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 บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สวพส.		

ได้กำาหนด วิสัยทัศน์	ในการทำางาน คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคว�มอยู่ดีมีสุข 
ดว้ยก�รวจิยัและพฒัน� สบืส�น รกัษ� ตอ่ยอดง�นโครงก�รหลวง ต�มหลกั
ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง”	และม	ีพนัธกจิ ในการสง่เสรมิและสนบัสนนุ

การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 เพื่อสืบสานพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 และ

พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร	

มหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข	

ของชุมชนบนพื้นที่สูง	โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

ในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่ใหโ้ครงการหลวงเปน็ตน้แบบและ

แหลง่เรยีนรูก้ารพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งยัง่ยนื	เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื

และแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงท้ังในประเทศและต่างประเทศ	

และขยายผลความสำาเร็จงานโครงการหลวง	โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชน

บนพ้ืนท่ีสูงทีอ่ยูห่า่งไกล	ทรุกนัดาร	ตามแนวทางโครงการหลวง	เพือ่ใหช้มุชน	

มีความอยู่ดีมีสุข	 เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา

เชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสำาหรับ

ชุมชนอื่นต่อไป

การดำาเนินงานของ	 สวพส.	 ยึดปัญหาและความต้องการของชุมชน

เปา้หมายในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีส่งูอืน่เปน็สำาคญั	โดยการกำาหนด

โจทย์งานวิจัยของ	สวพส.	มาจาก	2	ส่วนหลัก	คือ	โจทย์หรือความต้องการ

งานวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง	 และโจทย์งานวิจัยที่มาจากเกษตรกร	

หรือชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง	 ภายใต้	

การทำางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย	นักพัฒนาในพื้นที่	และเกษตรกร	

เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่น	 สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 และเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร	

ในการนำาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัแตล่ะวถิขีองชมุชน

และภูมินิเวศของพื้นที่สูง

  สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
  ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564



ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 สวพส.	 ดำาเนินงานวิจัย	 จำานวน	 22	 โครงการหลัก	 35	 โครงการย่อย	 ภายใต้	

งบประมาณ	จำานวน	48.50	ล้านบาท	ซึ่งได้รับจัดสรรจากกองทุนสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัย

และนวัตกรรม	 (สกสว.)	ประเภท	Functional	Research	Fund	จำานวน	39.00	ล้านบาท	งบประมาณกองทุน	สกสว.	

ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประเภท	Directed	Research	Fund	จำานวน	5.00	ล้านบาท	และงบประมาณจากเงิน

สะสมของ	สวพส.	จำานวน	4.50	ล้านบาท	ดำาเนินการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของชุมชนบนพื้นที่สูงใน	4	ประเด็น	คือ	

(1)	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	 (2)	 การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์

และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิสิง่แวดลอ้ม	และความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชนบนพืน้ทีส่งูอยา่งยัง่ยนื	

(3)	การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง	 และ	 (4)	การวิจัยเพื่อการปรับตัว

รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงหรอืปญัหาวกิฤตบนพืน้ทีส่งูของประเทศ	ภายใตก้ระบวนการมสีว่นรว่มระหวา่ง

นักวิจัย	นักพัฒนา	เกษตรกร	และชุมชน	เกิดผลงานวิจัยที่สำาคัญ	ได้แก่	พันธุ์พืชสำาหรับพื้นที่สูง	12	พันธุ์	องค์ความรู้

และเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิต	ความหลากหลายทางชีวภาพ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	จำานวน	20	เรื่อง	ทรัพย์สิน

ทางปัญญา	21	รายการ	และขับเคลื่อนการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 34	 รายการ	จำานวนเกษตรกร	1,835	ราย		

ในพื้นที่ดำาเนินงานของ	สวพส.	44	แห่ง

  สรุปผลการดำาเนินงานสำาคัญ

แผนง�นวิจัยที่ 1 ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง
เน้นการวิจัยแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการพัฒนาผู้นำาเกษตรกรในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงท่ีครอบคลุม

กลุ่มหญิง	 ชาย	 และเยาวชน	 ให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคในการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจของครัวเรือน	 ด้วยการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	 รวมถึง	

การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้วิทยาการปัจจุบัน	เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและดำารงชีพได้อย่างยั่งยืน	โดยมีผลการดำาเนินงานวิจัยที่สำาคัญ	ประกอบด้วย

1.	 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร

ชาวเขาดขีึน้	เสรมิสรา้งความภาคภมูใิจ	ความมศีกัดิศ์ร	ีและโอกาสทีเ่ทา่เทยีม	การศกึษาในครัง้นีน้ำาเสนอผลทีส่อดคลอ้ง

กับวัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการหลวงในการส่งเสริมอาชีพทดแทนฝิ่น	 พบว่าภายหลังเข้าร่วมงานส่งเสริมกับมูลนิธิ

โครงการหลวงจนกระทั่งปี	พ.ศ.	2563	ครัวเรือนเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮมีความมั่นคงด้านอาหาร

และมคีวามหลากหลายของชนดิอาหารทีบ่รโิภคในครวัเรอืน	อกีทัง้ครวัเรอืนตวัอยา่งในชมุชนกะเหรีย่งมรีายไดเ้พิม่ขึน้		

โดยมรีายไดส้งูสดุ	400,000–450,000	บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ป	ีและสว่นใหญม่รีายได	้100,000–150,000	บาทตอ่ครวัเรอืน	

ต่อปี	นอกจากนี้	ผู้หญิงในชุมชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง–มากต่อบทบาทของตนเองที่เพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนโครงการวิจัยแต่ละแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านการแก้ปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูง	5.00	ล้านบาท

ด้านสังคม	3.00	ล้านบาท

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
16.50	ล้านบาท

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต	24.00	ล้านบาท 10%

34%
50%

6%

บท
สร

ุปผ
ู้บร

ิหา
ร
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2.	 ปัจจยัและเงื่อนไขความสำาเรจ็ของศนูย์พฒันาโครงการหลวงแม่แฮ	ประกอบด้วย	(1)	การเลอืกพชื/อาชพีทางเลอืก	
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับพื้นที่	(2)	การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท	(3)	การสร้างเกษตรกรผู้นำา

และกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง	 (4)	 การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหรือการเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ	 (5)	 การตั้งสำานักงานในพื้นที่		

มเีจ้าหน้าทีส่่งเสรมิทีม่คีวามรูแ้ละสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ทนัท	ีการกระจายการพฒันาทีท่ัว่ถงึ	(6)	การสร้าง	

ความเชื่อมั่น	 ความไว้ใจ	 ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	 และ	 (7)	 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ		

โดยแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นที่สูงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ	 จำานวน	 6	 ชุมชน	

ประกอบด้วย	บ้านป่าไผ่	บ้านแม่แฮ	บ้านห้วยขมิ้น	บ้านม่อนยะ	บ้านห้วยหอย	และบ้านป่าเกี๊ยะ

3.	 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	9	กลุ่มบ้าน	และเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง		
4	 แห่ง	 มีความพร้อมที่จะยกระดับสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 โดยมีสถานะการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้	 4	 มิติ	
ได้แก่	 (1)	 ผู้เรียนรู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้	 (2)	 หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน		

(3)	สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ทุกที่และทุกเวลา	และ	(4)	ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการเรียนรู้เรื่องเดิม

แต่ในมุมมองใหม่

4.	 กระบวนการพัฒนาผู้นำาเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	5	ชาติพันธุ	์ได้แก่	กะเหรี่ยง	
คนไทยพื้นเมือง	ม้ง	อาข่า	และเมี่ยน	แบ่งตามทักษะการเรียนรู้ของเกษตรกร	3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	กลุ่มเกษตรกรที่พร้อม

ปรับเปลี่ยนเมื่อได้รับข้อมูลรอบด้าน	ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิต	การตลาด	และผลตอบแทนตลอดห่วงโซ่อุปทาน		

(2)	 กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นตัวอย่างความสำาเร็จ	 ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงอายุ	 และ	 (3)	 กลุ่มเกษตรกรที่มีทักษะ	

การเรียนรู้เร็ว	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารได้

5.	 การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	 ซึ่งเป็นทุนมนุษย์หนึ่งของผู้นำาเกษตรกร	 ได้ขยายผล
การสบืทอดภมูปิญัญาดา้นการจดัการทรพัยากรน้ำาและปา่ไม	้(ทบีอ)	ของชมุชนกะเหรีย่ง	รว่มกบัวดัหว้ยบง	ศนูยพ์ฒันา

โครงการหลวงวดัจนัทร	์และโรงเรยีนมธัยมกลัยาณวิฒันาเฉลมิพระเกยีรต	ิโดยการเสรมิสรา้งเยาวชนกะเหรีย่งทีม่ทีกัษะ	

ด้านศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว	 ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไว้	 ณ	 ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษา	 วัดห้วยบง		

ตำาบลบา้นจนัทร	์อำาเภอกลัยานวิฒันา	จงัหวดัเชยีงใหม	่รวมทัง้การเสรมิความรูข้องมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหส้ามารถถา่ยทอด	

เรื่องราวทีบอกับผู้มาเรียนรู้และเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์

6.	 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตสตรีในพื้นที่โครงการหลวง	 กรณีศึกษาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนา	

โครงการหลวง	12	แห่ง	ครอบคลมุ	7	ชาตพินัธุ	์ได้แก่	กะเหรีย่ง	ม้ง	ลาหู	่เมีย่น	คนเมอืง	อาข่า	และจนียนูนาน	พบว่าในปี		

พ.ศ.	2563	ครัวเรือนสตรีร้อยละ	65	มีรายได้	50,000–150,000	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมงาน	

ส่งเสริมกับมูลนิธิโครงการหลวง	 ที่สัดส่วนครัวเรือนกว่าร้อยละ	 80	 มีรายได้น้อยกว่า	 50,000	 บาทต่อครัวเรือนต่อปี		

ในด้านบทบาทของสตรี	 พบว่าสตรีมีบทบาทที่เท่าเทียมในด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	 การประกอบอาชีพ		

การหารายได้	 การหาแหล่งทนุและสนิเชือ่เพือ่การเกษตร	 การพัฒนาหมู่บ้านมีบทบาทหลักในด้านการวางแผนอนาคต

ของครัวเรือน	การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัว	การเลือกอาหารสำาหรับครอบครัว	การตัดสินใจเรื่อง	

การศึกษาของบุตร	 และการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายของครัวเรือน	 แต่ยังมีส่วนร่วมน้อยในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ	

เกีย่วกบับทบาททางการเมอืงของคนในครวัเรอืน	ทัง้นีใ้นภาพรวม	สตรร้ีอยละ	72	มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง–มาก	

ต่อบทบาทของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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แผนง�นวิจัยที่ 2 ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตท�งก�รเกษตรบนพื้นที่สูง
เน้นวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสำาหรับชุมชน	

บนพืน้ทีส่งู	ภายใตร้ะบบการผลติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	รองรบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ	และสอดคลอ้งหลกัเศรษฐกจิ

ชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียว	(BCG	Economy	Model)	โดยการคัดเลือกและ/หรือปรับปรุงพันธุ์พืช	

เศรษฐกิจและพันธุ์พืชท้องถิ่น	 รวม	 24	 พันธุ์	 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช	

และสตัว	์และการเพิม่คณุคา่และมลูคา่ของผลติผลเกษตรทีม่เีอกลกัษณข์องพืน้ทีส่งู	35	เรือ่ง	เพือ่ใหเ้กษตรกรบนพืน้ทีส่งู	

ไดร้บัการพฒันาอาชพีบนฐานความรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม	และพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระดบั	

ประเทศ	 มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	 ควบคู่กับ	

การดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื	โดยมผีลการดำาเนนิงาน	

วิจัยที่สำาคัญ	ดังนี้

1.	 พันธ์ุพืช	คัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถ่ินท่ีมีลักษณะเฉพาะสำาหรับพ้ืนท่ีสูง	จำานวน	24	พันธ์ุ	

ประกอบด้วย

	 1.1	 พันธุ์กัญชง	(เฮมพ์)	11	พันธุ์	ประกอบด้วย	กัญชงสายพันธุ์แท้	(Inbred	line)	10	สายพันธุ์	ที่มีลักษณะ

สม่ำาเสมอภายในประชากรแต่ละสายพันธุ์	 เพื่อใช้ต่อยอดเป็นพันธุ์พ่อแม่ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้คุณลักษณะพิเศษ	

ดา้นเสน้ใยสงูและปรมิาณสารเสพตดิ	THC	ต่ำา	(นอ้ยกวา่รอ้ยละ	0.3)	และพนัธุก์ญัชงพนัธุส์งัเคราะห์	(Synthetic	variety)		

1	สายพนัธุ	์รหสั	Syn3	เปน็พนัธุส์งัเคราะหร์ุน่ที่	3	ซึง่มคีา่	THC	ต่ำากวา่รอ้ยละ	0.3	และปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ี

	 1.2	 พันธุ์กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	 2	พันธุ์	 คือ	พันธุ์	 RPF-C3	 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย	 3,815	 กรัมต่อต้น		

และพันธุ์	 RPF-C4	 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย	 4,030	 กรัมต่อต้น	 ทั้ง	 2	 พันธุ์	 ให้ผลผลิตดีบนพื้นที่สูงมากกว่า	 1,000	MSL	

ทนทานต่อโรคราสนิม	เมล็ดกาแฟมีขนาดใหญ่	และมีรสชาติการชงดื่มในระดับดีเยี่ยม

	 1.3	 พนัธุอ์งุน่	1	พนัธุ	์คอื	พนัธุไ์ชนม์สัแคท	(Shine	Muscat)	ใหผ้ลผลติทีด่ใีนระดบัการคา้ในพืน้ทีห่ลายระดบั

ความสงู	ทนตอ่โรคผลเนา่	โรคราน้ำาคา้ง	และเพลีย้ไฟ	และมคีณุภาพผลด	ีผลมขีนาดใหญ	่สผีลเขยีวอมเหลอืง	เนือ้ผลกรอบ		

รสชาติหวาน	ไม่มีเมล็ด	และมีกลิ่นมัสแคท

	 1.4	 พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชนเผ่าลีซู	2	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์จาคูเนเน	เป็นข้าวเจ้าดำา		

มีสารแกมมาโอไรซานอลสูง	 3,325.9	 มิลลิกรัมต่อ	 100	 กรัม	 แอนโทไซยานิน	 3,181	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 และ	

อะไมโลส	2.92	เปอรเ์ซน็ต	์และพนัธุจ์านเูนเน	เปน็ขา้วเหนยีวดำา	มคีา่ความสามารถในการตา้นสารอนมุลูอสิระสงู	876.29		

มีสารแอนโทไชยานิน	6,207	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	และอะไมโลส	8.99	เปอร์เซ็นต์

	 1.5	 พนัธุถ์ัว่แดงหลวงทีใ่หผ้ลผลติสงูและมคีณุภาพ	2	พนัธุ	์ไดแ้ก	่รหสั	40	ใหผ้ลผลติสงูสดุ	349	กโิลกรมัตอ่ไร	่	

และมีน้ำาหนัก	100	เมล็ด	เท่ากับ	61.0	กรัม	และรหัส	104	ให้ผลผลิตสูงสุด	324	กิโลกรัมต่อไร่	และมีน้ำาหนัก	100	เมล็ด		

เท่ากับ	58.5	กรัม

	 1.6	 พันธุ์ถั่วขาวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ	2	พันธุ์	 ได้แก่	รหัส	11	ให้ผลผลิตสูงสุด	336	กิโลกรัมต่อไร่	

และมีน้ำาหนัก	100	เมล็ด	เท่ากับ	20.3	กรัม	และรหัส	67	ให้ผลผลิตสูงสุด	318	กิโลกรัมต่อไร่	และมีน้ำาหนัก	100	เมล็ด	

เท่ากับ	20.0	กรัม

	 1.7	 พันธุ์งาหอมที่มีการเจริญเติบโตที่สม่ำาเสมอ	 ให้ผลผลิตสูง	 และมีปริมาณน้ำามันสูง	 4	พันธุ์	 คือ	CR10	

(งาดอ)	อายเุกบ็เกีย่วเฉลีย่	143	วนั	ใหผ้ลผลติ	152.5	กโิลกรมัตอ่ไร	่และมนี้ำามนั	40.3	เปอรเ์ซน็ต	์พนัธุ	์NAN8	และ	MH9		

(งากลาง)	อายเุกบ็เกีย่ว	163–165	วนั	มผีลผลติ	236.4–245.2	กโิลกรมัตอ่ไร่	น้ำามนั	38.7–40.4	เปอรเ์ซน็ต์	DOA9	(งาป)ี		

อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย	211	วัน	ให้ผลผลิต	389.3	กิโลกรัมต่อไร่	และมีน้ำามัน	39.9	เปอร์เซ็นต์

	 นอกจากนี้	ได้รวบรวมและปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นของพื้นที่สูง	จำานวน	480	พันธุ์	เป็นพันธุ์ข้าวนา	

195	พันธุ์	และพันธุ์ข้าวไร่	285	พันธุ์

บท
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ร
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2.	 องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์บนพื้นที่สูง	 เป็นองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิตพืชและสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ลดการใช้สารเคมีเกษตร	สารเคมี

ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	รวมท้ังลดต้นทุนการผลิต	ได้แก่

	 2.1	 วิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาด้วยการ	cut	and	fill	ท่ีให้ผลผลิตข้าวสูงข้ึนในพ้ืนท่ีปลูกเดิม	

ลดพ้ืนท่ีการถางป่าเพ่ือปลูกพืชหมุนเวียนได้

	 2.2	 วิธีการทำาให้องุ่นพันธุ์	Shine	Muscat	ไม่มีเมล็ด	และผลผลิตมีคุณภาพโดยใช้ฮอร์โมนและสารปฏิชีวนะ	

ผลมขีนาดใหญ	่เนือ้ผลแนน่กรอบ	และมกีลิน่มสัแคท	นอกจากนี	้จากการศกึษายงัไดร้ปูแบบการปลกูองุน่พนัธุ	์Beauty	

Seedless	ในภาชนะ	ทำาให้มีคุณภาพของผลผลิต	(ความหวาน)	ในฤดูฝนเพ่ิมข้ึน	ร้อยละ	10	และมีผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน	

ร้อยละ	30

	 2.3	 วิธีการชักนำาการออกดอกและติดเมล็ดของกะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลีรูปหัวใจอินทรีย์ในการผลิต	

เมล็ดพันธ์ุอินทรีย์	 โดยใช้ฮอร์โมน	 GA3	 ร่วมกับการให้อุณหภูมิต่ำานาน	 45	 วัน	 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

เพ่ือลดต้นทุนจากการนำาเข้าเมล็ดพันธ์ุจากต่างประเทศ

	 2.4	 เทคโนโลยีการผลิตน้ำาผึ้ง	 ได้แก่	 (1)	 วิธีการลดความชื้นในน้ำาผึ้งที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้วยหม้อ

ระเหยความชื้นระบบปิดและทำาให้น้ำาผึ้งมีความหวานเพิ่มขึ้นเป็น	 80.5	 องศาบริกซ์	 (2)	 ต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์	

แบบรวงที่ให้ผลผลิตน้ำาผึ้งที่มีคุณภาพ	 และ	 (3)	 ผลิตภัณฑ์น้ำาผึ้งจากเกสรเฮมพ์ที่มีสารสำาคัญ	 Cannabidiol	 (CBD)		

ซึ่งมีฤทธิ์ลดอาการชัก	ต้านการอักเสบ	และลดอาการคลื่นไส้

	 2.5	 ต้นแบบสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรสำาหรับใช้ป้องกันกำาจัดโรคพืช	 แมลงศัตรูพืช		

และวชัพชืสำาคญั	6	รายการ	ประกอบดว้ย	ตน้แบบระดบักึง่อตุสาหกรรม	4	ตน้แบบ	ไดแ้ก	่(1)	ชวีภณัฑช์นดิผงละลายน้ำา	

ที่ผลิตจากเชื้อรา	Metarhizium anisopliae	 กำาจัดหนอน	 (2)	 ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาที่ผลิตจากเชื้อรา	Beauveria 

bassiana	 กำาจัดเพลี้ย	 (3)	 ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายน้ำาท่ีผลิตจากเช้ือแอคติโนมัยซีส	Streptomyces	 sp.	 ป้องกันโรค

โคนเน่ารากเน่า	(4)	ชีวภัณฑ์ชนิดน้ำาท่ีมีฤทธ์ิกำาจัดวัชพืช	ต้นแบบระดับภาคสนาม	2	ต้นแบบ	ได้แก่	(1)	ชีวภัณฑ์ชนิดผง	

ละลายน้ำาป้องกันโรคทางดินที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช	 4	 ชนิด	 และ	 (2)	 ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาป้องกันกำาจัด	

