบสมโอท้ัง 3 แหง พบวา มกีารระบาดของ
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน เพลี้ยไกแจสม ผีเสื้อกลางคืน และดวง โดยพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชท่ีสะโงะมากที่สุด ปางดะ 
และหวยแลง ตามลาํดบั นอกจากน้ี พบการระบาดของโรคแคงเกอรโดยเฉพาะเกรพฟรุทพนัธุสตารรบูีท้ีห่วยแลงและสะโงะ 
ซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตของตน ขณะท่ีสมโอพันธุอื่นไมมีผลตอการเจริญเติบโตของตนแมพบการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช

51สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. วิธีจัดการปองกันการจัดการแมลงศัตรูเลมอน 2 วิธี
 1.1 วธิกีารหอผลเลมอนดวยถงุหอผลคารบอนเมือ่ผลเลมอนมขีนาด 4-5 เซนตเิมตร รวมกบัการใชกบัดกัจากขวด
พลาสติกอยางงายที่มีสารละลายกากนํ้าตาลผสมนํ้าสะอาด ในอัตรา 1:1 สามารถลดการทําลายผลเลมอนจากหนอน
เจาะผลไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต
 1.2 การใชนํ้าหมักพืชสมุนไพรยาสูบและสะเดาบด อัตราสวน 100 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร สามารถกําจัดเพลี้ยไฟ 
โดยมีเปอรเซ็นตการตาย 67.12 เปอรเซ็นต
2. วิธีการบังคับการออกดอกและติดผลของเลมอนพันธุยูเรกา 2 วิธี
 วิธีการงดน้ําและคลุมพลาสติกที่โคนตน รวมกับการตัดแตงกิ่งและลิดใบในเดือนกันยายน หรือวิธีการโนมกิ่ง 
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต 94.48 และ 90.80 เปอรเซ็นต และผลผลิตท่ีมีคุณภาพผานเกณฑของโครงการหลวง 
เพิ่มขึ้น 17.57 และ 14.92 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการควบคุม
3. ขอมูลการเจริญเติบโตของพันธุสมโอที่ทดสอบในพื้นที่โครงการหลวง 3 แหง 1 เรื่อง
 3.1 ตนสมโอและเกรพฟรุททีศ่นูยพฒันาโครงการหลวงสะโงะมคีาเฉลีย่เสนผาศนูยกลางของตนพนัธุ 3 ลาํดบัแรก 
ดังนี้ ขาวแตงกวา ขาวใหญ ขาวนํ้าผึ้ง และที่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ไดแก ขาวนํ้าผึ้ง ขาวแตงกวา ทองดี โดยมี
ความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุในพ้ืนที่ศึกษาท้ัง 2 แหง
 3.2 ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง ไดแก ทองดี สตารรูบี้ และขาวใหญ โดยไมมีความแตกตางทางสถิติ
ระหวางพันธุ 

ผลลัพธที่สําคญัของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ของมูลนิธิโครงการหลวงสามารถนําผลงานวิจัยเร่ืองเลมอนไปปรับใชในพ้ืนที่เพื่อลดการใช
สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตได
2. เกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงสามารถเลือกปลูกพันธุสมโอและ
เกรพฟรุทที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของตลาดได

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 การนําผลการสํารวจ วิธีการจัดการ และแผนการจัดการโรคและแมลงพืชตระกูลสมแบบผสมผสาน
ไปตอยอดในงานสงเสริม
 1.2 ถายทอดองคความรูในการเพ่ิมผลผลิตเลมอนในแปลงเกษตรกร
 1.3 ศึกษาการใหผลผลิตของตนสมโอและเกรพฟรุทในพื้นที่ศึกษา จํานวน 3 แหง 
 1.4 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง และการประชุมวิชาการอื่นๆ 
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8. โครงการวิจัยการจัดการน้ําและปุยในไมผลบนพื้นที่สูง

ไมผลเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญัของมลูนธิโิครงการหลวงทีส่รางรายไดใหแกเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงู โดยเฉพาะสตรอว เบอรรี 
เคพกูสเบอรรี องุน และมะมวง โดยในป พ.ศ. 2561 สตรอวเบอรรีมีปริมาณผลผลิต 165.34 ตัน มูลคา 21.44 ลานบาท 
เคพกูสเบอรรีมีปริมาณผลผลิต 176.63 ตัน มูลคา 16.55 ลานบาท องุนมีปริมาณผลผลิต 31.34 ตัน มูลคา 4.97 ลานบาท 
และมะมวงมีปริมาณผลผลิต 105.74 ตัน มูลคา 2.54 ลานบาท ดังนั้น ไมผลจึงมีศักยภาพทางการผลิตและตลาดอยางมาก 
อยางไรก็ตาม พบปญหาดานตนทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะคาปุยเคมีและปญหาการขาดแคลนนํ้าบนพื้นที่สูง เนื่องจาก
เกษตรกรใหนํ้าและปุยตามความเคยชินโดยไมทราบปริมาณความตองการของพืชในแตละชวงการเจริญเติบโต ซึ่งบางครั้ง
ใหปริมาณมากเกินความจําเปน เกิดการสะสมธาตุอาหารสวนเกินซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตบางครั้งก็ใหไมเพียงพอ 
สงผลถึงคุณภาพของผลผลิตที่ไมไดคุณภาพตามความตองการของตลาด จึงไดดําเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหนํ้าและปุยแกไมผลสําคัญบนพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหนํ้าและปุยแกไมผลสําคัญบนพื้นที่สูง
 1.1 การทดสอบวิธีการใหนํ้าแบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงขอมูลตนทุนการผลิตสําหรับสตรอว

เบอรรี และเคพกูสเบอรรี
1) วิธีการใหนํ้าแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพสําหรับสตรอวเบอรรี คือ การใหนํ้า 30 เปอรเซ็นต 

ตามระดับนํ้าที่เปนประโยชนของพืช มีปริมาณการใชนํ้าและตนทุนการใชนํ้านอยที่สุดคือ 434.84 ลูกบาศกเมตรตอไร 
และ 1,530 บาทตอไร ตามลําดับ (ภาพที่ 36)

2) วิธีการใหนํ้าแบบประหยัดท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับเคพกูสเบอรรี คือ การใหนํ้า 50 เปอรเซ็นต 
ตามระดับนํ้าที่เปนประโยชนของพืช มีปริมาณการใชนํ้าและตนทุนการใชนํ้านอยที่สุดคือ 1,941.34 ลูกบาศกเมตรตอไร 
และ 4,745 บาทตอไร ตามลําดับ (ภาพที่ 37)

 1.2 การศึกษาผลกระทบของนํ้าที่มีผลตอระยะวิกฤตในการใหผลผลิตและคุณภาพขององุน
  แนวทางการจัดการนํ้าในระยะวิกฤตที่มีผลตอผลผลิตองุนบนพื้นที่สูง คือใหนํ้า 50 เปอรเซ็นต ตามระดับนํ้า

ทีเ่ปนประโยชนของพชื และงดใหนํา้กอนเกบ็เกีย่ว 3 สปัดาห ในฤดหูนาว (กนัยายน 62-มกราคม 63) และในฤดฝูน (กมุภาพันธ-
มิถุนายน 63) (ภาพท่ี 38) สงผลใหองุนพันธุ Beauty Seedless มีคุณภาพผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากวิธีปฏิบัติเดิม (Control) 
โดยมีปริมาณ TSS/TA มากที่สุดคือ 25.04 และ 17.38 ตามลําดับ และมีปริมาณผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ

ภาพที่ 36 แปลงทดสอบวิธีการใหนํ้าสตรอวเบอรรี ภาพที่ 37 แปลงทดสอบวิธีการใหนํ้าเคพกูสเบอรรี
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2. การทดสอบวิธีการจัดการธาตุอาหารสําหรับมะมวงบนพื้นที่สูง
 2.1 การทดสอบวิธีการจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับมะมวงบนพื้นที่สูง

1) การจัดการธาตุอาหารมีความเขมขนของไนโตรเจน โพแทสเซียมในใบ สวนใหญอยูในชวงท่ีเหมาะสม 
แคลเซียมในใบยังต่ํากวาคาที่เหมาะสม แตการจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินซึ่งไดจากการเก็บตัวอยางดิน 
(ภาพที่ 39) และปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตและมีการใหปุยแบบ deep root fertilization (ภาพที่ 40) มีแนวโนม
ทําใหแคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทองแดง และโบรอนในผลเพิ่มสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร

2) วิธีการจัดการธาตุอาหารสําหรับมะมวงนวลคํา ประกอบไปดวยธาตุอาหารหลัก ไดแก ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม โดยใสปุยไนโตรเจน และแคลเซียม ในระยะแตกใบออกดอก ผลเล็กและพัฒนาผล 
ใสปุยฟอสฟอรัสในระยะแตกใบและผลเล็ก ใสโพแทสเซียมในระยะแตกใบ ผลเล็กและพัฒนาผล สวนจุลธาตุ ไดแก เหล็ก 
สังกะสี ทองแดงและโบรอน จะใสปุยในระยะออกดอกและระยะพัฒนาผลเทานั้น

 2.2 การศึกษาวิธีการใหธาตุอาหารเพื่อแกไขปญหาอาการผิดปกติของผลผลิตมะมวงภายใตสภาวะนํ้า
ไมเพียงพอ โดยวิธี truck injection

  การใหธาตุแคลเซยีมโดยวธิเีจาะเขาลาํตน (ภาพท่ี 41) สงผลใหความเขมขนของแคลเซียมในใบใตชอผลและ
ในผลที่ระยะ 55-65 วันหลังดอกบานมีความเขมขนสูงกวากรรมวิธีควบคุม แตการใหแคลเซียมท่ีความเขมขนสูง 
(2.0 เปอรเซ็นต) ทําใหเกิดใบไหมและผลรวง

ภาพที่ 38 สภาพแปลงศึกษาผลกระทบของนํ้าที่มีผลตอระยะวิกฤตในการใหผลผลิตและคุณภาพขององุน

ภาพที่ 39 การเก็บตัวอยางดิน ภาพที่ 40 การใหปุยแบบ Deep root fertilization ภาพที่ 41 การเจาะลําตนเพื่อให
สารละลายธาตุอาหาร
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการใหนํ้าแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพสําหรับสตรอวเบอรรี เคพกูสเบอรรีบนพื้นที่สูง ชนิดละ 1 วิธีการ
2. แนวทางการจัดการน้ําในระยะวิกฤตที่มีผลตอผลผลิตองุนบนพื้นที่สูง จํานวน 1 แนวทาง
3. วิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะมวงบนพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ดําเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
มีวิธีการใหนํ้าและปุยสําหรับสตรอวเบอรรี เคพกูสเบอรรี และองุน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีขอมูล
การใหนํ้าที่มีผลตอระยะวิกฤตขององุนสําหรับใชในการวางแผนและปรับปรุงการใหนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางนอย 3 พื้นที่
2. เกษตรกรในพ้ืนทีด่าํเนนิการของมูลนธิโิครงการหลวงและสถาบันวจิยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู มวีธิกีารจัดการธาตุอาหาร
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัมะมวงบนพืน้ทีส่งู เพือ่นําไปปรบัใชในการเพิม่คณุภาพและลดการสญูเสยีผลผลติมะมวง อยางนอย 
5 แหง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 นําเสนอผลงานในที่ประชุมไมผลโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย เชน การจัดอบรมการใหนํ้าและปุยแกไมผล
แบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 2.2 จัดอบรมใหความรูเพื่อถายทอดการจัดการธาตุอาหารสําหรับมะมวงนวลคําบนพ้ืนท่ีสูง ใหกับเจาหนาที่
และเกษตรกรผูปลูกมะมวง
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9. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง

การเล้ียงผึง้ไดกลายเปนอาชพีทีส่าํคญัทางการเกษตรอาชีพหนึง่ทีส่ามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนจาํนวนมาก 
และมีการเลี้ยงผึ้งอยางแพรหลายจนกลายเปนอุตสาหกรรม ในการพัฒนาคุณภาพของน้ําผึ้งเกษตรกรใหความสําคัญตอ
การลดความช้ืนในนํ้าผึ้งเพื่อใหนํ้าผึ้งมีอายุการเก็บรักษาไดนาน รวมถึงมีรูปแบบผลิตภัณฑของน้ําผึ้งซึ่งควรตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภค ปจจบุนัผูบริโภคนยิมรบัประทานน้ําผึง้คอนหรอืรวงนํา้ผึง้ (Honey comb) โดยมคีวามเชือ่วาเปน
นํ้าผ้ึงแทจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต มีความสด และสะอาด นอกจากนี้การจําหนายน้ําผึ้งแบบคอนน้ันยังสามารถ
เพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑของนํ้าผึ้งเพราะมีราคาสูงกวาการจําหนายนํ้าผึ้งปกติ อีกทั้งมีความตองการในทองตลาดสูง ราคา
การจําหนายนํ้าผึ้งแบบรวงนํ้าผึ้งกิโลกรัมละ 1,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาจําหนายนํ้าผึ้งแบบเหลวปกติอยูที่กิโลกรัมละ 
250-300 บาท ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑจากผึ้งไดเปนอยางดี และถึงแมวาการเลี้ยงผึ้งจะทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นก็ตาม แตเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งก็พบปญหาทําใหเกษตรกรไมสามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้งได เชน วิธีการเลี้ยง
ที่เหมาะสมกับพื้นท่ีสูง การจัดการศัตรูผึ้งที่สรางความเสียหายใหกับประชากรผึ้งมาก จึงศึกษาวิธีการปองกันกําจัดศัตรูผึ้ง
เพือ่ชวยลดปญหาการสญูเสยีทีเ่กดิจากศัตรูผึง้ได ตนแบบลงัเลีย้งผึง้พนัธุแบบคอนนํา้ผึง้สาํเรจ็รปู 2 ชัน้ และวิธกีารลดความช้ืน
นํ้าผึ้งที่เหมาะสมกับคุณภาพ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้งไดทดสอบวิจัยรวมกับเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง
ใน 4 พื้นที่ ไดแก หวยเปา ปาแป ปางมะโอ และสบเมย (ภาพที่ 42) ดังนี้

1. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมบน
พื้นที่สูง

 ประกอบดวย การเลอืกไมในการสรางลงัไมประกอบ 
การใชไขผึ้งธรรมชาติเพ่ือลอผึ้งโพรง ระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ในการลอผึง้ ตาํแหนงการวางลังผึง้ วธิกีารเก็บนํา้ผึง้ใหสะอาด
และมีคุณภาพผานการคัดแยกหลอดรวงผึ้ง และการใชถัง
กรองนํา้ผึง้แบบ strainer เทคโนโลยกีารเลีย้งผึง้บนพืน้ทีส่งูนี้
ทาํใหเกษตรกรสามารถเพาะเล้ียงขยายผ้ึงในแปลงปลูกพชืได
อยางเหมาะสม อีกทั้งไดนํ้าผึ้งที่มีมูลคาสามารถสรางรายได
ไดอยางยั่งยืน

2. การสํารวจศัตรูผึ้งที่พบมากบนพื้นที่สูง
 ไดแก หนอนกินไขผึ้ง ตอหัวเสือ (ภาพท่ี 43) แตน 

และมด วิธีการจัดการและการปองกันแมลงศัตรูผึ้งควรใช
วธิกีารจัดการหลายๆ วธิ ีเชน วธิกีลโดยใชอปุกรณ ไดแก สวงิ 
ไมตียุงไฟฟา รวมกับการใชเหยื่อลอ เชน ชิ้นเนื้อไมชุบ
สารเคมี วางลอรอบๆ บริเวณรังผึ้งโพรง เปนวิธีการที่ดีที่สุด 
การใชสารเคมี เชน ผงกันมด (ซันเจี่ย) สามารถโรยรอบๆ รัง 
รัศมไีมเกิน 2 เมตร รวมกับการทานํ้ามันขี้โลรอบๆ ขาตั้งรัง
ไดผลมากท่ีสุด แตไมสามารถใชสารเคมีอื่นๆ ฉีดพน และ
ทารอบๆ ลังได

ภาพที่ 42 การเล้ียงผึ้งโพรงรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 43 ตัวตอ แมลงศัตรูสําคัญของผึ้งบนพื้นที่สูง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 1 เทคโนโลยี
2. วิธีการปองกันศัตรูผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นท่ีสูง จํานวน 1 วิธี
3. ตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุรูปแบบคอน จํานวน 1 รูปแบบ
4. วิธีการลดความชื้นของนํ้าผึ้งจากผึ้งโพรง จํานวน 1 วิธี
5. จดลขิสทิธิค์ูมอืการเล้ียงผึง้โพรงและวิธกีารเก็บเกีย่วนํา้ผึง้ใหมคีณุภาพตามมาตรฐานโครงการหลวง จาํนวน 1 เรือ่ง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูเลีย้งผึง้พนัธุและผึง้โพรงดวยเทคโนโลยใีนการเลีย้งผึง้พนัธุและผึง้โพรงทีเ่หมาะสม ตลอดจน
มีวิธีการปองกันศัตรูผึ้ง วิธีการลดความชื้นของนํ้าผึ้ง เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพนํ้าผึ้ง รวมถึงเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
จากผึ้ง สามารถสรางความย่ังยืนของอาชีพการเลี้ยงผึ้งใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) เทคโนโลยีการเล้ียงผึ้งและชันโรงเพ่ือสรางนํ้าผึ้งที่มีเอกลักษณ สามารถสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน
บนพื้นที่สูง
  2) การศึกษาและพัฒนาวิธีการปองกันศัตรูผึ้งแบบผสมผสานรวมกับเกษตรกร
  3) ศึกษาและพัฒนาตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุแบบคอนนํ้าผึ้งสําเร็จรูป 2 ชั้น สําเร็จรูปรวมกับเกษตรกร
  4) ทดสอบเทคโนโลยีการลดความช้ืนในนํ้าผึ้งท่ีเหมาะสมรวมกับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 จัดทําสื่อคูมือ การเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 2,000 เลม เพื่อใชประกอบการจัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหแกเกษตรกร เจาหนาที่ สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวง

ภาพที่ 44 รวงนํ้าผ้ึงสําเร็จรูปจากการเล้ียงผึ้งจาก
ตนแบบลังเล้ียงผึ้งพันธุแบบคอนน้ําผ้ึงสําเร็จรูป 2 ชั้น

ภาพที่ 45 วิธีการลดความช้ืนนํ้าผ้ึงโดยใชหมอระเหย
ความช้ืนแบบปดและแบบเปดอยางงาย

3. ตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุแบบคอนน้ําผึ้งสําเร็จรูป 2 ชั้น 
ที่ทําจากไมทองถิ่นบนพื้นที่สูง

 ไดแก มะมวง ฉําฉา ไมกระทอน ไมตอง ไมกอ ใชเพาะ
ขยายพันธุผึ้ง 3-6 เดือน สามารถใชเลี้ยงผึ้งพันธุเพื่อไดผลิตภัณฑ
รูปแบบใหมแบบคอนนํ้าผึ้งสําเร็จรูป หรือรวงนํ้าผึ้งสําเร็จรูปไดอยาง
เหมาะสม (ภาพที่ 44)

4. วธิกีารลดความชืน้นํา้ผึง้โดยการระเหยความชืน้ผานนํา้
สะอาดในระบบปดและระบบเปด ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส

 มีอัตราการระเหยมากท่ีสุดที่ 5.9 และ 6.2 กรัมตอชั่วโมง 
มีความชื้นจาก 20.6 %RH ลดลงไดถึง 18 %RH และมีความหวาน
เพิ่มขึ้นจาก 77.9 เพิ่มขึ้นถึง 80.5 %Brix ซึ่งผานมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าผึ้งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) ป พ.ศ. 2543 
(ภาพที่ 45)
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10. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรียในพื้นที่
โครงการหลวง

มลูนิธโิครงการหลวงสงเสรมิการปลกูผกัอนิทรยีมาตัง้แตป พ.ศ. 2545 ทัง้นีใ้นดานการผลติยงัพบปญหาปรมิาณผลผลติ
ลดลง มีการเขาทําลายของโรคและแมลง อีกทั้งพันธุที่ใชยังไมเหมาะสมกับพื้นที่สูง และยังไมเปนไปตามมาตรฐานเกษตร
อนิทรีย รวมถงึการผลติพชืในระบบเกษตรอนิทรยีนัน้ไมสามารถทีจ่ะใชปุยเคมไีด การวจิยัเพือ่ใหไดองคความรูในการจดัการ
ดินเพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรียจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งโครงการวิจัยในป พ.ศ. 2563 นี้เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาตางๆ 
ที่กลาวมาขางตน เพื่อใหการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีพันธุพืชผักท่ีเหมาะสมกับพื้นที่สูง 
มีเมล็ดพันธุอินทรียเพื่อใชในระบบอินทรีย และมีระบบการจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับพืชอินทรีย เกษตรกรสามารถผลิต
พืชผักในระบบเกษตรอินทรียไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลิตผลที่มีปริมาณและคุณภาพที่สูงตรงความตองการของตลาด 
ซึ่งการดําเนินงานวิจัยในป พ.ศ. 2563 สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบและคัดเลือกพันธุพืชภายใตระบบเกษตรอินทรีย
 มีการทดสอบพันธุทั้งหมด 5 ชนิดพืช ไดแก
 1.1 ผักกาดกวางตุง จากการทดสอบพบวา พันธุโชวจีนใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีทั้ง 3 ฤดูกาล โดยในฤดูหนาว

พบการแทงชอดอกเล็กนอยเมื่อเทียบกับพันธุอื่นๆ (ภาพที่ 46)
 1.2 แตงราน จากการทดสอบพบวา ทั้ง 5 พันธุใหผลผลิตที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน พันธุซุปเปอรโนวามีปริมาณ

ผลผลิตมากที่สุด ในขณะที่พันธุบิ๊กกรีนมีลักษณะผลที่ตรงสวย
 1.3  ถัว่แขก พบวา ในดานของการเจรญิเตบิโต พนัธุ RPF1 มลีกัษณะท่ีด ีแตทัง้นีใ้นชวงการทดสอบเกิดการระบาด

ของโรคและแมลงทําใหไมไดผลผลิต และในฤดูรอนดอกรวงโดยไมไดรับการผสม
 1.4 กระเจ๊ียบเขียว พบวา พันธุแมโจตนเตี้ยเก็บผลผลิตไดงาย โดยมีความสูง 80-120 เซนติเมตร ในขณะที่พันธุ 

Syngenta 102 และ 152 ออกดอกชากวาพันธุอื่น 2-3 วัน แตเก็บผลผลิตไดนานกวาพันธุอื่นๆ
 1.5 ผักกาดหัว จากการทดสอบพบวา พันธุ H.B. Everest ลงหัวเร็วกวาพันธุอื่นๆ หัวมีลักษณะอวบใหผลผลิตดี

ในฤดูฝน
2. การศึกษาปริมาณความตองการธาตุอาหารของผักอินทรีย
 ไดทําการศึกษาการจัดการธาตุอาหารจํานวน 3 ชนิดพืช โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกรท่ีไดจากการ

สัมภาษณ (ภาพที่ 47) ดังนี้
 2.1 แครอท ตามวิธีของเกษตรกรจะมีการใสปุยอินทรียซากุระ 1 ครั้งหลังปลูก 1 เดือน จากผลวิเคราะหดิน

ในแปลงปลูกสวนมากพบวา ดินมีความเปนกรดเล็กนอย มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก ปริมาณธาตุอาหาร เชน P K Fe Cu 
Mg Zn ที่สูง แตมี B ตํ่า เมื่อวิเคราะหธาตุอาหารในพืช พบมีปริมาณ Cu และ B ไมเพียงพอในพืช

 2.2 เบบี้แครอท การจัดการตามวิธีของเกษตรกรมีการใสปุยหมัก 1 ครั้งหลังปลูก 1 เดือน พบดินมีความเปนกรด
เล็กนอย-มาก ปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางสูง K Fe Mg Mn Zn สูง P Cu และ B ตํ่า-ตํ่ามาก เมื่อวิเคราะหในใบพืชพบวา 
ธาตุ B มีปริมาณไมเพียงพอ

 2.3 ฟกทองญี่ปุน ตามวิธีของเกษตรกรมีการใสปุยหมัก 1 ครั้ง เมื่อฟกทองญ่ีปุนอายุได 30 วัน โดยใชในปริมาณ 
2-3 กํามือ/ตน พบดินเปนกรดเล็กนอย-ปานกลาง มีธาตุ P K Fe Mg Cu สูง Ca B ตํ่า-ตํ่ามาก เมื่อวิเคราะหปริมาณธาตุ
อาหารในใบพืช พบ N P และ B ไมเพียงพอ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุผักกาดกวางตุง ผักกาดหัว ถั่วแขก แตงราน และกระเจ๊ียบเขียว จํานวน 1 พันธุตอชนิด ที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย ในแตละฤดูกาล
2. ขอมูลปริมาณความตองการธาตุอาหารของผักอินทรีย จํานวน 3 ชนิด

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียและมูลนิธิโครงการหลวง 17 ศูนย/สถานี นําพันธุผักกาดกวางตุง ผักกาดหัว ถั่วแขก 
แตงราน และกระเจ๊ียบเขียว ที่เหมาะสมสําหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรียในแตละฤดูกาล และองคความรูในการ
จัดการธาตุอาหารในผักอินทรียที่เหมาะสมไปปรับใชในการปลูกผักอินทรีย และจําหนายเปนรายไดเพิ่มขึ้น

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงวิชาการ

 การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมผักอินทรียมูลนิธิโครงการหลวงและงานประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 

ภาพที่ 46 แปลงทดสอบพันธุกวางตุงในฤดูหนาว ภาพที่ 47 การสัมภาษณการปลูกและการใสปุยฟกทองญี่ปุน
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11. โครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

มันเทศญี่ปุนเปนพืชที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสรางรายได เนื่องจากเปนพืชที่ใช
นํ้านอย สามารถทนแลงไดดี มีคุณคาทางโภชนาการสูง ตลาดในประเทศมีความตองการ และสามารถปลูกทดแทนพืชท่ีมี
ราคาตํา่ได แตยงัมขีอจาํกดัในดานพนัธุซึง่มจีาํนวนนอย ทาํใหเกษตรกรมทีางเลอืกนอยสาํหรบัการปลกูในพืน้ท่ีทีม่รีะดบัความสงู 
สภาพภูมิอากาศ และชวงเวลาที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังขาดองคความรูในการปลูกมันเทศญี่ปุนที่ถูกตองและเหมาะสมกับ
พืน้ทีส่งูตลอดจนการจัดการทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะการปลูกในฤดฝูน มนัเทศญีปุ่นจะเจริญเตบิโตเฉพาะทางใบ ไมลงหวั รวมทัง้
ปญหาที่พบในการปลูกมันเทศญี่ปุน คือ การเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ (sweet potato weevil) ทําใหมันเทศญี่ปุน
มีกล่ินเหม็น รสขม ไมเปนที่ตองการของผูบริโภค และปญหาเร่ืองหัวมันเทศงอกในชวงของการเก็บรักษา ซึ่งเกิดจากการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสม จึงไดดําเนินงานวิจัยเพื่อแกปญหาดังกลาว สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบพันธุมันเทศญี่ปุนเนื้อสีสมที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
 ปลูกทดสอบพันธุมันเทศญี่ปุนเนื้อสีสม 5 พันธุ ในพื้นที่ 3 ระดับความสูง คือ หวยเขยง (300 MSL) สถานีฯ 

ปางดะ (700 MSL) และ สถานีฯ อางขาง (1,000 MSL) ผลการทดสอบพบวา ในพื้นที่หวยเขยง (300 MSL) พันธุที่ใหปริมาณ
ผลผลิตสูง คือ พันธุ OR_Switzerland ที่อายุการเก็บเก่ียว 90 วัน (4.66 ตันตอไร) ในพื้นที่ปางดะ (700 MSL) พันธุที่ให
ปริมาณผลผลิตสูง คือ พันธุ OR_phichit และ OR_Switzerland (6.72 และ 5.51 ตันตอไร ตามลําดับ) และในพื้นที่สถานีฯ 
อางขาง (1,000 MSL) พันธุที่ใหปริมาณผลผลิตสูง คือ พันธุ OR_Switzerland (5.05 ตันตอไร) (ภาพที่ 48)

2. การทดสอบ ประเมินลักษณะ และคัดเลือกพันธุมันเทศทนทานดวงงวงมันเทศ
 พบการเขาทาํลายของดวงงวงมันเทศท้ังในระดับผวิและระดับภายใน ในแตละพันธุมจีาํนวนหัวมนัเทศท่ีมคีณุภาพ

ดี ไมพบการเขาทําลายเฉลี่ย 6.67-46.67 เปอรเซ็นต จํานวนหัวมันเทศที่พบการเขาทําลายเพียงระดับผิวเฉลี่ย 14.28-100 
เปอรเซ็นต และจํานวนหัวมันเทศที่พบการเขาทําลายระดับภายใน 13.33-100 เปอรเซ็นต โดยมีมันเทศ 18 พันธุที่ไมพบการ
เขาทําลายและพบการเขาทําลายเพียงระดับผิว โดยมีจํานวนหัวมันเทศท่ีมีคุณภาพดีเฉล่ียมากกวา 50 เปอรเซ็นต ไดแก 
Sp 36, 40, 41, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 65, 66, 69 และ 70 (ภาพที่ 49)

3. การศึกษาวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนในฤดูฝน
 มันเทศพันธุ Sp 49 (เนื้อสีเหลือง) ที่ฉีดพนดวยคารบอเนต มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด คือ 2.34 ตันตอไร สําหรับ

พันธุ Sp 61 (เนื้อสีมวง) ในกรรมวิธีฉีดพนดวยคารบอเนต มีปริมาณผลผลิต 1.46 ตันตอไร ซึ่งมากกวากรรมวิธีอื่นๆ ในพันธุ
เดียวกัน (ภาพที่ 50)

4. การศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย
 จากผลการสํารวจความเสียหายหลังการเก็บเก่ียวของมันเทศญ่ีปุนหลังจากแนะนําวิธีปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว

ทีเ่หมาะสมเพือ่ลดความสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่วในหวงโซอปุทาน ของศนูยพฒันาโครงการหลวงแมทาเหนอื และหมอกจาม 
พบวา มนัเทศญีปุ่นมคีวามเสียหายหลงัการเก็บเกีย่วอนัเกดิจากการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ และมีผลผลิตท่ีมขีนาดเล็ก
นํ้าหนักไมถึงเกณฑคุณภาพข้ันต่ําลดลง (ภาพที่ 51)

5. การทดสอบสาธิตการปลูกมันเทศญี่ปุนเพื่อประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญ่ีปุน
 ในพื้นที่ศูนยฯ เลอตอ พบวา พันธุ Sp 49 ใหผลผลิต 2,177.81 กิโลกรัมตอไร และพันธุ Sp 61 ใหผลผลิต 

2,548.80 กิโลกรัมตอไร ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แมจริม พบวา มันเทศญี่ปุนพันธุ Sp 61 ใหผลผลิต 1,500 กิโลกรัม
ตอไร จากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรกรมีความพึงพอใจ และตองการปลูกมันเทศญี่ปุนเพื่อสรางรายได 
(ภาพที่ 52)
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ภาพที่ 48 ผลผลิตมันเทศญ่ีปุนเนื้อสีสม

ภาพที่ 50 แปลงทดสอบวิธีการปลูกมันเทศในฤดูฝน

ภาพที่ 49 ลักษณะการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ

ภาพที่ 51 เสนอแนะกระบวนการปรับปรุงการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุนของเกษตรกร

ภาพที่ 52 การเก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุนในงานทดสอบเทคโนโลยี
มันเทศญี่ปุน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุมันเทศญ่ีปุนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง 3 ระดับความสูง จํานวน 3 พันธุ
2. ขอมูลเบื้องตนของพันธุมันเทศญี่ปุนที่ทนทานดวงงวงมันเทศ จํานวน 1 เรื่อง
3. วิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนในฤดูฝนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ
4. วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 มลูนธิโิครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงูนาํพนัธุมนัเทศทีม่คีวามเหมาะสมกบัพืน้ท่ีสงู วธิกีารปลกู 
การดแูลรักษา ตลอดจนการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วมนัเทศญีปุ่นท่ีเหมาะสม ไปสงเสรมิใหเกษตรกรในการเพิม่ผลผลิต 
ลดการสูญเสีย และมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมใน 5 พื้นที่

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) นําองคความรู พันธุ และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญ่ีปุนตั้งแตการเตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษา 
จนกระท่ังถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ไปตอยอดสูงานสงเสริม
  2) นําขอมูลเบื้องตนของพันธุ มันเทศญี่ปุ นที่ทนทานดวงงวงมันเทศ ไปตอยอดในงานปรับปรุงพันธุ
มันเทศญี่ปุน
  3) นําองคความรูวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนในฤดูฝน ไปตอยอดสูงานสงเสริมในพื้นที่ที่มันเทศมีอาการเฝอใบ
 1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
  นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง และที่ประชุมวิชาการอื่นๆ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย

  จัดงานถายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญ่ีปุ น (Field Day) ในวันศุกรที่ 28 กุมภาพันธ 2563 
ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
 2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
  1) จดัทําคูมือมันเทศญี่ปุน
  2) เผยแพรขอมูลในรูปบทความผานเว็บไซตของ สวพส. 
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12. โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สําคัญบนพื้นที่สูง

การจัดการผลิตผลพืชผกัของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวงยังพบการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว
เมื่อผลิตผลถูกสงไปยังศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม เชน อาการเหี่ยว ขอบใบเหลือง ชํ้า และเนาเละ เปนตน 
ซึง่มผีลตออายกุารเก็บรกัษาหรืออายกุารวางจําหนายของพชืผกั ทาํใหโอกาสทางการตลาดลดลง ในป พ.ศ. 2562 ไดดาํเนนิการ
ศึกษากระบวนการจัดการหลังเก็บเก่ียวของผลิตผลพืชผักในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 8 แหง ไดแก 
แมสลอง ขุนสถาน ถํ้าเวียงแก ปากลวย ปางหินฝน ปาแป ผาแตก และหวยเปา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานครบถวน รองรับ
ผลิตผลของเกษตรกรครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 จึงดําเนนิการเพิ่มเติมอีก 4 แหง ไดแก วาวี นํ้าแขวง นํ้าเคิม 
และแมมะลอ เนื่องจากมีการจัดการผลผลิตตามบริบทของแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน จึงตองมีการศึกษาเพื่อลดการสูญเสีย
ผลิตผลพืชผักใหเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ ตั้งแตแปลงปลูกของเกษตรกรจนถึงศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อนําไปวางแผนการปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเก่ียวใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของมูลนิธิ
โครงการหลวง และชวยลดการสูญเสียในกระบวนการจัดการผลิตผล รวมทั้งการวางแผน การจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรือ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับสนับสนุนกลุมเกษตรกรใหสามารถบริหารจัดการผลิตผลไดอยางเหมาะสม สรุปผลการดําเนินงาน 
ดังนี้

1. การสาํรวจคณุภาพและการสญูเสยีของผกัในแปลงปลกูผกัของเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวงท่ีผลิตและสงผักใหมูลนิธิโครงการหลวง พบวา ผักแตละชนิดมีคุณภาพ ปริมาณการสูญเสีย และสาเหตุ
ทีท่าํใหผกัเกดิการสญูเสยีในแปลงปลกูผกัของเกษตรกรแตกตางกนั และถงึแมวาเปนผกัชนดิเดยีวกนัแตมเีกษตรกรผูผลติหรอื
สถานที่ผลิตแตกตางกัน มีผลทําใหผักมีคุณภาพและการสูญเสียของผักในแปลงปลูกแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเขตกรรม 
การดูแลรักษา สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และวิธีการจัดการกอนการเก็บเก่ียวผักตางๆ ของเกษตรกรแตละรายหรือพื้นที่
แตละแหง

 การสํารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ที่เกิดขึ้นในระหวางการเคลื่อนที่ของผักตั้งแตแปลงปลูกของ
เกษตรกรจนถึงศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม และอายุการเก็บรักษาผัก (การวางจําหนาย) ดังตารางที่ 12

ตารางที่ 12 การสญูเสยีหลงัการเก็บเกีย่วของผกัระหวางการเคล่ือนท่ีของผกัตัง้แตแปลงปลกูของเกษตรกรจนถึงศนูยผลิตผล
โครงการหลวง

การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

วาวี นํ้าแขวง นํ้าเคิม แมมะลอ

ผักกาดขาว

ปลี

คะนา

ฮองกง

พริกหวาน

สีเหลือง

พริกหวาน

สีแดง

มะเขือเทศ    

เชอรรีแดง

มะเขือเทศ
เชอรรีแดง 

(บาน

นํ้าแพะ)

มะเขือเทศ

เชอรรีแดง 

(บาน
นํ้าเคิม)

มะเขือเทศ

โทมัส

มะเขือมวง

กานเขียว

1. ตําแหนงในโซอุปทาน (%)

1.1 แปลงปลูกของเกษตรกร 0.00 0.00 12.92 15.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 บานเกษตรกร - - - - - 14.47 3.39 3.70 35.67

1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

34.57 63.65 3.65 2.03 85.44 1.97 1.28 - -

1.4 ศูนยผลิตผลโครงการหลวง

เชียงใหม

31.41 17.10 4.46 5.07 0.00 1.87 1.28 2.41 25.61

2. อายุการวางจําหนาย (วัน) 10.26 2.09 29.24 29.78 6.80 13.57 8.56 18.03 16.10
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1) สาเหตกุารสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่วบางประการเปนสาเหตทุีเ่กดิจากการจดัการกอนการเกบ็เกีย่ว ดงันัน้การจดัการ

กอนการเก็บเกี่ยวจึงมีความสําคัญตอการแกไขปญหาการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว
2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแตละแหงมีการเขตกรรมและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว

พืชชนิดเดียวกันไมเหมือนกัน ดังนั้นควรสรุปหาวิธีปฏิบัติที่ดี (best practices) สําหรับพืชแตละชนิด เพื่อพัฒนาใหมี
การจัดการในรูปแบบเดียวกัน

3) เกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวผักสงจําหนายสัปดาหละ 1 ครั้ง ทําใหผักมีอายุเกินดัชนีเก็บเก่ียว ซึ่งสงผลถึงคุณภาพและ
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ดังน้ันควรหารือกับโครงการหลวงเพื่อทําใหเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผักสงจําหนาย
ไดถี่ขึ้น

4) ควรเก็บเกี่ยวผักในชวงที่มีอุณหภูมิตํ่าของวันและหลังจากเก็บเกี่ยวไมควรวางผักไวกลางแดดหรือบริเวณที่มี
แสงแดดสองถึงได เพ่ือไมใหผักมีอุณหภูมิสูง รวมท้ังขณะเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผัก ควรทําดวยความ
ระมัดระวังและไมควรปลอยผักจากที่สูงลงสูภาชนะบรรจุ

5) ควรลดระยะเวลาการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวจนถึงขนสงผักใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงหรือ
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหมใหสั้นที่สุด

6) โรงคัดบรรจุของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงยังไมไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP 
การใหเกษตรกรคัดแยกชั้นคุณภาพผักและบรรจุผักในตะกราพลาสติกใหเสร็จเรียบรอยตั้งแตที่บานของเกษตรกร ซึ่งถือเปน
โรงคัดบรรจุขนาดเล็ก จึงไมแตกตางกับการนําผลิตผลมาจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักที่โรงคัดบรรจุ ดังนั้นควรใหเกษตรกร
คัดแยกชั้นคุณภาพและบรรจุผักในตะกราพลาสติกใหเสร็จเรียบรอยตั้งแตที่บานของเกษตรกร เพื่อลดขั้นตอนการจัดการ
ที่โรงคัดบรรจุและลดการสัมผัสผลิตผล

7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงท่ีมีโรงคัดบรรจุหรือโรงรวบรวมผลิตผลอยูแลว ควรปรับปรุงใหเปนไป
ตามหลักการระบบประกันคณุภาพ GMP เพ่ือพฒันาไปสูการขอรับรองระบบประกันคณุภาพ GMP สวนท่ียงัไมมโีรงคัดบรรจุ
ควรมีแผนการพัฒนาพื้นที่ใหมีโรงคัดบรรจุที่ถกูตองตามระบบประกันคุณภาพ GMP ในระยะยาว

8) โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงบางแหงมีพืน้ท่ีตัง้หางไกลจากศนูยผลติผลโครงการหลวงเชียงใหมมาก 
รวมท้ังมกีารขนสงผกัดวยรถขนสงทีไ่มมรีะบบทําความเย็น ดงันัน้จงึควรสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนทีป่ลกูผกัท่ีมคีวามทนทาน
ตอความเสียหาย

9) เจาหนาทีแ่ละเกษตรกรของโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงยังมคีวามเขาใจเร่ืองการจัดชัน้คณุภาพผัก
ไมตรงกันกับโครงการหลวง ดังนั้นควรทําความเขาใจใหตรงกัน โดยศึกษาจากคูมือ จัดอบรม หรือศึกษาดูงานที่ศูนยผลิตผล
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงทุกแหงเนนใหเกษตรกรคัดแยกช้ัน
คุณภาพผักเอง ซึ่งถือวาเปนวิธีการจัดการที่ดี

10) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงบางแหงมีพื้นที่อยูหางไกลจากศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหม ทําใหตองใชระยะเวลาในการขนสงผักนาน ตนทุนคาขนสงสูง และเสี่ยงกับการเกิดปญหาการสูญเสียหลังการ
เก็บเกี่ยวของผัก ซึ่งสงผลใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผักลดลง ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผัก
ที่สามารถจําหนายไดในพ้ืนที่หรือในพื้นที่ใกลเคียงที่มีระยะทางในการขนสงไมไกลมาก 
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
 ขอเสนอแนะวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียผลิตผลพืชผักของเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 4 พืน้ท่ี ตัง้แตแปลงปลูกจนถึงศนูยผลติผลโครงการหลวง จงัหวัดเชียงใหม

