10

สถาบั นวิจัยและพัฒ นาพื้นที่ สูง (องค์ การมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)
65 หมู่ 1 ถนนสุ เทพ ตํ า บลสุ เทพ อํ าเภอเมือง จั งหวัดเชี ยงใหม่ 50200
โทรศั พ ท์ 053-328496-8 โทรสาร 053-328494

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน
้ ที่สูง (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัด ทํ า โดย

ขนาดตัดสําเร็จ 210 x 297 mm.

442 x 312 mm.

สรุปผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส
่ ูง
(องค์การมหาชน)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

สรุปผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
HIGHLAND RESEARCH
AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

ISBN: 978-616-8082-19-5
รวบรวม/เรียบเรียง

สํานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

จัดพิมพ

มีนาคม 2564

จัดพิมพโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
65 หมู 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 0 5332 8496-8 โทรสาร 0 5332 8494, 0 5332 8229
เว็บไซต http://www.hrdi.or.th

ออกแบบ/พิมพที่

หจก.วนิดาการพิมพ
14/2 หมู 5 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท/โทรสาร 0 5311 0503-4

สารบัญ
หนา
สารบัญ ..............................................................................................................................................................
3
บทสรุปผูบริหาร .................................................................................................................................................
5
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม ..........................................
1. โครงการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุเฮมพ THC ตํ่า ใหมีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
ของตลาด..............................................................................................................................................................
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพใหไดมาตรฐานสําหรับใชในกิจการทหาร ..............
3. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาเสนใยจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ ...................................

13

แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง .................................
1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหาร .........................
2. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตธัญพืชบนพื้นที่สูง ....................................................................................
3. โครงการวิจัยพันธุและการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ..........................................................................
4. โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิกา
อยางยั่งยืนบนพื้นที่สูง ..........................................................................................................................................
5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง ..........................................................................
6. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง......................................
7. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัย ......................................................................................
8. โครงการวิจัยการจัดการนํ้าและปุยในไมผลบนพื้นที่สูง .........................................................................................
9. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง ....................................................
10. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง................................
11. โครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง ...............................................
12. โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สําคัญบนพื้นที่สูง .....................................................................
13. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสง .................................................................................
14. โครงการทดสอบพันธุกุหลาบที่นําเขาจากตางประเทศในระดับแปลงเกษตรกร ...................................................
15. โครงการศึกษาการผลิตวานสี่ทิศเพื่อตัดดอกเปนการคา .......................................................................................
16. โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน ...........................................................
17. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ........................................................................
18. โครงการวิจยั สารชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพือ่ การเพาะปลูกพืชทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู
19. โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง ................................................................
20. โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย .....................................................................................
21. โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง ................................................................

25
26
30
32

14
19
22

35
40
44
49
53
56
58
60
63
66
68
70
72
74
76
79
81
83

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

22. โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) เพื่อเปนพอแมพันธุในสภาพการเลี้ยง
บนดอยอินทนนท ประเทศไทย.............................................................................................................................
23. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสําคัญทางการสืบพันธุของประชากรปลาเรนโบวเทราตภูฏาน
ที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท ประเทศไทย ..................................................................................................................
24. โครงการพัฒนากระบวนการอบแหงสมุนไพร ชาดอกไม: กรณีศึกษาศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
จังหวัดเชียงราย ....................................................................................................................................................

หนา
85
87
90

แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง............................................................ 93
1. โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ............. 94
2. โครงการศึกษาภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง .................... 97
3. โครงการศึกษากระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง .......................................... 100
4. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีสวนรวม .................................................. 102
แผนงานที่ 4 แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ...............................................................................................
1. โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปน
ธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง....................................................................................................................
2. โครงการศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง.......................................................
3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟนฟูเห็ดทองถิ่นสําหรับเปนแหลงอาหารและรายไดของชุมชนบนพื้นที่สูง..............
4. โครงการวิจัยและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาการใชประโยชนพืชสมุนไพรและยาพื้นบานของชุมชนบนพื้นที่สูง .....
5. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปสูการใชประโยชนระดับชุมชน
และเชิงพาณิชย ....................................................................................................................................................
6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน ........................................................
7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร..............
8. โครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใชประโยชนไมจันทนหอมและไมปายืนตนบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ .........
9. โครงการศึกษาการปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจเพื่อเปนอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง ......................................
10. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นที่สูง...............................
11. โครงการศึกษาและประยุกตใชเทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อปองกันดินถลมบนพื้นที่สูงโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน .............................................................................................................................................
12. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืนระยะที่ 2 ............................

107
108
111
114
117
120
123
125
128
130
132
134
137

การบริหารจัดการงานวิจัย.................................................................................................................................. 139
แผนปฏิบัติการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ................................ 148

4

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

RESEARCH SUMMARY

บทสรุปผูบริหาร
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) มี วิสัยทัศน คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยูดีมีสุข ดวยการวิจัย
และพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้น
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ดํ า เนิ น งานด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ สื บ สานพระราชประสงค พ ระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชน
บนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเปนแหลงเรียนรูและเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน รวมทั้งตอยอดและขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นที่ดําเนินงานของ สวพส. (โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง) และพื้นที่สูงอื่นของประเทศ
การดํ า เนิ น งานของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ยึ ด ป ญ หาและความต อ งการของชุ ม ชนเป า หมายในพื้ น ที่
โครงการหลวงและพื้นที่สูงตางๆ เปนสําคัญ โดยมี “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ” เปนกรอบในการดําเนินงาน และมี “แผนปฏิบตั กิ ารงานวิจยั ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)”
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานวิจัย โดยศึกษาปญหา ความตองการของเกษตรกรหรือชุมชนในการกําหนดโจทยงานวิจัยที่สําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายการวิจัยของโครงการหลวงและ สวพส. ที่มุงเนนงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนแกชุมชน
ไดโดยตรงและทันเวลา ภายใตกระบวนการวิจยั ทีเ่ นนการมีสว นรวมระหวางนักวิจยั นักพัฒนา และเกษตรกรในพืน้ ที่ รวมทัง้
ความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มีพนื้ ทีจ่ ริงของเกษตรกรเปนพืน้ ทีท่ ดลองหรือดําเนินงานวิจยั เพือ่ ใหผลงานวิจยั สามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกเกษตรกร และเกิดประโยชนโดยตรงตอชุมชนทองถิ่น ตลอดจนการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ของเกษตรกรในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกับแตละภูมินิเวศบนพื้นที่สูง โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 45 โครงการหลัก 69 โครงการยอย ภายใต 4 แผนงาน งบประมาณรวม
81,500,000 บาท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณของแตละแผนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานวิจัย
1. แผนงานการวิจัยและพัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบ
การควบคุม
2. แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
บนพื้นที่สูง
3. แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
4. แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
รวม

จํานวนโครงการ
โครงการหลัก โครงการยอย
3
7

งบประมาณ
(บาท)
6,000,000

25

37

41,500,000

4
13

5
20

7,000,000
30,600,000

45

69

81,500,000
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สรุปผลการดําเนินงานสําคัญในแตละแผนงานดังนี้
แผนงานที่ 1 การวิจยั และพัฒนาพันธุแ ละการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม เนนการวิจยั พัฒนาพันธุเ ฮมพ
อยางตอเนื่องใหมีลักษณะที่ดี ใหผลผลิตสูง และตรงตามความตองการของการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑรูปแบบตางๆ
และมุงวิจัยพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเชิงอุตสาหกรรมรวมกับภาคเอกชนสําหรับใหชุมชนใชแปรรูปงานหัตถกรรม
และแปรรูปเปนผลิตภัณฑทใี่ ชในกิจการทหารใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของกองทัพบก รวมทัง้ การนําเสนใยเฮมพทเี่ หลือจาก
กระบวนการผลิตเสนดายอุตสาหกรรมทําเปนกระดาษบรรจุภณ
ั ฑหรือกระดาษพิเศษ ซึง่ เปนการเพิม่ มูลคา ลดตนทุนการผลิต
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
พืชสกุล Cannabis บนพืน้ ทีส่ งู การผลิตเฮมพทางการแพทยภายใตระบบควบคุม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพ
การผลิตเสนดายผสมเฮมพเพือ่ ใชในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตตนแบบเครือ่ งแตงกายทหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และการทดสอบผลิตภัณฑจากเสนใยเฮมพสําหรับเครื่องแตงกายทหาร
3. ผลิตภัณฑแปรรูปเฮมพ ไดแก ผลิตภัณฑสนิ คาหัตถกรรมจากเสนใยเฮมพอตุ สาหกรรม 2 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑ
ที่เพิ่มมูลคาเสนใยจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ 4 ผลิตภัณฑ
แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง เนนการสนับสนุน
งานวิจยั เพือ่ ตอยอดองคความรูจ ากโครงการหลวง และนําไปทดสอบใชในพืน้ ทีด่ าํ เนินงานของ สวพส. โดยเฉพาะองคความรู
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตวที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง โดยคํานึงถึงการผลิตภายใตระบบที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรและตลาด ไดแก การวิจยั พันธุพ ชื และสัตวทเี่ หมาะสมตอการเจริญ
เติบโตและใหผลผลิตดีบนพื้นที่สูง ภายใตระบบเกษตรที่ปลอดภัย เชน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และระบบเกษตร
อินทรีย นอกจากนี้ มุงวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรใชทดแทนสารเคมีเกษตร ซึ่งเปนการสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกร ผลิตผล และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรในการนําองคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ไปทดสอบและปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม เกิดความมั่นคงดานอาหาร
เปนชุมชนทีม่ ภี มู คิ มุ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงตางๆ ควบคูไ ปกับการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 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)
พันธุขาวทองถิ่นของพื้นที่สูงที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง 2 พันธุ ธัญพืชที่มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ไดแก ถั่วแดงหลวง
2 สายพันธุ ถั่วขาว 2 สายพันธุ และอยูระหวางการวิจัยและคัดเลือกพันธุงาหอมที่มีผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการสูง
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กลุมพืชผัก : พันธุผักสําหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรีย 5 ชนิด พันธุมันเทศญี่ปุนสําหรับพื้นที่สูง 3 ระดับ
ความสูง 3 พันธุ และพันธุกระเทียมที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง 4 พันธุ
กลุมไมผล : พันธุไมผลที่มีศักยภาพในการผลิตสําหรับพื้นที่ที่มีความสูงตางกัน 3 ระดับ ไดแก พันธุองุน
4 พันธุ และพันธุเสาวรสหวาน 2 พันธุ
กลุมไมดอก : พันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสง 6 พันธุ เบญจมาศพันธุลูกผสม 2 พันธุ และพันธุกุหลาบ
ที่ตรงตามความตองการของตลาดโครงการหลวง 6 กลุมสี 6 พันธุ
กาแฟอราบิกา : สายพันธุกาแฟอราบิกาที่ใหผลผลิตสูง ทนทานตอโรคและแมลง และคุณภาพทางดาน
รสชาติอยูในเกณฑคุณภาพดีเยี่ยม 5 สายพันธุ
1.2 พันธุสัตว : สายพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูง 3 สายพันธุ
2. องคความรูดานเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว ประกอบดวย
2.1 องคความรูเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช ไดแก ขาว ธัญพืช กระเทียม เบบี้แครอท แครอท
ฟกทองญี่ปุน มันเทศญี่ปุน กาแฟอราบิกา องุน เสาวรสหวาน เลมอน พืชตระกูลสม เคพกูสเบอรรี สตรอวเบอรรี มะมวง
วานสี่ทิศ บัวดิน และไฮเดรนเยีย จํานวน 34 เรื่อง
2.2 องคความรูเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสัตว 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 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหรือลดตนทุนการผลิต จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
ตนแบบเครื่องปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทํานาบนพื้นที่สูง และการพัฒนาเครื่องอบแหงลมรอน (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. ผลิตภัณฑอนื่ ๆ ไดแก บรรจุภณ
ั ฑ 2 รูปแบบ คือ ถุงแบบสุญญากาศและถาดบรรจุอาหารปดผนึก เพือ่ ลดการสูญเสีย
และยืดอายุการเก็บรักษาสําหรับอาหารแปรรูปจากเนื้อไกกระดูกดําและเนื้อไกเบรส
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง มุงศึกษาตัวอยางของผลสําเร็จในการ
ปรับเปลีย่ นของคนและสังคมบนพืน้ ทีส่ งู ประกอบดวย เกษตรกรผูน าํ การรวมกลุม สถาบันเกษตรกร พลังชุมชนในการสืบทอด
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และระบบเกษตรกรรมทางเลือกในการสรางอาชีพทีย่ งั่ ยืนบนพืน้ ทีส่ งู โดยมีผลการวิจยั ทีส่ าํ คัญ ประกอบดวย
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนําเกษตรกรรุนใหม (อายุ 17-45 ป) 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง 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 กะเหรี่ยง มง คนเมือง
ลีซู ดาราอั้ง ในพื้นที่โครงการหลวง และ สวพส. 15 แหง ผานรูปแบบพิธีกรรม การถายทอดประสบการณจากรุนสูรุน ระบบ
การผลิตเพือ่ ยังชีพ แหลงเรียนรูข องชุมชน เชน พิธไี หวศาลเจาประจําหมูบ า น (อาปาหมู) ทีต่ งั้ อยูใ นปาตนนํา้ ของชาวลีซู ระบบ
ฝายของชาวกะเหรี่ยง (ทีบอ) วิธีสังเกตคุณภาพดินจากวัชพืชของชาวดาราอั้ง และระบบวนเกษตรปาเมี่ยงของคนพื้นเมือง
4. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนที่ขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาชุมชน (ระดับดีเยี่ยม) ในพื้นที่ สวพส.
13 แหง 19 กลุมบาน ประกอบดวย
- ปจจัยภายในชุมชน : ผูนําตระหนักในความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบนฐานขอมูลและเชิงรุก การจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและใชงานงาย การติดตามและปรับปรุง
ขอเสนอโครงการกับหนวยงาน/องคกรอยางตอเนื่อง
- ปจจัยภายนอก : งบประมาณและนโยบายของหนวยงานบูรณาการ หนวยงานพี่เลี้ยง
5. ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมหลังการนําผลงานวิจยั ของ สวพส. ไปใชประโยชน จํานวน
5 เรื่อง ประกอบดวย องคความรูการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง วิธีการผลิตเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิกา
โครงการหลวงและ สวพส. องคความรูการปลูกหวายบนพื้นที่สูง เทคโนโลยีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว และองคความรู
การปลูกพืชทองถิ่นเพื่อสรางรายได
แผนงานที่ 4 แผนงานการวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เนนงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม นวัตกรรม และการสรางกระบวนการ
เรียนรูข องชุมชน ในการแกไขปญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ครอบคลุมทัง้ ปญหา
ดินเสือ่ มโทรม ปาเสือ่ มโทรม และการปนเปอ นของโลหะหนักในดิน รวมทัง้ ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ
เชน การลดผลกระทบจากกิจกรรมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของชุมชนตามมาตรฐานชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ดิ นิ ถลมบนพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนงานวิจยั เพือ่ อนุรกั ษ ฟน ฟู พืชและเห็ดทองถิน่ เพือ่ เปนแหลงอาหาร
ของชุมชน และการพัฒนาตอยอดเพิ่มมูลคาจากพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ เปนผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีความปลอดภัย
เพือ่ เสริมสรางเศรษฐกิจทัง้ ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย ประกอบดวย ผลิตภัณฑกลุม ยาสมุนไพรรักษาโรค ผลิตภัณฑในการ
ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑเพือ่ สุขอนามัยในครัวเรือน รวมทัง้ สนับสนุนการดําเนินงานเพือ่ ปกปองคุม ครองภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
และทรัพยสนิ ทางปญญาทีม่ คี ณ
ุ คาของชุมชนและจากผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ โดยมีผลการดําเนินงานวิจยั ทีส่ าํ คัญ ประกอบดวย
1. ดานสิ่งแวดลอม
1.1 สิง่ แวดลอมและชุมชน ไดแก (1) ขอมูลผลการพัฒนาชุมชน 17 แหง ตามตัวชีว้ ดั ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนตํา่
อยางยัง่ ยืน (2) ขอมูลผลการเตรียมความพรอมของชุมชน 17 แหง สําหรับการตรวจประเมินเปนชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนตํา่
อยางยัง่ ยืน (3) รางคูม อื การพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนตํา่ อยางยัง่ ยืน (4) ขอมูลพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินถลมบนพืน้ ทีส่ งู 5 พืน้ ที่
1.2 องคความรูการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ชนิดพืชที่มี
ศักยภาพในการยึดดินบนพื้นที่สูง 2 ชนิด/พื้นที่ และแนวทางการปองกันแกไขดินถลมบนพื้นที่สูงเบื้องตน 5 พื้นที่ 11 ชุมชน
1.3 องคความรูด า นปาไม ไดแก (1) ชนิดไมทมี่ ศี กั ยภาพและเหมาะสมสําหรับนําไปสงเสริมปลูกในพืน้ ทีต่ ามระดับ
ความสูงจากนํ้าทะเล 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 องคความรูด า นการจัดการดิน ไดแก (1) เทคโนโลยีในการฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรกั ษ
ดินและนํ้าบนพื้นที่สูง 4 เรื่อง และ (2) ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมบนพื้นที่สูง 2 ชนิด
2. ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
2.1 องคความรูจากงานวิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก (1) ชุดองคความรูภูมปิ ญญา
การใชประโยชนพืชทองถิ่น 3 เรื่อง (2) วิธีการขยายพันธุและการเขตกรรมสําหรับพืชหัวพื้นบานที่มีศักยภาพ 2 ชนิด
(3) ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชน คุณคาทางโภชนาการดานอาหาร และความหลากหลายของพืชหัว
พืน้ บานของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู (4) วิธกี ารลดตนทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตกอนวัสดุเพาะเห็ด (5) วิธกี ารเพาะเลีย้ งเห็ด
ทองถิ่นที่มีศักยภาพ 2 ชนิด (เห็ดเผาะและเห็ดโคน) (6) ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตเห็ดทองถิ่น 2 ชนิด
โดยมีชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังนี้ (1) ฐานเรียนรูและเครือขายการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ดทองถิ่น 6 ชุมชน (2) ชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 10 ชุมชน (3) กลุมเกษตรกรผูปลูกหรือกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ
พืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ 6 ชุมชน จํานวนสมาชิก 62 ราย (4) ชุมชนมีการดําเนินงานเพื่อคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 2 ชุมชน (5) ชุมชนทีไ่ ดรบั การถายทอดองคความรู/ แลกเปลีย่ นเรียนรูด า นการอนุรกั ษและฟน ฟู
แหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ 15 ชุมชน
2.2 ผลิตภัณฑตนแบบจากการวิจัย (Prototype) ชนิดใหม 7 ผลิตภัณฑ โดยตอยอดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง
เพื่อใชประโยชนระดับชุมชน และเชิงพาณิชย ไดแก ผลิตภัณฑทําความสะอาดของใชเด็ก ผลิตภัณฑซักผาเด็ก ผลิตภัณฑ
โลชั่นสําหรับเด็ก โลชั่นบํารุงผิวหลังการโกนหนวด สเปรยระงับกลิ่นเทา ผงแหงนํ้ามันงามอนโรยขาว และเครื่องดื่มนม
ถั่วเหลืองอิมัลชั่น นํ้ามันงามอนผสมนํ้ามันรําขาว รวมทั้งสงมอบผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อการใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม บาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน
2.3 องคความรูด า นพืชสมุนไพรและยาพืน้ บาน ไดแก (1) องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาการใชประโยชนสมุนไพรและ
ยาพื้นบานชุมชนบนพื้นที่สูง 12 แหง (2) แนวทางการวิจัยและตอยอดตํารับยาพื้นบานที่มีศักยภาพ 1 แนวทาง (3) ตํารับยา
พื้นบานที่มีความปลอดภัยสําหรับใชประโยชนในชุมชน 1 ตํารับ (4) วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ตรงความตองการของตลาดและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร จํานวน 3 ชนิด และ (5) ผลการวิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
พืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูงกลุมขับสารพิษ ไดแก ตํารับขับสารพิษ (สังหยู)
การบริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศ เนนการจัดการองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัย ผลักดันการนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยรวมกับนักวิจัยและนักพัฒนาถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
ไปสูเกษตรกรและกลุมเปาหมาย และประเมินผลกระทบหลังจากการนําผลงานไปใชประโยชน ตลอดจนการวิเคราะห
ประมวลผล กํากับติดตามแผนงานและงบประมาณดานงานวิจัย และชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจัยของ
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรม สนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจัย โดยรวมกับนักวิจัย
และนักพัฒนาถายทอดองคความรูจ ากงานวิจยั ไปสูเ กษตรกรและกลุม เปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 20 เรือ่ ง
มีเกษตรกรไดรบั ประโยชน 2,081 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง 27 พืน้ ที่ และ สวพส. 34 พืน้ ที่ สงเสริมอาชีพใหมคี วามเหมาะสม
และสอดคลองกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชน
ลําดับ
รายการ
รายละเอียด
1 พันธุข า วทีท่ นทานตอแมลงบัว่ เกษตรกรนําเมล็ดพันธุขาวนาที่ทนตอแมลงบั่ว คือ ขาวพันธุบือแมวและบือวาเจาะ
บนพื้นที่สูง
ไปปลู ก เพื่ อ เป น พั น ธุ  ข  า วทางเลื อ กหรื อ ทดแทนพั น ธุ  ข  า วเดิ ม ที่ อ  อ นแอต อ แมลงบั่ ว
ชวยลดปญหาความเสียหายจากการทําลายของแมลงบั่วในขาว 30 ราย 8 ชุมชน 4 พื้นที่
ทําใหเกษตรกรมีขาวพอเพียงตอการบริโภค
2 วิ ธี ก ารปลู ก กาแฟอราบิ ก  า ถายทอดองคความรูวิธีการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพภายใตระบบอนุรักษ
คุณภาพภายใตระบบอนุรักษ ดินและนํ้าใหกับเกษตรกร 614 ราย 15 พื้นที่ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกกาแฟ
ดินและนํ้าบนพื้นที่สูง
จากระบบเดิมทีป่ ลูกกลางแจงและไมมกี ารจัดการรมเงาไม เปนการจัดการใหรม เงาภายใน
สวนกาแฟ โดยคาดวาเกษตรกรจะมีผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ในฤดูกาลผลิตชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 2564 นี้
3 วิ ธี ก ารปลู ก มั น เทศญี่ ปุ  น ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญีป่ นุ ใหกบั เกษตรกร เจาหนาทีแ่ ละผูท สี่ นใจ 227 ราย
และติดตามใหคําแนะนําในการผลิตยอดพันธุและการปลูก ใหแกเกษตรกรผูปลูกมันเทศ
บนพื้นที่สูง
36 ราย 5 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรลดคาใชจายในการซื้อยอดพันธุ ผลผลิตเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพตามมาตรฐานชั้นคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง
4 พันธุม นั เทศญีป่ นุ สําหรับปลูก ถายทอดองคความรูพ นั ธุแ ละการปลูกมันเทศญีป่ นุ ใหกบั เกษตรกร 17 ราย ซึง่ มีเกษตรกร
7 ราย นําพันธุ SP61 และ SP49 ไปปลูกเพื่อจําหนาย และเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
บนพื้นที่สูง
แตละฤดูกาล ทําใหมีผลผลิตตอเนื่องตลอดทั้งป
5 วิธีการปลูกกระเทียมอินทรีย ถายทอดองคความรูและสาธิตวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวกระเทียมอินทรีย ใหกับ
เกษตรกร 73 ราย และมีเกษตรกรทีร่ ว มปลูกกระเทียม 53 ราย 10 ชุมชน 5 พืน้ ที่ เกษตรกร
ใชปจจัยการผลิตอินทรีย ไดผลผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับบริโภค
ในครัวเรือน หรือจําหนายสรางรายได ชวยลดคาใชจา ย รวมทัง้ มีหวั พันธุก ระเทียมคุณภาพ
เพื่อเปนหัวพันธุสําหรับปลูกในฤดูถัดไป
6 ข อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง ถายทอดองคความรูก ารปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชผักในโรงคัดบรรจุ
กระบวนการจัดการหลังการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหกับเจาหนาที่และวิสาหกิจชุมชน
เก็บเกีย่ วพืชผักในโรงคัดบรรจุ กลุมเกษตรกรในพื้นที่หวยเปา 40 ราย ทําใหลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตผล
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานชัน้ คุณภาพของมูลนิธโิ ครงการหลวง และตลาดขอตกลง/ทองถิน่
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง มีคณ
รวมทัง้ ชวยเพิม่ โอกาสทางการตลาด ตลอดจนผลิตผลพืชผักมีความปลอดภัยตามหลักการ
แบบโครงการหลวง
ระบบประกันคุณภาพ GMP สรางความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับใหกับผูบริโภค
7 วิ ธี ก ารใช GA 3 ในการเพิ่ ม ถายทอดเทคโนโลยีการใช GA3 ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพองุนพันธุ Perlette
ปริมาณและคุณภาพองุน พันธุ ใหกบั เกษตรกร 13 ราย 10 พืน้ ที่ ทําใหเกษตรกรสามารถเพิม่ ผลผลิตองุน และเปนวิธกี าร
Perlette บนพื้นที่สูง
ที่งาย เกษตรกรสามารถปฏิบัติได
8 การผลิตตนแมพันธุเสาวรส ขยายตนพันธุเ สาวรสหวานพันธุด ี โดยปลูกภายใตโรงเรือนในพืน้ ทีส่ ง เสริมการปลูกเสาวรส
3 พื้นที่ (หวยเปา วาวี วะโดโกร) เพื่อเปนแหลงแมพันธุสําหรับสนับสนุนงานสงเสริม
หวานพันธุดี
การปลูกเสาวรสใหแกเกษตรกรในพื้นที่และศูนยใกลเคียงได 313 ราย 14 พื้นที่
9 วิธีการจัดการโรคและแมลง ถายทอดแนวทางการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมบนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร
ศั ต รู ส  ม ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ 7 ราย 4 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรสามารถจัดการโรคและแมลงศัตรูของสมและเลมอน
เพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร รวมทั้งชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรและผลผลิต
พื้นที่สูง
มีความปลอดภัย และขยายผลตอใหแกเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่สงเสริม
ใกลเคียงได 30 ราย 5 พื้นที่
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ลําดับ
รายการ
10 วิธีการขยายพันธุบัวดิน

11

สายพันธุไ กพนื้ เมืองบนพืน้ ทีส่ งู
ทีม่ ศี กั ยภาพในการนํามาสงเสริม
แกเกษตรกร

12

ลั ก ษณะคอกเลี้ ย งหมู ห ลุ ม
ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

13

ผึง้ โพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโด
และกาแฟ

14

ไม ผ ลทางเลื อ กในชุ ม ชน
ที่มีฐานจากการปลูกฝน

15

แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ
ชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง

16

กระบวนการอนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่ อ ใช ป ระโยชน เ ป น แหล ง
อาหารชุมชน (Food bank)

รายละเอียด
ถายทอดองคความรูการปลูกและวิธีการขยายพันธุบัวดินใหกับเกษตรกร 11 ราย
เจาหนาที่ 4 ราย และสงมอบพันธุบัวดิน 2 พันธุ (Full moon และ Eastern pearl)
450 หัวเพื่อขยายพันธุใหกับเกษตรกร 9 ราย 2 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรมีพันธุที่หลากหลาย
และสามารถขยายพันธุเพื่อจําหนายใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
ถายทอดองคความรูสายพันธุและวิธีการเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยสงมอบไกพื้นเมือง 452 ตัว
ใหกับเกษตรกร 25 ราย 9 พื้นที่ สรางรายไดจากการจําหนายไกพื้นเมือง 9,600 บาท
และเกษตรกร 5 ราย 5 พื้นที่ สามารถเพิ่มจํานวนไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงได 177 ตัว
เพื่อเปนแหลงโปรตีนในครัวเรือน และจําหนายเปนอาชีพเสริม
ถายทอดองคความรูล กั ษณะคอกเลีย้ งหมูหลุมใหแกเกษตรกรผูเ ลีย้ งหมูหลุม 59 ราย 14 พืน้ ที่
101 คอก จํานวนหมู 253 ตัว เกษตรกรสามารถเลีย้ งพอแมพนั ธุแ ละขยายพันธุเ พือ่ ผลิตลูกหมู
สรางรายได 579,300 บาท และนํามูลหมูมาใชทาํ ปุย คอก/ปุย หมักเพือ่ จําหนาย 14,500 บาท
ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงในแปลงปลูกพืชใหกับเกษตรกร 375 ราย 13 พื้นที่
ทําใหเพิ่มผลผลิตพืช และสามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้งสรางรายไดเสริม โดยมีเกษตรกร 5 ราย
เลี้ยงผึ้งโพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโดและกาแฟ สามารถผลิตนํ้าผึ้ง 125 กิโลกรัม
มีรายได 37,500 บาท ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้จะเปนกําลังในการขับเคลื่อนขยายองคความรู
สูเกษตรพื้นที่อื่นตอไป
ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ในชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝนใหกับเกษตรกร 44 ราย 13 หยอมบาน 2 พื้นที่ โดยมีชนิดไมผลที่เหมาะสม
สําหรับพื้นที่ขุนตื่นนอย 4 ชนิด คือ พลับ อะโวคาโด มะมวง และนอยหนา สําหรับพื้นที่
หวยนํ้าเย็น 3 ชนิด คือ อะโวคาโด มะมวง และเสาวรสหวาน ทําใหเกษตรกรมีชนิดไมผล
ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหาร มีโอกาสสรางรายไดระยะยาว รวมทั้ง
ชวยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบนฐานความรูใ นการเพิม่ มูลคาไมผลเดิม และการจัดทําระบบอนุรกั ษ
ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่
สนับสนุนชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง โดยการจัดตั้งกลุม
เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลปาแป ใหกับเกษตรกร 55 ราย
และเกษตรกรเขารวมกลุมผูปลูกชาอัสสัมอินทรีย (เมี่ยง) 26 ราย ไดพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะถิ่นของชุมชนปาเมี่ยง 2 ผลิตภัณฑ ไดแก
สบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม ปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา “มอนนางเกตุ” และพัฒนา
ผลิตภัณฑจากชาอัสสัมเพิม่ 2 ผลิตภัณฑ ไดแก แชมพูชาเมีย่ ง และครีมนวดผมนํา้ ผึง้ ชาเมีย่ ง
ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากสบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม และนํ้าชาเมี่ยงมะนาว มูลคารวม
29,230 บาท และรายไดจากใบชาอัสสัม (ใบแก) 729,896 บาท และเปนการชวยอนุรักษ
ทรัพยากรปาตนนํ้าและพืชทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง
ถายทอดองคความรูจ ากงานวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการอนุรกั ษ ฟน ฟู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหารชุมชน (Food bank) ใหกับเกษตรกร 195 ราย
15 ชุมชน ไปใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกณฑตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่า
และยั่งยืน มิติที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
การแลกเปลีย่ นความรูแ ละพรรณพืชระหวางชุมชน โดยมีชนิดพืชทีไ่ ดรบั การเพาะขยายพันธุ
และปลูกฟนฟู 40 ชนิด 11,661 ตน และเกษตรกรอยางนอย 30 ราย เริ่มมีรายไดจาก
การเพาะปลูกพืชทองถิ่นสําคัญ มีแหลงอาหารจากพืชที่มีในทองถิ่น และลดรายจาย
ครัวเรือน รวมทั้งพืชทองถิ่นที่ใกลสูญหายไดรับการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ตลอดจนชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาพืชทองถิ่น เกิดการอนุรักษ ฟนฟู อยางตอเนื่อง
เพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ลําดับ
รายการ
รายละเอียด
17 การฟนฟูความอุดมสมบูรณ ถายทอดองคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร ใหกับ
ของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร เกษตรกร 16 ราย 3 พืน้ ที่ เกษตรกรไดเรียนรูถ งึ วิธกี ารปลูกถัว่ ลอดรวมกับขาวไร ประโยชน
ของถั่วลอด และการปลูกขาวไรในระบบอนุรักษดินและนํ้า รวมทั้งยังเห็นความสําคัญ
ของการปลูกพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ปลูกขาวไรหรือพืชอื่นเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ของดิน
18 การสงเสริมการปลูกไผเพื่อ สนับสนุนและสงเสริมการปลูกไผเพื่อใชประโยชนบนพื้นที่สูง 12 ชนิด 3,652 ตน
ใหกับเกษตรกร 261 ราย 13 พื้นที่ สําหรับสรางรายไดเสริมใหเกษตรกรและใชสอย
ใชประโยชนบนพื้นที่สูง
ในครัวเรือน รวมถึงการปลูกเพื่อใชเปนแนวรั้วหรือแบงเขตพื้นที่และปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ซึง่ ผลผลิตหนอและลําสามารถนํามาแปรรูปและเพิม่ มูลคาได ทัง้ ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑหรือเฟอรนิเจอร
19 ชี ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ป  อ งกั น โรค การนํ า ชี ว ภั ณ ฑ ป  อ งกั น โรคผลเน า ของสตรอว เ บอร รี ไ ปทดสอบด า นประสิ ท ธิ ภ าพ
ผลเนาของสตรอวเบอรรี
และประเมินความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑในพื้นที่โครงการหลวง 2 พื้นที่ เกษตรกร
และเจาหนาที่ที่รวมการทดสอบ 4 ราย ใหคะแนนดานประสิทธิภาพระดับดีมาก
แตดานวิธีการใชอยูในระดับปานกลางตองปรับปรุงการเกิดคราบบนผล รวมทั้งสงผล
การประเมิ น ให กั บ โรงผลิ ต ชี ว ภั ณ ฑ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง เพื่ อ นํ า ไปใช ป ระโยชน
ในเชิงพาณิชยตอไป
20 ผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนาสําหรับ สวพส. ไดสง มอบผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนาสําหรับกลางคืนทีม่ สี ว นผสมจากสารสกัดคาเทชิน
กลางคื น ที่ มี ส  ว นผสมจาก ใหกับมูลนิธิโครงการหลวงนําไปใชประโยชน โดยมีปริมาณและมูลคาการจําหนาย
สารสกัดคาเทชิน
ผลิตภัณฑ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จํานวน 253 ชิ้น มูลคา
108,790 บาท ทําใหมีผลิตภัณฑชนิดใหมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ที่หลากหลายมากขึ้น 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 และทรัพยสนิ ทางปญญาของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู 21 รายการ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา
ของชุมชน 3 ชุมชน
1.3 เครือขายความรวมมือทางวิชาการ สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั งิ านตามแผนความรวมมือทางวิชาการรวม
กับหนวยงาน จํานวน 3 เครือขาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายความรวมมือดานการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
1.4 ชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจยั ของคณะอนุกรรมการวิจยั และพัฒนา โดยมีการประชุมและติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ รวม 18 ครั้ง
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แผนงานที่ 1
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
และการแปรรูป

เฮมพ์

ภายใต้ระบบการควบคุม
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( 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 เมล็ดมีโปรตีนและนํ้ามันที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงสามารถบริโภคไดหลากหลาย
รูปแบบ และสวนของใบมีสารสําคัญทีส่ ามารถสกัดและนําไปใชประโยชนทางการแพทยได เปนตน อยางไรก็ตามเฮมพ
จัดเปนพืชเสพติดกลุมเดียวกับกัญชา ชาวบานไมสามารถปลูกเฮมพไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งในป พ.ศ. 2547
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย ความตอนหนึ่งวา “สมควรศึกษา
และสงเสริมใหเกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพือ่ ใชเสนใยผลิตเครือ่ งนุง หมและจําหนายเปนรายได” สวพส. และมูลนิธิ
โครงการหลวงจึงไดรวมกันศึกษาวิจัยโดยไดรับอนุญาตจาก อย. ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน โดยในระยะแรก
ไดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (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
ลักษณะดี ใหผลผลิตสูง และตรงตามความตองการของการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑรปู แบบตางๆ และมุง วิจยั พัฒนา
กระบวนการแปรรูปเสนใยเชิงอุตสาหกรรมรวมกับภาคเอกชนสําหรับใหชาวบานใชแปรรูปงานหัตถกรรม และแปรรูป
ผลิตภัณฑทใี่ ชในกิจการทหารใหมคี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐานของกองทัพบก รวมทัง้ นําเสนใยเฮมพทเี่ หลือจากกระบวนการ
ผลิตเสนดายอุตสาหกรรมทําเปนกระดาษบรรจุภัณฑหรือกระดาษพิเศษ ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคา ลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติอยางคุมคา ประกอบดวย 3 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงพันธุแ ละคัดเลือกพันธุเ ฮมพ THC ตํ่า ใหมผี ลผลิตสูงและมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามความตองการของตลาด
มูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของเฮมพ จึงไดศึกษาวิจัยรวบรวมพันธุ
และปรับปรุงพันธุ รวมทั้งศึกษาและทดสอบเพาะปลูกในพื้นที่สูง ตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา ตอมาในป พ.ศ. 2554
ไดขึ้นทะเบียนพันธุเฮมพที่มปี ริมาณ THC ตํ่ากวารอยละ 0.3 จํานวน 4 พันธุ และในป พ.ศ. 2563 ไดคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุเฮมพในประเด็นตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการใชประโยชน ทั้งดานเสนใย อาหาร เวชสําอาง และการแพทย
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
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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 ซึ่งที่มีปริมาณ 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 เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 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 การคัดเลือกพันธุเ ฮมพ THC ตํา่ ใหมเปอร
ี เซ็นตนาํ้ มันในเมล็ดสูง เฮมพชนิด Monoecious ไมตอบสนอง
ตอชวงแสง รุนที่ 3
1) ปลูกเฮมพเพื่อคัดเลือก (รุนที่ 7) 3 สายพันธุ มีเปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ด 26.10, 23.34 และ 23.23
เปอรเซ็นต ตามลําดับ
2) รวบรวมและคัดเลือกเฮมพชนิด Monoecious จํานวน 25 สายพันธุ รวมนํา้ หนักเมล็ดพันธุ 2,139.33 กรัม
3) คัดเลือกเฮมพไมตอบสนองตอชวงแสง รุนที่ 3 ไดจํานวน 54 สายพันธุ มีอายุเก็บเกี่ยวเมล็ด 89 วัน
1.3 การคัดเลือกพันธุเฮมพ THC ตํ่า และ CBD สูง คัดเลือกและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุของตนเฮมพที่เจริญเติบโต
ไดดี มีลักษณะสงเสริมการใหสารสําคัญสูง ไดแก มีชอดอกแนน มียางเหนียวหรือ trichome จํานวนมาก และปลูกแบบตน
ตอแถว 60 สายพันธุ พบวา มีคาเฉลี่ยปริมาณ THC เทากับ 0.486 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ย CBD เทากับ 1.455 เปอรเซ็นต
จึงคัดเลือกสายพันธุท มี่ ปี ริมาณ THC ตํา่ และ CBD สูงรุน ที่ 1 ไดจาํ นวน 22 สายพันธุ มีคา เฉลีย่ THC เทากับ 0.624 เปอรเซ็นต
คาเฉลี่ย CBD เทากับ 3.026 เปอรเซ็นต ซึ่งมีสายพันธุที่มี CBD สูงสุดเทากับ 4.956 เปอรเซ็นต และมี THC เทากับ 0.105
เปอรเซ็นต
1.4 การทดสอบการผลิตเฮมพทางการแพทยภายใตระบบควบคุม ปลูกทดสอบใน 2 พืน้ ที่ ไดแก พืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก อายุเก็บเกีย่ วที่ 120 วัน พบวาผลผลิตตนสด ความสูง จํานวนขอ จํานวนกิง่
และนํ้าหนักชอดอก ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพันธุและระยะปลูก แตจํานวนตนตอตารางเมตร
มีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหวางพันธุแ ละระยะปลูก โดยพันธุ RPF4 ปลูกทีร่ ะยะ 20 เซนติเมตร มีจาํ นวนตน
มากสุดที่ 79 ตนตอตารางเมตร แตอยางไรก็ตามผลผลิตตนสดเฉลีย่ ของแตละพันธุพ บวายังมีความแตกตางกัน คือ พันธุ RPF3
ใหผลผลิตตนสดเฉลี่ยสูงสุด 2.94 ตันตอไร สําหรับที่อายุ 180 วัน ผลผลิตตนสดของพันธุ RPF3 และ RPF4 ปลูกที่ระยะ
20 เซนติเมตร มีผลผลิตสูงสุดที่ 3.42 และ 3.26 ตันตอไร ตามลําดับ ทัง้ นีค้ วามสูงตนของพันธุ RPF3 ระยะปลูก 40 เซนติเมตร
มีความสูงมากสุดที่ 265.27 เซนติเมตร จํานวนตนตอตารางเมตรพันธุ RPF4 ระยะปลูก 40 เซนติเมตร มีจํานวนตนมากสุด
ที่ 104 ตนตอตารางเมตร
พื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม อายุเก็บเกี่ยวที่ 120 วัน พบวาผลผลิตตนสด
ความสูง จํานวนขอตอตน จํานวนกิ่งตอตน และนํ้าหนักชอดอก ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพันธุ
และระยะปลูก ทั้งนี้จํานวนตนตอตารางเมตรมีความแตกตางกันระหวางพันธุและระยะปลูก โดยพันธุ RPF3 ระยะปลูก
40 เซนติเมตร มีจํานวนตนตอตารางเมตรสูงสุด 175.33 ตนตอตารางเมตร แตอยางไรก็ตามผลผลิตตนสดเฉลี่ยของพันธุ
RFP1 และ RPF4 ใหผลผลิตตนสดเฉลี่ยสูงสุด 5.36 และ 4.58 ตันตอไร ตามลําดับ และที่อายุ 180 วัน ผลผลิตตนสด
ของเฮมพทุกพันธุและในแตละระยะปลูกไมแตกตางกัน
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1.5 ศึ ก ษาและผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ  เ ฮมพ THC ตํ่ า สนั บ สนุ น การวิ จั ย และการส ง เสริ ม 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 บนพื้นที่สูง ปลูกพืชสกุล Cannabis จํานวน
40 สายพันธุ พันธุละ 9 ตน เด็ดยอดและจัดทรงพุม คัดเลือกและเก็บตัวอยางชอดอกของตนที่มีลักษณะสงเสริมการให
สารสําคัญ จํานวน 128 ตัวอยาง
2.2 การศึกษาและพัฒนาการจัดการระบบปลูกที่เหมาะสมตอการผลิตพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง
การปลูกทดสอบสภาพใน/นอกโรงเรือน จํานวน 5 พันธุ พบวาเฮมพมีอายุการออกดอก 50-90 วัน โดยมีความสูงเฉลี่ย 100310 เซนติเมตร และการปลูกเฮมพทดสอบระดับการใหแสงสวางเพิ่ม 0, 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง จํานวน 3 พันธุ พบวาเฮมพ
ยังไมออกดอกเมื่ออายุ 120 วัน มีความสูงเฉลี่ย 178-318 เซนติเมตร
2.3 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสําคัญพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง การสกัดใบและ
ยอดเฮมพดว ยแอลกอฮอล ใหเปอรเซ็นตสารสกัด (%yield crude extract) 1-5 เปอรเซ็นต และการสกัดดวยวิธี 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 มีนํ้าหนักเมล็ดรวม 500 กรัม แบงเมล็ดเปนสองสวน คือ (1) ปลูกทดสอบ
รุนลูก (progeny test) ใน 2 พื้นที่ และ (2) ปลูกเพื่อสรางประชากรในรุนถัดไป

ภาพที่ 1 การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของเฮมพ

ภาพที่ 2 การคัดเลือกและเก็บชอดอกเฮมพ
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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 เมล็ดพันธุหลัก
เมล็ดพันธุขยาย และเมล็ดพันธุรับรอง
4. ขอมูลการผลิตเฮมพทางการแพทยภายใตระบบควบคุม และการปลูกพืชสกุล Cannabis บนพื้นที่สูง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เมล็ดพันธุเฮมพ THC ตํ่า สําหรับสนับสนุนหรือจําหนายใหเกษตรกรและผูสนใจภายนอก ทั้งสถาบันการศึกษา
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการนําไปปลูกเพื่อศึกษาวิจัยและผลิตตามวัตถุประสงคท่ไี ดรับอนุญาต
2. สายพันธุเ ฮมพทมี่ เี ปอรเซ็นตเสนใยสูงทีไ่ ดรบั การขึน้ ทะเบียนพันธุ สามารถนําไปผลิตเมล็ดพันธุส าํ หรับสงเสริมแก
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) บทความเรื่อง การแปรรูปเฮมพเชิงอุตสาหกรรม
(2) บทความเรื่อง การปลูกกัญชงภายใตระบบควบคุม
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(3) บทความเรื่อง ขออนุญาตปลูกกัญชง ทําอยางไร
(4) บทความเรื่อง พันธุกัญชงกับเมล็ดพันธุรับรองตามกฎหมาย
2) ใหขอมูลการจัดทําคลิปนําเสนอขอมูลและองคความรูของหนวยงานที่เกี่ยวของและสื่อมวลชน
(1) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “พัฒนาศักยภาพผูป ระกอบการ
และสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถปลูก แปรรูปเฮมพ (กัญชง) เปนผลิตภัณฑสุขภาพ” ภายใตชื่องาน “กัญชง
เพื่อเศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
(2) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยพืชเสพติด (พืชกระทอมและกัญชง) ของประเทศไทย
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
3.1 จดทรัพยสินทางปญญาเพื่อคุมครองผลงานวิจัยของสถาบัน จํานวน 2 รายการ ไดแก
1) อนุสิทธิบัตร ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) หมายเลขคําขออนุสิทธิบัตร
1903002605
2) อนุสทิ ธิบตั ร ชุดตรวจวัดและกรรมวิธกี ารตรวจวัดทีเอชซีสาํ หรับเฮมพ (THC strip test) หมายเลขคําขอ
อนุสิทธิบัตร 2003000292
4. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย
4.1 รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนําเขาสงออกจําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึง่ ยาเสพติด
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 รางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้ามันจากเมล็ดกัญชง 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
คุณภาพดี ในขณะทีช่ ดุ ทหารของไทยสวนใหญผลิตจากเสนใยฝายทีน่ าํ เขาจากตางประเทศทัง้ หมด ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด ลดการนําเขาเสนใยเพื่อผลิตเครื่องแตงกายทหารและอุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆ และเปนการสนับสนุนนโยบายการ
สงเสริมเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 จึงศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพ
ใหไดมาตรฐานสําหรับใชในเครื่องแตงกายทหาร และเพื่อใหไดกระบวนการแปรรูปเสนดายเฮมพผสมเสนใยอื่นๆ สําหรับ
ใชในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องแตงกายทหารจากเสนใยเฮมพ
1.1 การเตรียมเสนใยดวยวิธีการตมดวยกรดและดาง โดยตัดเปลือกกอนตมที่ความยาว 45+5 มิลลิเมตร จะให
เสนใยที่ไดหลังจากการสางเสนใยแลวมีความยาวที่ 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) คุณสมบัติเบื้องตนของเสื้อยืดและถุงเทา พบวา คุณสมบัติ
ความแข็งแรงของถุงเทาและเสื้อยืดยังไมผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก และ 2) คุณสมบัติของชุดพรางทหารบก
พิมพยอมลายพรางดิจิตอล ทหารบก ไดแก ความเรียบของผาหลังการซัก นํ้าหนัก (กรัม/ตารางเมตร) ความเปนกรด-ดาง
ความคงทนของสี ความคงทนของสีตอ การซัก ความคงทนของสีตอ เหงือ่ ความคงทนของสีตอ แสง ความคงทนของสีตอ คลอรีน
ความเหมือนของสี พบวา คาการทดสอบดังกลาวผานมาตรฐานของกรมพลาธิการทหารบก อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก
การตานทานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus การปองกันรังสี UV –A 99.95 เปอรเซ็นต การปองกันรังสี UV –B
99.95 เปอรเซ็นต
2. การวิจยั และพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนดายเฮมพผสมเสนใยอืน่ ๆ เพือ่ ใชในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
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 สามารถผลิตไดหลากหลายและมีความทันสมัย เชน หนากากอนามัย ชุดเอีย๊ ม หมวก และกระเปาเปสะพายหลัง
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
พันธุฝ า ยจันทร (L2) นัน้ ออกดอกและแตกสมอชากวาพันธุอ นื่ ๆ ปลูกทดสอบทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ จํานวน 48 สายพันธุ
(4 สิงหาคม 2563) สามารถงอกและเจริญเติบโตได 40 พันธุ พบวา พันธุฝายจันทรออกดอกและแตกสมอชากวาพันธุอื่นๆ
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ทีเ่ ริม่ แตกสมอและเก็บเกีย่ วไดในชวงเดือนธันวาคม และปลูกทดสอบทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปางแดงใน
จํานวน 11 พันธุ (11 สิงหาคม 2563) สามารถงอกและเจริญเติบโตไดทกุ พันธุ พบวา พันธุฝ า ยจันทร (L23) และ NK3 ออกดอก
และแตกสมอชากวาพันธุอื่นๆ ที่เริ่มแตกสมอและเก็บเกี่ยวไดในชวงเดือนธันวาคม