โรคราน้ำาค้างขององุ่น

3.	 การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิตท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง	หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ	
ของพืน้ทีส่งู		และสอดคลอ้งกบั	BCG	Economy	Model			ไดแ้ก	่	(1)		พฒันาการผลติและแปรรปูเสน้ใยเฮมพ	์ไดแ้ก	่อตัราสว่น

ผสมเสน้ใยเฮมพผ์สมในเสน้ดา้ยสำาหรบัผลติตน้แบบเครือ่งแตง่กายทหาร	การพฒันากระบวนการผลติแผน่ปดิแผลจาก

เสน้ใยเฮมพจ์ากเศษเหลอืในกระบวนการผลติเสน้ดา้ยเฮมพท์ีม่คีณุสมบตัใินปอ้งกนัเชือ้แบคทเีรยีและการดดูซบัน้ำาไดด้	ี

(2)	ตน้แบบผลติภณัฑข์นมอบจากขา้วพนัธุท์อ้งถิน่เฮงาะเลอทญิและเลา่ทหูยาสำาหรบัเดก็อาย	ุ1–2	ป	ีทีช่ว่ยสรา้งมลูคา่

แก่พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง	และ	(3)	ต้นแบบผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงเพื่อสุขภาพด้วยการเสริมสารสกัดจาก

ธรรมชาต	ิไอโซฟลาโวน	กาบา	และคาเทชนิ	ซึง่ตอบโจทยด์า้นสขุภาพ	และตน้แบบผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่ปากจากน้ำามนั	

ที่สกัดจากกากกาแฟ	เป็นต้น
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แผนง�นวิจัยที่ 3 ก�รวิจัยและพัฒน�ก�รอนุรักษ์และบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ สิ่งแวดล้อม และ
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่�งยั่งยืน

มุ่งสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลาย	

ทางชีวภาพ	 การพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ	

ทีม่คีวามปลอดภยัและเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิระดบัชมุชนและเชงิพาณชิย์	สอดคลอ้งกบัแนวทาง

โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 ตลอดจนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่สำาคัญ	 และงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน	

การพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำาและยั่งยืน	 รวม	 20	 เรื่อง	 โดยมีผลงานวิจัยที่สำาคัญพร้อมส่งมอบให้เกษตรกร	

ได้นำาไปใช้ประโยชน์	7	เรื่อง	และผลิตภัณฑ์	9	รายการ	ดังนี้

1.	 วิธีการเพาะขยายพันธ์ุพืชท้องถ่ินหายากท่ีมีคุณค่าทางยาและคุณค่าทางเศรษฐกิจ	3	ชนิด	ได้แก่	 น้อยหน่าเครือ	
เจ้าแตรวงหรือลิลลี่ป่า	และมะเขาควาย	ซึ่งมีปริมาณในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพาะขยายพันธุ์

สำาหรับปลูกฟื้นฟู	รักษาฐานพันธุกรรมพืชท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย	และให้เกิดการใช้ประโยชน์โดยชุมชนอย่างยั่งยืน

2.	 ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	 และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 ดังนี้	
(1)	ชุมชนแห่งการอนุรักษ์	ฟ้ืนฟู	และใช้ประโยชน์พืชท้องถ่ินเป็นแหล่งอาหาร	จำานวน	3	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนป่าเม่ียงแม่พริก		

อำาเภอแมส่รวย	จงัหวดัเชยีงราย	ปา่กลว้ย	อำาเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม	่ปา่แป	๋อำาเภอแมส่ะเรยีง	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน		

(2)	ชุมชนตัวอย่างที่สร้างรายได้จากการปลูกพืชท้องถิ่น	1	ชุมชน	ได้แก่	ห้วยน้ำากืน	อำาเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย		

และ	 (3)	 ชุมชนตัวอย่างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	1	ชุมชน	ได้แก่	 ห้วยอีค่าง	อำาเภอแม่วาง		

จังหวัดเชียงใหม่	รวมจำานวนชุมชนตัวอย่าง	5	ชุมชน	เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับขยายผลการขับเคล่ือน

กระบวนการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	สู่ชุมชนเครือข่ายที่มีบริบท	

พื้นที่ใกล้เคียงกัน	 20	 ชุมชน	 ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ	

ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	ตลอดจนชุมชนสามารถสร้างอาชีพจากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	

12	ชนิด	นำาไปสู่การสร้างรายได้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกว่า	180,375	บาท

3.	 องค์ความรู้ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุบุก	 ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก	 แม่ฮ่องสอน	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 น่าน	
และกาญจนบุรี	รวม	15	ชนิด	แบ่งตามการใช้ประโยชน์เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	บุกที่ใช้หัว	เพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรม

ผลิตผงวุ้นบุก	ได้แก่	Amorphophallus muelleri	(บุกไข่หรือบุกเนื้อทราย)	Amorphophallus corrugatus	(บุกเขา)	และ	

Amorphophallus	sp.	(บกุเนือ้เหลอืงเชยีงราย)	(2)	บกุทีใ่ชห้วัเปน็อาหารประเภทแปง้	ไดแ้ก	่Amorphophallus koratensis	

(บุกโคราช)	Amorphophallus yunnanensis	(บุกด่าง)	และ	(3)	บุกที่ใช้ต้นอ่อนเป็นอาหาร	ได้แก่	กลุ่มบุกคางคก	และ

ดอกกา้น	โดยปจัจบุนัแหลง่ผลติบกุหลกัคอืพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงสบเมย	แมส่ามแลบ	จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน	และแม่สอง	จังหวัดตาก	มีเกษตรกรผู้ปลูกบุกเนื้อทราย	รวม	1,304	ราย	พื้นที่	 5,062.5	 ไร่	 ในรูปแบบ	

ทั้งปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว	ปลูกผสมผสานกับพืชเกษตร	(ข้าวไร่	ไม้ผล	กล้วย	หมาก	เนียง)	และปลูกแบบวนเกษตรร่วมกับ

ไม้ป่ายืนต้น	ในปี	2563–2564	มีผลผลิตหัวบุกรวม	652,756	กิโลกรัม	คิดเป็นมูลค่า	12.48	ล้านบาท

4.	 องค์ความรู้สารสำาคัญในเห็ดท้องถิ่นที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง	 8	 ชนิด	 ได้แก่	 เห็ดเผาะ	 เห็ดหล่ม	 เห็ดฟาน	
เห็ดแดงหน้าม่อย	เห็ดโคนแดง	เห็ดแดงก่อ	เห็ดไข่เหลือง	และเห็ดขมิ้น	พบมีสารประกอบในกลุ่ม	antimycobacterial		

ได้แก่	 2-tetradecene	 (E)	 3-tetradecene	 และ	 E-15-Heptadecenal	 ในเห็ดทั้ง	 8	 ชนิด	 ส่วนสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำาตาล	

ในเลือด	 ได้แก่	 Butyl	 Isobutyl	 Phthalate	 พบในเห็ดฟาน	 และกรดอะมิโนจำาเป็น	 ได้แก่	 Linoleic	 acid	 ethyl	 ester		

พบในเห็ด	 3	 ชนิด	 คือ	 เห็ดฟาน	 เห็ดหน้าม่อย	 และเห็ดไข่เหลือง	 ซึ่งสามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์	

เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูงทางด้านเภสัชกรรมและด้านการเกษตรได้
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5.	 ตำารับยาพื้นบ้าน/สมุนไพรกลุ่มโรคสำาคัญของชุมชนบนพื้นที่สูง	65	เรื่อง	โดยจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบ
ลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย	 และง่ายต่อการสืบทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นต่อไป	 คุ้มครอง	

และขึน้ทะเบยีนหมอยาพืน้บา้น	ตำารบัยาสมนุไพรพืน้บา้น	3	ตำารบั	คอื	ตำารบัสมนุไพรแกโ้รคลม	ตำารบัสมนุไพรรกัษานิว่	

ตำารบัสมนุไพรอบตวั	และตอ่ยอดพชืสมนุไพรเปน็ผลติภณัฑส์ำาหรบัใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งรายไดเ้สรมิแกช่มุชน	7	รายการ		

คือ	กล้วยอัดเม็ด	ลูกประคบ	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรขับสารพิษประเภทยาต้ม/ชาชง	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร	

สังหยูประเภทยาต้ม/ชาชง	 และลูกประคบน้ำา	 และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเชิงพาณิชย์	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์สังหยูสำาหรับ	

ขับสารพิษ	ซึ่งผ่านการทดสอบในระยะพลีคลินิกและระยะคลินิก

6.	 พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์	 (Prototype)	จากความหลากหลายทางชีวภาพ	 ในระดับห้องปฏิบัติการเพ่ือการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมจากน้ำามันเมล็ดเฮมพ์	และสูตรตำารับผลิตภัณฑ์กันแดด	

ทีม่สีว่นผสมจากน้ำามนัเมลด็เฮมพ	์รวมทัง้ตน้แบบผลติภณัฑช์มุชนสำาหรบัใชใ้นครวัเรอืน	2	ผลติภณัฑ	์ไดแ้ก	่ยาหมอ่งบาลม์		

สูตรแก้ปวดเมื่อย	 และแก้แมลงสัตว์กัดต่อย	 ยื่นคำาขอทรัพย์สินทางปัญญา	 อนุสิทธิบัตร	 2	 รายการ	 ได้แก่		

(1)	 สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบสำาคัญจากสารสกัดสมุนไพร	 (สารสกัดคาเทชิน		

สารสกัดหญ้าถอดปล้อง)	 และ	 (2)	 สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงมือท่ีมีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร	 (สารสกัดหญ้า	

ถอดปล้อง	 น้ำามันอาโวคาโด	 และน้ำามันเมล็ดเฮมพ์)	 ตลอดจนส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ	

ในการนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	 และได้ทดสอบความพึงพอใจจากผู้บริโภคแล้วให้กับมูลนิธิโครงการหลวง		

2	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ครีมบำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายผสมสารคาเทชิน	 (Men	 intensive	 catechins	 total	 cream)		

และครีมบำารุงมือและเล็บ	(Hand	and	nail	cream)

7.	 องค์ความรู้ในการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม	 และการจัดการธาตุอาหารพืช	 ได้แก่	
(1)	เทคโนโลยใีนการฟืน้ฟคูวามอดุมสมบรูณข์องดนิในพืน้ทีป่ลกูขา้วไรโ่ดยใชถ้ัว่ลอด	ผลผลติขา้วไรเ่พิม่เปน็	405	กโิลกรมั

ต่อไร่	 (2)	การจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีตสำาหรับเมลอนและมะม่วง	ตามผลวิเคราะห์ดิน	

และปริมาณความต้องการธาตุอาหารพืชในแต่ระยะการเจริญเติบโต	 โดยเมลอนต้องเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและ	

ธาตอุาหาร	ไดแ้ก	่ไนโตรเจน	ฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม	และโบรอน	สำาหรบัมะมว่ง	ปรบัคา่	pH	ของดนิและเพิม่ธาตอุาหาร		

ได้แก่	ฟอสฟอรัส	โพแทสเซียม	แคลเซียม	แมกนีเซียม	และโบรอน	(3)	ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิกและ

แคดเมยีม	2	ชนดิ	ไดแ้ก	่ผกักาดกวางตุง้	และผกัช	ีทำาใหส้ามารถวางแผนการปลกูโดยหลกีเลีย่งชนดิพชืผกัทีม่คีวามเสีย่ง	

ในการดูดซับโลหะหนักอาซินิกและแคดเมียมในดิน	 เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย	 และเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

8.	 ชุมชนตัวอย่างท่ีได้รับการรับรองเป็นชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงคาร์บอนต่ำาอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 17	 แห่ง	 เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า	

ปรบัวถิกีารดำารงชวีติและประกอบอาชพีโดยลดการเผาเศษพชื	พืน้ทีเ่กษตร	กองขยะ	ลดการปลอ่ยน้ำาเสยีจากครวัเรอืน		

ผู้ประกอบการ	 ปศุสัตว์	 ตลอดจนร่วมกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 แหล่งน้ำาธรรมชาติ	 และดินไม่ให้เสื่อมโทรม		

ภายใต้การศึกษาและพัฒนาชุมชน	 28	 ตัวชี้วัด	 5	 มิติ	 ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 7	 กิจกรรม	

ของ	17	ชุมชน	ลดลงเฉลี่ยร้อยละ	14	เมื่อเทียบระหว่างระยะก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ	ส่วนการกักเก็บคาร์บอน

ในมวลชวีภาพปา่ตน้น้ำามคีา่	10,933.83–27,774.38	กโิลกรมัตอ่ไร	่แสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีป่า่ของทกุชมุชนสามารถดดูซบั

ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาได้หมด
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แผนง�นวิจัยที่ 4 ก�รวิจัยเพื่อก�รปรับตัวรองรับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงหรือปัญห�วิกฤตบนพื้นที่สูง
ของประเทศ

มุ่งศึกษารูปแบบระบบเกษตรบนพื้นที่สูงที่ดี	 ที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดให้คุ้มค่า	 รวมทั้งศึกษาวิจัย	

การใช้น้ำาอย่างประหยัดเพ่ือป้องกันหรือรองรับภัยแล้งอย่างย่ังยืน	เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกให้กับกลุ่มเกษตรกร

สำาหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลง	การศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงควบคู่

ไปด้วยเพื่อเตรียมการรองรับการปรับตัวของเกษตรกรในอนาคต	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลไก	

การบรหิารจดัการใหก้บัเกษตรกรบนพืน้ทีส่งู	และการวจิยัและพฒันาชดุทดสอบสารเคมกีำาจดัแมลงกลุม่	Neonicotinoids	

ในผลติผลเกษตร	โดยเปน็ชดุทดสอบอยา่งงา่ย	เพือ่ใหค้รอบคลมุกลุม่สารเคมเีกษตรทีม่กีารใชใ้นปจัจบุนั	โดยเฉพาะในชว่ง	

ทีม่ภียัแลง้มกัจะมกีารแพรร่ะบาดของแมลงศตัรพูชื	และเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความปลอดภยั

ของผลิตผลเกษตร	 อันจะนำาไปสู่การทำาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป	 โดยมีผล	

การดำาเนินงานวิจัยที่สำาคัญ	ดังนี้

1.	 รปูแบบระบบเกษตรบนพืน้ทีส่งูทีด่ทีีม่กีารใชท้รพัยากรทีม่อียูจ่ำากดัใหคุ้ม้คา่ จำานวน	9	รปูแบบ	เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่
สง่เสรมิสามารถนำาขอ้มลูจากการวจิยั/รปูแบบระบบเกษตรทีเ่หมาะสมในแตล่ะพืน้ทีไ่ปปรบัใชใ้นการสง่เสรมิใหเ้กษตรกร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 ศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	 ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี	
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน	(ไฟฟา้	สญัญาณ	Internet/โทรศพัท)์	คณุภาพสนิคา้เกษตร	ความพรอ้มของกลุม่เกษตรกร		

การเปล่ียนแปลงของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต	ไดต้น้แบบการบรหิารจดัการของกลุม่เกษตรกรในการจำาหนา่ยสนิคา้

เกษตรผา่นชอ่งทางตลาดออนไลน์	คอื	วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกรโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้	

ทำาให้เกษตรกรมีช่องทางการจำาหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน	ลดผลกระทบจากสถานการณ์	Covid-19	สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า

และรายได้มากข้ึน	คิดเป็นร้อยละ	10	ในขณะเดียวกันเกษตรกรเกิดการเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ

3.	 พฒันาตน้แบบชดุทดสอบสารเคมกีำาจดัแมลงกลุม่	Neonicotinoids	ไดแ้ก	่อมิดิาคลอพรดิ	และอะเซทามพิรดิ	
ซึ่งเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงตรวจพบในผลิตผลเกษตรสูง	 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลสุขภาพประชาชน		

“ไทยแลนด์	4.0”	และมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพต่อเน่ืองให้เข้าสู่มาตรฐาน	“ASSURED”	ขององคก์ารอนามยัโลก	(WHO)	

ก่อนนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัย สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและ

ตา่งประเทศ	เนน้การจดัการองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมจากงานวจิยั	ผลกัดนัการนำาผลงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปัญญา	

จากงานวิจัยและจากชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	 โดยร่วมกับนักวิจัยและนักพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้	

จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย	 และประเมินผลกระทบหลังจากการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์	 ตลอดจน

การวิเคราะห์	ประมวลผล	กำากับติดตามแผนงานและงบประมาณด้านงานวิจัย	และช่วยอำานวยการการกำากับติดตาม

งานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

1.1	 การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย	โดยร่วมกบันักวิจัย	และ

นักพัฒนานำาผลงานวิจัยไปขับเคล่ือนการพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูงสู่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย	เพ่ือยกระดับชวีติและความเปน็อยู่	

ของชุมชน	 รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564		

จำานวน	34	เร่ือง	มีเกษตรกรนำาร่องท่ีได้รับประโยชน์	1,835	ราย	และ	5	ชุมชน ในพ้ืนท่ีของโครงการหลวง	8	แห่ง	และ	สวพส.	

47	 แห่ง	 โดยส่งเสริมอาชีพท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่สูงแก่เกษตรกรนำาร่องและขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไป		

ซึง่สามารถชว่ยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้	เพ่ิมความม่ันคงด้านอาหาร	เพ่ิมทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ	และสร้างรายได้	

ให้เกษตรกร	ประมาณ	14.08	ล้านบาท

ตารางการนำาผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง		
และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

1) พันธุ ์ข ้�วท้องถิ่นที่มีคุณค่�ท�ง
โภชน�ก�ร โดยกลุม่วิส�หกจิชมุชน

กลุ่มเกษตรกร	 3	 กลุ่ม	 จำานวน	 30	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ	

โครงการหลวงวังไผ่	 ถำ้าเวียงแก	 และสะเนียน	 จังหวัดน่าน	 ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่น	

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำาหรับบริโภคในครัวเรือน	 และขายเป็นรายได้เสริม	

ทั้งในรูปของข้าวเปลือก	ข้าวสาร	ข้าวบรรจุถุง	1,780,000	บาท

2) วิธีก�รปลูกข ้ �วต ้น เดียว เพื่อ 
ก�รคัดพันธุ ์และผลิตเมล็ดพันธุ ์
ข้�วท้องถิ่น

เกษตรกร	80	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	

และโครงการรักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	 นำาวิธีการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อคัด	

และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์	 ไปใช้ในฤดูนาปี	 2563–2564	 ทำาให	้

เมล็ดพันธุ ์ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี	 2563	 ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ ์ข้าว	 คิดเป็น	

ร้อยละ	48.14	(ตรวจโดยกรมการข้าว)	ผลผลติข้าวนาเพิม่ขึน้จาก	522	กโิลกรมัต่อไร่		

เป็น	 920	 กิโลกรัมต่อไร่	 และลดต้นทุนการปลูกข้าวจาก	 7,825	 บาทต่อไร่		

เป็น	6,481	บาทต่อไร่	เกษตรกรเกดิรวมกลุม่ผลติเมลด็พนัธุข้์าว	แลกเปลีย่นเมลด็พนัธุ	์

ในและนอกชุมชน

3) ก�รปลูกข ้�วน�ด ้วยระบบน� 
นำ้�น้อย

เกษตรกร	82	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	

และโครงการรกัษ์นำา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ	 นำาองค์ความรูก้ารให้นำา้แบบนานำา้น้อย

ไปใช้ปฏบิตัร่ิวมกบัวธิกีารคดัและผลติเมลด็พนัธุข้์าวท้องถิน่ให้บรสิทุธิ	์ตรงตามพนัธุ์		

ลดการใช้นำ้าลงร้อยละ	35–38	ลดการปล่อยก๊าซมีเทน	 (CH4)	 ร้อยละ	75	และลด	

การปล่อยก๊าซไนตรสัออกไซด์	ร้อยละ	14	เมือ่เทยีบกบันานำา้ขงั	นอกจากนี	้โรงเรยีน

บ้านผาหมอนนิยมไพร	(สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์)	ได้นำาองค์ความรู้ไปสร้างเป็น

หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวจนเก็บเกี่ยวข้าว	

ในฤดทูำานา	ผลผลติข้าวทีไ่ด้	ทางโรงเรยีนได้แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ข้าวกล้องบรรจถุงุ

ในสภาพสุญญากาศจำาหน่าย	สร้างรายได้ให้แก่ทางโรงเรียน

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

4) พันธุ์กัญชง (เฮมพ์) THC ตำ่� เผยแพร่พันธุ์เฮมพ์พร้อมทั้งองค์ความรู้ในการปลูกให้กับเกษตรกร	 หน่วยงาน		

วิสาหกิจชุมชน	 และผู ้สนใจ	 นำาไปปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจและศึกษาวิจัย		