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรและเจาหนาที่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงไดขอเสนอแนะวิธกีารจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผักได และเปนแนวทางในการจัดการคุณภาพผลิตผล

หลังการเก็บเก่ียวใหไดมาตรฐานโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรและเจาหนาท่ีในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันและโอกาสทางการตลาดมากขึ้น

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 เกษตรกรและเจาหนาที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงที่ปลูกพืชผักนําขอเสนอแนะวิธีการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปปรับใช สามารถลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผักตลอดหวงโซอุปทานได อยางนอย 
20 เปอรเซ็นต

ภาพที่ 53 การสํารวจคุณภาพและการสูญเสียพืชผักของเกษตรกร

ภาพที่ 54 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพพืชผัก
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13. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสง

เบญจมาศเปนไมตัดดอกอันดับ 2 ที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง โดยมีมูลคาการจําหนายที่ผาน
ฝายตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง ในป พ.ศ. 2559-2560 เทากับ 9.47 และ 8.95 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งมีแหลงผลิต
ที่สําคัญ ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก หวยนํ้าริน ทุงหลวง แกนอย ขุนวาง และหนองเขียว เนื่องดวยเบญจมาศ
เปนไมตัดดอกที่มีความหลากหลายทั้งในดานลักษณะของดอกและสีดอก จึงทําใหเปนท่ีนิยมและตองการของตลาด
ในปริมาณมากอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหการผลิตเบญจมาศในเชิงการคามีผลผลิตของดอกจําหนายตลอดทั้งป จึงแบงชวง
การผลติออกเปน 2 ชวง คอื การผลิตในฤดูและนอกฤดู การผลิตในฤดกูาล คอื ชวงท่ีเบญจมาศออกดอกในเดือนพฤศจิกายน-
มีนาคม ซึ่งสามารถออกดอกไดเองเม่ือไดรับวันสั้นตามธรรมชาติ สวนการผลิตนอกฤดูกาล คือ ชวงท่ีเบญจมาศออกดอก
ในเดือนเมษายน-สิงหาคม ซึ่งชวงน้ีมีสภาพวันยาวจึงตองคลุมพลาสติกดําใหเกิดสภาพวันสั้นเพ่ือใหเบญจมาศออกดอกได 
สาํหรับพนัธุเบญจมาศไดรวบรวมและคัดเลอืกพนัธุ จาํนวน 15 พนัธุ ประกอบดวยพนัธุจากประเทศญ่ีปุน 4 พนัธุ จากไตหวนั 
6 พนัธุ และจากแหลงตางๆ ในประเทศไทย 5 พนัธุ และสามารถจําแนกกลุมพนัธุเบญจมาศ ดงันี ้กลุมของพันธุเบา (มจีาํนวน
คูใบระหวาง 1-20 คูใบ) จํานวน 5 พันธุ และกลุมของพันธุหนัก (จํานวนคูใบระหวาง 21-40 คูใบ) มีจํานวน 10 พันธุ 
และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการผสมติดในเบญจมาศ 30 พันธุ สามารถคัดเลือกเบญจมาศท่ีมีศักยภาพในการเกิดตาดอก 
จํานวน 15 พันธุ สําหรับการทดสอบในป พ.ศ. 2563 ไดแก การปลูกเพ่ือประเมินศักยภาพการออกดอกและคัดเลือก
พันธุเบญจมาศที่ปลูกภายใตสภาพวันยาวตามธรรมชาติ (ชวงฤดูรอน) และผสมกับพันธุการคา มุงปรับปรุงพันธุเบญจมาศ
ใหไมไวตอชวงแสง ซึ่งอาจจะชวยใหปลูกเบญจมาศไดตลอดท้ังป เพิ่มศักยภาพในการผลิต ความสามารถในการแขงขัน 
และนํามาซึ่งรายไดแกเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบและคดัเลือกพนัธุเบญจมาศทีส่ามารถออกดอกไดภายใตสภาพวนัยาวตามธรรมชาต ิ(ชวงฤดรูอน)
 จากการคัดเลือกพันธุเบญจมาศที่ไดจากการรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ ปลูกทดสอบ

ภายใตวันยาวตามธรรมชาติ (ฤดูรอน) พบวามี 6 พันธุ ที่สามารถพัฒนาดอกและบานดอกได ไดแก Kogiku Purple, Caro 
Pink, Carolene, Chiw Yang, Finland Pink และ Hong Wang Neang (ภาพที่ 55)

ภาพที่ 55 เบญจมาศ 6 พันธุที่บานดอกไดในชวงวันยาวตามธรรมชาติ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. พันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสง ไดแก พันธุ Kogiku Purple, Caro Pink, Carolene, Chiw Yang, Finland 
Pink และ Hong Wang Neang
2. เบญจมาศพันธุลูกผสมสามารถบานดอกไดภายใตสภาพแสงวันยาวตามธรรมชาติ คือ สายพันธุ CG1 และ OD1

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวงสามารถลดตนทุน ในการปลูกเบญจมาศนอกฤดู
2. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถลดตนทุนจากคาลิขสิทธิ์พันธุในการนําเขาจากตางประเทศ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ทดสอบพันธุลูกผสมเบญจมาศไมไวตอชวงแสง
   2) นําเสนอผลงานในท่ีประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ

ภาพที่ 56 ลักษณะดอกเบญจมาศพันธุลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ

2. การปรับปรุงพันธุเบญจมาศดวยวิธีการผสมขามระหวางพันธุเบญจมาศท่ีไมไวตอชวงแสงท่ีคัดเลือกกับพันธุ
การคา

 นําพันธุที่ไมไวตอชวงแสงที่ไดจากการคัดเลือก 2 พันธุ (Kogiku Purple และ Hong Wang Neang) ผสมขามกับ
พันธุการคา 3 พันธุ (Orange Day, Champange Golden และ Anet) พบวา สามารถพัฒนาตนเบญจมาศจากเมล็ดได 
2 สายพันธุ คือ สายพันธุ CG1 และสายพันธุ OD1 เมื่อปลูกทดสอบพันธุลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ ภายใตสภาพวันยาว พบวา 
ทั้ง 2 สายพันธุสามารถบานดอกไดภายใตสภาพแสงวันยาวตามธรรมชาติ ดังภาพที่ 56
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14. โครงการทดสอบพันธุกุหลาบที่นําเขาจากตางประเทศในระดับแปลงเกษตรกร

กุหลาบเปนไมดอกเศรษฐกิจที่สําคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่ชวยสรางรายไดแกเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ซึ่งในป 
พ.ศ. 2563 กุหลาบเปนไมดอกที่มีมูลคาการจําหนาย 10.7 ลานบาท มีเกษตรกรผูปลูก 60 ราย พื้นที่การผลิต 93.83 ไร 
โดยมีแหลงผลติกหุลาบทีส่าํคญั ไดแก สถานฯี อนิทนนท สถานฯี อางขาง และศนูยฯ ทุงเรา แตเนือ่งจากพนัธุกหุลาบทีม่ลูนธิิ
โครงการหลวงใชสงเสริมเปนพันธุกุหลาบที่นําเขาจากประเทศฮอลแลนด ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ทําใหปจจุบันกุหลาบบางพันธุ
ไมเปนที่ตองการของตลาด มูลนิธิโครงการหลวงจึงไดนําเขากุหลาบพันธุใหมในป พ.ศ. 2558 อีกจํานวน 42 พันธุ โดยปลูก
ทดสอบในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตอมาในป พ.ศ. 2559-2561 ไดปลูกทดสอบพันธุกุหลาบเพ่ือ
ศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตในสภาพแปลงปลูกจริง และคัดเลือกพันธุกุหลาบที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ ผลการ
ทดสอบกุหลาบพันธุใหมที่เหมาะสมในสภาพแปลงปลูกจริง พบวา (1) สถานีฯ อางขาง ไดแก พันธุ Red Crown, พันธุ 
Dolomiti, พันธุ Sweet Dolomiti และ พันธุ Jumilia (2) สถานีฯ อินทนนท ไดแก พันธุ Red Crown, พันธุ Sweet 
Dolomiti, พันธุ Candy Avalanche และ พันธุ Cloud (3) ศูนยฯ แมโถ ไดแก พันธุ Formidable, พันธุ Santorini, 
พันธุ Pink Avalanche, พันธุ Sorbet Avalanche และ พันธุ All 4 Love และ (4) สถานีฯ ปางดะ ไดแก พันธุ Ice Bear, 
พันธุ Lovely Dolomiti, พันธุ Jumilia และ พันธุ Peach Avalanche กอปรกับปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีนโยบาย
ลดการส่ังซ้ือพันธุพืชจากตางประเทศ และเพ่ิมการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุพืชขึ้นใชเอง แตการปรับปรุงพันธุพืชตองใช
ระยะเวลานาน 5-8 ปหรือมากกวา ดังนั้น จึงมีแนวทางโดยทดสอบพันธุกุหลาบที่เคยนําเขามาแตยังไมเคยผานการทดสอบ
ในระดบัแปลงเกษตรกรเพ่ือคดัเลอืกสาํหรบัใชในการสงเสรมิ และวจิยักุหลาบพนัธุใหมทีป่รบัปรงุพนัธุโดยมลูนธิโิครงการหลวง 
โดยศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของกุหลาบจํานวน 6 กลุมสี 27 พันธุ ในสภาพแปลงปลูกจริง ประเมินความ
พงึพอใจของผูเกีย่วของกอนออกสูงานสงเสรมิรวมกบัเกษตรกร อกีท้ังมลีกัษณะตรงตามความตองการของตลาดและสามารถ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของกุหลาบที่คัดได 6 กลุมสี จํานวน 27 พนัธุ ในสภาพแปลง
ปลูกจริง (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท)

 กุหลาบพันธุใหมที่คัดเลือกสําหรับสงเสริมในพ้ืนท่ีมูลนิธิโครงการหลวง และตรงตามความตองการของตลาด 
สามารถคัดเลือกพันธุที่เหมาะสมไดดังนี้

 - กลุมดอกสีแดง ควรปลูกพันธุ Fuego
 - กลุมดอกสีขาว ควรปลูกพันธุ Ice Bear
 - กลุมดอกสีชมพูออน ควรปลูกพันธุ Lovely Dolomiti
 - กลุมดอกสองสี ควรปลูกพันธุ Jumilia
 - กลุมดอกสชีมพูเขม ควรปลูกพันธุ Club Pink
 - กลุมดอกเหลือง-สม-พีช ควรปลูกพันธุ Peach Avalanche
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
 พันธุกุหลาบที่มีศักยภาพการผลิตบนพ้ืนที่สูง และตรงตามความตองการของตลาดโครงการหลวง 6 กลุมสี ไดแก 
Fuego, Ice Bear, Lovely Dolomiti, Jumilia, Club Pink และ Peach Avalanche

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง มีรายไดจากการปลูกดอกกุหลาบพันธุใหม

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 นําเสนอผลงานในท่ีประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 สงมอบพันธุกุหลาบใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสงเสรมิใหแกเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงตอไป

ภาพที่ 57 พันธุ Fuego

ภาพที่ 60 พันธุ Jumilia

ภาพที่ 58 พันธุ Ice Bear

ภาพที่ 61 พันธุ Club Pink

ภาพที่ 59 พันธุ Lovely Dolomiti

ภาพที่ 62 พันธุ Peach Avalanche
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15. โครงการศึกษาการผลิตวานสี่ทิศเพื่อตัดดอกเปนการคา

วานสี่ทิศเปนไมดอกประเภทหัว มีดอกขนาดใหญ สีสันสวยงาม สามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตก่ึงรอนจนถึงเขตรอน 
ในตางประเทศวานสี่ทิศมีการจําหนายในรูปไมตัดดอก ซึ่งในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณการจําหนายวานส่ีทิศในตลาดประมูล 
Flora Holland จํานวน 44.7 ลานชอ (AIPH, 2016) แตในประเทศไทยยังไมมีการใชประโยชนหรือจําหนายวานสี่ทิศแบบ
ไมตดัดอก แตมกีารใชประโยชนหรือจําหนายในลักษณะไมกระถางในปริมาณไมมากนัก ดงันัน้การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยววานสี่ทิศใหเหมาะสม จะชวยสรางโอกาสทางการตลาดและเปนไมดอกทางเลือก
ชนิดหนึ่งใหกับเกษตรกรได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาวิธีการใหนํ้ารวมกับอัตราการใหปุยตอการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของวานสี่ทิศ
 การผลติหวัพนัธุวานสีท่ศิ ดวยวธิกีารใหนํา้และอตัราการใหปุยทีเ่หมาะสมตอการเจรญิเตบิโตและคณุภาพหวัพนัธุ 

คือ ใหนํ้า 100% ETc + ปุย 5.0 กรัม ทําใหตนมีการเจริญเติบโตสูงสุด ประกอบดวย ความสูง 63.5 เซนติเมตร จํานวนใบ 
8.2 ใบ จํานวนหนอตอกอ 2.0 หนอ นํ้าหนักสดหัวพันธุ 511.47 กรัม และขนาดเสนรอบวงหัวพันธุหลังปลูก 31.9 เซนติเมตร

 ขณะที่การผลิตวานสี่ทิศเพื่อตัดดอกวิธีการที่ดีสุด คือ ใหนํ้า 75% ETc + ปุย 2.5 กรัม พบวามีความสูงตนและ
คุณภาพดอกดีที่สุด และเปนวิธีที่ประหยัดการใหนํ้าและปุย

2. การศึกษาระดับความสูงของพ้ืนที่ปลูกที่มีผลตอการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและคุณภาพหัวพันธุวานสี่ทิศ
 การปลูกเพื่อผลิตวานส่ีทิศแบบตัดดอก สําหรับผูปลูกที่ตองการใหดอกบานเร็ว ควรปลูกที่ระดับความสูงตํ่ากวา 

500 MSL เนื่องจากมีจํานวนวันตั้งแตปลูกถึงดอกบานนอยท่ีสุด (บานเร็วที่สุด) 45.9 วัน หากตองการปลูกเพ่ือใหไดดอก
ขนาดใหญ ควรปลูกที่ระดับความสูง 500 MSL ขึ้นไป

 สําหรับการปลูกเพ่ือผลิตหัวพันธุ ควรปลูกท่ีระดับความสูงมากกวา 1,000 MSL สงผลใหมีนํ้าหนักสดหลังปลูก
สูงที่สุด 200.04 กรัม

3. การศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการปกแจกันของวานสี่ทิศตัดดอก
 การใช 8-HQS 200 มิลลิกรัมตอลิตร + นํ้าตาล 2 เปอรเซ็นต + AgNO3 + แชนาน 10 ชั่วโมง สงผลใหดอก

วานสี่ทิศมีอายุปกแจกันนานท่ีสุด (9.3 วัน)
4. การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของวานสี่ทิศ (ไมกระถาง ไมตัดดอก) ทั้งในและตางประเทศ
 กลุมผูบริโภคในประเทศ พบวา วานส่ีทิศแบบกระถางเปนที่ตองการแกกลุมบุคคลทั่วไปรอยละ 46.5 ในขณะที่

วานสี่ทิศแบบตัดดอกเปนที่ตองการแกกลุมผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมดอกรอยละ 52.3 สําหรับวานสี่ทิศท่ีไดรับความนิยม
มากที่สุด คือ วานสี่ทิศดอกสีแดง (ประมาณรอยละ 31) วานสี่ทิศที่มีดอกชั้นเดียวหรือดอกซอนที่มีสีพื้น หรือไมมีลวดลาย 
(ประมาณรอยละ 41)

 กลุมผูบริโภคในประเทศญี่ปุน พบวา วานสี่ทิศแบบ
กระถางเปนทีต่องการมากสุดรอยละ 40 และลักษณะท่ีตองการ 
คือ ดอกช้ันเดียวรอยละ 75 ดอกแบบกลมรอยละ 67 และ
ดอกมีสีแดงรอยละ 51.7

ภาพที่ 63 วิธีการใหนํ้าตางระดับรวมกับอัตราการใหปุย
ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของวานส่ีทิศ 

พันธุ Red Lion
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการใหนํ้ารวมกับอัตราการใหปุยการผลิตวานสี่ทิศ คือ การผลิตเพื่อตัดดอก ใหนํ้า 75% ETc + ปุย 2.5 กรัม 
สําหรับการผลิตหัวพันธุใหนํ้า 100% ETc + ปุย 5.0 กรัม
2. ที่ระดับความสูงต่ํากวา 500 MSL เหมาะสําหรับผลิตวานสี่ทิศตัดดอก หากปลูกเพื่อผลิตหัวพันธุควรปลูกท่ีระดับ
ความสูงมากกวา 1,000 MSL
3. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการปกแจกันของวานสี่ทศิตัดดอก คือการใช 8-HQS 200 มิลลิกรัมตอลิตร 
+ นํ้าตาล 2 เปอรเซ็นต + AgNO3 + แชนาน 10 ชั่วโมง
4. กลุมผูบริโภคในประเทศ วานสี่ทิศแบบตัดดอกเปนท่ีตองการมากท่ีสุด สําหรับกลุมผูบริโภคในประเทศญี่ปุน 
วานสี่ทิศแบบกระถางเปนที่ตองการมากที่สุด

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย

1. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายวานสี่ทิศตัดดอก
2. เกษตรกรสามารถผลิตหัวพันธุวานสี่ทิศที่มีคุณภาพ จากขอมูลระดับความสูงท่ีเหมาะสมและอัตราการใหนํ้า
รวมกับอัตราการใหปุย ในการผลิตวานสี่ทิศตัดดอกและหัวพันธุ
3. ลูกคามีความพึงพอใจตออายุการปกแจกันของวานสี่ทิศตัดดอก

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 นําเสนอผลงานในท่ีประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
 จัดทําส่ือถายทอดองคความรูจากงานวิจัย เชน คูมือเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
วานสี่ทิศสําหรับไมตัดดอก 

ภาพที่ 64 ระดับความสูงของพื้นท่ีปลูกท่ีมีผล
ตอการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและคุณภาพหัวพันธุวานส่ีทิศ

พันธุ Clown

ภาพที่ 65 การยืดอายุการปกแจกันของวานส่ีทิศตัดดอก
พันธุ Carina ในแตละวิธีทดลอง หลังปกแจกันวันที่ 9
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16. โครงการศึกษาวิธีการเพ่ิมคุณภาพหัวพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดสงเสริมใหเกษตรกรจํานวน 12 รายปลูก
บัวดินเพื่อผลิตหัวพันธุ ซึ่งหัวพันธุบัวดินที่จําหนายผานตลาดมูลนิธิโครงการหลวงมีเพียง 2 พันธุ คือ Zephyranthes 
grandiflora LindI. และ Zephyranthes candida Herb. โดยเริม่สงเสรมิในป พ.ศ. 2558 เกษตรกรสามารถผลิตหวัพนัธุได 
2,180 หัว มูลคา 10,900.00 บาท (มูลนิธิโครงการหลวง, 2558) ในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 32,020 หัว 
คิดเปนมูลคา 147,947.50 บาท (มูลนิธิโครงการหลวง, 2559) แตปจจุบันปริมาณผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการของ
ตลาด ดังน้ันในป พ.ศ. 2561 จึงไดรวบรวมพันธุบัวดินจํานวน 15 พันธุ พบวา มีพันธุบัวดินที่แตกหนอดีและเหมาะสมสําหรับ
ผลิตหัวพันธุจําหนาย จํานวน 8 พันธุ สําหรับพันธุบัวดินที่มีจํานวนดอกตอตนมากและเหมาะสมสําหรับปลูกประดับแปลง
มีจํานวน 6 พันธุ อยางไรก็ตามหัวพันธุบัวดินที่ไดยังพบปญหาดานคุณภาพ โดยเฉพาะนํ้าหนักและขนาดหัวท่ียังไมพรอม
จําหนายสูตลาด ในป พ.ศ. 2562 ไดศึกษาวิธีการขยายพันธุบัวดินเพ่ือเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ พบวา วิธีการขยายพันธุแบบ
ผาหัว 2 ชิ้นตอหัว ทําใหบัวดินมีจํานวนหนอตอหัวมากที่สดุ และการใหปุยสูตร 10-20-30 (EC 1.9 mS/cm) (100 มิลลิลิตร
ตอกระถาง) และใหปุยชีวภาพไมคอรไรซารองกนหลุม + ใหปุยสูตร 10-20-30 (EC 1.9 mS/cm) (100 เปอรเซ็นตกระถาง) 
มีนํ้าหนักสดหัวพันธุรวมตอกอ (ใบ หัว ราก) และจํานวนหนอตอตนมากท่ีสุด นอกจากน้ีการเก็บรักษาหัวพันธุที่อุณหภูมิ 
5±3 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 เดือน ทําใหหัวพันธุบัวดิน จํานวน 9 พันธุ มีเสนผาศูนยกลางและความยาวหัวพันธุ
สูงสุด และจํานวนวันเฉลี่ยตั้งแตปลูกจนถึงงอกนอยสุด (งอกเร็ว) ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 จึงไดศึกษาความถี่ของการใหนํ้า
และปุยที่เหมาะสมตอคุณภาพหัวพันธุและการออกดอกของบัวดิน ระดับแสงที่เหมาะสมตอการพัฒนาหัวและการออกดอก
ของบัวดิน และศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาหัวพันธุบัวดิน เพื่อสรางองคความรูในการสนับสนุนใหเกษตรกร
ของมลูนธิโิครงการหลวงสามารถปลกูและจําหนายหวัพนัธุบวัดนิท่ีมคีณุภาพ นาํมาซึง่รายไดทีด่แีละความมัง่คงทางอาชีพตอ
ไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาผลของความถี่ของการใหนํ้าและปุยที่แตกตางกัน 3 ระดับตอการเจริญเติบโต คุณภาพดอก 
และคุณภาพหัวพันธุบัวดิน

 วิธีการใหนํ้าแบบเทปนํ้าหยดรวมกับปุยสูตร AB อัตรา 1:200 (1.9 mS/cm) สัปดาหละ 3 ครั้ง ทําใหพันธุบัวดิน
จาํนวน 3 พนัธุ มกีารเจริญเตบิโตสงูสดุ ไดแก (1) พนัธุ Full moon มคีวามสูง 28.53 เซนตเิมตร จาํนวนใบ 48.26 ใบ จาํนวน
ดอก 10.33 ดอกนํ้าหนักสดรวมตอกอ (หัว ใบ ราก) 75.76 กรัม และจํานวนหนอ 5.33 หนอ (2) พันธุ Eastern pearl 
มีความสูงตน 39.86 เซนติเมตร จํานวนใบ 50.26 ใบ จํานวนดอก 6.00 ดอก นํ้าหนักสดรวมตอกอ (หัว ใบ ราก) 65.26 กรัม 
และจํานวนหนอ 11.40 หนอ และ (3) พันธุ Pride of Singapore มีความสูงตน 37.80 เซนติเมตร จํานวนใบ 50.33 ใบ 
จํานวนดอก 6.20 ดอก นํ้าหนักสดรวมตอกอ (หัว ใบ ราก) 91.12 กรัม และจํานวนหนอ 5.33 หนอ 

2. การศึกษาผลของระดับความเขมแสง 3 ระดับตอการเจริญเติบโต คณุภาพหัวพนัธุ การออกดอก และคุณภาพ
ดอกของบัวดิน

 วิธีการไมพรางแสง (ใหแสงอาทิตย) เปนวิธีที่เหมาะสม พบวา ทําใหบัวดินพันธุ Full moon, Eastern pearl และ 
Pride of Singapore มีการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และคุณภาพหัวพันธุ ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีพรางแสง 50 และ 70 เปอรเซ็นต ที่สําคัญคือสามารถประหยัดตนทุน และพบวา บัวดินทั้ง 3 พันธุ
ในทุกวิธีมีเปอรเซ็นตการงอก 100 เปอรเซ็นต

3. การศึกษาผลของอุณหภูมทิีเ่กบ็รกัษาหัวพนัธุบวัดนิรวมกับระยะเวลาการเก็บรกัษาตอคณุภาพหัวพนัธุบวัดนิ
 อุณหภูมิและระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอการเก็บรักษาคุณภาพหัวพันธุบัวดิน คือ การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 และ 

5 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 เดือน ทําใหบัวดินพันธุ Full moon, Eastern pearl และ Pride of Singapore 
หลังเก็บรักษามีนํ้าหนักสดและเสนผาศูนยกลางหัวพันธุสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง และพบวา
คุณภาพหัวพันธุจะลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการใหนํ้าแบบเทปนํ้าหยดรวมกับปุยสูตร AB อัตรา 1:200 (1.9 mS/cm) สัปดาหละ 3 ครั้ง เหมาะสมตอ
การเพิ่มปริมาณดอกและคุณภาพหัวพันธุบัวดิน
2. วิธีการไมพรางแสง (ใหแสงอาทิตย) เหมาะสมตอการพัฒนาหัวและการออกดอกของบัวดิน
3. อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาคุณภาพหัวพันธุบัวดิน คือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 และ 
5 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 เดือน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตหัวพันธุบัวดินเพื่อจําหนาย
2. หัวพันธุบัวดินที่จําหนายมีคุณภาพดี จากการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสม ตลอดจนการเก็บรักษาหัวพันธุในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 นําเสนอผลงานในท่ีประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ

ภาพที่ 66 การใหปุย AB จํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห ภาพที่ 68 การเจริญเติบโตหลังเก็บรักษา 8 เดือน

ภาพที่ 67 ระดับความเขมแสง 3 ระดับตอคุณภาพ
หัวพันธุบัวดิน

73สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



17. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง

ไฮเดรนเยียเปนไมประดับที่ไดรับความนิยมในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทยนิยมปลูกเปน
ไมกระถางและจําหนายในประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงปรับปรุงพันธุไฮเดรนเยียไดสายพันธุใหม จํานวน 
3 สายพันธุ ไดแก ไฮเดรนเยียรหัส 027, 031 และ U1 ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีปลกูไฮเดรนเยียสายพันธุรหัส 031 แลวจํานวน 
19 ราย แหลงปลูกหลักอยูที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย จังหวัดเชียงใหม 
ในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณผลผลิตไฮเดรนเยีย 289,918 ชอ มูลคา 4,039,462 บาท และผลผลิตไฮเดรนเยียกระถาง 
1,066 กระถาง มลูคา 267,256 บาท การผลติไฮเดรนเยียในปจจบุนัมทีัง้ในรปูแบบไมกระถางและไมตดัดอก แตในประเทศไทย
มกีารผลติคอนขางนอยและพบปญหาเรือ่งอณุหภมูทิีย่งัไมเหมาะสมสาํหรบัการกระตุนใหเกดิตาดอกพรอมกัน จาํนวนชอตอ
กระถางนอย เทคนคิการผลิตตนเพือ่ใหจาํนวนก่ิงตอกระถางยงัมคีณุภาพตํา่ รวมถึงการผลติไฮเดรนเยยีตัดดอกทีย่งัไมแนนอน 
เชน มีจํานวนดอกมากในชวงที่ตลาดมีความตองการนอย การตัดแตงกิ่ง และสีของดอกที่ไมตรงตามความตองการตลาด 
ตลอดจนการจัดการเพ่ือใหดอกบานในชวงที่มีตลาดตองการมาก อีกทั้งอุณหภูมิที่เปนปจจัยสําคัญตอการสรางตาดอก 
หากสามารถกระตุนการสรางตาดอกของไฮเดรนเยียไดตามระยะเวลาที่กําหนด จะสามารถผลิตตนไฮเดรนเยียไดตลอดทั้งป 
ในป พ.ศ. 2563 จึงศึกษาผลของอุณหภูมิตํ่ารวมกับการใหสารจิบเบอเรลลินตอการกระตุนใหเกิดตาดอกของไฮเดรนเยีย 
อุณหภูมิตํ่าตอการชักนําใหเกิดตาดอกของไฮเดรนเยีย และผลของสารเคมีตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของ
ไฮเดรนเยีย เพือ่บงัคบัใหไฮเดรนเยียสรางตาดอกและออกดอกไดตลอดทัง้ป สงผลใหเกษตรกรในพ้ืนทีข่องมลูนธิโิครงการหลวง
และ สวพส. สามารถนําเอาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียเปนไมกระถางท่ีมีคุณภาพ ใหผลผลิตและจําหนาย
ไดตลอดทั้งป นํามาซึ่งรายไดและมีความมั่นคงทางอาชีพตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาผลของอุณหภูมิรวมกับการใหสารจิบเบอเรลลินตอระยะเวลา 2 ระยะ (30 และ 60 วัน) 
ตอการกระตุนใหเกิดตาดอกของไฮเดรนเยีย

 ไฮเดรนเยียที่ผานการเก็บที่หองควบคุมอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1 เดือน มีแนวโนมที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตไฮเดรนเยียเปนไมกระถางที่มีคุณภาพ โดยมีตนท่ีสมบูรณและกะทัดรัด มีเสนผาศูนยกลางดอกขนาดใหญ 
และใชระยะเวลาส้ันในการกระตุนตาดอก (ออกเร็ว) นอกจากนี้พบวาทุกวิธีมีเปอรเซ็นตการออกดอก 100 เปอรเซ็นต

2. การศึกษาผลของอุณหภูมกิลางวันและกลางคืนทีต่างกัน 2 ระดับ ตอการชักนาํใหเกดิตาดอก การเจริญเติบโต 
คุณภาพดอกของไฮเดรนเยีย

 ไฮเดรนเยียที่ผานการเก็บที่หองควบคุมอุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน 28/15 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 เดือน 
มีแนวโนมใหคุณภาพของตนไฮเดรนเยียสมบูรณและกะทัดรัดเหมาะสําหรับเปนไมกระถาง นอกจากมีเสนผาศูนยกลางดอก
ขนาดใหญ ใชระยะเวลาสั้นในการกระตุนตาดอก (ออกเร็ว) และเปอรเซ็นตการออกดอกมากกวา 50 เปอรเซ็นต

3. การศึกษาผลของสารเคมี 2 ชนิด ตอการเจริญเติบโต การออกดอก และคุณภาพดอกของไฮเดรนเยียกระถาง
 การใหสารโพแทสเซียมคลอเรต ที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร มีแนวโนมใหคุณภาพของตนไฮเดรนเยีย

สมบรูณและกะทดัรดัเหมาะสาํหรบัเปนไมกระถาง มเีสนผานศนูยกลางดอกขนาดใหญ ใชระยะเวลาสัน้ในการกระตุนตาดอก 
(ออกเร็ว) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และทุกวิธีมีเปอรเซ็นตการออกดอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
 วิธีการบังคับการออกดอกของไฮเดรนเยียกระถาง คือ การเก็บท่ีหองควบคุมอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 
เปนระยะเวลา 1 เดือน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายไฮเดรนเยียกระถาง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 นําเสนอผลงานในท่ีประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 สงมอบวิธีการการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสงเสริมใหแกเกษตรกรปลูกจําหนาย
ในเชิงพาณิชย 

ภาพที่ 69 ไฮเดรนเยียที่ผานการเขาตู
ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 

ระยะเวลา 1 เดือน

ภาพที่ 70 ไฮเดรนเยียที่ผานการเขาตู
ที่อุณหภูมิ 28/15 องศาเซลเซียส 

ระยะเวลา 2 เดือน

ภาพที่ 71 ไฮเดรนเยียที่ผานการราดดวย
สารโพแทสเซียมคลอเรตท่ีความเขมขน 

500 มิลลิกรัมตอลิตร

75สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



18. โครงการวิ จัยสารชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืช
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

มลูนธิโิครงการหลวง และ สวพส. สงเสรมิใหเกษตรกรบนพืน้ทีส่งูใชสารชีวภณัฑและสารทดแทนสารเคมีในการปองกนั
กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชภายใตระบบการทําเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําพรรณพืชและจุลินทรียที่มีประโยชน
ไปวจิยัเปนผลติภณัฑหลากหลายรูปแบบ ป พ.ศ. 2563 ซึง่เปนงานวจิยัตอเนือ่งไดแบงเปน งานวจิยัผลติภณัฑใหม และงานวิจยั
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑเดิม ขั้นตอนการวิจัยไดอางอิงประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่เก่ียวของกับการขึ้นทะเบียน
สารชีวภัณฑและฟโรโมน (วัตถุอันตราย ประเภทที่ 2) ทั้งนี้ผลงานวิจัยจะถูกสงมอบใหมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑชีวภาพและสารทดแทนสารเคมีเกษตรจากผลงานวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย
 1.1 วธิผีลติชวีภณัฑเชือ้ราสาเหตโุรคแมลง 2 ชนดิ เพือ่ลดการเกดิคราบบนตนพืชและไมอดุตนัหัวฉดี ดาํเนนิการ

โดยหัวเช้ือรา Metarhizium anisopliae ไอโซเลท 4849 กาํจัดหนอน ใชอาหารเหลว Sucrose Yeast extract และ Tween 
80 ตนทุนคาสาร 98.53 บาทตอลิตร ความเขมขนบลาสโตสปอร 1.05×1010 สปอรตอมิลลิลิตร (10 วัน) ผสมกับวัสดุรองรับ 
kaolin อัตราสวน 1:1 (w/w) ไดตนแบบชีวภัณฑผงละลายน้ํา 2.06×107 โคโลนีตอมิลลิลิตร สวนหัวเช้ือรา Beauveria 
bassiana ไอโซเลท 5335 กําจัดเพลี้ย ใชอาหารเหลว D-glucose Corn steep liquor และอาหารเสริม ตนทุนคาสาร 
199.36 บาทตอลิตร ความเขมขนบลาสโตสปอร 1.06×1010 สปอรตอมิลลิลิตร (10 วัน) ผสมกับวัสดุรองรับ Talcum 
และ oil palm อัตราสวน 1:1 (w/w) ไดตนแบบชีวภัณฑผงละลายน้ํา 1.25×107 โคโลนีตอมิลลิลิตร ซึ่งละลายน้ําไดดี 
และม ีpH เปนกลาง รวมท้ังยงัคงประสิทธภิาพกาํจดัหนอนกระทูและเพลีย้ไฟในหองปฏบิตักิารรอยละ 100 หลงัฉดีพน 7 วนั

 1.2 วิธีผลิตชีวภัณฑแบบเม็ดละลายนํ้าเพื่อปลดปลอยฤทธิ์ในดินตอเนื่อง โดยนําหัวเช้ือแอคติโนมัยซีส 
Streptomyces sp. ไอโซเลท GAR 1 ปองกนัโรคโคนเนารากเนาทีเ่กดิจากรา Pythium aphanidermatum ใชอาหารเหลว
แปงถั่วเหลือง ผสมกับวัสดุรองรับ Talcum Kaolin และ Glucose อัตราสวน 1:4 (w/w) ไดตนแบบชีวภัณฑความเขมขน 
1.62×1010 cfu/ml ตนทุนคาสาร 124.50 บาทตอกิโลกรัม แตประสิทธิภาพยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคอยูระดับตํ่า

2. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑชีวภาพกําจัดวัชพืชสําคัญบนพื้นที่สูง
 ไดตนแบบชีวภัณฑที่ผลิตจากสารสกัดตนสะระแหนเขมขนมีฤทธิ์กําจัดวัชพืชผักโขม ตีนตุกแก และหญาตีนกา 

มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช และไมสงผลทําใหการเจริญเติบโตของตนกลาคะนาและกวางตุงผิดปกติ (ระดับตํ่า) 
รวมทั้งไมทําใหตนกลายาสูบใบใหญแสดงอาการใบไหม (ชุดควบคุม) การเจือจางสารสกัดในนํ้าสัดสวนรอยละ 10 สามารถ
ยับยั้งการงอกและสรางความผิดปกติใหกับวัชพืชทั้ง 3 ชนิดไดดีทั้งระยะกอนและระยะหลังเมล็ดวัชพืชงอก

3. การวิจัยและปรับปรุงตนแบบชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือบนพื้นที่สูง
 ไดตนแบบชีวภณัฑปองกันกาํจดัโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือทีผ่ลติจากหัวเช้ือแบคทีเรยี  FT2 MTR13 

และ HRS8 ผสมกับวัสดุรองรับ Corn starch ผสม talcum อัตราสวน 1:1 (w/w) อบใหเหลือความชื้น 15-20 เปอรเซ็นต 
และบดละเอียด ตนทุนคาสาร 58.00 บาทตอกิโลกรัม หลังเก็บรักษา 12 เดือน มีความเขมขนเช้ือ 1.10×105 cfu/ml 
และประสิทธิภาพการยับยัง้โรคเหลือสงูสดุ 49 เปอรเซ็นต ในระดับหองปฏิบตักิาร วธิคีลกุผงชีวภัณฑกบัวสัดเุพาะกลา สดัสวน 
0.04:1 หรือคลุกผงชีวภัณฑกับเมล็ดตามดวยโรยรอบโคนตนหลังยายปลูก 7 วัน อัตรา 15 กรมัตอ 1 ตน ใหผลในการควบคุม
โรคจาก 4 เชื้อสาเหตุ 70-85 เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับการใชสารเคมีอิทริไดอะโซลผสมควินโตซีน 85 เปอรเซ็นต

4. การประเมนิคณุภาพสารชวีภัณฑและสารทดแทนสารเคมเีกษตรจากผลงานวจิยัรวมกบัเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสงู
 กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพผลิตภัณฑอยูในเกณฑดี ดังนี้ (1) การใชชีวภัณฑ อัตรา 200 กรัมตอนํ้า 

20 ลติร หรอืสารเคลือบ citric 2 กรมั หรอืชวีภณัฑรวมกับสารเคลือบ ชวยลดอาการผลเนา Colletotrichum สตรอวเบอรรี 
นานสูงสุด 14 วัน แตยังตองหาวิธีลดการเกิดคราบ (2) สารลอดึงดูดสูตรเดิมทําใหดวงหมัดผักแถบลายติดกับดักกาวเหนียว
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มากขึ้นสูงสุด 2,973 ตัว/กับดัก เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับดี (3) การพนชีวภัณฑพีพี-เบ็บ อัตรา 100 กรัมตอนํ้า 
20 ลิตร ทุก 7 วัน ทั่วบริเวณแปลงทดสอบในรมพบมอดเจาะผลกาแฟเขาทําลายระยะกอนเก็บเก่ียวผลผลิตนอยสุด 
16.50 เปอรเซ็นต ซึ่งพบรอยเจาะที่เปลือก เนื้อดานใน และเมล็ดกาแฟ แตกตางกับกรรมวิธีที่ไมมีการจัดการพบที่ 
58.80 เปอรเซ็นต สวนแปลงทดสอบกลางแจงใหผลทดสอบไมแตกตางกัน แตยังตองมีการปรับปรุงปญหาสารอุดตันหัวฉีด

5. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทูผัก Spodoptera litura บนพื้นที่สูง
 ตนแบบสารลอดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทูผักผลิตจากสารสังเคราะหกลุมแอลกอฮอลที่เติมสารรักษาสภาพวิตามินอี 

1 เปอรเซ็นตโดยมวล ในตัวกลาง paraffin wax ตนทุนคาสาร 1.57 บาทตอกับดัก ติดตั้งระยะ 5 เมตร
6. การวจิยัและพฒันาตนแบบผลิตภณัฑสารดึงดดูผเีสือ้หนอนเจาะผลไม Citripestis sagittiferella บนพืน้ทีส่งู
 ตนแบบสารลอดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไมผลิตจากสารเคมีสังเคราะหกลุมแอลกอฮอลผสมสารกลุมเทอรพีน

กล่ินผลไม เติมสารรักษาสภาพวิตามินอี 1 เปอรเซ็นต โดยมวล ในตัวกลางไสยาดม ตนทุนคาสาร 2.70 บาทตอกับดัก ติดตั้ง
ระยะ 10 เมตร

7. การศึกษาชนิดจุลินทรียที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรครานํ้าคางขององุนบนพื้นที่สูง
 สายพันธุเชื้อราปฏิปกษ 2 ไอโซเลท ไดแก PD-VVL01 และ NK-CSL02 รวมทั้งสารทดแทนสารเคมี 1 ชนิด ไดแก 

นํ้ามันปโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพ 80 เปอรเซ็นต ในการยับยั้งเช้ือรา Plasmopara viticola สาเหตุโรครานํ้าคางขององุน
บนพื้นที่สูง

ภาพที่ 72 ตนแบบสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคทางดิน ภาพที่ 73 เสนใยของรากําจัดมอดบริเวณกนผลกาแฟ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการผลิตชีวภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 3 วิธี ไดแก (1) ชีวภัณฑผงละลายนํ้าที่ผลิตจากเช้ือรา M. anisopliae 
ไอโซเลท 4849 กําจัดหนอน (2) ชีวภัณฑผงละลายนํ้าที่ผลิตจากเช้ือรา B. bassiana ไอโซเลท 5335 กําจัดเพลี้ย 
และ (3) ชีวภัณฑเม็ดละลายนํ้าที่ผลิตจากเชื้อแอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ไอโซเลท GAR 1 ปองกันโรค
โคนเนารากเนา
2. ตนแบบสารชวีภณัฑเกษตร 4 ชนดิ ไดแก (1) ชวีภณัฑจากสารสกัดตนสะระแหนกาํจดัวชัพชื (2) ชวีภณัฑผงละลายนํา้
ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท FT2 MTR13 และ HRS8 ปองกันโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือ 
(3) สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทูผัก Spodoptera litura และ (4) สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม Citripestis 
sagittiferella
3. สายพันธุจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคราน้ําคางขององุน จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก 
ไอโซเลท PD-VVL01 และ NK-CSL02
4. ผลการทดสอบกระบวนการผลิตสารชีวภัณฑเกษตรและสารดึงดูดแมลงจากผลงานวิจยั จาํนวน 4 ผลติภัณฑ ไดแก 
(1) ชีวภัณฑเชื้อรา B. bassiana สาเหตุโรคของมอดเจาะผลกาแฟ (พีพี-เบ็บ) (2) ชีวภัณฑปองกันโรคผลเนา 
Colletotrichum ของสตรอวเบอรรี (3) สารเคลือบปองกันโรคผลเนา Colletotrichum ของสตรอวเบอรรี และ 
(4) สารลอดึงดูดดวงหมัดผักแถบลายของผักกาด (พีพี-ดวงหมัดผัก)