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. ตนแบบผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมจากเสนใยเฮมพอุตสาหกรรมที่สามารถนํามาตอยอดเปนผลิตภัณฑของชุมชน
บนพื้นที่สูง
3. ตนแบบผลิตภัณฑสนิ คาอุตสาหกรรมจากเสนใยเฮมพทสี่ ามารถนํามาตอยอดเปนผลิตภัณฑของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
และสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนบนพื้นที่สูงในการจําหนายผลผลิตเฮมพ
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) การผลิตชุดตนแบบทหารที่มีคุณสมบัติพิเศษตางๆ
2) กระบวนการผลิตเสนดายอุตสาหกรรมสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ
1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
นําเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) หรือการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) จัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูงานวิจัยเฮมพ “กัญชงของแม” ในงานโครงการหลวง 51 ในวันที่
6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร
2) จัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูง านวิจยั เฮมพในงานประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาศักยภาพผูป ระกอบการ
และสนับสนุนใหผปู ระกอบการ สามารถปลูกแปรรูปเฮมพ (กัญชง) เปนผลิตภัณฑสขุ ภาพ ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน
2563 และจัดนิทรรศการเฮมพ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี
3) จัดนิทรรศการเผยแพรองคความรูงานวิจัยเฮมพในงานสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 17 อาคาร 10-12
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
3.1 สงมอบผลิตภัณฑหนากากผาเฮมพใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อจําหนายในงานโครงการหลวง
3.2 กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบกมีชุดพรางทหารบกที่มีคุณภาพที่ดีไดมาตรฐานและมีคุณสมบัติพิเศษ
นําไปทดสอบภาคสนาม
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3. โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ พิม่ มูลคาเสนใยจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ
ในการผลิตอุตสาหกรรมกระดาษโดยรวมคาดวาจะมีการปรับตัวขยายความตองการมากขึ้น เนื่องจากกระแสการรัก
สิ่งแวดลอมจึงทําใหผลิตภัณฑที่ทําจากกระดาษเปนที่นิยมมากขึ้น ในปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการปลูกเฮมพ
ใหเปนพืชเศรษฐกิจเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมสิง่ ทอ ซึง่ ในกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพจากเปลือกแหง
ของเฮมพไปจนกระทั่งไดเสนดายเฮมพนั้นมีการสูญเสียสูงถึง 70 เปอรเซ็นต เศษที่เหลือทิ้งในระหวางกระบวนการดังกลาว
สามารถนํามาใชประโยชนในการเพิ่มมูลคาโดยการผลิตเยื่อกระดาษจากเฮมพที่มีคุณภาพสูงได ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563
จึงวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑจากเสนใยเฮมพที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสนดาย อีกทั้งวิจัยและพัฒนากระดาษพิเศษจาก
เสนใยเฮมพที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสนดาย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑบรรจุภัณฑจากเสนใยเฮมพ
1.1 การทดสอบคุณสมบัตขิ องเศษเสนใยเฮมพเหลือใชจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ โดยเสนใยเฮมพมี
ขนาดความยาวในชวง 3-8 เซนติเมตร ขนาดภาคตัดขวางมีขนาดเฉลี่ยที่ 10-50 ไมโครเมตร สมบัติทางเคมี พบวา มีปริมาณ
ของธาตุซิลิคอนรอยละ 60.30 โดยนํ้าหนัก และมีปริมาณของธาตุออกซิเจนในปริมาณที่รอยละ 38.88 โดยนํ้าหนัก สมบัติ
ทางกลมีความตานทานแรงดึงในรูปแบบเสนใยเดี่ยวโดยเฉลี่ย 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 ทดลองสวนผสมของเศษเสนใยเฮมพเหลือใชจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพเพื่อหาสัดสวนที่
เหมาะสมกับวัสดุอื่นในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ โดยผสมเสนใยธรรมชาติชนิดเสนใยสั้นของแกนเฮมพบดละเอียด พบวา
เมื่อเพิ่มปริมาณเสนใยสั้นของแกนเฮมพบดละเอียดที่ 20-30 เปอรเซ็นต หรือสัดสวน 80:20 และ 70:30 สามารถขึ้นรูปได
เนื้อกระดาษกระจายตัวไดดี มีความหนาสมํ่าเสมอ เชนเดียวกับการผสมเสนใยธรรมชาติชนิดสั้นของเสนใยชานออย
1.4 ออกแบบเครื่องขึ้นรูปกระดาษเฮมพพรอมทั้งทดสอบคุณสมบัติที่สําคัญของกระดาษเฮมพ โดยเครื่อง
ขึ้นรูปกระดาษเฮมพ สามารถขึ้นรูปแผนกระดาษเฮมพมีขนาด 680×600 มิลลิเมตร ในเงื่อนไขที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการ
ขึ้นรูปกระดาษ ไมวาจะเปนแรงอัดในชวง 5-20 เมตริกตัน ปริมาณความรอนที่ใชในการขึ้นรูปในชวง 80-120 องศาเซลเซียส
คานํ้าหนักปริมาณเสนใยรวมที่ 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 จัดทําตนแบบผลิตภัณฑ (Prototyping) บรรจุภณ
ั ฑ จัดทําตนแบบผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑจาํ นวน 5 ผลิตภัณฑ
ไดแก กลองบรรจุอาหารจากเฮมพ กลองกระดาษเฮมพบรรจุไข กระถางปลูกตนไมจากเฮมพ ขวดกระดาษจากเฮมพบรรจุ
นํ้าผึ้ง และถาดเพาะกลาจากเสนใยเฮมพ พบวา มี 2 ผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดในการขยายผล คือ กลองบรรจุอาหารจาก
เฮมพ และกระถางปลูกตนไมจากเฮมพ ซึ่งมีความโดดเดนทั้งทางดานคุณสมบัติทางวัสดุ และรูปแบบการนําเสนใยเฮมพ
ที่เหลือใชจากกระบวนการผลิตเสนดายมาใชไดเปนอยางดี รวมถึงมีตนทุนในการผลิตที่ตํ่า โดยตนทุนการผลิตกลองบรรจุ
อาหารจากเฮมพ 2.81 บาทตอชิ้น และกระถางปลูกตนไมจากเฮมพ 1.47 บาทตอชิ้น ซึ่งตนแบบผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดนี้
เหมาะสมที่จะนําไปขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมตอไป
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2. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษพิเศษจากเสนใยเฮมพ
2.1 การทดสอบขึ้นรูปแผนกระดาษเฮมพดวยเครื่องขึ้นรูปกระดาษเฮมพ ขอมูลหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด
ในการนํามาใชผลิตเปนแผนกระดาษ คือ แรงอัด 10 เมตริกตัน, ความรอนคงที่ 100 องศาเซลเซียส, ปริมาณเสนใยที่
300 กรัมตอแผน และระยะเวลาในการอัดที่ 5 นาทีตอแผน กระดาษเฮมพตนแบบที่ผานการขึ้นรูปดวยเครื่องขึ้นรูปกระดาษ
เฮมพ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน กลาวคือ มีความชื้นไมเกิน 10 เปอรเซ็นต อัตราการดูดซึมหยดนํ้าไมเกิน 10 ลูกบาศก
เซนติเมตรตอนาที และมีความตานทานแรงดึงไมนอยกวา 1 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร ซึ่งเปนคุณสมบัติพื้นฐานของกระดาษ
รีไซเคิลตามมาตรฐาน มผช. 809/2547
2.2 ออกแบบเครือ่ งขึน้ รูปกระดาษเฮมพและจัดทําตนแบบผลิตภัณฑกระดาษพิเศษ เครือ่ งขึน้ รูปกระดาษเฮมพ
มีลักษณะแบบเดียวกับการขึ้นรูปกระดาษบรรจุภัณฑ สําหรับตนแบบผลิตภัณฑกระดาษพิเศษที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ
ผลิตภัณฑในทองตลาด จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ไดแก กระดาษถุงหอผลไม หลอดดูดกระดาษเฮมพ กระดาษคราฟทใชกับผลไม
กลองกระดาษเฮมพกันกระแทก และกระดาษเฮมพกรองฝุน อีกทั้งพบวา มี 2 ผลิตภัณฑที่มีความเปนไปไดในการขยายผล
คือ กลองกระดาษเฮมพกันกระแทก และกระดาษเฮมพกรองฝุน ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีตนทุนการผลิตกลองกระดาษเฮมพกันกระแทก 3.62 บาทตอชิ้น และกระดาษเฮมพกรองฝุน
1.37 บาทตอชิ้น

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑกระดาษพิเศษ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑจากเสนใยเฮมพ 2 เรือ่ ง คือ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑกลองบรรจุอาหาร
และผลิตภัณฑกระถางปลูกตนไม
2. กระบวนการผลิตกระดาษพิเศษจากเสนใยเฮมพ 2 เรื่อง คือ กระบวนการผลิตกลองกระดาษเฮมพกันกระแทก
และกระดาษเฮมพกรองฝุน
3. ผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาเสนใยจากกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก กลองบรรจุอาหาร
กระถางปลูกตนไม กลองกระดาษเฮมพกันกระแทก และกระดาษเฮมพกรองฝุน
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
สามารถใชประโยชนจากเสนใยเฮมพได 100 เปอรเซ็นต สงเสริมการใชวตั ถุดบิ ทีม่ าจากธรรมชาติ 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. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
สงมอบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่นําไปใชในการบรรจุผลิตภัณฑใหกับมูลนิธิโครงการหลวง
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แผนงานที่ 2
การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
มุง เนนการสนับสนุนงานวิจยั เพือ่ ตอยอดองคความรูจ ากโครงการหลวง และนําไปทดสอบใชในพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน
ของ สวพส. เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตวทมี่ ศี กั ยภาพบนพืน้ ทีส่ งู โดยคํานึงถึงการผลิตภายใตระบบ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรและตลาด ไดแก การวิจัยพันธุพืชและสัตว
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตดีบนพื้นที่สูง ภายใตระบบเกษตรที่ปลอดภัย เชน การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน และระบบเกษตรอินทรีย รวมถึงงานวิจัยดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล นอกจากนี้ มุงวิจัย
และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ประกอบดวย 24 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคง
ทางอาหาร
ขาวเปนพืชอาหารหลักของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง มีการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือนมาชานานนับแตอดีต
จนเปนความมั่นคงดานอาหาร และกอเกิดเปนภูมิปญญา วัฒนธรรม และประเพณีที่สําคัญกับวิถีชีวิตของชุมชนมากมาย
รวมทั้งสรางความหลากหลายทางชีวภาพของขาวบนพื้นที่สูงที่มีคุณคาจํานวนมาก การปลูกขาวบนพื้นที่สูงมี 2 ลักษณะ คือ
การปลูกขาวนาและการปลูกขาวไร โดยทั้งหมดเปนการทํานาปละครั้ง แบบอาศัยนํ้าฝน และใชขาวพันธุทองถิ่นหรือพันธุ
พื้นเมือง ในปจจุบันการปลูกขาวบนพื้นที่สูงประสบปญหาที่สําคัญหลายประการที่สงผลกระทบใหขาวบนพื้นที่สูงในชุมชน
จํานวนมากไมเพียงพอตอการบริโภค เชน ปญหาการสูญหายของพันธุกรรมขาวบนพืน้ ทีส่ งู การแปรปรวนและเสือ่ มโทรมของ
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. การทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการสําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง
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 และที่ระดับ 1,000 MSL พันธุบือบอ มีคาความสามารถในการตานสารอนุมูลอิสระสูงถึง 113.68 และมีแคลเซียม
สูง 409 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
3.2) สภาพไร ที่ระดับความสูงพื้นที่ 400 MSL พันธุเลาทูหยา มีคาความสามารถในการตานสาร
อนุมูลอิสระสูงถึง 118.75 และมีโพแทสเซียมสูง 3,122 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ระดับ 800 MSL พันธุเลาทูหยา มีสารแกมมา
โอไรซานอลสูง 1,116.27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และมีธาตุสังกะสีสูง 25.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับที่ระดับ 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
การปลูกทดสอบและขยายพันธุขา วทองถิ่นที่ทนทานตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูง ประกอบดวย พันธุขาว จํานวน
11 พันธุ ทดสอบ 4 พื้นที่ ไดแก แมสะปอก (700 MSL) แมสะเรียง (800 MSL) เลอตอ (800 MSL) และบอเกลือ (1,000
MSL) ขอมูลการเขาทําลายของแมลงบัว่ ในพันธุข า วทดสอบอายุ 40 วันหลังปกดํา พบการระบาดสูงสุดรอยละ 1.6, 1.0, 61.5
และ 11.8 ตามลําดับ และในฤดูนาป พ.ศ. 2563 พบการระบาดของแมลงบั่วสูงถึง 66.23 เปอรเซ็นต พื้นที่บานเลอตอ
จังหวัดตาก
4. การทดสอบและสาธิตวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นใหบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ
ฤดูนาป 2562 เกษตรกรรวมงานทดสอบและสาธิต จํานวน 19 ราย (5 ชุมชน) และผลการตรวจสอบเมล็ดพันธุ
ขาวจํานวน 69 ตัวอยางจากกลุมเกษตรกรที่นํางานวิจัยไปใชประโยชน พบวา ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นที่ผานมาตรฐาน
คุณภาพจํานวน 35 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.72
5. การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการปลูกขาวนาที่ประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพนาพื้นที่สูง
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
ไดตนแบบเครื่องปลูกขาวระบบกึ่งอัตโนมัติแบบ 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 (พันธุบอื แขร) และขุนวาง (พันธุเลาทูหยา) ซึ่งผลผลิตยังอยูระหวางการเก็บเกี่ยว
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ภาพที่ 8 วิธีปากลาขาวจากถาดเพาะ (434 หลุม)

ภาพที่ 9 ตนแบบเครื่องปลูกขาวระบบกึ่งอัตโนมัติแบบ 2 แถว

ภาพที่ 10 แปลงอนุรักษดินและนํ้าขาวไรพันธุบือแขร (ปที่ 3)
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาโภชนาการสูงปลูกเฉพาะบนพื้นที่สูง จํานวน 2 พันธุ ไดแก บือเนอมูและเลาทูหยา
2. วิธีการปลูกขาวที่ประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพนาพื้นที่สูง คือ วิธีการปากลาขาวโดยเพาะจากถาด
3. ตนแบบเครื่องปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพการทํานาบนพื้นที่สูง จํานวน 1 เครื่อง
4. แนวทางการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูงดวยวิธีการอนุรักษดินและนํ้า 1 แนวทาง คือ การปลูกขาวไรดวยวิธีการ cut
and fill ซึ่งปลูกขาวไรซํ้าพื้นที่เดิมตอเนื่องเปนปที่ 3
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรปลูกขาวพันธุบ อื เนอมูและเลาทูหยาเพือ่ บริโภคเอง และจําหนายผลผลิตขาวในรูปแบบขาวบรรจุถงุ หรือ
ขาวกลองดอย
2. เกษตรกรเริม่ นําวิธกี ารปลูกขาวนาแบบปากลามาปรับใชและยอมรับในวิธกี าร แตยงั ตองฝกฝนทักษะในการอนุบาล
ถาดกลาขาวเพื่อใหไดกลาที่สมบูรณมากขึ้น
3. เกษตรกรมีสวนรวมในการทดสอบประสิทธิภาพตนแบบเครื่องปกดําขาวตนเดียว ซึ่งตองปรับปรุงและพัฒนา
การจับกลาปกดําของเครื่องใหมีความสมํ่าเสมอและแมนยํามากยิ่งขึ้น
4. เกษตรกรปลูกขาวไรในพื้นที่เดิม (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) คัดเลือกพันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการสําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง
2) ทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวนาทองถิ่นที่ทนตอแมลงบั่วพื้นที่สูงที่ความสูงของพื้นที่ตางกัน
3) ขยายเมล็ดพันธุและประเมินศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุขาวทองถิ่นลูกผสม (Yield trails)
4) ศึกษาวิจยั วิธกี ารควบคุมหรือกําจัดวัชพืชในแปลงทดสอบการอนุรกั ษดนิ และนํา้ ดวยวิธกี าร cut and fill
สําหรับการปลูกขาวไรบนพื้นที่สูง
5) ทดสอบและพัฒนาเครื่องปกดําขาวตนเดียวที่เหมาะสมกับสภาพนาบนพื้นที่สูงรวมกับเกษตรกร
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 ซึ่งชุมชนบนที่สูงไดใชประโยชนทั้งเพื่อ
บริโภคและสรางรายได สําหรับการบริโภคนัน้ พืชไรถอื วาเปนทัง้ แหลงโปรตีน คารโบไฮเดรต และสารอาหารอืน่ ๆ เชน วิตามิน
A, C, Zn และ Ca เปนตน สวนพืชไรทปี่ ลูกเพือ่ สรางรายได เชน ขาวโพด ถัว่ งา เนือ่ งจากดูแลงายและใชนาํ้ นอย พืชตระกูลถัว่
ทีม่ กี ารสงเสริมปลูกบนพืน้ ทีส่ งู ไดแก ถัว่ แดงหลวง ถัว่ ขาว รวมถึงถัว่ พืน้ เมืองชนิดตางๆ ดวย จากรายงานของฝายพืชไรมลู นิธิ
โครงการหลวง พบวา ปจจุบันเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวงและถั่วขาวมีขนาดเมล็ดเล็กลงกวาอดีต ลําตนมีลักษณะกึ่งเลื้อย สีดอก
และสีลําตนมีความแปรปรวนภายในประชากรสูง จึงสงผลใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตถั่วลดลง สําหรับงาหอมหรือ
งาขีม้ อ น ปจจุบนั เกษตรกรใชเมล็ดพันธุพ นื้ เมืองทีม่ คี วามหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรสูงมาก ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่
ที่ทําใหปริมาณผลผลิตงาหอมมีปริมาณตํ่า (80-100 กิโลกรัมตอไร) นอกจากนี้ยังมีพืชไรทองถิ่นอื่นที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อ
บริโภคและใชประโยชนภายในครัวเรือน เชน ถั่วพื้นเมือง ลูกเดือย ขาวโพดขาวเหนียวพื้นเมือง (ขาวโพดเทียน) จากความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชไรทองถิ่นบนพื้นที่สูง ถือวาเปนโอกาสในการจะใชประโยชนเปนแหลงพันธุกรรมในงาน
ปรับปรุงพันธุใ นอนาคตได ดังนัน้ จึงมีการศึกษาและคัดเลือกพันธุท ใี่ หผลผลิตทีด่ แี ละมีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูงเพือ่ ใหเกษตรกร
บนพื้นที่สูงนําไปปลูกบริโภคหรือสรางรายไดตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การคัดเลือกพันธุถั่วแดงหลวง และถั่วขาวที่มีศักยภาพการผลิตสูงในระดับแปลงของเกษตรกร
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. การคัดเลือกพันธุงาหอมที่มีผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการสูง 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 มีนํ้าหนักเมล็ดนอยสุดที่ 0.60 กรัม และคัดเลือกประชากรงาหอมจาก 24 ประชากร โดยคัดเลือก
ใหเหลือประมาณ 20 เปอรเซ็นต (รุน ที่ 3) พิจารณาจากผลผลิตและนํา้ หนักตอ 1,000 เมล็ด คัดเลือกเหลือจํานวน 6 สายพันธุ
ไดแก NAN #4, NAN #8, MH #8, MH #9, PA #3 และ TAK #2 จากนั้นนําไปปลูกทดสอบที่สถานีฯ ปางดะ เพื่อคัดเลือก
รุนตอไป
3. สํารวจและรวบรวมถั่วพื้นเมืองบนพื้นที่สูงและปลูกทดสอบเพื่อบันทึกลักษณะตน
รวบรวมถั่วพื้นเมืองจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน แพร และตาก ไดจํานวน 50 ตัวอยาง
โดยสวนใหญใชประโยชนในการบริโภคฝกสด และสามารถจําแนกชนิดถั่วพื้นเมืองที่รวบรวมได มีทั้งหมด 8 ชนิด ไดแก
Vigna umbellata, Vigna unguiculata, Lablab purpureus, Psophocarpus tetragonolobus, Pisum sativum,
Phaseolus lunatus, Phaseolus vugaris และ Lens culinaris จากนั้นปลูกทดสอบถั่วพื้นเมืองในแปลงทดลองที่
สถานีเกษตรหลวงปางดะ บันทึกลักษณะประจําพันธุและวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการเมล็ดถั่ว
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 บันทึกลักษณะเมล็ดเบื้องตน ไดแก สีขาว เขียวแดง
30

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

มวง สม ดํา เหลือง และนํ้าตาล และมีจํานวนแถวตอฝก 4-10 แถว
ตอฝก เปนตน จากนั้นปลูกทดสอบขาวโพดขาวเหนียวที่รวบรวมได
ในแปลงทดลองสถานี เ กษตรหลวงปางดะ บั น ทึ ก ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตรแตละตัวอยางตอไป
6. ศึกษาตนทุนการผลิตธัญพืชเมืองหนาวในพืช 4 ชนิด
ขอมูลตนทุนการผลิตธัญพืชเมืองหนาว 4 ชนิด พบวา
ตนทุนรวมทัง้ ตนทุนตัวเงินและตนทุนแรงงานในถัว่ แดงหลวงมีตน ทุน
รวม เท า กั บ 3,976 บาท แบ ง เป น ต น ทุ น ค า แรง 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. เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงมีรายไดเพิม่ จากการใชเมล็ดพันธุ
ถั่วแดงหลวงและถั่วขาวที่มีคุณภาพ
2. มีพันธุพืชที่ผานการคัดเลือกและสามารถนําไปคัดเลือกตอในรุนตอไป
3. ขอมูลตนทุนการผลิตและผลตอบแทนสงมอบใหแกมลู นิธโิ ครงการหลวงเพือ่ การกําหนดราคาซือ้ ขายจากเกษตรกร
ในโครงการ
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) ขอมูลงาหอมในแตละสายพันธุสําหรับนําไปคัดเลือกในรุนที่ 4
2) ขอมูลลักษณะถัว่ พืน้ เมือง ลูกเดือย และขาวโพดขาวเหนียวทีป่ ลูกบนพืน้ ทีส่ งู ลักษณะเมล็ด และการใชประโยชน
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
สงมอบเมล็ดพันธุถั่วแดงหลวง และถั่วขาวใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อปลูกขยายพันธุสําหรับเปนเมล็ดพันธุ
สงเสริมใหแกเกษตรกร
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3. โครงการวิจัยพันธุและการปลูกกระเทียมที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
กระเทียมเปนพืชสมุนไพรที่นิยมนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหารไทย ซึ่งอุดมไปดวยไฟโตนิวเทรียนทหรือสารเคมี
ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืชผักที่มีประโยชนตอรางกาย ปจจุบันกระเทียมไทยมีราคาขายที่สูงเนื่องจากมีตนทุน
การผลิตจากปุยเคมีและสารเคมีเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดการระบาดของโรคแมลง สงผลตอคุณภาพของกระเทียม จึงถูก
กดราคารับซื้อ และทําใหขาดแคลนหัวพันธุกระเทียมที่มีคุณภาพ ในการเพิ่มคุณภาพและมูลคาแกกระเทียมไทยใหสามารถ
แขงขันและรองรับการเปลีย่ นแปลงของราคากระเทียมดวยการศึกษาวิจยั พันธุก ระเทียมไทยทีม่ ศี กั ยภาพการผลิตและมีคณ
ุ คา
ทางโภชนเภสัชสูงจึงเปนแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถยกระดับราคากระเทียมไทยได โดยเฉพาะพันธุก ระเทียมสําหรับปลูกบนพืน้ ทีส่ งู
ที่มีอากาศหนาวเย็น และมุงวิจัยการปลูกกระเทียมโดยใชปจจัยการผลิตอินทรียเพื่อใหเกษตรกรมีผลผลิตกระเทียมอินทรีย
บริโภคมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวและมีหัวพันธุปลูกในฤดูถัดไป และเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน
ที่ตองการความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงวิจัยและพัฒนากระเทียมอินทรียในรูปแบบผลิตภัณฑอาหารพรอมทานหรือ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพอาจเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบพันธุกระเทียมที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกบนพื้นที่สูง
1.1 พันธุกระเทียมไทยที่มีศักยภาพปลูกบนพื้นที่สูง จํานวน 4 พันธุ 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 โดยทดสอบอัตราการใชปุยอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพจาก
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 เกษตรกรบนพื้นที่สูงรวมทดสอบปลูกกระเทียม จํานวน 10 ชุมชน 53 ราย พบวา เกษตรกรบานแมปากอ
จังหวัดเชียงใหม สามารถปลูกกระเทียมโดยใชปจ จัยการผลิตอินทรียไ ดดแี ละมีผลผลิตกระเทียมสดสูงสุด 1,531 กิโลกรัมตอไร
3. การศึกษาและทดสอบวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาของกลีบกระเทียมจากพื้นที่สูง
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 และชั้นในเริ่มเนาและฝอ 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

พันธุกระเทียมนํ้าปาด

พันธุกระเทียมบานโฮง

พันธุกระเทียมเชียงดาว

พันธุกระเทียมแมฮองสอน
ภาพที่ 13 พันธุกระเทียมที่ปลูกบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 14 แปลงทดสอบการใชปุยอินทรีย
และนํ้าหมักชีวภาพจากไข

ภาพที่ 15 นํ้ามันกระเทียมอินทรียในรูปแบบบรรจุแคปซูลนิ่ม
(Soft gel capsule)
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุกระเทียมที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูงสําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง จํานวน 4 พันธุ ไดแก พันธุนํ้าปาด
พันธุบานโฮง พันธุเชียงดาว และพันธุแมฮองสอน
2. วิธีการปลูกกระเทียมปลอดภัยสําหรับพื้นที่สูง 1 วิธีการ คือ ใสปุยอินทรียอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสกอนปลูก
(ปุยรองพื้น) 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
ในถุงพลาสติกสภาพสุญญากาศที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู นําพันธุก ระเทียมไทยทีค่ ดั เลือกไดไปปลูก 5 พืน้ ที่ 10 ชุมชน จํานวน 53 ราย ดวยวิธกี ารปลูก
กระเทียมภายใตการใชปจจัยการผลิตอินทรีย พบวา พื้นที่สูงทุกชุมชนสามารถปลูกกระเทียมไดผลผลิตดี 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 และการเก็บเกี่ยวกระเทียม โดยเนนใชปจจัย
การผลิตอินทรีย” พรอมจัดทําแปลงสาธิตการปลูกกระเทียมรวมกับเกษตรกร
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
3.1 สงเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกกระเทียมโดยใชปจจัยการผลิตอินทรีย เพื่อใหไดผลผลิตกระเทียมสําหรับ
บริโภคในครัวเรือนลดคาใชจาย และสรางรายไดเสริมจากการจําหนายกระเทียม
3.2 ส ง มอบข อ มู ล ทางโภชนเภสั ช ของนํ้ า มั น กระเที ย มอิ น ทรี ย  (ต น แบบอาหารเสริ ม สุ ข ภาพ) แก มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง
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4. โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตกาแฟอราบิกาอยางยั่งยืนบนพื้นที่สูง
กาแฟอราบิกาเปนพืชชนิดหนึ่งที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสรางรายได การปลูก
และผลิตกาแฟอราบิกา ใหไดผลผลิตและมีคณ
ุ ภาพนัน้ เกีย่ วของกับปจจัยสําคัญ ไดแก สายพันธุ สภาพอากาศ การจัดการดูแล
รักษา เปนตน เนื่องจากสายพันธุกาแฟที่ปลูกในปจจุบันมีความหลากหลายสายพันธุ และเปนสายพันธุกาแฟที่ใหรสชาติและ
คุณภาพการชิมที่ยังไมมีเอกลักษณเหมือนสายพันธุจากตางประเทศ ยังไมเปนที่นิยมของผูบริโภคที่ตองการดื่มกาแฟที่มี
เอกลักษณเฉพาะของรสชาติ ดวยเหตุนจี้ งึ รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุก าแฟเพือ่ พัฒนาเปนสายพันธุก าแฟของโครงการหลวง
ทีใ่ หผลผลิตสูง ทนทานตอโรค และรสชาติดี โดยเริม่ รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุก าแฟ แลวนํามาปลูกในระดับแปลงทดสอบ
ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนทตั้งแตป พ.ศ. 2557 จํานวน 4 สายพันธุ และในป พ.ศ. 2559 จํานวน 5 สายพันธุ โดยมี
เปาหมายเพื่อใหไดสายพันธุกาแฟคุณภาพของโครงการหลวงสําหรับสงเสริมใหเกษตรกรปลูกสรางรายไดใหมากขึ้น
นอกจากนี้ การบริโภคสินคากาแฟอราบิกา ไดมกี ารเติบโตอยางตอเนือ่ งและสวนหนึง่ พัฒนาไปสูเ ครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ
จึงมีแนวคิดเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟในสวนของสารประกอบสําคัญที่ใชในการผลิตกาแฟเพื่อสุขภาพ ทั้งจากสารประกอบที่อยู
ในเมล็ดกาแฟดิบหรือ Green beans หรือการหาวิธีการเพิ่มสารประกอบที่เปนประโยชนตอสุขภาพใหมากขึ้น รวมถึง
การสกัดสารประกอบที่มีประโยชนจากสวนเหลือใชจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ซึ่งจะชวยลดของเสียจากการแปรรูปและ
เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑกาแฟของโครงการหลวงใหมากยิ่งขึ้นตอไป 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 พื้นที่ศูนยยอยแมยะนอย (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท)
จังหวัดเชียงใหม สําหรับนําไปปลูกทดสอบการเจริญเติบโตในพื้นที่ความสูงแตกตางกัน

ภาพที่ 16 ตนแมพันธุกาแฟอราบิกาคุณภาพโครงการหลวง
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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สําหรับสายพันธุก าแฟคุณภาพทีค่ ดั เลือกเพิม่ เติมอีก 5 สายพันธุ ดังตารางที่ 3 เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของตนกาแฟ
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: คาเฉลี่ยจากตนกาแฟจํานวน 20 ตนในแตละแหลงพันธุในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

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

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 18 แปลงรวบรวมสายพันธุกาแฟซึ่งปลูกทดสอบป พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 19 เก็บขอมูลผลผลิตกาแฟป พ.ศ. 2562/2563 จาก 4 แหลงพันธุ (อางขาง/อินทนนท/ตีนตก/ปาเมี่ยง)

1.2 การศึกษาวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะและคุณภาพของเมล็ดกาแฟจากแหลงผลิตของโครงการหลวง เก็บรวบรวม
ผลผลิตกาแฟจากพืน้ ทีป่ ลูกกาแฟอราบิกา ของโครงการหลวง 5 พืน้ ที่ แลวแปรรูปแบบเปยก (Wet Process) ไดตวั อยางกาแฟ
กะลา คัดคุณภาพเบื้องตนของเมล็ดกาแฟ สงวิเคราะหคุณภาพทางดานรสชาติ (Cup test) พบวา มี 4 พื้นที่ปลูกที่ไดคะแนน
เกิน 80 คะแนน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ขอมูลคุณภาพทางดานรสชาติ (Cup test) ของผลผลิตกาแฟโครงการหลวง 5 พื้นที่ ป พ.ศ. 2563
พื้นที่
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน
2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง
3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง
5. สถานีเกษตรหลวงอางขาง

ชื่อเกษตรกร
ระดับความสูง
นายเอกชัย เมอแล
1,345
นายลอแระ แลเชอ
1,300
นายเสี่ยวเหวิน แซลี
1,340
นายอภิสิทธิ์ อุนพินิจ
1,100
นางเสาวลักษณ แซหวง
1,550

ระบบการปลูก
กลางแจง
รมเงาไมปา
กลางแจง
รมเงาไมปา
รมเงาไมผล (มะนาวหวาน)

คะแนนชิม
81.25
83.36
79.67
83.75
82.17

คัดเลือกกาแฟจากแหลงศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยนํา้ ขุน ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงปาเมีย่ ง และสถานีเกษตรหลวง
อางขาง ที่มีคะแนนคุณภาพดานรสชาติอยูในเกณฑดีเยี่ยม จัดทําเปนชุดผลิตภัณฑกาแฟคั่วชนิดพิเศษที่มีเอกลักษณเฉพาะ
แหลงผลิต (Single origin) (ภาพที่ 20)
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ภาพที่ 20 ผลิตภัณฑกาแฟชนิดใหมของโครงการหลวง (Specialty coffee)

2. การเพิ่มคุณคาและมูลคากาแฟอราบิกาโครงการหลวงเพื่อสุขภาพ
ดําเนินการศึกษากระบวนการแทรกซึมภายใตสญ
ุ ญากาศทีเ่ หมาะสมในการเสริมสารสกัดไอโซฟลาโวนอะไกลโคน
สารกาบา และสารเคเทซินในเมล็ดกาแฟอราบิกาดิบ โดยวิเคราะหชนิดของสารตั้งตน สารมัธยันตร และผลิตภัณฑ รวมทั้ง
จัดทําตนแบบผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ (Green bean) เสริมสารสกัดจากธรรมชาติ พบวา สารไอโซฟลาโวน
รอยละ 60 สารกาบารอยละ 20 คาเทชินรอยละ 20 คือสัดสวนที่เหมาะสมที่สุด สําหรับกระบวนการและสภาวะที่เกิด
สารประกอบพันธะเชือ่ มจากสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ คือ การสกัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที และกระบวนการ
และสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสําคัญจากกากกาแฟ คือ การสกัดดวยชุดกลั่นซอกหเลตรวมกับตัวทําละลายเฮกเซน
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง (ภาพที่ 21, 22 และ 23)

ภาพที่ 21 ขั้นตอนกระบวนการเกิดพันธะเชื่อม
โดยใหความรอนสารสกัด

ภาพที่ 22 สารประกอบพันธะเชื่อม

ภาพที่ 23 นํ้ามันที่ไดจากกากกาแฟ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลผลการวิเคราะหคุณภาพกาแฟอราบิกาจากแหลงผลิตกาแฟโครงการหลวงและสถาบันฯ จํานวน 20 แหลง
2. ผลิตภัณฑกาแฟอราบิกา ทีม่ เี อกลักษณเฉพาะแหลงผลิตของโครงการหลวง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงหวยนํ้าขุน ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง และสถานีเกษตรหลวงอางขาง
3. ตนแบบผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ (Green bean) เสริมสารสกัดจากธรรมชาติ
4. ขอมูลกระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดสารประกอบพันธะเชื่อมจากสารสกัดเมล็ดกาแฟดิบ คือ
สกัดที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 40 นาที
5. ขอมูลกระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสําคัญจากกากกาแฟ คือ สกัดดวยชุดกลั่นซอกหเลต
รวมกับตัวทําละลายเฮกเซน อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่สูงอยางนอย 40 แหง ไดรับการสงเสริมการปลูกกาแฟดวยสายพันธุ
กาแฟคุณภาพ และสามารถจําหนายผลผลิตเพื่อเปนรายไดมากขึ้น
2. เกษตรกรโครงการหลวงจําหนายผลิตผลกาแฟมากขึ้น จากการเพิ่มมูลคาของผลิตผลและผลิตภัณฑกาแฟของ
โครงการหลวง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) การนําผลการวิเคราะหคุณภาพของสายพันธุกาแฟมาวิเคราะหและคัดเลือกสายพันธุที่มีคุณภาพ
เพื่อวางแผนขยายพันธุ และพัฒนาเปนตนแมพันธุสําหรับขึ้นทะเบียนและขอรับรองพันธุและใชในการสงเสริม
ใหกับเกษตรกรของโครงการหลวง
2) นําผลวิจัยจากโครงการยอยที่ 2 มาวิจัยตอยอดใหไดตนแบบผลิตภัณฑจากกาแฟโครงการหลวง
อยางนอย 3 ผลิตภัณฑ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย เชน ความสําคัญของสายพันธุกาแฟตอคุณภาพ
การแปรรูป และรสชาติของกาแฟที่มีตอการแขงขันในตลาดบริโภคกาแฟของไทย
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
สนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑกาแฟอราบิกาที่มีเอกลักษณเฉพาะแหลงผลิตของโครงการหลวง จํานวน 3 ผลิตภัณฑ
เพื่อผลิตและจําหนายภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง
องุนเปนพืชที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเปนพืช
ทางเลือกที่สามารถสรางรายไดตอพื้นที่ไดสูง ผลผลิตองุนบนพื้นที่สูงมีโอกาสทางการตลาดมาก เนื่องจากมีชวงเก็บเกี่ยว
ไมตรงกับผลผลิตที่นําเขาจากตางประเทศ คือชวงระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ จึงตองมีการศึกษาพันธุองุนใหมี
ความหลากหลายสําหรับพืน้ ทีส่ งู ในระดับตางๆ ตลอดจนวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบการผลิตองุน ใหไดผลผลิตตอพืน้ ทีส่ งู มีคณ
ุ ภาพ
ตรงตามความตองการของตลาด และลดตนทุนการผลิต โดยมีความปลอดภัยทั้งเกษตรกรผูปลูกองุนและผูบริโภค โดยใช
แนวทางการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันทางการตลาด และเปนอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสําหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบพันธุองุนและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุนรับประทานสดบนพื้นที่สูง
1.1 การทดสอบพันธุองุนในพื้นที่สูงที่ตางกัน 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)

ภาพที่ 24 องุนพันธุ Beauty Seedless Perlette Flame Seedless และ Thompson Seedless (เรียงจากซายไปขวา)

1.2 การศึกษาความเขมขนและระยะการใช GA3 ในการเพิม่ ผลผลิตองุน พันธุใ หมในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงตางกัน
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 สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดมากกวา
50 เปอรเซ็นตจากการไมใช GA3 สวนองุนพันธุ Thompson Seedless ที่ปางหินฝน ใช GA3 ความเขมขน 75 ppm ฉีดพน
ในระยะหลังดอกบาน 7 และ 14 วัน สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดมากกวา 50 เปอรเซ็นตจากการไมใช GA3
1.3 การศึกษารูปแบบการปลูกองุน พันธุ Beauty Seedless ศึกษารูปแบบการปลูกองุน พันธุ 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 ซึ่งมากกวารูปแบบอื่นๆ
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ภาพที่ 25 การปลูกองุนในกระบะและถุงเพาะชํา

2. การศึกษาวิธีการจัดการศัตรูพืชสําคัญแบบผสมผสานสําหรับการปลูกองุนบนพื้นที่สูง
2.1 การศึกษาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ในแตละระยะการเจริญเติบโตขององุน บนพืน้ ทีส่ งู สํารวจ
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่สถานีเกษตรหลวงปางดะและสถานีเกษตรหลวงอินทนนท พบศัตรูพืชสําคัญขององุน
และสามารถระบุชนิดของศัตรูพชื ได ดังนี้ โรคราแปง เกิดจากเชือ้ รา Oidium tuckeri (ภาพที่ 26) โรคเนาดํา เกิดจากเชือ้ รา
Phyllosticta ampelicida (ภาพที่ 27) โรครานํ้าคาง เกิดจากเชื้อรา (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)
การระบาดของโรค

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.
ราแปง

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เนาดํา
รานํ้าคาง
การระบาดของแมลงศัตรู

เพลี้ยไฟ
เพลี้ยแปง
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.-ผลเริ่มเปลี่ยนสี เม.ย.-พ.ค. และ ต.ค.-พ.ย. ระยะผลเริ่มเปลี่ยนสี-ผล
เปลี่ยนสีหมด พ.ค.-มิ.ย. และ พ.ย.-ธ.ค. ระยะเก็บเกี่ยว มิ.ย.-ก.ค. และ ธ.ค.-ม.ค.
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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2.2 การศึกษาวิธกี ารจัดการโรคแมลงศัตรูพชื แบบผสมผสานสําหรับองุน บนพืน้ ทีส่ งู การทดสอบประสิทธิภาพ
ของสารทดสอบ 4 กลุม ไดแก ชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช นํ้าหมักสมุนไพร สารที่ปลอดภัย และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู
พืชในระดับหองปฏิบตั กิ าร พบวา สารเคมีปอ งกันกําจัดเชือ้ รา (แมนโคเซบและทีบโู คนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน) มีศกั ยภาพ
ในการยับยั้งการงอกโคนิเดียของเชื้อราแปงและ silicium มีประสิทธิภาพในการยับยั้งมากกวา 60 เปอรเซ็นต อีกทั้งยังมี
แนวโนมในการกระตุนใหพืชแข็งแรงดวย สวนเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ถูกยับยั้ง 100 เปอรเซ็นตดวยชีวภัณฑปองกัน
กําจัดโรคพืช (พีพี-ไตรโค และพีพี-บีเค 33) และสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา (ไมโคลบิวทานิล) สําหรับแมลงศัตรูพืช พบวา
สารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรู (ฟโพรนิลและอิมิดาคลอพริด) มีศักยภาพในการกําจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง และหนอนกระทู
ไดดีที่สุด ตามลําดับ สวนสารทดสอบในกลุมอื่น พบวา สบูออนและ PP6 สามารถกําจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง และหนอนกระทู
ไดมากที่สุด
การใชสารฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน สลับกับสารไมโคลบิวทานิล สามารถลดการเกิดโรคราแปง
ในระยะดอกบาน-ติดผลขนาด 4 มิลลิเมตรได สวนการใชสารโพรพิเนบรวมกับสารละลายซิลกิ อน สลับกับ สารฟลูโอไพแรม+
ไตรฟลอกซีสโตรบิน สามารถลดการเกิดโรคนํ้าคางในระยะดอกบาน-ติดผล 8 มิลลิเมตรได ซึ่งเปนระยะที่องุนออนแอตอ
การเขาทําลายของโรค สําหรับการใชสารโพรพิเนบ สลับกับ สารไมโคลบิวทานิล สลับกับ สารละลายซิลกิ อน สามารถควบคุม
โรคเนาดําไดทุกระยะการเจริญขององุน สวนการใชสารฟโพรนิลรวมกับปโตรเลียมออยด สลับกับ สารอิมิดาโคลพริดรวมกับ
ปโตรเลียมออยด สามารถลดจํานวนประชากรเพลีย้ ไฟพริกในระยะดอกบาน-ติดผลขนาด 8-9 มิลลิเมตรได ซึง่ ถือวาเปนระยะ
ที่องุนออนแอตอการเขาทําลายของเพลี้ยไฟพริก
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ภาพที่ 26 เชื้อสาเหตุโรคราแปงและการเขาทําลายผลและใบ