รวม	351	ราย	จำานวน	3,629.24	กิโลกรัม	มูลค่า	1,980,594.80	บาท

5) ก�รปลูกกัญชง (เฮมพ์) ภ�ยใต้
ระบบควบคุม

ส่งเสรมิเกษตรกร	31	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงพบพระ	

ปลกูเฮมพ์ด้วยระบบควบคมุเพือ่ใช้สอยในครวัเรอืน	2	ราย	2	ไร่	และเพือ่การพาณชิย์	

29	ราย	180	ไร่	สามารถอนุรักษ์วิถีการทำาเส้นใยเฮมพ์และสร้างรายได้

6) ระบบก�รปลูกพืชที่ลดก�รเผ� 
ในแปลงปลูกข้�วไร่

เกษตรกร	 190	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 17	 แห่ง		

ใช้ระบบการปลูกข้าวไร่สลับแปลงถั่วนิ้วนางแดง	 ช่วยลดรอบการปลูกได้จาก	 7	 ปี		

เหลือ	2	ปี	สร้างรายได้เพิ่มจากถั่ว	เกิดระบบการผลิตข้าวไร่ที่ยั่งยืน

7) ก�รฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ของ
ดินในแปลงข้�วโพดด้วยก�รปลูก
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว

เกษตรกร	 165	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 7	 แห่ง		

ปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว	 ช่วยลดการเผาเตรียมพื้นที่		

และสร้างรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการจำาหน่ายข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว

8) ก�รฟ้ืนฟูคว�มอุดมสมบรูณ์ของดนิ
ในแปลงข้�วน�ด้วยระบบก�รปลูก
พืชหมุนเวียน

เกษตรกร	125	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	และโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	15	แห่ง	ปลูกข้าวและ

หมนุเวยีนด้วยถัว่	ช่วยลดการสญูเสยีของธาตุอาหารและไนโตรเจนหมนุเวยีนลงดนิ

มากกว่าการปลกูข้าวอย่างเดยีว	 2.0–2.7	 เท่า	 ทำาให้ข้าวนาแตกกอดแีละให้ผลผลิต

มากกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว

9) ก�รฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิในแปลงปลกูข้�วไร่ ด้วยถัว่ลอด

เกษตรกร	 50	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 7	 แห่ง		

นำาองค์ความรูเ้รือ่งการฟ้ืนฟคูวามอดุมสมบรูณ์ของดนิในแปลงข้าวไร่	โดยใช้ถัว่ลอด

ไปใช้	เกษตรกรมีความพึงพอใจ	เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย	ไม่ยุ่งยาก	ช่วยคุมวัชพืช	

และรักษาความชุ่มชื้นในดิน	 ช่วยในการตรึงไนโตรเจนและให้ปุ ๋ยกลับคืนสู่ดิน		

N	1.35	เปอร์เซน็ต์	P	0.09	 เปอร์เซ็นต์	และ	K	1.74	 เปอร์เซ็นต์	ฝักและเมล็ดถั่ว

สามารถนำามาบริโภคได้

10) ก�รปลูกก�แฟอร�บิก้�ภ�ยใต้
สภ�พร่มเง�บนพื้นที่สูง

เกษตรกร	 64	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 และโครงการรักษ์นำ้า

เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	 16	 แห่ง	 ปลูกกาแฟอราบิก้าใต้ร่มเงา	 ส่งผลให้ต้นกาแฟ	

มีการเจริญเติบโตดี	พร้อมสำาหรับการออกดอกและติดผลเต็มที่ในฤดูกาลถัดไป

11) ก�รแปรรูปก�แฟอร�บิก้�เพื่อ
เพิ่มคุณภ�พและสร้�งร�ยได้

เกษตรกร	41	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันา

พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	และโครงการรกัษ์นำา้เพือ่พระแม่	

ของแผ่นดิน	 9	 แห่ง	 แปรรูปกาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพ	 และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

ที่กำาหนด	 เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกร	 โดยทางมูลนิธิโครงการหลวง	

มีการเพิม่ค่าตอบแทนของคณุภาพของกาแฟกะลาเพิม่ให้กบักลุม่เกษตรกร	 5	 และ	

10	บาท

12) ก�รผลิตเส�วรสคุณภ�พด้วย 
ต้นกล้�เส�วรสปลอดโรค

เกษตรกร	52	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 12	 แห่ง	 นำาต้นกล้าเสาวรส	

ปลอดโรคไปปลกู	สามารถเพิม่คณุภาพผลผลติได้มากกว่า	70	เปอร์เซน็ต์	เมือ่เปรยีบเทยีบ	

กับต้นที่เป็นโรคไวรัส	 และมีคุณภาพของผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด		

(ผิวผลสมำ่าเสมอ	มีผลขนาดใหญ่)

บท
สร

ุปผ
ู้บร

ิหา
ร

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 11



รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

13) ก�รเก็บเกี่ยวผลอ�โวค�โดด้วย
ดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหม�ะสม

เกษตรกร	51	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันา	

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 13	 แห่ง	 ใช้ความรู้ดัชน	ี

การเก็บเกี่ยวจากการนับอายุผลตั้งแต่วันที่ดอกบาน	 50	 เปอร์เซ็นต์	 ร่วมกับ	

วิธีการสังเกตการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางภายนอก	 เพือ่ใช้เป็นดชันใีนการเกบ็เกีย่ว

ผลอาโวกาโดที่แก่จัด	 ให้คุณภาพผลที่ดี	 ทำาให้เกิดความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตลดลง	และตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

14) ก�รปลูกองุ ่นภ�ยใต้ระบบก�ร
จัดก�รศัตรูพืชแบบผสมผส�น
เพื่อลดก�รใช้ส�รเคมี

เกษตรกร	 44	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 โครงการ	

พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	14	แห่ง	นำาองค์ความรู้	

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช้ในการปลูกองุ่น	 พบการเข้าทำาลายราแป้ง		

เพลี้ยไฟ	หนอนกระทู้	และเพลี้ยแป้งลดลง	หรือไม่พบการเข้าทำาลาย

15) ก�รจัดก�รธ�ตุอ�ห�รมะม่วง 
บนพื้นที่สูง

เกษตรกร	15	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหา	

พื้นที่เฉพาะ	 2	 แห่ง	 นำาองค์ความรู้การจัดการธาตุอาหารมะม่วงบนพื้นที่สูงไปใช้	

แก้ไขอาการผิดปกติของผลผลิตมะม่วงนวลคำา	มะม่วงนำ้าดอกไม้	ที่มีอาการเนื้อผล	

เป็นเสีย้น	เป็นโพรง	และ/หรอืเนือ้เละเป็นวุน้	ซึง่เกดิจากการขาดธาตอุาหารโดยเฉพาะ

ธาตุแคลเซียม	 เกษตรกรเกิดการยอมรับวิธีการจัดการธาตุอาหาร	 ส่งผลให้ผลผลิต	

เสียหายลดลง	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

16) ก�รจัดก�รโรคกรีนนิ่ง (Citrus 
Greening) ในส้มบนพื้นที่สูง

เกษตรกร	10	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหา

พืน้ทีเ่ฉพาะผาแดง	เรยีนรูว้ธิกีารป้องกนักำาจดัเพลีย้ไก่แจ้ส้มซึง่เป็นพาหะโรคกรนีนิง่		

โดยหมัน่สำารวจแปลง	เมือ่พบการระบาดจงึป้องกนักำาจดัโดยเรว็ด้วยการพ่นสารเคมี	

เกษตร	 ได้แก่	 คาร์บาริล	 ไดเมทไธเอล	 หรืออิมิดาโคลพริด	 ตลอดจนศัตรูส้มอื่นๆ		

การใช้สารล่อแมลง	 การวางกับดัก	 ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกส้ม	

บนพื้นที่สูง	ลดต้นทุนการผลิต	เกิดผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว

17) ก�รปลูกผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง เกษตรกร	96	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 และโครงการรักษ์นำ้าเพื่อ	

พระแม่ของแผ่นดิน	 13	 แห่ง	ปลูกผักอินทรีย์	 และนำาความรู้ด้านมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์	 การป้องกันกำาจัดโรคและแมลง	การทำาปัจจัยการผลิต	การเก็บเกี่ยว	และ

การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วไปใช้	สามารถผลติผกัอนิทรย์ีได้	76.43	ตนั	สร้างรายได้	

ให้กับเกษตรกร	10.87	ล้านบาท

18) ก�รปลูกกระเทียม (พืชหลังน�) 
โดยใช้ปัจจัยก�รผลิตอินทรีย์

เกษตรกร	37	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	

และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 4	 แห่ง		

นำาองค์ความรู ้การปลูกกระเทียมอินทรีย์ไปใช้	 สามารถผลิตผลกระเทียมสด	

เฉลี่ย	 878.47	 กิโลกรัมต่อไร่	 และสูงสุด	 1,786	 กิโลกรัมต่อไร่	 เกษตรกรมีผลผลิต

กระเทียมเพียงพอสำาหรับบริโภคตลอดทั้งปี	 และสร้างรายได้	 66,025	 บาท		

และมีกระเทียมสำาหรับทำาหัวพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูปีต่อไป

19) ก�รปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง เกษตรกร	 18	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 6	 แห่ง		

นำาองค์ความรู้การปลูกมันเทศญี่ปุ่นไปใช้ตั้งแต่ผลิตยอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นจนถึง	

การเก็บเกี่ยว	 ทำาให้เพิ่มพืชทางเลือกและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร	 9	 ราย		

จำาหน่ายผลผลิตจำานวน	3,130	กิโลกรัม	รายได้	43,364	บาท

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

20) กระบวนก�รจัดก�รหลังก�ร 
เก็บเกี่ยวพืชผักที่ลดก�รสูญเสีย
ของผลิตผล

เกษตรกร	37	ราย	ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	และโครงการ

พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	6	แห่ง	นำาวธิกีารจดัการ

หลงัการเกบ็เกีย่วพชืผกัไปปรบัใช้กบับรบิทของพืน้ที	่เพือ่ลดการสญูเสยีของผลติผล	

พืชผัก	 13	 ชนิด	 ได้แก่	 ฟักทองญี่ปุ่น	 ฟักทองญี่ปุ่นมินิ	 แตงหอมตาข่ายเนื้อส้ม		

หน่อไม้ฝรั่ง	 พริกหวานสีแดง	พริกหวานสีเหลือง	 มะเขือม่วงก้านเขียว	 มะเขือเทศ	

เชอรี่แดง	กะหลำ่าปลี	ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก	โอ๊คลีฟแดง	โอ๊คลีฟเขียว	และผักกาดหวาน	

ทำาให้ผลิตผลพืชผักมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน	 ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว		

และเพิ่มโอกาสทางการตลาด

21) ส�รชีวภัณฑ์เกษตรและฟีโรโมน
สำ�หรับใช้ในก�รผลิตพืชเพื่อลด
ก�รใช้ส�รเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง

เกษตรกร	 247	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 และโครงการรักษ์นำ้า

เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ	13	แห่ง	ใช้ผลติภณัฑ์	5	ชนดิ	คอื	(1)	พพี-ีไตรโค	ร้อยละ	53.9		

(2)	พีพี-เมทา	ร้อยละ	42	(3)	พีพี-บีเค	33	ร้อยละ	37.4	(4)	พีพี-บี	10	ร้อยละ	33.7	

และ	 (5)	 พีพี-สเตร็ปโต	 ร้อยละ	 31.3	 โดยที่เกษตรกร	 ร้อยละ	 98.3	 เห็นด้วยกับ	

การนำาสารชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัยไปใช้แทนสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช

22) ก�รเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง เกษตรกร	40	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงปางมะโอ	ป่าแป๋		

สบเมย	 ดอยปุย	 และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา	

พื้นที่เฉพาะแม่ระมีด	 นำาองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไปประยุกต์ใช้กับบริบท

ของชุมชน	 ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อ	

สิ่งแวดล้อม	 ลดการเผาป่า	 นำ้าผึ้งที่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 เกษตรกรสามารถผลิต	

นำ้าผึ้งได้	483	กิโลกรัม	มีรายได้จากการจำาหน่ายนำ้าผึ้งโพรง	111,220	บาทต่อปี

23) ไก่กระดูกดำ�ส�ยพันธุ์แท้สำ�หรับ
ก�รเลี้ยงบนพื้นที่สูง

เกษตรกร	 52	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 7	 แห่ง		

นำาไก่กระดกูดำาสายพนัธุแ์ท้ไปเลีย้งบนพืน้ทีส่งู	1,091	ตวั	สามารถสร้างแหล่งอาหาร

โปรตีนในพื้นที่	 สร้างอาชีพและรายได้เสริม	 โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีและปางมะโอ	11	ราย	มีรายได้เพิ่ม	299,245	บาท

24) รูปแบบคอกสำ�หรับก�รเลี้ยงหมู 
บ น พื้น ที่ สู ง แ ล ะ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ 
สิ่งแวดล้อม

เกษตรกร	25	ราย	ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	และโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	4	แห่ง	เลี้ยงหมูโดยใช้	

รูปแบบคอก	 59	 คอก	 150	 ตัว	 สามารถสร้างแหล่งอาหารโปรตีนในพื้นที่		

สร้างรายได้เพิม่	592,200	บาท	และใช้ประโยชน์จากมลูสกุรมาเป็นปุย๋สำาหรบัปลกูพชืผกั

25) ก�รปลกูและก�รจดัก�รไผ่เพื่อก�ร
ใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง

เกษตรกร	 77	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 6	 แห่ง		

นำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกไผ่	 13	 ชนิด	 3,925	 ต้น	 ในรูปแบบ	

การปลกูเป็นแปลง	แนวเขตพื้นที่	แนวบังลม	วนเกษตร	และปลูกผสมผสานร่วมกับ	

พืชเศรษฐกิจ	และต่อยอดส่งเสริมการปลูกภายใต้กลไกธนาคารต้นไม้	มีการตั้งกลุ่ม

เกษตรผู้ผลิตกล้าพันธุ์ไผ่คุณภาพ	และเกษตรกร	4	ราย	เกิดรายได้จากการจำาหน่าย

กล้าไผ่	8	ชนิด	จำานวน	811	ต้น	รวม	33,145	บาท

26) ก�รเพ�ะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเสริม
แหล่งอ�ห�รชุมชน

เกษตรกร	 15	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 5	 แห่ง		

นำาองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น	 2	 รูปแบบ	 คือ	 การผลิตก้อนเชื้อเห็ด	

ในถงุพลาสตกิ	ประกอบด้วย	เหด็นางฟ้า	เหด็นางรม	และเหด็ซาง	และการเพาะเลีย้ง	

เห็ดไมคอร์ไรซ่าร่วมกับพืชอาศัย	 ได้แก่	 เห็ดตับเต่า	 และเห็ดเผาะ	 โดยมีชนิด	

พืชอาศัย	 ได้แก่	 มะนาว	 ส้มโอ	 หว้า	 มะกอกนำ้า	 กระท้อน	 ผักเฮือด	 และยางนา		

ทำาให้ชมุชนมแีหล่งอาหารจากเหด็	เสรมิสร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัครวัเรอืน	

มีรายได้เสริม	61,190	บาท

บท
สร

ุปผ
ู้บร
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ร

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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27) ก�รปลูกพืชท้องถิ่นสร้�งร�ยได้ เกษตรกร	 18	 ราย	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 6	 แห่ง		

นำาองค์ความรู ้การปลูกพืชท้องถิ่นที่ตลาดมีความต้องการ	 จำานวน	 28	 ชนิด		

ไปใช้ประโยชน์	 และส่งเสริมปลูกนำาร่อง	 12	 ชนิด	 แบ่งตามช่วงอายุการเก็บเกี่ยว	

ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 (1)	 ระยะสั้น	 ประกอบด้วย	 เลือดมังกร	 ช้าพลู	 ผักกูด	

โหระพา	กะเพรา	เจียวกู้หลาน	(2)	ระยะกลาง	ประกอบด้วย	ชะอมหนาม	เชียงดา	

พริกไทย	 และ	 (3)	 ระยะยาว	 ประกอบด้วย	 ลิงลาว	 หวายหนามขาว	 มะกรูด		

ทำาให้เกษตรกร	 มีแหล่งอาหารในครัวเรือน	 และเกษตรกร	 5	 ราย	 เกิดรายได้เพิ่ม	

19,185	บาท

28) ก�รปลูกและก�รจัดก�รต๋�ว 
เพื่อก�รฟื้นฟูและใช้ประโยชน์

เกษตรกร	21	ราย	ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	และโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	6	แห่ง	นำาต้นกล้าต๋าว

ไปปลูกเพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ในชุมชน	 1,100	 ต้น	 โดยปลูกเสริมในพื้นที	่

ป่าธรรมชาติ	ป่าชุมชน	และในพื้นที่ทำากินที่มีต้นต๋าวอยู่เดิมแล้ว	เกษตรกรสามารถ

จำาหน่ายต๋าว	 35,000–40,000	 บาทต่อปี	 และเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น		

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	และรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

29) ก�รต ่อยอดพืชสมุนไพรเป ็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เกษตรกร	 65	 ราย	 ในพื้นที่โครงการหลวง	 และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวง	3	แห่ง	นำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ได้แก่		

“ลูกประคบนำ้า”	 สร้างรายได้	 200,000	 บาท	 “ตำารับขับสารพิษ”	 และการปลูกขิง	

เป็นวตัถดุบิพชืสมนุไพร	(Product	Spec)	บนพืน้ทีส่งู	เป็นการสร้างรายได้เพิม่ให้ชมุชน

30) ผลิตภัณฑ์จ�กง�นวิจัยส่งมอบ
โครงก�รหลวงและมีก�รผลิต 
เพื่อจำ�หน่�ยเชิงพ�ณิชย์

ส่งมอบผลติภณัฑ์จากงานวจิยัให้แก่มลูนธิโิครงการหลวง	เพือ่ผลติจำาหน่ายเชงิพาณชิย์	

จำานวน	 5	 รายการ	 ได้แก่	 แฮร์โทนิค	 ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค	 ซีซีครีม	 อาโวคาโด		

บอดีออยล์	และไนท์ครีม	มูลค่ารวม	325,652.55	บาท	และเกษตรกรมีรายได้เสริม

จากการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในรูปวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์

31) กระบวนก�รเรียนรูข้องเกษตรกร
ด้�นก�รปลูกไม ้ผลท�งเลือก 
ร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและนำ้� 
ในชุมชนที่มีฐ�นจ�กก�รปลูกฝิ่น

เกษตรกร	18	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหา	

พืน้ทีเ่ฉพาะห้วยนำา้เยน็และผปีานเหนอื	ได้เรยีนรูก้ารคดัเลอืกชนดิพชืตามความเหมาะสม	

ของพื้นที่และตลาด	 การเปลี่ยนยอดพันธุ์และการจัดการสวนไม้ผล	 วิธีการจัดทำา

ระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า	ทำาให้เกษตรกรมีชนิดพืชทางเลือกสร้างรายได้ทั้งระยะสั้น	

และระยะยาวที่เหมาะสมกับพื้นที่	 เกิดแปลงเรียนรู้การปรับระบบการปลูกข้าวไร่

หมุนเวียนและข้าวโพดเป็นระบบเกษตรผสมผสานร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า	

ด้วยการปลูกไม้ผลและพืชทางเลือกระหว่างแถวไม้ผล	 การปลูกกาแฟร่วมกับป่า		

เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง

32) กระบวนก�รปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไร่
หมุนเวียนเป็นน�ขั้นบันไดและป่�
ชมุชนแบบมสีว่นร่วม (น�แลกป่�)

เกษตรกร	8	ราย	ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา

พื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื่นน้อย	 ปรับพื้นที่ไร่หมุนเวียนเป็นนาขั้นบันได	 24	 ไร่	 และ	

คืนพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน	์ จำานวน	 80	 ไร่	 เป็นป่าชุมชน	 ทำาให้ผลิต	

ข้าวได้พอเพียงบริโภค	 แต่ใช้แรงงานลดลงได้มากกว่าครึ่ง	 และมีเวลาพอสำาหรับ	

การเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรม	 รวมทั้งลดการถางป่าและตัดไม้เพื่อปลูกข้าวไร่ได้กว่า	

300	ไร่

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

33) ก�รสืบทอดภูมิปัญญ�ช�ติพันธุ์
กะเหรี่ยงด้�นก�รจดัก�รทรพัย�กร
นำ้�บนพื้นที่สูง

สวพส.	 พัฒนารูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรนำ้า

และป่าไม้	(ทีบอ)	ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง	3	ชุมชน	ได้แก่	(1)	บ้านห้วยบง		

ตำาบลบ้านจนัทร์	อำาเภอกลัยาณวิฒันา	จงัหวดัเชยีงใหม่	ในศนูย์พฒันาโครงการหลวง	

วัดจันทร์	(2)	บ้านหัวเลา	ตำาบลป่าแป๋	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	ในโครงการ

พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงป่าแป๋	และ	(3)	บ้านปิพอ	ตำาบลแม่ตืน่	อำาเภออมก๋อย	

จังหวัดเชียงใหม่	 ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่

เฉพาะขุนตื่นน้อย	 โดยการถ่ายทอดเรื่องราว	 วิถีชีวิต	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชนกะเหรี่ยง	ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง	ที่ติดตั้งไว้ภายในศูนย์ปกาเกอะญอ

ศึกษาวัดห้วยบง	 ซึ่งเยาวชนกะเหรี่ยงมีส่วนร่วม	 ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	

เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ	 ความสำาคัญของภูมิปัญญาด้านการ

จัดการทรัพยากรนำ้าและป่าไม้	 (ทีบอ)	 อีกทั้งชุมชน	 เป้าหมายเกิดการตระหนักถึง	

คุณค่าของการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และสามารถนำาความรู ้ไปต่อยอด	

โดยผสมผสานกบัความรูปั้จจบุนั	ในการวางแผนและกำาหนดกจิกรรมเพือ่การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง	

รวมทัง้การเผยแพร่ความรูก้ารสบืทอดภมูปัิญญาชาตพินัธุก์ะเหรีย่งด้านการจดัการ

ทรัพยากรนำ้าบนพื้นที่สูงแก่บุคคลทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง	และวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

34) กระบวนก�รเสริมสร้�งก�รจดัทำ�
แผนพัฒน�ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กลุ่มผู้นำาและคณะกรรมการชุมชนกลุ่มบ้านห้วยนำ้าเย็น	 หมู่ที่	 1	 โครงการพัฒนา	

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยนำ้าเย็น	ตำาบลแม่ตื่น	

อำาเภอแม่ระมาด	 จังหวัดตาก	 และชุมชนกลุ่มบ้านห้วยต้นตอง	 หมู่ที่	 7	 โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยโป่งพัฒนา	

ตำาบลแม่ทะลบ	อำาเภอไชยปราการ	จงัหวดัเชยีงใหม่	เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั	

ความสำาคัญของแผนพัฒนาชุมชนและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน	 รวมถึง	

การใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภายใน

และภายนอกชุมชนได้

	 ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2565	มแีผนการขบัเคลือ่นการนำาผลงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาจากงานวจิยัและ	

จากชุมชนไปใช้ประโยชน์	 โดยการหารือร่วมกันระหว่างนักวิจัย	นักพัฒนา	และเกษตรกร	ในการถ่ายทอดองค์ความรู	้

จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย	 จำานวน	 25	 เรื่อง	 ซึ่งมีเป้าหมายคือเกษตรกรนำาร่อง	 จำานวน	 1,809	 ราย		

ในพื้นที่	46	แห่ง

1.2	 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	 ร่วมกับนักวิจัยวิเคราะห์	 คัดเลือกผลงานวิจัยหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด/ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ	 ยื่นขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาใหม่	

ที่เกิดจากผลงานวิจัย	และทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง	21	รายการ	

1.3	 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงาน	 และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ		

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	7	เครือข่าย

1.4	 ช่วยอำานวยการการกำากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	 โดยมีการประชุมและติดตาม
การดำาเนินงานในพื้นที่	รวม	15	ครั้ง
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แผนงานที่ 

1 การวิจัยและพัฒนา

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนและสังคม

บนพื้นที่สูง



การวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาผู้นำาเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ครอบคลุม

กลุ่มหญิง	 ชาย	 และเยาวชน	 ให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคในการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจของครัวเรือน	 ด้วยการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	 รวมถึง	

การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้วิทยาการปัจจุบัน	เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงและดำารงชีพบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน	โดยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์	จำานวน	3	เรื่อง

 1. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง

การสง่เสรมิการพฒันาของ	สวพส.	ในระยะตอ่ไปมุง่เนน้การกระจายการพฒันาใหค้รอบคลมุกลุม่ประชากรและ	

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเป้าหมายอย่างท่ัวถึง	 ด้วยกลไกเครือข่ายการเรียนรู้จากผลสัมฤทธ์ิของชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวง		

และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ที่มีการพัฒนาในระดับดีมาก–ดีเยี่ยม	จำานวน	150	แห่ง	อย่างไรก็ตาม	

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำาให้การเข้าถึงข้อมูล	 ข่าวสาร	 และความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 ความรู้จึงกลายเป็น

สนิทรพัยท์ีท่รงพลงัตอ่ระบบการผลติทีแ่ขง่ขนัได	้การเรยีนรูผ้า่นกลไกการสง่เสรมิอาชพีดว้ยการฝกึอบรมและเยีย่มเยยีน

ของนกัพฒันาซึง่ประจำาการในพืน้ที	่อาจไมท่นัตอ่การเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งทนัทว่งที	ประกอบกบัการพฒันาเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีรวดเร็วอาจทำาให้กลุ่มคนท่ีด้อยโอกาสย่ิงถูกกีดกันออกจากการพัฒนา	เน่ืองจากไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีและมีความเหลื่อมล้ำาด้านความรู้ดิจิทัล	 ดังนั้น	 การพัฒนาชุมชนจึงควรมุ่งสู่การสร้างชุมชนและสังคม	

แห่งการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต	 จากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนต้นแบบ

ในพื้นที่	

สวพส.	รวมถงึการตอ่ยอดภมูปิญัญาและวทิยาการปจัจบุนั	ทีค่ำานงึถงึมติกิารเรยีนรูส้ิง่ใหม	่(learn)	การเรยีนรูส้ิง่ทีรู่	้

ด้วยมุมมองใหม่จากการเติมความรู้ที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพ	 (relearn)	 และการทิ้งความรู้ที่ไม่จำาเป็น	 (unlearn)	

อันจะเป็นการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำาด้านความรู้	 ที่จะทำาให้คนที่ยากจนที่สุดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง		

โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	

ในชุมชนโครงการหลวง	 และ	 (2)	 ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

แบบโครงการหลวง	 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน	 (Mixed	 Method)	 ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสำารวจข้อมูล	

ด้วยแบบสอบถาม	และเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย	แบ่งการศึกษาเป็น	2	ส่วนหลัก	

สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

กิจกรรมที่ 1	 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมในชุมชนโครงการหลวง
1.	 พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นพื้นที่

ต้นแบบของการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดและการพัฒนาอย่างย่ังยืนบนพ้ืนท่ีสูง	มีผลสัมฤทธ์ิเชิงประจักษ์มากว่า	4	ทศวรรษ	

โดยศึกษาในชุมชนกะเหรี่ยง	ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำานวนประชากรมากที่สุดบนพ้ืนท่ีสูง	ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกร	

ตัวอย่าง	 143	 ราย	 จาก	 6	 กลุ่มบ้าน	 ได้แก่	 บ้านแม่แฮเหนือ	 บ้านแม่แฮน้อย	 บ้านห้วยขมิ้นใน	 บ้านห้วยขมิ้นนอก		

บ้านป่าเกี๊ยะใน	และบ้านป่าเกี๊ยะน้อย



2.	 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร

ชาวเขาดีขึ้น เสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมในความเป็นคนไทยของราษฎรชาวเขาและ

ราษฎรพื้นที่อื่นๆ แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ขอเสนอผลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการหลวงในเรื่องความมั่นคง

ดา้นอาหาร สรา้งรายได ้รวมถงึบทบาทหญงิชายซึง่เปน็วาระการพฒันาในระดบัสากล ซึง่พบวา่หลงัเขา้รว่มงานสง่เสรมิ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 ครัวเรือนที่มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคยังคงรักษาความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนไว้ได้ 

สว่นครวัเรอืนทีข่าดแคลนขา้วโดยภาพรวมมคีวามมัน่คงดา้นอาหารเพิม่ขึน้เชน่กนั มสีถานการณก์ารขาดแคลนขา้วลดลง 

มกีารเขา้ถงึแหลง่อาหารประเภทพชืผกั ผลไม ้สมนุไพร และเนือ้สตัวบ์รโิภคไดห้ลากหลายขึน้ ครวัเรอืนตวัอยา่งมรีายได้ 

เพิม่ขึน้ โดยรายไดต้่ำาสดุนอ้ยกวา่ 50,000 บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ป ีคดิเปน็ 19 เปอรเ์ซน็ต ์รายไดส้งูสดุ 400,000–450,000 บาท 

ต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่มีรายได้ 100,000–150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น  

41 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่สงูกวา่ทีร่ายงานในมลูนธิโิครงการหลวง (ม.ป.ป.) วา่เกษตรกรมรีายไดเ้ฉลีย่ 122,040 บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ป ี 

ทั้งนี้เนื่องจากในรายงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นรายได้เฉพาะส่วนที่จำาหน่ายสินค้าผ่านฝ่ายตลาดโครงการหลวง  

แตจ่ากการสมัภาษณเ์ปน็รายไดจ้รงิทัง้จากการจำาหนา่ยสนิคา้ผา่นฝา่ยตลาดโครงการหลวง พอ่คา้คนกลาง จำาหนา่ยเอง 

การรบัจา้ง คา้ขาย ฯลฯ แตแ่หลง่ทีม่าหลกัของรายไดม้าจากภาคการเกษตร ดา้นบทบาทหญงิชาย พบวา่ผูห้ญงิมบีทบาท 

ในด้านต่างๆ มากขึ้น และชุมชนมีการยอมรับบทบาทผู้หญิงในปัจจุบันมากขึ้นจากการมีสัดส่วนผู้หญิงในตำาแหน่ง

การเมืองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ผู้หญิงมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็น และตัดสินใจได้มากขึ้น  

มกีจิกรรมในชมุชนทีส่นบัสนนุกลุม่ผูห้ญงิมากขึน้ ผูห้ญงิมโีอกาสไดร้บัการศกึษามากขึน้ และมสีว่นรว่มในการหารายได ้

ให้ครอบครัวได้มากข้ึน การเข้าถึงเทคโนโลยี ครัวเรือนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากข้ึนและมีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

ในยุคดิจิทัลมากขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือ (smart phone) ที่นอกเหนือจากการใช้โทรออก/รับสาย

3.	 ปจัจยัและเงือ่นไขความสำาเรจ็ของการพฒันาในศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมแ่ฮ ประกอบดว้ย (1) การเลอืกพชื/

อาชีพทางเลือก (2) การตลาดที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มความต้องการ (3) การสร้างเกษตรกรผู้นำา

และกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง (4) การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหรือการเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ (5) การตั้งสำานักงานในพื้นที่  

มเีจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิทีม่คีวามรูแ้ละสามารถแกไ้ขปญัหาใหเ้กษตรกรไดท้นัท ีเนน้เปา้หมายการทำางาน มกีารบรหิารจดัการ 

อย่างเป็นระบบ กระจายการพัฒนาต้องทั่วถึงและเท่าเทียม (6) การสร้างความมีความเชื่อมั่น ความมั่นใจ  

ความไว้ใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และ (7) การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

4.	 แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนพ้ืนท่ีสูง จำานวน 6 ชุมชน ได้แก่ บ้านป่าไผ่ บ้านแม่แฮ 

บ้านห้วยขม้ิน บ้านม่อนยะ บ้านห้วยหอย บ้านป่าเกี๊ยะ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

o	ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อถอดบทเรียน	
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา	
ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่แฮ

แผ
นง

าน
ที่ 
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o	ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ชุมชน
และสถานะการเป็นชุมชน	
แห่งการเรียนรู้ใน	
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	
แบบโครงการหลวง

กิจกรรมท่ี 2	 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
1.	 พ้ืนท่ีศึกษา รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ไดแ้ก ่ผูน้ำาชมุชน 

คณะกรรมการชุมชน และนักพัฒนาของ สวพส. ท่ีประจำาการในพ้ืนท่ี พบชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการขับเคล่ือนการพัฒนา

ด้วยแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการกับแผนแม่บทชุมชนระดับตำาบล/อำาเภอ จำานวน 9 ชุมชน ในโครงการพัฒนา 

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 แห่ง ได้แก่ (1) บ้านใหม่ โครงการฯ วังไผ่ (2) บ้านปางบุก โครงการฯ ถ้ำาเวียงแก  

(3) บ้านศรีบุญเรือง โครงการฯ โป่งคำา (4) บ้านบอน บ้านฝาย บ้านก้อ บ้านนาหมัน บ้านตอง บ้านตองเจริญราษฎร์ 

โครงการฯ แม่จริม

2.	 ปัจจัยและเงื่อนไขความสำาเร็จของชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำาแผนพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 2.1 ปัจจัยพลังภายในชุมชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักของความสำาเร็จ ประกอบด้วย ความตระหนักของผู้นำาและ

คณะกรรมการชมุชนเกีย่วกบัความสำาคญัของแผนพฒันาชมุชน การมสีว่นรว่มของคนในชมุชน (ใหข้อ้มลู ปรกึษาหารอื 

วางแผน ปฏบิตั ิตดิตามตรวจสอบ รบัผดิชอบ) การตดิตามและปรบัปรงุขอ้เสนอโครงการกบัหนว่ยบรูณาการอยา่งตอ่เนือ่ง  

การจัดทำาแผนพัฒนาชุมชนบนฐานข้อมูลและเชิงรุก รวมถึงการจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเรียกใช้งานง่าย

 2.2 ปัจจัยภายนอก ช่วยหนุนเสริมความสำาเร็จ ประกอบด้วย การบูรณาการการจัดทำาแผนพัฒนาชุมชน

ร่วมกันของหน่วยงานพี่เลี้ยง เช่น สวพส. องค์การบริหารส่วนตำาบล พัฒนาชุมชน เป็นต้น การสนับสนุนงบประมาณ 

โครงการในแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการเชิดชูชุมชนที่ใช้แผนพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นกำาลังใจและตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น

3.	 สถานะการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 9 แห่ง

 3.1 ผู้เรียนรู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ พบว่าชุมชนทั้ง 9 แห่ง มีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ พิจารณา

จากครัวเรือนเกษตรกร 552 ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรผู้นำา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาชีพ 48 คน  

ด้านสังคม 49 คน และด้านสิ่งแวดล้อม 23 คน การได้รับรางวัลต่างๆ ของชุมชน

 3.2 หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จำานวน 7 หมวด ได้แก่ การปลูกและ 

การจัดการแมลงศัตรูพืช การจัดการคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล การลดความเสี่ยง และการพัฒนาตนเอง โดยแต่ละชุมชนจะมีระดับการเรียนรู้ในแต่ละหมวดที่แตกต่างกัน

 3.3 สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ทุกที่และทุกเวลา พบว่าทุกหมู่บ้านมีการเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคม 

ที่ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ทั้งเอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก–มากที่สุด  

โดยมกีารซือ้ขายสนิคา้ E-Commerce อยูใ่นระดบัปานกลาง การรูเ้ทา่ทนั อยูใ่นระดบัปานกลาง–มาก ผลกระทบดจิทิลั

และการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง–มาก

 3.4 ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการเรียนรู้เรื่องเดิมแต่ในมุมมองใหม่ อยู่ในระดับมาก

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 256420



ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 รายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแบบโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

2.	 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	9	แห่ง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนำาผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ	

ไปใช้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นที่สูงและนานาชาติ

2.	 เกษตรกรในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของทักษะการเรียนรู้	

ตลอดชีวิต	 และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ทั้งในระดับเกษตรกรรายย่อย	 กลุ่ม	 ชุมชน	 และเครือข่ายทางสังคม		

ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

1.	 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	 (ศูนย์พัฒนา	

โครงการหลวงแม่แฮ)

2.	 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับ	

การเปล่ียนแปลงบนพื้นที่สูง

 2. โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง 
  แบบโครงการหลวง

สวพส.	ดำาเนินงานบนหลักการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	 (area	approach)	ภายใต้โครงการพัฒนา	44	แห่ง	

ครอบคลุม	616	กลุ่มบ้าน	ใน	8	จังหวัด	ประชากร	256,955	คน	ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ	87	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

การดำาเนินงานของ	 สวพส.	 ในระยะแรกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพในภาคการเกษตร	 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	 การเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบโครงการหลวง	 และการติดตาม	

ให้คำาแนะนำาในระดับแปลงของเจ้าหน้าท่ี	สวพส.	อย่างใกล้ชิด	ส่งผลให้เกิดการสร้างผู้นำาเกษตรกรท่ีมีความรู้ความสามารถ

ในสาขาต่างๆ	จำานวน	862	ราย	ในจำานวนน้ีเป็นผู้ผ่านเกณฑ์	smart	farmer	455	ราย	กำาลังพัฒนาสู่การเป็น	smart	farmer	

407	ราย	และได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดการด้านการผลิตและตลาดได้	จำานวน	98	กลุ่ม	แบ่งเป็น	

สหกรณ์	10	แห่ง	วิสาหกิจชุมชน	51	กลุ่ม	เตรียมสหกรณ์	8	กลุ่ม	และกลุ่มพึ่งพาตนเอง	29	กลุ่ม	มีเกษตรกรที่เป็น

สมาชิกรวม	3,132	ราย	(สำานักพัฒนา,	2564)	การพัฒนาศักยภาพผู้นำาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง	พึ่งตนได้		

จงึเปน็เปา้หมายในการพฒันาพืน้ทีส่งูระยะตอ่ไปของ	สวพส.	โดยในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2564	เปน็การตอ่ยอดงานวจิยั	

จากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 เพื่อขยายการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำาเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวงให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัยและชาติพันธ์ุ	 ท่ีเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอาชีพและ	

ยกระดับรายได้ของครัวเรือนบนฐานความรู้	การศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขความสำาเร็จของสถาบันเกษตรกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี	

รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	 อันนำาไปสู่การสร้าง

ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงทีส่ามารถกา้วทนัเทคโนโลย	ีรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต	และเปน็หุน้สว่นในการขบัเคลือ่น

การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	ผลการดำาเนินงานแบ่งออกเป็น	4	ส่วน	สรุปได้ดังนี้

แผ
นง

าน
ที่ 

1
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o	ผู้นำาเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูง	
แบบโครงการหลวงในจังหวัด
เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	น่าน	
และกำาแพงเพชร

1.	 การศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้นำาเกษตรกร	 5	 ชาติพันธ์ุ	 ครอบคลุม	 3	 ช่วงอายุ	 ได้แก่	 17–45	 ปี	
46–60	ปี	และ	61	ปีขึ้นไป	ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	23	แห่ง	ได้แก่	กะเหร่ียงท่ีโครงการฯ	สบเมย	

แม่สามแลบ	แม่สอง	แม่มะลอ	สบโขง	แม่แฮหลวง	ขุนต่ืนน้อย	คนไทยพ้ืนเมืองท่ีโครงการฯ	ป่าแป๋	ห้วยเป้า	ปางมะโอ		

โป่งคำา	แม่จริม	ม้งที่โครงการฯ	ดอยปุย	ป่ากล้วย	ปางหินฝน	ขุนสถาน	อาข่าที่โครงการฯ	วาวี	แม่สลอง	ห้วยก้างปลา	

และเมีย่นทีโ่ครงการฯ	สะเนยีน	น้ำาแปง่	วงัไผ่	คลองลาน	รวมทัง้สิน้	75	ราย	แบง่เปน็เพศชาย	61	ราย	เพศหญงิ	14	ราย		

มีอายุเฉลี่ย	44	ปี	 ร้อยละ	39	จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา	ปวช.	และ	ปวส.	มีรายได้เฉลี่ย	218,405	บาท

ต่อครัวเรือนต่อปี	 ผลการประเมินคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้นำาเกษตรกร	 ประกอบด้วย	 มีความรู้ในเรื่องที่ทำา		

มขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ	มกีารจดัการผลผลติและการตลาด	มคีวามตระหนกัถงึคณุภาพสนิคา้และความปลอดภยั		

มคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม	มคีวามภมูใิจในความเปน็เกษตรกร	และภมูใิจในการทำางานรว่มกบั	สวพส.	