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรนาํสารชวีภณัฑและฟโรโมนไปใชเพาะปลกูพชืใหปลอดภยัมากยิง่ขึน้ โดยลดปรมิาณการใชสารเคม ีเชน 
สารปองกันกําจัดโรคพืช คารเบนดาซิมและอีทริไดอะโซลผสมควินโทซีน สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช คลอไพริฟอส 
ไซเปอรเมทริน อะบาเม็กติน สารเคมีกําจัดวัชพืชไกลโฟเสทและพาราควอต ที่ใชกับพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง 
อยางนอย 6 ชนิด

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 

 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ศึกษาอายุเก็บรักษาตอเนื่องและปรับปรุงคุณภาพตนแบบชีวภัณฑเช้ือรา M. anisopliae กําจัดแมลง
ปากกัด ชีวภัณฑเชื้อรา B. bassiana กําจัดแมลงปากดูด ชีวภัณฑ Streptomyces ปองกันโรคโคนเนารากเนา 
ชีวภัณฑปองกันโรคทางดิน 4 เชื้อสาเหตุ ชีวภัณฑกําจัดวัชพืชสารลอดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทูผัก และสารลอดึงดูด
ผีเสื้อหนอนเจาะผลไม
  2) วิจัยตนแบบชีวภัณฑปองกันโรครานํ้าคางขององุน
2. การใชประโยชนเชิงเชิงพาณิชย
 สงมอบผลการทดสอบประสิทธิภาพ 4 ผลิตภัณฑ ใหกับโรงชีวภัณฑ มูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือใชเปนขอมูล
การขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
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19. โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง

เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนอาหารโปรตีนในครัวเรือนหรือจําหนายในชุมชน 
และใชสําหรับประกอบพิธีกรรมตางๆ ของแตละกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง ในปจจุบันเนื้อไกพื้นเมืองไดรับความนิยมบริโภค
มากกวาไกเน้ือที่วางขายในทองตลาด เนื่องจากมีเนื้อแนน รสชาติอรอย แตไกพื้นเมืองยังมีขอจํากัดของการเล้ียงในเร่ือง
การเจริญเตบิโตทีต่ํา่ ในทางกลับกนัไกพืน้เมอืงถอืวามคีวามทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีเปลีย่นแปลงบนพืน้ทีส่งู ทนทานตอโรค 
ทนตอสัตวรบกวนอื่นๆ และสามารถฟกไข เลี้ยงลูกไดดี จึงเปนขอดีที่ทําใหสามารถสืบทอดแพรพันธุไดเปนจํานวนมาก 
ไกพื้นเมืองพบวามีความหลากหลายของสายพันธุ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการเลี้ยงไกพื้นเมืองกันคอนขางมาก โดยมีการเลี้ยง
แบบปลอยหรอืเลีย้งหลงับานทาํใหอตัราการสญูเสยีสงู รวมถงึมกีารนาํไกพืน้เมืองตางถ่ินเขามาเล้ียง เกดิการผสมพนัธุกนัเอง
แบบธรรมชาติ จึงสงผลใหสายพันธุไกพื้นเมืองดั้งเดิมคอยๆ สูญหายไป

ผลการรวบรวมและศึกษาลกัษณะสายพันธุไกพืน้เมอืงใน 10 พืน้ที ่ป พ.ศ. 2561-2562 ไดแก (1) สายพนัธุจากบานดง 
จังหวัดแมฮองสอน (2) สายพันธุ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (3) สายพันธุบานหวยนํ้ากืน อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 
(4) สายพันธุ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (5) สายพันธุบานหาดสมปอย อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (6) สายพันธุ
บานปางแดงใน อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชยีงใหม (7) สายพนัธุดอยอนิทนนท จงัหวดัเชียงใหม (8) สายพนัธุบานย้ังเมนิ อาํเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม (9) สายพันธุ จังหวัดแมฮองสอน และ (10) สายพันธุบานแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
รวบรวมไกพอพันธุจํานวน 10 ตัว แมพันธุ 50 ตัวมาจากสายพันธุในแตละพื้นที่ (พื้นที่ละ 6 ตัว :อัตราสวนพอพันธุ 1 ตัว
ตอแมพันธุ 5 ตัว) พบวา อายุไกเริ่มผสมพันธุไดเมื่อมีอายุตั้งแต 5 เดือนขึ้นไป ซึ่งเพศผูมีนํ้าหนักระหวาง 1.0-1.5 กิโลกรัม 
เพศเมียมีนํ้าหนักอยูระหวาง 0.8-1.2 กิโลกรัม ลักษณะขนมีสีนํ้าตาลแดง เหลือง ดํานํ้าตาล ดํา คอมีสีนํ้าตาลแดง เหลือง 
ปกมีสีเหลือง ดํา นํ้าตาล และหางมีสีดํา นํ้าตาล เขียว ลักษณะหงอนแบบจักร ตุมหูสีแดงและสีขาว สีแขงมีสีเทาและสีดํา 
ความสูง (วัดจากพื้นผานดวงตาถึงปลายหงอน) เฉลี่ยตัวผู 35.6 เซนติเมตร และตัวเมีย 27.7 เซนติเมตร

สําหรับสมรรถภาพการผลิตของไกพอพันธุและไกแมพันธุ พบวา อายุเริ่มผสมพันธุไดที่ 20 สัปดาห นํ้าหนักเพศเมีย
ทีใ่หไขฟองแรกเฉล่ีย 0.7 กโิลกรมั ซึง่ใหไขฟองแรกท่ีนํา้หนกัเฉลีย่ 50 กรมั อตัราการฟกออก 50-60 เปอรเซน็ต อยางไรก็ตาม
การทดสอบสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองจําเปนตองทดสอบตอเน่ืองในระยะพอแมพันธุ เพ่ือเก็บขอมูลสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตในรุนลูกตอไป ดังนั้น การศึกษาพันธุไกพื้นเมืองในครั้งนี้จึงศึกษาถึงสมรรถภาพการผลิตและการคัดเลือก
พอแมพันธุที่มีสมรรถภาพดีในการผลิตรุนลูก เพื่อเปนองคความรูในดานการเล้ียงไกพื้นเมืองใหมีศักยภาพ ขยายผลตองาน
สงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงเลี้ยงไกสําหรับเปนแหลงอาหารโปรตีน ตลอดจนเปนการอนุรักษพันธุไกพื้นเมืองประจําถิ่น
บนพื้นที่สูงของไทยอีกดวย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. คัดเลือกพอแมพันธุไกพื้นเมืองลักษณะท่ีดี จํานวน 3 สายพันธุที่คัดเลือกจากป พ.ศ. 2562 เพื่อทดสอบ
สมรรถภาพการผลิตและคัดเลือกเปนพอแมพันธุในปตอไป

 จากป พ.ศ. 2562 ไดคดัเลือกพนัธุไกพืน้เมอืงท่ีมสีมรรถภาพท่ีด ีจาํนวน 3 สายพนัธุ ไดแก (1) สายพนัธุหวยนํา้กนื 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย (2) สายพันธุลี้ จังหวัดลําพูน และ (3) สายพันธุแมฮองสอน ซึ่งจะนําไปทดสอบเลี้ยง
รวมกับเกษตรกร พบวา สมรรถภาพการผลิตของพอแมพันธุที่คัดเลือกท้ังสามสายพันธุใหจํานวนไขทั้งหมด 913 ฟอง 
โดยสายพนัธุแมฮองสอนใหปรมิาณไขมากทีส่ดุ รองลงมาคือ สายพนัธุหวยนํา้กนื และสายพันธุลี ้ใหปรมิาณไข 306 และ 287 ฟอง 
ตามลําดับ (เก็บขอมูลชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563) เปอรเซ็นตไขมีเชื้อเฉลี่ยอยูที่ 85.20 เปอรเซ็นต โดยสายพันธุ
แมฮองสอนมีเปอรเซ็นตไขมีเชื้อมากสุด 93.12 เปอรเซ็นต รองลงมาคือสายพันธุหวยน้ํากืนและสายพันธุลี้ มีเปอรเซ็นตไข
มีเชื้อเทากับ 87.58 และ 74.91 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดานเปอรเซ็นตการฟกออกของไขมีเชื้อ พบวา พอแมสายพันธุ
แมฮองสอน มีเปอรเซ็นตการฟกออกของไขมีเชื้อสูงสุด 79.26 เปอรเซ็นต รองลงมาคือสายพันธุหวยนํ้ากืนและสายพันธุลี้ 
มีเปอรเซ็นตการฟกออกของไขมีเชื้อเทากับ 65.78 และ 65.19 ตามลําดับ
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2. การทดสอบการเลี้ยงไกพื้นเมืองจํานวน 3 สายพันธุ รวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง 3 พื้นที่
 ผลสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองที่เลี้ยงรวมกับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง (ภาพที่ 74) พบวาที่อายุไก 16 สัปดาห 

สายพันธุหวยน้ํากืน สายพันธุลี้ และสายพันธุแมฮองสอน มีนํ้าหนักตัวไกเทากับ 870, 890, 1,060 กรัม ตามลําดับ ปริมาณ
อาหารที่กิน 2,250, 2,200 และ 2,500 กรัม ตามลําดับ และสายพันธุแมฮองสอนมีอัตราการเจรญิเติบโตเฉลี่ยตอวันสูงสุดที่ 
12 กรัมตอตัวตอวัน รองลงมาคือสายพันธุลี้และสายพันธุหวยนํ้ากืน เทากับ 10 และ 9 กรัมตอตัวตอวัน สําหรับอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว พบวาสายพันธุหวยนํ้ากืน สายพันธุลี้ และสายพันธุแมฮองสอน มีคาเทากับ 2.58, 2.47 
และ 2.35 ตามลําดับ

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. สายพันธุไกพื้นเมืองบนพ้ืนท่ีสูงที่มีศักยภาพสําหรับการเลี้ยงเพื่อบริโภคและสงเสริมเปนอาชีพแกเกษตรกร
บนพื้นที่สูง จํานวน 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุหวยนํ้ากืน สายพันธุลี้ และสายพันธุแมฮองสอน
2. วิธีการเลี้ยงไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพสําหรับการเลี้ยงเพื่อบริโภคและสงเสริมเปนอาชีพแกเกษตรกร 
คือ เลี้ยงไกสายพันธุที่เจริญเติบโตไดดีเหมาะสมกับพื้นที่ โดยเลี้ยงเปนระยะเวลา 16 สัปดาห ใหอาหารที่ตรงกับ
ความตองการโภชนะตามชวงอายุของไกพื้นเมือง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมีสายพันธุไกพื้นเมืองที่เหมาะสมในการเลี้ยงในพ้ืนท่ีสูง และสรางเปนอาชีพเสริมใหแก
เกษตรกรบนพื้นที่สูงได

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของมูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งผูสนใจ จํานวน 2 ครั้ง

ภาพที่ 74 การนําลูกไกทดสอบเลี้ยงรวมกับเกษตรกร ภาพที่ 75 การทดสอบเล้ียงไกรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 76 พอพันธุไกพื้นเมืองฝูงทดแทน ภาพที่ 77 แมพันธุไกพื้นเมืองฝูงทดแทน
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20. โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย

งานดานปศสุตัวมลูนธิโิครงการหลวงไดสงเสรมิการเลีย้งสตัวปกตามคูมอืการปฏบิตักิารเลีย้งสตัวทีด่บีนพืน้ท่ีสงู (RPF-
GAP) และเริม่มกีารวจิยัเพือ่ผลติไขไกอนิทรยี แตกลบัพบปญหาดานอาหารอนิทรยีทีม่ตีนทุนสงู และมวีตัถดุบิท่ีนาํมาประกอบ
เปนอาหารสัตวอินทรียจํากัด สุคีพและคณะ (2561) ไดศึกษาการผลิตวัตถุดิบพืชอาหารสัตวอินทรีย โดยปลูกพืชอาหาร
สตัวอนิทรียในพืน้ทีส่ถานเีกษตรหลวงปางดะ อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชยีงใหม จาํนวน 4 ชนดิ ไดแก ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ขาวโพด 
และขาวสาลี ซึ่งเปนแหลงโปรตีนและพลังงานสําหรับประกอบเปนสูตรอาหารสัตวในระบบอินทรีย ทั้งนี้ขอมูลการนําอาหาร
ไปใชเลีย้งสตัวในระบบอนิทรยีบนพืน้ทีส่งูยงัมขีอมลูท่ีไมสมบรูณมากนกั งานวจิยันีจ้งึศกึษาสตูรอาหารสตัวอนิทรยีทีเ่หมาะสม
ทั้งในสัตวปกและสุกร เพ่ือเปนองคความรูสําหรับสงเสริมการเล้ียงปศุสัตวในระบบอินทรียใหแกเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง 
กอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด และขยายผลไปสูเกษตรกรที่สนใจอื่นๆ ตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. คัดเลือกชนิดของพืชอาหารสัตวที่ใชเปนวัตถุดิบหลักในสูตรอาหาร
 พชืทีเ่ปนแหลงของโปรตีน ไดแก ถัว่เหลือง กากงาดําสกัดเย็น ใบกระถินปน พชืทีเ่ปนแหลงพลังงาน ไดแก ขาวโพด 

รําละเอียด ซึ่งศึกษาความตองการโภชนะของสัตวปกและสุกร (Nutrients Requirement) ตามมาตรฐานการใหอาหารสัตว 
และคาํนวณสตูรอาหารทีเ่หมาะสมกบัสตัวปกและสกุรโดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร และประกอบสตูรอาหารสาํหรบัสัตวปก
และสุกรตามความตองการโภชนะของสัตวปกและสุกร

2. การเก็บขอมูลสมรรถภาพการผลิตของไกไขอินทรียตั้งแตชวงอายุ 20-32 สัปดาห
 สูตรอาหารไกไขชวงอายุตั้งแต 16 สัปดาหขึ้นไป พบวา สูตรที่ 1 (ควบคุม) สูตรที่ 2 (เสริมกระถิน) และสูตรที่ 3 

(เสริมกากงาดํา) มีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.98, 20.62 และ 20.43 บาท ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไข พบวา 
กลุมที่ใชอาหารสูตรที่ 1 มีเปอรเซ็นตมากกวาสูตรท่ี 3 และสูตรที่ 2 เทากับ 34.54, 29.19 และ 24.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
เชนเดียวกับนํ้าหนักไขในกลุมที่ใชอาหารสูตรที่ 1 มีคามากกวาสูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 เทากับ 58.52, 53.95 และ 53.20 กรัม 
ตามลําดับ และมีจํานวนไขเฉลี่ยตอตัวในสูตรอาหารที่ 1 สูงสุดที่ 43 ฟองตอตัว และในสูตรอาหารท่ี 3 และ 2 มีจํานวนไข 
35 และ 30 ฟองตอตัว ตามลําดับ ทั้งนี้การเล้ียงไกไขในระบบอินทรียสามารถใชสูตรอาหารท่ี 3 มีราคากิโลกรัมละ 
20.43 บาท ซึ่งมีตนทุนต่ําสุด

3. การเก็บขอมูลสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อลูกผสมสามสายในระบบอินทรีย
 การศึกษาสูตรอาหารไกเนื้อ 3 สูตร โดยแบงเปน 3 ชวงอายุ ไดแก ชวงอายุ 0-5 สัปดาห ชวงอายุ 6-10 สัปดาห 

และชวงอายุ 11-16 สัปดาห พบวา ตนทุนสูตรอาหารที่ 1 (ควบคุม) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.24 บาท สูตรที่ 2 (เสริมกระถิน) 
เทากบั 22.50 บาท และสตูรที ่3 (เสริมกากงาดาํ) เทากับ 23.01 บาท เมือ่ศกึษาอตัราการเปลีย่นอาหารเปนนํา้หนกัตวั (Feed 
conversion ratio: FCR) พบวา กลุมที่ใชอาหารสูตรที่ 2 มีคาดีกวาสูตรที่ 3 และสูตรที่ 1 เทากับ 2.26, 2.39 และ 3.48 
ตามลําดับ สอดคลองกับคาอัตราการเจริญเติบโต (Average daily gain: ADG) พบวา กลุมที่ใชสูตรอาหารที่ 2 มีคาสูงกวา
สูตรอาหารที่ 3 และสูตรที่ 1 เทากับ 12.37, 11.26 และ 8.92 กรัมตอตัวตอวัน ตามลําดับ ทั้งนี้การเลี้ยงไกเนื้อในระบบ
อินทรียสามารถใชสูตรอาหารที่มีตนทุนตอกิโลกรัมตํ่าสุด คือ สูตรอาหารที่ 3 ซึ่งมีราคากิโลกรัมละ 23.01 บาท

4. การเก็บขอมูลสมรรถภาพการผลิตสุกรในระบบอินทรีย
 ทดสอบสูตรอาหารสุกร ใชอาหาร 3 สูตร แบงออกเปน 4 ชวงอายุ ไดแก ชวงหยานม-15 กิโลกรัม ชวงนํ้าหนัก 

15-25 กิโลกรัม ชวงนํ้าหนัก 25-50 กิโลกรัม และชวงนํ้าหนัก 50-100 กิโลกรัม โดยมีราคาเฉลี่ยสูตรที่ 1 (เสริมกระถิน) 
กิโลกรัมละ 22.93 บาท สูตรที่ 2 (เสริมกากงาดํา) เทากับ 23.29 บาท และสูตรที่ 3 (อาหารทางการคา) เทากับ 17.23 บาท 
ทั้งน้ีสตูรอาหารที่ 1 และ 2 เปนสูตรอาหารท่ีใชวัตถุดิบอินทรียเปนสวนผสม จึงทําใหมีราคาสูงกวาสูตรอาหารท่ี 3 เมื่อศึกษา
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว (Feed conversion ratio: FCR) พบวา กลุมที่ใชสูตรอาหารที่ 3 มีคาดีกวาสูตรที่ 2 
และสูตรที่ 1 เทากับ 2.71, 2.75 และ 2.82 ตามลําดับ และอัตราการเจริญเติบโต (Average daily gain: ADG) ของกลุมที่
ใชสูตรอาหารที่ 1 มีคาสูงกวาสูตรอาหารท่ี 3 และ 2 เทากับ 0.55, 0.54 และ 0.50 กิโลกรัมตอตัวตอวนั ตามลําดับ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลสมรรถภาพการเล้ียงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย คือ ขอมูลอัตราการเจริญเติบโต (ADG), อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว (FCR) สําหรับไกไข คือ ขอมูลเปอรเซ็นตไข และเปอรเซ็นตไขมีเช้ือ
2. สูตรอาหารอินทรียสําหรับการเลี้ยงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย จํานวน 3 สูตร ไดแก สูตรอาหารไกไข 
สูตรอาหารไกเนื้อ และสูตรอาหารสุกร

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงมีสูตรอาหารอินทรียและขอมูลสมรรถภาพการเล้ียง
สัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตอาหารสัตวอินทรียสําหรับการเล้ียงสัตวปกและสุกร
ในระบบอินทรีย รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีรายได
จากการทําปศุสัตวอินทรีย อีกทั้งผูบริโภคมีความปลอดภัยในดานการบริโภคเนื้อสัตวอินทรีย

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งผูสนใจ จํานวน 2 ครั้ง
 1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร 

ภาพที่ 78 การทดสอบการเลี้ยงไกเนื้ออินทรียรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 80 การทดสอบการเลี้ยงสุกรในระบบอินทรีย

ภาพที่ 79 การทดสอบการเล้ียงไกไขอินทรียรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 81 การเตรียมอาหารสัตวอินทรีย
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21. โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง

งานพัฒนาและสงเสริมปศุสตัวของมูลนธิโิครงการหลวง มกีารสงเสริมเล้ียงไกกระดูกดํา ไกเบรส รวมไปถึงสกุรลูกผสม
สามสายพันธุ ตลอดจนแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวในรูปแบบของผลิตภัณฑตางๆ เชน ไกกระดูกดําสด ไกเบรสฝร่ังเศสสด 
ไกเบรสฝรั่งเศสรมควัน หมูรมควัน ขนมจีบไกกระดูกดํา ขนมจีบหมูดอย ซาลาเปาไสไกเบรส ซาลาเปาไสหมูดอย และไสอั่ว
ไกกระดูกดํา เปนตน

ผลการศกึษาของ สชุนและคณะ (2562) ไดผลติภณัฑแปรรปูจากสตัวซึง่เปนทีย่อมรบัของผูบรโิภค มผีลติภณัฑทีไ่ดรบั
ความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก นองไกเบรสสูตรหมักเทอริยากิ นองไกกระดูกดําหมักกระเทียมพริกไทย และเนื้อสุกรลูกผสม
สามสายพันธุสูตรหมักกระเทียมพริกไทย ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑแบบถาดบรรจุอาหารปดผนึก มีตนทุน 71.15 บาทตอ
บรรจุภัณฑ สําหรับสูตรหมักเทอริยากิมีตนทุน 76.15 บาทตอบรรจุภัณฑ สําหรับสูตรหมักกระเทียมพริกไทยของไกเบรสยอ 
และไกกระดูกดํายอที่บรรจุในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศมีตนทุน 57.14 และ 58.18 บาทตอบรรจุภัณฑ นอกจากนี้
งานพัฒนาและสงเสริมปศุสัตวยังสงเสริมการเลี้ยงไกใหกับเกษตรกรจํานวน 120 ราย มีผลผลิตของไกเบรสและไกกระดูกดํา 
27,440.7 และ 17,795.5 กิโลกรัม ตามลําดับ แตก็ยังคงเหลือเนื้อไกเบรสและไกกระดูกดําสดจํานวนมากถึง 5,169.45 
และ 5,904.19 กิโลกรัม สงผลใหการผลิตลูกไกเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรตองลดจํานวนลงไปดวย

ดังนั้นในป พ.ศ. 2563 จึงศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง โดยปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเน้ือไกเบรสและเน้ือไกกระดูกดํา ใหมีมูลคาเพ่ิมและยกระดับใหเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
ชนิดใหม อีกทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑและวิธีการเก็บรักษาเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุผลิตภัณฑ ตลอดจนศึกษาตนทุน
ในการผลิตและการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิดใหม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การศึกษาและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเน้ือไกเบรสและเน้ือไกกระดูกดําใหมี
มูลคาเพ่ิมและเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิดใหมของมูลนิธิโครงการหลวง

 ทดสอบการประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory evaluation) และการชิมจากผูบริโภคทั่วไป กลุมนักวิชาการ 
เจาหนาที่การตลาด และกลุมผูผานการฝกฝน พบวา 5 ผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับมากสุด คือ

 1) ไกเบรสยอสูตรปรับปรุง และไกกระดูกดํายอสูตรปรับปรุง
 2) ลูกชิ้นไกเบรส สูตรเห็ดหอมนมสด
 3) ไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลี สูตรหัวหอมและกระเทียม
 4) นักเก็ตไกกระดูกดําเฟตาชีส สูตรเนื้อไกผสมมันเทศญี่ปุนสีมวง
 5) ลาซานญาไกกระดูกดํา สูตรซอสมะเขือเทศ
2. ศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อไกกระดูกดํา และเนื้อไกเบรส
 บรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑไกยอสูตรปรับปรุงและลูกช้ินไกเบรส คือ ถุงแบบสุญญากาศ สําหรับ

บรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลี นักเก็ตไกกระดูกดําเฟตาชีส คือ ถาดบรรจุอาหารปดผนึก 
และบรรจภุณัฑทีเ่หมาะสมกบัผลติภณัฑลาซานญาไกกระดกูดาํสตูรซอสมะเขอืเทศ คอื ถาดบรรจอุาหารปดผนกึแบบพลาสตกิ 
เมือ่มกีารเกบ็รกัษาผลติภณัฑ ณ อณุหภมู ิ2-4 องศาเซลเซยีส พบวา ไกยอสตูรปรบัปรงุสามารถวางจาํหนายตอเนือ่งไดตลอด 
35 วัน นักเก็ตไกกระดูกดํา เฟตาชีสสูตรเน้ือไกผสมมันเทศญี่ปุนสีมวงเก็บรักษาได 14 วัน สําหรับลูกช้ินไกเบรสสูตรเห็ดหอม
นมสด ไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลีสูตรหัวหอมและกระเทียม และลาซานญาไกกระดูกดําสูตรซอสมะเขือเทศมีอายุการเก็บ 7 วัน 
ซึ่งผลการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารทั้งหมดพิจารณาจากจํานวนยีสต รา จุลินทรีย เนื้อสัมผัส คาสี และความแข็ง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเน้ือไกเบรส ไดแก ไกเบรสยอสูตรปรับปรุง ลูกช้ินไกเบรสสูตรเห็ดหอมนมสด 
ไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลีสูตรหัวหอมและกระเทียม และผลิตภัณฑจากเน้ือไกกระดูกดํา ไดแก ไกกระดูกดํายอสูตร
ปรับปรุง นักเก็ตไกกระดูกดําเฟตาชีสสูตรเน้ือไกผสมมันเทศญี่ปุนสีมวง ลาซานญาไกกระดูกดําสูตรซอสมะเขือเทศ
2. บรรจุภัณฑอาหารแปรรูปเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา 2 รูปแบบ ไดแก ถุงแบบสุญญากาศ 
และถาดบรรจุอาหารปดผนึก วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร คือ เก็บรักษา ณ อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส
3. ขอมูลตนทนุในการผลิตและการยอมรับของผูบริโภคท่ีมตีอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากไกกระดูกดาํ และไกเบรส 
1 เรื่อง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ผลติภณัฑจากไกเบรสและไกกระดกูดํา ในรปูแบบการยอสตูรปรบัปรงุ ลกูชิน้ไก ไกเผด็ซอสเกาหล ีนกัเกต็ไกเฟตาชสี 
และลาซานญาไก มีความเปนเอกลักษณและสรางรายไดใหแกมูลนิธิโครงการหลวง
2. มลูนธิโิครงการหลวงมบีรรจภุณัฑ วธิกีารและอณุหภูมทิีเ่หมาะสมสาํหรบัการเกบ็รกัษาผลติภณัฑจากไกเบรสและ
ไกกระดูกดําที่เหมาะสม

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 นําเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวของงานพัฒนาและสงเสริมการเล้ียงปศุสัตวของ
มูลนิธิโครงการหลวง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 การนําผลิตภัณฑจากงานวิจัย ไปเผยแพรในงานขายและตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบการออกราน
และขายเปนผลิตภัณฑทดสอบจากงานวิจัย
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 สงมอบผลิตภัณฑ จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง 

ภาพที่ 82 การแปรรูปผลิตภัณฑ ภาพที่ 83 การแปรรูปผลิตภัณฑ

ภาพที่ 84 การทดสอบการชิมผลิตภัณฑ ภาพที่ 85 การทดสอบการชิมผลิตภัณฑ
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 22. โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) เพื่อเปนพอแมพันธุในสภาพ
การเลี้ยงบนดอยอินทนนท ประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 มีพระราชเสาวนียใหกรมประมงหา
พนัธุปลาท่ีสามารถเล้ียงไดบนดอยหรือในท่ีทีม่อีากาศหนาวเย็นมาเพาะเลีย้งเพือ่สรางอาชีพและรายไดใหกบัชาวเขาบนพืน้ท่ีสงู 
ซึง่ปกตทิัว่ไปบนพืน้ทีท่ีม่อีากาศหนาวเยน็จะไมสามารถเลีย้งปลาเมอืงรอนทัว่ไปได กรมประมงจงึมกีารนาํเขาไขปลาไซบเีรีย่น 
สเตอรเจยีน ระยะมจีดุตา (Eyed stage) จากประเทศเยอรมนี มาทดลองฟกในประเทศไทยคร้ังแรก โดยดาํเนนิการทดลองเล้ียง
ที่หนวยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท พบวา ไขปลาระยะนี้ฟกภายใน 2-5 วัน ในสภาพการฟกท่ีอุณหภูมินํ้าเฉลี่ย 
15 องศาเซลเซียส และไขมีอัตราการฟกเปนตัว 97 เปอรเซ็นต ลูกปลาแรกฟกมีขนาดความยาวเหยียด 9.9 มิลลิเมตร ตอมา
ในป พ.ศ. 2550 กรมประมงไดนําเขาไขปลาระยะมีจุดตาจากประเทศรัสเซีย โดยทดลองฟกไขที่อุณหภูมินํ้าเฉลี่ย 15.8 องศา
เซลเซียส พบวา มีอัตราการฟกเปนตัว 52.05 เปอรเซ็นต และในป พ.ศ. 2557 มูลนิธิโครงการหลวงรวมกับกรมประมงไดมี
การทดสอบการเล้ียงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ทั้งกลุมประชากรรัสเซียและเยอรมนีในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท 
พบวา ลูกปลาทั้งสองกลุมประชากรสามารถเจริญเติบโตไดดี โดยปลาเพศผูสามารถสรางนํ้าเชื้อเมื่ออายุ 4-5 ป และปลา
เพศเมียเร่ิมสรางไขเมื่ออายุ 6-7 ป หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2558 ทําการเพาะพันธุจากปลาทั้งสองกลุมประชากร โดยใช
พอพันธุปลากลุมประชากรเยอรมนีและแมพันธุปลากลุมประชากรรัสเซีย ไดลูกปลารุนแรก (F1) ซึ่งปจจุบันมีอายุ 3.5 ป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มูลนิธิโครงการหลวงไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการ
ศกึษาการเลีย้งปลาไซบเีรีย่น สเตอรเจยีนรุนลกู (F1) เพือ่เปนพอแมพนัธุในสภาพการเลีย้งบนดอยอนิทนนท โดยปลาทดลอง
อายุ 4 ป 5 เดือน เปนชวงพัฒนาการของอวัยวะสืบพนัธุทีพ่บในชวงระยะท่ี 1-3 ระยะน้ีไขและน้ําเช้ือยงัไมสมบูรณ ไมสามารถ
ใชในการผลติไขปลาคาเวยีรและการเพาะพนัธุได ดงันัน้จึงมคีวามจาํเปนท่ีจะตองเลีย้งตอ เพือ่ปลาจะไดมกีารพฒันาตอไปถงึ
ระยะสุดทายซึ่งไขแก (stage 4-5) และนํ้าเชื้อสมบูรณ (active sperm) ไวใชในการเพาะพันธุเพื่อผลิตลูกปลาและใชผลิต
คาเวียรตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

การศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุของปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน
รุนลูก (F1) ในสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูงของประเทศไทย 

การทดลองเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) เพื่อเปนพอแมพันธุในสภาพการเล้ียงบนดอยอินทนนท 
ประเทศไทย ปลาทดลองไดจากปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) เริ่มการทดลองปลามีอายุ 5 ป สิ้นสุดการทดลองปลา
มีอายุ 5 ป 8 เดือน (ภาพที่ 86) พบวา อาหารทดลองมีผลตอการเจริญเติบโต และอัตราการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุของ
ปลาทดลอง โดยปลาทดลองที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดจมนํ้าระดับโปรตีนไมนอยกวา 44 เปอรเซ็นต และระดับไขมัน
ไมนอยกวา 12 เปอรเซ็นต เสริมดวยนํ้ามันปลา 1 เปอรเซ็นต + สไปรูไลนา 3 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนักแหง มีการเจริญเติบโต 
และอัตราการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุดีที่สุด สําหรับอัตรารอดไมแตกตางกัน ปลาทดลองอายุ 5 ป 8 เดือน มีพัฒนาการ
ของอวยัวะสบืพนัธุอยูในชวงระยะที ่1-4 ซึง่ระยะท่ี 1-3 เปนระยะทีไ่มสามารถใชในการผลิตไขคาเวยีรและทาํการเพาะพันธุได 
สําหรับพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุระยะที่ 4 สามารถใชในการผลิตไขคาเวียรไดแตยังมีอัตราคอนขางตํ่า ซึ่งระยะน้ี
เปนการพัฒนาเขาสูระยะท่ีพรอมสําหรับการเพาะพันธุ แตทั้งนี้เม่ือสิ้นสุดการทดลองน้ียังไมใชฤดูกาลผสมพันธุวางไขของ
ปลาสเตอรเจยีน จงึควรทาํการทดลองตอไปจนถงึฤดกูาลผสมพนัธุวางไข ซึง่อาจจะมอีตัราพฒันาการของอวยัวะสบืพนัธุของ
ปลาทดลองในชวงระยะที่ 4 เพิ่มมากขึ้น แลวนําปลาทดลองไปเพาะพันธุเพื่อติดตามผลการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุที่มีตอ
ผลการเพาะพันธุตอไป
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
 ขอมูลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราสวนเพศ และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุของปลาไซบีเรี่ยน 
สเตอรเจียนรุนลูก (F1) จํานวน 1 เรื่อง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 มูลนิธิโครงการหลวงนําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ไปเลี้ยงและผลิตปลาพอแมพันธุ 
สําหรับใชวางแผนผลิตลูกปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงนโยบาย
 สงมอบผลงานวิจยัใหกบัมลูนธิโิครงการหลวงเพ่ือนาํขอมลูการเจริญเตบิโตของปลาไซบีเรีย่น สเตอรเจยีน ไปเล้ียง 
และผลิตปลาพอแมพันธุ สําหรับใชวางแผนผลิตลูกปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 86 ปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) อายุ 5 ป 8 เดือน
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 23. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสําคัญทางการสืบพันธุของประชากร
ปลาเรนโบวเทราตภูฏานท่ีเลี้ยงบนดอยอินทนนท ประเทศไทย

ในป พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีรับสั่งใหกรมประมงหาพันธุปลาที่สามารถเลี้ยง
ไดบนดอยหรือในท่ีทีม่อีากาศหนาวเย็นมาเพาะเล้ียง เพือ่สรางอาชีพและรายไดใหกบัชาวเขาบนพ้ืนทีส่งู จงึมกีารนําเขาลกูปลา
เทราตจากประเทศแคนาดา มาทดลองเลี้ยงที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา เมื่อเลี้ยงที่นํ้า
อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ลูกปลาตายทั้งหมด ตอมาในป พ.ศ. 2518 จึงนําไปทดลองเลี้ยงท่ีหนวยวิจัยประมงบนพ้ืนที่สูง
ดอยอินทนนท พบวา ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตไดที่ขนาด 475 กรัม แตมีอัตราการรอดตํ่า ดังนั้น ในป พ.ศ. 2541 มูลนิธิ
โครงการหลวงรวมกับกรมประมงจึงมีการวิจัยการเล้ียงปลาเรนโบวเทราตในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงอินทนนทขึ้น โดยมีการ
คัดพันธุปลาท่ีเหมาะสมเพ่ือใชเปนพอแมพันธุ ไดลูกปลารุนแรกในเดือนธันวาคม 2542 จํานวน 3,300 ตัว ใชเวลาเล้ียง
ประมาณ 6-7 เดือน ก็มีขนาดตลาดที่นิยมบริโภค (นํ้าหนัก 250-300 กรัม) ทําใหประเทศไทยไดเปรียบเรื่องระยะเวลา
การเลี้ยงที่สั้นกวาตางประเทศ ซึ่งใชระยะเวลาเลี้ยงถึง 18 เดือน นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่หนาวเย็นของ
ดอยอินทนนทยงัเหมาะสมตอการเล้ียงปลาเรนโบวเทราต ทาํใหสามารถเล้ียงไดตลอดปอกีดวย สาํหรับมลูคาจากการจําหนาย
ปลาเรนโบวเทราต ในระหวางป พ.ศ. 2560-2561 กองทุนโครงการประมงไดสงผลผลิตใหฝายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง 
ทัง้ในรปูแบบของปลาสดและปลารมควนัมผีลผลติรวมทัง้สิน้ 22,923.10 กโิลกรมั คดิเปนมลูคา 7,593,473.28 บาท นอกจากนี้ 
ในป พ.ศ. 2560 ภายใตความรวมมือระหวางมูลนธิโิครงการหลวงกับกระทรวงเกษตรของประเทศภูฏาน มลูนธิโิครงการหลวง
ไดมอบพันธุปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ใหแกศูนยวิจัยประมงเมือง Haa ประเทศภูฏาน และมูลนิธิโครงการหลวงไดรับมอบ
ไขปลาเรนโบวเทราตในระยะมจีดุตา (Eyed stage) จากประเทศภูฏาน เพือ่ใชในการเล้ียงเปรยีบเทียบและปรบัปรุงพนัธุเดมิ
ที่ใชมานานใหดียิ่งขึ้น

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มลูนิธโิครงการหลวงไดรบัทุนอดุหนนุงานวิจยัจากสถาบันวจิยัและพฒันาพ้ืนท่ีสงู ในการ
ศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสําคัญทางการสืบพันธุของประชากรปลาเรนโบวเทราตภูฏานบนพ้ืนที่สูง เปนการศึกษา
การเจรญิเติบโต อัตราการรอดตาย ของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เล้ียงปลา
ขนาด 133.27 กรัม จนไดขนาดตลาดน้ําหนัก 250-300 กรัม และระยะท่ี 2 เลี้ยงปลาขนาดตลาดจนถึงวัยเจริญพันธุ ทั้งนี้
เพือ่ใหการศกึษามีความตอเนือ่งมีขอมลูครบสมบรูณเกีย่วกับปลากลุมนี ้จาํเปนตองมกีารศกึษาการเจรญิเตบิโตและลกัษณะ
สําคัญทางการสืบพันธุของประชากรปลาเรนโบวเทราตภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือจะไดใชเปรียบเทียบกับกลุมปลาเรนโบวเทราตเดิมที่มีอยู หากพบวามีคุณลักษณะดีก็จะไดใชในการปรับปรุงพันธุเดิม
ที่มีอยูตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

การศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกพอแมพันธุปลาเรนโบวเทราต 2 กลุมประชากร คือ ปลาเรนโบวเทราต
กลุมประชากรภูฏานและกลุมประชากรอินทนนทเดิม (F7) ในบอเลี้ยงบนดอยอินทนนท

การศึกษาแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก 
1. การเจริญเตบิโต การศกึษาระยะท่ี 1 ศกึษาเปรียบเทยีบและคดัเลอืกพอแมพนัธุปลาเรนโบวเทราต 2 กลุมประชากร 

ไดแก กลุมประชากรภูฏานและกลุมประชากรอินทนนทเดิม (F7) เลีย้งปลาดวยอาหารสําเร็จรปูชนิดเม็ดลอยน้ําระดับโปรตีน
ไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ระดับไขมันไมนอยกวา 7 เปอรเซ็นต ผสมนํ้ามันปลา 5 เปอรเซ็นต สไปรูไลนา 1 เปอรเซ็นต 
และแอสตาแซนทิน 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา น้ําหนักเฉล่ียสุดทาย ความยาวเฉลี่ยสุดทาย 
นํ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาทั้งสองกลุมประชากรเพศผูและเพศเมียแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตรารอดตายของปลาสองกลุมประชากรเทากับ 98.61±2.41 และ 100.00±0.00 
เปอรเซ็นต สําหรับคุณภาพน้ําอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปลาเรนโบวเทราต

2. การเจริญเติบโต การศึกษาระยะท่ี 2 การเล้ียงปลาเรนโบวเทราตเพศผูและเพศเมียในหองควบคุมอุณหภูมินํ้า
และชวงแสงเพ่ือเตรียมการเพาะพันธุศึกษาเปรียบเทียบความสมบูรณเพศของปลากลุมประชากรภูฏานและกลุมประชากร
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อินทนนทเดิม (F7) อายุ 2 ป และ 3 ป (ภาพที่ 87) ควบคุมอุณหภูมินํ้าไมเกิน 12 องศาเซลเซียสและควบคุมชวงแสง 
เมือ่วเิคราะหขอมลูทางสถติ ิพบวา ปลาเรนโบวเทราตอาย ุ2 ป อตัราความสมบูรณเพศแบบรวมเพศ อตัราความสมบูรณเพศ
ปลาเพศผู และอัตราความสมบูรณเพศปลาเพศเมียทั้งสองกลุมประชากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
ปลาเรนโบวเทราตอายุ 3 ป กลุมประชากรภูฏาน และกลุมประชากรอินทนนทเดิม (F7) มีนํ้าหนักไขตอนํ้าหนักแมพันธุปลา 
1 กิโลกรัมเทากับ 117.68±38.76 และ 132.34±58.95 กรัม จํานวนไขตอนํ้าหนักแมพันธุปลา 1 กิโลกรัม 2497.95±999.53 
และ 2344.57±1083.83 ฟอง นํ้าหนักไขตอฟอง 0.0488±0.0107 และ 0.0563±0.0160 กรัม ขนาดเสนผาศูนยกลางไข 
4.49±0.34 และ 4.62±0.08 มิลลิเมตร ตามลําดับ ลักษณะสีไขปลามีสีสมทั้งสองกลุมประชากร ตรวจสอบนํ้าเช้ือปลาเพศผู 
พบวา ระยะเวลาท่ีสเปรมเคล่ือนท่ีเทากบั 29.00±2.77 และ 26.44±3.26 วนิาที การเคล่ือนท่ีของสเปรมอยูทีร่ะดับ 5-6 และ 
5-6 อัตราความสมบูรณเพศแบบรวมเพศ 52.24, 50.00 เปอรเซ็นต อัตราความสมบูรณเพศปลาเพศผูเทากับ 91.30 และ 
89.47 เปอรเซ็นต และอัตราความสมบูรณเพศปลาเพศเมีย 31.82 และ 25.81 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ พบวา ปลาเรนโบวเทราตอายุ 3 ป มีอัตราความสมบูรณเพศโดยรวมเพศ อัตราความสมบูรณเพศปลาเพศผูและ
ปลาเพศเมียทั้งสองกลุมประชากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)

 การศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกพอแมพันธุ
ปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานและกลุมประชากร
อนิทนนทเดมิ (F7) สรปุไดวาทัง้สองกลุมประชากรมีการเจริญ
เติบโตไมแตกตางกันในสภาพการเล้ียงบนดอยอินทนนท 
ประเทศไทย และการศึกษาการเลี้ยงปลาเรนโบวเทราต
เพศผูและเพศเมียในหองควบคุมอุณหภูมินํ้าและชวงแสง
เพื่อเตรียมการเพาะพันธุ ระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง สรุปไดวา 
ปลาเพศผูอาย ุ2 ป และ 3 ป เจรญิพนัธุไดเรว็กวาปลาเพศเมีย 
และปลาอายุ 3 ป มีอัตราความสมบูรณเพศสูงกวาปลาอายุ 
2 ป ทั้งสองกลุมประชากร ดังนั้น ปลาเรนโบวเทราตอายุ 
3 ป เหมาะสมสําหรับเปนพอแมพันธุเพื่อใชในการเพาะพันธุ 
(ภาพที่ 88)

ภาพที่ 87 ตรวจสอบการเจริญเติบโตดวยการวัดความยาว
ปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏาน

ภาพที่ 88 ความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของปลาเรนโบวเทราต โดยการสังเกตจากลักษณะภายนอกปลาเพศผู
จะเรียวยาวกวาปลาเพศเมีย ลักษณะปากปลาเพศผูมีสวนของขากรรไกรลางเรียวแคบและย่ืนยาวกวาขากรรไกรบน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
 ขอมูลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานเพ่ือนํามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต จํานวน 1 เรื่อง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 มูลนิธิโครงการหลวงนําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานไปเล้ียงและผลิต
พอแมพันธุ เพื่อนําไปสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงเลี้ยงเพื่อสรางรายได

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงนโยบาย
 สงมอบผลงานวิจัยใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือนําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากร
ภูฏานไปเลี้ยงและผลิตพอแมพันธุ เพื่อนําไปสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงเลี้ยงเพื่อสรางรายได
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 24. โครงการพัฒนากระบวนการอบแหงสมุนไพร ชาดอกไม : กรณีศึกษาศูนยพัฒนา
โครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย

ดวยพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มีความสูงเหนือกวาระดับนํ้าทะเลเพียง 500 เมตร สงผลใหสภาพอากาศ
มีอุณหภูมิคอนขางสูงไมเหมาะสมตอการปลูกพืชเมืองหนาว ประกอบกับพื้นที่อยูหางไกลจากจังหวัดเชียงใหม ดังนั้น 
ศูนยฯ สะโงะจึงเนนสงเสริมพืชสมุนไพร เชน เกกฮวย สําหรับสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อการแปรรูปเปนหลัก 
ในชวงเริ่มตนมีเกษตรกรสนใจเขารวมปลูกเกกฮวยจํานวน 10 ครอบครัว ใชพื้นที่จํานวน 2 ไร โดยนําดอกเกกฮวยสดสงขาย
ใหศูนยฯ สะโงะ และนําไปอบแหงที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาผลผลิตและสรางอาชีพใหกลุมสมาชิกเกษตรกร 
แตพบปญหาเกิดการเนาเสียของดอกเกกฮวยระหวางการขนสง จึงไดแกไขปญหาดังกลาวโดยการพัฒนาเครื่องอบแหงไวที่
ศนูยฯ สะโงะ ตอมาในป พ.ศ. 2555-2556 ประสบปญหาผลผลติพชืสมนุไพรลนตลาด มปีรมิาณผลผลติพชืสมนุไพร 4-5 ตนัสด 
แตสามารถอบแหงไดเพียง 2-3 ตันสดตอป เนื่องจากมีเตาอบแหงเพียง 2 เครื่อง และไมมีประสิทธิภาพ

การพัฒนากระบวนการอบแหงสมุนไพร ชาดอกไม กรณีศึกษาศูนยฯ สะโงะ จังหวัดเชียงราย เปนโครงการที่เกิดจาก
การตอยอดการดําเนินโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปดอกคารโมมายล ดอกเบญจมาศปา (เกกฮวย) และพืชสมุนไพร
อบแหงของศูนยฯ สะโงะ โดยในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) และระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2562) ไดรบัการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ผลการดําเนินงานโครงการระยะที่ 1 ไดพัฒนาเตาอบระบบลมรอนดวยกลไกการพาความรอน
แบบการพา จํานวน 3 เครื่อง เพ่ิมการอบแหงผลผลิตสมุนไพรเปน 30-40 ตันสดตอป ทําใหสามารถอบแหงผลผลิต
ดอกคารโมมายล ดอกเกกฮวย และสมุนไพรไดทั้งหมด ประกอบกับฝายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงมีความตองการผลิตภัณฑ
ดอกคารโมมายล ดอกเกกฮวย และพืชสมุนไพรมากข้ึน ทําใหเกษตรกรสนใจเขารวมการปลูกดอกคารโมมายล ดอกเกกฮวย 
และพืชสมุนไพร เพิ่มขึ้นจาก 27 ครอบครัว (พ.ศ. 2557) เพิ่มเปน 104 ครอบครัว (พ.ศ. 2561) มีพื้นที่ในการเพาะปลูก
เพิ่มขึ้นเปน 30 ไร มีปริมาณผลผลิต 60-70 ตันสดตอป แตศูนยสามารถอบแหงผลผลิตสมุนไพรได 30-40 ตันสดตอป ทําให
ผลผลิตสมุนไพรสดเสียหายจากการอบแหงไมทันเนื่องจากกําลังการผลิตของเคร่ืองอบแหงลมรอนนอยกวาปริมาณผลผลิต
สมุนไพรที่เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองขยายกําลังการผลิตสมุนไพรอบแหงมากกวา 70 ตันสดตอป ในโครงการระยะที่ 2 
โดยพฒันาเทคโนโลยีการอบแหงแบบ multi stage drying ระบบควบคุมการอบแหงแบบ PID-controller ซึง่จะชวยควบคุม
อุณหภูมิการอบและพัฒนาตนแบบเคร่ืองอบแหงระบบถาดหมุน ติดตั้งที่ศูนยฯ สะโงะ จํานวน 3 เครื่อง เพิ่มการอบแหง
ผลผลิตสมุนไพรเปน 70-80 ตันสดตอป

ปจจุบันศูนยฯ สะโงะ มีเกษตรกร 250 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูก 42.5 ไร ในฤดูการผลิตป 2562-2563 มีปริมาณ
ผลผลิตพืชสมุนไพรรวม 80 ตันสดตอป และคาดวาอีก 10 ป จะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 250-300 ตันสดตอป ดังนั้น
ศูนยฯ สะโงะ จึงจําเปนตองพัฒนาเครื่องอบแหงลมรอนขนาดใหญ กําลังการผลิตในการอบแหง 500 กิโลกรัมสดตอครั้ง 
ใชระยะเวลา 12 ชั่วโมงตอครั้ง (2 ครั้งตอวัน) สามารถอบแหงไดครั้งละ 70 กิโลกรัมแหงตอครั้ง ชวยรองรับปริมาณผลผลิต
ดอกเกกฮวย ดอกคารโมมายล และสมุนไพรอืน่ๆ เพิม่ข้ึน 170 ตนัสดตอป และเมือ่รวมกบัเครือ่งอบแหงลมรอนทีศ่นูยฯ สะโงะ 
มีจํานวน 6 เครื่อง จะสามารถรองรับปริมาณผลผลิตไดมากถึง 250 ตันสดตอป ชวยลดการสูญเสียพืชสมุนไพรสดที่รอการ
อบแหง รวมท้ังสามารถสงเสริมใหเกษตรกรที่สนใจปลูกเพิ่มไดมากขึ้น และมีเตาอบแหงที่ไดมาตรฐานชวยยกระดับ
กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพรสูการขอรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนสรางรายไดใหกับเกษตรกร
ของศูนยฯ สะโงะ และสามารถขยายผลในเชิงพาณชิยตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

การพัฒนาเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัม
1. การวิเคราะหสมดลุมวลความช้ืนในระหวางการอบแหงดอกเกกฮวยและดอกคารโมมาย ปรมิาณ 500 กโิลกรัมสด 

ความชื้นเริ่มตน 86.5 %w.b. อบแหงที่ความชื้นสุดทาย 8 %w.b. ได 73.5 กิโลกรัมแหง ปริมาณความชื้นที่ระเหยในระหวาง
การอบแหง 426.62 กิโลกรัม ใชเวลาในการอบแหงดอกเกกฮวยและดอกคารโมมายเบ้ืองตน 13 ชั่วโมง
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2. การออกแบบเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัม ในลักษณะของแนวคิด (Conceptual 
design) และการออกแบบในลักษณะทีก่อใหเกดิรปูราง (Embodiment design) โดยพฒันาจากเคร่ืองอบลมรอนแบบอโุมงค
ลมรอน มีหองอบแหงภายในเทากับ 1.0×5.0×1.6 ตารางเมตร ทั้งนี้มีขอจํากัดในเร่ืองการกระจายลมรอนไมสามารถปรับ
กระแสการไหลแบบราบอยางเตม็รปูแบบ และความยุงยากในการนํารถเขน็เขาไปในระบบ จงึไดปรบัเปลีย่นใหมปีระตสูาํหรบั
นํารถเข็นบรรจุวัตถุดิบเขาและออกดานขางเปน 5 ประตู และเพ่ิมระบบเรงการไหลเวียนอากาศภายในหองอบแหง 
โดยติดตั้งระบบดูดอากาศดวยพัดลมขนาด 20 นิ้ว 3 จุด ภายในหองอบแหง เพื่อชวยดึงอากาศช้ืนออกจากระบบไดเร็วขึ้น 
และเปนระบบเปาเย็นหลังจากอบแหงเสร็จกอนบรรจุใสถุง รวมท้ังการออกแบบและพัฒนาช้ินสวนของเคร่ืองอบแหงใหม 
(ภาพที่ 89)

3. การวางไดอะแกรมการทํางานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ เพื่อควบคุมระบบการทํางานของระบบอัตโนมัติ 
และการเขียน PLC-code เพื่อควบคุมการทํางาน แบงเปน ระบบควบคุมแหลงควบคุมการทําความรอน ระบบไหลเวียน
ลมรอน ระบบการตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกคาอุณหภูมิตางๆ รวมทั้งจัดทําบัญชีวิศวกรรม (BoQ: Bill of Quantities) 
แสดงราคากลางของชิ้นสวนของสวนประกอบทางวิศวกรรมของเครื่องอบแหงลมรอน

4. การติดต้ังเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ดวยกลไกการพาความรอนแบบการพา ขนาด 500 กิโลกรัม
ตอคร้ัง และทดสอบการทํางานของเครื่องดวยการอบแหงดอกเกกฮวย และดอกคารโมมายล (ภาพที่ 90) พบวา สภาวะ
ที่เหมาะสมในการอบแหงดอกเกกฮวยที่ผานการลวก (สภาวะในการลวก ไอนํ้าที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
2.74 นาที และช้ันความหนาของดอกเกกฮวยอยูที ่2.0 เซนติเมตร) อณุหภมูใินการอบแหงเทากับ 70 องศาเซลเซยีส มอีตัราเรว็
ของลมรอนเทากับ 1 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงดอกคารโมมายล เทากับ 60 องศาเซลเซียส 

ภาพที่ 89 แบบรางและการออกแบบในลักษณะของแนวคิดของเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัม

ภาพที่ 90 ดอกเกกฮวยอบแหง และดอกคารโมมายลอบแหง

91สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



รวมทั้งสามารถลดตนทุนในการอบแหงดอกเกกฮวยจาก 430 บาท เหลือ 392 บาท (ลดลง 9.69 เปอรเซ็นต) 
และดอกคารโมมายลจาก 684 บาท เหลือ 606 บาท (ลดลง 12.87 เปอรเซ็นต)

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ปจจัยของอุณหภูมิที่เหมาะสมตออัตราการอบแหง คาพลังงานเฉพาะในการอบแหง สมบัติทางเคมี-กายภาพ
เบื้องตน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องตน จํานวน 1 เรื่อง
2. เครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ดวยกลไกการพาความรอนแบบการพา ขนาด 500 กิโลกรัมตอครั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง
3. บัญชีวิศวกรรม (BoQ: Bill of Quantities) แสดงราคากลางของชิ้นสวนของสวนประกอบทางวิศวกรรมของ
เครื่องอบแหง จํานวน 1 ฉบับ
4. คูมือการใชงานของเคร่ืองอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) จํานวน 1 ฉบับ

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 มูลนิธิโครงการหลวง มีเครื่องอบแหงลมรอนใชในการแปรรูปสมุนไพร ชาดอกไมอบแหง โดยสามารถอบแหงได
วันละ 1 ตันสด (500 กิโลกรัมตอรอบตอ 12 ชั่วโมง) ชวงสรางมูลคาเพิ่มของผลิตผลพืชสมุนไพร ชาดอกไมอบแหง
จากเครื่องอบแหงลมรอน ลดการสูญเสียผลผลิตสดระหวางรอการอบแหง ไดผลผลิตสมุนไพรอบแหง 140 กิโลกรัม
แหงตอวัน และสามารถรองรับปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายการสงเสริมเกษตรกร 250 ราย เปน 750 ราย 
ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นสรางความย่ังยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง รวมทั้งยกระดับ
กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพร ชาดอกไมอบแหงใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และโอกาสทางการตลาดของผลิตผลเกษตร/สินคาแปรรูปสมุนไพร ชาดอกไมอบแหงบนพื้นที่สูง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 เกษตรกรและเจาหนาที่ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะและพ้ืนที่สงเสริมท่ีมีการปลูกดอกเกกฮวย 
และดอกคารโมมายลสด ใชเครือ่งอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กโิลกรมัตอครัง้ตอ 12 ชัว่โมง ในการแปรรูป
สมุนไพร ชาดอกไมอบแหง สามารถอบแหงไดวันละ 1 ตันสด ไดผลผลิตสมุนไพรอบแหง 140 กิโลกรัมแหงตอวัน 
ชวยลดการสูญเสียผลผลิตสด และรองรับปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นไดมากถึง 170 ตันสดตอป จากการขยาย
การสงเสริมเกษตรกร รวมทั้งสามารถเปนเครื่องตนแบบในการนําไปขยายผลตอได
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แผนงานที ่3
การวจิัยเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของ

ชุมชน
บนพ้ืนที่สูง



การวิจัยเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

ตลอดระยะเวลากวาทศวรรษที่ผานมา การสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สงผลใหครัวเรือนนํารองสามารถพัฒนาความมั่นคงดานอาหาร การสรางอาชีพและ
รายได รวมพลังทางสังคม และการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม การวิจัยในป พ.ศ. 2563 
จึงมุงเนนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการปรับเปลี่ยนทั้งรายบุคคลโดยการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
เกษตรกรผูนาํทีส่ามารถพัฒนาอาชีพและรายไดบนฐานความรู ปจจยัและเง่ือนไขความสําเรจ็ของกลุมสถาบันเกษตรกร
ในรูปแบบตางๆ การขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินดวยแผนพัฒนาชุมชน และชุดความรูระบบเกษตรกรรมทางเลือก
บนพืน้ทีส่งู อนัจะนาํไปสูการยกระดับเกษตรกรและกลุมสถาบนัเกษตรกรในโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 
ใหมีความรู ทักษะ และระบบการเรียนรูรวมกัน โดยผานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสงผลใหเกิดพลังสรางสรรค
ของชุมชนบนพื้นที่สูงในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจริงในการแกปญหาและยกระดับการพัฒนาตนเอง
และทองถิ่นใหมีความสามารถในการแขงขัน พึ่งตนเอง และรองรับการเปล่ียนแปลงอยางทันทวงที

1. โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหมในการขับเคล่ือนการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน

สวพส. ไดพฒันาเกษตรกรผูนาํในชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูใหมคีวามรูความสามารถในดานตางๆ จาํนวนกวา 909 ราย ประกอบดวย 
Smart Farmer จาํนวน 426 ราย และกาํลงัพฒันาสูการเปน Smart Farmer อกีจํานวน 483 ราย รวมถงึสงเสรมิการรวมกลุม
เปนสถาบันเกษตรกรที่จัดการผลผลิตและการตลาด 78 กลุม ประกอบดวย สหกรณ 9 แหง วิสาหกิจชุมชน 30 กลุม 
เตรยีมสหกรณ 7 กลุม และกลุมพึง่ตนเอง 32 กลุม การศกึษาคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคของผูนาํเกษตรกรรุนใหมทีม่อีายรุะหวาง 
17-45 ป และปจจัยความสําเร็จของสถาบันเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็งในระดับดีและดีเยี่ยม จะทําใหการพัฒนาเกษตรกร
ผูนําเกษตรกรท้ังในรายบุคคลและกลุมในระยะตอไปมีความแมนยําและเหมาะสมกับชาติพันธุ อายุ และทุนทางมนุษยของ
เกษตรกร ใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและเปนหุนสวนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้

1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม ในโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 17 แหง 
5 ชาติพันธุ ประกอบดวย กะเหรี่ยง สบโขง แมมะลอ แมแฮหลวง ขุนตื่นนอย คนเมือง ปาแป หวยเปา ปางมะโอ แมจริม 
มง ปากลวยปางหินฝน ขุนสถาน ดอยปุย อาขา วาวี แมสลอง และ เมี่ยน คลองลาน วังไผ นํ้าแปง ผลการศึกษาเบื้องตน
พบวา ผูนําเกษตรกรรุนใหม 35 ราย มีคุณลักษณะเดนหลายประการประกอบกัน คือ เพียรพยายาม กระตือรือรน สนใจ
ใฝรู จิตสาธารณะ ปรับตัวยอมรับสิ่งใหม กลาเจรจาตอรอง และแตกตางกันไปในแตละบุคคล ซึ่งเกิดจากการปลูกฝงของ
ครอบครวั สภาพสงัคม สิง่แวดลอม และประสบการณ ทัง้นีล้กัษณะเดนของผูนาํเกษตรกรมีความแตกตางกนัในแตละชาตพินัธุ 
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ดังน้ี กะเหรี่ยง มีความซื่อสัตย อดทน มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน อยูอยางพอเพียง ใหความสําคัญตอ
การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม สามารถคิดตอยอดและลงมือทาํสิง่ใหมไดเมือ่ไดรบัการศึกษาข้ันสงู คนเมอืง 
สามารถเรียนรูเร็ว ทาํงานท่ีละเอียดประณีตได มโีอกาสเขาถึงความรู เงินทุน และตลาดหลายชองทาง สนใจการใชเทคโนโลยี 
และจะตดัสนิใจยอมรบัสิง่ใหมเมือ่ไดรบัขอมลูรอบดาน มง กลาเสีย่ง มทีกัษะทางการคา กลาเจรจาตอรอง เปนคนชางสังเกต 
กระตือรือรนท่ีจะหาความรูใหม ตองการขอมูลที่แมนยําและฉับไวโดยเฉพาะขอมูลดานการตลาดเพื่อใชในการตัดสินใจ 
อาขา กระตือรือรน ซื่อสัตย มุงมั่นทํางานแบบมีเปาหมาย มีทักษะดานการคาและเครือขายกับชาวจีน กลาเส่ียง ปรับตัว
ไดเร็ว เขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไดดี และเมี่ยน มีความมุงมั่นตั้งใจ ขยัน อดทน ยอมรับสิ่งใหมเมื่อไดเห็นความสําเร็จของ
ญาติ เพื่อนบาน หรือคนในชาติพันธุเดียวกัน

 การพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหมจึงควรมีจุดเนนที่เหมาะสมกับแตละกลุมชาติพันธุ ดังนี้ กลุมผูนําเกษตรกรที่มี
ลักษณะเรียนรูเร็ว กระตือรือรน พรอมเปดใจยอมรับสิ่งใหมไดงาย เชน ผูนําเกษตรกรมง อาขา และคนเมือง กอนการพัฒนา
ควรมีการสื่อสารขอมูลใหครบถวนทั้งดานการผลิตและการตลาด เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน และเติมความรูในสิ่งที่
เกษตรกรยังไมเชี่ยวชาญ โดยการนําเทคโนโลยีหรือความรูสมัยใหมเขามาเสริม เพื่อลดตนทุนการผลิตและสรางแรงจูงใจ
ใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น สวนกลุมคนที่รอดูทาที อยูอยางพอเพียง ชอบความเสี่ยงนอย เชน 
ผูนําเกษตรกรชาติพันธุกะเหรี่ยงและเมี่ยน การพัฒนาควรเปนแบบคอยเปนคอยไป เนนการสรางตนแบบใหเห็นความสําเร็จ 
และการติดตามเยี่ยมเยียนแปลงอยางใกลชิด เพื่อใหเกษตรกรไมรูสึกโดดเดี่ยวและพรอมท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาพ้ืนที่สูง อยางไรก็ตาม การศึกษาน้ีเปนเพียงการศึกษาเบ้ืองตน ที่ทําใหทราบถึงคุณลักษณะเดนบางประการของ
กลุมผูนําเกษตรกรรุนใหม ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจําเปนตองดําเนินงานวิจัยตอเนื่อง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่
ครอบคลุม อันจะนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผูนําเกษตรกรที่เหมาะสมกับชาติพันธุ เพศ ทุนทางมนุษย 
และระดับการพัฒนาของชุมชนบนพื้นที่สูงตอไป

2. การศึกษาปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของสถาบันเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ที่มีผลการประเมินความเขมแข็งระดับดีและดีเยี่ยมจํานวน 8 กลุม ไดแก สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง 
จํากัด สหกรณการเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จํากัด สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ 
จํากัด วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมยอมสีธรรมชาติปางแดงใน วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยแมจริม วิสาหกิจกาแฟดอยลาง 
(ปางตนเดื่อ) กลุมเตรียมสหกรณโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแมสามแลบ และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานใหม พบวา สถาบันเกษตรกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมีองคประกอบที่เขมแข็ง 3 สวนหลัก ประกอบดวย (1) สมาชิก มีความ
สามัคคี มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมกลุม พรอมรับฟงขอคิดเห็นและรวมหาทางแกไขปญหา ตระหนักและปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของกลุมผูที่มีความรูมีความเสียสละในการชวยเหลือบุคคลอื่นในกลุม และทุกคนคอยสอดสองดูแลกิจการ
ของกลุมใหดาํเนนิไปไดดวยด ี(2) คณะกรรมการ เปนหัวใจของการขบัเคลือ่นกลุม ตองเปนผูทีเ่สยีสละ มคีวามรู ประสบการณ 
นาเชื่อถือ มุงมั่นในการทํางาน ความคิดกาวหนา และควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และ (3) หนวยงาน
ภาคี เชน สวพส. กรมสงเสริมสหกรณ เกษตรและสหกรณจังหวัด และหนวยงานทองถิ่น ที่พรอมเปนพี่เลี้ยงคอยใหความรู 
ความชวยเหลือ และคําปรึกษาในยามท่ีกลุมมีปญหา จะทําใหการดําเนินกิจการของกลุมมีความตอเนื่อง

 สวนปจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 8 แหง คือ การพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรกรใหมีความรู
ความเขาใจในดานการบริหารจัดการกลุม การผลิตและการตลาด ระบบการเงินและบัญชี การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการดําเนินงานของกลุม การสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและองคความรูจากหนวยงานภายนอก การสรางระบบควบคุม
ภายในที่มีการตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งจุดเนนการพัฒนาของกลุมพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงตอการพัฒนาสถาบันเกษตรกร อยางไรก็ตาม การจะสงเสรมิสถาบันเกษตรกรในรูปแบบใดน้ันจาํเปนตองคํานงึ
ถึงศักยภาพและความพรอมของเกษตรกร รวมทั้งนโยบายของหนวยงานบูรณาการที่สอดคลองกับ สวพส. เชน กรมสงเสริม
สหกรณ องคการบริหารสวนตําบล และการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรของนักพฒันาอยางเขมขน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จะดําเนินการศึกษาตอเน่ืองเก่ียวกับลักษณะรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะหคูแขงขันทางการตลาด บทบาทของ

95สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



หนวยงานภายนอกตอการพัฒนากลุมเกษตรกร และกระบวนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมกับชุมชนในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของเกษตรกรผูนํารุ นใหมอายุระหวาง 17-45 ป ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง จํานวน 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง คนเมือง มง อาขา และเม่ียน
2. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของสถาบันเกษตรกรที่เปนสหกรณ กลุมเตรียมสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุม
ผูผลิต ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 8 กลุม

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในระดับบุคคลและกลุมจะสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงใหสามารถพ่ึงตนเอง และเปนแหลงเรียนรูสําหรับพื้นที่สูง
2. ผูนาํเกษตรกรท่ีสามารถประยุกตใชขอมูล ความรู และเทคโนโลยีในทศวรรษท่ี 21 จะชวยสงเสริมใหชมุชนสามารถ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุมกัน และยกระดับสถานะทางสังคมของประชากรบนพื้นที่สูงซึ่งสวนใหญเปน
ชุมชนที่ดอยโอกาสใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนา ผูนําเกษตรกร เยาวชน และสถาบันเกษตรกรของกลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูงในระยะตอไป

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 นําองคความรูที่ได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการศึกษา
กระบวนการพฒันาผูนาํเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรท่ีเหมาะสมกบัภมูสิงัคมบนพืน้ท่ีสงูทีค่รอบคลมุกลุมเปาหมาย
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ อายุ เพศ และระดับการพัฒนาของชุมชน เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ยกระดับการพัฒนากลุมผูนําเกษตรกร เยาวชน และสถาบันเกษตรกรใหเปนหุนสวนของการขับเคล่ือนการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงในระยะตอไป 

ภาพที่ 91 ผูนําเกษตรกรรุนใหมที่ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสานและเกษตรประณีต
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2. โครงการศกึษาภมูปิญญาดานการจดัการทรพัยากรดนิ นํา้ และปาไมของกลุมชาตพินัธุ
บนพื้นท่ีสูง

กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง มีความสัมพันธและเช่ือมโยงอยางแนบแนนกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จึงมีการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการสั่งสมความรูและ
ประสบการณ ที่สืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน สะทอนออกมาทางระบบความเชื่อท่ีแตกตางกันไปตามอัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุ โดยมีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษาการสืบทอด
ภูมิปญญาและปจจัยความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนท่ีสูง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จะสนับสนุนการสงเสริม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมท่ีบูรณาการกับ
ทุนความรูของชุมชน อันจะสงผลใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้

ภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ สวสพ. และโครงการหลวง 
15 แหง 5 ชาติพนัธุ ประกอบดวย กะเหร่ียง ปาแป สบโขง ขนุตืน่นอย อนิทนนท วดัจนัทร คนเมอืง ปาแป หวยเปา ปางมะโอ 
แมจริม มง ปากลวย ปางหินฝน ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ ลีซู ปาแป ปาเกี๊ยะใหม วาวี และ ดาราอั้ง ปางแดงใน อางขาง มีรูปแบบ
ในการสืบทอดผาน (1) การประกอบพิธีกรรม เชน พิธีดงเซ็งการไหวเจาที่แหงปาของชาติพันธุมง พิธีไหวศาลอาปาหมูของ
ชาติพันธุลีซู (2) การถายทอดประสบการณ เชน การสังเกตความอุดมสมบูรณของดินดวยวัชพืชของชาติพันธุดาราอ้ัง 
(3) ระบบการผลิตเพ่ือยงัชพี เชน ระบบวนเกษตรปาเม่ียงของคนเมือง และทีบอระบบเหมืองฝายเพ่ือการเกษตรของชาติพนัธุ
กะเหรี่ยง (4) การจัดต้ังศูนยการเรียนรูของชุมชน เชน ศูนยปกาเกอะญอศึกษาท่ีวัดจันทร และ (5) การผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นกับความรูภายนอก เชน การต้ังกฎระเบียบขอบังคับในการอยูรวมกับปา และการทําแนวกันไฟ เปนตน โดยพบวา
ปจจัยที่นําไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน คือ การมีสวนรวมของคน
ในชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และการสรางเครือขายการทํางาน ซึ่งการบันทึกองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นของชาติพันธุ
บนพืน้ทีส่งูในรูปแบบส่ือสิง่พมิพตางๆ ทีช่มุชนสามารถเขาถงึได จะเปนเคร่ืองมือทีน่าํไปสูการเผยแพรความรู และการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

ตารางที่ 13   ภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง

ชาติพันธุ การจัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการปาไม

กะเหรี่ยง การทําไรหมุนเวียน 
(ฉึ่ย-คึ) รอบละ 6-8 ป 
เปนการทําไรในเวลา
อันสั้น ทิ้งปาใหฟนตัว
ในระยะยาว

• ระบบฝาย (ทีบอ) การขุด
รองดินขนาดเล็กลัดเลาะขอบเขา
เชื่อมตอจากฝายชะลอนํ้าเพื่อ
ลําเลียงนํ้าเขานาขาว

• การเลี้ยงผีฝาย (ลื่อทีบอโคะ)

• พิธีสืบชะตานํ้า (ลื่อที)

• พิธีบวชปา (ลื่อปกา)

• พิธีเล้ียงแนวกันไฟ (ลื่อเหมโต)

• การจําแนกปาตามลักษณะการใชประโยชน 
ไดแก ปาอนุรักษ (ดู ตะ) พื้นที่การเกษตร (ดู หละ) 
ปาพิธีกรรม (เดปอ) เขตหมูบาน (ดู เตอะ วอ)

คนเมือง ระบบวนเกษตรปาเมี่ยง
ชวยปองกันการพังทลาย
ของหนาดินและกักเก็บ
ความช้ืน

• พิธีไหวผีหัวนํ้า/ผีฝาย

• วิ ธี สั ง เกตธรรมชาติ  เช น 
การติดผลของตนมะเดื่อนํ้า ชวย
บงชี้ปริมาณนํ้าฝน หากผลมะเด่ือ
ตดิผลนอยกระจุกตวัอยูบนยอดตน
จะคาดการณไดว าปริมาณฝน
จะมากในปลายฤดูฝน

• ระบบวนเกษตรของคนเมืองที่ปลูกพืชเปน
ลาํดบัชัน้โดยสวนบนเปนเขตปาอนุรกัษทีม่ตีนไมใหญ 
ถัดลงมาเปนไมใชสอย พืชเศรษฐกิจ (เมี่ยง/กาแฟ) 
ที่ตองอาศัยรมเงาไมใหญ ผสมผสานดวยพืชผัก
สวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว สอดคลองกับ
การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง

• การต้ังกฎระเบียบหมูบานเพ่ือเปนเคร่ืองมือ
รักษาปา
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ชาติพันธุ การจัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการปาไม

มง การบาํรงุดนิดวยปุยพชืสด
ในยคุฝนโดยการดายหญา
พรวนดินแลวขุดดินเปน
รองแถวยาวระหวางตนพชื 
เพื่อฝ งกลบซากวัชพืช
ใหยอยสลายกลายเปนปุย
บํารุงดิน

พิธีเต งเฮาเด เปนการขอขมา
เทพเจาแหงนํ้าที่ชวยปกปองปา
และแหลงนํ้าที่อยูในชุมชนใหมี
ความอุดมสมบูรณและมีนํ้าไหล
ตลอดป

พธิดีงเซง การเซนไหวเจาทีแ่หงปาเพือ่ชวยคุมครอง
คนในชุมชนใหอยู ดีกินดี โดยเร่ิมจากการเลือก
ตนไมใหญในหมูบาน และอัญเชิญเทพเจาเขามาสิง
ที่ตนไม

ลีซู ไร หมุนเ วียน ปลูกพืช 
1 -4  ป   และ ท้ิ งพื้ น ท่ี
ใหพักฟนตัว 4-10 ป

• ระบบประปาภูเขาที่ทําจาก
ทอไมไผเพื่อลําเลียงน้ําจากที่สูง
ลงมาใชในการอุปโภคบริโภค

• พธิกีารไหวผหีวันํา้/ผฝีาย เพือ่
ขอพรจากเทพเจาที่ปกปองรักษา
แหลงนํ้าใหมีนํ้าใชตลอดทั้งป

• พิธีกรรมอ๊ิดามาหล๊ัวะ เปนพิธีกรรมคืนผืนปา
ใหแกเทพเจา

• การจําแนกพ้ืนที่ปาจากการใชประโยชน ไดแก 
บริเวณตั้งศาลเจาประจําหมูบาน (อาปาโหวฮี) 
ปาอนุรักษ (อาจาอูดูว) บริเวณที่ฝงศพ (หลี่จูว) 
ปาเพ่ือการเกษตร (มูวยีกู)

ดาราอ้ัง วิธีสังเกตคุณภาพดินจาก
วัชพืช  หากมีหญ าที่มี
ลักษณะใบตรง ความสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร
ขึ้ นบ ริ เวณใดแสดงถึง
ความเสื่อมสภาพของดิน 
และ ไม  เ หม าะสมกั บ
การเพาะปลูก

วิ ธีสั ง เกตความอุดมสมบูรณ 
ของแหลงน้ําจากตนปอหูช าง 
(ไหยอึงบาย) หากมีตนไมชนิดนี้
ขึ้ นบริ เวณใดบริ เวณนั้น เป น
ปาตนน้ํา

การแบงเขตพื้นที่เพื่อจัดการทรัพยากรปา ไดแก 
เขตชุมชน เขตพื้นที่การเกษตร เขตปาใชสอย 
เขตปาอนุรักษ เขตปาพิธีกรรม ซึ่งมีกฎระเบียบ
ในการใชสอย แตละเขตปาจะมกีารจดัการตามแบบ
พธิกีรรมของดาราอ้ัง เชน ปาพธิกีรรมทีค่นในชมุชน
ไมสามารถเขาไปได ยกเวนผูทาํพธิกีรรม ปาพธิกีรรม
สําหรับเปนสุสาน เขตปาที่ตั้งศาลเจา (ซา เมิง) 
ที่มีการจัดพิธีกรรมปละ 2 ครั้ง (กาปห เฌา เมิง-
เปห เฌา เมิง)

(a) ทีบอ: ฝายชะลอน้ําและทาง
ลําเลียงนํ้าจากตนน้ําสูนาข้ันบันไดของ
ชาวกะเหร่ียง บานปพอ ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

(b) ดงเซ็ง: พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในเขตปาชุมชนของชาวมง 
บานปางแก ตําบลทุงชาง 
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

(c) อาปาหมู: พิธีไหวศาลประจําหมูบาน
ในปาชุมชนชวงเทศกาลปใหมของชาวลีซู 

บานสามหม่ืน ตําบลเมืองคอง 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 92 ภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรนํ้าและปาไมของชุมชนบนพ้ืนที่สูง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
องคความรูเกีย่วกบัภมูปิญญาดานการจดัการทรพัยากรดนิ นํา้ และปาไมของกลุมชาตพินัธุบนพืน้ท่ีสงูในพืน้ท่ีโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงและโครงการหลวง จํานวน 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง คนเมือง มง ลีซู 
และดาราอั้ง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. กระบวนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
บนพื้นที่สูง จํานวน 5 ชาติพันธุ
2. กลุมชาติพันธุในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น และตอยอด
องคความรูที่ผสมผสานกับความรูในปจจุบันในการพัฒนาชมุชนบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
 1.1 กลุมงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นักพัฒนา และชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีไปตอยอดเพื่อใชวางแผนและกําหนด
กจิกรรมในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
 1.2 สื่อเผยแพรภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม ของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
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3. โครงการศึกษากระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

การจดัทาํแผนพฒันาชมุชนทีม่คีณุภาพสามารถขับเคลือ่นสูการปฏบิตัไิดจรงิ เปนกลไกหนึง่ทีเ่สรมิสรางความเขมแขง็
ของชมุชนบนพืน้ทีส่งู โดยในระหวางป พ.ศ. 2557-2562 สวพส. ไดสงเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาชมุชนจาํนวน 225 กลุมบาน 
คดิเปน 36.53 เปอรเซน็ต จากพ้ืนทีด่าํเนนิงานทัง้หมด 616 กลุมบาน พรอมกนันีไ้ดจดัระดบัช้ันคณุภาพการจดัทาํแผนพฒันา
ชุมชน โดยพิจารณาจากเกณฑ 4 ดาน ประกอบดวย (1) ชุมชนมีการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาชุมชน (2) ชุมชนมีการใช
ขอมูลและเคร่ืองมือในการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน (3) คณะกรรมการชุมชนมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน
ไปสูการปฏิบัติ และ (4) ชุมชนและหนวยงานมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งพบวา ชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีชั้นคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาในระดับดีเยี่ยม (8.89 เปอรเซ็นต) ดีมาก (22.67 เปอรเซ็นต) 
ดี (33.78 เปอรเซ็นต) และปานกลาง (34.67 เปอรเซ็นต) ของชุมชนที่ไดจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแลว การศึกษาปจจัยและ
เงือ่นไขความสาํเรจ็ของการใชแผนพฒันาชมุชนเพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาทองถิน่ ดวยการถอดบทเรยีนจากกลุมบานทีม่รีะดบั
ชัน้คณุภาพการจดัทาํแผนพฒันาชมุชนในระดบัดเียีย่ม จะนาํไปสูการปรบัปรงุกระบวนการสงเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาชมุชน
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงในระยะตอไป ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังนี้

1. การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษารวมกับสํานักพัฒนา สวพส. โดยพิจารณาจากกลุมบานในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงที่ไดรับการจัดลําดับชั้นคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในระดับดีเยี่ยม 13 แหง 19 กลุมบาน ไดแก พื้นที่
กลุมที่ 1 (เชียงใหม กําแพงเพชร กาญจนบุรี) บานหวยเปา บานปางแดงใน บานแมวาก บานแมตูม พื้นที่กลุมที่ 2 (เชียงราย) 
บานแมจันหลวง บานปางตนผึ้ง พื้นที่กลุมที่ 3 (นาน) บานใหม บานปางปุก บานศรีบุญเรือง บานบอน บานฝาย บานกอ 
บานนาหมนั บานตอง บานตองเจริญราษฎร บานวงัตาว พืน้ทีก่ลุมท่ี 4 (ตาก แมฮองสอน) บานแมลามาหลวง บานหวยนํา้ใส 
บานปูคํา-หวยแหง

2. การทบทวนขั้นตอนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของ สวพส. รวมกับสํานักพัฒนา ประกอบดวย 
8 ขั้นตอน ไดแก การมีสวนรวมของคนในชุมชน การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหา การจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา การจัดตัง้คณะกรรมการขับเคลือ่นแผนงานโครงการ การติดตามความกาวหนาโครงการของชุมชน การดาํเนนิงาน
ตามแผนชุมชน การทบทวนแผนพัฒนาชุมชนปละ 2 ครั้ง และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนกําหนดไว 
2 ชวง คือ ตุลาคม-พฤศจิกายน ประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชน เพื่อสํารวจขอมูลสําหรับจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ชุมชน และธันวาคม นําโครงการและงบประมาณไปบูรณาการกับแผนปฏิบัติการของ สวพส. และหนวยงานตางๆ

3. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 3.1 ปจจัยภายในชุมชน ประกอบดวย ความตระหนักของผูนําและคณะกรรมการชุมชนเก่ียวกับความสําคัญของ
แผนพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน (รวมปรึกษาหารือ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมติดตามตรวจสอบ) 
การติดตามและปรับปรุงขอเสนอโครงการกับหนวยงานบูรณาการอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบนฐานขอมูล
และเชิงรุก รวมถึงการจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและเรียกใชงานงาย

 3.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย การบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกันของหนวยงานพี่เลี้ยง เชน 
สวพส. อบต. พช. เปนตน การสนับสนุนงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการเชิดชูชุมชนท่ีใชแผนพัฒนา
ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อเปนกําลังใจและตัวอยางแกชุมชนอื่น

 ทั้งนี้ปจจัยภายในชุมชนถือเปนเง่ือนไขหลักของความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตระหนักของผูนําและ
คณะกรรมการชมุชนเกีย่วกบัความสาํคญัของแผนพฒันาชมุชน และการมสีวนรวมของคนในชมุชน โดยมปีจจยัภายนอกเปน
เงื่อนไขหนุนเสริมความสําเร็จ
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4. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
 4.1 ควรมกีารสาํรวจและประเมินความรูความเขาใจเกีย่วกับความสําคัญของแผนในกลุมผูนาํและคณะกรรมการ

ชุมชนกอนเริ่มกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
 4.2 ควรเสรมิสรางความเขาใจเกีย่วกบัแนวคดิและระดบัการมีสวนรวมของชมุชนท้ังในกลุมเจาหนาท่ี สวพส. ผูนาํ

และคณะกรรมการชุมชน
 4.3 ควรสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีบทบาทในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เพื่อบูรณาการแนวคิดจาก

คนหลายรุนและการใชทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมเยาวชน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
 ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การพัฒนาปจจัยสภาพแวดลอมที่สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมที่มีคุณภาพ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
 1.1 สาํนกัพฒันา นาํขอเสนอแนะจากผลการศกึษาไปใชปรบัปรงุกระบวนการสงเสรมิการจัดทาํแผนพฒันาชมุชน
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
 1.2 ชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สามารถยกระดับตนเองเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
การจัดทําและใชแผนพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นได
 1.3 ชุมชนที่มีระดับชั้นคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในระดับปานกลางถึงดีมาก สามารถนําผลการศึกษา
ไปประยุกตใชเพื่อยกระดับชั้นคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของตนเองได

ภาพที่ 93 สัมภาษณผูนําและคณะกรรมการชุมชน
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4. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีสวนรวม

พืน้ทีส่งูมคีวามหลากหลายในดานกายภาพ ชวีภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของกลุมชาตพินัธุทีม่ฐีานการดํารงชพี
ภาคการเกษตรของชุมชน แบงเปน 5 ภูมิสังคม ไดแก ชุมชนปาเมี่ยง ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน ชุมชนทํานาเปนหลัก 
ชมุชนทีป่ลูกขาวไร-ขาวโพด และพ้ืนท่ีเขตรอน ผลการสงเสรมิอาชีพในรอบทศวรรษทีผ่านมาของ สวพส. ไดสงผลใหเกษตรกร
แกนนําสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากวิถีเดิม ซึ่งเปนเกษตรเพื่อการยังชีพ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มักมีการใชสารเคมี
เกษตรที่เขมขน สงผลกระทบตอชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเปนแหลงตนนํ้าลําธาร รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดลอมท่ีอยูกลางนํ้าและ
ปลายนํา้ และการลกัลอบปลกูพชืเสพตดิ ไปสูระบบเกษตรกรรมทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัภมูสิงัคมและเปนมติรตอสิง่แวดลอม 
อาท ิเกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรอินทรยี ดงันัน้เพือ่ใหการสงเสรมิในระยะตอไป
ของ สวพส. สามารถตอยอดจากผูที่มีแนวปฏิบัติที่ดีได จึงไดศึกษาปจจัยและเงื่อนไขการตัดสินใจของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง
ในการปรับเปลี่ยนสูระบบเกษตรกรรมทางเลือก รวมทั้งผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือน ชุมชนและสังคม 
โดยบทเรียนความสําเร็จของเกษตรกรนํารอง จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ใหเห็นตัวอยาง
ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม ผลการวจิัยโดยสรุป มีดังนี้

1. การศึกษาปจจัยและเง่ือนไขการตัดสินใจของเกษตรกรกลุมชาติพันธุในการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพื้นที่เฉพาะ จํานวน 5 ภูมิสังคม

 ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน (ขุนต่ืนนอย แมสลอง วาวี ปากลวย) ประกอบดวย 3 กลุมชาติพันธุ ไดแก ชุมชน
กะเหร่ียง อยูหางไกล ทุรกันดาร ทางเลือกประกอบอาชีพจํากัด คนในชุมชนใหความสําคัญกับพืชอาหารและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเกษตรจึงเนนระบบเกษตรผสมผสาน การเพิ่มความมั่นคงดานอาหารหรือระบบเกษตรเพ่ือยังชีพ 
และการตอยอดระบบเกษตรเดิมจากการใชสารเคมีเทาท่ีจําเปนสูระบบเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือระบบเกษตร
อนิทรีย สวนชุมชนอาขา ซึง่มคีวามรูและทักษะการปลูกกาแฟ แตเดมิเปนระบบปลูกกลางแจงและอายุตนกาแฟเพ่ิมข้ึน ทาํให
ตนกาแฟเร่ิมโทรม ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเริ่มลดลง เกษตรกรอยากมีรายไดเสริมชวงวางจากงานในแปลงกาแฟ ซึ่งเปน
พืชระยะสั้น ใชพื้นที่และสารเคมีนอย ระบบเกษตรจึงเนนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟดวยการปลูกพืช
ใหรมเงา พืชสรางรายไดในระบบวนเกษตรและการปลูกพืชผักอินทรียในโรงเรือน สําหรับชุมชนมง พืชสรางรายไดหลักคือ 
กะหลํ่าปลี ใชพื้นที่มาก ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตไมแนนอน เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนสูระบบเกษตรประณีตดวยการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือนและระบบเกษตรผสมผสาน ซึ่งใชพื้นที่และสารเคมีนอย มีตลาดรองรับท่ีแนนอน

 ชุมชนที่ปลูกขาวไร-ขาวโพด (โปงคํา แมสอง) เปนชุมชนของคนไทยพ้ืนเมืองและชุมชนกะเหร่ียง พืชสรางรายได
หลักคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใชพื้นที่และแรงงานมาก ตนทุนการผลิตสูง ใชปุยและสารเคมีมาก ดินขาดความอุดมสมบูรณ 
ผลผลติขาวโพดเร่ิมไมไดคณุภาพและปรมิาณลดลง เกดิหนีส้นิ เกษตรกรอยากปลกูพชืใชพืน้ท่ีและสารเคมนีอย ใหผลตอบแทน
เร็ว จงึปรับสูระบบเกษตรผสมผสานและระบบเกษตรปลอดภยั (GAP) รวมถึงการเพิม่ความมัน่คงดานอาหารหรือระบบเกษตร
เพื่อยังชีพ

 ชมุชนทาํนาเปนหลกั (สบโขง) เปนชมุชนกะเหรีย่ง ผลผลติขาวไมเพยีงพอ ทางเลอืกประกอบอาชพีจํากดั พชืสราง
รายไดหลักคือ มะเขือเทศนอกโรงเรือน กะหลํ่าปลี บุก และพริก ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตไมแนนอน การใชสารเคมี
เกษตรเขมขน เกษตรกรตองการปลูกพืชที่ใชพื้นที่และสารเคมีนอย ใหผลตอบแทนเร็ว รายไดสมํ่าเสมอ ระบบเกษตรจึงเนน
การเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร ระบบเกษตรผสมผสาน และระบบเกษตรปลอดภัย (GAP)

 ชุมชนปาเมี่ยง (ปาแป) เปนชุมชนคนไทยพ้ืนเมืองและชุมชนกะเหร่ียง รายไดหลักมาจากการทําสวนเมี่ยง ซึ่งเปน
กิจกรรมที่ใชเวลาและแรงงานคนจํานวนมาก ปจจุบันแรงงานหายากและคาจางแพง เกษตรกรอยากมีรายไดเสริมดวยการ
ปลูกพืชแบบปลอดภัย จึงเนนระบบเกษตรอินทรียและระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร
หรือระบบเกษตรเพื่อยังชีพ
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 พืน้ทีเ่ขตรอน (คลองลาน) เปนชมุชนเมีย่น สภาพพืน้ท่ีแหงแลง ทางเลอืกประกอบอาชพีจาํกัด พชืสรางรายไดหลกั
คอื มนัสาํปะหลงั ใชพืน้ทีแ่ละแรงงานมาก ตนทนุการผลติสงู ใชปุยและสารเคมมีาก ดนิขาดความอดุมสมบูรณ ปรมิาณผลผลติ

ตอไรของมันสําปะหลังลงลด เกษตรกรสนใจพืชใชนํ้านอยและใหผลตอบแทนเร็ว จึงเนนการปรับสูระบบเกษตรผสมผสาน

2. การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมหลังการนําผลงานวิจัยของ สวพส. ไปใชประโยชน
 ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมหลังการนําผลงานวิจัยของ สวพส. ไปใชประโยชน จํานวน 

5 เรื่อง พบวา
 2.1 องคความรูการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นท่ีสูง มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจคือเพิ่มความ

หลากหลาย และรักษาพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง มีพันธุขาวนาทนแมลงบั่ว และพันธุขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ทําให
ชมุชนมปีรมิาณขาวเพิม่ขึน้จากเดมิรอยละ 43.26 เพิม่ความมัน่คงดานอาหาร ปรมิาณขาวเพยีงพอบรโิภคในชมุชน ลดตนทนุ
การปลูกขาวไดถึงรอยละ 17.18 ดานสังคมเกิดการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวและจําหนายเมล็ดพันธุ จําหนาย
ผลติภณัฑขาวกอใหเกดิการเพิม่รายไดเสรมิสรางเครอืขาย และขยายองคความรูไปสูชมุชนใกลเคยีง ปจจุบนัเกษตรกรสามารถ
เปนวิทยากร ถายทอดองคความรูแทนเจาหนาที่ได รอยละ 49.52 ของจํานวนเกษตรกรที่ไดนําองคความรูไปใชประโยชน

 2.2 วิธีการผลิตเพ่ือปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิกาโครงการหลวงและ สวพส. ผลกระทบตอ
การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจกอใหเกิดรายไดจากการจําหนายกาแฟ ปริมาณผลผลิตกาแฟตอตนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
สวนเดิมที่ตนกาแฟมีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป จากเดิมใหผลผลิตตนละ 1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเปน 3.5 กิโลกรมัตอตน คิดเปน
รอยละ 60 ตอไร (400 ตน) สาํหรบัสวนใหมใชองคความรู 100 เปอรเซ็นต ตนอาย ุ5 ปขึน้ไป เก็บผลผลติเฉลีย่ 1,600 กโิลกรมั
ตอไร (ไรละ 400 ตน) ตนทุนการปลูกกาแฟของเกษตรกร ลดลงรอยละ 33.37 ดานสังคมเกษตรกรเกิดการยอมรับในการนํา
องคความรูไปปรบัใช เกดิการรวมกลุมของเกษตรกรในการแปรรูปกาแฟกะลา เพือ่เพิม่มลูคาผลผลติ เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึง่กันและกันในกลุมผูปลกูกาแฟ นอกจากน้ีเกษตรกรยังตระหนักเรือ่งของคุณภาพผลผลิตและใหความสําคัญเร่ืองมาตรฐาน 
GAP มเีกษตรกรท่ีไดรบัการรับรอง GAP จาํนวน 1,782 ราย รวมท้ังมรีายไดจากการจําหนายไมผลท่ีปลกูเสริมในแปลงกาแฟ 
เชน พี้ช พลัม แมคคาเดเมีย เปนตน ประมาณ 20,000 บาทตอป

 2.3 องคความรูการปลูกหวายบนพื้นที่สูง มีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจกอใหเกิดรายไดจาก
การจําหนายหนอหวาย 20,800 บาทตอไรตอป (กรณีตัดจําหนายเอง) และปละ 6,000 บาทตอไร (กรณีเหมาสวน) จากเดิม
มีรายไดจากการปลูกขาวโพดเพียงไรละ 2,850 บาท ดานสังคมเกษตรกรแลกเปล่ียนเรียนรู ขยายพันธุตนหวายสูชุมชนอื่น 
เกิดการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรที่สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยเกษตรกรสามารถใหความรู แนะนําวิธีการ
ซึ่งกันและกันไดเองสงผลใหเกิดการขยายองคความรูในวงกวาง ดานส่ิงแวดลอมเกษตรกรปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีจากพ้ืนที่ปลูก
ขาวโพดเดิมมาปลูกหวาย ควบคูไปกับการปลูกไมผลผสมผสาน เนื่องจากปลูกหวายสามารถปลูกโดยไมตองดูแลมาก 
ใชพื้นที่นอย ใชเวลานอย ผลตอบแทนสูงกวา สงผลใหพื้นที่ปลูกขาวโพดลดลง โดยเกษตรกรยังตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมมากขึ้น

ภาพที่ 94 ระบบเกษตรหลังการปรับเปล่ียน
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 2.4 เทคโนโลยีการปลูกพชืและเล้ียงสตัว โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงคลองลาน เปนการประเมิน
เบื้องตน มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจโดยเกษตรกรบางรายยอมรับองคความรูจากงานวิจัยและงานพัฒนา
เขาไปปรบัเปลีย่นวธิกีารปลกูพชื เลีย้งสตัว ในพืน้ทีถ่อืครอง เชน การปลกูผกัในโรงเรือน เมลอน องุน นอยหนา มะมวง เปนตน 
ลดตนทุนคาเชาพื้นที่เพื่อปลูกมันสําปะหลัง โดยวางแผนการผลิตใหมีรายไดตอเนื่องตลอดทั้งป ไดแก รายไดรายวันจากการ
ปลูกผัก รายเดือนผัก ไมผลอายุสั้น และรายปจากไมผลยืนตน ดานสังคมลดการเคลื่อนยายแรงงาน เพิ่มอาชีพใหเกษตรกร
กลุมสูงอายทุาํการเกษตรแบบประณตีไมใชแรงมาก เนือ่งจากเกษตรกรในพืน้ทีส่วนใหญออกไปทาํงานในเมอืงเหลอืเพยีงผูสงูอายุ
และเด็กอยูในชุมชน ดานสิ่งแวดลอมเพื่อพื้นที่ปาไมผล มีการบํารุงดิน ลดปญหาดินเสื่อมโทรมจากการปลูกมันสําปะหลัง

 2.5 องคความรูการปลกูพชืทองถิน่เพือ่สรางรายได มผีลกระทบตอการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจโดยเปนการ
ตอยอดพืชทองถ่ินเพ่ือสรางรายได กอใหเกิดรายไดเสริมจากการจําหนายพืชทองถ่ิน 40,000-50,000 บาทตอป รวมถึง
ฟนฟพูชืทองถ่ินเพ่ือเปนแหลงอาหารและยาของชุมชน ดานสังคมเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของชุมชน สรางกลุม
สมาชิกเพาะปลูกพืชทองถ่ินเพ่ือเสริมรายได มีการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรท่ีสนใจท้ังในชุมชนและนอกชุมชน 
โดยเกษตรกรสามารถใหความรู แนะนําวธิกีารซ่ึงกนัและกันไดเองสงผลใหเกิดการขยายองคความรูในวงกวาง ดานส่ิงแวดลอม
พัฒนายกระดับชุมชนใหเปนตนแบบดานการอนุรักษ ฟนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการเก็บหาจากปา สนับสนุนให
คนอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน

ภาพที่ 95 การปลูกหวายทดแทนขาวโพด

ภาพที่ 97 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 96 ชาเลือดมังกร พืชทองถิ่นสรางรายได

ภาพที่ 98 ผลผลิตกาแฟที่เกิดจากการรวมกลุม
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. รูปแบบการดํารงชีพภาคการเกษตรภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง 
จํานวน 5 ภูมินิเวศ
2. ผลการประเมินผลกระทบจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จํานวน 5 เรื่อง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูเกีย่วกบักระบวนการปรบัเปล่ียนของเกษตรกรตนแบบสาํหรบัเปนแหลงเรยีนรูของเกษตรกรและชมุชน
ที่มีภูมิสังคมใกลเคียงกัน
2. นักวิจัยและนักพัฒนาใชขอมูลผลกระทบท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม หลังจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน สําหรับนําไปประกอบการวิจัยและการสงเสริมเกษตรกรไดอยางเหมาะสมในอนาคต

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 เจาหนาทีส่งเสริม สวพส. มขีอมลูประกอบสําหรบัสนบัสนนุแนวทางสงเสรมิการปรับเปลีย่นระบบเกษตรกร
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
 1.2 นักวิจัย นัก พัฒนา เกษตรกรมีขอมูลที่ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและผลสําเร็จของการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนารวมกันตอไป
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H I G H L A N D  R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  I N S T I T U T E
( P U B L I C  O R G A N I Z AT I O N )

แผนงานที ่4
การวจิัยและพัฒนากลไกเพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงอย่างยั่งยืน



การวิจัยและพัฒนากลไก
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน

เนนงานวจิยัเพือ่สรางองคความรูใหม นวตักรรม และการสรางกระบวนการเรยีนรูของชมุชน ในการแกไขปญหา
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมบนพืน้ทีส่งู ครอบคลมุท้ังปญหาดนิเสือ่มโทรม ปาเสือ่มโทรม 
และการปนเปอนของโลหะหนักในดนิ รวมทัง้ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ เชน การลดผลกระทบ
จากกิจกรรมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของชุมชนตามมาตรฐานชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน การลดความเสี่ยง
จากภยัพบิตัดินิถลมบนพืน้ทีส่งู ตลอดจนงานวจิยัเพือ่อนรุกัษ ฟนฟ ูพชืและเหด็ทองถิน่เพือ่เปนแหลงอาหารของชมุชน 
และการพัฒนาตอยอดเพิม่มลูคาจากพชืทองถิน่ท่ีมศีกัยภาพ เปนผลติภณัฑธรรมชาติทีม่คีวามปลอดภัย เพือ่เสรมิสราง
เศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย ประกอบดวย ผลิตภัณฑกลุมยาสมุนไพรรักษาโรค ผลิตภัณฑในการดูแล
สุขภาพ และผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกปองคุมครองภูมิปญญา
ทองถิ่น และทรัพยสินทางปญญาท่ีมีคุณคาของชุมชนและจากผลการวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย 12 โครงการหลัก 
ดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อเปนธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง

สวพส. ใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู ภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
เพ่ือการใชประโยชนอยางย่ังยนื โดยนอมนําแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เกีย่วกับธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) มาวางแผนดําเนนิงานวิจยัเชิงปฏิบตักิารรวมกับชมุชน
อยางตอเนื่อง โดยป พ.ศ. 2563 เนนขยายผลหลักสูตรทองถิ่นสูชุมชน/โรงเรียน พัฒนาตอยอดพืชทองถิ่นศักยภาพเพื่อสราง
อาชีพทางเลือกใหกับชุมชน ลดการเก็บหาจากปา รวมทั้งพัฒนายกระดับชุมชนตัวอยางที่สามารถถายทอดงานสูชุมชนอื่น 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. วิจัยและพัฒนาชุมชนตัวอยาง โดยประเมินผลงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตัวอยาง จํานวน 10 ชุมชน 
ผลการจัดระดับกลุมปานกลาง (C) จํานวน 2 ชุมชน ไดแก ผาผึ้ง และหวยเขยง กลุมดี (B) จํานวน 3 ชุมชน ไดแก ดอยปุย 
ปางมะโอ หวยกางปลา และกลุมดีมาก (A) จํานวน 5 ชุมชน ไดแก แมพริก ปากลวย ปาแป (แมสะเรียง) หวยอีคาง (ทุงหลวง) 
และหวยน้ํากืน (หวยโปง) หากพิจารณาตามความโดดเดนของชุมชนแบงเปน 3 กลุม ไดแก (1) กลุมอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนพืชทองถิ่นเปนแหลงอาหาร (2) กลุมสรางรายไดจากการเพาะปลูกพืชทองถิ่น และ (3) กลุมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2. ศึกษา รวบรวม และพัฒนาระบบการเรียนรูรวมกับชุมชนและหนวยงาน แบงเปน
 2.1 จัดทําชุดองคความรู และภูมิปญญาการใชประโยชนพืชทองถิ่นของชุมชน 3 เรื่อง ประกอบดวย 

(1) การใชประโยชนพืชบนพื้นที่สูง จํานวน 5 ชุมชน 3 กลุมชาติพันธุ ไดแก ลัวะ (ปาแป) ปะหลอง (ปางแดงใน นอแล) 
และอาขา (ใหมพัฒนา หวยหยวกปาโซ) รวม 425 ชนิด (2) พืชใหสียอมธรรมชาติ จํานวน 3 ชุมชน รวม 48 ชนิด เชน คราม 
ฮอม ขมิ้น (3) ตํารับอาหารทองถิ่น จํานวน 3 กลุมชาติพันธุ ไดแก พื้นเมืองภาคเหนือ มอญ และมง รวม 28 ตํารับ

 2.2 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือใชในการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน 2 แหง ไดแก บานปากลวยพัฒนา 
และบานปาเม่ียงแมพริก โดยรวมกับคณะครูจัดทําปฏิทินการเรียนการสอน และกิจกรรมเรียนรูตามหลักสูตรทองถ่ิน 
เชน เพาะขยายพันธุพืชและพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ เชน ยาหมองสมุนไพร ลูกประคบ

3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมการใชประโยชนพืชทองถิ่นและพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจ โดยจดัทําแปลงสาธิต
และแปลงตัวอยางการปลูกและการจัดการพืชทองถ่ินท่ีมีศักยภาพเพื่อบริโภคและเสริมรายได จํานวน 6 ชุมชน สมาชิก 
62 ราย เพาะปลูกพืช 21 ชนิด ไดแก แมพริก (ผักกูด ลิงลาว หวาย ไผ) หวยนํ้ากืน (ลิงลาว เลือดมังกร เจียวกูหลาน นอยหนา
เครือ สาคูวิลาส) หวยเขยง (กระเจี๊ยบมอญ ชะมวง เสม็ด เหลียง ผักกูด ชะอม สมปอย และสมมะงั่ว) โปงคํา (ผลิตเมล็ดพันธุ
พืช ไดแก มะเขือพวง พริกชี้ฟา พริกขี้หนู) หวยมะเกลี้ยง (ผักกูด เลือดมังกร) ปาแป (ฮอม คราม และขม้ิน) รวมสมาชิก 
62 ราย

4. ศึกษาและพัฒนาการปกปองคุมครองพืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน จาํนวน 2 พืน้ท่ี ไดแก บานหลอโย (หวยกางปลา) และบานหวยอคีาง (ทุงหลวง) โดยกิจกรรม
สําคัญ ไดแก เพาะขยายพันธุพืช จัดทําแนวกันไฟ ลาดตระเวนปองกันไฟปา สืบชะตานํ้า จัดทําฝายชะลอนํ้า และปลูกฟนฟู
แหลงอาหารของชุมชน

5. ถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการฟนฟูและอนุรักษแหลงอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูพื้นที่อื่น จํานวน 15 ชุมชน สมาชิก 270 คน มีชนิดพืชท่ีตองการฟนฟู รวม 525 ชนิด

ภาพที่ 99 ภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น (ตํารับอาหารและสียอมธรรมชาติ)

ภาพที่ 100 แปลงปลูกพืชสรางรายไดของชุมชน (เลือดมังกรและผักกูด)
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง จํานวน 10 ชุมชน
2. ชุดองคความรูภูมิปญญาการใชประโยชนพืชทองถิ่น จํานวน 3 เรื่อง
3. กลุมเกษตรกรผูปลูกหรือกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ จํานวน 6 ชุมชน สมาชิก 62 ราย
4. ชุมชนมีการดําเนินงานเพ่ือคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 2 ชุมชน
5. ชุมชนท่ีไดรับการถายทอดองคความรู/แลกเปล่ียนเรียนรูดานการอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 15 ชุมชน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง 62 ราย นําองคความรู
ดานเขตกรรมไปใชในการปลูกและการจัดการพืชทองถิ่น 21 ชนิด เพื่อเสริมแหลงอาหารและรายได ไดแก แมพริก 
(ผักกูด ลงิลาว หวาย ไผ) หวยนํ้ากืน (ลิงลาว เลือดมังกร เจียวกูหลาน นอยหนาเครือ สาคูวิลาส) หวยเขยง (กระเจี๊ยบ
มอญ ชะมวง เสม็ด เหลียง ผักกูด ชะอม สมปอย และสมมะง่ัว) โปงคํา (ผลิตเมล็ดพันธุพืช ไดแก มะเขือพวง 
พริกชี้ฟา พริกขี้หนู) หวยมะเกลี้ยง (ผักกูด เลือดมังกร) ปาแป (ฮอม คราม และขม้ิน)

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
 1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ศึกษาและพัฒนาชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืช/เห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง
  2) ศกึษาและพัฒนาชนิดพชืทองถ่ินท่ีมศีกัยภาพเพ่ือเปนพชืทางเลือกในการประกอบอาชีพ/ฟนฟสูิง่แวดลอม
 1.2 การใหบริการวิชาการ/หลักสูตรการเรียนการสอน ไดแก หลักสูตรการเรียนรูดานการอนุรักษ ฟนฟู 
และใชประโยชนพชื/เหด็ทองถ่ินรวมกับโรงเรียนบานปากลวยพัฒนา จงัหวดัเชยีงใหม และโรงเรยีนบานปาเมีย่งแมพริก 
จังหวัดเชียงราย
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

 2.1 จดักิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจยั พฒันาแหลงรวบรวมพันธกุรรมพืชทองถ่ินระดับชุมชน 
จํานวน 2 แหง (ปางมะโอและหวยเปา) และเสนทางศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 2 ชุมชน (ดอยปุย 
และหวยมะเกลี้ยง)
 2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก หนังสือตํารับอาหารพื้นบาน องคความรูการใชประโยชน
พืชอาหารและสมุนไพรบนพ้ืนที่สูง และบทความ จํานวน 2 เรื่อง 
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2. โครงการศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง

การดํารงชีวิตของชาติพันธุ บนพื้นที่สูงสวนใหญพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนแหลงอาหาร ยารักษาโรค 
และไมใชสอย เปนตน โดยอาหารหลักประเภทคารโบไฮเดรตคือขาวและพชืหวั (Tuber crops) เชน เผอืก มนั กลอย สาค ูและบกุ 
ซึ่งบางชนิดสามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือน แตปจจุบันความหลากหลายของพืชหัวเริ่มลดลง จึงตองศึกษาและรวบรวม
องคความรูภูมิปญญาทองถ่ินสําหรับใชเปนขอมูลวางแผนการอนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มชองทางการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
อยางสมดุลท่ีสอดคลองกับบริบทชุมชนบนพ้ืนที่สูง ทั้งวิธีการเพาะขยายพันธุและการเพ่ิมมูลคาเปนผลิตภัณฑ สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายพืชหัวพื้นบานของชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน 
โดยไดองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง จํานวน 25 ชนิด 7 วงศ รวมทั้งวิธีการ
ขยายพันธุและการเขตกรรมที่เหมาะสมของพืชหัวที่มีศักยภาพ ไดแก บุกไขและกลอย

 1.1 บุกเนื้อทราย (บุกไข) ใชวิธีการผาหัวใตดิน ที่มีนํ้าหนักระหวาง 500-1,000 กรัม โดยผาออกเปน 2-4 สวน 
ขึน้กบัขนาดหัว ใหมนีํา้หนักตอชิน้สวนอยูระหวาง 200-400 กรมั และการใชหวับนใบ (นํา้หนัก 5-30 กรมั) สาํหรับการใชหวัพนัธุ
บนใบนํ้าหนักนอยกวา 5 กรัม ใหปลูกในแปลงเพาะกลาภายใตสภาพแสง 50 เปอรเซ็นต และฤดูกาลตอไปคอยนํามาปลูก
ลงแปลงผลิตหัวพันธุ

  การเพาะปลูก แปลงผลิตหัวพันธุ โดยใชหัวบนใบนํ้าหนัก 5-30 กรัม ทําการคัดแยกขนาดและแยกปลูกเปน
แปลง โดยใชระยะปลูก 30×30 หรือ 40×40 เซนติเมตร ขึน้กับขนาดหัวพนัธุ รวมกบัการจัดการธาตุอาหาร โดยใสปุยอนิทรยี 
อตัรา 1,500 กโิลกรัมตอไร รองกนหลมุกอนปลกูและปุยเคมสีตูร 15-15-15 อตัรา 30 กโิลกรมัตอไร หลงัปลกู 3 เดอืน สาํหรบั
แปลงผลิต โดยใชหัวพันธุใตดินนํ้าหนักตั้งแต 100-400 กรัม และมีการคัดแยกขนาดและแยกปลูกเปนแปลง ทั้งนี้การใช
หัวพันธุนํ้าหนัก 100-200 กรัมในการปลูกจะทําใหบุกมีการเพิ่มขนาดหัวจากเดิมสูงสุดภายใตระยะเวลาปลูกท่ีเทากัน

  การปลกูบกุบนพืน้ทีส่งู ควรมกีารปลกูภายใตระบบอนรุกัษดนิและนํา้ เชน ปลกูบุกบนขัน้บนัไดดนิ ระยะปลูก
ระหวางตน 50 เซนติเมตร (สาํหรับพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชันไมเกินรอยละ 35) หรือการปลูกบุกรวมกับพชืคลุมดนิตระกูลถัว่และ
ปลูกบุกรวมกับพืชทองถิ่น ไมผลยืนตน ไมปายืนตน ที่มีใบเล็ก ผลัดใบในฤดูแลง และมีใบโปรงในฤดูฝน รวมกับการจัดการ
ธาตุอาหารโดยใสปุยอินทรีย จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,500 กิโลกรัมตอไร รองกนหลุมกอนปลูกและหลังปลูก 3 เดือน

  ผลการสํารวจชุมชนที่ปลูกบุกเพื่อใชประโยชนและสรางรายได ไดแก โครงการพัฒนาฯ สบเมย จํานวน 
10 ชุมชน แมสามแลบ จํานวน 13 ชุมชน แมสอง จํานวน 11 ชุมชน สบโขง จํานวน 5 ชุมชน และหวยเขยง จํานวน 2 ชุมชน 
รวมเกษตรกร 459 คน พื้นที่ปลูก 3,456 ไร โดยปลูกแบบเชิงเดี่ยวและพืชรวม

 1.2 กลอย ใชสวนหัวที่มีเปลือกติดอยูสําหรับสรางตาเพ่ืองอกเปนตนใหมหรือการใชหัวใตดินที่มีอายุ 1 ป 
เปนอยางนอย และปลูกในสภาพกลางแจงมีคาง โดยใชหัวพันธุ 1 หัวตอหลุม ระยะปลูกระหวางตน 1.5×1.5 เมตร รวมกับ
การจัดการธาตุอาหารโดยการใหปุยอินทรีย

  นอกจากนีย้งัรวมกบัชมุชนจดัทาํแปลงรวบรวมพนัธุพชืหวัพืน้บานบนพืน้ทีส่งูในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ท่ีสงู
แบบโครงการหลวงวาวี บานปางกลาง จํานวน 10 ชนิด เพื่อเปนแหลงตนพันธุในการนําไปปลูกเพื่อใชประโยชนตอไป

2. ศกึษาคณุคาทางโภชนาการ ของบกุเนือ้ทราย โดยมสีารสาํคญัคอื กลโูคแมนแนน เปนสารประเภทคารโบไฮเดรท 
ซึง่ประกอบดวย กลโูคสแมนโนส และฟลุคโตส โดยปรมิาณสารอาหารตอ 100 กรมัแปงบกุ มดีงันี ้ความชืน้ 2.74 กรมั โปรตนี 
0.36 กรัม ใยอาหาร 19.18 กรัม เถา 2.79 กรัม คารโบไฮเดรต 93.19 กรัม พลังงาน 384.48 แคลอรี นํ้าตาล 81.43 กรัม 
ไขมัน 0.92 กรัม ไขมันอิ่มตัว 0.10 กรัม คอเลสเตอรอล 0 กรัม โซเดียม 709.20 มิลลิกรัม แคลเซียม 17.97 มิลลิกรัม 
วิตามินเอ 18.60 มิลลิกรัม และคุณคาทางอาหารของกลอยในสวนท่ีกินได 100 กรัม ใหพลังงาน 140 แคลอรี ความชื้น 
63.1 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 32.2 กรัม โปรตีน 2.5 กรัม ไขมัน 0.1 กรัม เสนใย 0.9 กรัม เถา 1.2 กรัม แคลเซียม 
22 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 32 มิลลิกรัม เหล็ก 1.8 มิลลิกรัม วิตามินบี 3 0.2 มิลลิกรัม วิตามินซี 1 มิลลิกรัม
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3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาตอยอดสําหรับเพิ่มมูลคาพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง จํานวน 2 ชนิด
 3.1 บกุเนือ้ทราย (บกุไข) โดยนําหวับกุสดไปอบแหงเปนบุกแผน สงเขาโรงงานทาํบุกผง หรอืแปรรปูเปนผลิตภณัฑ

บุกเสน เชน เสนขนมจีน เสนกวยเตี๋ยว ลูกชิ้นบุก บุกกอน เปนตน
 3.2 กลอย โดยนําหัวกลอยไปแปรรูปเปนกลอยแหง สามารถเก็บไวไดนาน และนําไปทอด นึ่ง หรือนําไปทําขนม 

เชน ทองมวนกลอย เปนตน

ภาพที่ 101 แปลงปรับระบบการปลูกบุกภายใตการอนุรักษดิน
และนํ้าบนพื้นท่ีสูง

ภาพที่ 103 แปรรูปบุกเปนเสนขนมจีน

ภาพที่ 102 แปลงศึกษารูปแบบการปลูกกลอยแบบขึ้นคาง
และการจัดการปุย
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนและความหลากหลายพืชหัวพื้นบานของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. วิธีการขยายพันธุและการเขตกรรมสําหรับพืชหัวพื้นบานที่มีศักยภาพ จํานวน 2 ชนิด
3. ชุมชนที่มีการปลูกพืชหัวพื้นบานเพื่อใชประโยชน
4. ขอมูลคุณคาทางโภชนาการดานอาหารของพืชหัวทองถิ่นที่มีศักยภาพ
5. รางแนวทางการพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ชุมชนบนพ้ืนที่สูง จํานวน 5 ชุมชน มีการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชหัวพื้นบาน เพ่ือเปนแหลงอาหาร
คารโบไฮเดรตและสรางรายได
2. ชุมชนบนพื้นที่สูงมีองคความรูในการขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา และการพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาบุก
และกลอย

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) องคความรูชนิดพืชหัวพื้นบานทางเลือกเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยดําเนินการ
ศึกษาตอเนื่อง
  2) ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของบุกตอการใหผลผลิต
  3) ศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพหัวพันธุ
  4) ศึกษารูปแบบการปลูกและการจัดการบุกท่ีเหมาะสมกับพื้นที่สูง (พืชรวม/ระบบอนุรักษดินและนํ้า)
  5) ศึกษาขอมูลผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกบุกภายใตระบบการปลูกพืชรวม
  6) ศึกษาโอกาสและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจากรูปแบบการจําหนาย/แปรรูปผลผลิต
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ

 2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) ถายทอดองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง วิธีการขยายพันธุและ
การปลูกและแนวทางการพัฒนาตอยอดเพ่ือเพ่ิมมลูคาพชืหวัพืน้บานท่ีมศีกัยภาพใหกบัเจาหนาท่ีและเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
  2) มีแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกบุกบนพื้นท่ีสูง รวมถึงแปลงรวบรวมพันธุพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง
ใหเกษตรกรและผูสนใจไดดูเปนตัวอยาง 
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3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟนฟูเห็ดทองถิ่นสําหรับเปนแหลงอาหารและรายไดของ
ชุมชนบนพื้นท่ีสูง

การศึกษาความหลากหลายของเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง พบเห็ดจํานวน 96 สกุล 154 ชนิด จัดเปนเห็ดทองถิ่นที่มี
ศักยภาพในการนํามาศึกษาเพาะเลี้ยงเปนแหลงอาหารและรายไดใหกับชุมชน 16 ชนิด เชน เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดตับเตา 
เหด็หวัลิง เหด็หลนิจอื และเห็ดสกลุนางรม โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการศกึษาวิธกีารเพาะเล้ียงเหด็กลุมซิมไบโอซีส
ตอเน่ืองรวมกับเกษตรกร ไดแก เห็ดเผาะ และเห็ดโคน การศึกษาเพ่ือหาวิธีลดตนทุนดานพลังงานในการผลิตกอนวัสดุ
เพาะเชื้อเห็ด การศึกษาวิธีการแปรรูปเห็ดทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาฐานเรียนรูการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ด
ทองถิ่น/เห็ดเศรษฐกิจในระดับชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ทดสอบวิธีการลดตนทุนดานพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกอนวัสดุเพาะเห็ด โดยติดตั้ง
หมอตมนํ้าพลังงานแสงอาทิตยในการน่ึงฆาเช้ือกอนวัสดุเพาะเห็ด จํานวน 1,349 กอน พบวา การเพ่ิมอุณหภูมิใหนํ้า
กอนนํามาใช สามารถลดการใชพลังงานและตนทุนการนึ่งฆาเช้ือลง รอยละ 33-47 ซึ่งมีจุดคุมทุนอยูที่ 5-6 ป เมื่อคํานวณ
การใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกอนวัสดุเพาะเห็ดครั้งละ 2 เตา 3 ครั้ง/เดือน

2. ศึกษาและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูงกลุมซิมไบโอซิสที่มีศักยภาพ
 2.1 เห็ดเผาะ ไดรูปแบบหัวเชื้อและระยะเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับเพ่ิมปริมาณในธรรมชาติ ไดแก 

(1) หวัเชือ้ดอกเหด็แหง อายุเกบ็รกัษา 1 ป (2) หวัเชือ้นํา้สปอรเหด็ อายเุก็บรกัษา 6 เดอืน สาํหรบัหวัเชือ้เสนใยเหด็ ไมเหมาะ
สําหรับการเพ่ิมปริมาณในธรรมชาติเนื่องจากตองตอเช้ือทุก 2-3 สัปดาห สวนปจจัยท่ีเหมาะสมในการสรางดอกเห็ดเผาะ
ในธรรมชาติ พบวา (1) อุณหภูมิกลางวัน-กลางคืนควรตางกัน 14-15 องศาเซลเซียส (2) ความช้ืนสัมพัทธในอากาศตอง
มากกวารอยละ 70 และ (3) ปริมาณน้ําฝน 51.45-65.5 มิลลิเมตร ในขณะท่ีวิธีการใสเช้ือเห็ดเผาะรวมกับพืชอาศัย ไดแก 
ยางนา ตะเคียน เหียง เต็ง รัง พลวง มี 2 วิธี ไดแก (1) การใสเช้ือในกลาไม โดยเจาะดินรอบตนกลา 4-6 รู ใสนํ้าหัวเชื้อเห็ด 
25 มิลลิลิตร (ใสซํ้า 2-3 เดือน) อนุบาลตนกลาอยางนอย 6 เดือน ถึง 1 ป เพื่อใหเช้ือเห็ดเขาสูรากกลาไมและมีความทนทาน
ตอสภาพแวดลอม กอนนําไปปลูก และ (2) การใสเช้ือในตนไมใหญ โดยการขุดหารากบริเวณโคนตน ใชจอบขูดเบาๆ เพื่อทํา
แผล จากนั้นเจือจางหัวเชื้อนํ้าหมักดอกเห็ด อัตราสวน 1:100 (500-600 มิลลิลิตร ตอนํ้า 5 ลิตร หรือ 1 บัวรดนํ้า) รดบริเวณ
รากใหชุม และคลุมดวยใบไม โดยเห็ดเผาะจะเริ่มใหผลผลิตในปที่ 2-3

 2.2 เห็ดโคน ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนดวยรังปลวกจําลอง (ปาแป แมสะเรียง ปางมะโอ) โดยวิธีขุดดิน
บริเวณใกลจอมปลวก ลึกประมาณ 20-50 เซนติเมตร จากนั้นนําเศษใบไม กิ่งไม ฟางขาว กอนเห็ดเกาหรือลังกระดาษ 
วางซอนเปนชั้น รดดวยนํ้าหมักดอกเห็ดโคนแก ผสมจุลินทรียจาวปลวก อัตรา 500-600 มิลลิลิตร ตอนํ้า 5 ลิตร ใหทั่วกอง 
คลุมกองดวยดิน ใบไม หรือหญาแหง ดูแลรดนํ้าสมํ่าเสมอ เห็ดโคนสามารถใหผลผลิตอยางนอย 6 เดือน-1 ป

3. ทดสอบวิธเีพาะและแปรรูปผลิตภณัฑจากเหด็กลุมผูยอยสลายและเห็ดกลุมปรสติรวมกบัเกษตรกรกลุมวสิาหกจิ
ชมุชนในโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงปางก๊ึด โดยเพาะเห็ดสกุลนางรม เหด็หหูน ูเหด็หลนิจอื และเห็ดหวัลงิ 
สําหรับใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑได 3 รูปแบบ คือ อาหารพรอมทาน (แหนมเห็ด และเห็ดสวรรค) อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
(ขาวเกรียบเห็ด) และเห็ดแหง

4. พัฒนาฐานการเรียนรูการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ดทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
 4.1 ปรับปรุงฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจใหแกชุมชน จํานวน 6 พื้นที่ ไดแก แมสอง 

(โรงเรียนบานแมระเมิง) ปางมะโอ (วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจบนพื้นท่ีสูง) แมมะลอ (แมวาก) 
โปงคํา (บานศรีบุญเรือง) วาวี (โรงเรียนบานปาเม่ียงแมพริก) และนํ้าแปง (บานแหน)

 4.2 ถายทอดองคความรูการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถ่ิน/เห็ดเศรษฐกิจ และสนับสนุนกอนเช้ือเห็ดและหัวเชื้อเห็ด 
ใหกับชุมชนเครือขาย จํานวน 12 ชุมชน
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ภาพที่ 104 หมอตมนํ้าพลังแสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ

ภาพที่ 105 การเพาะเล้ียงเห็ดเผาะรวมกับกลาไมวงศยาง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกอนวัสดุเพาะเห็ด จํานวน 1 วิธี
2. วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถิ่นที่มีศักยภาพ จํานวน 2 ชนิด (เห็ดเผาะและเห็ดโคน)
3. ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตเห็ดทองถิ่น จํานวน 2 ชนิด
4. ฐานเรียนรูและเครือขายการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ดทองถิ่น จํานวน 6 ชุมชน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
แหลงอาหารและระบบนิเวศของชุมชน ไดรับการฟนฟูโดยวิธีการใสเช้ือเห็ดรวมกับตนไม ประกอบดวย เห็ดเผาะ 
เห็ดแดง เห็ดหลม เห็ดระโงก ใน 8 ชุมชน พื้นท่ี 80 ไร และเห็ดตับเตา ใน 5 ชุมชน พื้นที่ 9 ไร ซึ่งสามารถชวยลด
การเผาปา แกปญหาหมอกควันบนพื้นที่สูง ไดมากกวา 80 ไร

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) พฒันาชมุชนตวัอยางการเพาะเลีย้งเหด็ทองถิน่เสรมิแหลงอาหาร รายได และฟนฟรูะบบนิเวศ (เหด็เผาะ 
ตับเตา โคน)
  2) ศึกษาคุณคาทางโภชนาการและสารสําคัญของเห็ดทองถิ่นที่สําคัญ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
 2.1 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูวิธีการเตรียมหัวเชื้อเห็ดเผาะ/เห็ดตับเตา และการปลูกเช้ือเห็ดในกลาไม
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อเปนกลาพันธุในการปลูกฟนฟูในพื้นที่เกษตร
หรือปาธรรมชาติ
 2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก โปสเตอรความหลากหลายของเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง 
และวิธีการเพาะเห็ดเลี้ยงเห็ดทองถิ่นที่มีศักยภาพ
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4. โครงการวิจยัและพฒันาตอยอดภูมปิญญาการใชประโยชนพชืสมนุไพรและยาพ้ืนบาน
ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง

ภูมิปญญาดานสมุนไพรทองถิ่นของชุมชนบนพื้นท่ีสูงมีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเพื่อใชรักษาสุขภาพของคน 
สถาบันตระหนักถงึความสําคัญของการตอยอดภูมปิญญาทองถ่ินและรักษาทรัพยากรบนพ้ืนทีส่งูไมใหสญูหาย จงึดาํเนินงาน
วิจัยและพัฒนาตอยอดพืชสมุนไพรและยาพื้นบานข้ึนเพื่อหวังใหชุมชนบนพื้นท่ีสูงอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน ดวยกลไก
การปลูกสมนุไพรเปนอาชพีสรางรายไดเสรมิและการเพ่ิมมลูคาเปนผลติภณัฑ ตลอดจนสนับสนนุการรักษาเขตอนุรกัษคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยวิจัยรวมกับหนวยงานภาคี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายงานดานสมุนไพรของรัฐบาล สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรฐานวัตถุดิบพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง โดยคัดเลือกพืชสมุนไพร จํานวน 3 ชนิด 
ไดแก ไพล ขมิ้น และขิง จากน้ันรวบรวมขิง (ดอยปุย ขิงแกง) ขมิ้น (หวยเปา โหลงขอด ปางมะโอ แมมะลอ ปางหินฝน 
สบโขง แดงสยาม) ไพล (หวยเปา โหลงขอด แมมะลอ ดอยปุย ปางหินฝน อมกอย) จํานวน 15 ตัวอยาง และทดสอบปลูก 
เปรียบเทียบ 3 ระดับความสูง ไดแก ตํ่ากวา 500, 500-1,000 และมากกวา 1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล มีเกษตรกร
จํานวน 5 ราย ใน 7 พื้นที่ ไดแก หวยเปา โหลงขอด แมมะลอ ดอยปุย ปางมะโอ สบโขง และปางหินฝน นอกจากนี้ยังจัดทํา
ขอมูลลักษณะขมิ้น จํานวน 8 ตัวอยาง (หวยเปา โหลงขอด แมมะลอ ดอยปุย ปางมะโอ สบโขง ปางหินฝน และพันธุแดง
สยาม) ไพล จํานวน 7 ตัวอยาง (หวยเปา โหลงขอด แมมะลอ ดอยปุย ปางมะโอ สบโขง และปางหินฝน) และขิง จํานวน 
2 ตวัอยาง (หวยเปา และดอยปยุ) รวมทัง้สงวเิคราะหสารสาํคญัสาํหรบัใชกาํหนดเกณฑมาตรฐานเบือ้งตน พบวา ทกุตัวอยาง
ที่สงตรวจมีคาสูงกวาคามาตรฐาน

2. วจิยัและตอยอดพัฒนาผลิตภณัฑจากตํารบัยาพ้ืนบานบนพ้ืนทีส่งู โดยรวบรวมองคความรูและภูมปิญญาการใช
ประโยชน จํานวน 12 แหง (ศรีบุญเรือง: โปงคํา แมมะลอ: ค.แมมะลอ ปางมะโอ แมแมะ ปางกึ๊ด: ค.ปางมะโอ ปางหินฝน: 
ค.ปางหินฝน ดอยปุย: ค.ดอยปุย ปากลวยพัฒนา: ค.ปากลวย ปาเมี่ยง: ค.โหลงขอด เข็กนอย หวยนํ้าขาว: ค.หวยนํ้าขาว 
ถํ้าเวียงแก: ค.ถํ้าเวียงแก ขุนสถาน: ค.ขุนสถาน) รวมกับผูรู จํานวน 27 ราย ไดยาพื้นบานจํานวน 96 ตํารับ ยื่นคุมครอง
ยาพื้นบาน จํานวน 6 ตํารับ และสนับสนุนชุมชนปาเกี๊ยะ ศูนยฯ หวยนํ้าขุนตอยอดตํารับยาแกไอและยารักษาโรคกระเพาะ
เปนผลิตภัณฑชุมชนที่มีสูตร/อัตราสวน การผลิต และรูปแบบที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับใชประโยชน
และสรางรายไดเสริม จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก กลวยอัดเม็ด และมะขามปอมอัดเม็ด สนับสนุนชุมชนโปงคําในการทดลอง
ผลติผลติภณัฑยาแกปวดเมือ่ยตามเสนเอน็ซ่ึงเหมาะสาํหรบัผูสงูวยั และจดัทาํตนแบบผลติภณัฑใหชมุชนไดตอยอด นอกจากนี้
ยังรวบรวมเมล็ดสังหยูจากน้ันทดสอบวัสดุปลูก จํานวน 5 ชนิด ไดแก ดินปา ดินผสมพรอมปลูก ทราย ขุยมะพราว 
และเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ พบวากลาสงัหยงูอกหลงัเพาะ 1.5 เดอืน ขยุมะพราวมเีปอรเซน็ตการงอกมากท่ีสดุ รองลงมาเปนดนิปา 
ดินผสมพรอมปลูก และทราย ตามลําดับ ผลการทดสอบเพาะเมล็ดตีนฮุงดอยในสภาพธรรมชาติดวยดินธรรมชาติและ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อสวนยอดและใบออนตีนฮุงดอย พบวา เมล็ดตีนฮุงดอยเริ่มงอกหลังเพาะประมาณ 16 เดือน ยอดเริ่ม
เปลี่ยนแปลงหลังเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4 เดือน แตทั้งยอดและใบออนไมสามารถเจริญเติบโตดวยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได

3. วิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบานบนพ้ืนท่ีสูง กลุมขับสารพิษ ไดแก 
สารสกัดใบสังหยูเขียวและตํารับยาขับสารพิษจากสูตรท่ีปรับปรุง ไมกอใหเกิดความเปนพิษเฉียบพลันในสัตวทดลอง 
ผลการศึกษาความเปนพิษระยะยาวในเบื้องตนไมพบความผิดปกติในสัตวทดลองเมื่อเทียบกับพฤติกรรมในหนูปกติ 
สวนมาตรฐานวัตถุดิบของใบสังหยูเขียวและตํารับยาขับสารพิษจากสูตรที่ปรับปรุง (สูตร 04) ตามแนวทาง Thai 
pharmacopoeia จากตัวอยางวัตถุดิบสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก ใบสังหยูจาก 7 แหลง (หวยสมปอย ดอยปุย โหลงขอด 
แมมะลอ สบโขง แมสอง ปากลวย) เ ถาสมกุง จาก 6 แหลง (หวยสมปอย หวยนํ้าขุน แมมะลอ โหลงขอด อมกอย ฮอด) 
และใบรางจืดดอกมวง จาก 8 แหลง (ปางมะโอ โหลงขอด โปงคาํ หวยนํา้ขาว ขนุสถาน แมสอง อมกอย ฮอด) พบวาใบสงัหยู
มีสารกลุม Phenolics, flavonoids, saponins, terpenoids และ Xanthoprotein เถาสมกุง พบสารกลุม Phenolics, 
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flavonoids, tannins และ terpenoids ใบรางจืดพบสารกลุม Phenolics, terpenoids และ Xanthoprotein ในขณะที่
การพัฒนาผลิตภัณฑขับสารพิษเชิงพาณิชย จํานวน 2 ชนิด สําหรับใชทดสอบระยะคลินิกในรูปแบบยาแกรนูลและยาเม็ด 
มีสมบัติละลายไดสมบูรณในน้ํารอน มีสี กลิ่นและรสชาติที่ดี นารับประทาน จึงถายทอดองคความรูกระบวนการผลิตใหกับ
ชุมชน โครงการพัฒนาฯ ปากลวย และศูนยฯ หวยสมปอย ในรูปแบบชาชงอยางงาย

ภาพที่ 106 ตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑระดับชุมชน

ภาพที่ 107 ตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย กลุมขับสารพิษ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนสมุนไพรและยาพื้นบานชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 12 แหง
2. ชุมชนมีตํารับยาพื้นบานที่มีความปลอดภัยสําหรับใชประโยชน จํานวน 1 ตํารับ
3. มีแนวทางการวิจัยและตอยอดตํารับยาพื้นบานบนพื้นที่สูงท่ีมีศักยภาพ จํานวน 1 แนวทาง
4. วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ตรงความตองการของตลาดและมีคุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร จํานวน 3 ชนิด
5. ผลการวิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบานบนพ้ืนที่สูงกลุมขับสารพิษ 
จํานวน 1 ฉบับ

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูและภมูปิญญาการใชประโยชนสมนุไพรและยาพืน้บานไดรบัการรวบรวม และชมุชนนาํไปใชประโยชน
ในการดูแลรักษาสุขภาพไดอยางถูกตองและปลอดภัย 1 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานปาเกี๊ยะ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยนํ้าขุน
2. พืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขมิ้น ไพล ขิง ซึ่งมีความตองการในทองตลาดสูง มีคุณภาพและสารสําคัญตามเกณฑ
มาตรฐานกําหนด ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถใชเปนแนวทางสําหรับปลูกจําหนายวัตถุดิบแขงข ันกับตลาดได
3. นกัวิจยัสามารถนําขอมลูผลการศึกษามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑสมนุไพรขับสารพิษเชิงพาณิชยตามขอกําหนด
ตามสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑสังหยูสําหรับขับสารพิษ 
และผลิตภัณฑตํารับยาขับสารพิษ ซึ่งจะไดทําการศึกษาในระยะคลินิกป 2564 และ 2565 ตอไป

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  วิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบานกลุมขับสารพิษ จํานวน 1 ฉบับ
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
 2.1 ยืน่ขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญญาการแพทยแผนไทยของหมอยาพืน้บานบานศรบีญุเรอืง จาํนวน 6 รายการ 

ไดแก
  1) ตํารับยาสมุนไพรแกหวัดเด็ก
  2) ตํารับยาสมุนไพรแกผิดเดือน
  3) ตํารับยาสมุนไพรแกตกขาว
  4) ตํารับสมุนไพรพอกศีรษะแกปวดหัว
  5) ตํารับยาสมุนไพรแกปวดเมื่อยตามเสนเอ็น
  6) ตํารับสมุนไพรแกพิษ (แกบอง)
 2.2 ผลิตภัณฑระดับชุมชน จํานวน 2 ชนิด ไดแก กลวยอัดเม็ด และมะขามปอมอัดเม็ด โดยตอยอดจากตํารับ
ยาพื้นบานรักษาโรคกระเพาะและแกไอ สําหรับเสริมสรางรายไดและใชประโยชนในชุมชนปาเกี๊ยะ จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเปนเจาของภูมิปญญา
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5. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปสู
การใชประโยชนระดับชุมชนและเชิงพาณิชย

ปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจกับสุขภาพ นิยมใชผลิตภัณฑสารธรรมชาติและตองการสินคาจากสมุนไพรอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงผลใหผลิตภัณฑกลุมนี้มีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็วทั้งดาน
ผูประกอบการและผูบริโภค ประกอบกับรัฐบาลใหความสําคัญกับการใชประโยชนพืชสมุนไพรในการนํามาผลิตเปนยา 
ผลิตภัณฑอาหารเสริม เวชภัณฑ เวชสําอาง และผลิตภัณฑธรรมชาติ สําหรับสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเนนใหมกีารอนุรกัษ การวิจยัและพัฒนาพันธกุรรมทองถ่ินและพืชพืน้บาน เพือ่สรางนวัตกรรม
ในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มและเปนเอกลักษณของประเทศ ดังนั้น สวพส. จึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงอยางตอเนื่อง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากพืชทองถ่ินบนพ้ืนที่สูงเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย โดยคัดเลือกและประเมินศักยภาพเบ้ืองตนของผลิตภัณฑตนแบบจากผลงานวิจัย ไดแก ผลิตภัณฑปองกันผื่น
ผาออม บาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน และไดสงมอบผลงานวิจัยใหแกมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ตามหนังสือที่ สวพส.(สว)/4179 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 สําหรับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ไดประเมินศักยภาพชุมชนบานปาเก๊ียะใหม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และบานหวยโปงพัฒนา 
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม รวมถึงความเปนไปไดของผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน ไดแก สบูเหลว ยาสระผม 
นํ้ายาลางจาน และสเปรยไลยุงตะไครตน นอกจากน้ียังวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธ์ิในสารสกัดวานนํ้าและกะเม็ง 
โดยมีรอยละของสารสกัดคิดเปน 8.6 และ 4.5 ตามลําดับ โดยวานนํ้ามีสารกลุม sesquiterpene และ asarone สวนกะเม็ง
พบสารกลุม coumestans, alkaloids, flavonoids และ glycosides

2. วจิยัและพัฒนาตอยอดผลิตภณัฑสาํหรับแมและเด็กทีม่สีวนประกอบจากสารสกัดและน้ํามนัหอมระเหยท่ีมฤีทธ์ิ
ตานเชื้อแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพในการซักลางทําความสะอาด และบํารุงผิว ไดแก (1) ผลิตภัณฑทําความสะอาดของใชเดก็
มีสวนประกอบจากสารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดมะคําดีควาย นํ้ามันขิง และนํ้ามันตะไครตน (2) ผลิตภัณฑซักผาเด็กมีสวน
ประกอบจากสารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดมะคําดีควาย และ (3) ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับเด็กมีสวนประกอบสําคัญจากสารสกัด
คารโมมายล นํ้ามันอะโวคาโด นํ้ามันงาขี้มอน และนํ้ามันรําขาว ซึ่งตนแบบผลิตภัณฑดังกลาวไมกอใหเกิดการแพและ
ระคายเคือง จึงมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยดี

3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกระตุนการงอกของเสนผมนาโนในรูปแบบแฮรโทนิคท่ีสามารถกระตุนการงอกของ
เสนผมไดดีจากพืชพื้นที่สูง 5 ชนิด ไดแก หญาถอดปลอง สีฟนคนทา ชาอสัสัม ตะไครตน และมะแขวน ที่มีคาความเปนกรด
ดางชวง 5.0-6.0 ความหนืด 3.50±0.50 ถึง 7.33±0.29 mPas ขนาดอนุภาคภายใน 236.4±4.6 ถึง 635.2±103.0 nm 
และการกระจายตัวของขนาดอนุภาคภายใน 0.203±0.035 ถึง 0.455±0.100 ความตางศักยซีตา -11.7±0.7 ถึง 
-37.8±5.5 mV ที่มีความคงตัวที่ดี ผลิตภัณฑตนแบบมีฤทธ์ิกระตุนการงอกของเสนผมในเซลลรากผมได 121±4.2%

4. วิจัยและพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชาย โดยคัดเลือกพืชบนพื้นที่สูง ไดแก ตะไครตน ชาเมี่ยง 
มะแขวน เพกา และอะโวคาโดท่ีมฤีทธ์ิตานอนุมลูอสิระ ตานการอักเสบ และฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม tyrosinase รวมท้ังฤทธ์ิยบัยัง้
เชือ้แบคทีเรยีและ/หรอืยบัยัง้การเกิดเมแทบอไลตจากแบคทีเรยี นาํมาพัฒนาตํารบัเวชสําอางสําหรับผูชาย 2 ผลติภณัฑ ไดแก 
(1) ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวหลังการโกนหนวดที่มีสารสกัดใบเม่ียงหมัก สารสกัดใบเพกา สารสกัดใบตะไครตน และนํ้ามัน
อะโวคาโดเปนสวนประกอบ และ (2) ผลิตภัณฑระงับกลิ่นเทาอันไมพึงประสงคที่มีสวนประกอบจากสารสกัดใบเพกา 
และนํ้ามันหอมระเหยมะแขวน

5. วิจัยและพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเสริมอาหารจากพืชนํ้ามัน 4 ชนิด ไดแก นํ้ามันกระเทียม นํ้ามันเมล็ดกัญชง 
นํ้ามันงาขี้มอน และนํ้ามันรําขาว ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม a-amylase, a-glycosidase, Angiotensin-I Converting Enzyme 
(ACE), HMG-CoA reductase และทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสท่ีเปนดัชนีบงช้ีตอสมมติฐานในการ
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เกิดโรคอัลไซเมอร รวมท้ังทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชั่น แลวนํามาเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2 ผลิตภัณฑ 
ไดแก (1) ผงแหงนํา้มนังามอนโรยขาวท่ีชวยกระตุนความอยากอาหารและปรับสมดุลรางกาย และ (2) เคร่ืองด่ืมนมถ่ัวเหลือง
อิมัลชั่นน้ํามันงามอนผสมนํ้ามันรําขาวที่ชวยลดนํ้าตาลในเลือดและชวยลดคอเลสเตอรอล

6. วจิยัตอยอดผลิตภณัฑสมนุไพรจากการวจิยัทีผ่านมาเพือ่ผลกัดันไปสูการใชประโยชน คดัเลือกตนแบบผลติภณัฑ
สมุนไพรที่มีศักยภาพ 3 ผลิตภัณฑ ไดแก (1) สเปรยระงับกลิ่นปากที่มีสวนประกอบจากสารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดวานนํ้า 
นํ้ามันมะแขวน และสารสกัดหญาหวาน ที่มีลักษณะเปนสารละลายใส สีนํ้าตาลออน กลิ่นหอม รสหวาน (2) ผลิตภัณฑเจล
รักษาแผลในชองปาก มีสวนประกอบสําคัญจากน้ํามันมะแขวน สารสกัดชาเม่ียง สารสกัดวานน้ํา และสารสกัดหญาหวาน 
มีสีเหลือง กล่ินหอม และรสชาติเปนที่ยอมรับได และ (3) ผลิตภัณฑสเปรยรักษาน้ํากัดเทา มีสวนประกอบจากสารสกัด
วานนํ้าและสารสกัดสาบหมา มีลักษณะเปนของเหลวใส สีเหลือง-เขียวออน มีกลิ่นหอมเย็น เมื่อสเปรยลงบนผิวหนัง แหงเร็ว 
ใหความรูสึกเย็น และมีกลิ่นหอม

ภาพที่ 108 ผลิตภัณฑตนแบบจากการวิจัย (Prototype) ชนิดใหม

ภาพที่ 109 การถายทอดผลิตภัณฑสูชุมชน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ผลิตภัณฑตนแบบจากการวิจัย (Prototype) ชนิดใหม จํานวน 7 ผลิตภัณฑ ไดแก (1) ผลิตภัณฑทําความสะอาด
ของใชเด็ก (2) ผลิตภัณฑซักผาเด็ก (3) ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับเด็ก (4) โลชั่นบํารุงผิวหลังการโกนหนวด (5) สเปรย
ระงับกลิ่นเทา (6) ผงแหงนํ้ามันงามอนโรยขาว และ (7) เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองอิมัลชั่นนํ้ามันงามอนผสมนํ้ามันรําขาว
2. สงมอบผลิตภัณฑใหแกมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก 
ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม บาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน
3. รางคําขอทรัพยสินทางปญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 รายการ ไดแก สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมกันแดด
และกนัยุงแบบทูอินวันสําหรับเด็ก และสูตรตํารับผลิตภัณฑออยเมนทอเนกประสงคทาแผลสําหรับเด็ก

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. มูลนิธิโครงการมีการนําตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) จากการวิจัยไปผลิตและจําหนาย 3 ผลิตภัณฑ ไดแก 
ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม และบาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ตลอดจนผูบรโิภคมีผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
2. มีการตอยอดและใชประโยชนจากพืชบนพ้ืนที่สูงในการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ กอใหเกิดการ
สรางรายไดแกเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบสําหรับนํามาเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  ถายทอดวิธีผลิตสบูเหลว ยาสระผม นํ้ายาลางจาน และสเปรยไลยุงตะไครตนใหแกชุมชนอื่น
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย 
 2.1 จดทรัพยสินทางปญญาเพ่ือคุมครองผลงานวิจัยของสถาบัน จํานวน 2 รายการ ไดแก
  1) สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมกันแดดและกันยุงแบบทูอินวันสําหรับเด็ก
  2) สูตรตํารับผลิตภัณฑออยเมนทอเนกประสงคทาแผลสําหรับเด็ก
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6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

มูลนิธิโครงการหลวง สงเสริมใหเกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงปลูกไมโตเร็วบนพ้ืนที่ทํากิน ภายใต “โครงการ
ปาชาวบานในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยเกษตรกรเปนผูปลูก ดูแลรักษา 
และสามารถตัดฟนไมมาใชประโยชนได การวิจัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดไมที่เหมาะสมตอความตองการใชประโยชน
และเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีความสูงพ้ืนท่ีตางกัน 3 ระดับ ในพ้ืนท่ีสูงคอนขางต่ํา (ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมทาเหนือ) ไดแก แดง จําปปา มะขามปอม มะแขวน และเกาลัด พื้นที่สูงปานกลาง (ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงหลวง) ไดแก จําปปา กําลังเสือโครง ลําพูปา มะขามปอม และเกาลัด และพื้นที่สูงคอนขางมาก (ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมแฮ) ไดแก จําปปา กําลังเสือโครง กอเดือย มะขามปอม และเกาลัด ตลอดจนศึกษาลักษณะเมล็ดไมและ
วัสดุเพาะชําตนกลา คุณสมบตัิเชิงกลและดานพลังงานของไม พรอมแนวทางการใชประโยชน เพื่อใชเปนขอมูลวางแผนผลิต
กลาไม และสงเสริมการใชประโยชนไมตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การเตบิโตชวงอาย ุ3 ป ชนดิไมทองถิน่ทีม่ศีกัยภาพปลกูบนพ้ืนทีท่ีม่รีะดบัความสงูจากนํา้ทะเลตางกนั 3 ระดบั 
พบวา พื้นที่สูงคอนขางตํ่า ไดแก แดง และมะขามปอม พื้นท่ีสูงปานกลาง ไดแก ลําพูปา กําลังเสือโครง มณฑาดอย 
และมะขามปอม และพื้นที่สูงคอนขางมาก ไดแก กําลังเสือโครง มะขามปอม และกอเดือย

2. เมล็ดไมและการผลิตกลาไมที่มีศักยภาพ ดานการคัดเลือกแมไม ในพื้นที่สูงคอนขางตํ่า พบชนดิแมไม ไดแก แดง 
ลําพูปา มะขามปอม ทะโล มณฑาดอย และกอเดือย ในพื้นที่สูงปานกลาง พบชนิดแมไม ไดแก กําลังเสือโครง ทะโล 
มะขามปอม กอเดือย ลําพูปา และมณฑาดอย สวนพื้นที่สูงคอนขางมาก พบชนิดแมไม ไดแก กําลังเสือโครง ทะโล มะแขวน 
กอเดือย มะขามปอม ลําพูปา และมณฑาดอย ดานเมล็ดไม พบวา กอเดือย มีอัตราการงอกดีที่สุด รองลงมาไดแก แดง 
ลําพูปา เกาลัด มะขามปอม ทะโล กําลังเสือโครง มะแขวน และมณฑาดอย ตามลําดับ ดานการผลิตกลาไม วัสดุเพาะชํา
ประเภทดินปาไมเปนวัสดุเพาะชําที่เหมาะสําหรับการผลิตกลาไมแดง มะขามปอม เกาลัด กอเดือย มะแขวน ลําพูปา 
และมณฑาดอย ขณะที่วัสดุเพาะชําประเภทดินปาไมผสมขุยมะพราวเปนวัสดุเพาะชําที่เหมาะสําหรับการผลิตกลาไมทะโล 
สวนวัสดุเพาะชําประเภทดินปาไมผสมแกลบและขี้เถานั้นเปนวัสดุเพาะชําที่เหมาะสําหรับการผลิตกลาไมกําลังเสือโครง

3. คณุสมบตัไิมและแนวทางการใชประโยชน พบวา แดงเปนไมเนือ้แข็ง มคีวามทนทานตามธรรมชาติสงู เหมาะแก
การใชประโยชนเปนโครงสรางรับแรง เชน พื้น รอด ตง คาน ฯลฯ ไมจําเปนตองรักษาเนื้อไมดวยสารเคมี สวนมะขามปอม 
ทะโล มณฑาดอย และกอเดือยเปนไมเนื้อแข็งปานกลาง มีความทนทานตามธรรมชาติตํ่า ถาทําการรักษาเนื้อไมดวยสารเคมี
จะสามารถใชประโยชนเปนโครงสรางรับแรงได สําหรับกําลังเสือโครง มะแขวน และลําพูปาเปนไมเนื้อออน มีความทนทาน
ตามธรรมชาติตํ่า ไมเหมาะแกการใชเปนไมโครงสรางรับแรง แตสามารถใชผลิตเปนเฟอรนิเจอรหรือของที่ระลึกไดโดยตอง
ผานการรักษาเนื้อไมดวยสารเคมี อยางไรก็ตาม เศษไม ปลายไม รวมทั้งข้ีเลื่อยของไมทั้ง 8 ชนิด สามารถนํามาใชทําฟนได

ภาพที่ 110 แปลงปลูกทดสอบชนิดไม 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ

ภาพที่ 111 แปลงปลูกทดสอบชนิดไม 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง

123สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูชนดิไมทีม่ศีกัยภาพและเหมาะสมสาํหรบันาํไปสงเสรมิปลกูในโครงการปาชาวบานฯ ในพืน้ทีต่ามระดบั
ความสูงจากนํ้าทะเล 3 ระดับความสูง ประกอบดวย (1) ลักษณะทางวนวัฒนวิทยา (2) การเพาะเมล็ดและการผลิต
กลาไม (3) การปลูกและบํารุงรักษา (4) การปองกันโรคและแมลง (5) การเติบโตและผลผลิต (6) การใชประโยชนไม
ทั้งคุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติดานพลังงาน การรักษาเน้ือไมและการใชประโยชนไม และ (7) แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
2. คูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบาน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 ชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวงมีชนิดไมทองถ่ินที่มีศักยภาพท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปปลูกปาชาวบาน ตามแนว
พระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในพื้นที่ 3 ระดับความสูง อยางนอย 3 ชนิด

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) แปลงสาธิตการปลูกไมทองถ่ินท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีโครงการหลวงที่ระดับความสูงตางกัน 3 แหง ไดแก 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ ทุงหลวง และแมแฮ
  2) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง
 1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย 
  1) เผยแพรในร ะบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
  2) มีคูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบานที่ใชในการเผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัย สําหรับ
ใชเปนขอมูลใหแกเจาหนาที่และเกษตรกรเพื่อนําไปสงเสริมการปลูกเพื่อใชประโยชน

4. ถายทอดความรูชนดิไมทองถ่ินและการใชประโยชนเพือ่การปลูกปาชาวบานใหกบัเกษตรกรในพืน้ทีศ่นูยพฒันา
โครงการหลวงแมทาเหนือ ทุงหลวง และแมแฮ รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยผูเขาอบรมจะนําความรูที่ไดไปใชในการปลูกไมทองถิ่น
ในพื้นที่ของตนเอง สงเสริมปลูกไมทองถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑจากไมที่ปลูก

ภาพที่ 113 คูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบานสําหรับ
ใหเกษตรกรและเจาหนาที่ รวมถึงผูที่สนใจนําไปใชประโยชน

ภาพที่ 112 แปลงปลูกทดสอบชนิดไม 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ
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7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุ ไมสนเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนในพื้นที่
โครงการหลวงวัดจันทร

ชมุชนโครงการหลวงวัดจนัทร มวีถิชีวีติความเปนอยูทีพ่ึง่พงิทรพัยากรไมสน แตการปลูกไมสนยงัไมกาํหนดหลักเกณฑ
ใชประโยชน อีกทั้งไมสนจากธรรมชาติเริ่มมีอายุมาก บางสวนถูกฟาผายืนตนตาย ในขณะที่หลายตนมีการถากเก็บไมเกี๊ยะ
ที่ไมถูกตองทําใหตนโทรม ดวยเหตุนี้แนวพระราชดําริ “ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” จึงนํามาใชวางแผนเพ่ือใหเกิด 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของทรัพยากรปาไมและชีวิตความเปนอยูของชุมชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ศักยภาพพื้นที่ สถานภาพไมสนบานวัดจันทร ทั้งดานปริมาณและความตองการใชไม รูปแบบการใชประโยชน รวมถึงศึกษา
ศักยภาพไมสนพื้นเมืองเปรียบเทียบกับไมสนตางถ่ินสําหรับนําไปสงเสริมในอนาคต สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การเติบโตชวงอายุ 3 ป ไมสนโอคารปา (สนตางถิ่น) มีอัตรารอดตาย การเติบโตดานความสูง และการเติบโต
ดานเสนผาศนูยกลางท่ีระดับชดิดินเฉล่ียสงูสดุ ขณะท่ีไมสนสองใบ (สนพ้ืนเมือง) มคีาตํา่สดุ เพราะยังอยูในระยะ grass stage 
(สภาพหญา)

2. การเติบโตชวง 2 ปแรก ในพ้ืนที่ของเกษตรกร สนตางถิ่นเทคูนูมานี่ เติบโตดีกวาสนคารเบียและสนโอคารปา 
อยางไรก็ตาม ปญหาไฟปาและภัยแลงทําใหกลาไมสนตางถิ่นที่ปลูกไดรับความเสียหายคอนขางมาก

3. ระบบวนวัฒนวิธีการจัดการไมสน พบแปลงท่ีมีไมสนหนาแนนมากมีการกระจายของหมูไมเปนแบบ Balanced 
uneven-aged stand มีการกระจายตัวของชั้นอายุสมํ่าเสมอตั้งแตการสืบพันธุจนถึงตนไมใหญ แสดงใหเห็นวาการสืบพันธุ
ตามธรรมชาตยิงัเปนไปตามกลไกธรรมชาต ิโดยมไีมขนาดเลก็ทีพ่รอมจะทดแทนไมใหญทีต่าย สวนการตดัขยายไมสนคารเิบยี
ในระยะ 2 ป ชวยเพิ่มอัตราการเติบโตที่ทุกระดับความเขมขน โดยความเพ่ิมพูนขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกและ
ความสูงในแปลงตัดขยายระยะท่ีเหลือรอยละ 30 ของเปอรเซ็นตการปกคลุมเรือนยอดจากพ้ืนที่มีการปกคลุมเรือนยอดสูง 
(ตัดหนัก) มีเปอรเซ็นตมากที่สุด

4. การใชประโยชนและการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑจากไมสน นิยมใชใน 2 ชวงอายุ คือ (1) อายุ 8 ถึง 10 ป 
(ชวงตัดขยายระยะ) และ (2) อายุ 30 ป (ชวงการตัดฟน) โดยสมบัติเชิงกลของสนตางถิ่นมีคุณสมบัติที่โดดเดนดานการ
รับแรงเปนโครงสราง เชน คาน ตง และโครงถัก สวนสมบัติดานพลังงานที่แสดงถึงคาความรอน พบวา สนโอคารปาดีกวา
สนชนดิอืน่ทัง้ในแงไมฟนและถานไม จะเหน็ไดวาสนตางถ่ินเหมาะทีจ่ะนาํมาใชทดแทนไมสนธรรมชาต ิสาํหรบัวธิใีชประโยชน
ยางสนทําโดยกรีดเปลือกในสนสองใบและสนคาริเบียที่กระตุนดวยกรดซัลฟูริก ความเขมขนรอยละ 40 สามารถเริ่มกรีดยาง
ไดตั้งแตอายุ 30 ปเปนตนไป

5. ยังไมสามารถสรุปช้ีชัดวาการเผาหรือไมเผามีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณเห็ดเผาะ เนื่องจากหลังการเกิดไฟปา
บางปมีเห็ดสูงมาก (ป พ.ศ. 2562) แตบางปลดลงชัดเจน (ป พ.ศ. 2563) อยางไรก็ตาม ไฟไหมสงผลตอการตายการเกิดใหม 
และการลดความหนาแนนของกลาไม รวมทั้งสงผลเล็กนอยตอความหนาแนนและการเติบโตของไมรุนนั้น ยกเวนไฟมี
ความรุนแรงสูงอาจทําใหไมตายได ดังน้ันการจัดการไฟในปาสนควรใหความสําคัญกับรอบการเผา (burning frequency) 
ที่เหมาะสมและระดับความรุนแรงของไฟ (fire intensity)

6. กิจกรรมฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาไม รวมกับชุมชนวัดจันทร หวยออ บานแจมนอย และบานเดน ไดแก 
(1) อบรมใหความรู (2) ทาํแนวกนัไฟ (3) ชงิเผาตามหลักวชิาการ (4) ลาดตระเวนเฝาระวงัไฟปา และ (5) ดบัไฟปา ทีส่อดคลอง
กับนโยบายรัฐและประกาศจังหวัดเชียงใหมเพื่อควบคุมการเผาในท่ีโลง ทั้งนี้สิ่งตองดําเนินการตอ ไดแก (1) สรางคนหรือ
ชุมชนตนแบบ (2) ชุมชนควรประสานผูมีสวนไดสวนเสียใหเขารวมกิจกรรม (3) สะทอนใหสมาชิกในชุมชนเห็นถึงผลสําเร็จ
ทีจ่ะเกิดขึน้หากเขารวมกจิกรรม ภายใตปจจยัสนบัสนนุเพือ่ใหบรรลเุปาหมายของ (1) ภาวะผูนาํชมุชน (2) ความเขมแขง็ของ
สมาชิก (3) ความเขาใจในการทํางานแบบพหุภาค/เครือขาย (4) ความไววางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา (5) การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ (6) ระบบฐานขอมูลที่ดี (7) มีระบบติดตามและประเมินผลกิจกรรม และ (8) การถอดบทเรียนความสําเร็จ
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7. ถายทอดความรูจากงานวิจัย ผูเขารวม 30 คน ประกอบดวย กํานัน ผูนําชุมชน สมาชิกชุมชนตําบลบานจันทร 
เจาหนาที่มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. อ.อ.ป. หนวยจัดการตนนํ้า และโครงการสรางปาสรางรายได

ภาพที่ 114 แปลงปลูกทดสอบชนิดไมสนศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร

ภาพที่ 116 คูมือการปลูกและการจัดการไมสน เพื่อการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนบนพื้นท่ีสูง

ภาพที่ 117 คูมือกระบวนการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากร
ปาไมอยางมีสวนรวม

ภาพที่ 115 ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และชุมชน

126 สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูการปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง
2. กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม
3. คูมือ การปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง
4. คูมือ กระบวนการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาพื้นที่ปาสนวัดจันทร อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทรมีชนิดไมสนท้ังสนพื้นเมืองและสน
ตางถิ่น สําหรับปลูกเพื่อการใชประโยชนทั้งรอบพื้นที่ทํากินหรือในรูปแบบสวนปาเพ่ือการอนุรักษ รวมถึงมีแนวทาง
การวางแผนจัดการและใชประโยชนไมสนอยางยั่งยืน

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
 1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) แปลงสาธิตการทดสอบชนิดไมสนพื้นถ่ินและสนตางถิ่นที่เหมาะสมในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร
  2) แปลงสาธิตการปลูกไมสนตางถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร
  3) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและชุมชนผูใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม
 1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
  1) เผยแพรในระบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
  2) เผยแพรคูมือ การปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง

  3) เผยแพรคูมือ กระบวนการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาพื้นที่ปาสน
วัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
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8. โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใชประโยชนไมจันทนหอมและไมปายืนตน
บางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ

มลูนธิโิครงการหลวง ประยุกตใชผลติผลทางการเกษตรหรอืไมลมลกุทีป่ลกูในพืน้ทีส่งเสรมิศนูยพฒันาโครงการหลวง
เพื่อแปรรูปเปนไมประดับแหง โดยปจจุบันไดรับความนิยมจากผูบริโภคในวงกวาง อยางไรก็ตาม ยังมีพันธุไมปาและวัชพืช
อีกหลายชนิดที่สามารถนํามาเปนสวนประกอบในการทําผลิตภัณฑไดอยางดี ชวยเพ่ิมความหลากหลายของวัตถุดิบ ทั้งนี้
สวนของพืชที่นิยมใช ไดแก ใบ ดอก ผล หรือลําตนไมปายืนตน ไมจันทนหอมเปนไมปายืนตนที่มีคา หายาก และจัดเปน
ไมมงคลชัน้สงู จงึมศีกัยภาพในการพฒันาเปนผลติภณัฑไมประดบัแหงดงักลาว มรีายงานพบพนัธุไมนีก้ระจายอยูทกุภาคของ
ประเทศไทย แตปจจุบันพบเพียง 3 จังหวัดเทานั้น ไดแก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และนครศรีธรรมราช การปลูกและ
ใชประโยชนไมจนัทนหอมบนพืน้ทีส่งูยงัพบขอจาํกดัหลายดาน เชน ความเหมาะสมของพ้ืนที ่อายกุารตดัฟนทีใ่ชระยะเวลานาน 
ขณะเดียวกันพบการลักลอบตัดไมจันทนหอมบอยครั้ง รวมถึงการพัฒนาของกลาไมสูระยะไมรุนและไมใหญในปาธรรมชาติ
มีอัตราสวนนอยมาก สงผลใหเกิดการขาดแคลนแมไมในการกระจายพันธุ งานวิจัยจึงมุงเนนการปลูกทดสอบเพื่ออนุรักษ
ฐานพันธุกรรมไมจันทนหอมบนพื้นที่สูงซึ่งอยูนอกเขตการกระจายพันธุตามธรรมชาติ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษาวิธียายกลาไมจันทนหอมจากแหลงแมไมและการอนุบาลกลาไมจันทนหอมในเรือนเพาะชํา
 1.1 ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของกลาไมจันทนหอม ประกอบดวย แหลงแมไม วิธีการยายกลา และความ

เขมแสง โดยการยายกลาจันทนหอมใชวิธีการยายกลาแบบมีดินหุมราก (ball-rooted seedling) และแบบเปลือยราก 
(bare-rooted seedling) จากถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติ

 1.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราการรอดตายของกลาไมจันทนหอมเมื่อนํามาอนุบาลในเรือนเพาะชํา คือความ
เขมแสง โดยความเขมแสงรอยละ 50 ทําใหกลาไมจันทนหอมรอดตายสูงสุด

2. ศึกษาการรอดตายของกลาไมจันทนหอมที่ปลูกทดสอบในและนอกถิ่นกําเนิด
 2.1 พื้นที่นอกถ่ินกําเนิด ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก จังหวัดเชียงใหม และสถานีวิจัยและฝกนิสิต

วนศาสตรหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 2.2 พื้นที่ในถิ่นกําเนิด ไดแก สถานวีนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธหนวยยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ
 โดยพบวากลาไมจันทนหอมตองการรมเงาในการเติบโตในชวงระยะท่ีเปนกลาไม และการไดรับแสงอยางเต็มที่

จะทําใหกลาไมตาย
3. ศึกษาความมีชีวิตของเมล็ดไมจันทนหอม เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดโดยการปนและใชไมสอย หลังจากน้ัน

นาํผลไมจนัทนหอมทีผ่ึง่ใหแหงแลวมาใสในกระสอบและเกบ็รกัษาท่ีอณุหภมูหิอง หากตองการเพาะเมลด็ใหใชทรายละเอยีด
เปนวัสดุเพาะกลา ทั้งนี้ความมีชีวิตของเมล็ดจันทนหอมท่ีแกเต็มท่ีจะหมดลงหลังจากเก็บมาแลว 90 วัน เพราะฉะน้ันเม่ือ
เก็บเมล็ดมาแลวควรรีบเพาะใหเรว็ที่สุด

ภาพที่ 118 การยายกลาจันทนหอมโดยการบอล ภาพที่ 119 กลาไมแบบเปลือยราก
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. วิธีการยายชํากลาไมจันทนหอมจากปาธรรมชาติ
2. วิธีการอนุบาลกลาไมจันทนหอมในเรือนเพาะชํา
3. ขอมูลการรอดตายของกลาไมจันทนหอมที่ปลูกทดสอบในและนอกเขตกระจายพันธุตามธรรมชาติ
4. เอกสารเผยแพร ไมจันทนหอม

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 พืน้ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวงหวยลกึเปนแหลงรวบรวมและอนรุกัษพนัธกุรรมไมจนัทนหอม และมกีารนาํองคความรู
เรื่องไมจันทนหอมไปเผยแพรใหเกษตรกร บุคคลภายนอก และหนวยงานที่ทํางานดานการจัดการทรัพยากรปาไม

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ เกษตรกร หรือผูที่สนใจ
  2) แปลงทดสอบปลูกไมจันทนหอมนอกถ่ินกําเนิดบนพื้นที่สูงท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก
 1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
  1) เผยแพรในระบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
  2) เผยแพรเอกสารเผยแพร ไมจันทนหอม สําหรับใชเปนขอมูลใหแกผู ที่สนใจปลูกไมจันทนหอม 
และเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และผูที่สนใจ เพื่อประโยชนดานการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต

ภาพที่ 120 แปลงปลูกทดสอบภายใตเรือนยอดไมสัก

ภาพที่ 121 การเก็บผลไมจันทนหอมจากแมไมที่คัดเลือกไว ภาพที่ 122 เอกสารเผยแพร ไมจันทนหอม
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9. โครงการศึกษาการปลูกไมยนืตนเศรษฐกิจเพือ่เปนอาชีพเสริมของครัวเรอืนบนพืน้ทีส่งู

นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกบัการเพ่ิมพืน้ทีป่าของประเทศและพ้ืนทีส่เีขยีวใหไดรอยละ 40 โดยเฉพาะปาเศรษฐกิจ
ที่ปลูกไมมีคา ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบสําคัญสําหรับใชประโยชนภายในชุมชนบนพื้นที่สูงและมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้น
ตอเนือ่ง ท้ังน้ีพืน้ทีส่งูทางภาคเหนอืสวนใหญเปนภเูขา มคีวามลาดชนั ทีด่นิของประชาชนสวนใหญจงึมใิชทีด่นิกรรมสทิธิแ์ละ
อยูในพืน้ทีป่าไม ปจจบุนัประเทศไทยไดจดัทีด่นิทาํกนิใหชมุชนตามนโยบายของรฐับาลเพือ่แกไขปญหาการไรทีด่นิทํากนิของ
เกษตรกร ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม และแกปญหาการรุกลํ้าเขตพ้ืนที่ปาสงวน รวมถึงประกาศใชพระราชบัญญัติปาไม 
(ฉบบัที ่ 8) พ.ศ. 2562 เพือ่ใหประชาชนมีสวนรวมในการปลูกไมยนืตนมคีาเพือ่สรางรายไดและใชประโยชนอยางยัง่ยนืมากขึน้ 
งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนศึกษาแนวทางความเปนไปไดและโอกาสในการสงเสริมการปลูกไมยืนตนเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและ
สอดรบัการใชประโยชนทีด่นิของชมุชนตามกรอบมาตรการการแกไขปญหาการอยูอาศยัและทาํกนิในพืน้ท่ีปาไมตามนโยบาย
รัฐบาล สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการตามเกณฑ ไดแก (1) ระดับความสูงจากนํ้าทะเล 3 ระดับ ไดแก พ้ืนที่สูงคอนขางตํ่า 
(นอยกวา 500 เมตร) พืน้ทีส่งูปานกลาง (500-1,000 เมตร) และพ้ืนท่ีสงูคอนขางมาก (มากกวา 1,000 เมตร) และ (2) ขอบเขต
พื้นที่ ไดแก เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และนอกเขตพ้ืนท่ีปา โดยนํารองในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หมอกจาม หนองเขียว และแมแฮ และโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมจริม แมมะลอ และบอเกลือ ผลการ
ศึกษาพบวา