ภาพที่ 27 เชื้อสาเหตุโรครานํ้าคางและลักษณะการเขาทําลาย
ที่ดอกและใบ

ภาพที่ 28 เชื้อสาเหตุโรคเนาดําและลักษณะการเขาทําลาย
ที่ผลและใบ

ภาพที่ 29 เพลี้ยไฟและลักษณะการเขาทําลายที่ชอผลและใบ

ภาพที่ 30 หนอนกระทูผักระยะกลุมไข หนอนวัยที่ 1-3
และตัวเต็มวัย

ภาพที่ 31 เพลี้ยแปงและลักษณะการเขาทําลายที่ชอผลและกิ่ง

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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. เกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีองุนพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูงและ
คุณภาพดีปลูกเพื่อสรางรายได อยางนอย 1 พันธุ
2. เกษตรกรในพืน้ ทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู นําวิธกี ารใช GA3 ไปใชในการเพิม่ ปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตองุนรับประทานสดพันธุใหม อยางนอย 1 วิธีการ
3. เกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีรูปแบบการปลูกองุนพันธุ Beauty
Seeedless ที่ใหผลผลิตและคุณภาพผลผลิตตอพื้นที่สูงและลดตนทุนการผลิต อยางนอย 1 รูปแบบ
4. เกษตรกรบนพื้นที่สูงนําวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใชในการผลิตองุนบนพื้นที่สูง
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 การจัดอบรมการปลูกองุนบนพื้นที่สูงในเรื่อง
การคัดเลือกพันธุที่จะนํามาปลูกเปนการคา วิธีการใช GA3 เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต และวิธีการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุนพื้นที่สูง
2.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย เชน เอกสารเผยแพร การใช GA3 กับองุนรับประทานสด
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตกับองุนพันธุตางๆ และวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุนพื้นที่สูง
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6. ชุ ด โครงการวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของเสาวรสหวาน
บนพื้นที่สูง
เสาวรสหวานเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง แตเนื่องจากตนกลาเสาวรสหวาน
ที่ขยายพันธุตอกันไปนั้นมีโรคที่เกิดจากไวรัสที่สําคัญและรุนแรง คือ Passion fruit woodiness virus (PWV) ทําใหตน
ไมสมบูรณแข็งแรง สงผลใหผลผลิตไมไดคณ
ุ ภาพตามทีต่ ลาดตองการ การวิจยั ในป พ.ศ. 2563 นีเ้ ปนการทดสอบการใหผลผลิต
ของตนเสาวรสหวานปลอดโรค (P TC-1) และตนเสาวรสทีค่ ดั เลือก 4 รหัส ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสูงตางกัน 3 ระดับ โดยดําเนินการ
ตอเนื่องเปนปที่ 2 เพื่อใหไดพันธุเสาวรสพันธุใหมที่ใหผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่สูง นอกจากนี้ ปจจุบันมีการ
แขงขันสินคาเสาวรสในตลาดคอนขางสูง เนื่องจากเสาวรสบางพันธุสามารถปลูกไดในพื้นที่ราบและเริ่มมีการนําเขาจาก
ตางประเทศ การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสถานการณการแขงขันเสาวรสในตลาดและวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน
เสาวรสของพืน้ ทีส่ งู เพือ่ เปนแนวทางการเสริมสรางศักยภาพการผลิตและตลาดของเสาวรสบนพืน้ ทีส่ งู สรุปผลการดําเนินงาน
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 และศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ตนเสาวรสที่ปางดะ
มีเสนผาศูนยกลางของตนมีคามากที่สุด คือ RPF No.1 ขณะที่ RPF No.3 มีคานอยที่สุด เสาวรสทุกพันธุเริ่มทยอยออกดอก
ตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตั้งแตกลางเดือนสิงหาคมถึงตนเดือนธันวาคม (5 เดือน)
ยกเวนพันธุ RPF No.3 ทีม่ ชี ว งการออกดอกและชวงการเก็บเกีย่ วทีช่ า กวาพันธุอ นื่ นอกจากนีพ้ บวา เสาวรสทัง้ 5 พันธุม ขี นาด
ของผลที่ใกลเคียงกัน โดย Tainung มีนํ้าหนักผลเฉลี่ยและความหนาของเปลือกผลนอยกวาพันธุอื่นแตมีปริมาณผลผลิต
ตอตนสูงที่สุด สําหรับคุณภาพผลผลิต RPF No.3 มีคา TSS/TA มากที่สุดเนื่องจากมีคา TA นอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
พันธุอ นื่ ขณะที่ RPF No.1 P TC-1 และ P TC-2 มีคา TSS สูงทีส่ ดุ และทัง้ 3 พันธุม ปี ริมาณผลผลิตเฉลีย่ ตอตนทีใ่ กลเคียงกัน
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
มีนาํ้ หนักผลเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ขณะที่ P TC-1 มีคา TSS สูงทีส่ ดุ (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 ใหผลผลิตที่ดีท้งั ปริมาณและคุณภาพผลผลิต
ที่ขุนแปะ
จากการปลูกทดสอบพันธุเสาวรส 5 พันธุภายใตโรงเรือนในพื้นที่ทดสอบ 2 แหง RPF No.1 P TC-1 และ
P TC-2 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอตนและคุณภาพผลผลิตที่ใกลเคียงกัน ขณะที่ RPF No.3 มีชวงการออกดอกและเก็บเกี่ยว
ทีช่ า กวาพันธุอ นื่ มีขนาดของผลทีใ่ หญกวา และมีคา TA ทีน่ อ ยกวา ทําใหคา สัดสวน TSS/TA สูงกวาพันธุอ นื่ ขณะที่ 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 โดยปลูกในกระถางและวางกลางแจงที่สถานีวิจัยโครงการหลวง
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 ทุกพันธุมีชวงการเก็บเกี่ยวผลระหวางเดือนกันยายน 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 นอยที่สุด
และมีคา TSS/TA มากที่สุด โดย P TC-1 และ Tainung มีปริมาณผลผลิตตอตนสูงที่สุด (ตารางที่ 6)
1.2.2 ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ RPF No.1 P TC-1 และ Tainung มีเสนผาศูนยกลางตนพันธุมากที่สุด
25.05 22.03 21.27 มิลลิเมตร ตามลําดับ ทุกพันธุมีชวงการเก็บเกี่ยวระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม โดย RPF No.3
มีชวงการเก็บเกี่ยวชาที่สุด นอกจากนี้พบวา RPF No.1 P TC-1 และ SG09-4 มีคา TSS สูงที่สุด ขณะที่ RPF No.3 มีคา TA
นอยที่สุด (2.24 เปอรเซ็นต) และมีคา TSS/TA มากที่สุด (9.42) จึงเปนพันธุที่มีคุณภาพผลผลิตดีที่สุด ขณะที่ P TC-1 และ
Tainung สามารถใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีแตมีปริมาณผลผลิตตอตนสูงที่สุด (ตารางที่ 7)
1.2.3 ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ P TC-2 Tainung และ RPF No.3 มีเสนผาศูนยกลางตนพันธุ
มากที่สุด 23.02 21.46 21.20 มิลลิเมตร ตามลําดับ มีชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โดย RPF
No.1 และ P TC-2 มีชวงการเก็บเกี่ยวเร็วที่สุด พันธุที่มีนํ้าหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด คือ RPF No.3 (94.56 กรัม) พันธุที่มีคา
TSS สูงที่สุด คือ RPF No.1 (20.13 องศาบริกซ) และ P TC-1 (19.63 องศาบริกซ) ขณะที่ RPF No.3 มีคา TA นอยที่สุด
(1.35 เปอรเซ็นต) โดย RPF No.3 และ SG09-6 มีปริมาณผลผลิตตอตนสูงที่สุด (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคุณภาพผลของเสาวรส 9 พันธุ/ รหัสตน ในแปลงกลางแจง ป 2563 ทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการหลวง
แมหลอด
กรรมวิธี
RPF No.1
RPF No.3
Tainung
P TC-1
P TC-2
SG02-9
SG04-10
SG09-4
SG09-6
F-test
C.V. (%)

Note:

นํ้าหนักผล ความหนา ปริมาณนํ้า เปอรเซ็นต (โดยนํ้าหนัก)
TSS
TA
จํานวนเมล็ด
TSS/TA
(กรัม) เปลือก (มม.) ตอผล (มล.) เปลือก เนื้อและนํ้า (องศาบริกซ) (เปอรเซ็นต)
ตอผล
66.2
81.2
64.5
86.9
66.1
72.0
47.7
50.3
56.9
ns
31.37

5.28 b
8.33 ab
5.36 b
5.24 b
5.10 b
6.70 ab
4.85 b
12.19 a
7.81 ab
*
44.11

31.00
34.30
30.00
38.30
30.33
31.50
21.00
22.25
26.00
ns
31.71

55.94
58.76
54.83
51.04
53.19
57.09
56.02
69.13
64.37

44.06
41.24
45.17
48.96
46.81
42.91
43.98
30.87
35.63

19.12 a
16.20 a
17.30 a
19.51 a
18.47 a
15.57 ab
17.47 a
16.39 a
15.46 b
*
19.67

3.24
2.06
3.22
2.68
3.08
3.67
3.84
3.90
4.96
ns
36.95

6.51 abc
8.28 a
5.51 bc
7.31 ab
6.47 abc
4.63 c
4.77 c
4.59 c
3.34 d
*
21.41

136.12 ab
145.83 ab
114.14 abc
168.67 a
134.22 ab
117.00 ab
59.61 c
59.61 c
105.50 bc
*
25.72

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 พันธุ/ รหัสตน ในแปลงกลางแจง ป 2563 ทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ
กรรมวิธี
RPF No.1
RPF No.3
Tainung
P TC-1
P TC-2
SG02-9
SG04-10
SG09-4
SG09-6
F-test
C.V. (%)

Note:

นํ้าหนักผล ความหนา ปริมาณนํ้า เปอรเซ็นต (โดยนํ้าหนัก)
TSS
TA
จํานวนเมล็ด
TSS/TA
(กรัม) เปลือก (มม.) ตอผล (มล.) เปลือก เนื้อและนํ้า (องศาบริกซ) (เปอรเซ็นต)
ตอผล
87.75
77.50
63.13
60.68
69.18
76.25
70.42
91.17
60.78
ns
17.98

5.45 cd
8.39 a
4.55 de
5.45 cd
5.25 cde
5.35 cd
5.85 bc
6.70 b
4.50 e
*
6.62

43.75
35.00
27.50
40.00
33.33
27.50
29.00
36.00
23.00
ns
25.04

52.63
42.59
41.70
47.08
53.39
43.18
50.14
66.55
35.70
52.63
42.59

47.37
57.41
58.30
52.92
46.61
56.82
49.86
33.45
64.30
47.37
57.41

22.28 a
20.60 ab
18.63 b
21.24 ab
19.89 ab
20.10 ab
20.76 ab
22.32 a
19.65 ab
*
22.28 a

5.43 a
2.24 c
4.49 ab
4.22 ab
4.55 ab
4.14 ab
5.05 ab
3.43 bc
4.11 ab
*
5.43 a

4.25 c
9.42 a
4.30 bc
5.99 bc
5.42 bc
4.84 bc
4.23 c
6.69 b
5.24 bc
*
4.25 c

225.50 a
134.50 b
98.70 b
172.20 b
161.00 b
90.75 b
105.40 b
119.60 b
81.40 b
*
23.44

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 พันธุ/ รหัสตน ในแปลงกลางแจง ป 2563 ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ขุนแปะ
กรรมวิธี
RPF No.1
RPF No.3
Tainung
P TC-1
P TC-2
SG02-9
SG04-10
SG09-4
SG09-6
F-test
C.V. (%)

Note:
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นํ้าหนักผล ความหนา ปริมาณนํ้า เปอรเซ็นต (โดยนํ้าหนัก)
TSS
TA
จํานวนเมล็ด
TSS/TA
(กรัม) เปลือก (มม.) ตอผล (มล.) เปลือก เนื้อและนํ้า (องศาบริกซ) (เปอรเซ็นต)
ตอผล
66.45
94.56
39.84
55.47
48.44
71.09
69.77
74.04
68.39
ns
62.17

5.75 ab
6.55 a
4.50 bcd
4.88 bc
5.13 bc
4.07 cde
3.08 e
4.41 cd
3.33 de
*
15.11

34.17 a
46.67 a
20.89 bc
32.72 ab
19.45 c
42.72 a
42.5 a
45.33 a
34.17 a
*
20.59

45.91
45.93
52.99
59.22
57.38
41.48
43.47
53.52
45.43

54.09
54.07
47.01
40.78
42.62
58.52
56.53
46.48
54.57

20.13 a
15.76 e
18.15 c
19.63 ab
18.98 b
15.24 e
17.20 d
14.46 f
14.62 f
*
2.21

3.51 a
1.35 b
3.90 a
3.21 ab
2.93 ab
2.10 ab
3.22 ab
3.15 ab
2.10 ab
*
38.89

6.01 ab
5.35 ab
4.92 ab
6.29 ab
6.68 ab
7.64 a
3.55 ab
4.73 ab
3.14 b
*
41.95

177.25 abc
228.50 a
78.67 c
135.50 bc
88.10 c
159.72 abc
193.03 ab
187.11 ab
177.17 ab
*
20.67

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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TC1

TC2

RPF1

TN

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

2. การศึกษาสถานการณการแขงขันของผลิตผลเสาวรสหวาน
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถานการณการผลิตและตลาดของเสาวรสภาพรวมในประเทศ มูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. และเสาวรสนําเขาจากตางประเทศ เปรียบเทียบฤดูกาลผลิตและคุณลักษณะของเสาวรสจากแหลงผลิตแตละแหง
จากผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันโดยใชแบบจําลองเพชร (Diamond model) (ภาพที่ 33) พบวา เสาวรส
ที่มีความสามารถทางการแขงขันมากที่สุดคือ เสาวรสจากแหลงผลิตอื่นในประเทศ โดยมีคะแนนเทากับ 3.63 มีจุดแข็งคือ
ราคาถูกและมีปริมาณผลผลิตมาก แตจะมีจุดออนในเรื่องของคุณภาพผลผลิตที่ยังตํ่ากวาเสาวรสของมูลนิธิโครงการหลวง
สวพส. และจากตางประเทศ รองลงมาคือ เสาวรสจากมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. โดยมีคะแนนเทากับ 3.61 ซึ่งจุดแข็ง
คือ คุณภาพของผลผลิตและมีตลาดเฉพาะของตนเอง จุดออนคือ ราคาของเสาวรสคอนขางสูงและปริมาณผลผลิตคอนขางนอย
และสุดทายคือ เสาวรสจากตางประเทศ มีคะแนนเทากับ 2.83 โดยจุดแข็งคือ ราคาถูก คุณภาพของเสาวรสคอนขางดี
แตจุดออนคือ เปนผลผลิตเสาวรสแปรรูปและบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจากการสํารวจขอมูลในเบื้องตนพบวา เปนเสาวรส
ที่มาจาก สปป.ลาว และเวียดนามที่สงมาประเทศไทย จะเกิดปญหาผลผลิตลนตลาดและสงผลถึงราคาของเสาวรสในไทยได
ปจจัยดานการผลิต
4
ปจจัยรัฐบาล

2

ปจจัยดานกลยุทธ โครงสราง และ
การแขงขันของหนวยผลิต

0
ปจจัยดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
และอุตสาหกรรมที่สนับสนุน

ปจจัยดานโอกาส
ปจจัยดานอุปสงค
มูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส.

แหลงผลิตอื่น ๆ ในประเทศ

ภาพที่ 33 ผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันการผลิตและตลาดของเสาวรสโดยใชแบบจําลองเพชร
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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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. เกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงสามารถนําผลงานวิจัยเรื่องการทดสอบพันธุเสาวรสไปปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2. มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนการผลิตและ
การบริหารจัดการดานการตลาดเสาวรส เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) นําองคความรูจากการปลูกทดสอบเสาวรสหวานพันธุตางๆ ไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ที่มีระดับความสูงของพื้นที่แตกตางกัน
2) แนวทางหรือกลยุทธการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูงสามารถนําไปปรับใชในการ
วางแผนการผลิตและดานการตลาดเสาวรสของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง และที่ประชุมวิชาการอื่นๆ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัยเผยแพรขอมูลในรูปบทความผานเว็บไซตของ สวพส.
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7. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัย
เลมอนเปนไมผลที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสรางรายได เปนพืชที่เจริญเติบโต
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
วิธกี ารปองกันกําจัดแมลงศัตรูของเลมอน รวมถึงการบังคับการออกดอกติดผลของเลมอนพันธุย เู รกาเพือ่ เพิม่ ผลผลิต สําหรับ
สมโอเปนพืชทางเลือกหนึง่ สําหรับเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู สมโอชนิดเดียวกันหรือพันธุเ ดียวกันเมือ่ ถูกนําไปปลูกในแตละทองถิน่
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
โดยรวมกับเกษตรกรทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการหลวงแมหลอด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (650 เมตรจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง,
MSL) และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (500-900 MSL) พบวาวิธีการหอผลเลมอน
ดวยถุงหอผลคารบอนในระยะผลเลมอนมีขนาด 4-5 เซนติเมตร รวมกับการใชกบั ดักจากขวดพลาสติกอยางงายทีม่ สี ารละลาย
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
ชุดควบคุม
นํ้าหมักพืชสมุนไพรยาสูบ และสะเดาบด
นํ้าหมักสมุนไพร PP3 (สูตรกําจัดเพลี้ย) และสบูออน
เชื้อราบิวเวอรเรีย พีพี-เบ็บ
LSD 0.05
% CV

เปอรเซ็นตการตายของเพลี้ยไฟ (%)
0.00 c
67.12 a
42.57 b
37.82 c
8.45
18.83

2. การวิจัยการบังคับการออกดอกและติดผลของเลมอนพันธุยูเรกา
การวิจัยเพื่อการบังคับการออกดอกติดผลของเลมอนยูเรกา ไดแก วิธีการควบคุม วิธีการงดนํ้าและลิดใบ
และวิธีการโนมกิ่ง ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ หนวยวิจัยสมโปงนอย อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (890 MSL) (ภาพที่ 35)
พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางกรรมวิธีในเรื่องนํ้าหนักผลเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตตอตน แตมีความแตกตางทาง
สถิตริ ะหวางกรรมวิธใี นเรือ่ งจํานวนผลตอตน โดยวิธกี ารงดนํา้ และลิดใบ มีคา เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ 35.60 ผล สําหรับผลผลิตเลมอน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพผานเกณฑของโครงการหลวงตลอดฤดูของวิธกี ารควบคุม วิธกี ารงดนํา้ และลิดใบ และวิธกี ารโนมกิง่ คิดเปน 46.63
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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64.20 และ 61.55 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังนั้นวิธีการงดนํ้าและคลุมพลาสติกที่โคนตน รวมกับการตัดแตงกิ่งและลิดใบ
ในเดือนกันยายน หรือโดยวิธีการโนมกิ่งตลอดฤดูกาลผลิต สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต 94.48 และ 90.80 เปอรเซ็นต
และผลผลิตที่มีคุณภาพผานเกณฑของโครงการหลวง เพิ่มขึ้น 17.57 และ 14.92 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการควบคุม (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของเลมอนพันธุยูเรกาที่หนวยวิจัยสมโปงนอย สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนสิงหาคม 2563-มกราคม 2564
ปริมาณผลผลิต
จํานวนผลเฉลี่ย นํ้าหนักผลเฉลี่ย
กรรมวิธี
เฉลี่ยตอตน
ตอตน (ผล)
(กรัม)
(กรัม)
T1
T2
T3
F-test
C.V. (%)

16.40±8.4 b
35.60±19.3 a
13.80±13.9 b
*
60.13

101.62±18.6
102.75±8.7
103.99±16.4
ns
14.58

3,260
6,340
6,220
ns
63.82

ปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพผานเกณฑของ
โครงการหลวง* (%)
ส.ค.
ก.ย.
ธ.ค.
เฉลี่ย
76.92
14.29
40.00
46.63
73.70
31.30
79.40
64.20
74.38
35.00
36.70
61.55

ภาพที่ 34 การทดสอบวิธีการหอผลและกับดักลอแมลงจากสารละลายกากนํ้าตาลระยะผีเสื้อ
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
เสนผาศูนยกลางลําตนพันธุข องตนสมโอและเกรพฟรุท พบวา ทีห่ ว ยแลงไมมคี วามแตกตางทางสถิตริ ะหวางพันธุ แตทสี่ ะโงะ
และปางดะมีความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุ โดยที่สะโงะมีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางของตนพันธุ 3 ลําดับแรก ดังนี้
ขาวแตงกวา (73.3 มิลลิเมตร) ขาวใหญ (72.9 มิลลิเมตร) ขาวนํ้าผึ้ง (67.7 มิลลิเมตร) และที่ปางดะ ไดแก ขาวนํ้าผึ้ง
(75.3 มิลลิเมตร) ขาวแตงกวา (72.7 มิลลิเมตร) ทองดี (70.5 มิลลิเมตร) สําหรับที่หวยแลง ไดแก ทองดี (64.5 มิลลิเมตร)
สตารรูบี้ (49.2 มิลลิเมตร) และขาวใหญ (46.4 มิลลิเมตร) เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนระหวางพื้นที่ศึกษา
ตนสมโอและเกรพฟรุทที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะและสถานีเกษตรหลวงปางดะทุกพันธุมีการเจริญเติบโตดีกวา
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง (ตารางที่ 11) โดยในป 2563 พันธุสมโอที่เริ่มใหผลผลิตเปนปแรกที่สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ ไดแก พันธุขาวแตงกวา ทาขอย เชียเลอร และทับทิมสยาม
ตารางที่ 11 การเจริญเติบโตของตนสมโอและเกรพฟรุท 6 พันธุในแปลงทดสอบในเดือนธันวาคม 2563 ที่ปลูกทดสอบ
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม และศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
พันธุ
ทองดี
ขาวนํ้าผึ้ง
ขาวแตงกวา
ขาวใหญ
เชียเลอร
สตารรูบี้
F-test
C.V. (%)

สะโงะ
67.28 a
67.65 a
73.33 a
72.95 a
64.58 a
52.53 b
*
16.84

พื้นที่ศึกษา
ปางดะ
70.49 ab
75.26 a
72.65 ab
65.10 ab
64.30 b
63.03 b
*
13.77

หวยแลง
64.50
41.20
33.78
46.36
37.40
49.18
ns
31.17

สําหรับศัตรูพชื ของสมโอ ไดสาํ รวจแมลงศัตรูพชื จํานวน 14 ชนิด ในแปลงทดสอบสมโอทัง้ 3 แหง พบวา มีการระบาดของ
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน เพลี้ยไกแจสม ผีเสื้อกลางคืน และดวง โดยพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สะโงะมากที่สุด ปางดะ
และหวยแลง ตามลําดับ นอกจากนี้ พบการระบาดของโรคแคงเกอรโดยเฉพาะเกรพฟรุท พันธุส ตารรบู ที้ หี่ ว ยแลงและสะโงะ
ซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตของตน ขณะที่สมโอพันธุอื่นไมมีผลตอการเจริญเติบโตของตนแมพบการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูพืช

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีจัดการปองกันการจัดการแมลงศัตรูเลมอน 2 วิธี
1.1 วิธกี ารหอผลเลมอนดวยถุงหอผลคารบอนเมือ่ ผลเลมอนมีขนาด 4-5 เซนติเมตร รวมกับการใชกบั ดักจากขวด
พลาสติกอยางงายที่มีสารละลายกากนํ้าตาลผสมนํ้าสะอาด ในอัตรา 1:1 สามารถลดการทําลายผลเลมอนจากหนอน
เจาะผลไดมากกวา 80 เปอรเซ็นต
1.2 การใชนํ้าหมักพืชสมุนไพรยาสูบและสะเดาบด อัตราสวน 100 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร สามารถกําจัดเพลี้ยไฟ
โดยมีเปอรเซ็นตการตาย 67.12 เปอรเซ็นต
2. วิธีการบังคับการออกดอกและติดผลของเลมอนพันธุยูเรกา 2 วิธี
วิธีการงดนํ้าและคลุมพลาสติกที่โคนตน รวมกับการตัดแตงกิ่งและลิดใบในเดือนกันยายน หรือวิธีการโนมกิ่ง
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต 94.48 และ 90.80 เปอรเซ็นต และผลผลิตที่มีคุณภาพผานเกณฑของโครงการหลวง
เพิ่มขึ้น 17.57 และ 14.92 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการควบคุม
3. ขอมูลการเจริญเติบโตของพันธุสมโอที่ทดสอบในพื้นที่โครงการหลวง 3 แหง 1 เรื่อง
3.1 ตนสมโอและเกรพฟรุท ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงสะโงะมีคา เฉลีย่ เสนผาศูนยกลางของตนพันธุ 3 ลําดับแรก
ดังนี้ ขาวแตงกวา ขาวใหญ ขาวนํ้าผึ้ง และที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ไดแก ขาวนํ้าผึ้ง ขาวแตงกวา ทองดี โดยมี
ความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุในพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 แหง
3.2 ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง ไดแก ทองดี สตารรูบี้ และขาวใหญ โดยไมมีความแตกตางทางสถิติ
ระหวางพันธุ
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงสามารถนําผลงานวิจัยเรื่องเลมอนไปปรับใชในพื้นที่เพื่อลดการใช
สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตได
2. เกษตรกรในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสามารถเลือกปลูกพันธุสมโอและ
เกรพฟรุทที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของตลาดได
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 การนําผลการสํารวจ วิธีการจัดการ และแผนการจัดการโรคและแมลงพืชตระกูลสมแบบผสมผสาน
ไปตอยอดในงานสงเสริม
1.2 ถายทอดองคความรูในการเพิ่มผลผลิตเลมอนในแปลงเกษตรกร
1.3 ศึกษาการใหผลผลิตของตนสมโอและเกรพฟรุทในพื้นที่ศึกษา จํานวน 3 แหง
1.4 นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง และการประชุมวิชาการอื่นๆ
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8. โครงการวิจัยการจัดการนํ้าและปุยในไมผลบนพื้นที่สูง
ไมผลเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญของมูลนิธโิ ครงการหลวงทีส่ รางรายไดใหแกเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู โดยเฉพาะสตรอวเบอรรี
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) วิธีการใหนํ้าแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพสําหรับเคพกูสเบอรรี คือ การใหนํ้า 50 เปอรเซ็นต
ตามระดับนํ้าที่เปนประโยชนของพืช มีปริมาณการใชนํ้าและตนทุนการใชนํ้านอยที่สุดคือ 1,941.34 ลูกบาศกเมตรตอไร
และ 4,745 บาทตอไร ตามลําดับ (ภาพที่ 37)

ภาพที่ 36 แปลงทดสอบวิธีการใหนํ้าสตรอวเบอรรี

ภาพที่ 37 แปลงทดสอบวิธีการใหนํ้าเคพกูสเบอรรี

1.2 การศึกษาผลกระทบของนํ้าที่มีผลตอระยะวิกฤตในการใหผลผลิตและคุณภาพขององุน
แนวทางการจัดการนํ้าในระยะวิกฤตที่มีผลตอผลผลิตองุนบนพื้นที่สูง คือใหนํ้า 50 เปอรเซ็นต ตามระดับนํ้า
ทีเ่ ปนประโยชนของพืช และงดใหนาํ้ กอนเก็บเกีย่ ว 3 สัปดาห ในฤดูหนาว (กันยายน 62-มกราคม 63) และในฤดูฝน (กุมภาพันธมิถุนายน 63) (ภาพที่ 38) สงผลใหองุนพันธุ Beauty Seedless มีคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นจากวิธีปฏิบัติเดิม (Control)
โดยมีปริมาณ TSS/TA มากที่สุดคือ 25.04 และ 17.38 ตามลําดับ และมีปริมาณผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ
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ภาพที่ 38 สภาพแปลงศึกษาผลกระทบของนํ้าที่มีผลตอระยะวิกฤตในการใหผลผลิตและคุณภาพขององุน

2. การทดสอบวิธีการจัดการธาตุอาหารสําหรับมะมวงบนพื้นที่สูง
2.1 การทดสอบวิธีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสําหรับมะมวงบนพื้นที่สูง
1) การจัดการธาตุอาหารมีความเขมขนของไนโตรเจน โพแทสเซียมในใบ สวนใหญอยูใ นชวงทีเ่ หมาะสม
แคลเซียมในใบยังตํ่ากวาคาที่เหมาะสม แตการจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินซึ่งไดจากการเก็บตัวอยางดิน
(ภาพที่ 39) และปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตและมีการใหปุยแบบ deep root fertilization (ภาพที่ 40) มีแนวโนม
ทําใหแคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทองแดง และโบรอนในผลเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร
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
การใหธาตุแคลเซียมโดยวิธเี จาะเขาลําตน (ภาพที่ 41) สงผลใหความเขมขนของแคลเซียมในใบใตชอ ผลและ
ในผลที่ ร ะยะ 55-65 วั น หลั ง ดอกบานมี ค วามเข ม ข น สู ง กว า กรรมวิ ธี ค วบคุ ม แต ก ารให แ คลเซี ย มที่ ค วามเข ม ข น สู ง
(2.0 เปอรเซ็นต) ทําใหเกิดใบไหมและผลรวง

ภาพที่ 39 การเก็บตัวอยางดิน
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ภาพที่ 40 การใหปุยแบบ Deep root fertilization

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ภาพที่ 41 การเจาะลําตนเพื่อให
สารละลายธาตุอาหาร

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการใหนํ้าแบบประหยัดที่มีประสิทธิภาพสําหรับสตรอวเบอรรี เคพกูสเบอรรีบนพื้นที่สูง ชนิดละ 1 วิธีการ
2. แนวทางการจัดการนํ้าในระยะวิกฤตที่มีผลตอผลผลิตองุนบนพื้นที่สูง จํานวน 1 แนวทาง
3. วิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะมวงบนพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
มีวิธีการใหนํ้าและปุยสําหรับสตรอวเบอรรี เคพกูสเบอรรี และองุน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีขอมูล
การใหนํ้าที่มีผลตอระยะวิกฤตขององุนสําหรับใชในการวางแผนและปรับปรุงการใหนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางนอย 3 พื้นที่
2. เกษตรกรในพืน้ ทีด่ าํ เนินการของมูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู มีวธิ กี ารจัดการธาตุอาหาร
ทีเ่ หมาะสมสําหรับมะมวงบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ นําไปปรับใชในการเพิม่ คุณภาพและลดการสูญเสียผลผลิตมะมวง อยางนอย
5 แหง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมไมผลโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย เชน การจัดอบรมการใหนํ้าและปุยแกไมผล
แบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ
2.2 จัดอบรมใหความรูเพื่อถายทอดการจัดการธาตุอาหารสําหรับมะมวงนวลคําบนพื้นที่สูง ใหกับเจาหนาที่
และเกษตรกรผูปลูกมะมวง
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55

9. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้ง
การเลีย้ งผึง้ ไดกลายเปนอาชีพทีส่ าํ คัญทางการเกษตรอาชีพหนึง่ ทีส่ ามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนจํานวนมาก
และมีการเลี้ยงผึ้งอยางแพรหลายจนกลายเปนอุตสาหกรรม ในการพัฒนาคุณภาพของนํ้าผึ้งเกษตรกรใหความสําคัญตอ
การลดความชื้นในนํ้าผึ้งเพื่อใหนํ้าผึ้งมีอายุการเก็บรักษาไดนาน รวมถึงมีรูปแบบผลิตภัณฑของนํ้าผึ้งซึ่งควรตอบสนองตอ
ความตองการของผูบ ริโภค ปจจุบนั ผูบ ริโภคนิยมรับประทานนํา้ ผึง้ คอนหรือรวงนํา้ ผึง้ (Honey comb) โดยมีความเชือ่ วาเปน
นํ้าผึ้งแทจากธรรมชาติ 100 เปอรเซ็นต มีความสด และสะอาด นอกจากนี้การจําหนายนํ้าผึ้งแบบคอนนั้นยังสามารถ
เพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑของนํ้าผึ้งเพราะมีราคาสูงกวาการจําหนายนํ้าผึ้งปกติ อีกทั้งมีความตองการในทองตลาดสูง ราคา
การจําหนายนํ้าผึ้งแบบรวงนํ้าผึ้งกิโลกรัมละ 1,000 บาท เมื่อเทียบกับราคาจําหนายนํ้าผึ้งแบบเหลวปกติอยูที่กิโลกรัมละ
250-300 บาท ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑจากผึ้งไดเปนอยางดี และถึงแมวาการเลี้ยงผึ้งจะทําใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นก็ตาม แตเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งก็พบปญหาทําใหเกษตรกรไมสามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้งได เชน วิธีการเลี้ยง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง การจัดการศัตรูผึ้งที่สรางความเสียหายใหกับประชากรผึ้งมาก จึงศึกษาวิธีการปองกันกําจัดศัตรูผึ้ง
เพือ่ ชวยลดปญหาการสูญเสียทีเ่ กิดจากศัตรูผงึ้ ได ตนแบบลังเลีย้ งผึง้ พันธุแ บบคอนนํา้ ผึง้ สําเร็จรูป 2 ชัน้ และวิธกี ารลดความชืน้
นํ้าผึ้งที่เหมาะสมกับคุณภาพ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพนํ้าผึ้งไดทดสอบวิจัยรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ใน 4 พื้นที่ ไดแก หวยเปา ปาแป ปางมะโอ และสบเมย (ภาพที่ 42) ดังนี้
1. เทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งผึ้ ง โพรงที่ เ หมาะสมบน
พื้นที่สูง
ประกอบดวย การเลือกไมในการสรางลังไมประกอบ
การใชไขผึ้งธรรมชาติเพื่อลอผึ้งโพรง ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการลอผึง้ ตําแหนงการวางลังผึง้ วิธกี ารเก็บนํา้ ผึง้ ใหสะอาด
และมีคุณภาพผานการคัดแยกหลอดรวงผึ้ง และการใชถัง
กรองนํา้ ผึง้ แบบ strainer เทคโนโลยีการเลีย้ งผึง้ บนพืน้ ทีส่ งู นี้
ทําใหเกษตรกรสามารถเพาะเลีย้ งขยายผึง้ ในแปลงปลูกพืชได
อยางเหมาะสม อีกทั้งไดนํ้าผึ้งที่มีมูลคาสามารถสรางรายได
ไดอยางยั่งยืน
2. การสํารวจศัตรูผึ้งที่พบมากบนพื้นที่สูง
ภาพที่ 42 การเลี้ยงผึ้งโพรงรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ไดแก หนอนกินไขผึ้ง ตอหัวเสือ (ภาพที่ 43) แตน
และมด วิธีการจัดการและการปองกันแมลงศัตรูผึ้งควรใช
วิธกี ารจัดการหลายๆ วิธี เชน วิธกี ลโดยใชอปุ กรณ ไดแก สวิง
ไมตียุงไฟฟา รวมกับการใชเหยื่อลอ เชน ชิ้นเนื้อไมชุบ
สารเคมี วางลอรอบๆ บริเวณรังผึ้งโพรง เปนวิธีการที่ดีที่สุด
การใชสารเคมี เชน ผงกันมด (ซันเจี่ย) สามารถโรยรอบๆ รัง
รัศมีไมเกิน 2 เมตร รวมกับการทานํ้ามันขี้โลรอบๆ ขาตั้งรัง
ไดผลมากที่สุด แตไมสามารถใชสารเคมีอื่นๆ ฉีดพน และ
ทารอบๆ ลังได
ภาพที่ 43 ตัวตอ แมลงศัตรูสําคัญของผึ้งบนพื้นที่สูง
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3. ตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุแบบคอนนํ้าผึ้งสําเร็จรูป 2 ชั้น
ที่ทําจากไมทองถิ่นบนพื้นที่สูง
ไดแก มะมวง ฉําฉา ไมกระทอน ไมตอง ไมกอ ใชเพาะ
ขยายพันธุผึ้ง 3-6 เดือน สามารถใชเลี้ยงผึ้งพันธุเพื่อไดผลิตภัณฑ
รูปแบบใหมแบบคอนนํ้าผึ้งสําเร็จรูป หรือรวงนํ้าผึ้งสําเร็จรูปไดอยาง
เหมาะสม (ภาพที่ 44)
4. วิธกี ารลดความชืน้ นํา้ ผึง้ โดยการระเหยความชืน้ ผานนํา้
สะอาดในระบบปดและระบบเปด ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
มีอัตราการระเหยมากที่สุดที่ 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)

ภาพที่ 44 รวงนํ้าผึ้งสําเร็จรูปจากการเลี้ยงผึ้งจาก
ตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุแบบคอนนํ้าผึ้งสําเร็จรูป 2 ชั้น

ภาพที่ 45 วิธีการลดความชื้นนํ้าผึ้งโดยใชหมอระเหย
ความชื้นแบบปดและแบบเปดอยางงาย

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 1 เทคโนโลยี
2. วิธีการปองกันศัตรูผึ้งที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธี
3. ตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุรูปแบบคอน จํานวน 1 รูปแบบ
4. วิธีการลดความชื้นของนํ้าผึ้งจากผึ้งโพรง จํานวน 1 วิธี
5. จดลิขสิทธิค์ มู อื การเลีย้ งผึง้ โพรงและวิธกี ารเก็บเกีย่ วนํา้ ผึง้ ใหมคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานโครงการหลวง จํานวน 1 เรือ่ ง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู เลีย้ งผึง้ พันธุแ ละผึง้ โพรงดวยเทคโนโลยีในการเลีย้ งผึง้ พันธุแ ละผึง้ โพรงทีเ่ หมาะสม ตลอดจน
มีวิธีการปองกันศัตรูผึ้ง วิธีการลดความชื้นของนํ้าผึ้ง เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพนํ้าผึ้ง รวมถึงเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
จากผึ้ง สามารถสรางความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงผึ้งใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อสรางนํ้าผึ้งที่มีเอกลักษณ สามารถสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน
บนพื้นที่สูง
2) การศึกษาและพัฒนาวิธีการปองกันศัตรูผ้งึ แบบผสมผสานรวมกับเกษตรกร
3) ศึกษาและพัฒนาตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุแบบคอนนํ้าผึ้งสําเร็จรูป 2 ชั้น สําเร็จรูปรวมกับเกษตรกร
4) ทดสอบเทคโนโลยีการลดความชื้นในนํ้าผึ้งที่เหมาะสมรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
จัดทําสื่อคูมือ การเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง จํานวน 2,000 เลม เพื่อใชประกอบการจัดฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหแกเกษตรกร เจาหนาที่ สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวง
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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10. โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปลู ก ผั ก อิ น ทรี ย  ใ นพื้ น ที่
โครงการหลวง
มูลนิธโิ ครงการหลวงสงเสริมการปลูกผักอินทรียม าตัง้ แตป พ.ศ. 2545 ทัง้ นีใ้ นดานการผลิตยังพบปญหาปริมาณผลผลิต
ลดลง มีการเขาทําลายของโรคและแมลง อีกทั้งพันธุที่ใชยังไมเหมาะสมกับพื้นที่สูง และยังไมเปนไปตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย รวมถึงการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรียน นั้ ไมสามารถทีจ่ ะใชปยุ เคมีได การวิจยั เพือ่ ใหไดองคความรูใ นการจัดการ
ดินเพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรียจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งโครงการวิจัยในป พ.ศ. 2563 นี้เปนการวิจัยเพื่อแกปญหาตางๆ
ที่กลาวมาขางตน เพื่อใหการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีพันธุพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
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 ถัว่ แขก พบวา ในดานของการเจริญเติบโต พันธุ RPF1 มีลกั ษณะทีด่ ี แตทงั้ นีใ้ นชวงการทดสอบเกิดการระบาด
ของโรคและแมลงทําใหไมไดผลผลิต และในฤดูรอนดอกรวงโดยไมไดรับการผสม
1.4 กระเจี๊ยบเขียว 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 โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกรที่ไดจากการ
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 เมื่อฟกทองญี่ปุนอายุได 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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ภาพที่ 46 แปลงทดสอบพันธุกวางตุงในฤดูหนาว

ภาพที่ 47 การสัมภาษณการปลูกและการใสปุยฟกทองญี่ปุน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุผักกาดกวางตุง ผักกาดหัว ถั่วแขก แตงราน และกระเจี๊ยบเขียว จํานวน 1 พันธุตอชนิด ที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย ในแตละฤดูกาล
2. ขอมูลปริมาณความตองการธาตุอาหารของผักอินทรีย จํานวน 3 ชนิด
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียและมูลนิธิโครงการหลวง 17 ศูนย/สถานี นําพันธุผักกาดกวางตุง ผักกาดหัว ถั่วแขก
แตงราน และกระเจี๊ยบเขียว ที่เหมาะสมสําหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรียในแตละฤดูกาล และองคความรูในการ
จัดการธาตุอาหารในผักอินทรียที่เหมาะสมไปปรับใชในการปลูกผักอินทรีย และจําหนายเปนรายไดเพิ่มขึ้น
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงวิชาการ
การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมผักอินทรียมูลนิธิโครงการหลวงและงานประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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11. โครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
มันเทศญี่ปุนเปนพืชที่มูลนิธิโครงการหลวงสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเพื่อสรางรายได เนื่องจากเปนพืชที่ใช
นํ้านอย สามารถทนแลงไดดี มีคุณคาทางโภชนาการสูง ตลาดในประเทศมีความตองการ และสามารถปลูกทดแทนพืชที่มี
ราคาตํา่ ได แตยงั มีขอ จํากัดในดานพันธุซ งึ่ มีจาํ นวนนอย ทําใหเกษตรกรมีทางเลือกนอยสําหรับการปลูกในพืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความสูง
สภาพภูมิอากาศ และชวงเวลาที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังขาดองคความรูในการปลูกมันเทศญี่ปุนที่ถูกตองและเหมาะสมกับ
พืน้ ทีส่ งู ตลอดจนการจัดการทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะการปลูกในฤดูฝน มันเทศญีป่ นุ จะเจริญเติบโตเฉพาะทางใบ ไมลงหัว รวมทัง้
ปญหาที่พบในการปลูกมันเทศญี่ปุน คือ การเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ (sweet potato weevil) ทําใหมันเทศญี่ปุน
มีกลิ่นเหม็น รสขม ไมเปนที่ตองการของผูบริโภค และปญหาเรื่องหัวมันเทศงอกในชวงของการเก็บรักษา 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 ที่อายุการเก็บเกี่ยว 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
พบการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศทัง้ ในระดับผิวและระดับภายใน ในแตละพันธุม จี าํ นวนหัวมันเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดี ไมพบการเขาทําลายเฉลี่ย 6.67-46.67 เปอรเซ็นต จํานวนหัวมันเทศที่พบการเขาทําลายเพียงระดับผิวเฉลี่ย 14.28-100
เปอรเซ็นต และจํานวนหัวมันเทศที่พบการเขาทําลายระดับภายใน 13.33-100 เปอรเซ็นต โดยมีมันเทศ 18 พันธุที่ไมพบการ
เขาทําลายและพบการเขาทําลายเพียงระดับผิว โดยมีจํานวนหัวมันเทศที่มีคุณภาพดีเฉลี่ยมากกวา 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
จากผลการสํารวจความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวของมันเทศญี่ปุนหลังจากแนะนําวิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดความสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วในหวงโซอปุ ทาน ของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมทาเหนือ และหมอกจาม
พบวา มันเทศญีป่ นุ มีความเสียหายหลังการเก็บเกีย่ วอันเกิดจากการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ และมีผลผลิตทีม่ ขี นาดเล็ก
นํ้าหนักไมถึงเกณฑคุณภาพขั้นตํ่าลดลง (ภาพที่ 51)
5. การทดสอบสาธิตการปลูกมันเทศญี่ปุนเพื่อประเมินการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุน
ในพื้นที่ศูนยฯ เลอตอ พบวา พันธุ Sp 49 ใหผลผลิต 2,177.81 กิโลกรัมตอไร และพันธุ Sp 61 ใหผลผลิต
2,548.80 กิโลกรัมตอไร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แมจริม พบวา มันเทศญี่ปุนพันธุ Sp 61 ใหผลผลิต 1,500 กิโลกรัม
ตอไร จากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีเกษตรกรมีความพึงพอใจ และตองการปลูกมันเทศญี่ปุนเพื่อสรางรายได
(ภาพที่ 52)
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ภาพที่ 48 ผลผลิตมันเทศญี่ปุนเนื้อสีสม

ภาพที่ 49 ลักษณะการเขาทําลายของดวงงวงมันเทศ

ภาพที่ 50 แปลงทดสอบวิธีการปลูกมันเทศในฤดูฝน

ภาพที่ 51 เสนอแนะกระบวนการปรับปรุงการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุนของเกษตรกร

ภาพที่ 52 การเก็บเกี่ยวมันเทศญี่ปุนในงานทดสอบเทคโนโลยี
มันเทศญี่ปุน

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. พันธุมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง 3 ระดับความสูง จํานวน 3 พันธุ
2. ขอมูลเบื้องตนของพันธุมันเทศญี่ปุนที่ทนทานดวงงวงมันเทศ จํานวน 1 เรื่อง
3. วิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนในฤดูฝนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ
4. วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง จํานวน 1 วิธีการ
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
มูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู นําพันธุม นั เทศทีม่ คี วามเหมาะสมกับพืน้ ทีส่ งู วิธกี ารปลูก
การดูแลรักษา ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วมันเทศญีป่ นุ ทีเ่ หมาะสม ไปสงเสริมใหเกษตรกรในการเพิม่ ผลผลิต
ลดการสูญเสีย และมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมใน 5 พื้นที่
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) นําองคความรู พันธุ และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุนตั้งแตการเตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษา
จนกระทั่งถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ไปตอยอดสูงานสงเสริม
2) นําขอมูลเบื้องตนของพันธุมันเทศญี่ปุนที่ทนทานดวงงวงมันเทศ ไปตอยอดในงานปรับปรุงพันธุ
มันเทศญี่ปุน
3) นําองคความรูวิธีการปลูกมันเทศญี่ปุนในฤดูฝน ไปตอยอดสูงานสงเสริมในพื้นที่ที่มันเทศมีอาการเฝอใบ
1.2 การนําเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพในรูปแบบตางๆ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง และที่ประชุมวิชาการอื่นๆ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
จั ด งานถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารปลู ก มั น เทศญี่ ปุ  น (Field Day) ในวั น ศุ ก ร ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2563
ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
1) จัดทําคูมือมันเทศญี่ปุน
2) เผยแพรขอมูลในรูปบทความผานเว็บไซตของ สวพส.
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12. โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สําคัญบนพื้นที่สูง
การจัดการผลิตผลพืชผักของโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงยังพบการสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ ว
เมื่อผลิตผลถูกสงไปยังศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม เชน อาการเหี่ยว ขอบใบเหลือง ชํ้า และเนาเละ เปนตน
ซึง่ มีผลตออายุการเก็บรักษาหรืออายุการวางจําหนายของพืชผัก ทําใหโอกาสทางการตลาดลดลง ในป พ.ศ. 2562 ไดดาํ เนินการ
ศึกษากระบวนการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชผักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 แหง ไดแก
แมสลอง ขุนสถาน ถํ้าเวียงแก ปากลวย ปางหินฝน ปาแป ผาแตก และหวยเปา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานครบถวน รองรับ
ผลิตผลของเกษตรกรครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 จึงดําเนินการเพิ่มเติมอีก 4 แหง ไดแก วาวี นํ้าแขวง นํ้าเคิม
และแมมะลอ เนื่องจากมีการจัดการผลผลิตตามบริบทของแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน จึงตองมีการศึกษาเพื่อลดการสูญเสีย
ผลิตผลพืชผักใหเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ ตั้งแตแปลงปลูกของเกษตรกรจนถึงศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม
เพื่อนําไปวางแผนการปรับปรุงกระบวนการจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานของมูลนิธิ
โครงการหลวง และชวยลดการสูญเสียในกระบวนการจัดการผลิตผล รวมทั้งการวางแผน การจัดหาโครงสรางพื้นฐานหรือ
อุปกรณที่จําเปนสําหรับสนับสนุนกลุมเกษตรกรใหสามารถบริหารจัดการผลิตผลไดอยางเหมาะสม สรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้
1. การสํารวจคุณภาพและการสูญเสียของผักในแปลงปลูกผักของเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงที่ผลิตและสงผักใหมูลนิธิโครงการหลวง พบวา ผักแตละชนิดมีคุณภาพ ปริมาณการสูญเสีย และสาเหตุ
ทีท่ าํ ใหผกั เกิดการสูญเสียในแปลงปลูกผักของเกษตรกรแตกตางกัน และถึงแมวา เปนผักชนิดเดียวกันแตมเี กษตรกรผูผ ลิตหรือ
สถานที่ผลิตแตกตางกัน มีผลทําใหผักมีคุณภาพและการสูญเสียของผักในแปลงปลูกแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเขตกรรม
การดูแลรักษา สภาพพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ และวิธีการจัดการกอนการเก็บเกี่ยวผักตางๆ ของเกษตรกรแตละรายหรือพื้นที่
แตละแหง
การสํารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ที่เกิดขึ้นในระหวางการเคลื่อนที่ของผักตั้งแตแปลงปลูกของ
เกษตรกรจนถึงศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม และอายุการเก็บรักษาผัก (การวางจําหนาย) ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วของผักระหวางการเคลือ่ นทีข่ องผักตัง้ แตแปลงปลูกของเกษตรกรจนถึงศูนยผลิตผล
โครงการหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
วาวี
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว

1. ตําแหนงในโซอุปทาน (%)
1.1 แปลงปลูกของเกษตรกร
1.2 บานเกษตรกร
1.3 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
1.4 ศูนยผลิตผลโครงการหลวง
เชียงใหม
2. อายุการวางจําหนาย (วัน)

นํ้าแขวง

นํ้าเคิม

แมมะลอ

มะเขือเทศ มะเขือเทศ
ผักกาดขาว คะนา พริกหวาน พริกหวาน มะเขือเทศ เชอรรีแดง เชอรรแี ดง มะเขือเทศ มะเขือมวง
ปลี
ฮองกง สีเหลือง สีแดง เชอรรีแดง (บาน
(บาน
โทมัส กานเขียว
นํ้าแพะ) นํ้าเคิม)
0.00
34.57

0.00
63.65

12.92
3.65

15.66
2.03

0.00
85.44

0.00
14.47
1.97

0.00
3.39
1.28

0.00
3.70
-

0.00
35.67
-

31.41

17.10

4.46

5.07

0.00

1.87

1.28

2.41

25.61

10.26

2.09

29.24

29.78

6.80

13.57

8.56

18.03

16.10
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1) สาเหตุการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วบางประการเปนสาเหตุทเี่ กิดจากการจัดการกอนการเก็บเกีย่ ว ดังนัน้ การจัดการ
กอนการเก็บเกี่ยวจึงมีความสําคัญตอการแกไขปญหาการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
2) โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงแต ล ะแห ง มี ก ารเขตกรรมและการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
พืชชนิดเดียวกันไมเหมือนกัน ดังนั้นควรสรุปหาวิธีปฏิบัติที่ดี (best practices) สําหรับพืชแตละชนิด เพื่อพัฒนาใหมี
การจัดการในรูปแบบเดียวกัน
3) เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผักสงจําหนายสัปดาหละ 1 ครั้ง ทําใหผักมีอายุเกินดัชนีเก็บเกี่ยว ซึ่งสงผลถึงคุณภาพและ
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของผัก ดังนั้นควรหารือกับโครงการหลวงเพื่อทําใหเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผักสงจําหนาย
ไดถี่ขึ้น
4) ควรเก็บเกี่ยวผักในชวงที่มีอุณหภูมิตํ่าของวันและหลังจากเก็บเกี่ยวไมควรวางผักไวกลางแดดหรือบริเวณที่มี
แสงแดดสองถึงได เพื่อไมใหผักมีอุณหภูมิสูง รวมทั้งขณะเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผัก ควรทําดวยความ
ระมัดระวังและไมควรปลอยผักจากที่สูงลงสูภาชนะบรรจุ
5) ควรลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงขนสงผักใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงหรือ
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหมใหสั้นที่สุด
6) โรงคัดบรรจุของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงยังไมไดรับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP
การใหเกษตรกรคัดแยกชั้นคุณภาพผักและบรรจุผักในตะกราพลาสติกใหเสร็จเรียบรอยตั้งแตที่บานของเกษตรกร ซึ่งถือเปน
โรงคัดบรรจุขนาดเล็ก จึงไมแตกตางกับการนําผลิตผลมาจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักที่โรงคัดบรรจุ ดังนั้นควรใหเกษตรกร
คัดแยกชั้นคุณภาพและบรรจุผักในตะกราพลาสติกใหเสร็จเรียบรอยตั้งแตที่บานของเกษตรกร เพื่อลดขั้นตอนการจัดการ
ที่โรงคัดบรรจุและลดการสัมผัสผลิตผล
7) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีโรงคัดบรรจุหรือโรงรวบรวมผลิตผลอยูแลว ควรปรับปรุงใหเปนไป
ตามหลักการระบบประกันคุณภาพ GMP เพือ่ พัฒนาไปสูก ารขอรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP สวนทีย่ งั ไมมโี รงคัดบรรจุ
ควรมีแผนการพัฒนาพื้นที่ใหมีโรงคัดบรรจุที่ถกู ตองตามระบบประกันคุณภาพ GMP ในระยะยาว
8) โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงบางแหงมีพนื้ ทีต่ งั้ หางไกลจากศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหมมาก
รวมทัง้ มีการขนสงผักดวยรถขนสงทีไ่ มมรี ะบบทําความเย็น ดังนัน้ จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรในพืน้ ทีป่ ลูกผักทีม่ คี วามทนทาน
ตอความเสียหาย
9) เจาหนาทีแ่ ละเกษตรกรของโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงยังมีความเขาใจเรือ่ งการจัดชัน้ คุณภาพผัก
ไมตรงกันกับโครงการหลวง ดังนั้นควรทําความเขาใจใหตรงกัน โดยศึกษาจากคูมือ จัดอบรม หรือศึกษาดูงานที่ศูนยผลิตผล
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทุกแหงเนนใหเกษตรกรคัดแยกชั้น
คุณภาพผักเอง ซึ่งถือวาเปนวิธีการจัดการที่ดี
10) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบางแหงมีพื้นที่อยูหางไกลจากศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหม ทําใหตองใชระยะเวลาในการขนสงผักนาน ตนทุนคาขนสงสูง และเสี่ยงกับการเกิดปญหาการสูญเสียหลังการ
เก็บเกี่ยวของผัก ซึ่งสงผลใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผักลดลง ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผัก
ที่สามารถจําหนายไดในพื้นที่หรือในพื้นที่ใกลเคียงที่มีระยะทางในการขนสงไมไกลมาก

64

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพที่ 53 การสํารวจคุณภาพและการสูญเสียพืชผักของเกษตรกร

ภาพที่ 54 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพพืชผัก

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ขอเสนอแนะวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียผลิตผลพืชผักของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 4 พืน้ ที่ ตัง้ แตแปลงปลูกจนถึงศูนยผลิตผลโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรและเจาหนาที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไดขอเสนอแนะวิธกี ารจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผักได และเปนแนวทางในการจัดการคุณภาพผลิตผล
หลังการเก็บเกี่ยวใหไดมาตรฐานโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรและเจาหนาที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันและโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
เกษตรกรและเจาหนาที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ปลูกพืชผักนําขอเสนอแนะวิธีการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปปรับใช สามารถลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผักตลอดหวงโซอุปทานได อยางนอย
20 เปอรเซ็นต
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13. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสง
เบญจมาศเปนไมตัดดอกอันดับ 2 ที่สรางรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 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 จึงทําใหเปนที่นิยมและตองการของตลาด
ในปริมาณมากอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหการผลิตเบญจมาศในเชิงการคามีผลผลิตของดอกจําหนายตลอดทั้งป จึงแบงชวง
การผลิตออกเปน 2 ชวง คือ การผลิตในฤดูและนอกฤดู การผลิตในฤดูกาล คือ ชวงทีเ่ บญจมาศออกดอกในเดือนพฤศจิกายนมีนาคม ซึ่งสามารถออกดอกไดเองเมื่อไดรับวันสั้นตามธรรมชาติ สวนการผลิตนอกฤดูกาล คือ ชวงที่เบญจมาศออกดอก
ในเดือนเมษายน-สิงหาคม ซึ่งชวงนี้มีสภาพวันยาวจึงตองคลุมพลาสติกดําใหเกิดสภาพวันสั้นเพื่อใหเบญจมาศออกดอกได
สําหรับพันธุเ บญจมาศไดรวบรวมและคัดเลือกพันธุ จํานวน 15 พันธุ ประกอบดวยพันธุจ ากประเทศญีป่ นุ 4 พันธุ จากไตหวัน
6 พันธุ และจากแหลงตางๆ ในประเทศไทย 5 พันธุ และสามารถจําแนกกลุม พันธุเ บญจมาศ ดังนี้ กลุม ของพันธุเ บา (มีจาํ นวน
คูใบระหวาง 1-20 คูใบ) จํานวน 5 พันธุ และกลุมของพันธุหนัก (จํานวนคูใบระหวาง 21-40 คูใบ) มีจํานวน 10 พันธุ
และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการผสมติดในเบญจมาศ 30 พันธุ สามารถคัดเลือกเบญจมาศที่มีศักยภาพในการเกิดตาดอก
จํานวน 15 พันธุ สําหรับการทดสอบในป พ.ศ. 2563 ไดแก การปลูกเพื่อประเมินศักยภาพการออกดอกและคัดเลือก
พันธุเบญจมาศที่ปลูกภายใตสภาพวันยาวตามธรรมชาติ (ชวงฤดูรอน) และผสมกับพันธุการคา มุงปรับปรุงพันธุเบญจมาศ
ใหไมไวตอชวงแสง ซึ่งอาจจะชวยใหปลูกเบญจมาศไดตลอดทั้งป เพิ่มศักยภาพในการผลิต ความสามารถในการแขงขัน
และนํามาซึ่งรายไดแกเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบและคัดเลือกพันธุเ บญจมาศทีส่ ามารถออกดอกไดภายใตสภาพวันยาวตามธรรมชาติ (ชวงฤดูรอ น)
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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การคา

2. การปรับปรุงพันธุเบญจมาศดวยวิธีการผสมขามระหวางพันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสงที่คัดเลือกกับพันธุ

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

ภาพที่ 56 ลักษณะดอกเบญจมาศพันธุลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ

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) นําเสนอผลงานในที่ประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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14. โครงการทดสอบพันธุกุหลาบที่นําเขาจากตางประเทศในระดับแปลงเกษตรกร
กุหลาบเปนไมดอกเศรษฐกิจที่สําคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่ชวยสรางรายไดแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง ซึ่งในป
พ.ศ. 2563 กุหลาบเปนไมดอกที่มีมูลคาการจําหนาย 10.7 ลานบาท มีเกษตรกรผูปลูก 60 ราย พื้นที่การผลิต 93.83 ไร
โดยมีแหลงผลิตกุหลาบทีส่ าํ คัญ ไดแก สถานีฯ อินทนนท สถานีฯ อางขาง และศูนยฯ ทุง เรา แตเนือ่ งจากพันธุก หุ ลาบทีม่ ลู นิธิ
โครงการหลวงใชสงเสริมเปนพันธุกุหลาบที่นําเขาจากประเทศฮอลแลนด ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ทําใหปจจุบันกุหลาบบางพันธุ
ไมเปนที่ตองการของตลาด มูลนิธิโครงการหลวงจึงไดนําเขากุหลาบพันธุใหมในป พ.ศ. 2558 อีกจํานวน 42 พันธุ โดยปลูก
ทดสอบในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตอมาในป พ.ศ. 2559-2561 ไดปลูกทดสอบพันธุกุหลาบเพื่อ
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
ลดการสั่งซื้อพันธุพืชจากตางประเทศ และเพิ่มการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุพืชขึ้นใชเอง แตการปรับปรุงพันธุพืชตองใช
ระยะเวลานาน 5-8 ปหรือมากกวา ดังนั้น จึงมีแนวทางโดยทดสอบพันธุกุหลาบที่เคยนําเขามาแตยังไมเคยผานการทดสอบ
ในระดับแปลงเกษตรกรเพือ่ คัดเลือกสําหรับใชในการสงเสริม และวิจยั กุหลาบพันธุใ หมทปี่ รับปรุงพันธุโ ดยมูลนิธโิ ครงการหลวง
โดยศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของกุหลาบจํานวน 6 กลุมสี 27 พันธุ ในสภาพแปลงปลูกจริง ประเมินความ
พึงพอใจของผูเ กีย่ วของกอนออกสูง านสงเสริมรวมกับเกษตรกร อีกทัง้ มีลกั ษณะตรงตามความตองการของตลาดและสามารถ
สรางรายไดใหแกเกษตรกร สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาการเจริญเติบโต และการใหผลผลิตของกุหลาบที่คัดได 6 กลุมสี จํานวน 27 พันธุ ในสภาพแปลง
ปลูกจริง (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท)
กุหลาบพันธุใหมที่คัดเลือกสําหรับสงเสริมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง และตรงตามความตองการของตลาด
สามารถคัดเลือกพันธุที่เหมาะสมไดดังนี้
- กลุมดอกสีแดง ควรปลูกพันธุ Fuego
- กลุมดอกสีขาว ควรปลูกพันธุ Ice Bear
- กลุมดอกสีชมพูออน ควรปลูกพันธุ Lovely Dolomiti
- กลุมดอกสองสี ควรปลูกพันธุ Jumilia
- กลุมดอกสีชมพูเขม ควรปลูกพันธุ Club Pink
- กลุมดอกเหลือง-สม-พีช ควรปลูกพันธุ Peach Avalanche

68

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพที่ 57 พันธุ Fuego

ภาพที่ 58 พันธุ Ice Bear

ภาพที่ 59 พันธุ Lovely Dolomiti

ภาพที่ 60 พันธุ Jumilia

ภาพที่ 61 พันธุ Club Pink

ภาพที่ 62 พันธุ Peach Avalanche

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
พันธุกุหลาบที่มีศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูง และตรงตามความตองการของตลาดโครงการหลวง 6 กลุมสี ไดแก
Fuego, Ice Bear, Lovely Dolomiti, Jumilia, Club Pink และ Peach Avalanche
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรมูลนิธิโครงการหลวง มีรายไดจากการปลูกดอกกุหลาบพันธุใหม
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
สงมอบพันธุกุหลาบใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสงเสริมใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงตอไป
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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15. โครงการศึกษาการผลิตวานสี่ทิศเพื่อตัดดอกเปนการคา
วานสี่ทิศเปนไมดอกประเภทหัว มีดอกขนาดใหญ สีสันสวยงาม สามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตกึ่งรอนจนถึงเขตรอน
ในตางประเทศวานสี่ทิศมีการจําหนายในรูปไมตัดดอก ซึ่งในป พ.ศ. 2559 มีปริมาณการจําหนายวานสี่ทิศในตลาดประมูล
Flora Holland จํานวน 44.7 ลานชอ (AIPH, 2016) แตในประเทศไทยยังไมมีการใชประโยชนหรือจําหนายวานสี่ทิศแบบ
ไมตดั ดอก แตมกี ารใชประโยชนหรือจําหนายในลักษณะไมกระถางในปริมาณไมมากนัก ดังนัน้ การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
การปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยววานสี่ทิศใหเหมาะสม จะชวยสรางโอกาสทางการตลาดและเปนไมดอกทางเลือก
ชนิดหนึ่งใหกับเกษตรกรได สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาวิธีการใหนํ้ารวมกับอัตราการใหปุยตอการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของวานสี่ทิศ
การผลิตหัวพันธุว า นสีท่ ศิ ดวยวิธกี ารใหนาํ้ และอัตราการใหปยุ ทีเ่ หมาะสมตอการเจริญเติบโตและคุณภาพหัวพันธุ
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. การศึกษาระดับความสูงของพื้นที่ปลูกที่มีผลตอการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและคุณภาพหัวพันธุวานสี่ทิศ
การปลูกเพื่อผลิตวานสี่ทิศแบบตัดดอก สําหรับผูปลูกที่ตองการใหดอกบานเร็ว ควรปลูกที่ระดับความสูงตํ่ากวา
500 MSL เนื่องจากมีจํานวนวันตั้งแตปลูกถึงดอกบานนอยที่สุด (บานเร็วที่สุด) 45.9 วัน หากตองการปลูกเพื่อใหไดดอก
ขนาดใหญ ควรปลูกที่ระดับความสูง 500 MSL ขึ้นไป
สําหรับการปลูกเพื่อผลิตหัวพันธุ ควรปลูกที่ระดับความสูงมากกวา 1,000 MSL สงผลใหมีนํ้าหนักสดหลังปลูก
สูงที่สุด 200.04 กรัม
3. การศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการปกแจกันของวานสี่ทิศตัดดอก
การใช 8-HQS 200 มิลลิกรัมตอลิตร + นํ้าตาล 2 เปอรเซ็นต + AgNO3 + แชนาน 10 ชั่วโมง สงผลใหดอก
วานสี่ทิศมีอายุปกแจกันนานที่สุด (9.3 วัน)
4. การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของวานสี่ทิศ (ไมกระถาง ไมตัดดอก) ทั้งในและตางประเทศ
กลุมผูบริโภคในประเทศ พบวา วานสี่ทิศแบบกระถางเปนที่ตองการแกกลุมบุคคลทั่วไปรอยละ 46.5 ในขณะที่
วานสี่ทิศแบบตัดดอกเปนที่ตองการแกกลุมผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจไมดอกรอยละ 52.3 สําหรับวานสี่ทิศที่ไดรับความนิยม
มากที่สุด คือ วานสี่ทิศดอกสีแดง (ประมาณรอยละ 31) วานสี่ทิศที่มีดอกชั้นเดียวหรือดอกซอนที่มีสีพื้น หรือไมมีลวดลาย
(ประมาณรอยละ 41)
กลุมผูบริโภคในประเทศญี่ปุน พบวา วานสี่ทิศแบบ
กระถางเปนทีต่ อ งการมากสุดรอยละ 40 และลักษณะทีต่ อ งการ
คือ ดอกชั้นเดียวรอยละ 75 ดอกแบบกลมรอยละ 67 และ
ดอกมีสีแดงรอยละ 51.7

ภาพที่ 63 วิธีการใหนํ้าตางระดับรวมกับอัตราการใหปุย
ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของวานสี่ทิศ
พันธุ Red Lion
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ภาพที่ 64 ระดับความสูงของพื้นที่ปลูกที่มีผล
ตอการเจริญเติบโต คุณภาพดอกและคุณภาพหัวพันธุวานสี่ทิศ
พันธุ Clown

ภาพที่ 65 การยืดอายุการปกแจกันของวานสี่ทิศตัดดอก
พันธุ Carina ในแตละวิธีทดลอง หลังปกแจกันวันที่ 9

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการใหนํ้ารวมกับอัตราการใหปุยการผลิตวานสี่ทิศ คือ การผลิตเพื่อตัดดอก ใหนํ้า 75% ETc + ปุย 2.5 กรัม
สําหรับการผลิตหัวพันธุใหนํ้า 100% ETc + ปุย 5.0 กรัม
2. ที่ระดับความสูงตํ่ากวา 500 MSL เหมาะสําหรับผลิตวานสี่ทิศตัดดอก หากปลูกเพื่อผลิตหัวพันธุควรปลูกที่ระดับ
ความสูงมากกวา 1,000 MSL
3. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดอายุการปกแจกันของวานสี่ทศิ ตัดดอก คือการใช 8-HQS 200 มิลลิกรัมตอลิตร
+ นํ้าตาล 2 เปอรเซ็นต + AgNO3 + แชนาน 10 ชั่วโมง
4. กลุมผูบริโภคในประเทศ วานสี่ทิศแบบตัดดอกเปนที่ตองการมากที่สุด สําหรับกลุมผูบริโภคในประเทศญี่ปุน
วานสี่ทิศแบบกระถางเปนที่ตองการมากที่สุด
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายวานสี่ทิศตัดดอก
2. เกษตรกรสามารถผลิตหัวพันธุวานสี่ทิศที่มีคุณภาพ จากขอมูลระดับความสูงที่เหมาะสมและอัตราการใหนํ้า
รวมกับอัตราการใหปุย ในการผลิตวานสี่ทิศตัดดอกและหัวพันธุ
3. ลูกคามีความพึงพอใจตออายุการปกแจกันของวานสี่ทิศตัดดอก
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย เชน คูมือเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
วานสี่ทิศสําหรับไมตัดดอก
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16. โครงการศึกษาวิธีการเพิ่มคุณภาพหัวพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณดอกของบัวดิน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ไดสงเสริมใหเกษตรกรจํานวน 12 รายปลูก
บัวดินเพื่อผลิตหัวพันธุ ซึ่งหัวพันธุบัวดินที่จําหนายผานตลาดมูลนิธิโครงการหลวงมีเพียง 2 พันธุ คือ Zephyranthes
grandiflora LindI. และ Zephyranthes candida Herb. โดยเริม่ สงเสริมในป พ.ศ. 2558 เกษตรกรสามารถผลิตหัวพันธุไ ด
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 ดังนั้นในป พ.ศ. 2561 จึงไดรวบรวมพันธุบัวดินจํานวน 15 พันธุ พบวา มีพันธุบัวดินที่แตกหนอดีและเหมาะสมสําหรับ
ผลิตหัวพันธุจําหนาย จํานวน 8 พันธุ สําหรับพันธุบัวดินที่มีจํานวนดอกตอตนมากและเหมาะสมสําหรับปลูกประดับแปลง
มีจํานวน 6 พันธุ อยางไรก็ตามหัวพันธุบัวดินที่ไดยังพบปญหาดานคุณภาพ โดยเฉพาะนํ้าหนักและขนาดหัวที่ยังไมพรอม
จําหนายสูตลาด ในป พ.ศ. 2562 ไดศึกษาวิธีการขยายพันธุบัวดินเพื่อเพิ่มปริมาณหัวพันธุ 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) และจํานวนหนอตอตนมากที่สุด นอกจากนี้การเก็บรักษาหัวพันธุที่อุณหภูมิ
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
ของมูลนิธโิ ครงการหลวงสามารถปลูกและจําหนายหัวพันธุบ วั ดินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นํามาซึง่ รายไดทดี่ แี ละความมัง่ คงทางอาชีพตอ
ไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาผลของความถี่ของการใหนํ้าและปุยที่แตกตางกัน 3 ระดับตอการเจริญเติบโต คุณภาพดอก
และคุณภาพหัวพันธุบัวดิน
วิธีการใหนํ้าแบบเทปนํ้าหยดรวมกับปุยสูตร AB อัตรา 1:200 (1.9 mS/cm) สัปดาหละ 3 ครั้ง ทําใหพันธุบัวดิน
จํานวน 3 พันธุ มีการเจริญเติบโตสูงสุด ไดแก (1) พันธุ Full moon มีความสูง 28.53 เซนติเมตร จํานวนใบ 48.26 ใบ จํานวน
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 คุณภาพหัวพันธุ 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. การศึกษาผลของอุณหภูมทิ เี่ ก็บรักษาหัวพันธุบ วั ดินรวมกับระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณภาพหัวพันธุบ วั ดิน
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาคุณภาพหัวพันธุบัวดิน คือ การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 และ
5 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 2 เดือน ทําใหบัวดินพันธุ Full moon, Eastern pearl และ Pride of Singapore
หลังเก็บรักษามีนํ้าหนักสดและเสนผาศูนยกลางหัวพันธุสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และพบวา
คุณภาพหัวพันธุจะลดลงเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 67 ระดับความเขมแสง 3 ระดับตอคุณภาพ
หัวพันธุบัวดิน

ภาพที่ 66 การใหปุย AB จํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห

ภาพที่ 68 การเจริญเติบโตหลังเก็บรักษา 8 เดือน

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
นําเสนอผลงานในที่ประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
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17. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง
ไฮเดรนเยียเปนไมประดับที่ไดรับความนิยมในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา สําหรับในประเทศไทยนิยมปลูกเปน
ไมกระถางและจําหนายในประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงปรับปรุงพันธุไฮเดรนเยียไดสายพันธุใหม จํานวน
3 สายพันธุ ไดแก ไฮเดรนเยียรหัส 027, 031 และ U1 ปจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกไฮเดรนเยียสายพันธุรหัส 031 แลวจํานวน
19 ราย แหลงปลูกหลักอยูที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแกนอย จังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณผลผลิตไฮเดรนเยีย 289,918 ชอ มูลคา 4,039,462 บาท และผลผลิตไฮเดรนเยียกระถาง
1,066 กระถาง มูลคา 267,256 บาท การผลิตไฮเดรนเยียในปจจุบนั มีทงั้ ในรูปแบบไมกระถางและไมตดั ดอก แตในประเทศไทย
มีการผลิตคอนขางนอยและพบปญหาเรือ่ งอุณหภูมทิ ยี่ งั ไมเหมาะสมสําหรับการกระตุน ใหเกิดตาดอกพรอมกัน จํานวนชอตอ
กระถางนอย เทคนิคการผลิตตนเพือ่ ใหจาํ นวนกิง่ ตอกระถางยังมีคณ
ุ ภาพตํา่ รวมถึงการผลิตไฮเดรนเยียตัดดอกทีย่ งั ไมแนนอน
เชน มีจํานวนดอกมากในชวงที่ตลาดมีความตองการนอย การตัดแตงกิ่ง และสีของดอกที่ไมตรงตามความตองการตลาด
ตลอดจนการจัดการเพื่อใหดอกบานในชวงที่มีตลาดตองการมาก อีกทั้งอุณหภูมิที่เปนปจจัยสําคัญตอการสรางตาดอก
หากสามารถกระตุนการสรางตาดอกของไฮเดรนเยียไดตามระยะเวลาที่กําหนด จะสามารถผลิตตนไฮเดรนเยียไดตลอดทั้งป
ในป พ.ศ. 2563 จึงศึกษาผลของอุณหภูมิตํ่ารวมกับการใหสารจิบเบอเรลลินตอการกระตุนใหเกิดตาดอกของไฮเดรนเยีย
อุณหภูมิตํ่าตอการชักนําใหเกิดตาดอกของไฮเดรนเยีย และผลของสารเคมีตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของ
ไฮเดรนเยีย เพือ่ บังคับใหไฮเดรนเยียสรางตาดอกและออกดอกไดตลอดทัง้ ป สงผลใหเกษตรกรในพืน้ ทีข่ องมูลนิธโิ ครงการหลวง
และ สวพส. สามารถนําเอาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียเปนไมกระถางที่มีคุณภาพ ใหผลผลิตและจําหนาย
ไดตลอดทั้งป นํามาซึ่งรายไดและมีความมั่นคงทางอาชีพตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาผลของอุณหภูมิรวมกับการใหสารจิบเบอเรลลินตอระยะเวลา 2 ระยะ (30 และ 60 วัน)
ตอการกระตุนใหเกิดตาดอกของไฮเดรนเยีย
ไฮเดรนเยียที่ผานการเก็บที่หองควบคุมอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 1 เดือน มีแนวโนมที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตไฮเดรนเยียเปนไมกระถางที่มีคุณภาพ โดยมีตนที่สมบูรณและกะทัดรัด มีเสนผาศูนยกลางดอกขนาดใหญ
และใชระยะเวลาสั้นในการกระตุนตาดอก (ออกเร็ว) นอกจากนี้พบวาทุกวิธีมีเปอรเซ็นตการออกดอก 100 เปอรเซ็นต
2. การศึกษาผลของอุณหภูมกิ ลางวันและกลางคืนทีต่ า งกัน 2 ระดับ ตอการชักนําใหเกิดตาดอก 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
สมบูรณและกะทัดรัดเหมาะสําหรับเปนไมกระถาง มีเสนผานศูนยกลางดอกขนาดใหญ ใชระยะเวลาสัน้ ในการกระตุน ตาดอก
(ออกเร็ว) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และทุกวิธีมีเปอรเซ็นตการออกดอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต
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ภาพที่ 69 ไฮเดรนเยียที่ผานการเขาตู
ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 1 เดือน

ภาพที่ 70 ไฮเดรนเยียที่ผานการเขาตู
ที่อุณหภูมิ 28/15 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 2 เดือน

ภาพที่ 71 ไฮเดรนเยียที่ผานการราดดวย
สารโพแทสเซียมคลอเรตที่ความเขมขน
500 มิลลิกรัมตอลิตร

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
วิธีการบังคับการออกดอกของไฮเดรนเยียกระถาง คือ การเก็บที่หองควบคุมอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
เปนระยะเวลา 1 เดือน
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายไฮเดรนเยียกระถาง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
นําเสนอผลงานในที่ประชุมโครงการหลวงหรือตีพิมพในวารสารระดับชาติ
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
สงมอบวิธีการการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสงเสริมใหแกเกษตรกรปลูกจําหนาย
ในเชิงพาณิชย

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

75

18. โครงการวิจัยสารชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืช
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
มูลนิธโิ ครงการหลวง และ สวพส. สงเสริมใหเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ใชสารชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีในการปองกัน
กําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชภายใตระบบการทําเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยนําพรรณพืชและจุลินทรียที่มีประโยชน
ไปวิจยั เปนผลิตภัณฑหลากหลายรูปแบบ ป พ.ศ. 2563 ซึง่ เปนงานวิจยั ตอเนือ่ งไดแบงเปน งานวิจยั ผลิตภัณฑใหม และงานวิจยั
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑเดิม ขั้นตอนการวิจัยไดอางอิงประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียน
สารชีวภัณฑและฟโรโมน (วัตถุอันตราย ประเภทที่ 2) ทั้งนี้ผลงานวิจัยจะถูกสงมอบใหมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑชีวภาพและสารทดแทนสารเคมีเกษตรจากผลงานวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชย
1.1 วิธผี ลิตชีวภัณฑเชือ้ ราสาเหตุโรคแมลง 2 ชนิด เพือ่ ลดการเกิดคราบบนตนพืชและไมอดุ ตันหัวฉีด ดําเนินการ
โดยหัวเชือ้ รา Metarhizium anisopliae ไอโซเลท 4849 กําจัดหนอน 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) ไดตนแบบชีวภัณฑผงละลายนํ้า 2.06×107 โคโลนีตอมิลลิลิตร สวนหัวเชื้อรา 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) ไดตนแบบชีวภัณฑผงละลายนํ้า 1.25×107 โคโลนีตอมิลลิลิตร ซึ่งละลายนํ้าไดดี
และมี pH เปนกลาง รวมทัง้ ยังคงประสิทธิภาพกําจัดหนอนกระทูแ ละเพลีย้ ไฟในหองปฏิบตั กิ ารรอยละ 100 หลังฉีดพน 7 วัน
1.2 วิ ธี ผ ลิ ต ชี ว ภั ณ ฑ แ บบเม็ ด ละลายนํ้ า เพื่ อ ปลดปล อ ยฤทธิ์ ใ นดิ น ต อ เนื่ อ ง โดยนํ า หั ว เชื้ อ แอคติ โ นมั ย ซี ส
Streptomyces sp. ไอโซเลท GAR 1 ปองกันโรคโคนเนารากเนาทีเ่ กิดจากรา Pythium aphanidermatum ใชอาหารเหลว
แปงถั่วเหลือง ผสมกับวัสดุรองรับ Talcum Kaolin และ Glucose อัตราสวน 1:4 (w/w) ไดตนแบบชีวภัณฑความเขมขน
1.62×1010 cfu/ml ตนทุนคาสาร 124.50 บาทตอกิโลกรัม แตประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคอยูระดับตํ่า
2. การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑชีวภาพกําจัดวัชพืชสําคัญบนพื้นที่สูง
ไดตนแบบชีวภัณฑที่ผลิตจากสารสกัดตนสะระแหนเขมขนมีฤทธิ์กําจัดวัชพืชผักโขม ตีนตุกแก และหญาตีนกา
มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช และไมสงผลทําใหการเจริญเติบโตของตนกลาคะนาและกวางตุงผิดปกติ (ระดับตํ่า)
รวมทั้งไมทําใหตนกลายาสูบใบใหญแสดงอาการใบไหม (ชุดควบคุม) การเจือจางสารสกัดในนํ้าสัดสวนรอยละ 10 สามารถ
ยับยั้งการงอกและสรางความผิดปกติใหกับวัชพืชทั้ง 3 ชนิดไดดีทั้งระยะกอนและระยะหลังเมล็ดวัชพืชงอก
3. การวิจัยและปรับปรุงตนแบบชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือบนพื้นที่สูง
ไดตน แบบชีวภัณฑปอ งกันกําจัดโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือทีผ่ ลิตจากหัวเชือ้ แบคทีเรีย 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 มีความเขมขนเชื้อ 1.10×105 cfu/ml
และประสิทธิภาพการยับยัง้ โรคเหลือสูงสุด 49 เปอรเซ็นต ในระดับหองปฏิบตั กิ าร วิธคี ลุกผงชีวภัณฑกบั วัสดุเพาะกลา สัดสวน
0.04:1 หรือคลุกผงชีวภัณฑกับเมล็ดตามดวยโรยรอบโคนตนหลังยายปลูก 7 วัน อัตรา 15 กรัมตอ 1 ตน ใหผลในการควบคุม
โรคจาก 4 เชื้อสาเหตุ 70-85 เปอรเซ็นต ใกลเคียงกับการใชสารเคมีอิทริไดอะโซลผสมควินโตซีน 85 เปอรเซ็นต
4. การประเมินคุณภาพสารชีวภัณฑและสารทดแทนสารเคมีเกษตรจากผลงานวิจยั รวมกับเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
กระบวนการผลิตและประสิทธิภาพผลิตภัณฑอยูในเกณฑดี ดังนี้ (1) การใชชีวภัณฑ อัตรา 200 กรัมตอนํ้า
20 ลิตร หรือสารเคลือบ citric 2 กรัม หรือชีวภัณฑรว มกับสารเคลือบ 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 ทั่วบริเวณแปลงทดสอบในรมพบมอดเจาะผลกาแฟเขาทําลายระยะกอนเก็บเกี่ยวผลผลิตนอยสุด
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. การวิจยั และพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสารดึงดูดผีเสือ้ หนอนเจาะผลไม Citripestis sagittiferella บนพืน้ ทีส่ งู
ตนแบบสารลอดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไมผลิตจากสารเคมีสังเคราะหกลุมแอลกอฮอลผสมสารกลุมเทอรพีน
กลิ่นผลไม 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 ในการยับยั้งเชื้อรา Plasmopara viticola สาเหตุโรครานํ้าคางขององุน
บนพื้นที่สูง

ภาพที่ 72 ตนแบบสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคทางดิน

ภาพที่ 73 เสนใยของรากําจัดมอดบริเวณกนผลกาแฟ
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการผลิตชีวภัณฑรูปแบบใหม จํานวน 3 วิธี ไดแก (1) ชีวภัณฑผงละลายนํ้าที่ผลิตจากเชื้อรา M. anisopliae
ไอโซเลท 4849 กําจัดหนอน (2) ชีวภัณฑผงละลายนํ้าที่ผลิตจากเชื้อรา B. bassiana ไอโซเลท 5335 กําจัดเพลี้ย
และ (3) ชีวภัณฑเม็ดละลายนํ้าที่ผลิตจากเชื้อแอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ไอโซเลท GAR 1 ปองกันโรค
โคนเนารากเนา
2. ตนแบบสารชีวภัณฑเกษตร 4 ชนิด ไดแก (1) ชีวภัณฑจากสารสกัดตนสะระแหนกาํ จัดวัชพืช (2) ชีวภัณฑผงละลายนํา้
ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย ไอโซเลท FT2 MTR13 และ HRS8 ปองกันโรคทางดินของพืชตระกูลคะนาและมะเขือ
(3) สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทูผัก Spodoptera litura และ (4) สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม Citripestis
sagittiferella
3. สายพันธุจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรครานํ้าคางขององุน จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก
ไอโซเลท PD-VVL01 และ NK-CSL02
4. ผลการทดสอบกระบวนการผลิตสารชีวภัณฑเกษตรและสารดึงดูดแมลงจากผลงานวิจยั จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ไดแก
(1) ชีวภัณฑเชื้อรา B. bassiana สาเหตุโรคของมอดเจาะผลกาแฟ (พีพี-เบ็บ) (2) ชีวภัณฑปองกันโรคผลเนา
Colletotrichum ของสตรอวเบอรรี (3) สารเคลือบปองกันโรคผลเนา Colletotrichum ของสตรอวเบอรรี และ
(4) สารลอดึงดูดดวงหมัดผักแถบลายของผักกาด (พีพี-ดวงหมัดผัก)
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรนําสารชีวภัณฑและฟโรโมนไปใชเพาะปลูกพืชใหปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ โดยลดปริมาณการใชสารเคมี เชน
สารปองกันกําจัดโรคพืช คารเบนดาซิมและอีทริไดอะโซลผสมควินโทซีน สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช คลอไพริฟอส
ไซเปอรเมทริน อะบาเม็กติน สารเคมีกําจัดวัชพืชไกลโฟเสทและพาราควอต ที่ใชกับพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
อยางนอย 6 ชนิด
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) ศึกษาอายุเก็บรักษาตอเนื่องและปรับปรุงคุณภาพตนแบบชีวภัณฑเชื้อรา 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 เพื่อใชเปนขอมูล
การขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
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19. โครงการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงไกพื้นเมืองที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง
เกษตรกรไทยนิยมเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนอาหารโปรตีนในครัวเรือนหรือจําหนายในชุมชน
และใชสําหรับประกอบพิธีกรรมตางๆ ของแตละกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง ในปจจุบันเนื้อไกพื้นเมืองไดรับความนิยมบริโภค
มากกวาไกเนื้อที่วางขายในทองตลาด เนื่องจากมีเนื้อแนน รสชาติอรอย แตไกพื้นเมืองยังมีขอจํากัดของการเลี้ยงในเรื่อง
การเจริญเติบโตทีต่ าํ่ ในทางกลับกันไกพนื้ เมืองถือวามีความทนทานตอสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงบนพืน้ ทีส่ งู ทนทานตอโรค
ทนตอสัตวรบกวนอื่นๆ และสามารถฟกไข เลี้ยงลูกไดดี จึงเปนขอดีที่ทําใหสามารถสืบทอดแพรพันธุไดเปนจํานวนมาก
ไกพื้นเมืองพบวามีความหลากหลายของสายพันธุ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีการเลี้ยงไกพื้นเมืองกันคอนขางมาก โดยมีการเลี้ยง
แบบปลอยหรือเลีย้ งหลังบานทําใหอตั ราการสูญเสียสูง รวมถึงมีการนําไกพนื้ เมืองตางถิน่ เขามาเลีย้ ง เกิดการผสมพันธุก นั เอง
แบบธรรมชาติ จึงสงผลใหสายพันธุไกพื้นเมืองดั้งเดิมคอยๆ สูญหายไป
ผลการรวบรวมและศึกษาลักษณะสายพันธุไ กพนื้ เมืองใน 10 พืน้ ที่ ป พ.ศ. 2561-2562 ไดแก (1) สายพันธุจ ากบานดง
จังหวัดแมฮองสอน (2) สายพันธุ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (3) สายพันธุบานหวยนํ้ากืน อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
(4) สายพันธุ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (5) สายพันธุบานหาดสมปอย อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (6) สายพันธุ
บานปางแดงใน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (7) สายพันธุด อยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม (8) สายพันธุบ า นยัง้ เมิน อําเภอ
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
ทีใ่ หไขฟองแรกเฉลีย่ 0.7 กิโลกรัม ซึง่ ใหไขฟองแรกทีน่ าํ้ หนักเฉลีย่ 50 กรัม อัตราการฟกออก 50-60 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม
การทดสอบสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองจําเปนตองทดสอบตอเนื่องในระยะพอแมพันธุ เพื่อเก็บขอมูลสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตในรุนลูกตอไป ดังนั้น การศึกษาพันธุไกพื้นเมืองในครั้งนี้จึงศึกษาถึงสมรรถภาพการผลิตและการคัดเลือก
พอแมพันธุที่มีสมรรถภาพดีในการผลิตรุนลูก เพื่อเปนองคความรูในดานการเลี้ยงไกพื้นเมืองใหมีศักยภาพ ขยายผลตองาน
สงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงเลี้ยงไกสําหรับเปนแหลงอาหารโปรตีน ตลอดจนเปนการอนุรักษพันธุไกพื้นเมืองประจําถิ่น
บนพื้นที่สูงของไทยอีกดวย สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. คัดเลือกพอแมพันธุไกพื้นเมืองลักษณะที่ดี จํานวน 3 สายพันธุที่คัดเลือกจากป พ.ศ. 2562 เพื่อทดสอบ
สมรรถภาพการผลิตและคัดเลือกเปนพอแมพันธุในปตอไป
จากป พ.ศ. 2562 ไดคดั เลือกพันธุไ กพนื้ เมืองทีม่ สี มรรถภาพทีด่ ี จํานวน 3 สายพันธุ ไดแก (1) สายพันธุห ว ยนํา้ กืน
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย (2) สายพันธุลี้ จังหวัดลําพูน และ (3) สายพันธุแมฮองสอน ซึ่งจะนําไปทดสอบเลี้ยง
รวมกับเกษตรกร พบวา สมรรถภาพการผลิตของพอแมพันธุที่คัดเลือกทั้งสามสายพันธุใหจํานวนไขทั้งหมด 913 ฟอง
โดยสายพันธุแ มฮอ งสอนใหปริมาณไขมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ สายพันธุห ว ยนํา้ กืน และสายพันธุล ี้ ใหปริมาณไข 306 และ 287 ฟอง
ตามลําดับ (เก็บขอมูลชวงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563) เปอรเซ็นตไขมีเชื้อเฉลี่ยอยูที่ 85.20 เปอรเซ็นต โดยสายพันธุ
แมฮองสอนมีเปอรเซ็นตไขมีเชื้อมากสุด 93.12 เปอรเซ็นต รองลงมาคือสายพันธุหวยนํ้ากืนและสายพันธุลี้ 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
ผลสมรรถภาพการผลิตของไกพื้นเมืองที่เลี้ยงรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง (ภาพที่ 74) พบวาที่อายุไก 16 สัปดาห
สายพันธุหวยนํ้ากืน สายพันธุลี้ และสายพันธุแมฮองสอน มีนํ้าหนักตัวไกเทากับ 870, 890, 1,060 กรัม ตามลําดับ ปริมาณ
อาหารที่กิน 2,250, 2,200 และ 2,500 กรัม ตามลําดับ และสายพันธุแมฮองสอนมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันสูงสุดที่
12 กรัมตอตัวตอวัน รองลงมาคือสายพันธุลี้และสายพันธุหวยนํ้ากืน เทากับ 10 และ 9 กรัมตอตัวตอวัน สําหรับอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว พบวาสายพันธุหวยนํ้ากืน สายพันธุลี้ และสายพันธุแมฮองสอน มีคาเทากับ 2.58, 2.47
และ 2.35 ตามลําดับ

ภาพที่ 74 การนําลูกไกทดสอบเลี้ยงรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 75 การทดสอบเลี้ยงไกรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 76 พอพันธุไกพื้นเมืองฝูงทดแทน

ภาพที่ 77 แมพันธุไกพื้นเมืองฝูงทดแทน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. สายพันธุไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพสําหรับการเลี้ยงเพื่อบริโภคและสงเสริมเปนอาชีพแกเกษตรกร
บนพื้นที่สูง จํานวน 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุหวยนํ้ากืน สายพันธุลี้ และสายพันธุแมฮองสอน
2. วิธีการเลี้ยงไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพสําหรับการเลี้ยงเพื่อบริโภคและสงเสริมเปนอาชีพแกเกษตรกร
คือ เลี้ยงไกสายพันธุที่เจริญเติบโตไดดีเหมาะสมกับพื้นที่ โดยเลี้ยงเปนระยะเวลา 16 สัปดาห ใหอาหารที่ตรงกับ
ความตองการโภชนะตามชวงอายุของไกพื้นเมือง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีสายพันธุไกพื้นเมืองที่เหมาะสมในการเลี้ยงในพื้นที่สูง และสรางเปนอาชีพเสริมใหแก
เกษตรกรบนพื้นที่สูงได
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งผูสนใจ จํานวน 2 ครั้ง
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20. โครงการศึกษาการเลี้ยงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย
งานดานปศุสตั วมลู นิธโิ ครงการหลวงไดสง เสริมการเลีย้ งสัตวปก ตามคูม อื การปฏิบตั กิ ารเลีย้ งสัตวทดี่ บี นพืน้ ทีส่ งู (RPFGAP) และเริม่ มีการวิจยั เพือ่ ผลิตไขไกอนิ ทรีย แตกลับพบปญหาดานอาหารอินทรียท มี่ ตี น ทุนสูง และมีวตั ถุดบิ ทีน่ าํ มาประกอบ
เปนอาหารสัตวอินทรียจํากัด สุคีพและคณะ (2561) ไดศึกษาการผลิตวัตถุดิบพืชอาหารสัตวอินทรีย โดยปลูกพืชอาหาร
สัตวอนิ ทรียใ นพืน้ ทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 ชนิด ไดแก ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ขาวโพด
และขาวสาลี ซึ่งเปนแหลงโปรตีนและพลังงานสําหรับประกอบเปนสูตรอาหารสัตวในระบบอินทรีย ทั้งนี้ขอมูลการนําอาหาร
ไปใชเลีย้ งสัตวในระบบอินทรียบ นพืน้ ทีส่ งู ยังมีขอ มูลทีไ่ มสมบูรณมากนัก งานวิจยั นีจ้ งึ ศึกษาสูตรอาหารสัตวอนิ ทรียท เี่ หมาะสม
ทั้งในสัตวปกและสุกร เพื่อเปนองคความรูสําหรับสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวในระบบอินทรียใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง
กอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด และขยายผลไปสูเกษตรกรที่สนใจอื่นๆ ตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. คัดเลือกชนิดของพืชอาหารสัตวที่ใชเปนวัตถุดิบหลักในสูตรอาหาร
พืชทีเ่ ปนแหลงของโปรตีน ไดแก ถัว่ เหลือง กากงาดําสกัดเย็น ใบกระถินปน พืชทีเ่ ปนแหลงพลังงาน ไดแก ขาวโพด
รําละเอียด ซึ่งศึกษาความตองการโภชนะของสัตวปกและสุกร (Nutrients Requirement) ตามมาตรฐานการใหอาหารสัตว
และคํานวณสูตรอาหารทีเ่ หมาะสมกับสัตวปก และสุกรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และประกอบสูตรอาหารสําหรับสัตวปก
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 มีเปอรเซ็นตมากกวาสูตรที่ 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 และในสูตรอาหารที่ 3 และ 2 มีจํานวนไข
35 และ 30 ฟองตอตัว ตามลําดับ ทั้งนี้การเลี้ยงไกไขในระบบอินทรียสามารถใชสูตรอาหารที่ 3 มีราคากิโลกรัมละ
20.43 บาท ซึ่งมีตนทุนตํ่าสุด
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)
เทากับ 22.50 บาท และสูตรที่ 3 (เสริมกากงาดํา) เทากับ 23.01 บาท เมือ่ ศึกษาอัตราการเปลีย่ นอาหารเปนนํา้ หนักตัว (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
ทั้งนี้สตู รอาหารที่ 1 และ 2 เปนสูตรอาหารที่ใชวัตถุดิบอินทรียเปนสวนผสม จึงทําใหมีราคาสูงกวาสูตรอาหารที่ 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 มีคาสูงกวาสูตรอาหารที่ 3 และ 2 เทากับ 0.55, 0.54 และ 0.50 กิโลกรัมตอตัวตอวัน ตามลําดับ
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ภาพที่ 78 การทดสอบการเลี้ยงไกเนื้ออินทรียรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 79 การทดสอบการเลี้ยงไกไขอินทรียรวมกับเกษตรกร