คะแนนรวมเฉลีย่เทา่กบั	4.11	จาก	5	คะแนน	อยูใ่นระดบัด	ีแตย่งัตอ้งการไดร้บัการพฒันาในดา้นเทคโนโลยกีารผลติพชื

ให้ได้มาตรฐานและการตลาดออนไลน์	รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า	เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะนิสัยของการเป็นผู้นำา	 คือ	 เป็นผู้ที่มีความเสียสละ	 เพียรพยายาม	 สนใจใฝ่รู้	 และพัฒนาตน	

ตลอดเวลา	 กระตือรือร้นในการทำางาน	 ลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับความรู้ใหม่	 มีความรู้ในเรื่องที่ทำาอยู่	 สามารถ

ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่นได้	 และภูมิใจในการเป็นผู้นำาเกษตรกรของ	 สวพส.	 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกร

มีประสบการณ์ในการทำางานนอกชุมชนและนำาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ	 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา

ศักยภาพผู้นำาเกษตรกร

2.	 การศกึษาปจัจยัและเงือ่นไขความสำาเรจ็ของสถาบนัเกษตรกร	
ที่มีแนวปฏิบัติที่ด ี8	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง

ปางหินฝน	 จำากัด	 (2)	 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนตำาบล	

ป่าแป๋	 (3)	วิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำาจัน	 (4)	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	 (5)	 สหกรณ์

การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย	จำากัด	(6)	วิสาหกิจ

ชมุชนหตัถกรรมยอ้มสธีรรมชาตปิางแดงใน	(7)	สหกรณพ์ฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงพบพระ	 จำากัด	 และ	 (8)	 วิสาหกิจกาแฟดอยลาง		

(ปางต้นเดื่อ )	 มีปัจจัยที่นำาไปสู่ความสำาเร็จในการขับเคลื่อน	

การดำาเนินงานกลุ่ม	 3	 ด้าน	ประกอบด้วย	 ปัจจัยภายในท่ีเกิดจากแรง

ผลักไปสู่การรวมกลุ่ม	 ต้องมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาหรือความต้องการ

ของเกษตรกร	และอยู่บนวิถีชุมชน	ซ่ึงจะนำาไปสู่การมีวัตถุประสงค์เดยีวกนั	

และการทำางานเปน็ทมีบนฐานทนุทอ้งถิน่	ปจัจยัภายในทีม่สีว่นในการ

ขับเคล่ือนธุรกิจ	มีองค์ประกอบสำาคัญ	2	ส่วน	คือ	คณะกรรมการ ต้องเป็น

ผู้ที่มีความรู้	ประสบการณ์	น่าเชื่อถือ	เสียสละ	มุ่งมั่นตั้งใจ	ยอมรับฟัง

ความคดิเหน็ของสมาชกิ	ความคดิกา้วหนา้	และมภีาวะความเปน็ผูน้ำา	

กลา้ตดัสนิใจ	พรอ้มดำาเนนิการตามหลกัธรรมาภบิาลดว้ยความโปรง่ใส		

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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และสมาชกิ	ตอ้งมคีวามสามคัคปีรองดอง	รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของผูอ้ืน่	รว่มแกไ้ขปญัหา	ตระหนกัและปฏบิตัติามระเบยีบ

ข้อบังคับของกลุ่ม	 เสียสละ	 และคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลกิจการของกลุ่มให้ดำาเนินไปได้ด้วยดี	 บนเงื่อนไข

ของการดำาเนนิธรุกจิ	ไดแ้ก	่การทำาธรุกจิบนพืน้ฐานความรู	้ทีท่กุคนในกลุม่รูจ้กัหนา้ที	่เคารพบทบาทซึง่กนัและกนั	มสีว่นรว่ม

ในการพัฒนากลุ่ม	และขนาดของธุรกิจมีความเหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม	รวมทั้งการดำาเนิน

กจิกรรมตอ้งมคีวามตอ่เนือ่งและมชีอ่งทางการตลาดทีช่ดัเจน	โดยพบวา่	ปจัจยัภายนอกทีช่ว่ยสนบัสนนุการทำางานกลุม่	

ได้แก่	การสนับสนุนของหน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐ	เอกชน	สถาบันการเงิน	สถาบันการศึกษา	ในด้านความรู้และ	

งบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม	 การมีระบบพี่เลี้ยงคอยติดตามให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ชิด	 และนโยบาย	

เชงิพืน้ทีท่ีใ่หค้วามสำาคญัตอ่การรวมกลุม่เกษตรกร	จะสง่ผลตอ่ความเขม้ขน้ในการพฒันากลุม่และการเชือ่มโยงเครอืขา่ย	

ด้านการผลิตและการตลาด

3.	 กระบวนการพัฒนาผู้นำาเกษตรกรและสถาบันเกษตร	จากผลงานวิจัยสามารถกำาหนดแนวทางการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบแม่นยำา	ตามทักษะการเรียนรู้ของเกษตรกร	3	กลุ่ม	ดังนี้	(1)	กลุ่มเกษตรกรที่พร้อม

ปรับเปลี่ยนเมื่อได้รับข้อมูลรอบด้าน	(ร้อยละ	37)	ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิต	การตลาด	และผลตอบแทนตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน	 เพื่อประกอบการตัดสินใจเปรียบเทียบการเกษตรเดิมของครัวเรือนและทางเลือก	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม	

วยัทำางานอาย	ุ46–60	ป	ีทีม่ปีระสบการณท์ัง้ในและนอกภาคการเกษตร	สามารถนำาความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการยกระดบั

เพื่อสร้างรายได้	 และยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากสิ่งนั้นมาช่วยเสริมการพัฒนา	 โดยการเรียนรู้ของเกษตรกรเริ่มจาก	

การเรยีนรูท้ีเ่กดิจากประสบการณ	์รว่มกบัการสอบถามคำาแนะนำาจากเจา้หนา้ที	่การปรบัใชค้วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษา

ดูงานและการฝึกอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	สถาบันการศึกษา	และ	สวพส.	ทำาให้เกษตรกรมีความรู้มากขึ้น	

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ครอบคลุมทุกมิติ	 ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้	

ทั้งในชุมชนและข้ามพื้นที่	 จะทำาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาและแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น		

(2)	 กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นตัวอย่างความสำาเร็จ	 (ร้อยละ	 33)	 ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงอายุ	 แต่มักจะอยู่ในชุมชน	

ทีต่ัง้ในพืน้ทีห่า่งไกลและการคมนาคมขนสง่ยากลำาบาก	ทำาใหก้ารเขา้ถงึความรูม้จีำากดั	การตัดสินใจปรับเปล่ียนจึงเรียนรู้	

จากความสำาเร็จของคนในชาติพันธ์ุเดียวกัน	 แนวทางการพัฒนาควรเน้นการสร้างตัวอย่างความสำาเร็จในชุมชนเพ่ือเป็น	

แรงบันดาลใจและแหล่งเรียนรู้ท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร	 (Farmer	 Field	 School:	 FFS)	 และ		

(3)	กลุม่เกษตรกรทีม่ทีกัษะการเรยีนรูเ้รว็	(รอ้ยละ	30)	สว่นใหญเ่ปน็กลุม่คนรุน่ใหม	่ทีม่ทีกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั		

สามารถปรบัตวัและยอมรบัสิง่ใหมไ่ดง้า่ย	กลุม่คนเหลา่นีต้อ้งการเสรมิความรูเ้ฉพาะเรือ่งเพือ่ยกระดบัรายไดข้องตนเอง	

การเพิ่มทักษะสำาคัญที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและรองรับความท้าทายในอนาคต	โดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและ

การเข้าถึงความรู้ต่างๆ	จะช่วยยกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้

	 สว่นในการยกระดบัการพฒันาสถาบนัเกษตรกรใหเ้ปน็ผูป้ระกอบการบนพืน้ทีส่งูนัน้	ควรมจีดุเนน้ในการพฒันา	

ทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับการค้าแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด	 เช่น	 E-Commerce	 และ	 E-Marketplace	

โดยดงึกลุม่คนรุน่ใหมเ่ขา้มาชว่ยขบัเคลือ่นการทำาธรุกจิออนไลน	์ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเครอืขา่ยเพือ่เชือ่มโยงผลผลติ

และการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ	

สิง่แวดลอ้มตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีว	(Green	Economy)	โดยมกีารดำาเนนิงานอยา่งบรูณาการกบัหนว่ยงาน	

ภาคทีัง้ภาครฐัและเอกชน	ในการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะทีจ่ำาเปน็ของกลุม่เกษตรกร	ไดแ้ก	่ทกัษะการเปน็ผูป้ระกอบการ		

ทักษะการพูดและนำาเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ	ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการวางแผนผลผลิตและการจัดการตลาด		

เป็นต้น

4.	 กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาติพันธ์ุ

บนพ้ืนท่ีสูง	 ซ่ึงเป็นทุนมนุษย์หน่ึงของผู้นำาเกษตรกร	 ได้ขยายผลการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำาและ	

ป่าไม้	(ทีบอ)	ของชุมชนกะเหร่ียง	ร่วมกับวัดห้วยบง	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์	และโรงเรยีนมธัยมกลัยาณวิฒันา

เฉลมิพระเกยีรต	ิโดยการสนบัสนนุเยาวชนกะเหรีย่งทีม่ทีกัษะดา้นศลิปะถา่ยทอดเรือ่งราวผา่นภาพวาดจติรกรรมฝาผนงั		

ติดตั้งไว้	 ณ	 ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษา	 วัดห้วยบง	 ตำาบลบ้านจันทร์	 อำาเภอกัลยานิวัฒนา	 จังหวัดเชียงใหม่	 รวมทั้ง	

แผ
นง

าน
ที่ 
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o	วัดห้วยบง	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร์	สวพส.	และโรงเรียนมัธยม	
กัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ		
ในการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญา	
ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง	
และมัคคุเทศก์น้อย

การเสริมความรู้ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทีบอกับผู้มาเรียนรู้	 และเผยแพร่บทความ	

ผ่านเว็บไซต์ของ	สวพส.	อันนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน		

4	กระบวนการ	คือ	(1)	กำาหนดความรู้	โดยให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกความรู้ที่ควรค่าแก่การสืบทอด	(2)	แสวงหาความรู้		

ด้วยการให้เยาวชนในชุมชนร่วมเป็นผู้รวบรวมและถอดองค์ความรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่น	 (3)	 จัดเก็บความรู้	 เป็นขั้นตอน

ของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสืบทอดที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของชุมชน	 และ	 (4)	 ถ่ายทอดความรู	้	

ในรปูแบบสือ่สิง่พมิพท์ีช่มุชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย	พรอ้มใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาชว่ยจดัการองคค์วามรู	้และเผยแพร	่

ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงไปสู่สังคมภายนอกเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ตลอดเวลา

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 กระบวนการพัฒนาผู้นำาเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	5	ชาติพันธุ์	ได้แก่	กะเหรี่ยง	

คนไทยพื้นเมือง	ม้ง	อาข่า	และเมี่ยน

2.	 สื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน	น้ำา	และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	2	รายการ	

คือ	 ภาพวาดภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ำาและป่าไม้ของชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง	 และบทความออนไลน์		

เรื่อง	“ทีบอ	ภูมิปัญญาการจัดการน้ำาบนพื้นที่สูงของชุมชนกะเหรี่ยง”

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
สวพส.	สามารถนำาแนวทางการพัฒนาผู้นำาเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง	 ไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมการยกระดับศักยภาพเกษตรกรในโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแบบแม่นยำา	ให้สามารถดำารงชีพ	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	และจัดการชุมชนบนฐานความรู	้

ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูงได้

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปต่อยอดงานวิจัยที่ต่อเนื่องในปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

1.	 การทดสอบกระบวนการพัฒนาเกษตรกรที่เหมาะสมกับช่วงวัยและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง	 คนไทยพื้นเมือง	 ม้ง	

อาข่า	และเมี่ยน

2.	 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค	์ รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้นำาเกษตรกรในชาติพันธุ์ลัวะ	

ลีซู	มูเซอ	ไทลื้อ	และดาราอั้ง

3.	 การวจิยัและพฒันากระบวนการเรยีนรูข้องเกษตรกรและกลุม่เกษตรกรในการสรา้งอาชพีและยกระดบัรายได้

ของครัวเรือนบนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง

4.	 การพัฒนากระบวนการสืบทอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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 3. โครงการศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน

ผลการดำาเนินงานตลอดระยะเวลากว่า	 5	 ทศวรรษที่ผ่านมาของมูลนิธิโครงการหลวง	 ส่งผลให้ชาวเขา	

เลิกปลูกฝิ่นด้วยการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อม	 สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ต้นน้ำาของประเทศ	 ตลอดจนก่อให้เกิด	 “ต้นแบบของการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

อย่างย่ังยืน”	และปี	พ.ศ.	2548	คณะรัฐมนตรีได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง	“สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	(องคก์ารมหาชน)	

หรือ	สวพส.”	ดำาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้โครงการหลวง

ในการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร	 การพัฒนากลุ่มเกษตรกร	 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม		

ผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาได้ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรแกนนำาสามารถผลติอาหารทีเ่พยีงพอสำาหรบัครวัเรอืนและมรีายได้	

เพิ่มขึ้น	 ซึ่งผลสำาเร็จทั้งของมูลนิธิโครงการหลวง	 และ	 สวพส.	 ส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา	

ทุนมนุษย์	ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้บนฐานความรู้	

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	และการรวมกลุ่มเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนที่เข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงจำาเป็นต้องอาศัยบทบาทหญิงชาย	

ที่เท่าเทียม	 โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่มีความจำาเพาะและแตกต่างไปตามแต่ละภูมิสังคม	 บทบาทสตรี	

ในการเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงยังไม่ครอบคลุมเน่ืองจากข้อจำากัดของโครงสร้างทางสังคม	โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	

และโครงสร้างทางอำานาจภายในครอบครัวและชุมชน	ดังนั้น	การศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์ในการพัฒนาความมั่นคง

ด้านอาหาร	รายได้	ความอยู่ดีมีสุข	 รวมทั้งบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน	

บนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนามากว่า	 5	 ทศวรรษจึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 จะทำาให้ทราบสถานะ	 บทบาท	 และโอกาส	

ในการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของหญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน	 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำา	

ระหวา่งเพศในชมุชนบนพืน้ทีส่งู	โดยการศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพชวีติของสตรี

บนพืน้ทีส่งูทีไ่ดร้บัการพฒันาและเพือ่ศกึษาบทบาทสตรใีนการพฒันาเศรษฐกจิครวัเรอืนบนพืน้ทีส่งู	ในพืน้ทีด่ำาเนนิงาน

ของโครงการหลวงและ	สวพส.	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. พื้นที่ศึกษ�และกลุ่มตัวอย่�ง
	 1.1	 สถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง สำารวจข้อมูลกลุ่มสตรีร่วมกับหัวหน้าสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	

39	 แห่ง	 และนำาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจากเกณฑ์	 4	 ข้อ	 ได้แก่	 (1)	 มีกลุ่มสตรีที่สามารถพัฒนาตนเองและ

ครอบครัวให้มีอาหารและรายได้เพียงพอตั้งแต่	2	กลุ่มขึ้นไป	(2)	เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์	(3)	ขนาดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง	 และ	 (4)	 มีหัวหน้าศูนย์ฯ	 เป็นสตรี	 พบพื้นที่ศึกษา	 12	 แห่ง	 ได้แก่		

อินทนนท์	ขุนวาง	แม่แฮ	แม่แพะ	แม่สาใหม่	ห้วยลึก	ป่าเมี่ยง	พระบาทห้วยต้ม	ห้วยโป่ง	ห้วยน้ำาขุ่น	ผาตั้ง	และปังค่า	

ครอบคลุม	7	ชาติพันธุ์	ได้แก่	กะเหรี่ยง	ม้ง	ลาหู่	เมี่ยน	คนเมือง	อาข่า	และจีนยูนนาน

	 1.2	 พื้นที่ดำาเนินงานของ	สวพส.	ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน	จำานวน	3	แห่ง	

ไดแ้ก	่วงัไผ	่น้ำาแปง่	และถ้ำาเวยีงแก	ซึง่เปน็กลุม่เครอืขา่ยพืน้ที	่(Growth	Pole)	เดยีวกนัและเปน็กลุม่พืน้ทีท่ีม่	ี5	ชาตพินัธุ	์

ได้แก่	เมี่ยน	ขมุ	ไทลื้อ	ม้ง	และคนไทยพื้นเมือง

	 1.3	 กลุ่มตัวอย่าง	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างร่วมกับหัวหน้าสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงนำาร่อง	

นกัพฒันาสงัคมในพืน้ทีศ่กึษานำารอ่ง	นกัวชิาการสง่เสรมิและพฒันา	หวัหนา้โครงการฯ	และเจา้หนา้ทีโ่ครงการทีป่ฏบิตัิ

งานศกึษานำารอ่ง	ครอบคลมุสตร	ี3	กลุม่	คอื	(1)	สตรทีีม่รีายชือ่เปน็สมาชกิโครงการหลวง/สวพส.	หรอืมคีนในครอบครวั	

เป็นสมาชิกโครงการหลวง	 และตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น	 (2)	 สตรีที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ	 เช่น	 หัตถกรรม		

แปรรูป	ออมทรัพย์	และ	(3)	สตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดแต่มีความเป็นผู้นำาที่โดดเด่น	จำานวนรวมทั้งสิ้น	1,922	ราย		

ประกอบด้วย	 สถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	 1,823	 ราย	 และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	

จังหวัดน่าน	99	ราย
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2. มติกิ�รประเมนิก�รเปลีย่นแปลงคณุภ�พชวีติ	ครอบคลมุ	3	มติ	ิไดแ้ก	่(1)	ดา้นเศรษฐกจิครวัเรอืน	ประกอบดว้ย	
ความมั่นคงด้านอาหาร	การประกอบอาชีพ	รายได้	(2)	ด้านครอบครัว	ประกอบด้วย	ความรักความอบอุ่นในครอบครัว	

การวางแผนอนาคตของครวัเรอืน	สขุภาพอนามยั	การศกึษาบตุร	ทีอ่ยูอ่าศยั	และ	(3)	ดา้นสงัคมและชมุชน	ประกอบดว้ย		

การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ	การรวมกลุ่ม	การมีส่วนร่วม	รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับบทบาทสตรี

3. ผลก�รศึกษ�ในสถ�นีฯ/ศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวง	พบว่าสตรีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุ	31–60	ปี	(74	เปอร์เซ็นต์)	

โดย	65	เปอร์เซ็นต์	ได้รับการศึกษา	ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษา	(44	เปอร์เซ็นต์)	และประถมศึกษา	(43	เปอร์เซ็นต์)		

จากการสมัภาษณพ์บผลในเชงิประจกัษว์า่คณุภาพชวีติและบทบาทสตรใีนสถานฯี/ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวง	โดยภาพรวม	

มีการเปล่ียนแปลงในระดับท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมกับงานพัฒนากับโครงการหลวง	โดยด้านเศรษฐกิจครัวเรือน	

สตรีมีความม่ันคงด้านอาหารเพ่ิมข้ึน	สถานการณ์การขาดแคลนข้าวลดลง	สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้หลากหลายมากข้ึน	

ทั้งพืชผัก	ผลไม้	สมุนไพร	และเนื้อสัตว์บริโภค	ครัวเรือนสตรีตัวอย่างมีรายได้เพิ่มขึ้น	โดยรายได้ปี	พ.ศ.	2563	ส่วนใหญ	่

อยูใ่นชว่ง	50,000–150,000	บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ป	ีคดิเปน็	65	เปอรเ์ซน็ต	์เพิม่ขึน้จากกอ่นเขา้รว่มงานสง่เสรมิทีค่รวัเรอืน		

80	เปอรเ์ซน็ต	์มรีายไดน้อ้ยกวา่	50,000	บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ป	ีทัง้นีแ้หลง่ทีม่าของรายไดส้ว่นใหญม่าจากภาคการเกษตร	

ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วม	พบว่าสตรีมีบทบาทท่ีเท่าเทียมมากข้ึนในการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร	การประกอบอาชีพ

และรายได้	การพัฒนาหมู่บ้าน	ส่วนด้านครอบครัว	สตรีมีบทบาทสำาคัญในการวางแผนอนาคตของครัวเรือน	สุขภาพ

อนามัย	การศึกษาบุตร	และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน	นอกจากน้ีชุมชนยังมีการยอมรับบทบาทของสตรีมากข้ึนพิจารณาจาก

สัดส่วนของสตรีที่เป็นผู้นำาชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน	 สัดส่วนสตรีในการเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น	

สัดส่วนความคิดเห็นของสตรีได้รับการยอมรับ	 สัดส่วนสตรีที่สามารถทำางานนอกบ้านและมีส่วนร่วมในการหารายได้

ของครัวเรือน	รวมถึงการมีกิจกรรมในชุมชนสำาหรับสตรีมากขึ้น	เป็นต้น

	 ทัง้นีจ้ากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDG)	ลำาดบัที	่5	เกีย่วกบัความเทา่เทยีม	

ของหญิงชาย	พบความสอดคล้อง	3	 เรื่อง	 ได้แก่	 (1)	สตรีตัวอย่าง	16	 เปอร์เซ็นต์	ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้นำาชุมชนและ	

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 (2)	 สตรีตัวอย่าง	 38	 เปอร์เซ็นต์	 มีชื่อเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร	 (3)	 จำานวนผู้ใช้

โทรศพัทม์อืถอื	1,495	คน	โดยในจำานวนนีม้คีนใชโ้ทรศพัทม์อืถอืแบบสมารต์โฟน	1,375	คน	หรอืคดิเปน็	92	เปอรเ์ซน็ต	์	