 1.1 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ขอมูลขนาดและที่ตั้ง ตําแหนง ระดับความสูง ความลาดชัน ลักษณะ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรนํ้า (แหลงนํ้า พื้นที่ลุมนํ้า ชั้นคุณภาพลุมนํ้า) ทรัพยากรดิน และทรัพยากรปาไม

 1.2 ปจจยัดานเศรษฐกิจสงัคม ประกอบดวย การใชประโยชนทีด่นิ ขอมลูจาํนวนประชากรและครัวเรือน ชนเผา 
การใชประโยชนที่ดินในดานเกษตรกรรม ผลผลิตที่นํามาซึ่งรายไดหลัก รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ขนาดถือครองที่ดิน 
ขนาดที่ดินทํากิน รายไดครัวเรือน ความตองการปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจเปนอาชีพเสริม ความรูและทัศนคติตอการปลูก
ไมยืนตนเศรษฐกิจ

 1.3 ปจจัยดานกฎหมาย ประกอบดวย กรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยกลุมตัวอยางในพื้นที่โครงการท้ัง 6 แหง สวนใหญ
อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ และพื้นที่ปาสงวนฯ ที่ไดรับสิทธิทํากิน (ส.ท.ก.) เปนสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือ
ที่ดินประเภท ส.ป.ก. และ ส.ค. โดยสัดสวนการถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์นอยมาก และสวนมากอยูในเขตพื้นที่โครงการ
พัฒนาฯ แมจริม และโครงการพัฒนาฯ แมมะลอ

2. ศึกษาศักยภาพชนิดไมยืนตนเศรษฐกิจที่เหมาะสมสําหรับปลูกเปนอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพ้ืนที่สูง 
โดยรวบรวมรายชื่อชนิดไมยืนตนเศรษฐกิจที่สามารถปลูกไดบนพ้ืนที่สูงจากการตรวจเอกสาร และการสํารวจในพื้นท่ีศึกษา 
จํานวน 283 ชนิด จากน้ันประมวลขอมูลชนิดไมรวมกับขอมูลทุติยภูมิและขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับสภาพภูมิประเทศ
รวมถึงผลการสํารวจพ้ืนที่ทั้ง 6 แหง เพื่อคัดเลือกไมที่มีศักยภาพ จํานวน 48 ชนิด ภายใตหลักการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ
เพื่อการออม ที่สามารถนําไปลงทุน และเกิดการตอยอดในอนาคต

3. ศึกษาตัวแปรที่ใชประเมินศักยภาพของไมยืนตนเศรษฐกิจ 4 ตัวแปร ไดแก (1) ตัวแปรดานกฎหมาย ไดแก 
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือในท่ีดินที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชน (2) ตัวแปรดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก ระดับความสูงของพื้นที่ และปริมาณนํ้าฝน (3) ตัวแปรดานเศรษฐกิจ ไดแก ราคาขายของไมแตละชนดิ 
และ (4) ตวัแปรดานสงัคม ไดแก ความตองการปลูกไมยนืตนเศรษฐกิจแตละชนิด โดยนาํตวัแปรทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ 
และดานสิ่งแวดลอม มาประเมินศักยภาพของไมยืนตนเศรษฐกิจ พบวาชนิดไมที่มีศักยภาพตามความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
ดังนี้

 - พื้นที่สงูนอยกวา 500 เมตร ไดแก สัก พะยูง ประดูปา มะคาโมง ยางนา ตะเคียนทอง และชิงชัน
 - พื้นที่สูง 500-1,000 เมตร ไดแก สัก ประดูปา พะยูง มะคาโมง ชิงชัน และยูคาลิปตัส
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 - พื้นที่สูงมากกวา 1,000 เมตร ไดแก สัก (การเจริญเติบโตอาจจะเติบโตไดไมดีเทาที่ควร) จึงพิจารณาไมยืนตน
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพปานกลาง ไดแก เต็ง ตุมเตน ถอน นนทรี พญาเสือโครง มะเหล่ียมหิน รัง สนสามใบ การบูร ขนุนปา 
จันทรทองเทศ จําปปา ชะมวง บุนนาค พะยอม เพาโลวเนีย เมเปล เมเปลหอม ยมหอม สะเดา และยูคาลิปตัส

 โดยรูปแบบการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมบนพื้นที่สูง ไดแก ปลูกเพื่อการออมแบบพื้นฐาน และแบบ
วนเกษตร

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
 ขอเสนอแนะและแนวทางสําหรับการสงเสริมการปลูกไมมีคา (ไมยืนตนเศรษฐกิจ) เพื่อสรางรายไดเสริม
บนพื้นที่สูง โดยประกอบดวย องคความรูของชนิดไมยืนตนเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและความเหมาะสม (สิ่งแวดลอม 
เศรษฐกจิ สงัคม และกฎหมาย) เพือ่นาํไปปลกูเพือ่สรางรายไดเสรมิบนพืน้ทีส่งู โดยแบงตามพืน้ทีส่งูจากระดบันํา้ทะเล 
3 ระดับ และมีรูปแบบสําหรับการนําไปสงเสริมปลูกท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย

 ชุมชนบนพื้นที่สูง นําแนวทางไปใชในการปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดในครัวเรือน รวมทั้งมีพื้นที่
ปาเศรษฐกิจและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นบนพื้นที่สูงตามนโยบายรัฐบาล

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาท่ีและเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง
  2) นํารองการศึกษาและพัฒนาชุมชนตนแบบการปลูกไมมีคาบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
 1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
  1) เผยแพรในระบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 

ภาพที่ 123 การสํารวจพื้นท่ีดําเนินการ ภาพที่ 124 การสนทนาแบบกลุมกับ
ผูนําชุมชน

ภาพที่ 125 การหารือการดําเนินงาน
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับเจาหนาที่

ของสถาบัน
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10. โครงการวิจัยเพ่ือฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรักษดินและน้ํา
บนพื้นท่ีสูง

มลูนิธโิครงการหลวง และ สวพส. สงเสรมิใหเกษตรกรปลกูพชืผกั ไมผล และพชืไรบนพืน้ทีส่งู เพือ่สรางอาชพีในระบบ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ซึ่งหลายแหงยังมีการใชประโยชนที่ดินและนํ้าไมถูกตอง ทําใหเกิดปญหาชะลางพังทลาย
และความอุดมสมบูรณของดินลดลง สงผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตพชื เกษตรกรจึงใชปุยเคมีปรมิาณท่ีสงูข้ึน เปนสาเหตุ
ใหเกิดการปนเปอนสารพิษในส่ิงแวดลอม การศึกษาวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินท่ีเหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนที่ 
ชนิดพืช รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน สามารถแกปญหาดังกลาวโดยเนนสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนพื้นที่ปลูกพืชอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและไมสรางมลพิษ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ทดสอบเทคโนโลยีการฟ นฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนท่ีสูง
โดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน ไดองคความรู จํานวน 4 เรื่อง

 1.1 วิธีฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไรที่มีความลาดชัน มีการตัดถาง และเผากอนปลูก 
ดําเนินการโดยไมเผาพื้นที่ จากนั้นปลูกขาวไรรวมกับถ่ัวลอด ควบคูกับการทําระบบอนุรักษดินและนํ้า ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย 
733 กิโลกรัมตอไร และดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมเพิ่มขึ้น

 1.2 วธิฟีนฟคูวามอุดมสมบรูณของดนิในพ้ืนทีป่ลกูขาวโพดเลีย้งสตัวทีม่คีวามลาดชนั มกีารเผา ใชสารเคมแีละ
ปลูกพืชติดตอกันเปนระยะเวลานาน ดําเนินการโดยไมเผาพ้ืนท่ี จากน้ันปลูกขาวโพดเหล่ือมถั่วดํา ไดผลผลิตขาวโพด 
810 กิโลกรัมตอไร ดินมีคา pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมเพิ่มขึ้น ยกเวนโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดลดลง

 1.3 วธิฟีนฟคูวามอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนท่ีปลกูมนัสาํปะหลังทีม่ลีกัษณะดินทรายและมีหนิปน โดยปลกูถัว่
ระหวางรองมันสําปะหลัง พบวา แปลงที่มีการปลูกถ่ัวลิสง ถั่วพรา และถั่วดํา ไดผลผลิตมันสําปะหลังสูงกวาแปลงที่ปลูก
มันสําปะหลังอยางเดียว ซึ่งเกษตรกรสนใจวิธีการปลูกถ่ัวลิสงเนื่องจากชวยบํารุงดินและเปนรายไดเสริม

 1.4 วิธีฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกหอมญี่ปุนที่ใชที่ดินติดตอกันอยางเขมขน โดยการปลูก
ถั่วดําบํารุงดินรวมกับการจัดการธาตุอาหารพืชในแปลง ไดผลผลิตหอมญี่ปุนเพิ่มขึ้น 15 เปอรเซ็นต จากเดิม 3.2 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร เปน 3.7 กิโลกรัมตอตารางเมตร

2. ศึกษาและทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมที่ปลูกในดินที่ปนเปอนโลหะหนัก
บนพืน้ทีส่งู โดยรวบรวมขอมูลผลการวเิคราะหการปนเปอนโลหะหนกัในดนิพืน้ท่ีโครงการหลวง และโครงการพฒันาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562 จากนั้นคัดเลือกพื้นท่ีที่พบการปนเปอนอาซินิคและแคดเมียม
เกินคามาตรฐานเพื่อสุมเก็บตัวอยางพืช รวมถึงปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรใชสําหรับสงวิเคราะห ผลการเก็บตัวอยางพืชผัก 
จาํนวน 21 ชนิด (ผกัใบ ผกัผล ผกักนิหวั) ไมพบ การปนเปอนอาซนิคิเกนิคามาตรฐานในสวนทีใ่ชรบัประทาน แตพบสะสมบาง
ในสวนของรากทั้งผักใบ ผักผล และผักกินหัว มีเพียงรากตนมะเขือเทศโทมัสและรากกวางตุงเทานั้นที่เกินคามาตรฐาน 
สวนการปนเปอนแคดเมยีมในพชืไมเกนิคามาตรฐาน สวนใหญพบการสะสมในรากและลําตนของผกัผล ทัง้นีช้นดิพชืบนพืน้ท่ีสงู
ที่มีแนวโนมในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียม ไดแก ผักกาดหวาน ผักกวางตุง และเบบ้ีฮองเต

ภาพที่ 126 แปลงทดสอบการฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของดินในพื้นท่ีขาวไร

ภาพที ่127 แปลงทดสอบการฟนฟคูวาม
อดุมสมบรูณของดนิในพืน้ทีข่าวโพด

ภาพที ่128 แปลงทดสอบการฟนฟคูวาม
อดุมสมบรูณของดินในพืน้ทีม่นัสาํปะหลงั
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีในการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นที่สูง จํานวน 4 เรื่อง
2. ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมบนพื้นที่สูง จํานวน 2 ชนิด

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงนําชุดเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
ในแปลงขาวไรไปใช 3 แหง
2. เจาหนาที่พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงมีขอมูลชนิดพืชผักที่มี
ความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมในดิน จํานวน 7 แหง เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมตอไป

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ 
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) องคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นท่ีสูงที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นท่ี ชนิดพืช 
โดยเก็บขอมูลผลการทดสอบตอเนื่อง และศึกษาการยอมรับของเกษตรกร
  2) ทดสอบชนิดพืชใหมที่มีความเส่ียงในการดูดซับโลหะหนักในพ้ืนท่ีที่พบการปนเป อนโลหะหนัก 
(ดําเนินการตอเนื่อง)
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 2.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) นําองคความรูการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินไปถายทอดใหกับเกษตรกรและเจาหนาท่ี รวมถึง
การจัดทําสื่อที่เกษตรกรเขาถึงและเขาใจงาย
  2) นําเสนอขอมูลสถานการณการปนเปอนอาซินิคและแคดเมียมในดินปลูกพืชบนพื้นท่ีสูง และขอมูล
ชนิดพืชที่ดูดซับอาซินิคและแคดเมียมใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่รับทราบขอมูลเพื่อที่จะไดหลีกเลี่ยงการปลูกพืช
ชนิดนั้น 
 2.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก บทความจํานวน 2 เรื่อง
  1) หอมญี่ปุนใสปุยอะไรดี
  2) ทําความรูจักกับถั่วลอด: ประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ

ภาพท่ี 129 แปลงทดสอบการฟนฟคูวาม
อดุมสมบรูณของดนิในพืน้ท่ีหอมญ่ีปุน

ภาพที่ 130 การสํารวจและคัดเลือก
พื้นที่ที่พบการปนเปอนโลหะหนัก

ภาพที่ 131 การเก็บตัวอยางดินและพืช
ในพื้นที่ที่พบการปนเปอนโลหะหนัก
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11. โครงการศึกษาและประยุกตใชเทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อปองกันดินถลม
บนพื้นท่ีสูงโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

ดนิถลมเปนภัยพิบตัทิางธรรมชาตทิีก่อใหเกดิความเสยีหายท้ังชวีติและทรพัยสนิอยางมาก โดยเฉพาะในเขตภาคเหนอื
บริเวณพื้นที่ภูเขาและลาดชันสูงซึ่งเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย เชน ทําเกษตรบริเวณเชิงเขา 
ตัดไหลเขาสรางท่ีอยูอาศัย หรือปลูกสรางส่ิงกีดขวางทางน้ํา ดังนั้นทุกฝายจึงตองรวมกันลดความเส่ียง รวมถึงสราง
ความตระหนักรูใหกับชุมชนเพื่อรวมกันปองกันและแกไข ทั้งนี้การใชพืชพรรณทองถิ่นรวมกับเทคนิคทางวิศวกรรมหรือ 
“ชวีวศิวกรรมปฐพี (Soil bio-engineering)” เปนแนวทางหน่ึงทีไ่ดรบัความสนใจสําหรบัลดการพังทลายในพ้ืนทีล่าดชนัและ
ดินถลมระดับตื้น สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายและดินถลมของชุมชน โดยคัดเลือกพื้นท่ี รวบรวมขอมูล
ทตุยิภมูแิละภมูสิารสนเทศ ประกอบดวย ขนาดและทีต่ัง้ ตาํแหนง ระดบัความสงู ความลาดชัน ลกัษณะภมูอิากาศ ทรพัยากรนํา้ 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไม และการใชประโยชนที่ดิน เปนตน รวมทั้งขอมูลความรุนแรงการชะลางดินระดับปานกลาง-
รุนแรงมาก และประวัติการเกิดดินถลม

ตารางที่ 14  ประวัติการเกิดดินถลมและอัตราการกัดเซาะพังทลายของดิน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 5 แหง

พื้นที่
อัตราการกัดเซาะ
พังทลายของดิน

สถานการณดินถลม

แมมะลอ 75 ตัน/ป 2552 ปดทับลําหวยแมวาก และ 2559 พื้นที่เกษตรลาดชันในบานแมมะลอ

แมสลอง 180 ตัน/ป 2560-2561 ในชุมชนสันติคีรี พื้นที่เกษตรบานแมสะลองใน ปาธรรมชาติบานแมเตอและ
แมจันหลวง

แมสอง 160 ตัน/ป 2562 หลังโรงเรียนบานแมระเมิง และดินกัดเซาะพื้นที่กอสรางโรงเรือนปลูกพืช
ระบบอัตโนมัติบานแมระเมิงและวะโดโกร

สบเมย 86 ตัน/ป 2554 นํ้าปา ดินถลมบริเวณไหลทางและพื้นที่ปาบานทียาเพอ เลโคะ ซื่อมื่อหลวง

บอเกลือ 1,000 ตัน/ป 2561 พื้นท่ีลาดชันริมทาง ดินถลมขนาดใหญบานหวยขาบ พบผูเสียชีวิต 8 คน

2. สํารวจและเก็บขอมูลนํ้าใตดิน ตอกหย่ังความลึกของช้ันดิน ติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ (NBIoT) สําหรับ
ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาดดิน ความชื้นดิน และแรงดันนํ้าในดิน โดยแบงพื้นที่เปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย (1) แปลง
เกษตรลาดชันที่ไมมีระบบอนุรักษดินและนํ้า/ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ขาวโพด ขาวไร (2) แปลงเกษตรลาดชนัที่มีระบบอนุรักษ
ดินและน้ํา/ปลูกพืชผสมผสาน และ (3) พื้นที่มีการกัดเซาะ/ชะลางพังทลายของดิน พบวา ความชันของพื้นที่ซึ่งเกิดดินถลม
ในอดีตและพื้นท่ีกัดเซาะรุนแรง มีความชันในชวงประมาณ 20-45 องศา และความหนาของชั้นดินหลวมมีคาประมาณ 1.2 
ถึง 5 เมตร ขึ้นกับระดับการผุพังของหินตนกําเนิด และธรณีวิทยา สําหรับกรณีดินถม เชน พื้นที่กอสรางอาคารใหมโรงเรียน
บานแมระเมิง และโรงเรือนบานวะโดโกร โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง พบวา ความหนาของช้ันดิน
หลวมมากกวา 7 เมตร ทั้งนี้หากความหนาของช้ันดินหลวมมาก การใชพืชพรรณเพียงอยางเดียวเพื่อปองกันดินสไลดมักจะ
ไมเพียงพอหากมีฝนตกหนักมาก ซึ่งการพิบัติอาจเปนระดับลึก จําเปนตองใชเทคนิคทางวิศวกรรมเขารวมมากย่ิงข้ึน เชน 
เสาเข็ม หรือกําแพงกันดิน

3. สํารวจพรรณไมและเก็บขอมูล ลักษณะทรงพุม รูปทรงราก และเก็บตัวอยางรากพืชสงวิเคราะหสมบัติดาน
การรับแรงดึงในหองปฏิบัติการ จํานวน 21 ชนิด พบวา แรงดึงรากมีกําลังลดลงเมื่อขนาดของรากใหญขึ้น และแรงดึงราก
มีความสัมพันธทางสถิติ (P<0.05) กับความยาวรากไกลสุด โดยชนิดพืชที่มีแรงดึงรากอยูในระดับสูง ไดแก อะโวคาโด 
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ตะไครตน จันทรทองเทศ กาแฟ และบวย และระดับกลาง ไดแก การบูร ตองแตบ สมผด กําลังเสือโครง แคฝรั่ง มะขาม 
และกระทอมหมู

ตารางที่ 15  ลักษณะรูปทรงของรากพืช 21 ชนิด ที่เก็บตัวอยางจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 5 แหง

พื้นที่ ชนิดพืช (รูปทรงราก)

แมมะลอ มะขามเปรี้ยว (เจดียควํ่า) อะโวคาโด กลวยฤๅษี จันทรทองเทศ ขนุน ขาวโพด (รี)

แมสลอง บวย (เจดียควํ่า) กาแฟ (เจดียควํ่า) ชาอูหลง (เจดียคว่ํา) สมผด (เจดียคว่ํา) ลิงลาว (กระบอก) แฝก (บาตรพระ)

แมสอง ถั่วมะแฮะ (เจดียควํ่า) การบูร (เจดียควํ่า) จันทรทองเทศ (เจดียคว่ํา) อะโวคาโด (เจดียคว่ํา) ขาวไร (รี)

สบเมย ตองแตบ (กรวย) แคฝรั่ง (เจดียควํ่า) ราชาวดีปา (เจดียคว่ํา) กะทอมหมู (กรวย) บุกไข (ถวยชาม)

บอเกลือ กําลังเสือโครง (เจดียควํ่า) ตะไครตน (เจดียคว่ํา)

4. แนวทางการปองกันแกไขการชะลางพังทลายของดิน/ดินถลมที่เหมาะสมกับพื้นที่ วิธีการท่ีเหมาะสมในการ
ปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะ หรือดินถลมในพื้นที่ ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน ปจจัยแวดลอม และความจําเปนที่ตางกัน 
โดยวิธีการแกไข ประกอบดวย วิธีทางชีววิศวกรรม วิธีทางวิศวกรรมปฐพี และวิธีทางนิเวศวิทยาปาไม

ตารางที่ 16  แนวทางการปองกันและแกไขดินถลมที่เหมาะสมในแตละพื้นที่

พื้นที่ หมูบาน
วิธีการแกไข (เบื้องตน)

ทางวิศวกรรม ทางชีววิศวกรรมปฐพี ทางนิเวศวิทยาปาไม

แมมะลอ แมวาก

แมมะลอ

แมสลอง อาแบ

แมจันหลวง

สันติคีรี

แมสอง แมระเมิง

วะโดโกร

สบเมย หวยนํ้าใส (ถนน)

หวยน้ําใส (หมูบาน)

หวยน้ําใส (ขาวไร)

บอเกลือ น้ําจูน

หวยโทน

หวยขาบ

หมายเหตุ  วิธีแกไขหลัก   วิธีแกไขเสริม
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย 
1. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมบนพื้นที่สูง จํานวน 5 พื้นที่
2. ชนิดพืชที่มีศักยภาพในการยึดดินบนพื้นที่สูง จํานวน 2 ชนิด/พื้นที่
3. แนวทางการปองกันแกไขดินถลมบนพื้นที่สูงเบ้ืองตน จํานวน 5 พื้นที่ 11 ชุมชน

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 ชุมชนในพื้นท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงนําพืชพรรณที่มีคุณสมบัติในการยึดดินรวมกับเทคนิค
ทางวิศวกรรม (ชีววิศวกรรมปฐพี) ไปประยุกตใชในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน 2 ชุมชน

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ทดสอบการปลูกพืชยึดดินบริเวณพื้นที่ลาดชันสูง เสี่ยงตอการพังทลาย หรือใชพืชรวมกับโครงสรางทาง
วิศวกรรมอยางงายโดยดําเนินการรวมกับชุมชน
  2) ศึกษาและพัฒนาระบบเฝาระวังและเตือนภัยดินถลมอยางงายรวมกับชุมชน
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย บทความ “พืชท่ีมีคุณสมบัติยึดดินและลดการกัดเซาะบนพ้ืนที่สูง” 
เพื่อถายทอดความรู 

ภาพที่ 132 แผนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม (บอเกลือ) ภาพที่ 133 รากหญาแฝก (ทรงบาตรพระ)
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12. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน 
ระยะท่ี 2

มูลนิธิโครงการหลวงปรับกลยุทธการพัฒนาเปนเชิงคุณภาพทุกมิติเพื่อใหมีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น มุงพัฒนาใหชุมชนต่ืนตัวและปรับตัวตอผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยลด
กิจกรรมการดํารงชีวิตของชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่ปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ือเปนสังคมท่ีปลอยคารบอนตํ่า รวมท้ังสรางขีด
ความสามารถดานบรหิารจัดการชมุชนใหสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงอืน่ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตตามเปาหมายการพัฒนา
อยางยัง่ยนืและยทุธศาสตรชาต ิ20 ป ทัง้นีป้งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการทดสอบใชตวัชีว้ดัและกระบวนการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางของโครงการหลวงตอเน่ืองจากผลงานวิจัยในระยะท่ี 1 โดยเนนสรางความเขาใจและการพัฒนางานแบบมี
สวนรวมของชุมชนและหนวยงานทองถิ่น กอนนําไปขยายผลใชในวงกวาง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ปรับปรุงแบบตรวจประเมินชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 5 มิติการพัฒนา 20 เกณฑการประเมิน 28 ตัวช้ีวัด 
สําหรับใชวางแผนและวัดผลการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย มิติที่ 1 การเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6 ตัวชี้วัด มิติที่ 2 
การฟนฟูและอนุรักษปาไม 7 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 6 ตัวช้ีวัด มิติที่ 4 ความเขมแข็งของชุมชน
ในการรองรับการเปล่ียนแปลง 5 ตวัชีว้ดั และมิตทิี ่5 การลดใชทรพัยากรธรรมชาติ 4 ตวัชีว้ดั รวมทัง้คดัเลอืก 12 ตวัชีว้ดัหลัก 
สําหรับชุมชนที่มีผลการพัฒนาระดับปานกลาง และ 7 ตัวชี้วัด ในชุมชนที่เริ่มพัฒนาซึ่งยังไมพรอมดําเนินกิจกรรมทั้งหมด

2. ทบทวนความสําคัญโครงการและกระบวนการพัฒนาชุมชน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับใหเขาสูตัวชี้วัด แบงเปน (1) กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการเอง และ (2) กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการรวมกับหนวยงาน 
โดยผลการพัฒนาชุมชน 17 แหง ระยะ 12 เดือน (ตรวจประเมินภายใน) พบวา บานเมืองอาง สถานีฯ อินทนนท ไดคะแนน
ตํ่าสุด 50.50 สวนบานนอแล สถานีฯ อางขาง ไดสูงสุด 91.90 โดย 12 ชุมชน มีความพรอมขอรับการรับรองเปนชุมชน
คารบอนตํ่าอยางย่ังยืน แบงเปน ระดับปานกลาง (70-79 คะแนน) 2 แหง ระดับดี (80-89 คะแนน) 5 แหง และระดับดีมาก 
(มากกวา 90 คะแนน) 5 แหง แตตองอาศัยเจาหนาที่ชวยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน

3. สํารวจสถานการณปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมดํารงชีวิตและประกอบอาชีพชุมชน 17 แหง 
กอนเขารวมโครงการ ผลการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึง่เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนชวง 115,349.76-
2,166,211.90 kg CO2eq ตอป โดยบานหวยทรายขาว ศูนยฯ แมปูนหลวง มีคาตํ่าสุด สวนบานแมมะลอ โครงการพัฒนาฯ 
แมมะลอ มีคาสูงสุด ทั้งนี้กิจกรรมเผาไหมจากฟน ถาน และแกสหุงตม มีสัดสวนทําใหเกิด CO2 สูงสุด รอยละ 31 รองลงมา
คือ การเผาไหมจากพาหนะเดินทาง รอยละ 28 และการสะสมขยะในครัวเรือน มีคาตํ่าสุด รอยละ 1

4. สํารวจการเก็บกักคารบอนในชุมชนคารบอนตํ่าบนพื้นท่ีสูงบริเวณปาตนนํ้าของชุมชนโครงการหลวง 9 แหง 
จํานวน 54 แปลง 3,065 ตน พันธุไม 275 ชนิด 68 วงศ มีคาชวง 27,609.31-83,547.28 กิโลกรัมตอไร คิดเปนคาเฉลี่ย 
2.208-6.683 ตันตอเฮกตาร ซึ่งเทียบเปนมูลคาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ 285.00-862.64 บาทตอเฮกตาร

5. ยกรางคูมือระบบบริหารคุณภาพ: การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าและยั่งยืน ประกอบดวย (1) คํานํา 
(2) คูมอืคณุภาพ ไดแก นโยบายและวัตถปุระสงค ระบบการบริหารงาน กรอบแนวคิดและตัวชีว้ดั (3) ระเบียบการปฏิบตังิาน 
ไดแก การจดัเก็บและควบคมุเอกสาร การรบัสมคัร วธิปีฏบิตั ิการตรวจประเมนิภายในและตรวจประเมนิเพือ่ขอรบัการรบัรอง 
(4) เอกสารบรรยายลักษณะงาน ไดแก ตัวแทนผูบริหาร เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงาน ผูตรวจประเมินภายในและผูตรวจติดตาม 
ที่ปรึกษา ผูควบคุมเอกสาร ผูนําและสมาชิกชุมชน และ (5) เอกสารแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน ไดแก รายการเอกสาร 
แบบคําขอตรวจประเมิน แบบตรวจประเมิน แบบสรุปผลตรวจประเมิน แบบบันทึกผลการดําเนินกิจกรรม แบบคํารองขอ
ดาํเนนิการเรือ่งเอกสาร หนงัสอืรบัรองวาดวยการรกัษาความลับ และหนงัสอืแสดงการไมมสีวนไดสวนเสยี แตยงัตองปรับปรงุ
รายละเอียด

6. ประสานงานเครือขายความรวมมือทางวิชาการ โดยจัดประชุมและพิจารณาแผนความรวมมือระหวาง 
4 หนวยงาน ไดแก มลูนธิโิครงการหลวง สวพส. มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรดานการเกษตรกวางตุง (GDAAS) 
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โดยมติที่ประชุมใหเสนอแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 ป 2564-2566 ตอคณะกรรมการกล่ันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
นโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเชิญผูเชี่ยวชาญ GDAAS มาฝกอบรมระยะส้ันใหกับ
เจาหนาที่โครงการหลวง สวพส. และมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้ (1) Fertilizer formulas and 
programs for improving agricultural productivity and quality to reduce production cost (2) Zero waste 
(3) Variety of plants และ (4) Greenhouse gases reduction from agriculture

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลผลการพัฒนาชุมชน จาํนวน 17 แหง ตามตัวชี้วัดชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
2. ขอมูลผลการเตรียมความพรอมของชุมชน จํานวน 17 แหง สําหรับการตรวจประเมินเปนชุมชนบนพื้นที่สูง
คารบอนตํ่าอยางย่ังยืน
3. รางคูมือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน จํานวน 1 เรื่อง

ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
 ชุมชนโครงการหลวง 39 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง ใชแบบตรวจประเมิน
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงคารบอนต่ําอยางยั่งยืนในการวางแผนและวัดผลพัฒนาซ่ึงกระตุนใหเกิดการปรับตัวและ
รบัมอืกบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ในอนาคต โดยชมุชนตระหนักและใชทรพัยากรทีม่อียูอยางประหยดัคุมคา รวมทัง้
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
 1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
  1) ศึกษาและปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน (ตอเนื่อง)
  2) ศกึษาขอมลูสถานการณปลอยกาซเรอืนกระจก (หลงัเขารวมโครงการ) และการกกัเกบ็คารบอนในชมุชน
คารบอนตํ่าบนพ้ืนที่สูง (ตอเนื่อง)
  3) ปรับปรุงคูมือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 

ภาพที่ 134 ตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชน ภาพที่ 135 สํารวจชนิดตนไมบริเวณปาตนนํ้าของชุมชน
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H I G H L A N D  R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  I N S T I T U T E
( P U B L I C  O R G A N I Z AT I O N )

การบริหารจัดการ

งานวจิัย



การบริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย
กบัหนวยงานทัง้ภายในและตางประเทศ เนนการจดัการองคความรูและนวตักรรมจากงานวจิยั ผลกัดนัการนาํผลงาน
วิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยรวมกับนักวิจัยและ
นักพัฒนาถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกรและกลุมเปาหมาย และประเมินผลกระทบหลังจากการนํา
ผลงานไปใชประโยชน ตลอดจนการวิเคราะห ประมวลผล กํากับติดตามแผนงานและงบประมาณดานงานวิจัย 
และชวยอาํนวยการการกํากบัตดิตามงานวิจยัของคณะอนุกรรมการวิจยัและพฒันา โดยมีผลผลิตงานวจิยัท่ีสาํคญั ดงันี้

1. การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรม

สาํนกัวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) หรอื สวพส. ไดมุงเนนการสรางองคความรูและนวตักรรม 
รวมท้ังตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนงานและขยายผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปสูการใชประโยชนมากข้ึน 
จากการดําเนินงานวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2550-2562 มีผลงานวิจัยทั้งหมด 390 โครงการหลัก 871 โครงการยอย กอใหเกิด
องคความรูการพัฒนาพื้นที่สูงในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง จงึไดศกึษากระบวนการจดัการองคความรู การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปสูการใชประโยชน
ของชุมชนบนพื้นที่สูง และพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย ไดแก เกษตรกร นักพัฒนา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางย่ังยืน โดยการสรางความรวมมือดานงานวิจัยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ
และพฒันาโครงการวจิยัรวมกนั รวมทัง้เกดิการพฒันาขดีความสามารถนกัวจิยัใหมคีวามรอบรูและมทีกัษะในการปฏบิตังิาน
มากข้ึน ตลอดจนสถาบันสามารถเขาถงึองคความรูของเครือขายวจิยัในพ้ืนท่ีภเูขาและนําไปตอยอดปรับใชกบัพ้ืนท่ีสงูของไทย 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

1.1 การศกึษากระบวนการจดัการองคความรู การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปสูกลุมเปาหมาย
1) รวบรวม คัดเลือก ประมวลองคความรูและจัดทําแผนถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัย รวม

ทัง้สนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจยัรวมกับนกัวิจยั และนักพัฒนาถายทอดองคความรูจากงานวิจยัไปสูเกษตรกรและ
กลุมเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 20 เรื่อง มีเกษตรกรที่ไดรับประโยชน 2,081 ราย ในพื้นที่โครงการหลวง 
27 พื้นที่ และ สวพส. 34 พื้นที่ สงเสริมอาชีพใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภูมิสังคมบนพ้ืนท่ีสูง รวมท้ังฟนฟูสิ่ง
แวดลอมในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 การนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชน

ลําดับ รายการ รายละเอียด

1 พนัธุขาวทีท่นทานตอแมลงบัว่
บนพื้นท่ีสูง

เกษตรกรนําเมล็ดพันธุขาวนาท่ีทนตอแมลงบ่ัว คือ ขาวพันธุบือแมวและบือวาเจาะ 
ไปปลูกเพื่อเปนพันธุ ขาวทางเลือกหรือทดแทนพันธุ ขาวเดิมที่ออนแอตอแมลงบั่ว 
ชวยลดปญหาความเสียหายจากการทําลายของแมลงบ่ัวในขาว 30 ราย 8 ชุมชน 4 พื้นที่ 
ทําใหเกษตรกรมีขาวพอเพียงตอการบริโภค

2 วิธีการปลูกกาแฟอราบิก า
คุณภาพภายใตระบบอนุรักษ
ดินและนํ้าบนพื้นท่ีสูง

ถายทอดองคความรูวิธีการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพภายใตระบบอนุรักษ
ดินและน้ําใหกับเกษตรกร 614 ราย 15 พื้นที่ เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการปลูกกาแฟ
จากระบบเดิมทีป่ลูกกลางแจงและไมมกีารจัดการรมเงาไม เปนการจัดการใหรมเงาภายใน
สวนกาแฟ โดยคาดวาเกษตรกรจะมผีลผลิตทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้ในฤดกูาลผลติชวงเดอืน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 2564 นี้
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ลําดับ รายการ รายละเอียด

3 วิ ธี ก ารปลูกมัน เทศญี่ ปุ  น
บนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยกีารปลกูมนัเทศญีปุ่นใหกบัเกษตรกร เจาหนาทีแ่ละผูทีส่นใจ 227 ราย 
และติดตามใหคําแนะนําในการผลิตยอดพันธุและการปลูก ใหแกเกษตรกรผูปลูกมันเทศ 
36 ราย 5 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรลดคาใชจายในการซ้ือยอดพันธุ  ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
และมีคุณภาพตามมาตรฐานช้ันคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง

4 พนัธุมนัเทศญีปุ่นสาํหรบัปลกู
บนพื้นท่ีสูง

ถายทอดองคความรูพนัธุและการปลูกมนัเทศญ่ีปุนใหกบัเกษตรกร 17 ราย ซึง่มเีกษตรกร 
7 ราย นําพันธุ SP61 และ SP49 ไปปลูกเพ่ือจําหนาย และเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
แตละฤดูกาล ทําใหมีผลผลิตตอเน่ืองตลอดทั้งป

5 วิธีการปลูกกระเทียมอินทรีย ถายทอดองคความรูและสาธิตวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวกระเทียมอินทรีย ใหกับ
เกษตรกร 73 ราย และมเีกษตรกรท่ีรวมปลูกกระเทียม 53 ราย 10 ชมุชน 5 พืน้ที ่เกษตรกร
ใชปจจัยการผลิตอินทรีย ไดผลผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับบริโภค
ในครัวเรือน หรือจําหนายสรางรายได ชวยลดคาใชจาย รวมท้ังมีหวัพันธุกระเทียมคุณภาพ
เพื่อเปนหัวพันธุสําหรับปลูกในฤดูถัดไป 

6 ขอเสนอแนะการปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการ
เกบ็เกีย่วพชืผกัในโรงคดับรรจุ
ของโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวง

ถายทอดองคความรูการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่วพืชผกัในโรงคัดบรรจุ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหกับเจาหนาที่และวิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกรในพื้นที่หวยเปา 40 ราย ทําใหลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตผล
มคีณุภาพตรงตามมาตรฐานช้ันคณุภาพของมูลนธิโิครงการหลวง และตลาดขอตกลง/ทองถ่ิน 
รวมท้ังชวยเพ่ิมโอกาสทางการตลาด ตลอดจนผลิตผลพืชผักมีความปลอดภัยตามหลักการ
ระบบประกันคุณภาพ GMP สรางความนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับใหกับผูบริโภค 

7 วิธีการใช GA3 ในการเพิ่ม
ปรมิาณและคุณภาพองุนพนัธุ 
Perlette บนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยีการใช GA3 ในการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพองุนพันธุ Perlette 
ใหกบัเกษตรกร 13 ราย 10 พืน้ที ่ทาํใหเกษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติองุน และเปนวธิกีาร
ที่งาย เกษตรกรสามารถปฏิบัติได 

8 การผลิตตนแมพันธุ เสาวรส
หวานพันธุดี

ขยายตนพนัธุเสาวรสหวานพันธุด ีโดยปลกูภายใตโรงเรอืนในพืน้ทีส่งเสริมการปลูกเสาวรส 
3 พื้นที่ (หวยเปา วาวี วะโดโกร) เพื่อเปนแหลงแมพันธุสําหรับสนับสนุนงานสงเสริม
การปลูกเสาวรสใหแกเกษตรกรในพื้นที่และศูนยใกลเคียงได 313 ราย 14 พื้นที่

9 วิธีการจัดการโรคและแมลง
ศัตรูส มท่ีเหมาะสมสําหรับ
พื้นที่สูง

ถายทอดแนวทางการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมบนพ้ืนที่สูง ใหกับเกษตรกร 
7 ราย 4 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรสามารถจัดการโรคและแมลงศัตรูของสมและเลมอน
เพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร รวมท้ังชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรและผลผลิต
มีความปลอดภัย และขยายผลตอใหแกเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นท่ีสงเสริม
ใกลเคียงได 30 ราย 5 พื้นที่ 

10 วิธีการขยายพันธุบัวดิน ถายทอดองคความรูการปลูกและวิธีการขยายพันธุ บัวดินใหกับเกษตรกร 11 ราย 
เจาหนาที่ 4 ราย และสงมอบพันธุบัวดิน 2 พันธุ (Full moon และ Eastern pearl) 
450 หัวเพื่อขยายพันธุใหกับเกษตรกร 9 ราย 2 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรมีพันธุที่หลากหลาย
และสามารถขยายพันธุเพื่อจําหนายใหอุทยานหลวงราชพฤกษ

11 สายพนัธุไกพืน้เมอืงบนพืน้ทีสู่ง
ทีม่ศีกัยภาพในการนํามาสงเสรมิ
แกเกษตรกร

ถายทอดองคความรูสายพันธุและวิธีการเล้ียงไกพื้นเมือง โดยสงมอบไกพื้นเมือง 452 ตัว 
ใหกับเกษตรกร 25 ราย 9 พื้นที่ สรางรายไดจากการจําหนายไกพื้นเมือง 9,600 บาท 
และเกษตรกร 5 ราย 5 พื้นที่ สามารถเพิ่มจํานวนไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงได 177 ตัว 
เพื่อเปนแหลงโปรตีนในครัวเรือน และจําหนายเปนอาชีพเสริม

12 ลักษณะคอกเลี้ยงหมูหลุม
ที่เหมาะสมบนพ้ืนท่ีสูง

ถายทอดองคความรูลกัษณะคอกเลีย้งหมูหลุมใหแกเกษตรกรผูเลีย้งหมูหลุม 59 ราย 14 พืน้ที่ 
101 คอก จาํนวนหมู 253 ตวั เกษตรกรสามารถเล้ียงพอแมพนัธุและขยายพนัธุเพือ่ผลติลกูหมู 
สรางรายได 579,300 บาท และนํามลูหมูมาใชทาํปุยคอก/ปุยหมักเพ่ือจําหนาย 14,500 บาท
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ลําดับ รายการ รายละเอียด

13 ผึง้โพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโด
และกาแฟ

ถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงผึ้งโพรงในแปลงปลูกพืชใหกับเกษตรกร 375 ราย 13 พื้นที่ 
ทําใหเพิ่มผลผลิตพืช และสามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผ้ึงสรางรายไดเสริม โดยมีเกษตรกร 5 ราย 
เลี้ยงผึ้งโพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโดและกาแฟ สามารถผลิตน้ําผึ้ง 125 กิโลกรัม 
มีรายได 37,500 บาท ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้จะเปนกําลังในการขับเคล่ือนขยายองคความรู
สูเกษตรพื้นที่อื่นตอไป

14 ไม  ผลทาง เลื อกใน ชุมชน
ที่มีฐานจากการปลูกฝน

ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ในชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝนใหกับเกษตรกร 44 ราย 13 หยอมบาน 2 พื้นที่ โดยมีชนิดไมผลท่ีเหมาะสม
สําหรับพื้นที่ขุนตื่นนอย 4 ชนิด คือ พลับ อะโวคาโด มะมวง และนอยหนา สําหรับพื้นที่
หวยนํ้าเย็น 3 ชนิด คือ อะโวคาโด มะมวง และเสาวรสหวาน ทําใหเกษตรกรมีชนิดไมผล
ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหาร มีโอกาสสรางรายไดระยะยาว รวมทั้ง
ชวยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวบนฐานความรูในการเพิม่มลูคาไมผลเดมิ และการจดัทาํระบบอนรุกัษ
ดินและน้ําที่เหมาะสมกับพื้นที่