ภาพที่ 80 การทดสอบการเลี้ยงสุกรในระบบอินทรีย

ภาพที่ 81 การเตรียมอาหารสัตวอินทรีย

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลสมรรถภาพการเลี้ยงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย คือ ขอมูลอัตราการเจริญเติบโต (ADG), อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว (FCR) สําหรับไกไข คือ ขอมูลเปอรเซ็นตไข และเปอรเซ็นตไขมีเชื้อ
2. สูตรอาหารอินทรียสําหรับการเลี้ยงสัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย จํานวน 3 สูตร ไดแก สูตรอาหารไกไข
สูตรอาหารไกเนื้อ และสูตรอาหารสุกร
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีสูตรอาหารอินทรียและขอมูลสมรรถภาพการเลี้ยง
สัตวปกและสุกรในระบบอินทรีย เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตอาหารสัตวอินทรียสําหรับการเลี้ยงสัตวปกและสุกร
ในระบบอินทรีย รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีรายได
จากการทําปศุสัตวอินทรีย อีกทั้งผูบริโภคมีความปลอดภัยในดานการบริโภคเนื้อสัตวอินทรีย
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 ถายทอดความรู และแนวทางการใชประโยชนใหกับนักวิชาการ/นักสงเสริม และเกษตรกรบนพื้นที่สูงของ
มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งผูสนใจ จํานวน 2 ครั้ง
1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร
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21. โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตวของมูลนิธิโครงการหลวง
งานพัฒนาและสงเสริมปศุสตั วของมูลนิธโิ ครงการหลวง มีการสงเสริมเลีย้ งไกกระดูกดํา ไกเบรส รวมไปถึงสุกรลูกผสม
สามสายพันธุ ตลอดจนแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวในรูปแบบของผลิตภัณฑตางๆ เชน ไกกระดูกดําสด ไกเบรสฝรั่งเศสสด
ไกเบรสฝรั่งเศสรมควัน หมูรมควัน ขนมจีบไกกระดูกดํา ขนมจีบหมูดอย ซาลาเปาไสไกเบรส ซาลาเปาไสหมูดอย และไสอั่ว
ไกกระดูกดํา เปนตน
ผลการศึกษาของ สุชนและคณะ (2562) ไดผลิตภัณฑแปรรูปจากสัตวซงึ่ เปนทีย่ อมรับของผูบ ริโภค มีผลิตภัณฑทไี่ ดรบั
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
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อไกเบรสและเนื้อไกกระดูกดํา ใหมีมูลคาเพิ่มและยกระดับใหเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
ชนิดใหม อีกทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑและวิธีการเก็บรักษาเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุผลิตภัณฑ ตลอดจนศึกษาตนทุน
ในการผลิตและการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิดใหม สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาและพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อไกเบรสและเนื้อไกกระดูกดําใหมี
มูลคาเพิ่มและเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปชนิดใหมของมูลนิธิโครงการหลวง
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
บรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑไกยอสูตรปรับปรุงและลูกชิ้นไกเบรส คือ ถุงแบบสุญญากาศ สําหรับ
บรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลี นักเก็ตไกกระดูกดําเฟตาชีส คือ ถาดบรรจุอาหารปดผนึก
และบรรจุภณ
ั ฑทเี่ หมาะสมกับผลิตภัณฑลาซานญาไกกระดูกดําสูตรซอสมะเขือเทศ คือ ถาดบรรจุอาหารปดผนึกแบบพลาสติก
เมือ่ มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ณ อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส พบวา ไกยอสูตรปรับปรุงสามารถวางจําหนายตอเนือ่ งไดตลอด
35 วัน นักเก็ตไกกระดูกดํา เฟตาชีสสูตรเนื้อไกผสมมันเทศญี่ปุนสีมวงเก็บรักษาได 14 วัน สําหรับลูกชิ้นไกเบรสสูตรเห็ดหอม
นมสด ไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลีสูตรหัวหอมและกระเทียม และลาซานญาไกกระดูกดําสูตรซอสมะเขือเทศมีอายุการเก็บ 7 วัน
ซึ่งผลการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารทั้งหมดพิจารณาจากจํานวนยีสต รา จุลินทรีย เนื้อสัมผัส คาสี และความแข็ง
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ภาพที่ 82 การแปรรูปผลิตภัณฑ

ภาพที่ 83 การแปรรูปผลิตภัณฑ

ภาพที่ 84 การทดสอบการชิมผลิตภัณฑ

ภาพที่ 85 การทดสอบการชิมผลิตภัณฑ

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อไกเบรส ไดแก ไกเบรสยอสูตรปรับปรุง ลูกชิ้นไกเบรสสูตรเห็ดหอมนมสด
ไกเบรสเผ็ดซอสเกาหลีสูตรหัวหอมและกระเทียม และผลิตภัณฑจากเนื้อไกกระดูกดํา ไดแก ไกกระดูกดํายอสูตร
ปรับปรุง นักเก็ตไกกระดูกดําเฟตาชีสสูตรเนื้อไกผสมมันเทศญี่ปุนสีมวง ลาซานญาไกกระดูกดําสูตรซอสมะเขือเทศ
2. บรรจุภัณฑอาหารแปรรูปเพื่อลดการสูญเสียและยืดอายุการเก็บรักษา 2 รูปแบบ ไดแก ถุงแบบสุญญากาศ
และถาดบรรจุอาหารปดผนึก วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร คือ เก็บรักษา ณ อุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส
3. ขอมูลตนทุนในการผลิตและการยอมรับของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากไกกระดูกดํา และไกเบรส
1 เรื่อง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ผลิตภัณฑจากไกเบรสและไกกระดูกดํา ในรูปแบบการยอสูตรปรับปรุง ลูกชิน้ ไก ไกเผ็ดซอสเกาหลี นักเก็ตไกเฟตาชีส
และลาซานญาไก มีความเปนเอกลักษณและสรางรายไดใหแกมูลนิธิโครงการหลวง
2. มูลนิธโิ ครงการหลวงมีบรรจุภณ
ั ฑ วิธกี ารและอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมสําหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑจากไกเบรสและ
ไกกระดูกดําที่เหมาะสม
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
นําเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวของงานพัฒนาและสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวของ
มูลนิธิโครงการหลวง
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
การนําผลิตภัณฑจากงานวิจัย ไปเผยแพรในงานขายและตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบการออกราน
และขายเปนผลิตภัณฑทดสอบจากงานวิจัย
3. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
สงมอบผลิตภัณฑ จํานวน 5 ผลิตภัณฑ ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง
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22. โครงการเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) เพื่อเปนพอแมพันธุในสภาพ
การเลี้ยงบนดอยอินทนนท ประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชเสาวนียใหกรมประมงหา
พันธุป ลาทีส่ ามารถเลีย้ งไดบนดอยหรือในทีท่ มี่ อี ากาศหนาวเย็นมาเพาะเลีย้ งเพือ่ สรางอาชีพและรายไดใหกบั ชาวเขาบนพืน้ ทีส่ งู
ซึง่ ปกติทวั่ ไปบนพืน้ ทีท่ มี่ อี ากาศหนาวเย็นจะไมสามารถเลีย้ งปลาเมืองรอนทัว่ ไปได กรมประมงจึงมีการนําเขาไขปลาไซบีเรีย่ น
สเตอรเจียน ระยะมีจดุ ตา (Eyed stage) จากประเทศเยอรมนี มาทดลองฟกในประเทศไทยครัง้ แรก โดยดําเนินการทดลองเลีย้ ง
ที่หนวยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท พบวา ไขปลาระยะนี้ฟกภายใน 2-5 วัน ในสภาพการฟกที่อุณหภูมินํ้าเฉลี่ย
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
การทดสอบการเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ทั้งกลุมประชากรรัสเซียและเยอรมนีในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท
พบวา ลูกปลาทั้งสองกลุมประชากรสามารถเจริญเติบโตไดดี โดยปลาเพศผูสามารถสรางนํ้าเชื้อเมื่ออายุ 4-5 ป และปลา
เพศเมียเริ่มสรางไขเมื่ออายุ 6-7 ป หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2558 ทําการเพาะพันธุจากปลาทั้งสองกลุมประชากร โดยใช
พอพันธุปลากลุมประชากรเยอรมนีและแมพันธุปลากลุมประชากรรัสเซีย ไดลูกปลารุนแรก (F1) ซึ่งปจจุบันมีอายุ 3.5 ป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มูลนิธิโครงการหลวงไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการ
ศึกษาการเลีย้ งปลาไซบีเรีย่ น สเตอรเจียนรุน ลูก (F1) เพือ่ เปนพอแมพนั ธุใ นสภาพการเลีย้ งบนดอยอินทนนท โดยปลาทดลอง
อายุ 4 ป 5 เดือน เปนชวงพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุท พี่ บในชวงระยะที่ 1-3 ระยะนีไ้ ขและนํา้ เชือ้ ยังไมสมบูรณ ไมสามารถ
ใชในการผลิตไขปลาคาเวียรและการเพาะพันธุไ ด ดังนัน้ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองเลีย้ งตอ เพือ่ ปลาจะไดมกี ารพัฒนาตอไปถึง
ระยะสุดทายซึ่งไขแก (stage 4-5) และนํ้าเชื้อสมบูรณ (active sperm) ไวใชในการเพาะพันธุเพื่อผลิตลูกปลาและใชผลิต
คาเวียรตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
การศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุของปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน
รุนลูก (F1) ในสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูงของประเทศไทย
การทดลองเลี้ยงปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) เพื่อเปนพอแมพันธุในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท
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
ของอวัยวะสืบพันธุอ ยูใ นชวงระยะที่ 1-4 ซึง่ ระยะที่ 1-3 เปนระยะทีไ่ มสามารถใชในการผลิตไขคาเวียรและทําการเพาะพันธุไ ด
สําหรับพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุระยะที่ 4 สามารถใชในการผลิตไขคาเวียรไดแตยังมีอัตราคอนขางตํ่า ซึ่งระยะนี้
เปนการพัฒนาเขาสูระยะที่พรอมสําหรับการเพาะพันธุ แตทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ยังไมใชฤดูกาลผสมพันธุวางไขของ
ปลาสเตอรเจียน จึงควรทําการทดลองตอไปจนถึงฤดูกาลผสมพันธุว างไข ซึง่ อาจจะมีอตั ราพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุข อง
ปลาทดลองในชวงระยะที่ 4 เพิ่มมากขึ้น แลวนําปลาทดลองไปเพาะพันธุเพื่อติดตามผลการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุที่มีตอ
ผลการเพาะพันธุตอไป
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ภาพที่ 86 ปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียนรุนลูก (F1) อายุ 5 ป 8 เดือน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ขอมูลการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย อัตราสวนเพศ และพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุของปลาไซบีเรี่ยน
สเตอรเจียนรุนลูก (F1) จํานวน 1 เรื่อง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวงนําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ไปเลี้ยงและผลิตปลาพอแมพันธุ
สําหรับใชวางแผนผลิตลูกปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงนโยบาย
สงมอบผลงานวิจยั ใหกบั มูลนิธโิ ครงการหลวงเพือ่ นําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาไซบีเรีย่ น สเตอรเจียน ไปเลีย้ ง
และผลิตปลาพอแมพันธุ สําหรับใชวางแผนผลิตลูกปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง
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23. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสําคัญทางการสืบพันธุของประชากร
ปลาเรนโบวเทราตภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท ประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีรับสั่งใหกรมประมงหาพันธุปลาที่สามารถเลี้ยง
ไดบนดอยหรือในทีท่ มี่ อี ากาศหนาวเย็นมาเพาะเลีย้ ง เพือ่ สรางอาชีพและรายไดใหกบั ชาวเขาบนพืน้ ทีส่ งู จึงมีการนําเขาลูกปลา
เทราตจากประเทศแคนาดา มาทดลองเลี้ยงที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา เมื่อเลี้ยงที่นํ้า
อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ลูกปลาตายทั้งหมด ตอมาในป พ.ศ. 2518 จึงนําไปทดลองเลี้ยงที่หนวยวิจัยประมงบนพื้นที่สูง
ดอยอินทนนท พบวา ลูกปลาสามารถเจริญเติบโตไดที่ขนาด 475 กรัม แตมีอัตราการรอดตํ่า ดังนั้น ในป พ.ศ. 2541 มูลนิธิ
โครงการหลวงรวมกับกรมประมงจึงมีการวิจัยการเลี้ยงปลาเรนโบวเทราตในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนทขึ้น โดยมีการ
คัดพันธุปลาที่เหมาะสมเพื่อใชเปนพอแมพันธุ ไดลูกปลารุนแรกในเดือนธันวาคม 2542 จํานวน 3,300 ตัว ใชเวลาเลี้ยง
ประมาณ 6-7 เดือน ก็มีขนาดตลาดที่นิยมบริโภค (นํ้าหนัก 250-300 กรัม) ทําใหประเทศไทยไดเปรียบเรื่องระยะเวลา
การเลี้ยงที่สั้นกวาตางประเทศ ซึ่งใชระยะเวลาเลี้ยงถึง 18 เดือน นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่หนาวเย็นของ
ดอยอินทนนทยงั เหมาะสมตอการเลีย้ งปลาเรนโบวเทราต ทําใหสามารถเลีย้ งไดตลอดปอกี ดวย สําหรับมูลคาจากการจําหนาย
ปลาเรนโบวเทราต ในระหวางป พ.ศ. 2560-2561 กองทุนโครงการประมงไดสงผลผลิตใหฝายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง
ทัง้ ในรูปแบบของปลาสดและปลารมควันมีผลผลิตรวมทัง้ สิน้ 22,923.10 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 7,593,473.28 บาท นอกจากนี้
ในป พ.ศ. 2560 ภายใตความรวมมือระหวางมูลนิธโิ ครงการหลวงกับกระทรวงเกษตรของประเทศภูฏาน มูลนิธโิ ครงการหลวง
ไดมอบพันธุปลาไซบีเรี่ยน สเตอรเจียน ใหแกศูนยวิจัยประมงเมือง Haa ประเทศภูฏาน และมูลนิธิโครงการหลวงไดรับมอบ
ไขปลาเรนโบวเทราตในระยะมีจดุ ตา (Eyed stage) จากประเทศภูฏาน เพือ่ ใชในการเลีย้ งเปรียบเทียบและปรับปรุงพันธุเ ดิม
ที่ใชมานานใหดียิ่งขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มูลนิธโิ ครงการหลวงไดรบั ทุนอุดหนุนงานวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในการ
ศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะสําคัญทางการสืบพันธุของประชากรปลาเรนโบวเทราตภูฏานบนพื้นที่สูง เปนการศึกษา
การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เลี้ยงปลา
ขนาด 133.27 กรัม จนไดขนาดตลาดนํ้าหนัก 250-300 กรัม และระยะที่ 2 เลี้ยงปลาขนาดตลาดจนถึงวัยเจริญพันธุ ทั้งนี้
เพือ่ ใหการศึกษามีความตอเนือ่ งมีขอ มูลครบสมบูรณเกีย่ วกับปลากลุม นี้ จําเปนตองมีการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะ
สําคัญทางการสืบพันธุของประชากรปลาเรนโบวเทราตภูฏานที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อจะไดใชเปรียบเทียบกับกลุมปลาเรนโบวเทราตเดิมที่มีอยู หากพบวามีคุณลักษณะดีก็จะไดใชในการปรับปรุงพันธุเดิม
ที่มีอยูตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
การศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกพอแมพันธุปลาเรนโบวเทราต 2 กลุมประชากร คือ ปลาเรนโบวเทราต
กลุมประชากรภูฏานและกลุมประชากรอินทนนทเดิม (F7) ในบอเลี้ยงบนดอยอินทนนท
การศึกษาแบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก
1. การเจริญเติบโต การศึกษาระยะที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกพอแมพนั ธุป ลาเรนโบวเทราต 2 กลุม ประชากร
ไดแก กลุม ประชากรภูฏานและกลุม ประชากรอินทนนทเดิม (F7) เลีย้ งปลาดวยอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยนํา้ ระดับโปรตีน
ไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต ระดับไขมันไมนอยกวา 7 เปอรเซ็นต ผสมนํ้ามันปลา 5 เปอรเซ็นต สไปรูไลนา 1 เปอรเซ็นต
และแอสตาแซนทิน 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา นํ้าหนักเฉลี่ยสุดทาย ความยาวเฉลี่ยสุดทาย
นํ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาทั้งสองกลุมประชากรเพศผูและเพศเมียแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อัตรารอดตายของปลาสองกลุมประชากรเทากับ 98.61±2.41 และ 100.00±0.00
เปอรเซ็นต สําหรับคุณภาพนํ้าอยูในเกณฑที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของปลาเรนโบวเทราต
2. การเจริญเติบโต การศึกษาระยะที่ 2 การเลี้ยงปลาเรนโบวเทราตเพศผูและเพศเมียในหองควบคุมอุณหภูมินํ้า
และชวงแสงเพื่อเตรียมการเพาะพันธุศึกษาเปรียบเทียบความสมบูรณเพศของปลากลุมประชากรภูฏานและกลุมประชากร
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อินทนนทเดิม (F7) อายุ 2 ป และ 3 ป (ภาพที่ 87) ควบคุมอุณหภูมินํ้าไมเกิน 12 องศาเซลเซียสและควบคุมชวงแสง
เมือ่ วิเคราะหขอ มูลทางสถิติ พบวา ปลาเรนโบวเทราตอายุ 2 ป อัตราความสมบูรณเพศแบบรวมเพศ อัตราความสมบูรณเพศ
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 ตรวจสอบนํ้าเชื้อปลาเพศผู
พบวา ระยะเวลาทีส่ เปรม เคลือ่ นทีเ่ ทากับ 29.00±2.77 และ 26.44±3.26 วินาที การเคลือ่ นทีข่ องสเปรม อยูท รี่ ะดับ 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
อินทนนทเดิม (F7) สรุปไดวา ทัง้ สองกลุม ประชากรมีการเจริญ
เติบโตไมแตกตางกันในสภาพการเลี้ยงบนดอยอินทนนท
ประเทศไทย และการศึกษาการเลี้ยงปลาเรนโบวเทราต
เพศผูและเพศเมียในหองควบคุมอุณหภูมินํ้าและชวงแสง
เพื่อเตรียมการเพาะพันธุ ระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง สรุปไดวา
ปลาเพศผูอ ายุ 2 ป และ 3 ป เจริญพันธุไ ดเร็วกวาปลาเพศเมีย
และปลาอายุ 3 ป มีอัตราความสมบูรณเพศสูงกวาปลาอายุ
2 ป ทั้งสองกลุมประชากร ดังนั้น ปลาเรนโบวเทราตอายุ
3 ป เหมาะสมสําหรับเปนพอแมพันธุเพื่อใชในการเพาะพันธุ
ภาพที่ 87 ตรวจสอบการเจริญเติบโตดวยการวัดความยาว
ปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏาน
(ภาพที่ 88)

ภาพที่ 88 ความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของปลาเรนโบวเทราต โดยการสังเกตจากลักษณะภายนอกปลาเพศผู
จะเรียวยาวกวาปลาเพศเมีย ลักษณะปากปลาเพศผูมีสวนของขากรรไกรลางเรียวแคบและยื่นยาวกวาขากรรไกรบน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ขอมูลการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานเพื่อนํามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต จํานวน 1 เรื่อง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวงนําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากรภูฏานไปเลี้ยงและผลิต
พอแมพันธุ เพื่อนําไปสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงเลี้ยงเพื่อสรางรายได
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงนโยบาย
สงมอบผลงานวิจัยใหกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําขอมูลการเจริญเติบโตของปลาเรนโบวเทราตกลุมประชากร
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
ศูนยฯ สะโงะ ตอมาในป พ.ศ. 2555-2556 ประสบปญหาผลผลิตพืชสมุนไพรลนตลาด มีปริมาณผลผลิตพืชสมุนไพร 4-5 ตันสด
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) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2562) ไดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ผลการดําเนินงานโครงการระยะที่ 1 ไดพัฒนาเตาอบระบบลมรอนดวยกลไกการพาความรอน
แบบการพา จํานวน 3 เครื่อง เพิ่มการอบแหงผลผลิตสมุนไพรเปน 30-40 ตันสดตอป ทําใหสามารถอบแหงผลผลิต
ดอกคารโมมายล ดอกเกกฮวย และสมุนไพรไดทั้งหมด ประกอบกับฝายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงมีความตองการผลิตภัณฑ
ดอกคารโมมายล ดอกเกกฮวย และพืชสมุนไพรมากขึ้น 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
ผลผลิตสมุนไพรสดเสียหายจากการอบแหงไมทันเนื่องจากกําลังการผลิตของเครื่องอบแหงลมรอนนอยกวาปริมาณผลผลิต
สมุนไพรที่เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองขยายกําลังการผลิตสมุนไพรอบแหงมากกวา 70 ตันสดตอป ในโครงการระยะที่ 2
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการอบแหงแบบ multi stage drying ระบบควบคุมการอบแหงแบบ PID-controller ซึง่ จะชวยควบคุม
อุณหภูมิการอบและพัฒนาตนแบบเครื่องอบแหงระบบถาดหมุน 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 และสมุนไพรอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ 170 ตันสดตอป และเมือ่ รวมกับเครือ่ งอบแหงลมรอนทีศ่ นู ยฯ สะโงะ
มีจํานวน 6 เครื่อง จะสามารถรองรับปริมาณผลผลิตไดมากถึง 250 ตันสดตอป ชวยลดการสูญเสียพืชสมุนไพรสดที่รอการ
อบแหง รวมทั้งสามารถสงเสริมใหเกษตรกรที่สนใจปลูกเพิ่มไดมากขึ้น และมีเตาอบแหงที่ไดมาตรฐานชวยยกระดับ
กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพรสูการขอรับรองกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนสรางรายไดใหกับเกษตรกร
ของศูนยฯ สะโงะ และสามารถขยายผลในเชิงพาณิชยตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
การพัฒนาเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัม
1. การวิเคราะหสมดุลมวลความชืน้ ในระหวางการอบแหงดอกเกกฮวยและดอกคารโมมาย ปริมาณ 500 กิโลกรัมสด
ความชื้นเริ่มตน 86.5 %w.b. อบแหงที่ความชื้นสุดทาย 8 %w.b. ได 73.5 กิโลกรัมแหง ปริมาณความชื้นที่ระเหยในระหวาง
การอบแหง 426.62 กิโลกรัม ใชเวลาในการอบแหงดอกเกกฮวยและดอกคารโมมายเบื้องตน 13 ชั่วโมง
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2. การออกแบบเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัม ในลักษณะของแนวคิด (Conceptual
design) และการออกแบบในลักษณะทีก่ อ ใหเกิดรูปราง (Embodiment design) โดยพัฒนาจากเครือ่ งอบลมรอนแบบอุโมงค
ลมรอน มีหองอบแหงภายในเทากับ 1.0×5.0×1.6 ตารางเมตร ทั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องการกระจายลมรอนไมสามารถปรับ
กระแสการไหลแบบราบอยางเต็มรูปแบบ และความยุง ยากในการนํารถเข็นเขาไปในระบบ จึงไดปรับเปลีย่ นใหมปี ระตูสาํ หรับ
นํารถเข็นบรรจุวัตถุดิบเขาและออกดานขางเปน 5 ประตู และเพิ่มระบบเรงการไหลเวียนอากาศภายในหองอบแหง
โดยติดตั้งระบบดูดอากาศดวยพัดลมขนาด 20 นิ้ว 3 จุด ภายในหองอบแหง เพื่อชวยดึงอากาศชื้นออกจากระบบไดเร็วขึ้น
และเปนระบบเปาเย็นหลังจากอบแหงเสร็จกอนบรรจุใสถุง รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาชิ้นสวนของเครื่องอบแหงใหม
(ภาพที่ 89)
3. การวางไดอะแกรมการทํางานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ เพื่อควบคุมระบบการทํางานของระบบอัตโนมัติ
และการเขียน PLC-code เพื่อควบคุมการทํางาน แบงเปน ระบบควบคุมแหลงควบคุมการทําความรอน ระบบไหลเวียน
ลมรอน ระบบการตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกคาอุณหภูมิตางๆ รวมทั้งจัดทําบัญชีวิศวกรรม (BoQ: Bill of Quantities)
แสดงราคากลางของชิ้นสวนของสวนประกอบทางวิศวกรรมของเครื่องอบแหงลมรอน

ภาพที่ 89 แบบรางและการออกแบบในลักษณะของแนวคิดของเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัม

ภาพที่ 90 ดอกเกกฮวยอบแหง และดอกคารโมมายลอบแหง

4. การติดตั้งเครื่องอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ดวยกลไกการพาความรอนแบบการพา ขนาด 500 กิโลกรัม
ตอครั้ง และทดสอบการทํางานของเครื่องดวยการอบแหงดอกเกกฮวย และดอกคารโมมายล (ภาพที่ 90) พบวา สภาวะ
ที่เหมาะสมในการอบแหงดอกเกกฮวยที่ผานการลวก (สภาวะในการลวก ไอนํ้าที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา
2.74 นาที และชัน้ ความหนาของดอกเกกฮวยอยูท ี่ 2.0 เซนติเมตร) อุณหภูมใิ นการอบแหงเทากับ 70 องศาเซลเซียส มีอตั ราเร็ว
ของลมรอนเทากับ 1 เมตรตอวินาที และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงดอกคารโมมายล เทากับ 60 องศาเซลเซียส
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รวมทั้ ง สามารถลดต น ทุ น ในการอบแห ง ดอกเก ก ฮวยจาก 430 บาท เหลื อ 392 บาท (ลดลง 9.69 เปอร เ ซ็ น ต )
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. คูมือการใชงานของเครื่องอบแหงลมรอน (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 และสามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการสงเสริมเกษตรกร 250 ราย เปน 750 ราย
ชวยใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้นสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง รวมทั้งยกระดับ
กระบวนการแปรรูปพืชสมุนไพร ชาดอกไมอบแหงใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และโอกาสทางการตลาดของผลิตผลเกษตร/สินคาแปรรูปสมุนไพร ชาดอกไมอบแหงบนพื้นที่สูง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
เกษตรกรและเจ า หน า ที่ ข องศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงสะโงะและพื้ น ที่ ส  ง เสริ ม ที่ มี ก ารปลู ก ดอกเก ก ฮวย
และดอกคารโมมายลสด ใชเครือ่ งอบแหงลมรอน (Tunnel dryer) ขนาด 500 กิโลกรัมตอครัง้ ตอ 12 ชัว่ โมง ในการแปรรูป
สมุนไพร ชาดอกไมอบแหง สามารถอบแหงไดวันละ 1 ตันสด ไดผลผลิตสมุนไพรอบแหง 140 กิโลกรัมแหงตอวัน
ชวยลดการสูญเสียผลผลิตสด และรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไดมากถึง 170 ตันสดตอป จากการขยาย
การสงเสริมเกษตรกร รวมทั้งสามารถเปนเครื่องตนแบบในการนําไปขยายผลตอได
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แผนงานที่ 3
การวิจัยเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน
บนพื้นที่สูง

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

การวิจัยเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

ตลอดระยะเวลากวาทศวรรษที่ผานมา การสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สงผลใหครัวเรือนนํารองสามารถพัฒนาความมั่นคงดานอาหาร การสรางอาชีพและ
รายได รวมพลังทางสังคม และการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม การวิจัยในป พ.ศ. 2563
จึงมุงเนนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของการปรับเปลี่ยนทั้งรายบุคคลโดยการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
เกษตรกรผูน าํ ทีส่ ามารถพัฒนาอาชีพและรายไดบนฐานความรู ปจจัยและเงือ่ นไขความสําเร็จของกลุม สถาบันเกษตรกร
ในรูปแบบตางๆ การขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นดวยแผนพัฒนาชุมชน และชุดความรูระบบเกษตรกรรมทางเลือก
บนพืน้ ทีส่ งู อันจะนําไปสูก ารยกระดับเกษตรกรและกลุม สถาบันเกษตรกรในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ใหมีความรู ทักษะ และระบบการเรียนรูรวมกัน โดยผานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสงผลใหเกิดพลังสรางสรรค
ของชุมชนบนพื้นที่สูงในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจริงในการแกปญหาและยกระดับการพัฒนาตนเอง
และทองถิ่นใหมีความสามารถในการแขงขัน พึ่งตนเอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที

1. โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน
สวพส. ไดพฒ
ั นาเกษตรกรผูน าํ ในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ใหมคี วามรูค วามสามารถในดานตางๆ จํานวนกวา 909 ราย ประกอบดวย
Smart Farmer จํานวน 426 ราย และกําลังพัฒนาสูก ารเปน Smart Farmer อีกจํานวน 483 ราย รวมถึงสงเสริมการรวมกลุม
เปนสถาบันเกษตรกรที่จัดการผลผลิตและการตลาด 78 กลุม ประกอบดวย สหกรณ 9 แหง วิสาหกิจชุมชน 30 กลุม
เตรียมสหกรณ 7 กลุม และกลุม พึง่ ตนเอง 32 กลุม การศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูน าํ เกษตรกรรุน ใหมทมี่ อี ายุระหวาง
17-45 ป และปจจัยความสําเร็จของสถาบันเกษตรกรที่มีความเขมแข็งในระดับดีและดีเยี่ยม จะทําใหการพัฒนาเกษตรกร
ผูนําเกษตรกรทั้งในรายบุคคลและกลุมในระยะตอไปมีความแมนยําและเหมาะสมกับชาติพันธุ อายุ และทุนทางมนุษยของ
เกษตรกร ใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและเปนหุนสวนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 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
ครอบครัว สภาพสังคม สิง่ แวดลอม และประสบการณ ทัง้ นีล้ กั ษณะเดนของผูน าํ เกษตรกรมีความแตกตางกันในแตละชาติพนั ธุ
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ดังนี้ กะเหรี่ยง มีความซื่อสัตย อดทน มีความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน อยูอยางพอเพียง ใหความสําคัญตอ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สามารถคิดตอยอดและลงมือทําสิง่ ใหมไดเมือ่ ไดรบั การศึกษาขัน้ สูง คนเมือง
สามารถเรียนรูเ ร็ว ทํางานทีล่ ะเอียดประณีตได มีโอกาสเขาถึงความรู เงินทุน และตลาดหลายชองทาง สนใจการใชเทคโนโลยี
และจะตัดสินใจยอมรับสิง่ ใหมเมือ่ ไดรบั ขอมูลรอบดาน มง กลาเสีย่ ง มีทกั ษะทางการคา กลาเจรจาตอรอง เปนคนชางสังเกต
กระตือรือรนที่จะหาความรูใหม ตองการขอมูลที่แมนยําและฉับไวโดยเฉพาะขอมูลดานการตลาดเพื่อใชในการตัดสินใจ
อาขา กระตือรือรน ซื่อสัตย มุงมั่นทํางานแบบมีเปาหมาย มีทักษะดานการคาและเครือขายกับชาวจีน กลาเสี่ยง 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 เพื่อใหเกษตรกรไมรูสึกโดดเดี่ยวและพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่สูง อยางไรก็ตาม การศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน 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) กลุมเตรียมสหกรณโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสามแลบ และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
บานใหม พบวา สถาบันเกษตรกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีมีองคประกอบที่เขมแข็ง 3 สวนหลัก ประกอบดวย (1) สมาชิก มีความ
สามัคคี มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมกลุม พรอมรับฟงขอคิดเห็นและรวมหาทางแกไขปญหา ตระหนักและปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับของกลุมผูที่มีความรูมีความเสียสละในการชวยเหลือบุคคลอื่นในกลุม และทุกคนคอยสอดสองดูแลกิจการ
ของกลุม ใหดาํ เนินไปไดดว ยดี (2) คณะกรรมการ เปนหัวใจของการขับเคลือ่ นกลุม ตองเปนผูท เี่ สียสละ มีความรู ประสบการณ
นาเชื่อถือ มุงมั่นในการทํางาน ความคิดกาวหนา และควบคุมดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และ (3) หนวยงาน
ภาคี เชน สวพส. กรมสงเสริมสหกรณ เกษตรและสหกรณจังหวัด และหนวยงานทองถิ่น ที่พรอมเปนพี่เลี้ยงคอยใหความรู
ความชวยเหลือ และคําปรึกษาในยามที่กลุมมีปญหา จะทําใหการดําเนินกิจการของกลุมมีความตอเนื่อง
สวนปจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกร 8 แหง คือ การพัฒนาศักยภาพของกลุมเกษตรกรใหมีความรู
ความเขาใจในดานการบริหารจัดการกลุม การผลิตและการตลาด ระบบการเงินและบัญชี การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการดําเนินงานของกลุม การสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและองคความรูจากหนวยงานภายนอก การสรางระบบควบคุม
ภายในที่มีการตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งจุดเนนการพัฒนาของกลุมพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงตอการพัฒนาสถาบันเกษตรกร อยางไรก็ตาม การจะสงเสริมสถาบันเกษตรกรในรูปแบบใดนัน้ จําเปนตองคํานึง
ถึงศักยภาพและความพรอมของเกษตรกร รวมทั้งนโยบายของหนวยงานบูรณาการที่สอดคลองกับ สวพส. เชน กรมสงเสริม
สหกรณ องคการบริหารสวนตําบล และการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรของนักพัฒนาอยางเขมขน ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จะดําเนินการศึกษาตอเนื่องเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะหคูแขงขันทางการตลาด บทบาทของ
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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หนวยงานภายนอกตอการพัฒนากลุมเกษตรกร และกระบวนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่เหมาะสมกับชุมชนในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ภาพที่ 91 ผูนําเกษตรกรรุนใหมที่ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสานและเกษตรประณีต

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของเกษตรกรผูนํารุนใหมอายุระหวาง 17-45 ป ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง จํานวน 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง คนเมือง มง อาขา และเมี่ยน
2. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของสถาบันเกษตรกรที่เปนสหกรณ กลุมเตรียมสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุม
ผูผลิต ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 8 กลุม
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในระดับบุคคลและกลุมจะสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงใหสามารถพึ่งตนเอง และเปนแหลงเรียนรูสําหรับพื้นที่สูง
2. ผูน าํ เกษตรกรทีส่ ามารถประยุกตใชขอ มูล ความรู และเทคโนโลยีในทศวรรษที่ 21 จะชวยสงเสริมใหชมุ ชนสามารถ
ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุมกัน และยกระดับสถานะทางสังคมของประชากรบนพื้นที่สูงซึ่งสวนใหญเปน
ชุมชนที่ดอยโอกาสใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนา ผูนําเกษตรกร เยาวชน และสถาบันเกษตรกรของกลุมชาติพันธุ
บนพื้นที่สูงในระยะตอไป
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การใชประโยชนเชิงวิชาการ
นําองคความรูที่ได ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการศึกษา
กระบวนการพัฒนาผูน าํ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู ทีค่ รอบคลุมกลุม เปาหมาย
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ อายุ เพศ และระดับการพัฒนาของชุมชน เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ยกระดับการพัฒนากลุมผูนําเกษตรกร เยาวชน และสถาบันเกษตรกรใหเปนหุนสวนของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงในระยะตอไป
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2. โครงการศึกษาภูมปิ ญ
 ญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํา้ และปาไมของกลุม ชาติพนั ธุ
บนพื้นที่สูง
กลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง มีความสัมพันธและเชื่อมโยงอยางแนบแนนกับทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จึงมีการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการสั่งสมความรูและ
ประสบการณ ที่สืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน สะทอนออกมาทางระบบความเชื่อที่แตกตางกันไปตามอัตลักษณของกลุม
ชาติพันธุ โดยมีความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษาการสืบทอด
ภูมิปญญาและปจจัยความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จะสนับสนุนการสงเสริม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมที่บูรณาการกับ
ทุนความรูของชุมชน อันจะสงผลใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้
ภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ สวสพ. และโครงการหลวง
15 แหง 5 ชาติพนั ธุ ประกอบดวย กะเหรีย่ ง ปาแป สบโขง ขุนตืน่ นอย อินทนนท วัดจันทร คนเมือง 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 การสังเกตความอุดมสมบูรณของดินดวยวัชพืชของชาติพันธุดาราอั้ง
(3) ระบบการผลิตเพือ่ ยังชีพ เชน ระบบวนเกษตรปาเมีย่ งของคนเมือง และทีบอระบบเหมืองฝายเพือ่ การเกษตรของชาติพนั ธุ
กะเหรี่ยง (4) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูของชุมชน เชน ศูนยปกาเกอะญอศึกษาที่วัดจันทร และ (5) การผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นกับความรูภายนอก เชน การตั้งกฎระเบียบขอบังคับในการอยูรวมกับปา และการทําแนวกันไฟ เปนตน โดยพบวา
ปจจัยที่นําไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน คือ การมีสวนรวมของคน
ในชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย และการสรางเครือขายการทํางาน ซึ่งการบันทึกองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นของชาติพันธุ
บนพืน้ ทีส่ งู ในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพตา งๆ ทีช่ มุ ชนสามารถเขาถึงได จะเปนเครือ่ งมือทีน่ าํ ไปสูก ารเผยแพรความรู และการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป
ตารางที่ 13 ภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม ของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
ชาติพันธุ
กะเหรี่ยง

คนเมือง

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

การจัดการนํ้า
• ระบบฝาย (ที บ อ) การขุ ด
รองดินขนาดเล็กลัดเลาะขอบเขา
เชื่ อ มต อ จากฝายชะลอนํ้ า เพื่ อ
ลําเลียงนํ้าเขานาขาว
• การเลี้ยงผีฝาย (ลื่อทีบอโคะ)
• พิธีสืบชะตานํ้า (ลื่อที)
ระบบวนเกษตรปาเมี่ยง • พิธีไหวผีหัวนํ้า/ผีฝาย
ชวยปองกันการพังทลาย • วิ ธี สั ง เกตธรรมชาติ เช น
ของหนาดินและกักเก็บ การติดผลของตนมะเดื่อนํ้า ชวย
บงชี้ปริมาณนํ้าฝน หากผลมะเดื่อ
ความชื้น
ติดผลนอยกระจุกตัวอยูบ นยอดตน
จะคาดการณ ไ ด ว  า ปริ ม าณฝน
จะมากในปลายฤดูฝน

การจัดการปาไม
• พิธีบวชปา (ลื่อปกา)
• พิธีเลี้ยงแนวกันไฟ (ลื่อเหมโต)
• การจํ า แนกป า ตามลั ก ษณะการใช ป ระโยชน
ไดแก ปาอนุรักษ (ดู ตะ) พื้นที่การเกษตร (ดู หละ)
ปาพิธีกรรม (เดปอ) เขตหมูบาน (ดู เตอะ วอ)
• ระบบวนเกษตรของคนเมื อ งที่ ป ลู ก พื ช เป น
ลําดับชัน้ โดยสวนบนเปนเขตปาอนุรกั ษทมี่ ตี น ไมใหญ
ถัดลงมาเปนไมใชสอย พืชเศรษฐกิจ (เมี่ยง/กาแฟ)
ที่ตองอาศัยรมเงาไมใหญ ผสมผสานดวยพืชผัก
สวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว สอดคลองกับ
การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
• การตั้งกฎระเบียบหมูบานเพื่อเปนเครื่องมือ
รักษาปา
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ชาติพันธุ
มง

ลีซู

ดาราอั้ง

การจัดการดิน
การบํารุงดินดวยปุย พืชสด
ในยุคฝน โดยการดายหญา
พรวนดินแลวขุดดินเปน
รองแถวยาวระหวางตนพืช
เพื่ อ ฝ ง กลบซากวั ช พื ช
ใหยอ ยสลายกลายเปนปุย
บํารุงดิน
ไร ห มุ น เวี ย น ปลู ก พื ช
1-4 ป และทิ้ ง พื้ น ที่
ใหพักฟนตัว 4-10 ป

วิธีสังเกตคุณภาพดินจาก
วั ช พื ช หากมี ห ญ า ที่ มี
ลักษณะใบตรง ความสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร
ขึ้ น บริ เ วณใดแสดงถึ ง
ความเสื่อมสภาพของดิน
แ ล ะ ไ ม  เ ห ม า ะ ส ม กั บ
การเพาะปลูก

(a) ทีบอ: ฝายชะลอนํ้าและทาง
ลําเลียงนํ้าจากตนนํ้าสูนาขั้นบันไดของ
ชาวกะเหรี่ยง บานปพอ ตําบลแมตื่น
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

การจัดการนํ้า
พิ ธี เ ต ง เฮาเด เป น การขอขมา
เทพเจาแหงนํ้าที่ชวยปกปองปา
และแหลงนํ้าที่อยูในชุมชนใหมี
ความอุดมสมบูรณและมีนํ้าไหล
ตลอดป

การจัดการปาไม
พิธดี งเซง การเซนไหวเจาทีแ่ หงปาเพือ่ ชวยคุม ครอง
คนในชุ ม ชนให อ ยู  ดี กิ น ดี โดยเริ่ ม จากการเลื อ ก
ตนไมใหญในหมูบาน และอัญเชิญเทพเจาเขามาสิง
ที่ตนไม

• ระบบประปาภู เ ขาที่ ทํ า จาก
ทอไมไผเพื่อลําเลียงนํ้าจากที่สูง
ลงมาใชในการอุปโภคบริโภค
• พิธกี ารไหวผหี วั นํา้ /ผีฝาย เพือ่
ขอพรจากเทพเจาที่ปกปองรักษา
แหลงนํ้าใหมีนํ้าใชตลอดทั้งป
วิ ธี สั ง เกตความอุ ด มสมบู ร ณ
ของแหล ง นํ้ า จากต น ปอหู ช  า ง
(ไหยอึงบาย) หากมีตนไมชนิดนี้
ขึ้ น บริ เ วณใดบริ เ วณนั้ น เป น
ปาตนนํ้า

• พิธีกรรมอิ๊ดามาหลั๊วะ เปนพิธีกรรมคืนผืนปา
ใหแกเทพเจา
• การจําแนกพื้นที่ปาจากการใชประโยชน ไดแก
บริ เ วณตั้ ง ศาลเจ า ประจํ า หมู  บ  า น (อาปาโหว ฮี )
ปาอนุรักษ (อาจาอูดูว) บริเวณที่ฝงศพ (หลี่จูว)
ปาเพื่อการเกษตร (มูวยีกู)
การแบงเขตพื้นที่เพื่อจัดการทรัพยากรปา ไดแก
เขตชุ ม ชน เขตพื้ น ที่ ก ารเกษตร เขตป า ใช ส อย
เขตปาอนุรักษ เขตปาพิธีกรรม ซึ่งมีกฎระเบียบ
ในการใชสอย แตละเขตปาจะมีการจัดการตามแบบ
พิธกี รรมของดาราอัง้ เชน ปาพิธกี รรมทีค่ นในชุมชน
ไมสามารถเขาไปได ยกเวนผูท าํ พิธกี รรม ปาพิธกี รรม
สําหรับเปนสุสาน เขตปาที่ตั้งศาลเจา (ซา เมิง)
ที่มีการจัดพิธีกรรมปละ 2 ครั้ง (กาปห เฌา เมิงเปห เฌา เมิง)

(b) ดงเซ็ง: พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในเขตปาชุมชนของชาวมง
บานปางแก ตําบลทุงชาง
อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน

(c) อาปาหมู: พิธีไหวศาลประจําหมูบาน
ในปาชุมชนชวงเทศกาลปใหมของชาวลีซู
บานสามหมื่น ตําบลเมืองคอง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