และเกอืบทัง้หมดนอกจากการรบัสายและโทรออกแลว้	กลุม่สตรสีว่นใหญ	่40	เปอรเ์ซน็ต	์ยงัใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการเขา้ถงึ	

แหล่งความรู้	 ความบันเทิงจากยูทูบ	 และการเชื่อมโยงสังคมออนไลน์ด้วยเฟซบุ๊ก	 นอกจากนี้มีการฟังเพลงออนไลน์		

18	 เปอร์เซ็นต์	 การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์	 17	 เปอร์เซ็นต์	 การตรวจสอบข้อมูลดินฟ้าอากาศ	 9	 เปอร์เซ็นต์		

การทำาธุรกรรมทางการเงิน	7	เปอร์เซ็นต์	รวมถึงการถ่ายรูปและค้าขายออนไลน์	1	เปอร์เซ็นต์

4. ผลก�รศึกษ�ในพ้ืนท่ีดำ�เนินง�นของ สวพส. นำ�ร่อง	พบว่าสตรีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุ	31–60	ปี	(92	เปอร์เซ็นต์)

โดย	 67	 เปอร์เซ็นต์	 ได้รับการศึกษา	 ส่วนใหญ่จบช้ันประถมศึกษา	 (48	 เปอร์เซ็นต์)	 และมัธยมศึกษา	 (39	 เปอร์เซ็นต์)		

จากการสัมภาษณ์พบว่าผลการดำาเนินงานส่งเสริมของ	 สวพส.	 ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและบทบาทสตรีมีการเปล่ียนแปลง	

ท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมกับงานกับ	สวพส.	โดยด้านเศรษฐกิจครัวเรือน	สตรีมีความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น		

สถานการณ์การขาดแคลนข้าวลดลง	 สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้หลากหลายมากขึ้น	 ทั้งพืชผัก	 ผลไม้	 สมุนไพร		

และเนือ้สตัวบ์รโิภค	ครวัเรอืนสตรตีวัอยา่งมรีายไดเ้พิม่ขึน้	โดยรายไดป้	ีพ.ศ.	2563	สว่นใหญอ่ยูใ่นชว่ง	50,000–150,000	บาท	

ตอ่ครวัเรอืนตอ่ป	ีคดิเปน็	60	เปอรเ์ซน็ต	์เพิม่ขึน้จากกอ่นเขา้รว่มงานสง่เสรมิทีค่รวัเรอืน	82	เปอรเ์ซน็ต	์มรีายไดน้อ้ยกวา่		

50,000	บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ป	ีทัง้นีแ้หลง่ทีม่าของรายไดส้ว่นใหญม่าจากภาคการเกษตร	ดา้นบทบาทและการมสีว่นรว่ม	

พบว่าสตรีมีบทบาทท่ีเท่าเทียมมากข้ึนในการสร้างความม่ันคงด้านอาหาร	การประกอบอาชีพและรายได้	การพัฒนาหมู่บ้าน		

ส่วนด้านครอบครัวสตรีมีบทบาทสำาคัญในการวางแผนอนาคตของครัวเรือน	สุขภาพอนามัย	การศึกษาบุตร	และการออมเงิน		

นอกจากนี้ชุมชนยังมีการยอมรับบทบาทของสตรีมากขึ้นพิจารณาจากสัดส่วนของสตรีที่เป็นผู้นำาชุมชนและ	

คณะกรรมการหมูบ่า้น	สดัสว่นสตรใีนการเขา้รว่มประชมุและเสนอความคดิเหน็	สดัสว่นสตรทีีส่ามารถทำางานนอกบา้น

และมสีว่นรว่มในการหารายไดข้องครวัเรอืน	รวมถงึบทบาทของสตรดีา้นการเปน็ผูน้ำาในการดแูลครอบครวั	การตดัสนิใจ	

ในการพัฒนาชุมชน	และการเลือกประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเองได้มากขึ้น	เป็นต้น
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ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของสตรี

ก�รเกษตร 1. การสนับสนุนองค์ความรู้/ทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้

 • ด้านการเกษตร	เช่น	การเพาะเหด็	การลดต้นทนุเรือ่งอาหารหม	ูการปลกูพชืชนดิใหม่	การปลกูพชื	

  ที่ใช้นำ้าน้อย	 การใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธี	 การแก้ปัญหาเมล็ดข้าวลีบการแก้ปัญหาไส้แดง	

  ในหัวไชเท้า

 • การผลิตพืชผักให้มีคุณภาพสมำ่าเสมอ

 • การเพาะกล้า	การปลูกพืชชนิดใหม่และหลากหลาย

 • การขยายพันธุ์ลูกเดือย	ฝ้าย

 • พืชทางเลือกชนิดใหม่ที่ใช้นำ้าน้อย

ก�รตล�ด 2.	การสนับสนุนความรู้ระบบตลาดออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 3.	การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยว		

 เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี	และเลือกซื้อผลผลิตคุณภาพของชุมชน

4.	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้	 การอนุรักษ์และสืบทอดด้านศาสนา	

 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

5.	การอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูและสบืทอดภมูปัิญญา/ประเพณ/ีวฒันธรรมท้องถิน่	เช่น	อาหาร	จกัสานพชืท้องถิน่		

 พืชสมุนไพร	การแต่งกาย	ฯลฯ	ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

	 ทัง้นีจ้ากการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDG)	ลำาดบัที	่5	เกีย่วกบัความเทา่เทยีม	

ของหญิงชาย	พบความสอดคล้อง	3	 เรื่อง	 ได้แก่	 (1)	สตรีตัวอย่าง	31	 เปอร์เซ็นต์	ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้นำาชุมชนและ	

คณะกรรมการหมู่บ้าน	 (2)	 สตรีตัวอย่าง	 36	 เปอร์เซ็นต์	 มีชื่อเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร	 (3)	 จำานวนผู้ใช้

โทรศัพท์มือถือ	 81	 คน	 โดยในจำานวนนี้มีคนใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน	 76	 คน	 หรือคิดเป็น	 94	 เปอร์เซ็นต์		

และเกอืบทัง้หมดนอกจากการรบัสายและโทรออกแลว้	กลุม่สตรสีว่นใหญ	่36	เปอรเ์ซน็ต	์ยงัใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการเขา้ถงึ	

แหล่งความรู้	 ความบันเทิงจากยูทูบ	 และการเชื่อมโยงสังคมออนไลน์ด้วยเฟซบุ๊ก	 นอกจากนี้มีการฟังเพลงออนไลน์		

22	 เปอร์เซ็นต์	 การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์	 18	 เปอร์เซ็นต์	 การตรวจสอบข้อมูลดินฟ้าอากาศ	 12	 เปอร์เซ็นต์		

และการทำาธุรกรรมทางการเงิน	6	เปอร์เซ็นต์

ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รยกระดับบทบ�ทสตรีช�ติพันธุ์
ส่วนที่	1	 การเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐาน	(สำาหรับทุกสถานีฯ/ศูนย์ฯ)
	 	 1)	 การพฒันาความรู	้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั	สือ่ออนไลน	์เพือ่นำาความรูม้าใชใ้นการยกระดบั	

	 	 	 	 การผลิตและการตลาดแบบใหม่

	 	 2)	 การพัฒนาทักษะการพูด	 การนำาเสนอในที่สาธารณะ	 และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในแปลง	

	 	 	 	 ของตนเองหรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

	 	 3)	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มสตรีที่มีอยู่เดิม

	 	 4)	 การจัดตั้งสภาเครือข่ายสตรีในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อพัฒนาผู้นำาสตรีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยน	

	 	 	 	 ประสบการณ์ของสตรีหลากหลายทางชาติพันธุ์

	 	 5)	 การส่งเสริมให้เยาวชนสตรีได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพ	

	 	 	 	 และกลับมาพัฒนาชุมชนตนเองได้

ส่วนที่	2	 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของสตรีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่	(บางเรื่องในบางสถานีฯ/ศูนย์ฯ)

แผ
นง

าน
ที่ 

1

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของสตรี

แปรรูปและ
หัตถกรรม

6.	การเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเครื่องดื่ม	(กาแฟ)	เช่น	การวาดรูปบนกาแฟร้อน

7.	การปักผ้าและลายปักผ้า	 การแปรรูปอาหาร/ขนมจากผลผลิตทางการเกษตร	 การแต่งเวที		

	 การทำานำ้ายาล้างจาน	การแปรรูปผ้าปักเป็นกระเป๋า	เสื้อ	อื่นๆ

8.	การย้อมสีธรรมชาติ	เทคนิคการย้อมสีให้ติดทนนาน	การทอผ้าด้วยกี่	การใช้จักรเย็บผ้า

9.	การพัฒนางานหัตถกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย/การออกแบบให้ทันยุคสมัย		

	 รวมถึงการใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรในยกระดับสินค้าหัตถกรรม	 และการตลาดที่ต ่อเนื่อง	

	 ทั้งในโครงการหลวงและตลาดอื่น

10.	การสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 ให้มีตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์	

	 ของผลิตภัณฑ์ชุมชน

11.	การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม	 อาคารแสดงสินค้าหัตถกรรมของกลุ่ม	 การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	

	 การแปรรูปสมุนไพร

ผู้สูงอ�ยุ 12.	การส่งเสริมอาชีพ/ทางเลือกสร้างรายได้ที่หลากหลายขึ้นและครอบคลุมกลุ่มผู ้สูงอายุ	 เช่น		

	 การเพาะเห็ด	งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง	รวมถึงตลาดรองรับสินค้า

โภชน�ก�ร 13.	การสนบัสนนุองค์ความรูใ้นการเข้าถงึแหล่งโปรตนีทางเลอืกทีห่ลากหลาย	มคีณุภาพ	และมคีณุค่า	

	 ทางโภชนาการ	โดยเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้แปรรูปจากวัตถุดิบที่มีในพื้นที่

เครือข่�ยก�รเรียนรู้ 14.	การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ	 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร	 และงานศิลปะชีพ	 เพื่อเป็น	

	 แหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจ

15.	การศึกษาดูงานการเกษตรและบทบาทสตรีในพื้นที่ตัวอย่าง

16.	การสนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายกลุม่เพือ่แลกเปลีย่นข้อมลู	ความรู	้ประสบการณ์	และสนิค้าต่างๆ		

	 การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันหรือผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน

สุขอน�มัยครัวเรือน 17.	การเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดการสุขอนามัยในครัวเรือนและการจัดการขยะ

อื่นๆ 18.	การสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดทำาบัญชีครัวเรือน

19.	การส่งเสรมิให้กลุม่สตรเีข้าถงึแหล่งทนุ	(ทีไ่ม่ใช่สนิเชือ่)	จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	เพือ่ลงทนุ	

	 ในการพัฒนาโครงการ/ธุรกิจของกลุ่ม

o	การวางแผนการวิจัย
ร่วมกับหัวหน้าสถานีฯ/	
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	256428



ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
รายงานผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตสตรีบนพ้ืนท่ีสูง:	กรณีศึกษาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		

12	แห่ง	และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในจังหวัดน่าน	3	แห่ง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง	และ	สวพส.	สามารถนำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์การยกระดับ

บทบาทสตรีในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ดำาเนินงานของ	สวพส.	ที่สอดคล้องกับทักษะของกลุ่มสตรีและเป้าหมาย

การพัฒนาของสถานีฯ/ศูนย์ฯ	 เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบของการส่งเสริมบทบาทหญิงชายที่เท่าเทียม	 รวมถึงสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 นำาองคค์วามรูท้ีไ่ดใ้นป	ีพ.ศ.	2564	ไปทดสอบกระบวนการพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรชีาตพินัธุใ์นจงัหวดันา่น		

ในปี	พ.ศ.	2565

2.	 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างบทบาทสตรีในพื้นที่โครงการหลวง

แผ
นง

าน
ที่ 

1

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษต

ร

บนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 

2



การดำาเนนิงานวจิยัภายใตแ้ผนงานการวจิยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรบนพืน้ทีส่งู	

มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง	 เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการผลิตพืชและสัตว์ที่สำาคัญบนพื้นที่สูง	 ประกอบด้วย	 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์	 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต	

และคุณภาพ	 การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช	 แมลงศัตรูพืช	 และวัชพืช	 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า	

ของผลิตภัณฑ์แปรรูป	และระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรท่ีสำาคัญบนพ้ืนท่ีสูง	โดยผลการดำาเนินงาน	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ที่นำาไปใช้ประโยชน์ได้	ได้แก่	(1)	พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	ได้แก่พันธุ์ข้าว	6	พันธุ์		

พันธุ์เฮมพ์	 2	 พันธุ์	 ที่มี	 THC	 ต่ำา	 และ	 CBD	 สูง	 และเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์	 3	 ชนิด	 (ผักกาดขาวปลี	 ผักกาดหัว		

และกะหล่ำาปล)ี	(2)	องคค์วามรู/้เทคโนโลยกีารผลติพชืและสตัวเ์ศรษฐกจิทีส่ำาคญั	(ขา้ว	ธญัพชื	ผกั	ไมผ้ล	กาแฟ	ปศสุตัว	์ผึง้)		

จำานวน	24	เรื่อง	และ	(3)	เครื่องมือเกษตร	1	รายการ	และต้นแบบผลิตภัณฑ์และชีวภัณฑ์เกษตรป้องกันกำาจัดโรคพืช

และวัชพืช	จำานวน	12	ผลิตภัณฑ์

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง

สวพส.	 มุ่งศึกษาวิจัยและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทั้งด้านเส้นใย	 อาหาร	 เวชสำาอาง	 และการแพทย์		

โดยมีเป้าหมายให้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือกช่วยสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างเป็นมิตร	

กบัสิง่แวดลอ้ม	และในระยะทีผ่า่นมาไดศ้กึษารวบรวมเมลด็พนัธุเ์ฮมพใ์นพืน้ทีต่า่งๆ	และไดน้ำามาทดลองปลกู	คดัเลอืก	

พันธุ์ให้มีสารเสพติดต่ำา	 (Tetrahydrocannabinol:	 THC)	 ศึกษาวิจัยด้านการเพาะปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	

จากเฮมพ	์ซึง่เปน็งานวจิยัตอ่เนือ่งและปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ	์ซึง่	สวพส.	รว่มกบัมลูนธิโิครงการหลวง	ไดท้บทวน	

แผนการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทั้งด้านเส้นใย	 เมล็ด	และสารสกัดจากช่อดอก	 (CBD)	

เพื่อรองรับการปรับแก้ไขกฎหมาย	 และให้สามารถพัฒนาเฮมพ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร	 ประกอบด้วย		

(1)	การปรับปรุงพันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์	THC	ต่ำา	และ	CBD	สูง	(2)	การแปรรูปเส้นใยเพื่อวิจัย

และพฒันากระบวนการผลติเสน้ดา้ยและเครือ่งแตง่กายทหารจากเสน้ใยเฮมพ์	(3)	การผลติเมลด็พนัธุแ์ละเมลด็สำาหรบั

การบริโภคเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์เฮมพ์	THC	ต่ำา	และกระบวนการผลิตเมล็ดเฮมพ์สำาหรับการบริโภค	และ	 (4)	การผลิต

สารสำาคญัของชอ่ดอกเพือ่ใหไ้ดว้ธิกีารผลติชอ่ดอกเฮมพส์ำาหรบัระบบการผลติเฮมพส์ำาหรบัใชป้ระโยชนท์างการแพทย	์

สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. โครงก�รย่อยที่ 1 ก�รปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์สำ�หรับก�รใช้ประโยชน์ด้�นอ�ห�รและก�รแพทย์
	 1.1	 กิจกรรมที่	1.1	 การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์	THC	ต่ำา	และ	CBD	สูง	รุ่นที่	2

	 	 ได้คัดเลือกพันธุ์เฮมพ์	 THC	 ต่ำา	 และ	 CBD	 สูง	 รุ่นที่	 2	 จำานวน	 27	 สายพันธุ์	 โดยมีปริมาณ	 THC		

ร้อยละ	0.086–0.588	และมีปริมาณ	CBD	ร้อยละ	1.788–14.040	สำาหรับใช้ในการคัดเลือกรุ่นที่	3	ต่อไป

	 1.2	 กิจกรรมที่	1.2	 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์	THC	ต่ำา	และไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง	รุ่นที่	4
	 	 ไดค้ดัเลอืกตน้เพศเมยีทีม่	ีTHC	ต่ำา	และไมต่อบสนองตอ่ชว่งแสง	จำานวน	15	สายพนัธุ	์โดยมปีรมิาณ	THC		

ร้อยละ	0.061–1.631	ปริมาณ	CBD	ร้อยละ	1.262–14.265	สัดส่วน	CBD:THC	ระหว่าง	2–25	เท่า	ความสูงระหว่าง		

45–250	เซนติเมตร	และจำานวนวันออกดอก	เท่ากับ	45–144	วัน	สำาหรับใช้ปลูกคัดเลือกพันธุ์รุ่นต่อไปในช่วงวันยาว



2. โครงก�รย่อยที่ 2 ก�รศึกษ�และพัฒน�กระบวนก�รผลิตและแปรรูปเส้นใยเฮมพ์
	 2.1	 กิจกรรมที่	2.1	 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายทหาร
	 	 1)	 กระบวนการผลติตน้แบบเครือ่งแตง่กายทหารทีม่คีณุภาพ	โดยการผลติชดุพรางทหารบก	โดยการใช้	

	 	 	 เสน้ใยเฮมพผ์สมในเสน้ดา้ย	เสน้ยนื	ขนาด	35/2	ใน	2	อตัราสว่นเฮมพ	์รอ้ยละ	20	±	5	ฝา้ย	รอ้ยละ	60	±	5		

	 	 	 โพลีเอสเตอร์	ร้อยละ	20	±	5	เส้นพุ่ง	ขนาด	20/1	ใน	2	อัตราส่วนเฮมพ์	ร้อยละ	50	±	5	และฝ้าย		

	 	 	 รอ้ยละ	50	±	5	สามารถนำามาทอผา้และพมิพย์อ้มลายพราง	พรอ้มตดัเยบ็ไดเ้ปน็ชดุพรางทหารบกได	้	

	 	 	 โดยมีต้นทุนการผลิตชุดพรางทหารบก	ราคา	3,309.15	บาทต่อชุด

	 	 2)	 การพฒันากระบวนการแปรรปูเสือ้ยดืและถงุเทา้ทหาร	ตน้แบบทีผ่ลติไดค้ณุภาพยงัไมผ่า่นมาตรฐาน	

	 	 	 ของกรมพลาธิการทหารบก	ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมเส้นใยให้มีความยาวเพิ่มขึ้น	

	 2.2	 กิจกรรมที่	2.2	การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นด้าย
	 	 1)	 การผลิตเส้นด้ายผสมเฮมพ์อุตสาหกรรมขนาดเบอร์	 10	 และเบอร์	 20	 ที่มีอัตราส่วนผสมเฮมพ์	

	 	 	 รอ้ยละ	50	ผสมฝา้ย	รอ้ยละ	50	สามารถผลติได	้แตข่นาดเบอร	์3	และ	5.5	ในอตัราสว่นเฮมพ	์รอ้ยละ	65		

	 	 	 และฝ้าย	 ร้อยละ	 35	 และอัตราส่วนเฮมพ์	 ร้อยละ	 80	 และฝ้าย	 ร้อยละ	 20	 โดยการปั่นแบบ		

	 	 	 Open	End	Spinning	หรือ	OE	ไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากความยาวของเส้นใยเฮมพ์สั้นเกินไป

	 	 2)	 การผลิตต้นแบบในเชิงอุตสาหกรรมสามารถผลิตเสื้อเฮมพ์จากเส้นด้ายเบอร์	 10	 และเบอร์	 20		

	 	 	 ที่มีอัตราส่วนผสมเฮมพ์	ร้อยละ	50	ผสมฝ้าย	ร้อยละ	50	โดยมีต้นทุนการผลิต	839.80	บาทต่อตัว		

	 	 	 ส่วนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงหัตถกรรมจากเส้นด้ายเฮมพ์	 100	 เปอร์เซ็นต์	 (แบบดั้งเดิม	

	 	 	 ของชาวม้ง)	และเส้นด้ายเบอร์	10	 (เฮมพ์	50	เปอร์เซ็นต์:ฝ้าย	50	เปอร์เซ็นต์)	 โดยมีต้นทุนการผลิต	

	 	 	 ผ้าคลุมไหล่	1,021.40	บาทต่อผืน

o	การปลูกเฮมพ์เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุ	
CBD	สูง

o	ชุดพรางทหารบกพิมพ์
	 ย้อมลายพรางดิจิตอล
	 ทหารบก	 และถุงเท้าทหารบก

o	ต้นแม่พันธุ์และช่อดอก
ของเฮมพ์สายพันธุ์	CBD	สูง

o	เสื้อเฮมพ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
จากการแปรรูป

	 แบบอุตสาหกรรม

แผ
นง

าน
ที่ 

2

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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3. โครงก�รย่อยที่ 3 ก�รศึกษ�และพัฒน�นำ�ร่องกระบวนก�รผลิตเมล็ดพันธุ์และเมล็ดอ�ห�รของเฮมพ์
	 3.1	 กิจกรรมที่	3.1	 การศึกษาและผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์	 THC	 ต่ำา	 สนับสนุนการวิจัยและการส่งเสริม	