15 แนวทางการยกระดบัผลติภณัฑ
ชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง

สนับสนุนชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง โดยการจัดตั้งกลุม
เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลปาแป ใหกับเกษตรกร 55 ราย 
และเกษตรกรเขารวมกลุมผูปลูกชาอัสสัมอินทรีย (เมี่ยง) 26 ราย ไดพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะถิ่นของชุมชนปาเมี่ยง 2 ผลิตภัณฑ ไดแก 
สบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม ปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา “มอนนางเกตุ” และพัฒนา
ผลติภณัฑจากชาอสัสัมเพิม่ 2 ผลิตภณัฑ ไดแก แชมพชูาเมีย่ง และครมีนวดผมนํา้ผึง้ชาเมีย่ง 
ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากสบูชาเม่ียง ชาชงพรอมดื่ม และน้ําชาเม่ียงมะนาว มูลคารวม 
29,230 บาท และรายไดจากใบชาอัสสัม (ใบแก) 729,896 บาท และเปนการชวยอนุรักษ
ทรัพยากรปาตนนํ้าและพืชทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง 

16 กระบวนการอนุรักษ ฟนฟู 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อใชประโยชนเปนแหลง
อาหารชุมชน (Food bank)

ถายทอดองคความรูจากงานวจิยัเกีย่วกบักระบวนการอนรุกัษ ฟนฟู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหารชุมชน (Food bank) ใหกับเกษตรกร 195 ราย 
15 ชุมชน ไปใชในการขับเคล่ือนกิจกรรมเกณฑตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่า
และยั่งยืน มิติที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
การแลกเปล่ียนความรูและพรรณพชืระหวางชมุชน โดยมชีนิดพชืทีไ่ดรบัการเพาะขยายพนัธุ
และปลูกฟนฟู 40 ชนิด 11,661 ตน และเกษตรกรอยางนอย 30 ราย เริ่มมีรายไดจาก
การเพาะปลูกพืชทองถิ่นสําคัญ มีแหลงอาหารจากพืชที่มีในทองถิ่น และลดรายจาย
ครัวเรือน รวมท้ังพืชทองถ่ินท่ีใกลสูญหายไดรับการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณ 
ตลอดจนชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาพชืทองถิ่น เกิดการอนุรักษ ฟนฟู อยางตอเนื่อง 
เพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

17 การฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดินในพื้นท่ีปลูกขาวไร

ถายทอดองคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร ใหกับ
เกษตรกร 16 ราย 3 พืน้ที ่เกษตรกรไดเรียนรูถงึวธิกีารปลูกถ่ัวลอดรวมกับขาวไร ประโยชน
ของถั่วลอด และการปลูกขาวไรในระบบอนุรักษดินและนํ้า รวมทั้งยังเห็นความสําคัญ
ของการปลกูพชืตระกลูถัว่ในพืน้ทีป่ลูกขาวไรหรอืพชือืน่เพือ่ฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของดนิ

18 การสงเสริมการปลูกไผเพื่อ
ใชประโยชนบนพื้นท่ีสูง

สนับสนุนและสงเสริมการปลูกไผเพื่อใชประโยชนบนพ้ืนที่สูง 12 ชนิด 3,652 ตน 
ใหกับเกษตรกร 261 ราย 13 พื้นที่ สําหรับสรางรายไดเสริมใหเกษตรกรและใชสอย
ในครัวเรือน รวมถึงการปลูกเพื่อใชเปนแนวรั้วหรือแบงเขตพื้นที่และปองกันการชะลาง
พงัทลายของดนิ ซึง่ผลผลติหนอและลาํสามารถนาํมาแปรรปูและเพิม่มูลคาได ทัง้ในรปูแบบ
ผลิตภัณฑหรือเฟอรนิเจอร
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ลําดับ รายการ รายละเอียด

19 ชีวผลิตภัณฑ ป องกันโรค
ผลเนาของสตรอวเบอรรี

การนาํชวีภณัฑปองกนัโรคผลเนาของสตรอวเบอรรไีปทดสอบดานประสทิธภิาพและประเมนิ
ความพงึพอใจตอการใชผลติภัณฑในพืน้ทีโ่ครงการหลวง 2 พืน้ที ่เกษตรกรและเจาหนาที่
ที่รวมการทดสอบ 4 ราย ใหคะแนนดานประสิทธิภาพระดับดีมาก แตดานวิธีการใชอยูใน
ระดับปานกลางตองปรับปรุงการเกิดคราบบนผล รวมทั้งสงผลการประเมินใหกับโรงผลิต
ชีวภัณฑมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป 

20 ผลติภณัฑบาํรงุผวิหนาสาํหรบั
กลางคืนท่ีมีส วนผสมจาก
สารสกัดคาเทชิน

สวพส. ไดสงมอบผลติภณัฑบาํรงุผวิหนาสําหรบักลางคนืทีม่สีวนผสมจากสารสกดัคาเทชนิ
ใหกับมูลนิธิโครงการหลวงนําไปใชประโยชน โดยมีปริมาณและมูลคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จํานวน 253 ชิ้น มูลคา 
108,790 บาท ทําใหมีผลิตภัณฑชนิดใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ที่หลากหลายมากข้ึน รวมไปถึงเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ชาเมี่ยงซึ่งเปนพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง สําหรับนํามาเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนการขับเคล่ือนการนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย
และจากชุมชนไปใชประโยชน โดยการหารือรวมกันระหวางนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร ในการถายทอดองคความรู
จากงานวิจัยไปสูเกษตรกรกลุมเปาหมาย จํานวน 34 เรื่อง ซึ่งมีเปาหมายคือเกษตรกรนํารอง จํานวน 1,517 ราย 5 ชุมชน 
ในพื้นที่ 51 แหง

2) ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนกระบวนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงรวมกับผูนําเกษตรกรในพ้ืนท่ีดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง กลุมลุมนํ้านาน เกี่ยวกับปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จท่ีมีตอการพัฒนาเกษตรกรผูนําที่เปนนักวิจัย
รวมงานวจิยัและพฒันา ซึง่นาํไปสูแนวทางการพฒันาเกษตรกรใหเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงรุนใหม (young change agent) 
ที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง (ภาพที่ 136)

1.2 การพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย ดังนี้
1) รวบรวมรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณทั้งในรูปแบบของเอกสารและ File PDF ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 87 โครงการ และจัดทําเลมสรุปผลงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) นําเขาขอมูลงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 87 โครงการ ลงในระบบการจัดการฐานขอมูล

งานวิจัย (ระบบการจัดเก็บในรูปแบบไฟล Microsoft Excel) ประมวลและวิเคราะหขอมูลงานวิจัย โดยแสดงผลสรุป
ขอมูลวิจัยในรูปแบบกราฟตางๆ

3) กําหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย โดย ผูบริหาร สวพส. ใหทิศทาง/กรอบ
แนวคิดในการจัดทาํฐานขอมลูองคความรูงานวิจยั และวิเคราะหความตองการของผูใชระบบ เพือ่กําหนดขอบเขตการพัฒนา
เปนเว็บแอปพลิเคชัน และออกแบบระบบฐานขอมูลองคความรูงานวิจัย

ภาพที่ 136 การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปสูกลุมเปาหมาย
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4) พฒันาระบบฐานขอมลูองคความรูจากงานวจิยัเปนเวบ็แอปพลเิคชัน ตามท่ีออกแบบไวรวมกบัศนูยขอมูลและ
สารสนเทศ พัฒนาดวยภาษาโปรแกรม ASP.NET แบบ MVC และใชระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Server และนําเขา
ขอมูลเพ่ือทดสอบใชงานผานเว็บไซต https://rsdb.hrdi.or.th ดังนี้ (1) นําเขาขอมูลรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ในรูปแบบ File PDF ลงฐานขอมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (e – Research Report) (2) ประมวลองคความรูจากงานวิจัย
ใหอยูในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก 
นักพัฒนา เกษตรกร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป และ (3) คัดเลือกผลงานเดนที่มีผลกระทบสูง มีการนําไปใชประโยชน
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของชุมชน รวมถึงสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
สอดคลองกับนโยบาย โดยนําเสนอผลงานวิจัยบนหนาหลักของระบบฐานขอมูลงานวิจัย

5) เผยแพรบทความวิจัยในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับ
ความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก นกัพัฒนา เกษตรกร นกัวจิยัและบคุคลทัว่ไป ลงเวบ็ไซตสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู 
52 เรื่อง เฟซบุกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) – HRDI 35 เรื่อง และแอปพลิเคชันไลนของดีพื้นที่สูง 
25 เรื่อง (ภาพที่ 137)

1.3 การพัฒนาเครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
ความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงาน และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเครือขายความรวมมือดานการวิจัยเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูง 3  เครือขาย ไดแก

1) งานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูงระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สวพส. และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ 
จํากัด ประเด็นความรวมมือ (1) การศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากกัญชงใหเกิดประโยชน
แกเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงในวงกวางมากข้ึน และ (2) การตอยอดงานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นท่ีสูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานเพ่ือใชประโยชนดานอาหารเสริม เวชสําอาง และการแพทย

2) งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคารบอนตํ่าระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) มหาวทิยาลยัมหดิล และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรดานการเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเดน็
ความรวมมือเนนกิจกรรมท่ีไมปลอยมลพิษลงสูสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 
(1) ปุยละลายนํ้าและเทคโนโลยีการใหปุยในระบบนํ้า (2) การรีไซเคิลและการใชประโยชนจากของเสียทางการเกษตร 
(3) การฟนฟดูนิและการปรบัปรงุดนิ (4) การปรับปรงุคณุภาพสนิคาเกษตร (5) รปูแบบการจัดการธาตอุาหารเพือ่เพิม่คณุภาพ
ผลิตผลพืชและประสิทธิภาพการใชประโยชน และ (6) ชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่า

3) งานวิจัยพืชเสนใยและสียอมธรรมชาติระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประเด็นความรวมมือ (1) การศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา
การเกษตร สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ (2) สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหกวางขวาง
และเกิดประโยชนกบัชมุชนบนพ้ืนทีส่งู และพืน้ทีร่าบสงู และ (3) แลกเปล่ียนองคความรู บคุลากร และทรพัยากร ในการวิจยั
และการพัฒนาทางการเกษตร สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาพที่ 137 ระบบฐานขอมูลองคความรูจากงานวิจัยและการเผยแพรบทความวิจัย เว็บไซต https://rsdb.hrdi.or.th
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ภาพที่ 138 การพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

2. การคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากผลงานวิจัย และทรัพยสินทางปญญาของ
ชุมชนบนพื้นท่ีสูง

พื้นที่สูงมีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพท่ีมีคุณคาซ่ึงชุมชนสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต 
และวจิยัตอยอดเปนผลติภณัฑทีม่มีลูคาทางเศรษฐกจิสรางรายไดใหกบัครวัเรอืน นอกจากนีแ้ตละชุมชนยงัมกีารสัง่สมองคความรู
ภมูปิญญาทองถิน่ วฒันธรรมและประเพณ ีทีเ่สีย่งตอการถกูละเลย สญูหาย หรอืใชประโยชนไมถกูตอง จงึจาํเปนตองปกปอง
คุมครองเพื่อการอนุรักษหรือปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของเจาของ เชนเดียวกันผลงานวิจัย ทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอม ซึ่งใชความคิดสรางสรรค ระยะเวลาและงบประมาณ จนเกิดผลผลิตใหมเปนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
สูตรการผลิต วิธีการ หรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับพันธุพืชและสัตว ก็ควรดําเนินการดวย จากเหตุผลขางตน สวพส. เร่ิมขอรับ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา มาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562 รวมท้ังสิ้น 123 รายการ โดยปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เปนการดําเนินงานตอเน่ือง โดยเปนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

2.1 ยื่นจดแจง/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 21 รายการ ประกอบดวย
1) อนุสิทธิบัตร จํานวน 9 รายการ ไดแก (1) ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) 

(2) ชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสําหรับเฮมพ (THC strip test) (3) สูตรผลิตภัณฑครีมนวดผมขจัดรังแค 
(4) สูตรผลิตภัณฑทรีตเมนตมารคขจัดรังแค (5) สูตรผลิตภัณฑเซรั่มขจัดรังแค (6) สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมกันแดดและ
กันยุงแบบทูอินวันสําหรับเด็ก (7) สูตรตํารับผลิตภัณฑออยเมนทอเนกประสงคทาแผลสําหรับเด็ก (8) สูตรชีวผลิตภัณฑ
ชนิดผงสําหรับปองกันโรคทางดิน และ (9) สวนผสมสารลอดึงดูดเพลี้ยไฟ

2) ลิขสิทธิ์ จํานวน 1 รายการ ไดแก คูมือการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง
3) เครื่องหมายการคา จํานวน 2 รายการ ไดแก (1) ศรีบุญเรือง ถานชารโคล และ (2) กาแฟหวยโทน
4) ขอรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนพันธุผัก จํานวน 3 รายการ ไดแก ผักกาดหวาน 1 พันธุ และถ่ัวแขก 2 พันธุ 

(พันธุโอบี 01 และพันธุโอบี 03)
5) ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จํานวน 6 รายการ ไดแก (1) ตํารับยาสมุนไพร

แกผิดเดือน (2) ตํารับสมุนไพรพอกศีรษะแกปวดหัว (3) ตํารับยาสมุนไพรแกตกขาว (4) ตํารับยาสมุนไพรแกหวัดเด็ก 
(5) ตาํรับยาสมุนไพรแกพษิ และ (6) ตาํรับยาสมุนไพรแกปวดเม่ือยตามเสนเอ็น โดยคัดเลอืกเปนตัวช้ีวดั กพร. จาํนวน 13 รายการ

โดยแบงเปนการคุมครองทรัพยสนิทางปญญาจากงานวิจยั จาํนวน 15 รายการ และภูมปิญญาทองถ่ินของชุมชน 
จํานวน 6 รายการ
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2.2 กํากับดูแลทรัพยสินทางปญญาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (การแกไขตามคําสั่งกรม การตออายุ การออก
ใบประกาศ และอื่นๆ) จํานวน 29 รายการ

2.3 จัดทําฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนบนพ้ืนที่สูงเบ้ืองตน โดยไดรวบรวม
และจําแนกขอมูลทรัพยสินทางปญญา ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 6 พื้นที่ แบงเปน 10 ลักษณะ ไดแก ดานสมุนไพรและตํารา
ยาพ้ืนบาน อาหารและผกัพืน้บาน การดาํรงชวีติตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาต ิความเชือ่และศาสนา ประเพณแีละพธิกีรรม 
ศิลปะพ้ืนบาน การละเลนพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรม เพลงพื้นบาน และประดิษฐกรรม

ภาพที่ 139 ตัวอยางผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา

ภาพที่ 140 ถายทอดความรูและออกแบบเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑใหกับกลุมวิสาหกิจ/สหกรณ

3. ชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา 

โดยมีการประชุมและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ รวม 18 คร้ัง
3.1  ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง ป พ.ศ. 2563 จํานวน 3 ครั้ง และ

ป พ.ศ. 2564 จํานวน 9 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน กรุงเทพฯ (5 ครั้ง) สํานักงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงลุมนํ้านาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
(1 ครั้ง) และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (6 ครั้ง)

3.2  ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย จํานวน 4 ครั้ง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
3.3  ติดตามการดําเนินงานในพ้ืนที่รวมกับนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร จํานวน 2 ครั้ง ไดแก โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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ผลผลิตที่สําคัญของการบริหารจัดการงานวิจัย
1. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูเกษตรกรบนพื้นที่สูง จํานวน 20 เรื่อง
2. ระบบการจัดการฐานขอมูลงานวิจัย จํานวน 1 ระบบ
3. จํานวนเครือขายที่มีโครงการวิจัย/แผนปฏิบัติงานวิจัยรวมกับหนวยงานเครือขาย จํานวน 3 เครือขาย
4. การยื่นจดแจง/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากผลผลิตงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง 
จํานวน 21 รายการ
5. ขอมูลทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงเบ้ืองตน จํานวน 1 ฐานขอมูล
6. ชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา จํานวน 18 ครั้ง

ผลลัพธที่สําคัญของการบริหารจัดการงานวิจัย
1. นักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง เกิดการตอยอดความรูใหม และเกษตรกรสามารถนํา
องคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับภูมสิงัคมบนพ้ืนทีส่งู แกไขปญหาความยากจน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนการแกไข
ปญหาสิง่แวดลอม รวมทัง้มคีวามรวมมือทางวชิาการกบัหนวยงานท้ังในและตางประเทศอยางตอเนือ่ง ซึง่จะชวยเพิม่
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร
2. กลุมวสิาหกจิชมุชนกลุมถานอดัแทงจากซังขาวโพดบานศรบีญุเรอืง มกีารผลติและจาํหนายถานดดูกลิน่ศรบีญุเรือง 
ถานชารโคล ทาํใหกลุมมรีายไดเสริมตลอดทัง้ป และทาํใหผูสงูอายุในหมูบานมีรายไดจากการตดัเย็บถุงถานเพือ่จําหนาย
ใหกับกลุม รวมท้ังกลุมไดเขารวมโครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑดวยทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการ
วิสาหกิจรายยอยและขนาดยอม ในกลุม BCG Economy ทั่วประเทศ และไดรับการคัดเลือกใหผานเขารอบ 2 
ในจํานวน 20 ผลิตภัณฑ จาก 45 ผลิตภัณฑ
3. กลุมวสิาหกจิชมุชนผูผลติกาแฟบานหวยโทน มกีารผลติและจําหนายกาแฟเคร่ืองหมายการคาหวยโทน ทาํใหกลุม
มีรายไดเพิ่มจากการจําหนายกาแฟบรรจุถุง ประมาณ 200,000 บาท (รวมตนทุนการผลิต)

แผนการนําผลงานไปใชประโยชน

1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
 1.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
  1) เผยแพรผลงานวิจัยผานระบบฐานขอมูลองคความรูจากงานวิจัย เว็บไซต https://rsdb.hrdi.or.th 
โดยการประมวลองคความรูจากงานวจิยัใหอยูในรปูแบบและภาษาทีเ่ขาใจงาย สามารถนาํไปใชประโยชนได สอดคลอง
กบัความตองการของกลุมเปาหมาย ไดแก นกัวจิยั นกัพฒันา เกษตรกร และบุคคลท่ัวไป รวมท้ังลงเว็บไซตสถาบนัวจิยั
และพัฒนาพ้ืนที่สูง เฟซบุกสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) – HRDI และแอปพลิเคชันไลนของดี
พื้นที่สูง
  2) ถายทอดความรูการออกแบบเครือ่งหมายการคาของผลติภณัฑใหกบักลุมผูผลติและแปรรปูขาวปาเมีย่ง
แมพรกิ โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงวาว ีจงัหวดัเชียงราย และวสิาหกจิชมุชนลุมนํา้จัน โครงการพฒันา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยกางปลา จังหวัดเชียงราย รวมถึงสหกรณการเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวง
สบเมย จํากัด โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
 1.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
  เผยแพรประชาสัมพันธผลงานทรัพยสินทางปญญาผานเว็บไซต จํานวน 2 ครั้ง หัวขอ ดังนี้ (1) ยื่นแลว!! 
อนุสิทธิบัตร Hemp และ (2) ยกระดับสินคาชุมชนดวยเครื่องหมายการคา
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แผนปฏิบัติการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2670)

 แผนปฏิบัติการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนี้มีเปาหมายเพื่อเปนแนวทางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
โดยมุงเนนการวิจยัเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานของโครงการหลวง
ในการพัฒนาพ้ืนที่สูงของประเทศ เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงดานอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยูรวมกับ
ปาไดอยางยัง่ยนื โดยมเีปาประสงคของแผนปฏบิตักิารงานวจิยัใน 2 สวน คอื (1) สรางองคความรูและนวตักรรมเพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความอยูดีมีสุขและสอดคลองกับบริบทภูมิสังคม และ (2) พัฒนาระบบนิเวศวิจัย (research 
ecosystem) เพื่อเปนศูนยกลางของเครือขายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

แนวทางการดําเนินงานวิจัยที่สําคัญ
1. การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมุงเนนงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลิตผลพืช-สัตวเพื่อ

เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและสรางรายไดใหกับเกษตรกร การคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุพืช-สัตวที่มีคุณภาพและ
สามารถปรับตัวไดดีบนพื้นที่สูง การประยุกตใชเทคโนโลยีมาพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
เกษตร (Bio Economy) การวจิยัและพฒันาชวีภณัฑเกษตรเพือ่ชวยลดการใชสารเคมซีึง่สงผลกระทบตอสิง่แวดลอม (Green 
Economy) รวมทั้งการศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบตลาดดิจิทัลของสินคาเกษตร ตลอดจนการศึกษา
เพ่ือถอดบทเรยีนระบบเกษตรยัง่ยนืในพืน้ทีโ่ครงการหลวงเพือ่นาํไปประยกุตใชยงัพืน้ทีส่งูอืน่ และงานวจิยัเพือ่ยกระดบับทบาท
สตรีและเด็กในการเปนหุนสวนการพัฒนาพื้นที่อยางทั่วถึงและเทาเทียม

2. การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยเนนการวิจัย
เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน และการยกระดับพืชทองถ่ินท่ีสําคัญใหเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถสรางมูลคาและรายได

ใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ควบคู ไปกับการสรางนวัตกรรมจากพืชทองถ่ินบนพื้นที่สูง ตลอดจนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการแกไขปญหาการเส่ือมโทรมของ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ (ดิน นํ้าเสีย ปา หมอกควัน สารเคมีทางการเกษตร) และคํานึงถึงการนําวัสดุตางๆ กลับมาใชประโยชน
ใหมากที่สุด (Circular Economy)

3. การวจิยัดานสังคมและงานวจิยัเชงินโยบาย โดยเนนการวิจยัแบบมีสวนรวมเพ่ือพฒันาชุมชนและสังคมแหงการ
เรียนรูบนพ้ืนที่สูง ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นดวยพลังของชุมชน และสามารถปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงได
อยางทนัทวงท ีการวจิยัเพือ่พฒันาผูนาํการเปลีย่นแปลงในระดบัชมุชนทัง้ชายหญงิและเยาวชนในการเปนหุนสวนการพฒันา
พื้นที่สูงอยางทั่วถึงและเทาเทียม การตอยอดภูมิปญญาชาติพันธุบนพื้นที่สูงในการพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจครัวเรือนท่ีหลุดพนจากกลุมผูมีรายไดตํ่าสุดของประเทศ และการวิจัยเชิงนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาบนพ้ืนที่สูง 
เพือ่สนบัสนนุการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพ้ืนทีส่งูท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมสิงัคม และรองรับผลกระทบ
ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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แผนปฏิบัติการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ประกอบดวย 4 กลยุทธ 
รายละเอียดดังนี้

กลยุทธที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
เปาประสงค มุงเนนการวิจัยท่ีสรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะ

พืชเศรษฐกิจ โดยตอยอดจากองคความรูของโครงการหลวง และปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของภูมิสังคมภายใตระบบ
ทีเ่ปนมติรกับส่ิงแวดลอม รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีดจิทิลัในการผลิตและการตลาดพืชสําคัญบนพ้ืนท่ีสงู และการวิจยั
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณของพื้นที่สูง ตาม BCG model ที่เปนการพัฒนาแบบองครวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ดาน
ไปพรอมกัน ไดแก เศรษฐกิจชวีภาพ (Bio econimy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสเีขยีว (Green 
economy) เพื่อใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูและสามารถดํารงชีพภายใตสถานการณที่มี
การเปล่ียนแปลงจากปจจยัตางๆ เกดิความม่ันคงดานอาหาร เปนชุมชนท่ีมภีมูคิุมกนัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงตางๆ ควบคู
ไปกบัการดาํเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถพึง่ตนเองไดอยางยัง่ยนื ประกอบดวยแผนงานและ
แนวทางการวิจัย ดังนี้

แผนงานที่ 1 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูง
มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจและเล้ียงสัตวภายใตระบบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การวิจัยพืช

ทางเลือกใหม ไดแก เฮมพ ขาว ธัญพืชทองถ่ินของพ้ืนท่ีสูง พืชและสัตวเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิจัยชีวภัณฑเกษตรและ
สารทดแทนสารเคมีเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดโซอุปทานและสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกร ผูบริโภค 
และส่ิงแวดลอม ประยุกตใชเทคโนโลยีสมยัใหมในการผลิตและตลาดเพ่ือยกระดับการสรางอาชีพท้ังในและนอกภาคการเกษตร 
อันเปนการสรางความมั่นคงดานอาหารและอาชีพสําหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงพนัธุพืช/สัตวที่มีคุณภาพดี และรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
มุงเนนการวจิยัพันธุพชืและสตัว รวมถงึพนัธุพชืทองถิน่ท่ีมคีณุภาพและมคีณุลักษณะเฉพาะตามทีต่องการ ไดแก เฮมพ

ที่มี CBD สูง/คุณคาทางโภชนาการสูงในเมล็ด/เปอรเซ็นตเสนใยสูง พันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคา 
สายพันธุธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาผลผลิตมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีสารประกอบที่ตองการ 
และสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมของพ้ืนที่สูง รวมถึงการคัดเลือกพันธุพืชเศรษฐกิจสําคัญของพ้ืนที่สูง (กาแฟอราบิกา 
ไมผล พืชผัก ผักอินทรีย) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณตางๆ ที่มีผลกระทบตอพื้นที่สูง

แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและหวงโซผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณของพื้นที่สูง
มุงเนนเพ่ือสรางมูลคาและคุณคาของผลิตผล/ผลติภณัฑทีม่อีตัลกัษณของพ้ืนทีส่งู และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขนั

ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ไดแก การวิจัยผลิตภัณฑจากเสนใย เสนดายเฮมพที่มีคุณสมบัติระบายความชื้น มีความแข็งแรง 
ปองกนัแบคทเีรยีและรงัสยีวู ีผลติภณัฑจากขาวและธญัพชืทีม่คีณุคาทางโภชนาการสงู ผลติภณัฑจากกาแฟอราบกิาคณุภาพ 
ผึ้ง ชันโรง และผลิตภัณฑแปรรูปจากปศุสัตวที่มีอัตลักษณพื้นที่สูง

กลยุทธที่ 2 การวิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
  บนพื้นที่สูงอยางย่ังยืน

เปาประสงค มุงเนนงานวิจัยเพื่อฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกลไกในการ
เพิม่ศกัยภาพความเขมแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผานกลไกการปกปอง คุมครอง
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานเครือขายที่เก่ียวของ การศึกษาวิจัยเพื่อสรางแหลงอาหารชุมชน (Food 
bank) และยกระดับพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเปนพืชทางเลือกเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากฐานภมูิปญญา
ทองถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
และเชิงพาณิชย ตลอดจนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงท่ีสําคัญ และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาของเสียและ

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)
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วสัดเุหลอืใชทางการเกษตรบนพ้ืนทีส่งู ซึง่จะนาํไปสูการเสรมิสรางคณุภาพชีวติของชมุชน “คนอยูรวมกับทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบนพ้ืนที่สูงไดอยางย่ังยืน”  ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการวิจัย ดังนี้

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
มุงเนนงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม นวัตกรรม และการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

ในการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมบนพ้ืนที่สูง ครอบคลุมท้ังปญหาดินเส่ือมโทรม 
ปาเสื่อมโทรม มลพิษทางส่ิงแวดลอมทั้งขยะ นํ้าเสีย การปนเปอนของโลหะหนักในดิน ปญหาหมอกควัน รวมทั้งผลกระทบ
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบจากกิจกรรมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของชุมชน
ตามมาตรฐานชุมชนคารบอนต่ําและย่ังยนื โดยมีงานวิจยัท้ังในระดบัหองปฏบิตักิาร และการทดสอบองคความรูหรอืเทคโนโลยี
รวมกบัเกษตรกรบนพืน้ทีส่งูเพือ่ใหสามารถปรบัใชใหเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีและสภาพภมูสิงัคมแตละแหง ตลอดจนการนาํ
องคความรูจากงานวิจัย และผลสําเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยนืแบบโครงการหลวงนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง

แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟูพรรณไมทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบในการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ

การใชประโยชนเปนแหลงอาหาร (Food bank) ในพ้ืนท่ีปารอบชุมชน ผานกลไกการปกปอง คุมครองโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษารูปแบบการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่หมาะสมกบัภมูสิงัคมบนพืน้ทีส่งู ตามแนวพระราชดาํรกิารปลกูปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
และแนวทางสรางปาสรางรายได ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน “คนอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน” 
และใชเปนแนวทางในการขยายผลการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพสูพื้นที่สูงอื่น

แผนงานที ่3 การวจิยัเพือ่ใชประโยชนและสรางมลูคาเพ่ิมจากภูมปิญญาทองถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพ
บนพ้ืนที่สูง

พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนแหลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ จากการสํารวจพบวามี
พืชทองถ่ินที่มีศักยภาพในการนํามาศึกษาวิจัยตอยอดเพ่ือสรางคุณคา (value creation) และเพ่ิมมูลคา (value added) 
มากกวา 135 ชนดิ รวมท้ังพชืทีม่ศีกัยภาพสําหรับเพาะปลูกเปนพชืทางเลือกเพ่ือเสริมรายไดทางเศรษฐกิจใหกบัชมุชน มากกวา 
30 ชนิด แผนงานวจิยัน้ีจงึมุงเนนการวจิยัและพฒันานวตักรรมตอยอดจากภมูปิญญาทองถ่ินและความหลากหลายทางชวีภาพ
บนพ้ืนทีส่งูเปนผลิตภัณฑธรรมชาติทีม่คีวามปลอดภัยและเปนมติรกับสิง่แวดลอม และการวิจยัเพือ่ยกระดับพืชทองถ่ินใหเปน
พชืทางเลือกในการประกอบอาชีพของชุมชนบนพ้ืนทีส่งู เพือ่พฒันาเศรษฐกิจระดับชมุชนและเชิงพาณิชยภายใตรปูแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ไดแก การวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเปนพืชเศรษฐกิจใหม
ของชุมชนบนพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาจากพืชทองถ่ินเปนผลิตภัณฑกลุมสมุนไพรรักษา
โรคและสรางเสริมสุขภาพ

กลยุทธที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และงานวิจัยเชิงนโยบาย
เปาประสงค สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน

การวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพ้ืนท่ีสูง ที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน 
การสรางนวัตกรรมชุมชน และการขับเคล่ือนการพัฒนาทองถ่ินท่ีเทาทันตอการเปล่ียนแปลง ดวยพลังสังคมแหงการเรียนรู
จากท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยาการปจจุบัน รวมท้ังการพัฒนาผูนําการเปล่ียนแปลงในชุมชนท้ังชายหญิงและเยาวชน
ที่เปนหุนสวนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางทั่วถึงและเทาเทียม นอกจากนี้ การวิจัยเชิงนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง
เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และรองรับผลกระทบที่มีตอชุมชน
บนพื้นที่สูง ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการวิจัย ดังนี้

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นที่สูง
การพัฒนาแบบโครงการหลวงท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของชุมชนและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

มากวา 5 ทศวรรษ ไดเปนตนแบบของการพัฒนาพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนื ทีท่รงคณุคาตอการเปนแหลงเรยีนรูของชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
โดยเฉพาะอยางย่ิงชมุชนในโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงท่ีนาํองคความรูโครงการหลวงไปประยุกตใช เนือ่งจาก
ความรูถือเปนสินทรัพยที่ทรงพลังในระบบการผลิตในยุคแหงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการวิจัยเพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนและเครือขายการเรียนรูจะสนบัสนนุใหเกิดชมุชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพืน้ทีส่งูทีเ่ขมแขง็ 

แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
การพัฒนาในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงในระยะทศวรรษท่ีผานมาไดยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ครวัเรือนและชุมชนนํารอง ดวยกระบวนการสงเสริมท่ีเหมาะสมกับภมูสิงัคม การพัฒนาพ้ืนทีส่งูในระยะตอไปท่ีตองครอบคลุม
กลุมบานเปาหมายอยางทั่วถึง จําเปนตองใชองคความรูเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาผูนําดานตางๆ ทั้งในระดับบุคคลและ
กลุมเกษตรกรที่เหมาะสมกับ ชวงวัย เพศ ระดับการพัฒนาของชุมชน และชาติพันธุ เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในทองถิ่น
ที่รวมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนกับ สวพส.

แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสรางบทบาทของกลุมสตรีและเด็กบนพื้นที่สูง
การพฒันาคุณภาพชีวติของสตรีและเดก็เปนเปาหมายหน่ึงของหลักการพัฒนาแหงสหประชาชาติ การพฒันาเศรษฐกิจ

ครัวเรือนที่เขมแข็งจําเปนตองอาศัยบทบาทหญิงชายที่เทาเทียม โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธุบนพื้นท่ีสูงที่มีความจําเพาะและ
แตกตางไปตามแตละภมูสิงัคม การศกึษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติของสตรแีละเดก็ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง จะทําใหทราบ
ถึงผลลัพธและกระบวนการพัฒนาแบบโครงการหลวง ที่เปนแหลงเรียนรูเรื่องสตรีชาติพันธุกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง 
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและความอยูดมีสีขุของครวัเรอืนและชมุชน รวมถงึแนวทางการยกระดบัการเปนหุนสวนการพฒันา
ชุมชนของหญิงชายอยางเทาเทียมบนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 4 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางยั่งยืน
การกาวเขาสู สังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลกระทบในหลายมิติ ทั้งในดานแรงงาน รูปแบบการบริโภค 

และสุขภาวะ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรบนพื้นท่ีครอบคลุมชวงอายุ เพศ ลักษณะครอบครัว 
การยายถิน่ และคณุภาพของประชากร จะทาํใหการกาํหนดทศิทางการพฒันาของ สวพส. มคีวามเหมาะสมกบักลุมประชากร
บนพ้ืนที่สูงที่หลากหลายกวา 10 ชาติพันธุ  จํานวนเกือบ 1 ลานคน รวมถึงการขับเคล่ือนการบูรณาการแผนงาน
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยตางๆ เพื่อเปาหมายของการอยูดีมีสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนานักวิจัย และสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย
เปาประสงค เนนการพฒันาความเขมแขง็ของระบบงานวจิยั โดยบุคลากรดานการวิจยัไดรบัการพฒันาใหมคีวามเปน

มืออาชีพ สามารถสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพ้ืนท่ีสูงกับหนวยงานท้ังภายในและ
ตางประเทศ ตลอดจนการบรหิารจดัการองคความรูและทรพัยสนิทางปญญาจากงานวจัิยเพือ่นาํไปสูการใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

แผนงานที่ 1 การพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพสูง
เพื่อมุงไปสูการเปนศูนยกลางของเครือขายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง สวพส. จําเปนตองพัฒนานักวิจัยใหมี

ขีดความสามารถสูงและมีความเช่ียวชาญท่ีสอดคลองกับภารกิจ สามารถบูรณาการงานรวมระหวางงานวิจัยกับงานพัฒนา 
หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการพัฒนาเกษตรกรผูนําในพ้ืนท่ีที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาท่ีชวยขับเคล่ือนงาน
ของ สวพส. ในการขยายองคความรูและแหลงเรียนรูบนพ้ืนที่สูง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพและมคีวามเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
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แผนงานท่ี 2 การผลักดันกระบวนการและกลไกการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน อยางคุมคา และสนับสนุน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

จากการดําเนินงานวิจัยของ สวพส. องคความรูจากงานวิจัยสามารถนําไปแกปญหา/ใชประโยชนใหกับชุมชน
บนพื้นที่สูงไดอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 โดยมีการประเมินผลกระทบของงานวิจัยที่นําไปถายทอดใหกับ
เกษตรกรหรอืสงตอเจาหนาที ่เพือ่สะทอนถงึผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนในชุมชนจากการนาํองคความรูและเทคโนโลยจีาก
งานวิจัยไปใชประโยชน รวมทั้งพื้นที่สูงมีองคความรู ทรัพยสินทางปญญา/ภูมิปญญาทองถิ่น และผลผลิตจากงานวิจัยที่เปน
เทคโนโลยี สูตร กรรมวิธี ที่เกี่ยวกับพันธุพืชและสัตว ดังนั้นจึงมุงผลักดันกระบวนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยาง
คุมคา และใหมีการคุมครองผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังประเมินผลสําเร็จของงานวิจัยเปนระยะ 
เพือ่สะทอนใหเหน็ผลสาํเรจ็จากการดําเนนิงานวจิยัในระยะทีผ่านมาและนาํขอเสนอแนะไปปรับกลยทุธการวจิยัในระยะตอไป

แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มุงการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนากับหนวยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติผานโครงการความรวมมือ

ทั้งดานการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร อาชีพ เทคโนโลยีสมัยใหม การวิจัยและพัฒนาดานส่ิงแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาดานสังคม การวิจัยและพัฒนาดานบุคลากร ฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนา 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Platform ตางๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สูง รวมท้ังเผยแพรและแลกเปล่ียน
เรยีนรูผลงานวจิยัไปสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง เพือ่ใหสอดรบักบัเปาประสงคเพือ่เปนศนูยกลางของเครอืขายการวิจยั
และพัฒนาบนพื้นที่สูง 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และปจจัยพ้ืนฐาน
มุงพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยบนพื้นที่สูงใหครบถวน สมบูรณ สะดวกตอการใชงานและสามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย

ทัง้ภายในและตางประเทศ เพือ่เผยแพรผลงานวจิยัใหกบักลุมเปาหมายและประชาชนทีส่นใจ นอกจากนีก้ารมหีองปฏบิตักิาร
วจิยัและเคร่ืองมืออปุกรณทีม่มีาตรฐานเพ่ือรองรับงานวิจยัทีส่าํคญัในอนาคต และมีศนูยปฏบิตักิารวิจยัในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนแหลง
เรียนรูผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงใหกับพื้นที่ใกลเคียง เรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง 
และความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางของการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร
และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ

ดานเศรษฐกิจ
1. ชุดความรู/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง 70 เรื่อง
2. พันธุพืช-สัตวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 52 พันธุ
3. ชีวภัณฑเกษตรสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช 14 รายการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
1. ชุมชนตัวอยางที่มีการบริหารจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่ สูง 10 ชุมชน
2. ชุมชนตัวอยางที่ผานการรับรองเปนชุมชนบนพื้นที่สงูคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 17 ชุมชน
3. รอยละ 50 ขององคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีนําไปใชประโยชนในการฟนฟูและอนุรักษ
ดิน นํ้า และปาไมในพ้ืนที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
4. ยกระดับพืชทองถิ่น 10 ชนิด เปนพืชทางเลือกเชิงเศรษฐกิจ
5. ผลติภณัฑตนแบบจากงานวจิยัทีส่งมอบใหมลูนิธโิครงการหลวงหรอืนาํไปใชประโยชนระดบัชมุชนและเชงิพาณชิย 
อยางนอย 30 รายการ (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เวชสําอาง เครื่องใชในครัวเรือน สียอมธรรมชาติ ฯลฯ)

ดานสังคม
1. องคความรูดานสงัคมทีส่นบัสนนุการยกระดบัการพฒันาชมุชนเพือ่เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรยีนรูบนพืน้ท่ีสงู 
220 ชุมชน
2. นวัตกรรมชุมชนบนพื้นที่สูง 10 รายการ
3. ฐานขอมูลโครงสรางประชากรบนพื้นที่สูง
4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
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ที่ปรึกษา

นายวิรัตน   ปราบทุกข ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
นางสาวเพชรดา   อยูสุข รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา

คณะผูจัดทํา

รวบรวม/เรียบเรียง

นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ นักวิจัย
นางสาวเกษราภร ศรีจันทร นักวิจัย
นางสาวจารุณี ภิลุมวงค นักวิจัย
นางสาวนฤมล ศรีวิชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นางสาวสิรินทรรัตน ผูยอดยิ่ง นักวิชาการสงเสริมและพัฒนา
นายสุคีพ ไชยมณี นักวิชาการสงเสริมและพัฒนา
นางสริตา ปนมณี นักวิจัย
นายสิทธิเดช รอยกรอง นักวิจัย
นางจันทรจิรา รุงเจริญ นักวิจัย
นายอดิเรก ปญญาลือ นักวิจัย
นางสาวสุมาลี เมนสิน นักวิจัย
นางสาวกรรณิกา ศรีลัย นักวิจัย
นางสาวอัปสร วิทยประภารัตน นักวิจัย
นางสาวสายทอง อินชัย นักวิจัย

นางสาวดารากร อัคฮาดศรี นักวิจัย
นางสาวจุไรรัตน ฝอยถาวร  นักวิจัย
นางสาวนิตยา โนคํา นักวิจัย
นางสาวรัตญา ยานะพันธุ นักวิจัย
นางสาวกมลทิพย เรารัตน นักวิจัย
นางสาวธีรนาฏ ศักดิ์ปรีชากุล นักวิจัย
นางสาวณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ นักวิจัย
นางสาวจิระนิล แจมเกิด นักวิจัย
นางสาวศิริรัตนาพร หลาบัววงค นักวิจัย
นางสาวจิราวรรณ ปนใจ นักวิจัย
นางสาวกชพร สุขจิตภิญโญ นักวิจัย
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จัดทําโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Highland Research and Development Institute (Public Organization)
65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-328496-8  โทรสาร 053-328494

สรุปผลงานวจิัย สถาบันวจิัยและพฒั
นาพืน้ที่ สูง (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ
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10 ขนาดตัดสําเร็จ 210 x 297 mm. 442 x 312 mm.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