ภาพที่ 92 ภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรนํ้าและปาไมของชุมชนบนพื้นที่สูง
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
องคความรูเ กีย่ วกับภูมปิ ญ
 ญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํา้ และปาไมของกลุม ชาติพนั ธุบ นพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการหลวง จํานวน 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง คนเมือง มง ลีซู
และดาราอั้ง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. กระบวนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
บนพื้นที่สูง จํานวน 5 ชาติพันธุ
2. กลุมชาติพันธุในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น และตอยอด
องคความรูที่ผสมผสานกับความรูในปจจุบันในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 กลุมงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นักพัฒนา และชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สามารถนําภูมิปญญาทองถิ่นที่มีแนวปฏิบัติที่ดีไปตอยอดเพื่อใชวางแผนและกําหนด
กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
1.2 สื่อเผยแพรภูมิปญญาดานการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม ของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
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3. โครงการศึกษากระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมในแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถขับเคลือ่ นสูก ารปฏิบตั ไิ ดจริง เปนกลไกหนึง่ ทีเ่ สริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู โดยในระหวางป พ.ศ. 2557-2562 สวพส. ไดสง เสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนจํานวน 225 กลุม บาน
คิดเปน 36.53 เปอรเซ็นต จากพืน้ ทีด่ าํ เนินงานทัง้ หมด 616 กลุม บาน พรอมกันนีไ้ ดจดั ระดับชัน้ คุณภาพการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน โดยพิจารณาจากเกณฑ 4 ดาน ประกอบดวย (1) ชุมชนมีการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาชุมชน (2) ชุมชนมีการใช
ขอมูลและเครื่องมือในการวิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน (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
เงือ่ นไขความสําเร็จของการใชแผนพัฒนาชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาทองถิน่ ดวยการถอดบทเรียนจากกลุม บานทีม่ รี ะดับ
ชัน้ คุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในระดับดีเยีย่ ม จะนําไปสูก ารปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูงในระยะตอไป ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ศึกษารวมกับสํานักพัฒนา สวพส. โดยพิจารณาจากกลุมบานในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
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
บานนาหมัน บานตอง บานตองเจริญราษฎร บานวังตาว พืน้ ทีก่ ลุม ที่ 4 (ตาก แมฮอ งสอน) บานแมลามาหลวง บานหวยนํา้ ใส
บานปูคํา-หวยแหง
2. การทบทวนขั้นตอนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของ สวพส. รวมกับสํานักพัฒนา ประกอบดวย
8 ขั้นตอน ไดแก การมีสวนรวมของคนในชุมชน การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหา การจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา การจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นแผนงานโครงการ การติดตามความกาวหนาโครงการของชุมชน การดําเนินงาน
ตามแผนชุมชน การทบทวนแผนพัฒนาชุมชนปละ 2 ครั้ง และการประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนกําหนดไว
2 ชวง คือ ตุลาคม-พฤศจิกายน ประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชน เพื่อสํารวจขอมูลสําหรับจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ชุมชน และธันวาคม นําโครงการและงบประมาณไปบูรณาการกับแผนปฏิบัติการของ สวพส. และหนวยงานตางๆ
3. ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนที่มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3.1 ปจจัยภายในชุมชน ประกอบดวย ความตระหนักของผูนําและคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับความสําคัญของ
แผนพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน (รวมปรึกษาหารือ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมติดตามตรวจสอบ)
การติดตามและปรับปรุงขอเสนอโครงการกับหนวยงานบูรณาการอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบนฐานขอมูล
และเชิงรุก รวมถึงการจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและเรียกใชงานงาย
3.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย การบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกันของหนวยงานพี่เลี้ยง เชน
สวพส. อบต. พช. เปนตน การสนับสนุนงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการเชิดชูชุมชนที่ใชแผนพัฒนา
ชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อเปนกําลังใจและตัวอยางแกชุมชนอื่น
ทั้งนี้ปจจัยภายในชุมชนถือเปนเงื่อนไขหลักของความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตระหนักของผูนําและ
คณะกรรมการชุมชนเกีย่ วกับความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชน และการมีสว นรวมของคนในชุมชน โดยมีปจ จัยภายนอกเปน
เงื่อนไขหนุนเสริมความสําเร็จ
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4. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4.1 ควรมีการสํารวจและประเมินความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความสําคัญของแผนในกลุม ผูน าํ และคณะกรรมการ
ชุมชนกอนเริ่มกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
4.2 ควรเสริมสรางความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดและระดับการมีสว นรวมของชุมชนทัง้ ในกลุม เจาหนาที่ สวพส. ผูน าํ
และคณะกรรมการชุมชน
4.3 ควรสงเสริมใหกลุมเยาวชนมีบทบาทในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เพื่อบูรณาการแนวคิดจาก
คนหลายรุนและการใชทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมเยาวชน

ภาพที่ 93 สัมภาษณผูนําและคณะกรรมการชุมชน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. การพัฒนาปจจัยสภาพแวดลอมที่สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมที่มีคุณภาพ
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 สํานักพัฒนา นําขอเสนอแนะจากผลการศึกษาไปใชปรับปรุงกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.2 ชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน สามารถยกระดับตนเองเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
การจัดทําและใชแผนพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นได
1.3 ชุมชนที่มีระดับชั้นคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในระดับปานกลางถึงดีมาก สามารถนําผลการศึกษา
ไปประยุกตใชเพื่อยกระดับชั้นคุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของตนเองได
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4. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบมีสวนรวม
พืน้ ทีส่ งู มีความหลากหลายในดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุม ชาติพนั ธุท มี่ ฐี านการดํารงชีพ
ภาคการเกษตรของชุมชน แบงเปน 5 ภูมิสังคม ไดแก ชุมชนปาเมี่ยง ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน ชุมชนทํานาเปนหลัก
ชุมชนทีป่ ลูกขาวไร-ขาวโพด และพืน้ ทีเ่ ขตรอน ผลการสงเสริมอาชีพในรอบทศวรรษทีผ่ า นมาของ สวพส. ไดสง ผลใหเกษตรกร
แกนนําสามารถปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากวิถีเดิม ซึ่งเปนเกษตรเพื่อการยังชีพ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มักมีการใชสารเคมี
เกษตรที่เขมขน สงผลกระทบตอชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเปนแหลงตนนํ้าลําธาร รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดลอมที่อยูกลางนํ้าและ
ปลายนํา้ และการลักลอบปลูกพืชเสพติด ไปสูร ะบบเกษตรกรรมทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คมและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
อาทิ เกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม และเกษตรอินทรีย ดังนัน้ เพือ่ ใหการสงเสริมในระยะตอไป
ของ สวพส. สามารถตอยอดจากผูที่มีแนวปฏิบัติที่ดีได จึงไดศึกษาปจจัยและเงื่อนไขการตัดสินใจของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ในการปรับเปลี่ยนสูระบบเกษตรกรรมทางเลือก รวมทั้งผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงภายในครัวเรือน ชุมชนและสังคม
โดยบทเรียนความสําเร็จของเกษตรกรนํารอง จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ใหเห็นตัวอยาง
ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังนี้
1. การศึกษาปจจัยและเงื่อนไขการตัดสินใจของเกษตรกรกลุมชาติพันธุในการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพื้นที่เฉพาะ จํานวน 5 ภูมิสังคม
ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน (ขุนตื่นนอย แมสลอง วาวี ปากลวย) ประกอบดวย 3 กลุมชาติพันธุ ไดแก ชุมชน
กะเหรี่ยง อยูหางไกล ทุรกันดาร ทางเลือกประกอบอาชีพจํากัด คนในชุมชนใหความสําคัญกับพืชอาหารและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบเกษตรจึงเนนระบบเกษตรผสมผสาน การเพิ่มความมั่นคงดานอาหารหรือระบบเกษตรเพื่อยังชีพ
และการตอยอดระบบเกษตรเดิมจากการใชสารเคมีเทาที่จําเปนสูระบบเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือระบบเกษตร
อินทรีย สวนชุมชนอาขา ซึง่ มีความรูแ ละทักษะการปลูกกาแฟ แตเดิมเปนระบบปลูกกลางแจงและอายุตน กาแฟเพิม่ ขึน้ ทําให
ตนกาแฟเริ่มโทรม ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเริ่มลดลง เกษตรกรอยากมีรายไดเสริมชวงวางจากงานในแปลงกาแฟ ซึ่งเปน
พืชระยะสั้น ใชพื้นที่และสารเคมีนอย ระบบเกษตรจึงเนนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกาแฟดวยการปลูกพืช
ใหรมเงา พืชสรางรายไดในระบบวนเกษตรและการปลูกพืชผักอินทรียในโรงเรือน สําหรับชุมชนมง พืชสรางรายไดหลักคือ
กะหลํ่าปลี ใชพื้นที่มาก ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตไมแนนอน เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนสูระบบเกษตรประณีตดวยการ
ปลูกพืชผักในโรงเรือนและระบบเกษตรผสมผสาน ซึ่งใชพื้นที่และสารเคมีนอย มีตลาดรองรับที่แนนอน
ชุมชนที่ปลูกขาวไร-ขาวโพด (โปงคํา แมสอง) เปนชุมชนของคนไทยพื้นเมืองและชุมชนกะเหรี่ยง พืชสรางรายได
หลักคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ใชพื้นที่และแรงงานมาก ตนทุนการผลิตสูง ใชปุยและสารเคมีมาก ดินขาดความอุดมสมบูรณ
ผลผลิตขาวโพดเริม่ ไมไดคณ
ุ ภาพและปริมาณลดลง เกิดหนีส้ นิ เกษตรกรอยากปลูกพืชใชพนื้ ทีแ่ ละสารเคมีนอ ย ใหผลตอบแทน
เร็ว จึงปรับสูร ะบบเกษตรผสมผสานและระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) รวมถึงการเพิม่ ความมัน่ คงดานอาหารหรือระบบเกษตร
เพื่อยังชีพ
ชุมชนทํานาเปนหลัก (สบโขง) เปนชุมชนกะเหรีย่ ง ผลผลิตขาวไมเพียงพอ ทางเลือกประกอบอาชีพจํากัด พืชสราง
รายไดหลักคือ มะเขือเทศนอกโรงเรือน กะหลํ่าปลี บุก และพริก ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตไมแนนอน การใชสารเคมี
เกษตรเขมขน เกษตรกรตองการปลูกพืชที่ใชพื้นที่และสารเคมีนอย ใหผลตอบแทนเร็ว รายไดสมํ่าเสมอ ระบบเกษตรจึงเนน
การเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร ระบบเกษตรผสมผสาน และระบบเกษตรปลอดภัย (GAP)
ชุมชนปาเมี่ยง (ปาแป) เปนชุมชนคนไทยพื้นเมืองและชุมชนกะเหรี่ยง รายไดหลักมาจากการทําสวนเมี่ยง ซึ่งเปน
กิจกรรมที่ใชเวลาและแรงงานคนจํานวนมาก ปจจุบันแรงงานหายากและคาจางแพง เกษตรกรอยากมีรายไดเสริมดวยการ
ปลูกพืชแบบปลอดภัย จึงเนนระบบเกษตรอินทรียและระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร
หรือระบบเกษตรเพื่อยังชีพ
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พืน้ ทีเ่ ขตรอน (คลองลาน) เปนชุมชนเมีย่ น สภาพพืน้ ทีแ่ หงแลง ทางเลือกประกอบอาชีพจํากัด พืชสรางรายไดหลัก
คือ มันสําปะหลัง ใชพนื้ ทีแ่ ละแรงงานมาก ตนทุนการผลิตสูง ใชปยุ และสารเคมีมาก ดินขาดความอุดมสมบูรณ ปริมาณผลผลิต
ตอไรของมันสําปะหลังลงลด เกษตรกรสนใจพืชใชนํ้านอยและใหผลตอบแทนเร็ว จึงเนนการปรับสูระบบเกษตรผสมผสาน

ภาพที่ 94 ระบบเกษตรหลังการปรับเปลี่ยน

2. การประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมหลังการนําผลงานวิจัยของ สวพส. ไปใชประโยชน
ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมหลังการนําผลงานวิจัยของ สวพส. ไปใชประโยชน จํานวน
5 เรื่อง พบวา
2.1 องคความรูการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจคือเพิ่มความ
หลากหลาย และรักษาพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง มีพันธุขาวนาทนแมลงบั่ว และพันธุขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ทําให
ชุมชนมีปริมาณขาวเพิม่ ขึน้ จากเดิมรอยละ 43.26 เพิม่ ความมัน่ คงดานอาหาร ปริมาณขาวเพียงพอบริโภคในชุมชน ลดตนทุน
การปลูกขาวไดถึงรอยละ 17.18 ดานสังคมเกิดการรวมกลุมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวและจําหนายเมล็ดพันธุ จําหนาย
ผลิตภัณฑขา วกอใหเกิดการเพิม่ รายไดเสริมสรางเครือขาย และขยายองคความรูไ ปสูช มุ ชนใกลเคียง ปจจุบนั เกษตรกรสามารถ
เปนวิทยากร ถายทอดองคความรูแทนเจาหนาที่ได รอยละ 49.52 ของจํานวนเกษตรกรที่ไดนําองคความรูไปใชประโยชน
2.2 วิธีการผลิตเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพกาแฟอราบิกาโครงการหลวงและ สวพส. ผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจกอใหเกิดรายไดจากการจําหนายกาแฟ ปริมาณผลผลิตกาแฟตอตนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สวนเดิมที่ตนกาแฟมีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป จากเดิมใหผลผลิตตนละ 1 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเปน 3.5 กิโลกรัมตอตน คิดเปน
รอยละ 60 ตอไร (400 ตน) สําหรับสวนใหมใชองคความรู 100 เปอรเซ็นต ตนอายุ 5 ปขนึ้ ไป เก็บผลผลิตเฉลีย่ 1,600 กิโลกรัม
ตอไร (ไรละ 400 ตน) ตนทุนการปลูกกาแฟของเกษตรกร ลดลงรอยละ 33.37 ดานสังคมเกษตรกรเกิดการยอมรับในการนํา
องคความรูไ ปปรับใช เกิดการรวมกลุม ของเกษตรกรในการแปรรูปกาแฟกะลา เพือ่ เพิม่ มูลคาผลผลิต เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ซึง่ กันและกันในกลุม ผูป ลูกกาแฟ นอกจากนีเ้ กษตรกรยังตระหนักเรือ่ งของคุณภาพผลผลิตและใหความสําคัญเรือ่ งมาตรฐาน
GAP มีเกษตรกรทีไ่ ดรบั การรับรอง GAP จํานวน 1,782 ราย รวมทัง้ มีรายไดจากการจําหนายไมผลทีป่ ลูกเสริมในแปลงกาแฟ
เชน พี้ช พลัม แมคคาเดเมีย เปนตน ประมาณ 20,000 บาทตอป
2.3 องคความรูการปลูกหวายบนพื้นที่สูง มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจกอใหเกิดรายไดจาก
การจําหนายหนอหวาย 20,800 บาทตอไรตอป (กรณีตัดจําหนายเอง) และปละ 6,000 บาทตอไร (กรณีเหมาสวน) จากเดิม
มีรายไดจากการปลูกขาวโพดเพียงไรละ 2,850 บาท ดานสังคมเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายพันธุตนหวายสูชุมชนอื่น
เกิดการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรที่สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยเกษตรกรสามารถใหความรู แนะนําวิธีการ
ซึ่งกันและกันไดเองสงผลใหเกิดการขยายองคความรูในวงกวาง ดานสิ่งแวดลอมเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพื้นที่ปลูก
ขาวโพดเดิมมาปลูกหวาย ควบคูไปกับการปลูกไมผลผสมผสาน เนื่องจากปลูกหวายสามารถปลูกโดยไมตองดูแลมาก
ใชพื้นที่นอย ใชเวลานอย ผลตอบแทนสูงกวา สงผลใหพื้นที่ปลูกขาวโพดลดลง โดยเกษตรกรยังตระหนักถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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2.4 เทคโนโลยีการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงคลองลาน เปนการประเมิน
เบื้องตน มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจโดยเกษตรกรบางรายยอมรับองคความรูจากงานวิจัยและงานพัฒนา
เขาไปปรับเปลีย่ นวิธกี ารปลูกพืช เลีย้ งสัตว ในพืน้ ทีถ่ อื ครอง เชน การปลูกผักในโรงเรือน เมลอน องุน นอยหนา มะมวง เปนตน
ลดตนทุนคาเชาพื้นที่เพื่อปลูกมันสําปะหลัง โดยวางแผนการผลิตใหมีรายไดตอเนื่องตลอดทั้งป ไดแก รายไดรายวันจากการ
ปลูกผัก รายเดือนผัก ไมผลอายุสั้น และรายปจากไมผลยืนตน ดานสังคมลดการเคลื่อนยายแรงงาน เพิ่มอาชีพใหเกษตรกร
กลุม สูงอายุทาํ การเกษตรแบบประณีตไมใชแรงมาก เนือ่ งจากเกษตรกรในพืน้ ทีส่ ว นใหญออกไปทํางานในเมืองเหลือเพียงผูส งู อายุ
และเด็กอยูในชุมชน ดานสิ่งแวดลอมเพื่อพื้นที่ปาไมผล มีการบํารุงดิน ลดปญหาดินเสื่อมโทรมจากการปลูกมันสําปะหลัง
2.5 องคความรูก ารปลูกพืชทองถิน่ เพือ่ สรางรายได มีผลกระทบตอการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจโดยเปนการ
ตอยอดพืชทองถิ่นเพื่อสรางรายได กอใหเกิดรายไดเสริมจากการจําหนายพืชทองถิ่น 40,000-50,000 บาทตอป รวมถึง
ฟน ฟูพชื ทองถิน่ เพือ่ เปนแหลงอาหารและยาของชุมชน ดานสังคมเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสว นรวมของชุมชน สรางกลุม
สมาชิกเพาะปลูกพืชทองถิ่นเพื่อเสริมรายได มีการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรที่สนใจทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
โดยเกษตรกรสามารถใหความรู แนะนําวิธกี ารซึง่ กันและกันไดเองสงผลใหเกิดการขยายองคความรูใ นวงกวาง ดานสิง่ แวดลอม
พัฒนายกระดับชุมชนใหเปนตนแบบดานการอนุรักษ ฟนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการเก็บหาจากปา สนับสนุนให
คนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน
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ภาพที่ 95 การปลูกหวายทดแทนขาวโพด

ภาพที่ 96 ชาเลือดมังกร พืชทองถิ่นสรางรายได

ภาพที่ 97 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 98 ผลผลิตกาแฟที่เกิดจากการรวมกลุม
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. รูปแบบการดํารงชีพภาคการเกษตรภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
จํานวน 5 ภูมินิเวศ
2. ผลการประเมินผลกระทบจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน จํานวน 5 เรื่อง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูเ กีย่ วกับกระบวนการปรับเปลีย่ นของเกษตรกรตนแบบสําหรับเปนแหลงเรียนรูข องเกษตรกรและชุมชน
ที่มีภูมิสังคมใกลเคียงกัน
2. นักวิจัยและนักพัฒนาใชขอมูลผลกระทบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม หลังจากการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน สําหรับนําไปประกอบการวิจัยและการสงเสริมเกษตรกรไดอยางเหมาะสมในอนาคต
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 เจาหนาทีส่ ง เสริม สวพส. มีขอ มูลประกอบสําหรับสนับสนุนแนวทางสงเสริมการปรับเปลีย่ นระบบเกษตรกร
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
1.2 นักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกรมีขอมูลที่ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและผลสําเร็จของการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนารวมกันตอไป
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แผนงานที่ 4
การวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

การวิจัยและพัฒนากลไก
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เนนงานวิจยั เพือ่ สรางองคความรูใ หม นวัตกรรม และการสรางกระบวนการเรียนรูข องชุมชน ในการแกไขปญหา
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู ครอบคลุมทัง้ ปญหาดินเสือ่ มโทรม ปาเสือ่ มโทรม
และการปนเปอ นของโลหะหนักในดิน รวมทัง้ ผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ เชน การลดผลกระทบ
จากกิจกรรมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของชุมชนตามมาตรฐานชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบตั ดิ นิ ถลมบนพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนงานวิจยั เพือ่ อนุรกั ษ ฟน ฟู พืชและเห็ดทองถิน่ เพือ่ เปนแหลงอาหารของชุมชน
และการพัฒนาตอยอดเพิม่ มูลคาจากพืชทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ เปนผลิตภัณฑธรรมชาติทมี่ คี วามปลอดภัย เพือ่ เสริมสราง
เศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย ประกอบดวย ผลิตภัณฑกลุมยาสมุนไพรรักษาโรค ผลิตภัณฑในการดูแล
สุขภาพ และผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัยในครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกปองคุมครองภูมิปญญา
ทองถิ่น และทรัพยสินทางปญญาที่มีคุณคาของชุมชนและจากผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 12 โครงการหลัก
ดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อเปนธนาคารอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง
สวพส. ใหความสําคัญกับการอนุรักษ ฟนฟู ภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
เพือ่ การใชประโยชนอยางยัง่ ยืน โดยนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เกีย่ วกับธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) มาวางแผนดําเนินงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารรวมกับชุมชน
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)
และหวยนํ้ากืน (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 จัดทําชุดองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนพืชทองถิ่นของชุมชน 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 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใชในการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน 2 แหง ไดแก บานปากลวยพัฒนา
และบานปาเมี่ยงแมพริก โดยรวมกับคณะครูจัดทําปฏิทินการเรียนการสอน และกิจกรรมเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่น
เชน เพาะขยายพันธุพืชและพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ เชน ยาหมองสมุนไพร ลูกประคบ
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมการใชประโยชนพืชทองถิ่นและพัฒนาตอยอดเชิงเศรษฐกิจ โดยจัดทําแปลงสาธิต
และแปลงตัวอยางการปลูกและการจัดการพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อบริโภคและเสริมรายได 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 และขมิ้น) รวมสมาชิก
62 ราย
4. ศึกษาและพัฒนาการปกปองคุมครองพืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จํานวน 2 พืน้ ที่ ไดแก บานหลอโย (หวยกางปลา) และบานหวยอีคา ง (ทุง หลวง) โดยกิจกรรม
สําคัญ ไดแก เพาะขยายพันธุพืช จัดทําแนวกันไฟ ลาดตระเวนปองกันไฟปา สืบชะตานํ้า จัดทําฝายชะลอนํ้า และปลูกฟนฟู
แหลงอาหารของชุมชน
5. ถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการฟนฟูและอนุรักษแหลงอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูพื้นที่อื่น จํานวน 15 ชุมชน สมาชิก 270 คน มีชนิดพืชที่ตองการฟนฟู รวม 525 ชนิด

ภาพที่ 99 ภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น (ตํารับอาหารและสียอมธรรมชาติ)

ภาพที่ 100 แปลงปลูกพืชสรางรายไดของชุมชน (เลือดมังกรและผักกูด)
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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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. ชุมชนมีการดําเนินงานเพื่อคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 2 ชุมชน
5. ชุมชนที่ไดรับการถายทอดองคความรู/แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 15 ชุมชน
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง 62 ราย นําองคความรู
ดานเขตกรรมไปใชในการปลูกและการจัดการพืชทองถิ่น 21 ชนิด เพื่อเสริมแหลงอาหารและรายได ไดแก แมพริก
(ผักกูด ลิงลาว หวาย ไผ) หวยนํ้ากืน (ลิงลาว เลือดมังกร เจียวกูหลาน นอยหนาเครือ สาคูวิลาส) หวยเขยง (กระเจี๊ยบ
มอญ ชะมวง เสม็ด เหลียง ผักกูด ชะอม สมปอย และสมมะงั่ว) โปงคํา (ผลิตเมล็ดพันธุพืช ไดแก มะเขือพวง
พริกชี้ฟา พริกขี้หนู) หวยมะเกลี้ยง (ผักกูด เลือดมังกร) ปาแป (ฮอม คราม และขมิ้น)
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) ศึกษาและพัฒนาชุมชนตัวอยางดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืช/เห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง
2) ศึกษาและพัฒนาชนิดพืชทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ เปนพืชทางเลือกในการประกอบอาชีพ/ฟน ฟูสงิ่ แวดลอม
1.2 การใหบริการวิชาการ/หลักสูตรการเรียนการสอน ไดแก หลักสูตรการเรียนรูดานการอนุรักษ ฟนฟู
และใชประโยชนพชื /เห็ดทองถิน่ รวมกับโรงเรียนบานปากลวยพัฒนา จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนบานปาเมีย่ งแมพริก
จังหวัดเชียงราย
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจ ากงานวิจยั พัฒนาแหลงรวบรวมพันธุกรรมพืชทองถิน่ ระดับชุมชน
จํานวน 2 แหง (ปางมะโอและหวยเปา) และเสนทางศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 2 ชุมชน (ดอยปุย
และหวยมะเกลี้ยง)
2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก หนังสือตํารับอาหารพื้นบาน องคความรูการใชประโยชน
พืชอาหารและสมุนไพรบนพื้นที่สูง และบทความ จํานวน 2 เรื่อง
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2. โครงการศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง
การดํารงชีวิตของชาติพันธุบนพื้นที่สูงสวนใหญพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนแหลงอาหาร ยารักษาโรค
และไมใชสอย เปนตน โดยอาหารหลักประเภทคารโบไฮเดรตคือขาวและพืชหัว (Tuber crops) เชน เผือก มัน กลอย สาคู และบุก
ซึ่งบางชนิดสามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือน แตปจจุบันความหลากหลายของพืชหัวเริ่มลดลง จึงตองศึกษาและรวบรวม
องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับใชเปนขอมูลวางแผนการอนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มชองทางการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
อยางสมดุลที่สอดคลองกับบริบทชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งวิธีการเพาะขยายพันธุและการเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑ สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายพืชหัวพื้นบานของชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
โดยไดองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง จํานวน 25 ชนิด 7 วงศ รวมทั้งวิธีการ
ขยายพันธุและการเขตกรรมที่เหมาะสมของพืชหัวที่มีศักยภาพ ไดแก บุกไขและกลอย
1.1 บุกเนื้อทราย (บุกไข) ใชวิธีการผาหัวใตดิน ที่มีนํ้าหนักระหวาง 500-1,000 กรัม โดยผาออกเปน 2-4 สวน
ขึน้ กับขนาดหัว ใหมนี าํ้ หนักตอชิน้ สวนอยูร ะหวาง 200-400 กรัม และการใชหวั บนใบ (นํา้ หนัก 5-30 กรัม) สําหรับการใชหวั พันธุ
บนใบนํ้าหนักนอยกวา 5 กรัม ใหปลูกในแปลงเพาะกลาภายใตสภาพแสง 50 เปอรเซ็นต และฤดูกาลตอไปคอยนํามาปลูก
ลงแปลงผลิตหัวพันธุ
การเพาะปลูก แปลงผลิตหัวพันธุ โดยใชหัวบนใบนํ้าหนัก 5-30 กรัม ทําการคัดแยกขนาดและแยกปลูกเปน
แปลง โดยใชระยะปลูก 30×30 หรือ 40×40 เซนติเมตร ขึน้ กับขนาดหัวพันธุ รวมกับการจัดการธาตุอาหาร โดยใสปยุ อินทรีย
อัตรา 1,500 กิโลกรัมตอไร รองกนหลุมกอนปลูกและปุย เคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร หลังปลูก 3 เดือน สําหรับ
แปลงผลิต โดยใชหัวพันธุใตดินนํ้าหนักตั้งแต 100-400 กรัม และมีการคัดแยกขนาดและแยกปลูกเปนแปลง ทั้งนี้การใช
หัวพันธุนํ้าหนัก 100-200 กรัมในการปลูกจะทําใหบุกมีการเพิ่มขนาดหัวจากเดิมสูงสุดภายใตระยะเวลาปลูกที่เทากัน
การปลูกบุกบนพืน้ ทีส่ งู ควรมีการปลูกภายใตระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ เชน ปลูกบุกบนขัน้ บันไดดิน ระยะปลูก
ระหวางตน 50 เซนติเมตร (สําหรับพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันไมเกินรอยละ 35) หรือการปลูกบุกรวมกับพืชคลุมดินตระกูลถัว่ และ
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 ใชสวนหัวที่มีเปลือกติดอยูสําหรับสรางตาเพื่องอกเปนตนใหมหรือการใชหัวใตดินที่มีอายุ 1 ป
เปนอยางนอย และปลูกในสภาพกลางแจงมีคาง โดยใชหัวพันธุ 1 หัวตอหลุม ระยะปลูกระหวางตน 1.5×1.5 เมตร รวมกับ
การจัดการธาตุอาหารโดยการใหปุยอินทรีย
นอกจากนีย้ งั รวมกับชุมชนจัดทําแปลงรวบรวมพันธุพ ชื หัวพืน้ บานบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงวาวี บานปางกลาง จํานวน 10 ชนิด เพื่อเปนแหลงตนพันธุในการนําไปปลูกเพื่อใชประโยชนตอไป
2. ศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ของบุกเนือ้ ทราย โดยมีสารสําคัญคือ กลูโคแมนแนน เปนสารประเภทคารโบไฮเดรท
ซึง่ ประกอบดวย กลูโคสแมนโนส และฟลุคโตส โดยปริมาณสารอาหารตอ 100 กรัมแปงบุก มีดงั นี้ ความชืน้ 2.74 กรัม โปรตีน
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 และคุณคาทางอาหารของกลอยในสวนที่กินได 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
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาตอยอดสําหรับเพิ่มมูลคาพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง จํานวน 2 ชนิด
3.1 บุกเนือ้ ทราย (บุกไข) โดยนําหัวบุกสดไปอบแหงเปนบุกแผน สงเขาโรงงานทําบุกผง หรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
บุกเสน เชน เสนขนมจีน เสนกวยเตี๋ยว ลูกชิ้นบุก บุกกอน เปนตน
3.2 กลอย โดยนําหัวกลอยไปแปรรูปเปนกลอยแหง สามารถเก็บไวไดนาน และนําไปทอด นึ่ง หรือนําไปทําขนม
เชน ทองมวนกลอย เปนตน

ภาพที่ 101 แปลงปรับระบบการปลูกบุกภายใตการอนุรักษดิน
และนํ้าบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 102 แปลงศึกษารูปแบบการปลูกกลอยแบบขึ้นคาง
และการจัดการปุย

ภาพที่ 103 แปรรูปบุกเปนเสนขนมจีน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนและความหลากหลายพืชหัวพื้นบานของชุมชนบนพื้นที่สูง
2. วิธีการขยายพันธุและการเขตกรรมสําหรับพืชหัวพื้นบานที่มีศักยภาพ จํานวน 2 ชนิด
3. ชุมชนที่มีการปลูกพืชหัวพื้นบานเพื่อใชประโยชน
4. ขอมูลคุณคาทางโภชนาการดานอาหารของพืชหัวทองถิ่นที่มีศักยภาพ
5. รางแนวทางการพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. ชุมชนบนพื้นที่สูง จํานวน 5 ชุมชน มีการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชหัวพื้นบาน เพื่อเปนแหลงอาหาร
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) ศึกษารูปแบบการปลูกและการจัดการบุกที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง (พืชรวม/ระบบอนุรักษดินและนํ้า)
5) ศึกษาขอมูลผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกบุกภายใตระบบการปลูกพืชรวม
6) ศึกษาโอกาสและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรจากรูปแบบการจําหนาย/แปรรูปผลผลิต
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) ถายทอดองคความรูและภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง วิธีการขยายพันธุและ
การปลูกและแนวทางการพัฒนาตอยอดเพือ่ เพิม่ มูลคาพืชหัวพืน้ บานทีม่ ศี กั ยภาพใหกบั เจาหนาทีแ่ ละเกษตรกรในพืน้ ที่
โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
2) มีแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกบุกบนพื้นที่สูง รวมถึงแปลงรวบรวมพันธุพืชหัวพื้นบานบนพื้นที่สูง
ใหเกษตรกรและผูสนใจไดดูเปนตัวอยาง
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3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อฟนฟูเห็ดทองถิ่นสําหรับเปนแหลงอาหารและรายไดของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง
การศึกษาความหลากหลายของเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง พบเห็ดจํานวน 96 สกุล 154 ชนิด จัดเปนเห็ดทองถิ่นที่มี
ศักยภาพในการนํามาศึกษาเพาะเลี้ยงเปนแหลงอาหารและรายไดใหกับชุมชน 16 ชนิด เชน เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดตับเตา
เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ และเห็ดสกุลนางรม โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการศึกษาวิธกี ารเพาะเลีย้ งเห็ดกลุม ซิมไบโอซีส
ตอเนื่องรวมกับเกษตรกร ไดแก เห็ดเผาะ และเห็ดโคน การศึกษาเพื่อหาวิธีลดตนทุนดานพลังงานในการผลิตกอนวัสดุ
เพาะเชื้อเห็ด การศึกษาวิธีการแปรรูปเห็ดทองถิ่น รวมทั้งการพัฒนาฐานเรียนรูการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ด
ทองถิ่น/เห็ดเศรษฐกิจในระดับชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ทดสอบวิธีการลดตนทุนดานพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกอนวัสดุเพาะเห็ด โดยติดตั้ง
หมอตมนํ้าพลังงานแสงอาทิตยในการนึ่งฆาเชื้อกอนวัสดุเพาะเห็ด จํานวน 1,349 กอน พบวา การเพิ่มอุณหภูมิใหนํ้า
กอนนํามาใช สามารถลดการใชพลังงานและตนทุนการนึ่งฆาเชื้อลง รอยละ 33-47 ซึ่งมีจุดคุมทุนอยูที่ 5-6 ป เมื่อคํานวณ
การใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตกอนวัสดุเพาะเห็ดครั้งละ 2 เตา 3 ครั้ง/เดือน
2. ศึกษาและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูงกลุมซิมไบโอซิสที่มีศักยภาพ
2.1 เห็ดเผาะ ไดรูปแบบหัวเชื้อและระยะเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับเพิ่มปริมาณในธรรมชาติ ไดแก
(1) หัวเชือ้ ดอกเห็ดแหง อายุเก็บรักษา 1 ป (2) หัวเชือ้ นํา้ สปอรเห็ด อายุเก็บรักษา 6 เดือน สําหรับหัวเชือ้ เสนใยเห็ด ไมเหมาะ
สําหรับการเพิ่มปริมาณในธรรมชาติเนื่องจากตองตอเชื้อทุก 2-3 สัปดาห สวนปจจัยที่เหมาะสมในการสรางดอกเห็ดเผาะ
ในธรรมชาติ พบวา (1) อุณหภูมิกลางวัน-กลางคืนควรตางกัน 14-15 องศาเซลเซียส (2) ความชื้นสัมพัทธในอากาศตอง
มากกวารอยละ 70 และ (3) ปริมาณนํ้าฝน 51.45-65.5 มิลลิเมตร ในขณะที่วิธีการใสเชื้อเห็ดเผาะรวมกับพืชอาศัย ไดแก
ยางนา ตะเคียน เหียง เต็ง รัง พลวง มี 2 วิธี ไดแก (1) การใสเชื้อในกลาไม โดยเจาะดินรอบตนกลา 4-6 รู ใสนํ้าหัวเชื้อเห็ด
25 มิลลิลิตร (ใสซํ้า 2-3 เดือน) อนุบาลตนกลาอยางนอย 6 เดือน ถึง 1 ป เพื่อใหเชื้อเห็ดเขาสูรากกลาไมและมีความทนทาน
ตอสภาพแวดลอม กอนนําไปปลูก และ (2) การใสเชื้อในตนไมใหญ 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. ทดสอบวิธเี พาะและแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดกลุม ผูย อ ยสลายและเห็ดกลุม ปรสิตรวมกับเกษตรกรกลุม วิสาหกิจ
ชุมชนในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปางกึด๊ โดยเพาะเห็ดสกุลนางรม เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิง
สําหรับใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑได 3 รูปแบบ คือ อาหารพรอมทาน (แหนมเห็ด และเห็ดสวรรค) อาหารกึ่งสําเร็จรูป
(ขาวเกรียบเห็ด) และเห็ดแหง
4. พัฒนาฐานการเรียนรูการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนเห็ดทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
4.1 ปรับปรุงฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจใหแกชุมชน จํานวน 6 พื้นที่ ไดแก แมสอง
(โรงเรียนบานแมระเมิง) ปางมะโอ (วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง) แมมะลอ (แมวาก)
โปงคํา (บานศรีบุญเรือง) วาวี (โรงเรียนบานปาเมี่ยงแมพริก) และนํ้าแปง (บานแหน)
4.2 ถายทอดองคความรูการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถิ่น/เห็ดเศรษฐกิจ และสนับสนุนกอนเชื้อเห็ดและหัวเชื้อเห็ด
ใหกับชุมชนเครือขาย จํานวน 12 ชุมชน
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ภาพที่ 104 หมอตมนํ้าพลังแสงอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศ

ภาพที่ 105 การเพาะเลี้ยงเห็ดเผาะรวมกับกลาไมวงศยาง
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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 ไดรับการฟนฟูโดยวิธีการใสเชื้อเห็ดรวมกับตนไม ประกอบดวย เห็ดเผาะ
เห็ดแดง เห็ดหลม เห็ดระโงก ใน 8 ชุมชน พื้นที่ 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) พัฒนาชุมชนตัวอยางการเพาะเลีย้ งเห็ดทองถิน่ เสริมแหลงอาหาร รายได และฟน ฟูระบบนิเวศ (เห็ดเผาะ
ตับเตา โคน)
2) ศึกษาคุณคาทางโภชนาการและสารสําคัญของเห็ดทองถิ่นที่สําคัญ
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูวิธีการเตรียมหัวเชื้อเห็ดเผาะ/เห็ดตับเตา และการปลูกเชื้อเห็ดในกลาไม
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อเปนกลาพันธุในการปลูกฟนฟูในพื้นที่เกษตร
หรือปาธรรมชาติ
2.2 จัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก โปสเตอรความหลากหลายของเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง
และวิธีการเพาะเห็ดเลี้ยงเห็ดทองถิ่นที่มีศักยภาพ
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4. โครงการวิจยั และพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาการใชประโยชนพชื สมุนไพรและยาพืน้ บาน
ของชุมชนบนพื้นที่สูง
ภูมิปญญาดานสมุนไพรทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูงมีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเพื่อใชรักษาสุขภาพของคน
สถาบันตระหนักถึงความสําคัญของการตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และรักษาทรัพยากรบนพืน้ ทีส่ งู ไมใหสญ
ู หาย จึงดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาตอยอดพืชสมุนไพรและยาพื้นบานขึ้นเพื่อหวังใหชุมชนบนพื้นที่สูงอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน ดวยกลไก
การปลูกสมุนไพรเปนอาชีพสรางรายไดเสริมและการเพิม่ มูลคาเปนผลิตภัณฑ ตลอดจนสนับสนุนการรักษาเขตอนุรกั ษคมุ ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยวิจัยรวมกับหนวยงานภาคี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายงานดานสมุนไพรของรัฐบาล สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรฐานวัตถุดิบพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง โดยคัดเลือกพืชสมุนไพร จํานวน 3 ชนิด
ไดแก ไพล ขมิ้น และขิง จากนั้นรวบรวมขิง (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 ตัวอยาง (หวยเปา และดอยปุย) รวมทัง้ สงวิเคราะหสารสําคัญสําหรับใชกาํ หนดเกณฑมาตรฐานเบือ้ งตน พบวา ทุกตัวอยาง
ที่สงตรวจมีคาสูงกวาคามาตรฐาน
2. วิจยั และตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑจากตํารับยาพืน้ บานบนพืน้ ทีส่ งู โดยรวบรวมองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาการใช
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
ผลิตผลิตภัณฑยาแกปวดเมือ่ ยตามเสนเอ็นซึง่ เหมาะสําหรับผูส งู วัย และจัดทําตนแบบผลิตภัณฑใหชมุ ชนไดตอ ยอด นอกจากนี้
ยังรวบรวมเมล็ดสังหยูจากนั้นทดสอบวัสดุปลูก จํานวน 5 ชนิด ไดแก ดินปา ดินผสมพรอมปลูก ทราย ขุยมะพราว
และเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พบวากลาสังหยูงอกหลังเพาะ 1.5 เดือน ขุยมะพราวมีเปอรเซ็นตการงอกมากทีส่ ดุ รองลงมาเปนดินปา
ดินผสมพรอมปลูก และทราย ตามลําดับ ผลการทดสอบเพาะเมล็ดตีนฮุงดอยในสภาพธรรมชาติดวยดินธรรมชาติและ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนยอดและใบออนตีนฮุงดอย พบวา เมล็ดตีนฮุงดอยเริ่มงอกหลังเพาะประมาณ 16 เดือน ยอดเริ่ม
เปลี่ยนแปลงหลังเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4 เดือน แตทั้งยอดและใบออนไมสามารถเจริญเติบโตดวยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได
3. วิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยพืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูง กลุมขับสารพิษ ไดแก
สารสกัดใบสังหยูเขียวและตํารับยาขับสารพิษจากสูตรที่ปรับปรุง ไมกอใหเกิดความเปนพิษเฉียบพลันในสัตวทดลอง
ผลการศึกษาความเปนพิษระยะยาวในเบื้องตนไมพบความผิดปกติในสัตวทดลองเมื่อเทียบกับพฤติกรรมในหนูปกติ
ส ว นมาตรฐานวั ต ถุ ดิ บ ของใบสั ง หยู เ ขี ย วและตํ า รั บ ยาขั บ สารพิ ษ จากสู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง (สู ต ร 04) ตามแนวทาง Thai
pharmacopoeia จากตัวอยางวัตถุดิบสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก ใบสังหยูจาก 7 แหลง (หวยสมปอย ดอยปุย โหลงขอด
แมมะลอ สบโขง แมสอง ปากลวย) เถาสมกุง จาก 6 แหลง (หวยสมปอย หวยนํ้าขุน แมมะลอ โหลงขอด อมกอย ฮอด)
และใบรางจืดดอกมวง จาก 8 แหลง (ปางมะโอ โหลงขอด โปงคํา หวยนํา้ ขาว ขุนสถาน แมสอง อมกอย ฮอด) พบวาใบสังหยู
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
มีสมบัติละลายไดสมบูรณในนํ้ารอน 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. มีแนวทางการวิจัยและตอยอดตํารับยาพื้นบานบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ จํานวน 1 แนวทาง
4. วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ตรงความตองการของตลาดและมีคุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร จํานวน 3 ชนิด
5. ผลการวิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยพืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูงกลุมขับสารพิษ
จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาการใชประโยชนสมุนไพรและยาพืน้ บานไดรบั การรวบรวม และชุมชนนําไปใชประโยชน
ในการดูแลรักษาสุขภาพไดอยางถูกตองและปลอดภัย 1 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานปาเกี๊ยะ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยนํ้าขุน
2. พืชสมุนไพร 3 ชนิด คือ ขมิ้น ไพล ขิง ซึ่งมีความตองการในทองตลาดสูง มีคุณภาพและสารสําคัญตามเกณฑ
มาตรฐานกําหนด ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถใชเปนแนวทางสําหรับปลูกจําหนายวัตถุดิบแขงขันกับตลาดได
3. นักวิจยั สามารถนําขอมูลผลการศึกษามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑสมุนไพรขับสารพิษเชิงพาณิชยตามขอกําหนด
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
วิจัยและตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชยพืชสมุนไพรและยาพื้นบานกลุมขับสารพิษ จํานวน 1 ฉบับ
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
2.1 ยืน่ ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทยของหมอยาพืน้ บานบานศรีบญ
ุ เรือง จํานวน 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 โดยเนนใหมกี ารอนุรกั ษ การวิจยั และพัฒนาพันธุกรรมทองถิน่ และพืชพืน้ บาน เพือ่ สรางนวัตกรรม
ในการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มและเปนเอกลักษณของประเทศ ดังนั้น สวพส. จึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงอยางตอเนื่อง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อนําไปสูการใชประโยชนระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย โดยคัดเลือกและประเมินศักยภาพเบื้องตนของผลิตภัณฑตนแบบจากผลงานวิจัย ไดแก ผลิตภัณฑปองกันผื่น
ผาออม บาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน และไดสงมอบผลงานวิจัยใหแกมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ตามหนังสือที่ สวพส.(สว)/4179 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 สําหรับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน ไดประเมินศักยภาพชุมชนบานปาเกี๊ยะใหม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และบานหวยโปงพัฒนา
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม รวมถึงความเปนไปไดของผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับชุมชน ไดแก สบูเหลว ยาสระผม
นํ้ายาลางจาน และสเปรยไลยุงตะไครตน นอกจากนี้ยังวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ในสารสกัดวานนํ้าและกะเม็ง
โดยมีรอยละของสารสกัดคิดเปน 8.6 และ 4.5 ตามลําดับ โดยวานนํ้ามีสารกลุม sesquiterpene และ asarone สวนกะเม็ง
พบสารกลุม coumestans, alkaloids, flavonoids และ glycosides
2. วิจยั และพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑสาํ หรับแมและเด็กทีม่ สี ว นประกอบจากสารสกัดและนํา้ มันหอมระเหยทีม่ ฤี ทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพในการซักลางทําความสะอาด และบํารุงผิว ไดแก (1) ผลิตภัณฑทําความสะอาดของใชเด็ก
มีสวนประกอบจากสารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดมะคําดีควาย นํ้ามันขิง และนํ้ามันตะไครตน (2) ผลิตภัณฑซักผาเด็กมีสวน
ประกอบจากสารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดมะคําดีควาย และ (3) ผลิตภัณฑโลชั่นสําหรับเด็กมีสวนประกอบสําคัญจากสารสกัด
คารโมมายล นํ้ามันอะโวคาโด นํ้ามันงาขี้มอน และนํ้ามันรําขาว ซึ่งตนแบบผลิตภัณฑดังกลาวไมกอใหเกิดการแพและ
ระคายเคือง จึงมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยดี
3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกระตุนการงอกของเสนผมนาโนในรูปแบบแฮรโทนิคที่สามารถกระตุนการงอกของ
เสนผมไดดีจากพืชพื้นที่สูง 5 ชนิด ไดแก หญาถอดปลอง สีฟนคนทา ชาอัสสัม 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 ผลิตภัณฑตนแบบมีฤทธิ์กระตุนการงอกของเสนผมในเซลลรากผมได 121±4.2%
4. วิจัยและพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเวชสําอางสําหรับผูชาย โดยคัดเลือกพืชบนพื้นที่สูง ไดแก ตะไครตน ชาเมี่ยง
มะแขวน เพกา และอะโวคาโดทีม่ ฤี ทธิต์ า นอนุมลู อิสระ ตานการอักเสบ และฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม tyrosinase รวมทัง้ ฤทธิย์ บั ยัง้
เชือ้ แบคทีเรียและ/หรือยับยัง้ การเกิดเมแทบอไลตจากแบคทีเรีย นํามาพัฒนาตํารับเวชสําอางสําหรับผูช าย 2 ผลิตภัณฑ ไดแก
(1) ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิวหลังการโกนหนวดที่มีสารสกัดใบเมี่ยงหมัก 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 และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสที่เปนดัชนีบงชี้ตอสมมติฐานในการ
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เกิดโรคอัลไซเมอร รวมทั้งทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชั่น แลวนํามาเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2 ผลิตภัณฑ
ไดแก (1) ผงแหงนํา้ มันงามอนโรยขาวทีช่ ว ยกระตุน ความอยากอาหารและปรับสมดุลรางกาย และ (2) เครือ่ งดืม่ นมถัว่ เหลือง
อิมัลชั่นนํ้ามันงามอนผสมนํ้ามันรําขาวที่ชวยลดนํ้าตาลในเลือดและชวยลดคอเลสเตอรอล
6. วิจยั ตอยอดผลิตภัณฑสมุนไพรจากการวิจยั ทีผ่ า นมาเพือ่ ผลักดันไปสูก ารใชประโยชน คัดเลือกตนแบบผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่มีศักยภาพ 3 ผลิตภัณฑ ไดแก (1) สเปรยระงับกลิ่นปากที่มีสวนประกอบจากสารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดวานนํ้า
นํ้ามันมะแขวน และสารสกัดหญาหวาน ที่มีลักษณะเปนสารละลายใส สีนํ้าตาลออน กลิ่นหอม รสหวาน (2) ผลิตภัณฑเจล
รักษาแผลในชองปาก มีสวนประกอบสําคัญจากนํ้ามันมะแขวน สารสกัดชาเมี่ยง สารสกัดวานนํ้า และสารสกัดหญาหวาน
มีสีเหลือง กลิ่นหอม และรสชาติเปนที่ยอมรับได และ (3) ผลิตภัณฑสเปรยรักษานํ้ากัดเทา 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. สงมอบผลิตภัณฑใหแกมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก
ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม บาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน
3. รางคําขอทรัพยสินทางปญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 รายการ ไดแก สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมกันแดด
และกันยุงแบบทูอินวันสําหรับเด็ก และสูตรตํารับผลิตภัณฑออยเมนทอเนกประสงคทาแผลสําหรับเด็ก
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. มูลนิธิโครงการมีการนําตนแบบผลิตภัณฑ (Prototype) จากการวิจัยไปผลิตและจําหนาย 3 ผลิตภัณฑ ไดแก
ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม และบาลมบํารุงหัวนมมารดา และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ตลอดจนผูบริโภคมีผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
2. มีการตอยอดและใชประโยชนจากพืชบนพื้นที่สูงในการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ กอใหเกิดการ
สรางรายไดแกเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบสําหรับนํามาเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอ ยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
ถายทอดวิธีผลิตสบูเหลว ยาสระผม นํ้ายาลางจาน และสเปรยไลยุงตะไครตนใหแกชุมชนอื่น
2. การใชประโยชนเชิงพาณิชย
2.1 จดทรัพยสินทางปญญาเพื่อคุมครองผลงานวิจัยของสถาบัน จํานวน 2 รายการ ไดแก
1) สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมกันแดดและกันยุงแบบทูอินวันสําหรับเด็ก
2) สูตรตํารับผลิตภัณฑออยเมนทอเนกประสงคทาแผลสําหรับเด็ก
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6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน
มูลนิธิโครงการหลวง สงเสริมใหเกษตรกรศูนยพัฒนาโครงการหลวงปลูกไมโตเร็วบนพื้นที่ทํากิน ภายใต “โครงการ
ปาชาวบานในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยเกษตรกรเปนผูปลูก ดูแลรักษา
และสามารถตัดฟนไมมาใชประโยชนได การวิจัยนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดไมที่เหมาะสมตอความตองการใชประโยชน
และเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมของชุมชนที่ความสูงพื้นที่ตางกัน 3 ระดับ ในพื้นที่สูงคอนขางตํ่า (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 คุณสมบัติเชิงกลและดานพลังงานของไม พรอมแนวทางการใชประโยชน เพื่อใชเปนขอมูลวางแผนผลิต
กลาไม และสงเสริมการใชประโยชนไมตอไป สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเติบโตชวงอายุ 3 ป ชนิดไมทอ งถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพปลูกบนพืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความสูงจากนํา้ ทะเลตางกัน 3 ระดับ
พบวา พื้นที่สูงคอนขางตํ่า ไดแก แดง และมะขามปอม พื้นที่สูงปานกลาง ไดแก ลําพูปา กําลังเสือโครง มณฑาดอย
และมะขามปอม และพื้นที่สูงคอนขางมาก ไดแก กําลังเสือโครง มะขามปอม และกอเดือย
2. เมล็ดไมและการผลิตกลาไมที่มีศักยภาพ ดานการคัดเลือกแมไม ในพื้นที่สูงคอนขางตํ่า พบชนิดแมไม 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. คุณสมบัตไิ มและแนวทางการใชประโยชน พบวา แดงเปนไมเนือ้ แข็ง มีความทนทานตามธรรมชาติสงู 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 รวมทั้งขี้เลื่อยของไมทั้ง 8 ชนิด สามารถนํามาใชทําฟนได