จำานวน	2	ประเภท	คือ	เมล็ดพันธุ์คัด	และเมล็ดพันธุ์หลัก
	 	 1)	 การผลิตเมล็ดพันธุ์คัด	 จำานวน	 8	 พันธุ์ อยู่ระหว่างช่วงการออกดอก	 คาดว่าจะติดเมล็ดในเดือน

	 	 	 กุมภาพันธ์	และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ภายในเดือนเมษายน	2565

	 	 2)	 การผลิตเมล็ดพันธ์ุหลักได้รับผลผลิตเมล็ดพันธ์ุหลักพันธ์ุ	RPF2	จำานวน	275	กิโลกรัม	และพันธ์ุ	RPF8		

	 	 	 จำานวน	37	กโิลกรมั	รวมปรมิาณผลผลติเมลด็พนัธุห์ลกัทีผ่ลติไดใ้นปี	พ.ศ.	2564	จำานวน	312	กโิลกรมั

	 3.2	 กิจกรรมที่	3.2	 การศึกษานำาร่องกระบวนการผลิตเมล็ดเฮมพ์สำาหรับใช้ประโยชน์ด้านอาหารในพื้นที่
โครงการหลวง	และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

	 	 1)	 การปลกูเพือ่ผลติเมลด็อาหาร	เหมาะสมสำาหรบัการปลกูในชว่งฤดฝูน	คอื	เดอืนมถินุายน–กรกฎาคม		

	 	 	 ใช้ระบบน้ำาฝนในการปลูกพืช

	 	 2)	 พื้นที่	 1	 ไร่	 เกษตรกรจะปลูกต้นเฮมพ์ได้ประมาณ	 3,000	 ต้น	 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือน	

	 	 	 พฤศจิกายน–ธันวาคม

	 	 3)	 ส่วนของเฮมพ์ที่ขายได้	คือ	เมล็ด	เศษใบ	และต้นแห้ง

	 	 4)	 ผลผลิตเฉลี่ยของน้ำาหนักเมล็ด	 72.76	 กิโลกรัมต่อไร่	 น้ำาหนักเศษใบ	 39.79	 กิโลกรัมต่อไร่		

	 	 	 และน้ำาหนักต้นแห้ง	694.66	กิโลกรัมต่อไร่

	 	 5)	 เมือ่คดิตามราคาทีเ่กษตรกรขายสว่นของเฮมพ	์เกษตรกรจะไดก้ำาไรตอ่ไร	่ในกรณทีี	่สวพส.	สนบัสนนุ	

	 	 	 ปัจจัยการผลิต	จำานวน	9,167.84	บาทต่อไร่	และได้กำาไรต่อไร่	ในกรณีที่	สวพส.	ไม่สนับสนุนปัจจัย	

	 	 	 การผลิต	 จำานวน	 1,711.79	 บาทต่อไร่	 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต่ำา	 จึงจำาเป็นต้องมีเทคโนโลยีช่วยในเรื่อง	

	 	 	 การเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ต่อไป

o	การปลูกเฮมพ์เพื่อผลิต
เมล็ดภายใต้ระบบการควบคุม

o	การจำาหน่ายเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์
และถ่ายทอดองค์ความรู้	
สู่สาธารณะ

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	256434



4. โครงก�รย่อยที่ 4 ก�รศึกษ�และพัฒน�กระบวนก�รผลิตเฮมพ์สำ�หรับใช้ประโยชน์ด้�นก�รแพทย์
	 4.1	 กิจกรรมที่	4.1	 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเฮมพ์สำาหรับใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์
	 	 1)	 กิจกรรมย่อย	4.1.1	 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมสำาหรับการปลูก

	 	 	 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
	 	 	 •	การปักชำากิ่งเฮมพ์	2	สายพันธุ์	ได้แก่	สายพันธุ์	UD	และ	CBD3-63-6	เปรียบเทียบความยาวกิ่ง		

	 	 	 	 5	และ	10	เซนติเมตร	และความเข้มข้นของสารเร่งรากกลุ่มออกซิน

	 	 	 •	การใชก้ิง่ทีม่คีวามยาว	10	เซนตเิมตร	จะมอีตัราการเจรญิเตบิโต	เชน่	น้ำาหนกัของราก	และน้ำาหนกั	

	 	 	 	 ต้นอ่อนมากกว่าการใช้กิ่ง	 5	 เซนติเมตร	 ในทุกความเข้มข้นของสารกลุ่มออกซิน	 ส่วนอัตรา	

	 	 	 	 การรอดของกิ่งปักชำาสูงสุดแตกต่างกันระหว่างพันธุ์	โดยพันธุ์	UD	ที่ความยาวกิ่ง	10	เซนติเมตร		

	 	 	 	 และสารกลุ่มออกซินเข้มข้น	 1,000	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 ให้อัตราการรอด	 100	 เปอร์เซ็นต์	 และ	

	 	 	 	 พนัธุ	์CBD3-63-6	ทีค่วามยาวกิง่	5	เซนตเิมตร	และสารกลุม่ออกซนิเขม้ขน้	5,000	มลิกิรมัตอ่ลติร		

	 	 	 	 ให้อัตราการรอดสูงสุดเท่ากับ	94	เปอร์เซ็นต์

	 	 2)	 กิจกรรมย่อย	4.1.2	 การศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกเฮมพ์ในสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงภายใน
	 	 	 และภายนอกโรงเรือน

	 	 	 •	การปลูกเพื่อผลิตช่อดอกเฮมพ์	3	สายพันธุ์	คือ	CD1-Ori-1,	CD3-63-3	และ	CD5-64-1

	 	 	 •	การปลูกในโรงเรือนมีค่าความสูงต้น	ความกว้างทรงพุ่ม	น้ำาหนักช่อดอกสด	สูงกว่าการปลูกนอก	

	 	 	 	 โรงเรือน	เท่ากับ	127.3	เซนติเมตร	76.11	กรัม	และ	197.55	กรัมต่อตารางเมตร

	 	 	 •	สายพนัธุ	์CD5-64-1	มคีา่ความสงูตน้	ความกวา้งทรงพุม่	น้ำาหนกัชอ่ดอกสด	และน้ำาหนกัชอ่ดอกแหง้	

	 	 	 	 สูงที่สุด	 เท่ากับ	 134.94	 เซนติเมตร	 101.00	 เซนติเมตร	 204.72	 กรัมต่อตารางเมตร	 และ		

	 	 	 	 51.84	กรัมต่อตารางเมตร	ตามลำาดับ

	 	 	 •	สายพันธุ์	CD1-Ori-1	มีจำานวนกิ่งหลักเฉลี่ยมากที่สุด	เท่ากับ	14.56	กิ่งต่อต้น

	 	 3)	 กิจกรรมย่อย	4.1.3	 การปลูกทดสอบพันธุ์และช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเฮมพ์สำาหรับ	
	 	 	 ใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์

	 	 	 •	การปลูกผลผลิตท้ังต้นสด	 ใบ	 และใบยอด	 เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังเส้นใยและทางการแพทย์		

	 	 	 	 โดยปลกูทีส่ถานเีกษตรหลวงปางดะ	อำาเภอสะเมงิ	จงัหวดัเชยีงใหม	่3	ชว่งเวลา	คอื	เดอืนพฤษภาคม		

	 	 	 	 มิถุนายน	และกรกฎาคม

	 	 	 •	 เดือนที่เหมาะสมที่สุดคือเดือนพฤษภาคม	 และพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่สถานี	

	 	 	 	 เกษตรหลวงปางดะ	ได้แก่	พันธุ์	RPF6	และ	RPF7	จะให้ผลผลิตต้นสดมากที่สุด	(8.26	ตันต่อไร่		

	 	 	 	 และ	7.62	ตนัตอ่ไร	่ตามลำาดบั)	แตอ่ยา่งไรกต็ามควรมกีารทดสอบซ้ำาอกีครัง้ในปงีบประมาณ	2565		

	 	 	 	 เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองดังกล่าว

	 	 	 •	น้ำาหนกัใบยอดสดไมแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะพนัธุแ์ละระหวา่งเดอืนทีท่ดสอบ	ซึง่มคีา่เฉลีย่น้ำาหนกัสด	

	 	 	 	 ระหว่าง	1.16–1.83	ตันต่อไร่
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	 4.2	 กิจกรรมที่	4.2	การวิจัยและพัฒนาวิธีการกระตุ้นการออกดอกของเฮมพ์
	 	 การเปรียบเทียบเฮมพ์	3	สายพันธุ์	 และการให้แสงไฟสีน้ำาเงินและสีแดง	 เพื่อให้เกิดการสะสมปริมาณ	

สารสำาคัญในช่อดอกเฮมพ์	พบว่า

	 	 1)	 การให้แสงสีน้ำาเงินมีผลทำาให้ต้นเฮมพ์มีความสูงมากที่สุดเท่ากับ	125	เซนติเมตร

	 	 2)	 การให้แสงสีแดงหรือไม่ให้แสงเพ่ิม	มีผลต่อจำานวนก่ิงและจำานวนช่อดอกเฉล่ียสูงกว่าการให้แสงสีน้ำาเงิน		

	 	 	 เท่ากับ	8.11,	8.22	และ	6.45	ตามลำาดับ

	 	 3)	 การไม่ให้แสงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของเฮมพ์ทุกพันธุ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้น	น้ำาหนักช่อดอกสด	และ	

	 	 	 ช่อดอกแห้งมากสุด	แต่อย่างไรก็ตามการปลูกสอบเป็นการปลูกทดสอบในช่วงวันสั้นเท่านั้น	จำาเป็น	

	 	 	 ต้องมีการปลูกทดสอบซ้ำาอีกครั้งในช่วงวันยาวในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565

o	การขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการปักชำา		
และการปลูกเฮมพ	์
ในและนอกโรงเรือน

o	การกระตุ้น
การออกดอกของ
เฮมพด์ว้ยแสงสแีดง	
และแสงสีน้ำาเงิน

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์	THC	ต่ำา	และ	CBD	สูง	รุ่นที่	2	มีปริมาณ	THC	ร้อยละ	0.086–0.588	และมีปริมาณ	

CBD	ร้อยละ	1.788–14.040

2.	 กระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องแต่งกายทหารที่มีคุณภาพ	 โดยการผลิตชุดพรางทหารบกจากเส้นใยเฮมพ์	

ผสมในเสน้ดา้ย	เสน้ยนือตัราสว่นเฮมพ	์รอ้ยละ	20	±	5	และเสน้พุง่	อตัราสว่นเฮมพ	์รอ้ยละ	50	±	5	โดยมตีน้ทนุการผลติ	

ชุดพรางทหารบก	ราคา	3,309.15	บาทต่อชุด

3.	 เทคนิคการขยายพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมสำาหรับการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	 ด้วยวิธีการปักชำากิ่ง

และใช้สารเร่งรากกลุ่มออกซินที่เหมาะสม

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 นักวิจัยสามารถนำาสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ	CBD	สูง	14.040	เปอร์เซ็นต์	ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำาและ

ปลูกทดสอบร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง

2.	 นกัวจิยั	นกัสง่เสรมิ	และเจา้หนา้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวง	นำาสายพนัธุเ์ฮมพท์ีม่ปีรมิาณ	CBD	สงู	14.040	เปอรเ์ซน็ต	์	

ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำาและใช้ในการปลูกทดสอบนำาร่องการผลิตช่อดอกในพื้นที่มูลนิโครงการหลวง	และโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ	 (หมายถึง	 การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดโครงการ/งานวิจัย	

การนำาเสนอผลงานวจิยั	การใหบ้รกิารวชิาการ	(สอน/บรรยาย/ฝกึอบรม)	การพฒันารปูแบบการจดัเรยีนการสอน	รวมถงึ	
การนำาองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัไปตพีมิพส์ือ่การเรยีนรูใ้นรปูแบบตา่งๆ	เชน่	วารสารระดบันานาชาต	ิระดบัชาต	ิหนงัสอื		
ตำารา	คู่มือ	และบทเรียน	เป็นต้น)

	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้
	 	 1)	 นำาสายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ	CBD	สูง	(14.040	เปอร์เซ็นต์)	ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำาที่เหมาะสม		

	 	 	 และใช้ในการปลูกทดสอบนำาร่องการผลิตช่อดอกในพ้ืนท่ีมูลนิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	
	 	 	 แบบโครงการหลวง

	 	 2)	 นำาองค์ความรู้ด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการเพาะปลูกไปใช้ในการวิจัยต่อยอดร่วมกับหน่วยงานภาคี	
	 	 	 เครือข่าย	ได้แก่

	 	 	 •	การทดสอบพันธุ์ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
	 	 	 •	การนำาร่องส่งเสริมการผลิต	3	ลักษณะ	คือ	การผลิตเส้นใย	การผลิตเมล็ดบริโภค	และการผลิตช่อดอก
	 	 	 •	ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการใช้ประโยชน์เฮมพ์เชิงอุตสาหกรรม	กับ	สพว.		

	 	 	 	 สวก.	และสถาบันอาหาร
	 	 	 •	รว่มศกึษาวจิยัตอ่ยอดพนัธุเ์ฮมพท์ีม่ปีรมิาณ	CBD	สงู	(14.040	เปอรเ์ซน็ต)์	กบัสถาบนัการศกึษาสำาหรบั	

	 	 	 	 การนำาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
	 	 	 •	ร่วมศึกษาวิจัยต่อยอดพันธุ์เฮมพ์ที่มีกลิ่นเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาสำาหรับการนำาไปใช้	

	 	 	 	 ประโยชน์จากน้ำามันหอมระเหย
	 	 3)	 การบรรยายและศึกษาดูงานของผู้สนใจทั่วไป
	 1.2	 การให้บริการวิชาการ
	 	 1)	 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลเฮมพ์
2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
3.	 การใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย	์(หมายถงึ	การนำาผลงานวจิยันำาไปสูก่ารพฒันาสิง่ประดษิฐ	์หรอืการสรา้งมลูคา่เพิม่

ของผลิตภัณฑ์	 หรือนำาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต	 ลดต้นทุนการผลิต	 ซึ่งก่อให้เกิดรายได้	
ทำาให้เกษตรกรหรือชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น)

	 3.1	 ได้ส่งมอบและจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรองเฮมพ์และเมล็ดเฮมพ์สำาหรับบริโภคให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อ	
ตามประกาศของ	สวพส.	รวมทั้งสิ้น	351	ราย	จำานวน	3,629.24	กิโลกรัม	มูลค่ารวม	1,980,594.80	บาท

	 3.2	 อนุสิทธิบัตรชุดตรวจปริมาณ	THC	ภาคสนาม	(THC	test	kit)	ผ่านการประเมินประสิทธิภาพมาตรฐาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตและจำาหน่าย

4.	 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (หมายถึง	การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการนำาข้อมูลไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกอบการตัดสินใจในการบริหาร	 การกำาหนด/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรือการบริหาร		
การประกาศใช้กฎหมาย	การกำาหนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ต่างๆ	ขององค์กร	หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	เป็นต้น	
แล้วนโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์)

	 4.1	 ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชเฮมพ์สู่เชิงพาณิชย์	กระทรวง
อุตสาหกรรม

	 4.2	 ร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการจัดทำา	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชเฮมพ์
สู่เชิงพาณิชย์	(พ.ศ.	2566–2570)	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	และสมาคม

	 4.3	 ร่วมเป็นคณะทำางานตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน	
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช	พ.ศ.	2518	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ครั้งที่	7

	 4.4	 รว่มประชมุพจิารณารา่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบลกัษณะพนัธุพ์ชืสกลุแคนนาบสิ	สำานกัคุม้ครอง
พันธุ์พืช	กรมวิชาการเกษตร	กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์
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 2. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสำาคัญบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  สภาพภูมิอากาศ

มูลนิธิโครงการหลวงและ	สวพส.	ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงปลูกไม้ผลเพ่ือสร้างรายได้	และปลูกเป็นป่าเพ่ือรักษา

สิ่งแวดล้อม	ไม้ผลสำาคัญที่สร้างรายได้สูงสุด	5	ชนิด	ได้แก่	เสาวรส	สตรอว์เบอร์รี	เคพกูสเบอร์รี	อาโวคาโด	และองุ่น	

โดยเฉพาะเสาวรสหวานและองุ่นซึ่งเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทั้งการผลิตและการตลาด	เนื่องจากเป็นไม้ผลที่สร้างรายได้	

ในระยะส้ัน	 ให้ผลตอบแทนสูง	 และมีโอกาสทางการตลาด	 ซ่ึงปี	 พ.ศ.	 2562	 สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	 60.10		

และ	21.88	ล้านบาท	ตามลำาดับ	อย่างไรก็ตาม	จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืช	

โดยเฉพาะไม้ผล	ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลิตผล

ดงันัน้	ในการสง่เสรมิการปลกูไมผ้ลใหแ้กเ่กษตรกรบนพืน้ทีส่งู	จงึตอ้งพจิารณาปจัจยัเฉพาะในแตล่ะพืน้ที	่ชนดิและ	

พนัธุไ์มผ้ลทีเ่หมาะสมกบัภมูนิเิวศ	การจดัการพชืโดยใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ทดสอบองุน่พนัธุใ์หมจ่ากตา่งประเทศ	และศกึษาเทคโนโลยกีารปลกูองุน่ทีม่คีณุภาพและสามารถเพิม่ผลผลติตอ่พืน้ที	่	

สำาหรบัเสาวรส	มุง่วจิยัตน้แบบการปลกูเสาวรสหวานคณุภาพทีส่อดคลอ้งสภาพภมูสิงัคม	และการจดัการศตัรพูชืในระบบ	

การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้	 มีความพร้อมที่สามารถรองรับ	

การแปรปรวนสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูงได้	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. โครงก�รยอ่ยที ่1 ก�รทดสอบพนัธุแ์ละศกึษ�เทคโนโลยกี�รผลติองุน่รบัประท�นสดเพือ่รองรบัก�รเปลีย่นแปลง 
สภ�พภูมิอ�ก�ศบนพื้นที่สูง

	 1.1	 การศึกษารูปแบบการปลูกองุ่นที่เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่สูงและมีคุณภาพ	(ปีที่	3)
	 	 ศกึษารปูแบบการปลกูจำานวน	4	รปูแบบ	โดยปลกูองุน่พนัธุ	์Beauty	Seedless	ในกระบะขนาด	0.8	x	1.2	

x	0.3	เมตร	กระบะ	4.0	x	1.0	x	0.3	เมตร	ถุงเพาะชำาขนาด	9	x	16	นิ้ว	และปลูกลงดิน	ในวันที่	2	พฤษภาคม	2562		

ณ	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	 พบว่าการปลูกองุ่นพันธุ	์ Beauty	 Seedless	 ในกระบะขนาด		

4.0	 x	 1.0	 x	 0.3	 เมตร	 ส่งผลให้องุ่นพันธุ์	 Beauty	 Seedless	 มีคุณภาพของผลผลิต	 (ความหวาน)	 ในฤดูฝนเพิ่มขึ้น		

10	เปอร์เซ็นต์	ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น	30	เปอร์เซ็นต์	เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกลงดิน	นอกจากนี้การปลูกลงดิน	

ใช้น้ำาต่อโรงเรือนมากที่สุดคือ	 292,500.00	 ลิตร	 รองลงมาคือการปลูกในถุงเพาะชำา	 และปลูกในกระบะใหญ่		

ใชน้้ำาตอ่โรงเรอืน	280,000.00	(นอ้ยกวา่การปลกูลงดนิถงึ	12,500.00	ลติร)	และ	236,500.00	ลติร	(นอ้ยกวา่การปลกูลงดนิ	

ถึง	56,000.00	ลิตร)	ตามลำาดับ	และการปลูกในกระบะเล็กใช้น้ำาต่อโรงเรือนน้อยที่สุดคือ	199,285.41	ลิตร	ซึ่งน้อยกว่า	

การปลูกลงดินถึง	93,214.29	ลิตร

ตารางแสดงผลของรูปแบบการปลูกองุ่นที่ต่างกันต่อปริมาณการใช้น้ำาในโรงเรือนขนาด	6	x	30	เมตร

หม�ยเหตุ:	 โรงเรือนขนาด	6	x	30	เมตร	เท่ากับ	180	ตารางเมตร	ปลูกลงดิน	20	ต้นต่อโรงเรือน	กระบะใหญ่	20	ต้นต่อโรงเรือน	กระบะเล็ก	
	 30	ต้นต่อโรงเรือน	และถุงเพาะชำา	360	ต้นต่อโรงเรือน