ภาพที่ 110 แปลงปลูกทดสอบชนิดไม
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ

ภาพที่ 111 แปลงปลูกทดสอบชนิดไม
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ถายทอดความรูช นิดไมทอ งถิน่ และการใชประโยชนเพือ่ การปลูกปาชาวบานใหกบั เกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวงแมทาเหนือ ทุงหลวง และแมแฮ รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยผูเขาอบรมจะนําความรูที่ไดไปใชในการปลูกไมทองถิ่น
ในพื้นที่ของตนเอง สงเสริมปลูกไมทองถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑจากไมที่ปลูก

ภาพที่ 112 แปลงปลูกทดสอบชนิดไม
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ

ภาพที่ 113 คูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบานสําหรับ
ใหเกษตรกรและเจาหนาที่ รวมถึงผูที่สนใจนําไปใชประโยชน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูช นิดไมทมี่ ศี กั ยภาพและเหมาะสมสําหรับนําไปสงเสริมปลูกในโครงการปาชาวบานฯ ในพืน้ ทีต่ ามระดับ
ความสูงจากนํ้าทะเล 3 ระดับความสูง ประกอบดวย (1) ลักษณะทางวนวัฒนวิทยา (2) การเพาะเมล็ดและการผลิต
กลาไม (3) การปลูกและบํารุงรักษา (4) การปองกันโรคและแมลง (5) การเติบโตและผลผลิต (6) การใชประโยชนไม
ทั้งคุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติดานพลังงาน การรักษาเนื้อไมและการใชประโยชนไม และ (7) แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
2. คูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบาน
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงมีชนิดไมทองถิ่นที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับนําไปปลูกปาชาวบาน ตามแนว
พระราชดําริเกี่ยวกับการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ในพื้นที่ 3 ระดับความสูง อยางนอย 3 ชนิด
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) แปลงสาธิตการปลูกไมทองถิ่นที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการหลวงที่ระดับความสูงตางกัน 3 แหง ไดแก
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ ทุงหลวง และแมแฮ
2) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
1) เผยแพรในระบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
2) มีคูมือชนิดไมทองถิ่นเพื่อการปลูกปาชาวบานที่ใชในการเผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัย สําหรับ
ใชเปนขอมูลใหแกเจาหนาที่และเกษตรกรเพื่อนําไปสงเสริมการปลูกเพื่อใชประโยชน
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สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนในพื้นที่
โครงการหลวงวัดจันทร
ชุมชนโครงการหลวงวัดจันทร มีวถิ ชี วี ติ ความเปนอยูท พี่ งึ่ พิงทรัพยากรไมสน แตการปลูกไมสนยังไมกาํ หนดหลักเกณฑ
ใชประโยชน อีกทั้งไมสนจากธรรมชาติเริ่มมีอายุมาก บางสวนถูกฟาผายืนตนตาย ในขณะที่หลายตนมีการถากเก็บไมเกี๊ยะ
ที่ไมถูกตองทําใหตนโทรม ดวยเหตุนี้แนวพระราชดําริ “ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” จึงนํามาใชวางแผนเพื่อใหเกิด
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของทรัพยากรปาไมและชีวิตความเปนอยูของชุมชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ศักยภาพพื้นที่ สถานภาพไมสนบานวัดจันทร ทั้งดานปริมาณและความตองการใชไม รูปแบบการใชประโยชน รวมถึงศึกษา
ศักยภาพไมสนพื้นเมืองเปรียบเทียบกับไมสนตางถิ่นสําหรับนําไปสงเสริมในอนาคต สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเติบโตชวงอายุ 3 ป ไมสนโอคารปา (สนตางถิ่น) มีอัตรารอดตาย การเติบโตดานความสูง และการเติบโต
ดานเสนผาศูนยกลางทีร่ ะดับชิดดินเฉลีย่ สูงสุด ขณะทีไ่ มสนสองใบ (สนพืน้ เมือง) มีคา ตํา่ สุด เพราะยังอยูใ นระยะ grass stage
(สภาพหญา)
2. การเติบโตชวง 2 ปแรก ในพื้นที่ของเกษตรกร สนตางถิ่นเทคูนูมานี่ เติบโตดีกวาสนคารเบียและสนโอคารปา
อยางไรก็ตาม ปญหาไฟปาและภัยแลงทําใหกลาไมสนตางถิ่นที่ปลูกไดรับความเสียหายคอนขางมาก
3. ระบบวนวัฒนวิธีการจัดการไมสน พบแปลงที่มีไมสนหนาแนนมากมีการกระจายของหมูไมเปนแบบ Balanced
uneven-aged stand มีการกระจายตัวของชั้นอายุสมํ่าเสมอตั้งแตการสืบพันธุจนถึงตนไมใหญ แสดงใหเห็นวาการสืบพันธุ
ตามธรรมชาติยงั เปนไปตามกลไกธรรมชาติ โดยมีไมขนาดเล็กทีพ่ รอมจะทดแทนไมใหญทตี่ าย สวนการตัดขยายไมสนคาริเบีย
ในระยะ 2 ป ชวยเพิ่มอัตราการเติบโตที่ทุกระดับความเขมขน โดยความเพิ่มพูนขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอกและ
ความสูงในแปลงตัดขยายระยะที่เหลือรอยละ 30 ของเปอรเซ็นตการปกคลุมเรือนยอดจากพื้นที่มีการปกคลุมเรือนยอดสูง
(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
สนชนิดอืน่ ทัง้ ในแงไมฟน และถานไม จะเห็นไดวา สนตางถิน่ เหมาะทีจ่ ะนํามาใชทดแทนไมสนธรรมชาติ สําหรับวิธใี ชประโยชน
ยางสนทําโดยกรีดเปลือกในสนสองใบและสนคาริเบียที่กระตุนดวยกรดซัลฟูริก ความเขมขนรอยละ 40 สามารถเริ่มกรีดยาง
ไดตั้งแตอายุ 30 ปเปนตนไป
5. ยังไมสามารถสรุปชี้ชัดวาการเผาหรือไมเผามีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณเห็ดเผาะ เนื่องจากหลังการเกิดไฟปา
บางปมีเห็ดสูงมาก (ป พ.ศ. 2562) แตบางปลดลงชัดเจน (ป พ.ศ. 2563) อยางไรก็ตาม ไฟไหมสงผลตอการตายการเกิดใหม
และการลดความหนาแนนของกลาไม รวมทั้งสงผลเล็กนอยตอความหนาแนนและการเติบโตของไมรุนนั้น ยกเวนไฟมี
ความรุนแรงสูงอาจทําใหไมตายได ดังนั้นการจัดการไฟในปาสนควรใหความสําคัญกับรอบการเผา (burning frequency)
ที่เหมาะสมและระดับความรุนแรงของไฟ (fire intensity)
6. กิจกรรมฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาไม รวมกับชุมชนวัดจันทร หวยออ บานแจมนอย และบานเดน ไดแก
(1) อบรมใหความรู (2) ทําแนวกันไฟ (3) ชิงเผาตามหลักวิชาการ (4) ลาดตระเวนเฝาระวังไฟปา และ (5) ดับไฟปา ทีส่ อดคลอง
กับนโยบายรัฐและประกาศจังหวัดเชียงใหมเพื่อควบคุมการเผาในที่โลง ทั้งนี้สิ่งตองดําเนินการตอ ไดแก (1) สรางคนหรือ
ชุมชนตนแบบ (2) ชุมชนควรประสานผูมีสวนไดสวนเสียใหเขารวมกิจกรรม (3) สะทอนใหสมาชิกในชุมชนเห็นถึงผลสําเร็จ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ หากเขารวมกิจกรรม ภายใตปจ จัยสนับสนุนเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายของ (1) ภาวะผูน าํ ชุมชน (2) ความเขมแข็งของ
สมาชิก (3) ความเขาใจในการทํางานแบบพหุภาค/เครือขาย (4) ความไววางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา (5) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ (6) ระบบฐานขอมูลที่ดี (7) มีระบบติดตามและประเมินผลกิจกรรม และ (8) การถอดบทเรียนความสําเร็จ

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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7. ถายทอดความรูจากงานวิจัย ผูเขารวม 30 คน ประกอบดวย กํานัน ผูนําชุมชน สมาชิกชุมชนตําบลบานจันทร
เจาหนาที่มูลนิธิโครงการหลวง สวพส. อ.อ.ป. หนวยจัดการตนนํ้า และโครงการสรางปาสรางรายได
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ภาพที่ 114 แปลงปลูกทดสอบชนิดไมสนศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร

ภาพที่ 115 ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และชุมชน

ภาพที่ 116 คูมือการปลูกและการจัดการไมสน เพื่อการอนุรักษ
ฟนฟู และใชประโยชนบนพื้นที่สูง

ภาพที่ 117 คูมือกระบวนการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากร
ปาไมอยางมีสวนรวม

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. องคความรูการปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง
2. กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม
3. คูมือ การปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนบนพื้นที่สูง
4. คูมือ กระบวนการฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาพื้นที่ปาสนวัดจันทร อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทรมีชนิดไมสนทั้งสนพื้นเมืองและสน
ตางถิ่น สําหรับปลูกเพื่อการใชประโยชนทั้งรอบพื้นที่ทํากินหรือในรูปแบบสวนปาเพื่อการอนุรักษ รวมถึงมีแนวทาง
การวางแผนจัดการและใชประโยชนไมสนอยางยั่งยืน
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) แปลงสาธิตการทดสอบชนิดไมสนพื้นถิ่นและสนตางถิ่นที่เหมาะสมในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร
2) แปลงสาธิ ต การปลู ก ไม ส นต า งถิ่ น โดยกระบวนการมี ส  ว นร ว มของเกษตรกรในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
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
มูลนิธโิ ครงการหลวง ประยุกตใชผลิตผลทางการเกษตรหรือไมลม ลุกทีป่ ลูกในพืน้ ทีส่ ง เสริมศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
เพื่อแปรรูปเปนไมประดับแหง โดยปจจุบันไดรับความนิยมจากผูบริโภคในวงกวาง อยางไรก็ตาม ยังมีพันธุไมปาและวัชพืช
อีกหลายชนิดที่สามารถนํามาเปนสวนประกอบในการทําผลิตภัณฑไดอยางดี ชวยเพิ่มความหลากหลายของวัตถุดิบ ทั้งนี้
สวนของพืชที่นิยมใช ไดแก ใบ ดอก ผล หรือลําตนไมปายืนตน ไมจันทนหอมเปนไมปายืนตนที่มีคา หายาก และจัดเปน
ไมมงคลชัน้ สูง จึงมีศกั ยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑไมประดับแหงดังกลาว มีรายงานพบพันธุไ มนกี้ ระจายอยูท กุ ภาคของ
ประเทศไทย แตปจจุบันพบเพียง 3 จังหวัดเทานั้น ไดแก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และนครศรีธรรมราช การปลูกและ
ใชประโยชนไมจนั ทนหอมบนพืน้ ทีส่ งู ยังพบขอจํากัดหลายดาน เชน ความเหมาะสมของพืน้ ที่ อายุการตัดฟนทีใ่ ชระยะเวลานาน
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการรอดตายของกลาไมจันทนหอมเมื่อนํามาอนุบาลในเรือนเพาะชํา คือความ
เขมแสง โดยความเขมแสงรอยละ 50 ทําใหกลาไมจันทนหอมรอดตายสูงสุด
2. ศึกษาการรอดตายของกลาไมจันทนหอมที่ปลูกทดสอบในและนอกถิ่นกําเนิด
2.1 พื้นที่นอกถิ่นกําเนิด ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก จังหวัดเชียงใหม และสถานีวิจัยและฝกนิสิต
วนศาสตรหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2.2 พื้นที่ในถิ่นกําเนิด ไดแก สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธหนวยยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยพบวากลาไมจันทนหอมตองการรมเงาในการเติบโตในชวงระยะที่เปนกลาไม และการไดรับแสงอยางเต็มที่
จะทําใหกลาไมตาย
3. ศึกษาความมีชีวิตของเมล็ดไมจันทนหอม เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดโดยการปนและใชไมสอย หลังจากนั้น
นําผลไมจนั ทนหอมทีผ่ งึ่ ใหแหงแลวมาใสในกระสอบและเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง หากตองการเพาะเมล็ดใหใชทรายละเอียด
เปนวัสดุเพาะกลา ทั้งนี้ความมีชีวิตของเมล็ดจันทนหอมที่แกเต็มที่จะหมดลงหลังจากเก็บมาแลว 90 วัน เพราะฉะนั้นเมื่อ
เก็บเมล็ดมาแลวควรรีบเพาะใหเร็วที่สุด

ภาพที่ 118 การยายกลาจันทนหอมโดยการบอล
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ภาพที่ 119 กลาไมแบบเปลือยราก

ภาพที่ 120 แปลงปลูกทดสอบภายใตเรือนยอดไมสัก

ภาพที่ 121 การเก็บผลไมจันทนหอมจากแมไมที่คัดเลือกไว

ภาพที่ 122 เอกสารเผยแพร ไมจันทนหอม

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. วิธีการยายชํากลาไมจันทนหอมจากปาธรรมชาติ
2. วิธีการอนุบาลกลาไมจันทนหอมในเรือนเพาะชํา
3. ขอมูลการรอดตายของกลาไมจันทนหอมที่ปลูกทดสอบในและนอกเขตกระจายพันธุตามธรรมชาติ
4. เอกสารเผยแพร ไมจันทนหอม
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
พืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยลึกเปนแหลงรวบรวมและอนุรกั ษพนั ธุกรรมไมจนั ทนหอม และมีการนําองคความรู
เรื่องไมจันทนหอมไปเผยแพรใหเกษตรกร บุคคลภายนอก และหนวยงานที่ทํางานดานการจัดการทรัพยากรปาไม
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่ เกษตรกร หรือผูที่สนใจ
2) แปลงทดสอบปลูกไมจันทนหอมนอกถิ่นกําเนิดบนพื้นที่สูงที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก
1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
1) เผยแพรในระบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
2) เผยแพร เ อกสารเผยแพร ไม จั น ทน ห อม สํ า หรั บ ใช เ ป น ข อ มู ล ให แ ก ผู  ที่ ส นใจปลู ก ไม จั น ทน ห อม
และเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และผูที่สนใจ เพื่อประโยชนดานการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต
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9. โครงการศึกษาการปลูกไมยนื ตนเศรษฐกิจเพือ่ เปนอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพืน้ ทีส่ งู
นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญกับการเพิม่ พืน้ ทีป่ า ของประเทศและพืน้ ทีส่ เี ขียวใหไดรอ ยละ 40 โดยเฉพาะปาเศรษฐกิจ
ที่ปลูกไมมีคา ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบสําคัญสําหรับใชประโยชนภายในชุมชนบนพื้นที่สูงและมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้น
ตอเนือ่ ง ทัง้ นีพ้ นื้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือสวนใหญเปนภูเขา มีความลาดชัน ทีด่ นิ ของประชาชนสวนใหญจงึ มิใชทดี่ นิ กรรมสิทธิแ์ ละ
อยูใ นพืน้ ทีป่ า ไม ปจจุบนั ประเทศไทยไดจดั ทีด่ นิ ทํากินใหชมุ ชนตามนโยบายของรัฐบาลเพือ่ แกไขปญหาการไรทดี่ นิ ทํากินของ
เกษตรกร ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม และแกปญหาการรุกลํ้าเขตพื้นที่ปาสงวน รวมถึงประกาศใชพระราชบัญญัติปาไม
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เพือ่ ใหประชาชนมีสว นรวมในการปลูกไมยนื ตนมีคา เพือ่ สรางรายไดและใชประโยชนอยางยัง่ ยืนมากขึน้
งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาแนวทางความเปนไปไดและโอกาสในการสงเสริมการปลูกไมยืนตนเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและ
สอดรับการใชประโยชนทดี่ นิ ของชุมชนตามกรอบมาตรการการแกไขปญหาการอยูอ าศัยและทํากินในพืน้ ทีป่ า ไมตามนโยบาย
รัฐบาล สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. คัดเลือกพื้นที่ดําเนินการตามเกณฑ ไดแก (1) ระดับความสูงจากนํ้าทะเล 3 ระดับ ไดแก พื้นที่สูงคอนขางตํ่า
(นอยกวา 500 เมตร) พืน้ ทีส่ งู ปานกลาง (500-1,000 เมตร) และพืน้ ทีส่ งู คอนขางมาก (มากกวา 1,000 เมตร) และ (2) ขอบเขต
พื้นที่ ไดแก เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และนอกเขตพื้นที่ปา โดยนํารองในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หมอกจาม หนองเขียว และแมแฮ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมจริม แมมะลอ และบอเกลือ ผลการ
ศึกษาพบวา
1.1 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ขอมูลขนาดและที่ตั้ง ตําแหนง ระดับความสูง ความลาดชัน ลักษณะ
ภูมิอากาศ ทรัพยากรนํ้า (แหลงนํ้า พื้นที่ลุมนํ้า ชั้นคุณภาพลุมนํ้า) ทรัพยากรดิน และทรัพยากรปาไม
1.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม ประกอบดวย การใชประโยชนทดี่ นิ ขอมูลจํานวนประชากรและครัวเรือน ชนเผา
การใชประโยชนที่ดินในดานเกษตรกรรม ผลผลิตที่นํามาซึ่งรายไดหลัก รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน ขนาดถือครองที่ดิน
ขนาดที่ดินทํากิน รายไดครัวเรือน ความตองการปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจเปนอาชีพเสริม ความรูและทัศนคติตอการปลูก
ไมยืนตนเศรษฐกิจ
1.3 ปจจัยดานกฎหมาย ประกอบดวย กรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยกลุมตัวอยางในพื้นที่โครงการทั้ง 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. ศึกษาศักยภาพชนิดไมยืนตนเศรษฐกิจที่เหมาะสมสําหรับปลูกเปนอาชีพเสริมของครัวเรือนบนพื้นที่สูง
โดยรวบรวมรายชื่อชนิดไมยืนตนเศรษฐกิจที่สามารถปลูกไดบนพื้นที่สูงจากการตรวจเอกสาร และการสํารวจในพื้นที่ศึกษา
จํานวน 283 ชนิด จากนั้นประมวลขอมูลชนิดไมรวมกับขอมูลทุติยภูมิและขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสภาพภูมิประเทศ
รวมถึงผลการสํารวจพื้นที่ทั้ง 6 แหง เพื่อคัดเลือกไมที่มีศักยภาพ จํานวน 48 ชนิด ภายใตหลักการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ
เพื่อการออม ที่สามารถนําไปลงทุน และเกิดการตอยอดในอนาคต
3. ศึกษาตัวแปรที่ใชประเมินศักยภาพของไมยืนตนเศรษฐกิจ 4 ตัวแปร ไดแก (1) ตัวแปรดานกฎหมาย ไดแก
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือในที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทําประโยชน (2) ตัวแปรดาน
สิ่งแวดลอม ไดแก ระดับความสูงของพื้นที่ และปริมาณนํ้าฝน (3) ตัวแปรดานเศรษฐกิจ ไดแก ราคาขายของไมแตละชนิด
และ (4) ตัวแปรดานสังคม ไดแก ความตองการปลูกไมยนื ตนเศรษฐกิจแตละชนิด โดยนําตัวแปรทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ
และดานสิ่งแวดลอม มาประเมินศักยภาพของไมยืนตนเศรษฐกิจ พบวาชนิดไมที่มีศักยภาพตามความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ดังนี้
- พื้นที่สงู นอยกวา 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 มะเหลี่ยมหิน รัง สนสามใบ การบูร ขนุนปา
จันทรทองเทศ จําปปา ชะมวง บุนนาค พะยอม เพาโลวเนีย เมเปล เมเปลหอม ยมหอม สะเดา และยูคาลิปตัส
โดยรูปแบบการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง ไดแก ปลูกเพื่อการออมแบบพื้นฐาน และแบบ
วนเกษตร

ภาพที่ 123 การสํารวจพื้นที่ดําเนินการ

ภาพที่ 124 การสนทนาแบบกลุมกับ
ผูนําชุมชน

ภาพที่ 125 การหารือการดําเนินงาน
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับเจาหนาที่
ของสถาบัน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ขอเสนอแนะและแนวทางสําหรับการสงเสริมการปลูกไมมีคา (ไมยืนตนเศรษฐกิจ) เพื่อสรางรายไดเสริม
บนพื้นที่สูง โดยประกอบดวย องคความรูของชนิดไมยืนตนเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและความเหมาะสม (สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย) เพือ่ นําไปปลูกเพือ่ สรางรายไดเสริมบนพืน้ ทีส่ งู โดยแบงตามพืน้ ทีส่ งู จากระดับนํา้ ทะเล
3 ระดับ และมีรูปแบบสําหรับการนําไปสงเสริมปลูกที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
ชุมชนบนพื้นที่สูง นําแนวทางไปใชในการปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจเพื่อสรางรายไดในครัวเรือน รวมทั้งมีพื้นที่
ปาเศรษฐกิจและพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นบนพื้นที่สูงตามนโยบายรัฐบาล
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) ถายทอดความรูใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
2) นํารองการศึกษาและพัฒนาชุมชนตนแบบการปลูกไมมีคาบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
1.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย
1) เผยแพรในระบบ H-KM องคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
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10. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรักษดินและนํ้า
บนพื้นที่สูง
มูลนิธโิ ครงการหลวง และ สวพส. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชผัก ไมผล และพืชไรบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ สรางอาชีพในระบบ
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ซึ่งหลายแหงยังมีการใชประโยชนที่ดินและนํ้าไมถูกตอง ทําใหเกิดปญหาชะลางพังทลาย
และความอุดมสมบูรณของดินลดลง สงผลตอปริมาณและคุณภาพผลผลิตพืช เกษตรกรจึงใชปยุ เคมีปริมาณทีส่ งู ขึน้ เปนสาเหตุ
ใหเกิดการปนเปอนสารพิษในสิ่งแวดลอม การศึกษาวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่
ชนิดพืช รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน สามารถแกปญหาดังกลาวโดยเนนสงเสริมใหเกษตรกรใชประโยชนพื้นที่ปลูกพืชอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและไมสรางมลพิษ สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ทดสอบเทคโนโลยี ก ารฟ  น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ร ว มกั บ ระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า บนพื้ น ที่ สู ง
โดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน ไดองคความรู จํานวน 4 เรื่อง
1.1 วิธีฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไรที่มีความลาดชัน มีการตัดถาง และเผากอนปลูก
ดําเนินการโดยไมเผาพื้นที่ จากนั้นปลูกขาวไรรวมกับถั่วลอด ควบคูกับการทําระบบอนุรักษดินและนํ้า ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย
733 กิโลกรัมตอไร และดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมเพิ่มขึ้น
1.2 วิธฟี น ฟูความอุดมสมบูรณของดินในพืน้ ทีป่ ลูกขาวโพดเลีย้ งสัตวทมี่ คี วามลาดชัน มีการเผา ใชสารเคมีและ
ปลูกพืชติดตอกันเปนระยะเวลานาน ดําเนินการโดยไมเผาพื้นที่ จากนั้นปลูกขาวโพดเหลื่อมถั่วดํา ไดผลผลิตขาวโพด
810 กิโลกรัมตอไร ดินมีคา pH อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมเพิ่มขึ้น ยกเวนโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดลดลง
1.3 วิธฟี น ฟูความอุดมสมบูรณของดินในพืน้ ทีป่ ลูกมันสําปะหลังทีม่ ลี กั ษณะดินทรายและมีหนิ ปน โดยปลูกถัว่
ระหวางรองมันสําปะหลัง พบวา แปลงที่มีการปลูกถั่วลิสง ถั่วพรา และถั่วดํา ไดผลผลิตมันสําปะหลังสูงกวาแปลงที่ปลูก
มันสําปะหลังอยางเดียว ซึ่งเกษตรกรสนใจวิธีการปลูกถั่วลิสงเนื่องจากชวยบํารุงดินและเปนรายไดเสริม
1.4 วิธีฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกหอมญี่ปุนที่ใชที่ดินติดตอกันอยางเขมขน โดยการปลูก
ถั่วดําบํารุงดินรวมกับการจัดการธาตุอาหารพืชในแปลง ไดผลผลิตหอมญี่ปุนเพิ่มขึ้น 15 เปอรเซ็นต จากเดิม 3.2 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร เปน 3.7 กิโลกรัมตอตารางเมตร
2. ศึกษาและทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมที่ปลูกในดินที่ปนเปอนโลหะหนัก
บนพืน้ ทีส่ งู โดยรวบรวมขอมูลผลการวิเคราะหการปนเปอ นโลหะหนักในดินพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562 จากนั้นคัดเลือกพื้นที่ที่พบการปนเปอนอาซินิคและแคดเมียม
เกินคามาตรฐานเพื่อสุมเก็บตัวอยางพืช รวมถึงปจจัยการผลิตที่เกษตรกรใชสําหรับสงวิเคราะห ผลการเก็บตัวอยางพืชผัก
จํานวน 21 ชนิด (ผักใบ ผักผล ผักกินหัว) ไมพบ การปนเปอ นอาซินคิ เกินคามาตรฐานในสวนทีใ่ ชรบั ประทาน แตพบสะสมบาง
ในสวนของรากทั้งผักใบ ผักผล และผักกินหัว มีเพียงรากตนมะเขือเทศโทมัสและรากกวางตุงเทานั้นที่เกินคามาตรฐาน
สวนการปนเปอ นแคดเมียมในพืชไมเกินคามาตรฐาน สวนใหญพบการสะสมในรากและลําตนของผักผล ทัง้ นีช้ นิดพืชบนพืน้ ทีส่ งู
ที่มีแนวโนมในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียม ไดแก ผักกาดหวาน ผักกวางตุง และเบบี้ฮองเต

ภาพที่ 126 แปลงทดสอบการฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ขาวไร
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ภาพที่ 127 แปลงทดสอบการฟน ฟูความ
อุดมสมบูรณของดินในพืน้ ทีข่ า วโพด
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ภาพที่ 128 แปลงทดสอบการฟน ฟูความ
อุดมสมบูรณของดินในพืน้ ทีม่ นั สําปะหลัง

ภาพที่ 129 แปลงทดสอบการฟน ฟูความ
อุดมสมบูรณของดินในพืน้ ทีห่ อมญีป่ นุ

ภาพที่ 130 การสํารวจและคัดเลือก
พื้นที่ที่พบการปนเปอนโลหะหนัก

ภาพที่ 131 การเก็บตัวอยางดินและพืช
ในพื้นที่ที่พบการปนเปอนโลหะหนัก

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีในการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินรวมกับระบบอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นที่สูง จํานวน 4 เรื่อง
2. ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมบนพื้นที่สูง จํานวน 2 ชนิด
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนําชุดเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
ในแปลงขาวไรไปใช 3 แหง
2. เจาหนาที่พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีขอมูลชนิดพืชผักที่มี
ความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิคและแคดเมียมในดิน จํานวน 7 แหง เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมตอไป
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) องคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ชนิดพืช
โดยเก็บขอมูลผลการทดสอบตอเนื่อง และศึกษาการยอมรับของเกษตรกร
2) ทดสอบชนิ ด พื ช ใหม ที่ มี ค วามเสี่ ย งในการดู ด ซั บ โลหะหนั ก ในพื้ น ที่ ที่ พ บการปนเป  อ นโลหะหนั ก
(ดําเนินการตอเนื่อง)
2. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
2.1 การจัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) นําองคความรูการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินไปถายทอดใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่ รวมถึง
การจัดทําสื่อที่เกษตรกรเขาถึงและเขาใจงาย
2) นําเสนอขอมูลสถานการณการปนเปอนอาซินิคและแคดเมียมในดินปลูกพืชบนพื้นที่สูง และขอมูล
ชนิดพืชที่ดูดซับอาซินิคและแคดเมียมใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่รับทราบขอมูลเพื่อที่จะไดหลีกเลี่ยงการปลูกพืช
ชนิดนั้น
2.2 การจัดทําสื่อถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ไดแก บทความจํานวน 2 เรื่อง
1) หอมญี่ปุนใสปุยอะไรดี
2) ทําความรูจักกับถั่วลอด: ประโยชนและคุณคาทางโภชนาการ
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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11. โครงการศึกษาและประยุกตใชเทคนิคทางชีววิศวกรรมปฐพีเพื่อปองกันดินถลม
บนพื้นที่สูงโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ดินถลมเปนภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทกี่ อ ใหเกิดความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ อยางมาก โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
บริเวณพื้นที่ภูเขาและลาดชันสูงซึ่งเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย เชน ทําเกษตรบริเวณเชิงเขา
ตัดไหลเขาสรางที่อยูอาศัย หรือปลูกสรางสิ่งกีดขวางทางนํ้า ดังนั้นทุกฝายจึงตองรวมกันลดความเสี่ยง รวมถึงสราง
ความตระหนักรูใหกับชุมชนเพื่อรวมกันปองกันและแกไข ทั้งนี้การใชพืชพรรณทองถิ่นรวมกับเทคนิคทางวิศวกรรมหรือ
“ชีววิศวกรรมปฐพี (Soil bio-engineering)” เปนแนวทางหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความสนใจสําหรับลดการพังทลายในพืน้ ทีล่ าดชันและ
ดินถลมระดับตื้น สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยตอการพังทลายและดินถลมของชุมชน โดยคัดเลือกพื้นที่ รวบรวมขอมูล
ทุตยิ ภูมแิ ละภูมสิ ารสนเทศ ประกอบดวย ขนาดและทีต่ งั้ ตําแหนง ระดับความสูง ความลาดชัน ลักษณะภูมอิ ากาศ ทรัพยากรนํา้
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาไม และการใชประโยชนที่ดิน เปนตน รวมทั้งขอมูลความรุนแรงการชะลางดินระดับปานกลางรุนแรงมาก และประวัติการเกิดดินถลม
ตารางที่ 14 ประวัติการเกิดดินถลมและอัตราการกัดเซาะพังทลายของดิน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 5 แหง
พื้นที่
แมมะลอ
แมสลอง
แมสอง
สบเมย
บอเกลือ

อัตราการกัดเซาะ
สถานการณดินถลม
พังทลายของดิน
75 ตัน/ป
2552 ปดทับลําหวยแมวาก และ 2559 พื้นที่เกษตรลาดชันในบานแมมะลอ
180 ตัน/ป
2560-2561 ในชุมชนสันติคีรี พื้นที่เกษตรบานแมสะลองใน ปาธรรมชาติบานแมเตอและ
แมจันหลวง
160 ตัน/ป
2562 หลังโรงเรียนบานแมระเมิง และดินกัดเซาะพื้นที่กอสรางโรงเรือนปลูกพืช
ระบบอัตโนมัติบานแมระเมิงและวะโดโกร
86 ตัน/ป
2554 นํ้าปา ดินถลมบริเวณไหลทางและพื้นที่ปาบานทียาเพอ เลโคะ ซื่อมื่อหลวง
1,000 ตัน/ป 2561 พื้นที่ลาดชันริมทาง ดินถลมขนาดใหญบานหวยขาบ พบผูเสียชีวิต 8 คน

2. สํารวจและเก็บขอมูลนํ้าใตดิน ตอกหยั่งความลึกของชั้นดิน ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ (NBIoT) สําหรับ
ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาดดิน ความชื้นดิน และแรงดันนํ้าในดิน โดยแบงพื้นที่เปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย (1) แปลง
เกษตรลาดชันที่ไมมีระบบอนุรักษดินและนํ้า/ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ขาวโพด ขาวไร (2) แปลงเกษตรลาดชันที่มีระบบอนุรักษ
ดินและนํ้า/ปลูกพืชผสมผสาน และ (3) พื้นที่มีการกัดเซาะ/ชะลางพังทลายของดิน พบวา ความชันของพื้นที่ซึ่งเกิดดินถลม
ในอดีตและพื้นที่กัดเซาะรุนแรง มีความชันในชวงประมาณ 20-45 องศา และความหนาของชั้นดินหลวมมีคาประมาณ 1.2
ถึง 5 เมตร ขึ้นกับระดับการผุพังของหินตนกําเนิด และธรณีวิทยา สําหรับกรณีดินถม เชน พื้นที่กอสรางอาคารใหมโรงเรียน
บานแมระเมิง และโรงเรือนบานวะโดโกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง พบวา ความหนาของชั้นดิน
หลวมมากกวา 7 เมตร ทั้งนี้หากความหนาของชั้นดินหลวมมาก การใชพืชพรรณเพียงอยางเดียวเพื่อปองกันดินสไลดมักจะ
ไมเพียงพอหากมีฝนตกหนักมาก ซึ่งการพิบัติอาจเปนระดับลึก จําเปนตองใชเทคนิคทางวิศวกรรมเขารวมมากยิ่งขึ้น 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
แมมะลอ
แมสลอง
แมสอง
สบเมย
บอเกลือ

ชนิดพืช (รูปทรงราก)
มะขามเปรี้ยว (เจดียควํ่า) อะโวคาโด กลวยฤๅษี จันทรทองเทศ ขนุน ขาวโพด (รี)
บวย (เจดียควํ่า) กาแฟ (เจดียควํ่า) ชาอูหลง (เจดียควํ่า) สมผด (เจดียควํ่า) ลิงลาว (กระบอก) แฝก (บาตรพระ)
ถั่วมะแฮะ (เจดียควํ่า) การบูร (เจดียควํ่า) จันทรทองเทศ (เจดียควํ่า) อะโวคาโด (เจดียควํ่า) ขาวไร (รี)
ตองแตบ (กรวย) แคฝรั่ง (เจดียควํ่า) ราชาวดีปา (เจดียควํ่า) กะทอมหมู (กรวย) บุกไข (ถวยชาม)
กําลังเสือโครง (เจดียควํ่า) ตะไครตน (เจดียควํ่า)

4. แนวทางการปองกันแกไขการชะลางพังทลายของดิน/ดินถลมที่เหมาะสมกับพื้นที่ วิธีการที่เหมาะสมในการ
ปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะ หรือดินถลมในพื้นที่ ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน ปจจัยแวดลอม และความจําเปนที่ตางกัน
โดยวิธีการแกไข ประกอบดวย วิธีทางชีววิศวกรรม วิธีทางวิศวกรรมปฐพี และวิธีทางนิเวศวิทยาปาไม
ตารางที่ 16 แนวทางการปองกันและแกไขดินถลมที่เหมาะสมในแตละพื้นที่
พื้นที่
แมมะลอ
แมสลอง

แมสอง
สบเมย

บอเกลือ

หมายเหตุ

หมูบาน
แมวาก
แมมะลอ
อาแบ
แมจันหลวง
สันติคีรี
แมระเมิง
วะโดโกร
หวยนํ้าใส (ถนน)
หวยนํ้าใส (หมูบาน)
หวยนํ้าใส (ขาวไร)
นํ้าจูน
หวยโทน
หวยขาบ
วิธีแกไขหลัก

ทางวิศวกรรม

วิธีการแกไข (เบื้องตน)
ทางชีววิศวกรรมปฐพี

ทางนิเวศวิทยาปาไม

วิธีแกไขเสริม
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ภาพที่ 132 แผนที่เสี่ยงภัยดินถลม (บอเกลือ)

ภาพที่ 133 รากหญาแฝก (ทรงบาตรพระ)

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมบนพื้นที่สูง จํานวน 5 พื้นที่
2. ชนิดพืชที่มีศักยภาพในการยึดดินบนพื้นที่สูง จํานวน 2 ชนิด/พื้นที่
3. แนวทางการปองกันแกไขดินถลมบนพื้นที่สูงเบื้องตน จํานวน 5 พื้นที่ 11 ชุมชน
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง นํ า พื ช พรรณที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการยึ ด ดิ น ร ว มกั บ เทคนิ ค
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 “พืชที่มีคุณสมบัติยึดดินและลดการกัดเซาะบนพื้นที่สูง”
เพื่อถายทอดความรู
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12. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน
ระยะที่ 2
มูลนิธิโครงการหลวงปรับกลยุทธการพัฒนาเปนเชิงคุณภาพทุกมิติเพื่อใหมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น มุงพัฒนาใหชุมชนตื่นตัวและปรับตัวตอผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยลด
กิจกรรมการดํารงชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงที่ปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อเปนสังคมที่ปลอยคารบอนตํ่า รวมทั้งสรางขีด
ความสามารถดานบริหารจัดการชุมชนใหสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงอืน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตตามเปาหมายการพัฒนา
อยางยัง่ ยืนและยุทธศาสตรชาติ 20 ป ทัง้ นีป้ ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เปนการทดสอบใชตวั ชีว้ ดั และกระบวนการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางของโครงการหลวงตอเนื่องจากผลงานวิจัยในระยะที่ 1 โดยเนนสรางความเขาใจและการพัฒนางานแบบมี
สวนรวมของชุมชนและหนวยงานทองถิ่น กอนนําไปขยายผลใชในวงกวาง สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ปรับปรุงแบบตรวจประเมินชุมชนคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 5 มิติการพัฒนา 20 เกณฑการประเมิน 28 ตัวชี้วัด
สําหรับใชวางแผนและวัดผลการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย มิติที่ 1 การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6 ตัวชี้วัด มิติที่ 2
การฟน ฟูและอนุรักษปาไม 7 ตัวชี้วัด มิติที่ 3 การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม 6 ตัวชี้วัด มิติที่ 4 ความเขมแข็งของชุมชน
ในการรองรับการเปลีย่ นแปลง 5 ตัวชีว้ ดั และมิตทิ ี่ 5 การลดใชทรัพยากรธรรมชาติ 4 ตัวชีว้ ดั รวมทัง้ คัดเลือก 12 ตัวชีว้ ดั หลัก
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
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน แบงเปน ระดับปานกลาง (70-79 คะแนน) 2 แหง ระดับดี (80-89 คะแนน) 5 แหง และระดับดีมาก
(มากกวา 90 คะแนน) 5 แหง แตตองอาศัยเจาหนาที่ชวยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน
3. สํ า รวจสถานการณ ป ล อ ยก า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ ชุ ม ชน 17 แห ง
กอนเขารวมโครงการ ผลการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึง่ เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนชวง 115,349.762,166,211.90 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. สํารวจการเก็บกักคารบอนในชุมชนคารบอนตํ่าบนพื้นที่สูงบริเวณปาตนนํ้าของชุมชนโครงการหลวง 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) คูม อื คุณภาพ ไดแก นโยบายและวัตถุประสงค ระบบการบริหารงาน กรอบแนวคิดและตัวชีว้ ดั (3) ระเบียบการปฏิบตั งิ าน
ไดแก การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร การรับสมัคร วิธปี ฏิบตั ิ การตรวจประเมินภายในและตรวจประเมินเพือ่ ขอรับการรับรอง
(4) เอกสารบรรยายลักษณะงาน ไดแก ตัวแทนผูบริหาร เจาหนาที่ฝายปฏิบัติงาน ผูตรวจประเมินภายในและผูตรวจติดตาม
ที่ปรึกษา ผูควบคุมเอกสาร ผูนําและสมาชิกชุมชน และ (5) เอกสารแบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน ไดแก รายการเอกสาร
แบบคําขอตรวจประเมิน แบบตรวจประเมิน แบบสรุปผลตรวจประเมิน แบบบันทึกผลการดําเนินกิจกรรม แบบคํารองขอ
ดําเนินการเรือ่ งเอกสาร หนังสือรับรองวาดวยการรักษาความลับ และหนังสือแสดงการไมมสี ว นไดสว นเสีย แตยงั ตองปรับปรุง
รายละเอียด
6. ประสานงานเครือขายความรวมมือทางวิชาการ โดยจัดประชุมและพิจารณาแผนความรวมมือระหวาง
4 หนวยงาน ไดแก มูลนิธโิ ครงการหลวง สวพส. มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรดา นการเกษตรกวางตุง (GDAAS)
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

137

โดยมติที่ประชุมใหเสนอแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 ป 2564-2566 ตอคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
นโยบาย มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเชิญผูเชี่ยวชาญ GDAAS มาฝกอบรมระยะสั้นใหกับ
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

ภาพที่ 134 ตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชน

ภาพที่ 135 สํารวจชนิดตนไมบริเวณปาตนนํ้าของชุมชน

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
1. ขอมูลผลการพัฒนาชุมชน จํานวน 17 แหง ตามตัวชี้วัดชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
2. ขอมูลผลการเตรียมความพรอมของชุมชน จํานวน 17 แหง สําหรับการตรวจประเมินเปนชุมชนบนพื้นที่สูง
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
3. รางคูมือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน จํานวน 1 เรื่อง
ผลลัพธที่สําคัญของงานวิจัย
ชุมชนโครงการหลวง 39 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แหง ใชแบบตรวจประเมิน
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืนในการวางแผนและวัดผลพัฒนาซึ่งกระตุนใหเกิดการปรับตัวและ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต โดยชุมชนตระหนักและใชทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางประหยัดคุม คา รวมทัง้
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
แผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ
1.1 นําองคความรูที่ได ในป พ.ศ. 2563 ไปใชตอยอดงานวิจัย ป พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) ศึกษาและปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน (ตอเนื่อง)
2) ศึกษาขอมูลสถานการณปลอยกาซเรือนกระจก (หลังเขารวมโครงการ) และการกักเก็บคารบอนในชุมชน
คารบอนตํ่าบนพื้นที่สูง (ตอเนื่อง)
3) ปรับปรุงคูมือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่าอยางยั่งยืน
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สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การบริหารจัดการ

งานวิจัย
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

การบริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย

กับหนวยงานทัง้ ภายในและตางประเทศ เนนการจัดการองคความรูแ ละนวัตกรรมจากงานวิจยั ผลักดันการนําผลงาน
วิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยรวมกับนักวิจัยและ
นักพัฒนาถายทอดองคความรูจากงานวิจัยไปสูเกษตรกรและกลุมเปาหมาย และประเมินผลกระทบหลังจากการนํา
ผลงานไปใชประโยชน ตลอดจนการวิเคราะห ประมวลผล กํากับติดตามแผนงานและงบประมาณดานงานวิจัย
และชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจยั ของคณะอนุกรรมการวิจยั และพัฒนา โดยมีผลผลิตงานวิจยั ทีส่ าํ คัญ ดังนี้

1. การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรม
สํานักวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) หรือ สวพส. ไดมงุ เนนการสรางองคความรูแ ละนวัตกรรม
รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนงานและขยายผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปสูการใชประโยชนมากขึ้น
จากการดําเนินงานวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2550-2562 มีผลงานวิจัยทั้งหมด 390 โครงการหลัก 871 โครงการยอย กอใหเกิด
องคความรูการพัฒนาพื้นที่สูงในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง จึงไดศกึ ษากระบวนการจัดการองคความรู การถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปสูก ารใชประโยชน
ของชุมชนบนพื้นที่สูง และพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานวิจัยใหมีความสมบูรณและสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมาย ไดแก เกษตรกร นักพัฒนา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการพัฒนาเครือขายการวิจัยเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยการสรางความรวมมือดานงานวิจัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ
และพัฒนาโครงการวิจยั รวมกัน รวมทัง้ เกิดการพัฒนาขีดความสามารถนักวิจยั ใหมคี วามรอบรูแ ละมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน
มากขึน้ ตลอดจนสถาบันสามารถเขาถึงองคความรูข องเครือขายวิจยั ในพืน้ ทีภ่ เู ขาและนําไปตอยอดปรับใชกบั พืน้ ทีส่ งู ของไทย
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 การศึกษากระบวนการจัดการองคความรู การถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปสูก ลุม เปาหมาย
1) รวบรวม คัดเลือก ประมวลองคความรูและจัดทําแผนถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัย รวม
ทัง้ สนับสนุนการใชประโยชนจากผลงานวิจยั รวมกับนักวิจยั และนักพัฒนาถายทอดองคความรูจ ากงานวิจยั ไปสูเ กษตรกรและ
กลุมเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 20 เรื่อง มีเกษตรกรที่ไดรับประโยชน 2,081 ราย ในพื้นที่โครงการหลวง
27 พื้นที่ และ สวพส. 34 พื้นที่ สงเสริมอาชีพใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งฟนฟูสิ่ง
แวดลอมในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใชประโยชน
ลําดับ
รายการ
รายละเอียด
1 พันธุข า วทีท่ นทานตอแมลงบัว่ เกษตรกรนําเมล็ดพันธุขาวนาที่ทนตอแมลงบั่ว คือ ขาวพันธุบือแมวและบือวาเจาะ
บนพื้นที่สูง
ไปปลู ก เพื่ อ เป น พั น ธุ  ข  า วทางเลื อ กหรื อ ทดแทนพั น ธุ  ข  า วเดิ ม ที่ อ  อ นแอต อ แมลงบั่ ว
ชวยลดปญหาความเสียหายจากการทําลายของแมลงบั่วในขาว 30 ราย 8 ชุมชน 4 พื้นที่
ทําใหเกษตรกรมีขาวพอเพียงตอการบริโภค
2 วิ ธี ก ารปลู ก กาแฟอราบิ ก  า ถายทอดองคความรูวิธีการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิกาคุณภาพภายใตระบบอนุรักษ
คุณภาพภายใตระบบอนุรักษ ดินและนํ้าใหกับเกษตรกร 614 ราย 15 พื้นที่ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกกาแฟ
ดินและนํ้าบนพื้นที่สูง
จากระบบเดิมทีป่ ลูกกลางแจงและไมมกี ารจัดการรมเงาไม เปนการจัดการใหรม เงาภายใน
สวนกาแฟ โดยคาดวาเกษตรกรจะมีผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ในฤดูกาลผลิตชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ 2564 นี้
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ลําดับ
รายการ
รายละเอียด
3 วิ ธี ก ารปลู ก มั น เทศญี่ ปุ  น ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญีป่ นุ ใหกบั เกษตรกร เจาหนาทีแ่ ละผูท สี่ นใจ 227 ราย
บนพื้นที่สูง
และติดตามใหคําแนะนําในการผลิตยอดพันธุและการปลูก ใหแกเกษตรกรผูปลูกมันเทศ
36 ราย 5 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรลดคาใชจายในการซื้อยอดพันธุ ผลผลิตเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพตามมาตรฐานชั้นคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง
4 พันธุม นั เทศญีป่ นุ สําหรับปลูก ถายทอดองคความรูพ นั ธุแ ละการปลูกมันเทศญีป่ นุ ใหกบั เกษตรกร 17 ราย ซึง่ มีเกษตรกร
บนพื้นที่สูง
7 ราย นําพันธุ SP61 และ SP49 ไปปลูกเพื่อจําหนาย และเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
แตละฤดูกาล ทําใหมีผลผลิตตอเนื่องตลอดทั้งป
5 วิธีการปลูกกระเทียมอินทรีย ถายทอดองคความรูและสาธิตวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวกระเทียมอินทรีย ใหกับ
เกษตรกร 73 ราย และมีเกษตรกรทีร่ ว มปลูกกระเทียม 53 ราย 10 ชุมชน 5 พืน้ ที่ เกษตรกร
ใชปจจัยการผลิตอินทรีย ไดผลผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับบริโภค
ในครัวเรือน หรือจําหนายสรางรายได ชวยลดคาใชจา ย รวมทัง้ มีหวั พันธุก ระเทียมคุณภาพ
เพื่อเปนหัวพันธุสําหรับปลูกในฤดูถัดไป
6 ข อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง ถายทอดองคความรูก ารปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วพืชผักในโรงคัดบรรจุ
กระบวนการจัดการหลังการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงใหกับเจาหนาที่และวิสาหกิจชุมชน
เก็บเกีย่ วพืชผักในโรงคัดบรรจุ กลุมเกษตรกรในพื้นที่หวยเปา 40 ราย ทําใหลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ผลิตผล
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานชัน้ คุณภาพของมูลนิธโิ ครงการหลวง และตลาดขอตกลง/ทองถิน่
รวมทัง้ ชวยเพิม่ โอกาสทางการตลาด ตลอดจนผลิตผลพืชผักมีความปลอดภัยตามหลักการ
แบบโครงการหลวง
ระบบประกันคุณภาพ GMP สรางความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับใหกับผูบริโภค
7 วิ ธี ก ารใช GA 3 ในการเพิ่ ม ถายทอดเทคโนโลยีการใช GA3 ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพองุนพันธุ Perlette
ปริมาณและคุณภาพองุน พันธุ ใหกบั เกษตรกร 13 ราย 10 พืน้ ที่ ทําใหเกษตรกรสามารถเพิม่ ผลผลิตองุน และเปนวิธกี าร
Perlette บนพื้นที่สูง
ที่งาย เกษตรกรสามารถปฏิบัติได
8 การผลิตตนแมพันธุเสาวรส ขยายตนพันธุเ สาวรสหวานพันธุด ี โดยปลูกภายใตโรงเรือนในพืน้ ทีส่ ง เสริมการปลูกเสาวรส
3 พื้นที่ (หวยเปา วาวี วะโดโกร) เพื่อเปนแหลงแมพันธุสําหรับสนับสนุนงานสงเสริม
หวานพันธุดี
การปลูกเสาวรสใหแกเกษตรกรในพื้นที่และศูนยใกลเคียงได 313 ราย 14 พื้นที่
9 วิธีการจัดการโรคและแมลง ถายทอดแนวทางการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมบนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร
ศั ต รู ส  ม ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ 7 ราย 4 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรสามารถจัดการโรคและแมลงศัตรูของสมและเลมอน
เพื่อลดการใชสารเคมีเกษตร รวมทั้งชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรและผลผลิต
พื้นที่สูง
มีความปลอดภัย และขยายผลตอใหแกเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่สงเสริม
ใกลเคียงได 30 ราย 5 พื้นที่
ถายทอดองคความรูการปลูกและวิธีการขยายพันธุบัวดินใหกับเกษตรกร 11 ราย
10 วิธีการขยายพันธุบัวดิน
เจาหนาที่ 4 ราย และสงมอบพันธุบัวดิน 2 พันธุ (Full moon และ Eastern pearl)
450 หัวเพื่อขยายพันธุใหกับเกษตรกร 9 ราย 2 พื้นที่ ทําใหเกษตรกรมีพันธุที่หลากหลาย
และสามารถขยายพันธุเพื่อจําหนายใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
11 สายพันธุไ กพนื้ เมืองบนพืน้ ทีส่ งู ถายทอดองคความรูสายพันธุและวิธีการเลี้ยงไกพื้นเมือง โดยสงมอบไกพื้นเมือง 452 ตัว
ทีม่ ศี กั ยภาพในการนํามาสงเสริม ใหกับเกษตรกร 25 ราย 9 พื้นที่ สรางรายไดจากการจําหนายไกพื้นเมือง 9,600 บาท
แกเกษตรกร
และเกษตรกร 5 ราย 5 พื้นที่ สามารถเพิ่มจํานวนไกพื้นเมืองบนพื้นที่สูงได 177 ตัว
เพื่อเปนแหลงโปรตีนในครัวเรือน และจําหนายเปนอาชีพเสริม
12 ลั ก ษณะคอกเลี้ ย งหมู ห ลุ ม ถายทอดองคความรูล กั ษณะคอกเลีย้ งหมูหลุมใหแกเกษตรกรผูเ ลีย้ งหมูหลุม 59 ราย 14 พืน้ ที่
ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
101 คอก จํานวนหมู 253 ตัว เกษตรกรสามารถเลีย้ งพอแมพนั ธุแ ละขยายพันธุเ พือ่ ผลิตลูกหมู
สรางรายได 579,300 บาท และนํามูลหมูมาใชทาํ ปุย คอก/ปุย หมักเพือ่ จําหนาย 14,500 บาท
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ลําดับ
รายการ
รายละเอียด
13 ผึง้ โพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโด ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงในแปลงปลูกพืชใหกับเกษตรกร 375 ราย 13 พื้นที่
และกาแฟ
ทําใหเพิ่มผลผลิตพืช และสามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้งสรางรายไดเสริม โดยมีเกษตรกร 5 ราย
เลี้ยงผึ้งโพรงชวยผสมเกสรอะโวคาโดและกาแฟ สามารถผลิตนํ้าผึ้ง 125 กิโลกรัม
มีรายได 37,500 บาท ซึ่งเกษตรกรกลุมนี้จะเปนกําลังในการขับเคลื่อนขยายองคความรู
สูเกษตรพื้นที่อื่นตอไป
14 ไม ผ ลทางเลื อ กในชุ ม ชน ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ในชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝนใหกับเกษตรกร 44 ราย 13 หยอมบาน 2 พื้นที่ โดยมีชนิดไมผลที่เหมาะสม
ที่มีฐานจากการปลูกฝน
สําหรับพื้นที่ขุนตื่นนอย 4 ชนิด คือ พลับ อะโวคาโด มะมวง และนอยหนา สําหรับพื้นที่
หวยนํ้าเย็น 3 ชนิด คือ อะโวคาโด มะมวง และเสาวรสหวาน ทําใหเกษตรกรมีชนิดไมผล
ทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหาร มีโอกาสสรางรายไดระยะยาว รวมทั้ง
ชวยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบนฐานความรูใ นการเพิม่ มูลคาไมผลเดิม และการจัดทําระบบอนุรกั ษ
ดินและนํ้าที่เหมาะสมกับพื้นที่
15 แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ สนับสนุนชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง โดยการจัดตั้งกลุม
เปนวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลปาแป ใหกับเกษตรกร 55 ราย
ชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง
และเกษตรกรเขารวมกลุมผูปลูกชาอัสสัมอินทรีย (เมี่ยง) 26 ราย ไดพัฒนารูปแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ แ สดงถึ ง เอกลั ก ษณ เ ฉพาะถิ่ น ของชุ ม ชนป า เมี่ ย ง 2 ผลิ ต ภั ณ ฑ ได แ ก
สบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม ปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา “มอนนางเกตุ” และพัฒนา
ผลิตภัณฑจากชาอัสสัมเพิม่ 2 ผลิตภัณฑ ไดแก แชมพูชาเมีย่ ง และครีมนวดผมนํา้ ผึง้ ชาเมีย่ ง
ทําใหเกษตรกรมีรายไดจากสบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม และนํ้าชาเมี่ยงมะนาว มูลคารวม
29,230 บาท และรายไดจากใบชาอัสสัม (ใบแก) 729,896 บาท และเปนการชวยอนุรักษ
ทรัพยากรปาตนนํ้าและพืชทองถิ่นไดอีกทางหนึ่ง
16 กระบวนการอนุ รั ก ษ ฟ  น ฟู ถายทอดองคความรูจ ากงานวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการอนุรกั ษ ฟน ฟู ความหลากหลายทาง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภาพ เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหารชุมชน (Food bank) ใหกับเกษตรกร 195 ราย
เพื่ อ ใช ป ระโยชน เ ป น แหล ง 15 ชุมชน ไปใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกณฑตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่า
อาหารชุมชน (Food bank) และยั่งยืน มิติที่ 2 การอนุรักษและฟนฟูปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
การแลกเปลีย่ นความรูแ ละพรรณพืชระหวางชุมชน โดยมีชนิดพืชทีไ่ ดรบั การเพาะขยายพันธุ
และปลูกฟนฟู 40 ชนิด 11,661 ตน และเกษตรกรอยางนอย 30 ราย เริ่มมีรายไดจาก
การเพาะปลูกพืชทองถิ่นสําคัญ มีแหลงอาหารจากพืชที่มีในทองถิ่น และลดรายจาย
ครัวเรือน รวมทั้งพืชทองถิ่นที่ใกลสูญหายไดรับการอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ตลอดจนชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาพืชทองถิ่น เกิดการอนุรักษ ฟนฟู อยางตอเนื่อง
เพื่อคงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
17 การฟนฟูความอุดมสมบูรณ ถายทอดองคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร ใหกับ
ของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร เกษตรกร 16 ราย 3 พืน้ ที่ เกษตรกรไดเรียนรูถ งึ วิธกี ารปลูกถัว่ ลอดรวมกับขาวไร ประโยชน
ของถั่วลอด และการปลูกขาวไรในระบบอนุรักษดินและนํ้า รวมทั้งยังเห็นความสําคัญ
ของการปลูกพืชตระกูลถัว่ ในพืน้ ทีป่ ลูกขาวไรหรือพืชอืน่ เพือ่ ฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดิน
18 การสงเสริมการปลูกไผเพื่อ สนับสนุนและสงเสริมการปลูกไผเพื่อใชประโยชนบนพื้นที่สูง 12 ชนิด 3,652 ตน
ใชประโยชนบนพื้นที่สูง
ใหกับเกษตรกร 261 ราย 13 พื้นที่ สําหรับสรางรายไดเสริมใหเกษตรกรและใชสอย
ในครัวเรือน รวมถึงการปลูกเพื่อใชเปนแนวรั้วหรือแบงเขตพื้นที่และปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ซึง่ ผลผลิตหนอและลําสามารถนํามาแปรรูปและเพิม่ มูลคาได ทัง้ ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑหรือเฟอรนิเจอร
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ลําดับ
รายการ
รายละเอียด
19 ชี ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ป  อ งกั น โรค การนําชีวภัณฑปอ งกันโรคผลเนาของสตรอวเบอรรไี ปทดสอบดานประสิทธิภาพและประเมิน
ผลเนาของสตรอวเบอรรี
ความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง 2 พืน้ ที่ เกษตรกรและเจาหนาที่
ที่รวมการทดสอบ 4 ราย ใหคะแนนดานประสิทธิภาพระดับดีมาก แตดานวิธีการใชอยูใน
ระดับปานกลางตองปรับปรุงการเกิดคราบบนผล รวมทั้งสงผลการประเมินใหกับโรงผลิต
ชีวภัณฑมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยตอไป
20 ผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนาสําหรับ สวพส. ไดสง มอบผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนาสําหรับกลางคืนทีม่ สี ว นผสมจากสารสกัดคาเทชิน
กลางคื น ที่ มี ส  ว นผสมจาก ใหกับมูลนิธิโครงการหลวงนําไปใชประโยชน โดยมีปริมาณและมูลคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จํานวน 253 ชิ้น มูลคา
สารสกัดคาเทชิน
108,790 บาท ทํ า ให มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม เ พื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า
ที่หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ชาเมี่ยงซึ่งเปนพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูง สําหรับนํามาเปนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนการขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย
และจากชุมชนไปใชประโยชน โดยการหารือรวมกันระหวางนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร ในการถายทอดองคความรู
จากงานวิจัยไปสูเกษตรกรกลุมเปาหมาย จํานวน 34 เรื่อง ซึ่งมีเปาหมายคือเกษตรกรนํารอง จํานวน 1,517 ราย 5 ชุมชน
ในพื้นที่ 51 แหง
2) ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนกระบวนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรวมกับผูนําเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง กลุมลุมนํ้านาน เกี่ยวกับปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จที่มีตอการพัฒนาเกษตรกรผูนําที่เปนนักวิจัย
รวมงานวิจยั และพัฒนา ซึง่ นําไปสูแ นวทางการพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูน าํ การเปลีย่ นแปลงรุน ใหม (young change agent)
ที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง (ภาพที่ 136)

ภาพที่ 136 การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปสูกลุมเปาหมาย

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
แนวคิดในการจัดทําฐานขอมูลองคความรูง านวิจยั และวิเคราะหความตองการของผูใ ชระบบ เพือ่ กําหนดขอบเขตการพัฒนา
เปนเว็บแอปพลิเคชัน และออกแบบระบบฐานขอมูลองคความรูงานวิจัย
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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4) พัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรูจ ากงานวิจยั เปนเว็บแอปพลิเคชัน ตามทีอ่ อกแบบไวรว มกับศูนยขอ มูลและ
สารสนเทศ พัฒนาดวยภาษาโปรแกรม ASP.NET แบบ MVC และใชระบบฐานขอมูล Microsoft SQL Server และนําเขา
ขอมูลเพื่อทดสอบใชงานผานเว็บไซต 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
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน รวมถึงสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
สอดคลองกับนโยบาย โดยนําเสนอผลงานวิจัยบนหนาหลักของระบบฐานขอมูลงานวิจัย
5) เผยแพรบทความวิจัยในรูปแบบและภาษาที่เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับ
ความตองการของกลุม เปาหมาย ไดแก นักพัฒนา เกษตรกร นักวิจยั และบุคคลทัว่ ไป ลงเว็บไซตสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
52 เรื่อง เฟซบุกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) – HRDI 35 เรื่อง และแอปพลิเคชันไลนของดีพื้นที่สูง
25 เรื่อง (ภาพที่ 137)

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

1.3 การพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
ความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือขายความรวมมือดานการวิจัยเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูง 3 เครือขาย ไดแก
1) งานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูงระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สวพส. และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ
จํากัด ประเด็นความรวมมือ (1) การศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากกัญชงใหเกิดประโยชน
แกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในวงกวางมากขึ้น และ (2) การตอยอดงานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูง ใหเปนผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานเพื่อใชประโยชนดานอาหารเสริม เวชสําอาง และการแพทย
2) งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคารบอนตํ่าระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรดา นการเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเด็น
ความรวมมือเนนกิจกรรมที่ไมปลอยมลพิษลงสูสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย
(1) ปุยละลายนํ้าและเทคโนโลยีการใหปุยในระบบนํ้า (2) การรีไซเคิลและการใชประโยชนจากของเสียทางการเกษตร
(3) การฟน ฟูดนิ และการปรับปรุงดิน (4) การปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร (5) รูปแบบการจัดการธาตุอาหารเพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ผลิตผลพืชและประสิทธิภาพการใชประโยชน และ (6) ชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนตํ่า
3) งานวิ จั ย พื ช เส น ใยและสี ย  อ มธรรมชาติ ร ะหว า งสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน)
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประเด็นความรวมมือ (1) การศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนา
การเกษตร สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ (2) สงเสริมการใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหกวางขวาง
และเกิดประโยชนกบั ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และพืน้ ทีร่ าบสูง และ (3) แลกเปลีย่ นองคความรู บุคลากร และทรัพยากร ในการวิจยั
และการพัฒนาทางการเกษตร สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
144

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพที่ 138 การพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

2. การคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพยสินทางปญญาของ
ชุมชนบนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงมีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณคาซึ่งชุมชนสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต
และวิจยั ตอยอดเปนผลิตภัณฑทมี่ มี ลู คาทางเศรษฐกิจสรางรายไดใหกบั ครัวเรือน นอกจากนีแ้ ตละชุมชนยังมีการสัง่ สมองคความรู
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ วัฒนธรรมและประเพณี ทีเ่ สีย่ งตอการถูกละเลย สูญหาย หรือใชประโยชนไมถกู ตอง จึงจําเปนตองปกปอง
คุมครองเพื่อการอนุรักษหรือปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของเจาของ เชนเดียวกันผลงานวิจัย ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งใชความคิดสรางสรรค ระยะเวลาและงบประมาณ จนเกิดผลผลิตใหมเปนเทคโนโลยี นวัตกรรม
สูตรการผลิต วิธีการ หรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับพันธุพืชและสัตว ก็ควรดําเนินการดวย จากเหตุผลขางตน สวพส. เริ่มขอรับ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2562 รวมทั้งสิ้น 123 รายการ โดยปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เปนการดําเนินงานตอเนื่อง 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) ขอรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนพันธุผัก จํานวน 3 รายการ ไดแก ผักกาดหวาน 1 พันธุ และถั่วแขก 2 พันธุ
(พันธุโอบี 01 และพันธุโอบี 03)
5) ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จํานวน 6 รายการ ไดแก (1) ตํารับยาสมุนไพร
แกผิดเดือน (2) ตํารับสมุนไพรพอกศีรษะแกปวดหัว (3) ตํารับยาสมุนไพรแกตกขาว (4) ตํารับยาสมุนไพรแกหวัดเด็ก
(5) ตํารับยาสมุนไพรแกพษิ และ (6) ตํารับยาสมุนไพรแกปวดเมือ่ ยตามเสนเอ็น โดยคัดเลือกเปนตัวชีว้ ดั กพร. จํานวน 13 รายการ
โดยแบงเปนการคุม ครองทรัพยสนิ ทางปญญาจากงานวิจยั จํานวน 15 รายการ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของชุมชน
จํานวน 6 รายการ
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

145

2.2 กํากับดูแลทรัพยสินทางปญญาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (การแกไขตามคําสั่งกรม การตออายุ การออก
ใบประกาศ และอื่นๆ) จํานวน 29 รายการ
2.3 จัดทําฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูงเบื้องตน โดยไดรวบรวม
และจําแนกขอมูลทรัพยสินทางปญญา ภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 6 พื้นที่ แบงเปน 10 ลักษณะ ไดแก ดานสมุนไพรและตํารา
ยาพืน้ บาน อาหารและผักพืน้ บาน การดํารงชีวติ ตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความเชือ่ และศาสนา ประเพณีและพิธกี รรม
ศิลปะพื้นบาน การละเลนพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรม เพลงพื้นบาน และประดิษฐกรรม

ภาพที่ 139 ตัวอยางผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา

ภาพที่ 140 ถายทอดความรูและออกแบบเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑใหกับกลุมวิสาหกิจ/สหกรณ

3. ชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
โดยมีการประชุมและติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย รวมทั้งติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ รวม 18 ครั้ง
3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 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) สํานักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุมนํ้านาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน
(1 ครั้ง) และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (6 ครั้ง)
3.2 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย จํานวน 4 ครั้ง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
3.3 ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่รวมกับนักวิจัย 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. ขอมูลทรัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงเบื้องตน จํานวน 1 ฐานขอมูล
6. ชวยอํานวยการการกํากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา จํานวน 18 ครั้ง
ผลลัพธที่สําคัญของการบริหารจัดการงานวิจัย
1. นักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง เกิดการตอยอดความรูใหม และเกษตรกรสามารถนํา
องคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชน เพื่อสรางทางเลือกในการประกอบอาชีพใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู แกไขปญหาความยากจน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ตลอดจนการแกไข
ปญหาสิง่ แวดลอม รวมทัง้ มีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทัง้ ในและตางประเทศอยางตอเนือ่ ง ซึง่ จะชวยเพิม่
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร
2. กลุม วิสาหกิจชุมชนกลุม ถานอัดแทงจากซังขาวโพดบานศรีบญ
ุ เรือง มีการผลิตและจําหนายถานดูดกลิน่ ศรีบญ
ุ เรือง
ถานชารโคล ทําใหกลุม มีรายไดเสริมตลอดทัง้ ป และทําใหผสู งู อายุในหมูบ า นมีรายไดจากการตัดเย็บถุงถานเพือ่ จําหนาย
ใหกับกลุม รวมทั้งกลุมไดเขารวมโครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑดวยทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการ
วิสาหกิจรายยอยและขนาดยอม ในกลุม BCG Economy ทั่วประเทศ และไดรับการคัดเลือกใหผานเขารอบ 2
ในจํานวน 20 ผลิตภัณฑ จาก 45 ผลิตภัณฑ
3. กลุม วิสาหกิจชุมชนผูผ ลิตกาแฟบานหวยโทน มีการผลิตและจําหนายกาแฟเครือ่ งหมายการคาหวยโทน ทําใหกลุม
มีรายไดเพิ่มจากการจําหนายกาแฟบรรจุถุง ประมาณ 200,000 บาท (รวมตนทุนการผลิต)
แผนการนําผลงานไปใชประโยชน
1. การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
1.1 จัดกิจกรรมถายทอดเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย
1) เผยแพรผลงานวิจัยผานระบบฐานขอมูลองคความรูจากงานวิจัย เว็บไซต https://rsdb.hrdi.or.th
โดยการประมวลองคความรูจ ากงานวิจยั ใหอยูใ นรูปแบบและภาษาทีเ่ ขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลอง
กับความตองการของกลุม เปาหมาย ไดแก นักวิจยั นักพัฒนา เกษตรกร และบุคคลทัว่ ไป รวมทัง้ ลงเว็บไซตสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง เฟซบุกสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) – HRDI และแอปพลิเคชันไลนของดี
พื้นที่สูง
2) ถายทอดความรูก ารออกแบบเครือ่ งหมายการคาของผลิตภัณฑใหกบั กลุม ผูผ ลิตและแปรรูปขาวปาเมีย่ ง
แมพริก โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย และวิสาหกิจชุมชนลุม นํา้ จัน โครงการพัฒนา
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
โดยมุง เนนการวิจยั เพือ่ สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานของโครงการหลวง
ในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงดานอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยูรวมกับ
ปาไดอยางยัง่ ยืน โดยมีเปาประสงคของแผนปฏิบตั กิ ารงานวิจยั ใน 2 สวน คือ (1) สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความอยูดีมีสุขและสอดคลองกับบริบทภูมิสังคม และ (2) พัฒนาระบบนิเวศวิจัย (research
ecosystem) เพื่อเปนศูนยกลางของเครือขายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

แนวทางการดําเนินงานวิจัยที่สําคัญ

1. การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมุงเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลพืช-สัตวเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและสรางรายไดใหกับเกษตรกร การคัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุพืช-สัตวที่มีคุณภาพและ
สามารถปรับตัวไดดีบนพื้นที่สูง การประยุกตใชเทคโนโลยีมาพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
เกษตร (Bio Economy) การวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรเพือ่ ชวยลดการใชสารเคมีซงึ่ สงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม (Green
Economy) รวมทั้งการศึกษาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบตลาดดิจิทัลของสินคาเกษตร ตลอดจนการศึกษา
เพือ่ ถอดบทเรียนระบบเกษตรยัง่ ยืนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงเพือ่ นําไปประยุกตใชยงั พืน้ ทีส่ งู อืน่ และงานวิจยั เพือ่ ยกระดับบทบาท
สตรีและเด็กในการเปนหุนสวนการพัฒนาพื้นที่อยางทั่วถึงและเทาเทียม
2. การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยเนนการวิจัย
เพื่ออนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน และการยกระดับพืชทองถิ่นที่สําคัญใหเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสรางมูลคาและรายได
ให กั บ เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง ควบคู  ไ ปกั บ การสร า งนวั ต กรรมจากพื ช ท อ งถิ่ น บนพื้ น ที่ สู ง ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รวมถึงการแกไขปญหาการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมที่สําคัญ (ดิน นํ้าเสีย ปา หมอกควัน สารเคมีทางการเกษตร) และคํานึงถึงการนําวัสดุตางๆ กลับมาใชประโยชน
ใหมากที่สุด (Circular Economy)
3. การวิจยั ดานสังคมและงานวิจยั เชิงนโยบาย โดยเนนการวิจยั แบบมีสว นรวมเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมแหงการ
เรียนรูบนพื้นที่สูง ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นดวยพลังของชุมชน และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได
อยางทันทวงที การวิจยั เพือ่ พัฒนาผูน าํ การเปลีย่ นแปลงในระดับชุมชนทัง้ ชายหญิงและเยาวชนในการเปนหุน สวนการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางทั่วถึงและเทาเทียม การตอยอดภูมิปญญาชาติพันธุบนพื้นที่สูงในการพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจครัวเรือนที่หลุดพนจากกลุมผูมีรายไดตํ่าสุดของประเทศ และการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง
เพือ่ สนับสนุนการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม และรองรับผลกระทบ
ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง
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สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

กลยุทธที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

เปาประสงค มุงเนนการวิจัยที่สรางองคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจ โดยตอยอดจากองคความรูของโครงการหลวง และปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของภูมิสังคมภายใตระบบ
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการผลิตและการตลาดพืชสําคัญบนพืน้ ทีส่ งู และการวิจยั
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณของพื้นที่สูง ตาม BCG model ที่เปนการพัฒนาแบบองครวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ดาน
ไปพรอมกัน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio econimy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green
economy) เพื่อใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูและสามารถดํารงชีพภายใตสถานการณที่มี
การเปลีย่ นแปลงจากปจจัยตางๆ เกิดความมัน่ คงดานอาหาร เปนชุมชนทีม่ ภี มู คิ มุ กันเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงตางๆ ควบคู
ไปกับการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึง่ ตนเองไดอยางยัง่ ยืน ประกอบดวยแผนงานและ
แนวทางการวิจัย ดังนี้
แผนงานที่ 1 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูง
มุงเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตวภายใตระบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การวิจัยพืช
ทางเลือกใหม ไดแก เฮมพ ขาว ธัญพืชทองถิ่นของพื้นที่สูง พืชและสัตวเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิจัยชีวภัณฑเกษตรและ
สารทดแทนสารเคมีเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดโซอุปทานและสรางความปลอดภัยใหกับเกษตรกร ผูบริโภค
และสิง่ แวดลอม ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตและตลาดเพือ่ ยกระดับการสรางอาชีพทัง้ ในและนอกภาคการเกษตร
อันเปนการสรางความมั่นคงดานอาหารและอาชีพสําหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 2 การปรับปรุงพันธุพืช/สัตวที่มีคุณภาพดี และรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
มุง เนนการวิจยั พันธุพ ชื และสัตว รวมถึงพันธุพ ชื ทองถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตามทีต่ อ งการ ไดแก เฮมพ
ที่มี CBD สูง/คุณคาทางโภชนาการสูงในเมล็ด/เปอรเซ็นตเสนใยสูง พันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคา
สายพันธุธัญพืชและพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาผลผลิตมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีสารประกอบที่ตองการ
และสามารถปรับตัวในสภาพแวดลอมของพื้นที่สูง รวมถึงการคัดเลือกพันธุพืชเศรษฐกิจสําคัญของพื้นที่สูง (กาแฟอราบิกา
ไมผล พืชผัก ผักอินทรีย) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณตางๆ ที่มีผลกระทบตอพื้นที่สูง
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและหวงโซผลิตภัณฑที่มีอัตลักษณของพื้นที่สูง
มุง เนนเพือ่ สรางมูลคาและคุณคาของผลิตผล/ผลิตภัณฑทมี่ อี ตั ลักษณของพืน้ ทีส่ งู และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ไดแก การวิจัยผลิตภัณฑจากเสนใย เสนดายเฮมพที่มีคุณสมบัติระบายความชื้น มีความแข็งแรง
ปองกันแบคทีเรียและรังสียวู ี ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการสูง ผลิตภัณฑจากกาแฟอราบิกา คุณภาพ
ผึ้ง ชันโรง และผลิตภัณฑแปรรูปจากปศุสัตวที่มีอัตลักษณพื้นที่สูง

กลยุทธที่ 2 การวิจัยเพื่ออนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

เปาประสงค มุงเนนงานวิจัยเพื่อฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกลไกในการ
เพิม่ ศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ผานกลไกการปกปอง คุม ครอง
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ การศึกษาวิจัยเพื่อสรางแหลงอาหารชุมชน (Food
bank) และยกระดับพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเปนพืชทางเลือกเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดจากฐานภูมิปญญา
ทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีความปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน
และเชิงพาณิชย ตลอดจนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงที่สําคัญ และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาของเสียและ
สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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วัสดุเหลือใชทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ จะนําไปสูก ารเสริมสรางคุณภาพชีวติ ของชุมชน “คนอยูร ว มกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงไดอยางยั่งยืน” ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการวิจัย ดังนี้
แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
มุงเนนงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม นวัตกรรม และการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนบนพื้นที่สูง
ในการแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง ครอบคลุมทั้งปญหาดินเสื่อมโทรม
ปาเสื่อมโทรม มลพิษทางสิ่งแวดลอมทั้งขยะ นํ้าเสีย การปนเปอนของโลหะหนักในดิน ปญหาหมอกควัน รวมทั้งผลกระทบ
จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบจากกิจกรรมการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของชุมชน
ตามมาตรฐานชุมชนคารบอนตํา่ และยัง่ ยืน โดยมีงานวิจยั ทัง้ ในระดับหองปฏิบตั กิ าร และการทดสอบองคความรูห รือเทคโนโลยี
รวมกับเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ใหสามารถปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละสภาพภูมสิ งั คมแตละแหง ตลอดจนการนํา
องคความรูจากงานวิจัย และผลสําเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวงนําไปใชประโยชนอยางกวางขวาง
แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่ออนุรักษและฟนฟูพรรณไมทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
มุงเนนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนตนแบบในการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
การใชประโยชนเปนแหลงอาหาร (Food bank) ในพื้นที่ปารอบชุมชน ผานกลไกการปกปอง คุมครองโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการศึกษารูปแบบการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู ตามแนวพระราชดําริการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
และแนวทางสรางปาสรางรายได ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน “คนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน”
และใชเปนแนวทางในการขยายผลการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพสูพื้นที่สูงอื่น
แผนงานที่ 3 การวิจยั เพือ่ ใชประโยชนและสรางมูลคาเพิม่ จากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยเปนแหลงของความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญ จากการสํารวจพบวามี
พืชทองถิ่นที่มีศักยภาพในการนํามาศึกษาวิจัยตอยอดเพื่อสรางคุณคา (value creation) และเพิ่มมูลคา (value added)
มากกวา 135 ชนิด รวมทัง้ พืชทีม่ ศี กั ยภาพสําหรับเพาะปลูกเปนพืชทางเลือกเพือ่ เสริมรายไดทางเศรษฐกิจใหกบั ชุมชน มากกวา
30 ชนิด แผนงานวิจยั นีจ้ งึ มุง เนนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมตอยอดจากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพืน้ ทีส่ งู เปนผลิตภัณฑธรรมชาติทมี่ คี วามปลอดภัยและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และการวิจยั เพือ่ ยกระดับพืชทองถิน่ ใหเปน
พืชทางเลือกในการประกอบอาชีพของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและเชิงพาณิชยภายใตรปู แบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ไดแก การวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเปนพืชเศรษฐกิจใหม
ของชุมชนบนพื้นที่สูง การวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มคุณคาและมูลคาจากพืชทองถิ่นเปนผลิตภัณฑกลุมสมุนไพรรักษา
โรคและสรางเสริมสุขภาพ

กลยุทธที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และงานวิจัยเชิงนโยบาย

เปาประสงค สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน
การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นที่สูง ที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน
การสรางนวัตกรรมชุมชน และการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ดวยพลังสังคมแหงการเรียนรู
จากทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยาการปจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งชายหญิงและเยาวชน
ที่เปนหุนสวนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางทั่วถึงและเทาเทียม นอกจากนี้ การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง
เพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และรองรับผลกระทบที่มีตอชุมชน
บนพื้นที่สูง ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการวิจัย ดังนี้
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แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นที่สูง
การพัฒนาแบบโครงการหลวงทีส่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
มากวา 5 ทศวรรษ ไดเปนตนแบบของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ทีท่ รงคุณคาตอการเปนแหลงเรียนรูข องชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
โดยเฉพาะอยางยิง่ ชุมชนในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทีน่ าํ องคความรูโ ครงการหลวงไปประยุกตใช เนือ่ งจาก
ความรูถือเปนสินทรัพยที่ทรงพลังในระบบการผลิตในยุคแหงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการวิจัยเพื่อเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูข องชุมชนและเครือขายการเรียนรูจ ะสนับสนุนใหเกิดชุมชนและสังคมแหงการเรียนรูบ นพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ ขมแข็ง
แผนงานที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
การพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในระยะทศวรรษที่ผานมาไดยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ครัวเรือนและชุมชนนํารอง ดวยกระบวนการสงเสริมทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คม การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในระยะตอไปทีต่ อ งครอบคลุม
กลุมบานเปาหมายอยางทั่วถึง จําเปนตองใชองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผูนําดานตางๆ ทั้งในระดับบุคคลและ
กลุมเกษตรกรที่เหมาะสมกับ ชวงวัย เพศ ระดับการพัฒนาของชุมชน และชาติพันธุ เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในทองถิ่น
ที่รวมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนกับ สวพส.
แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสรางบทบาทของกลุมสตรีและเด็กบนพื้นที่สูง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสตรีและเด็กเปนเปาหมายหนึง่ ของหลักการพัฒนาแหงสหประชาชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ครัวเรือนที่เขมแข็งจําเปนตองอาศัยบทบาทหญิงชายที่เทาเทียม โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธุบนพื้นที่สูงที่มีความจําเพาะและ
แตกตางไปตามแตละภูมสิ งั คม การศึกษาการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของสตรีและเด็กในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง จะทําใหทราบ
ถึงผลลัพธและกระบวนการพัฒนาแบบโครงการหลวง ที่เปนแหลงเรียนรูเรื่องสตรีชาติพันธุกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและความอยูด มี สี ขุ ของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงแนวทางการยกระดับการเปนหุน สวนการพัฒนา
ชุมชนของหญิงชายอยางเทาเทียมบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 4 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลกระทบในหลายมิติ ทั้งในดานแรงงาน รูปแบบการบริโภค
และสุขภาวะ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรบนพื้นที่ครอบคลุมชวงอายุ เพศ ลักษณะครอบครัว
การยายถิน่ และคุณภาพของประชากร จะทําใหการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ สวพส. มีความเหมาะสมกับกลุม ประชากร
บนพื้นที่สูงที่หลากหลายกวา 10 ชาติพันธุ จํานวนเกือบ 1 ลานคน รวมถึงการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงาน
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงของหนวยตางๆ เพื่อเปาหมายของการอยูดีมีสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง

กลยุทธที่ 4 การพัฒนานักวิจัย และสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย

เปาประสงค เนนการพัฒนาความเขมแข็งของระบบงานวิจยั โดยบุคลากรดานการวิจยั ไดรบั การพัฒนาใหมคี วามเปน
มืออาชีพ สามารถสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงกับหนวยงานทั้งภายในและ
ตางประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการองคความรูแ ละทรัพยสนิ ทางปญญาจากงานวิจยั เพือ่ นําไปสูก ารใชประโยชนไดอยาง
กวางขวาง ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพสูง
เพื่อมุงไปสูการเปนศูนยกลางของเครือขายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง สวพส. จําเปนตองพัฒนานักวิจัยใหมี
ขีดความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับภารกิจ สามารถบูรณาการงานรวมระหวางงานวิจัยกับงานพัฒนา
หรือรวมกับหนวยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรผูนําในพื้นที่ที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวยขับเคลื่อนงาน
ของ สวพส. ในการขยายองคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพและมีความเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
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แผนงานที่ 2 การผลักดันกระบวนการและกลไกการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน อยางคุมคา และสนับสนุน
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
จากการดําเนินงานวิจัยของ สวพส. องคความรูจากงานวิจัยสามารถนําไปแกปญหา/ใชประโยชนใหกับชุมชน
บนพื้นที่สูงไดอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 โดยมีการประเมินผลกระทบของงานวิจัยที่นําไปถายทอดใหกับ
เกษตรกรหรือสงตอเจาหนาที่ เพือ่ สะทอนถึงผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนจากการนําองคความรูแ ละเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใชประโยชน รวมทั้งพื้นที่สูงมีองคความรู ทรัพยสินทางปญญา/ภูมิปญญาทองถิ่น และผลผลิตจากงานวิจัยที่เปน
เทคโนโลยี สูตร กรรมวิธี ที่เกี่ยวกับพันธุพืชและสัตว ดังนั้นจึงมุงผลักดันกระบวนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยาง
คุมคา และใหมีการคุมครองผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งประเมินผลสําเร็จของงานวิจัยเปนระยะ
เพือ่ สะทอนใหเห็นผลสําเร็จจากการดําเนินงานวิจยั ในระยะทีผ่ า นมาและนําขอเสนอแนะไปปรับกลยุทธการวิจยั ในระยะตอไป
แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มุงการสรางเครือขายการวิจัยและพัฒนากับหนวยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติผานโครงการความรวมมือ
ทั้งดานการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร อาชีพ เทคโนโลยีสมัยใหม การวิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาดานสังคม การวิจัยและพัฒนาดานบุคลากร ฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนา
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Platform ตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งเผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ ลงานวิจยั ไปสูก ารใชประโยชนอยางกวางขวาง เพือ่ ใหสอดรับกับเปาประสงคเพือ่ เปนศูนยกลางของเครือขายการวิจยั
และพัฒนาบนพื้นที่สูง
แผนงานที่ 4 การพัฒนาฐานขอมูล แหลงเรียนรู และปจจัยพื้นฐาน
มุงพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยบนพื้นที่สูงใหครบถวน สมบูรณ สะดวกตอการใชงานและสามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย
ทัง้ ภายในและตางประเทศ เพือ่ เผยแพรผลงานวิจยั ใหกบั กลุม เปาหมายและประชาชนทีส่ นใจ นอกจากนีก้ ารมีหอ งปฏิบตั กิ าร
วิจยั และเครือ่ งมืออุปกรณทมี่ มี าตรฐานเพือ่ รองรับงานวิจยั ทีส่ าํ คัญในอนาคต และมีศนู ยปฏิบตั กิ ารวิจยั ในพืน้ ทีเ่ พือ่ เปนแหลง
เรียนรูผลงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงใหกับพื้นที่ใกลเคียง เรียนรูศาสตรพระราชา งานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูง
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ และเพื่ อ สนั บ สนุ น การเป น ศู น ย ก ลางของการวิ จั ย และพั ฒ นาด า นการเกษตร
และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับ
ดานเศรษฐกิจ
1. ชุดความรู/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง 70 เรื่อง
2. พันธุพืช-สัตวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง 52 พันธุ
3. ชีวภัณฑเกษตรสําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช 14 รายการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชุมชนตัวอยางที่มีการบริหารจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมบนพื้นทีสู่ ง 10 ชุมชน
2. ชุมชนตัวอยางที่ผานการรับรองเปนชุมชนบนพื้นที่สงู คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน 17 ชุมชน
3. รอยละ 50 ขององคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นําไปใชประโยชนในการฟนฟูและอนุรักษ
ดิน นํ้า และปาไมในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง
4. ยกระดับพืชทองถิ่น 10 ชนิด เปนพืชทางเลือกเชิงเศรษฐกิจ
5. ผลิตภัณฑตน แบบจากงานวิจยั ทีส่ ง มอบใหมลู นิธโิ ครงการหลวงหรือนําไปใชประโยชนระดับชุมชนและเชิงพาณิชย
อยางนอย 30 รายการ (ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เวชสําอาง เครื่องใชในครัวเรือน สียอมธรรมชาติ ฯลฯ)
ดานสังคม
1. องคความรูด า นสังคมทีส่ นับสนุนการยกระดับการพัฒนาชุมชนเพือ่ เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูบ นพืน้ ทีส่ งู
220 ชุมชน
2. นวัตกรรมชุมชนบนพื้นที่สูง 10 รายการ
3. ฐานขอมูลโครงสรางประชากรบนพื้นที่สูง
4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายวิรัตน
นางสาวเพชรดา

ปราบทุกข
อยูสุข

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา

ภาวศุทธิ์
ศรีจันทร
ภิลุมวงค
ศรีวิชัย
ผูยอดยิ่ง
ไชยมณี
ปนมณี
รอยกรอง
รุงเจริญ
ปญญาลือ
เมนสิน
ศรีลัย
วิทยประภารัตน
อินชัย
อัคฮาดศรี
ฝอยถาวร
โนคํา
ยานะพันธุ
เรารัตน
ศักดิ์ปรีชากุล
ธรรมสุวรรณ
แจมเกิด
หลาบัววงค
ปนใจ
สุขจิตภิญโญ

นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการสงเสริมและพัฒนา
นักวิชาการสงเสริมและพัฒนา
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย

รวบรวม/เรียบเรียง
นางสาวอัจฉรา
นางสาวเกษราภร
นางสาวจารุณี
นางสาวนฤมล
นางสาวสิรินทรรัตน
นายสุคีพ
นางสริตา
นายสิทธิเดช
นางจันทรจิรา
นายอดิเรก
นางสาวสุมาลี
นางสาวกรรณิกา
นางสาวอัปสร
นางสาวสายทอง
นางสาวดารากร
นางสาวจุไรรัตน
นางสาวนิตยา
นางสาวรัตญา
นางสาวกมลทิพย
นางสาวธีรนาฏ
นางสาวณัฐวรรณ
นางสาวจิระนิล
นางสาวศิริรัตนาพร
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวกชพร

154

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

10

สถาบั นวิจัยและพัฒ นาพื้นที่ สูง (องค์ การมหาชน)
Highland Research and Development Institute (Public Organization)
65 หมู่ 1 ถนนสุ เทพ ตํ า บลสุ เทพ อํ าเภอเมือง จั งหวัดเชี ยงใหม่ 50200
โทรศั พ ท์ 053-328496-8 โทรสาร 053-328494

สรุปผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน
้ ที่สูง (องค์การมหาชน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัด ทํ า โดย

ขนาดตัดสําเร็จ 210 x 297 mm.

442 x 312 mm.

สรุปผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีส
่ ูง
(องค์การมหาชน)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
( P U B L I C O R G A N I Z AT I O N )