รูปแบบการ
ปลูก

ปริมาณการใช้น้ำาต่อโรงเรือนขนาด 6 x 30 เมตร (ลิตร)

ต.ค. 62–ก.พ. 63 มี.ค.–ก.ค. 63 ส.ค.–ธ.ค. 63 ม.ค. 63–เม.ย. 64 รวม

ดิน 60,000.00 57,500.00 80,000.00 95,000.00 292,500.00

กระบะใหญ่ 40,000.00 66,500.00 55,000.00 75,000.00 236,500.00

กระบะเล็ก 36,428.57 55,714.29 55,714.29 51,428.57 199,285.71

ถุงเพาะชำา 40,000.00 88,000.00 40,000.00 112,000.00 280,000.00

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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	 1.2	 การทดสอบพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นจากต่างประเทศ	
ภายใต้ระบบการปลูกแบบโครงการหลวง	(ปีที่	1)

	 	 ทดสอบพันธุ์องุ่นจำานวน	 5	 พันธุ์	 คือ	 ไชน์มัสแคท	 สวีสแซฟไฟร์		

สกาล๊อตตาซีดเลส	 อะโดร่าซีดเลส	 และออทั่มคริปส์	 พันธุ์ละ	 5	 ต้น	 ใช้ค้างตัว	 Y		

ระยะปลูก	3	x	6	เมตร	ในพื้นที่	3	ระดับความสูง	ดังนี้

	 	 1)	 อุทยานหลวงราชพฤกษ์	 (300	 MSL)	 ปลูก	 18	 มีนาคม	 2564		

พบวา่หลงัปลกู	7	เดอืน	(กนัยายน	2564)	มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางของลำาตน้แตกตา่งกนั

ทางสถติ	ิโดยองุน่พนัธุไ์ชนม์สัแคท	และสกาลอ๊ตตาซดีเลส	มขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง

ของลำาต้นมากสุด	19.34	และ	18.82	มิลลิเมตร	ตามลำาดับ

	 	 2)	 สถานีเกษตรหลวงปางดะ	 (650	MSL)	 ปลูก	 18	 มีนาคม	 2564		

พบวา่หลงัปลกู	7	เดอืน	(กนัยายน	2564)	มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางของลำาตน้แตกตา่งกนั

o	การปลูกองุ่นในกระบะขนาด	
4.0	x	1.0	x	0.3	เมตร

o	สภาพต้นองุ่นอายุ	7	เดือน	
หลังปลูกที่อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์	(ซ้าย)		
สถานีเกษตรหลวงปางดะ		
(กลาง)	และศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงขุนแปะ	(ขวา)

o	ผลผลิต	
ที่ส่งจำาหน่ายผ่าน
สหกรณ์แม่สอง

o	การปลูกเสาวรส
โดยใช้ค้างแบบผืน

ทางสถิติ	โดยองุ่นพันธ์ุสวีสแซฟไฟร์	ออท่ัมคริปส์	สกาล๊อตตาซีสเลส	และไชน์มัสแคท	มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำาต้น

มากที่สุด	22.20,	22.18,	19.30	และ	18.78	มิลลิเมตร	ตามลำาดับ

	 	 3)	 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ	(1,000	MSL)	ปลูก	25	มีนาคม	2564	พบว่าหลังปลูก	7	เดือน	

(กนัยายน	2564)	มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางของลำาตน้แตกตา่งกนัทางสถติ	ิโดยองุน่พนัธุส์วสีแซฟไฟร์	และไชนม์สัแคท	มขีนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางของลำาต้นมากสุด	19.18	และ	16.09	มิลลิเมตร	ตามลำาดับ	อยู่ระหว่างรอกิ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำาตาล	

จะตัดแต่งกิ่งเพื่อศึกษาตำาแหน่งในการตัดแต่งกิ่งต่อไปในปีที่	2

2. โครงก�รย่อยที่ 2 ก�รวิจัยเทคโนโลยีก�รผลิตเส�วรสหว�นบนพื้นที่สูงภ�ยใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

	 2.1	 วิจัยรูปแบบการปลูกเสาวรสหวานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
	 	 จากการสำารวจพืน้ทีส่ง่เสรมิการปลกูเสาวรสหวาน	และสมัภาษณเ์กษตรกร	ในพืน้ที	่3	แหง่	คอื	โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง	(800	MSL)	แม่สามแลบ	(550	MSL)	และสบเมย	(510	MSL)	พบว่ารูปแบบ	

การปลูกเสาวรสหวานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำา	 มีแหล่งตลาดเดียวกัน	 มีรูปแบบ	

การปลูกเสาวรสที่เหมือนกันทั้งเรื่องพันธุ์	รูปแบบค้าง	และช่วงปลูก	เพื่อให้มีผลผลิตส่งตลาดในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน		

โดยในปี	พ.ศ.	2564	วางแผนการปลูกเดือนเมษายน–พฤษภาคม	ใช้ต้นกล้าเสียบยอดพันธ์ุไทนุงจากสถานีเกษตรหลวงปางดะ	

และเริม่เกบ็ผลผลติในเดอืนตลุาคมซึง่เปน็ชว่งปลายฤดฝูน	ทำาใหเ้กษตรกรสามารถขนสง่ผลผลติออกไปจำาหนา่ยไดแ้ละ

ทำาให้ลดการสูญเสียผลผลิตลง	20	เปอร์เซ็นต์

แผ
นง

าน
ที่ 

2

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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	 2.2	 การวิจัยวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูของเสาวรสด้วยวิธีแบบผสมผสาน
	 	 สำารวจชนิดและจำานวนแมลงศัตรูพืชท่ีพบในการปลูกเสาวรสของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา

พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงสบเมยและแมส่ามแลบ	ระหวา่งเดอืนมถินุายน–กนัยายน	2564	โดยเปรยีบเทยีบ	2	กรรมวธิ	ี

คือ	 ชุดควบคุม	 (วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)	 กับชุดทดสอบโปรแกรม	 IPM	พบว่าชุดทดสอบโปรแกรม	 IPM	พบโรคและ	

แมลงศตัรพูชืนอ้ยกวา่ชดุควบคมุ	50	เปอรเ์ซน็ต	์และจากการวเิคราะหข์อ้มลูการระบาดของโรคและแมลงศตัรพูชืในการ

ปลูกเสาวรสบนพ้ืนท่ีสูง	พบว่าแมลงศัตรูพืชมักระบาดในช่วงท่ีฤดูร้อน	พบในสภาพอากาศความช้ืนสูง	ไม่มีฝนตก	ช่วงเดือน

พฤษภาคม–กรกฎาคม	2564	แมลงที่พบได้แก่	ตั๊กแตน	เพลี้ยไฟ	ไรศัตรูพืช	และเพลี้ยหอย	เป็นต้น	อุณหภูมิที่เหมาะสม	

อยูใ่นชว่ง	22.83–29.03	องศาเซลเซยีส	ความชืน้สมัพทัธ	์80.32–85.33	เปอรเ์ซน็ต	์สว่นโรคพชืทีพ่บมกัพบในชว่งฤดฝูน		

สภาพอากาศฝนตกสลับแดดออก	ความชื้นสูง	 ฝนตก–ชุกมาก	 โรคพืชที่พบได้แก่	 โรคไวรัส	 โรคผลเน่าแอนแทรคโนส	

ทีเ่กดิจากเชือ้รา	Collectotrichum	sp.	เป็นต้น	อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง	25.59–28.68	องศาเซลเซียส	ความช้ืนสัมพัทธ์	

77.45–85.55	เปอร์เซ็นต์

ตั๊กแตนกัดต้นกล้า

o	ชนิดศัตรูพืชในการปลูก
เสาวรส

โรคสแคบ

โรคไวรัส

แมลงวันทอง

โรคผลเน่าแอนแทรคโนส

เพลี้ยจักจั่น

o	โปรแกรมวิธีการป้องกันกำาจัดศัตรูพืชของเสาวรสบนพื้นที่สูง

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 รูปแบบการปลูกองุ่นที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงและมีคุณภาพ	1	รูปแบบ

2.	 ข้อมูลเบื้องต้นของพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตองุ่นจากต่างประเทศภายใต้ระบบปลูกแบบโครงการหลวง		

1	เรื่อง

3.	 ต้นแบบการปลูกเสาวรสหวานคุณภาพสอดคล้องกับพื้นที่และภูมิสังคม	1	เรื่อง

4.	 วิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของเสาวรสหวานในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1	เรื่อง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
เกษตรกรในพืน้ทีข่องมลูนธิโิครงการหลวง	และ	สวพส.	และผูส้นใจมพีนัธุแ์ละเทคโนโลยกีารปลกูองุน่และเสาวรส	

หวานทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที	่มคีวามพรอ้มในการปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ	สง่ผลใหช้มุชนบนพืน้ทีส่งู	

มีความมั่นคงในการปลูกพืช	สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	และสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 การทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ใหม่แบบประณีตบนพื้นที่สูง

	 	 2)	 การวิจัยและพัฒนาระบบปลูกเสาวรสหวานแบบประณีตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 1.2	 การนำาเสนอผลงานวิจัยในประชุมสัมมนาวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง	และ	สวพส.

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 2.1	 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างน้อย	50	ราย

	 2.2	 การจัดทำาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	โดยการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ของ	สวพส.

 3. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงได้มีการพัฒนาและส่งเสริมผักอินทรีย์	 เร่ิมดำาเนินงานต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 ถึงปัจจุบัน		

โดยในปี	พ.ศ.	2562	มีเกษตรกร	635	ราย	ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	17	แห่ง	สามารถปลูกผักอินทรีย์ปริมาณ	

1,625,654.61	 กิโลกรัม	 คิดเป็นมูลค่า	 47,687,030.88	 บาท	 (รายงานผลการพัฒนา	 มูลนิธิโครงการหลวง,	 2562)		

สิ่งที่เป็นข้อจำากัดในการปลูกผักอินทรีย์	คือ	เมล็ดพันธุ์อินทรีย์	ซึ่งข้อกำาหนดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เมล็ดพันธุ์และ

ส่วนขยายพันธุ์พืชที่นำามาปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์	ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์

พชืจากระบบเกษตรอนิทรยีไ์ด	้อนญุาตใหใ้ชจ้ากแหลง่ทัว่ไปได	้แตต่อ้งไมม่กีารคลกุสารเคม	ีประกอบกบัในประเทศไทย

ยังไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ในเชิงการค้า	 แต่จะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ใช้เองและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม

เกษตรกรที่ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย	 ส่งผลให้การขยายผลการพัฒนาและ	

ส่งเสริมการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างช้า	 ชนิดของผักอินทรีย์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริม	

ใหม้กีารผลติยงัพบปญัหาขาดเมลด็พนัธุท์ีด่ตีามมาตรฐานอนิทรยี	์จำานวน	8	ชนดิ	ไดแ้ก	่กะหล่ำาปล	ีผกักาดขาวปล	ีผกักาดหวั		

กะหล่ำาปลีหัวใจ	 เบบี้แครอท	 แครอท	 บีทรูท	 และปวยเหล็ง	 ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์	 ทำาการคัดเลือกพืชผัก	

ที่มีมูลค่าสูงและไม่มีเมล็ดอินทรีย์จำาหน่ายในท้องตลาด	 4	 ชนิด	 ได้แก่	 กะหล่ำาปลี	 ผักกาดขาวปลี	 ผักกาดหัว	 และ	

กะหล่ำาปลหีวัใจ	เพือ่เริม่ทำาการปรบัปรงุพนัธุใ์หไ้ดพ้นัธุท์ีด่แีละเหมาะสมภายใตร้ะบบการปลกูแบบอนิทรยี	์จนสามารถ	

ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอกับความต้องการใช้	 เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงสามารถนำาเมล็ดพันธุ์ที่ได้	

จากผลงานวิจัยไปผลิตขยาย	ใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำาหนด

แผ
นง

าน
ที่ 

2

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 41



ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	 ได้ประเมินและคัดเลือกพันธ์ุผักกาดขาวปลีรุ่น	 F4		

และผักกาดหัวรุ่น	 F5	 รวมท้ังศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการชักนำาการออกดอกของกะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลีรูปหัวใจ	

ดังน้ัน	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 จึงเป็นการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือประเมินและคัดเลือกพันธ์ุผักกาดขาวปลีรุ่น	 F4	 และ	

ผักกาดหัวรุ่น	F5	เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธ์ุ	F5	และ	F6	ตามลำาดับ	รวมท้ังศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการชักนำาการออกดอก	

และติดเมล็ดของกะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลีหัวใจ	 โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธ์ุอินทรีย์สำาหรับใช้ในการปลูก	

ผักอินทรีย์	 และเกิดความเช่ือม่ันในการปลูกผักอินทรีย์อันจะนำาไปสู่การทำาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอย่างย่ังยืนต่อไป	ดังนั้น

โครงการวิจัยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 ก�รทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ผักก�ดข�วปลีและผักก�ดหัวภ�ยใต้ระบบอินทรีย์
	 1.1	 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี
	 	 1)	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 คัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี	 สำาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น	 F5	 จำานวน	 14	 เบอร์	 ได้แก่		

เบอร์ที่	1,	2,	3,	4,	10,	11,	13,	14,	19,	25,	26,	27,	28	และ	29	จากพันธุ์ทดสอบทั้ง	30	เบอร์	โดยทั้ง	14	เบอร์		

เป็นพันธ์ุท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีอายุการเก็บเก่ียวท่ีส้ัน	เหมาะสำาหรับใช้ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์	เพ่ือหลีกเล่ียงการแพร่ระบาด

ของโรคและแมลง	จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น	F5	ได้จำานวน	17	กรัม

ลักษณะของพันธุ์ผักกาดขาว	14	เบอร์	ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อ–แม่พันธุ์
สำาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น	F5

o	แปลงปรับปรุงพันธุ์
	 ผักกาดขาวปลี		

ณ	สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

เบอร์ รูปพันธุ์ ลักษณะ

1 เข้าหัวแน่น	รูปทรงกระบอก	ลักษณะไม่ค่อยสมำ่าเสมอ	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

2 เข้าหวัแน่น	ก้นเลก็	ปลายบาน	(Ovate)	ลกัษณะสมำา่เสมอ	ไม่มขีนใบ	ใบมสีเีขยีวอ่อน

3 การเข้าหัวแน่นปานกลาง	ไม่ทนโรค	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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เบอร์ รูปพันธุ์ ลักษณะ

4 ลักษณะไม่สมำ่าเสมอ	 ลักษณะส่วนมากเข้าหัวไม่แน่น	 ไม่มีขนใบ	 ใบมีสีเขียวอ่อน	

ถึงเข้มปานกลาง

10 หัวมีขนาดเล็ก	แต่การเข้าหัวแน่น	ทรงก้นเล็ก	ปลายบาน	ลักษณะกระจายตัวมาก	

ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อนถึงเข้มปานกลาง

11 การเข้าหัวแน่น	ใบด้านนอกสีเขียวอ่อนๆ	ต้นมีลักษณะคล้ายกัน	6	ต้น	จาก	30	ต้น

ที่ใช้ทดสอบ	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

13 การเข้าหัวหลวม	 ไม่ทนโรคเน่า	 ใบสีเขียวเข้มกว่าเบอร์อื่น	 ลักษณะไม่สมำ่าเสมอ		

ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวปานกลาง

14 การเข้าหัวแน่นพอดี	 ต้นมีทั้งลักษณะทรงเตี้ย	 และยาวเรียว	 หัวมีขนาดเล็ก		

ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวปานกลาง

19 ที่อายุ	 45	 วัน	 การเข้าหัวหลวม	 และเข้าหัวแน่นเมื่ออายุครบ	 60	 วัน	 ไม่ทนโรค	

ราสนิมขาว	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

25 ที่อายุ	 45	 วัน	 การเข้าหัวหลวม	 และเข้าหัวแน่นเมื่ออายุครบ	 60	 วัน	 ไม่มีขนใบ		

ใบมีสีเขียวปานกลาง

26 การเข้าหวัแน่นพอด	ีรปูร่างเป็นทรงร	ี(Broad)	ลกัษณะค่อนข้างสมำา่เสมอ	ไม่มขีนใบ		

ใบมีสีเขียวอ่อน
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เบอร์ รูปพันธุ์ ลักษณะ

27 การเข้าหัวแน่นและเร็ว	ใบหยิกเล็กน้อย	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

28 การเข้าหัวแน่นและเร็ว	รูปทรงสวย	เป็นทรงกระบอก	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

29 การเข้าหัวแน่นพอดี	รูปทรงกระบอกเรียวยาว	ไม่มีขนใบ	ใบมีสีเขียวอ่อน

	 	 2)	 สถานีเกษตรหลวงปางดะ	อำาเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 คัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี	 สำาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น	 F5	 จำานวน	 7	 เบอร์	 ได้แก่		

เบอร์ที่	1,	10,	25,	26,	27,	28	และ	29	จากพันธุ์ทดสอบทั้ง	30	เบอร์	โดยทั้ง	7	เบอร์	เป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะมีอายุ

การเกบ็เกีย่วทีส่ัน้ที่	40	วนั	เหมาะสำาหรบัใชป้ลกูในระบบเกษตรอนิทรยี์	เพือ่หลกีเลีย่งการแพรร่ะบาดของโรคและแมลง	

อีกทั้งยังมีน้ำาหนักต่อหัวเฉลี่ยสูงทั้งก่อนและหลังการตัดแต่ง	 จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ	์

รุ่น	F5	ได้จำานวน	10	กรัม

	 1.2	 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหัว
	 	 1)	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 คัดเลือกพันธุ์ผักกาดหัว	สำาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น	F6	จำานวน	3	เบอร์	โดยคัดเลือกจาก	

รุ่น	 F6	 ไว้ทั้งหมด	 เนื่องจากทั้ง	 3	 พันธุ์	 มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน	 และการกระจายตัวภายในพันธุ์ค่อนข้างน้อย		

หากได้รับการปรับปรุงพันธุ์	ลดการกระจายตัว	และให้ลักษณะของพันธุ์นิ่งขึ้น	จะทำาให้ได้พันธุ์สำาหรับปลูกและส่งเสริม

เกษตรกรที่มีคุณภาพและเหมาะสำาหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น	 จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถ	

เก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น	F6	ได้จำานวน	250	กรัม

o	ผักกาดหัว	3	พันธุ์	
ทดสอบเทียบกับ
พันธุ์การค้า

45	วัน 60	วัน

control 1 2 3
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	 	 2)	 สถานีเกษตรหลวงปางดะ	อำาเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 คดัเลอืกพนัธุผ์กักาดหวั	สำาหรบัใชใ้นการปรบัปรงุพนัธุใ์นรุน่	F6	จำานวน	2	เบอร์	ซึง่เปน็พนัธุท์ีม่อีายุ

การเก็บเกี่ยวเร็ว	 มีการกระจายตัวภายในพันธุ์ค่อนข้างน้อย	 มีขนาดหัวและน้ำาหนักต่อหัวเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์เบอร์	 1		

จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น	F6	ได้จำานวน	210	กรัม

o	การออกดอก
ของผักกาดหัว

2. กิจกรรมที่ 2 ก�รศึกษ�วิธีก�รชักนำ�ก�รออกดอกและติดเมล็ดของกะหล่ำ�ปลีและกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจอินทรีย์
	 2.1	 รวบรวมและปลูกทดสอบพันธุ์กะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลีรูปหัวใจ
	 	 รวบรวมพันธุ์สำาหรับใช้ทดสอบและเป็นพ่อ–แม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์กะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลี	

รูปหัวใจ	จำานวน	7	พันธุ์	ได้แก่	Robust	133,	Tropic	ace,	TAKII,	ช้าง,	Tokita,	Known	you	และ	Cape	horn	โดยพันธุ์		

Robust	 133,	 Tropic	 ace,	 TAKII	 และช้าง	 เป็นพันธุ์กะหล่ำาปลี	 และพันธุ์	 Tokita,	 Known	 you	 และ	 Cape	 horn		

เป็นพันธุ์กะหล่ำาปลีรูปหัวใจ	 ในการทดสอบ	พบว่าพันธุ์	 TAKII	 มีขนาดของหัวและน้ำาหนักต่อหัวมากที่สุดในส่วนของ

กะหล่ำาปลี	และพันธุ์	Tokita	มีขนาดของหัวและน้ำาหนักต่อหัวมากที่สุดในส่วนของกะหล่ำาปลีรูปหัวใจ

ลักษณะของพันธุ์กะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลีรูปหัวใจ	7	พันธุ์

พันธุ์ รูปพันธุ์ ลักษณะ

Robust	133 หัวกลมแบน	ในสีเขียวหม่น

Tokita หัวทรงรี	 (Broad	 ovate)	 ใบสีเขียวเข้ม	 เส้นกลางใบสีเหลือง/	

เขียวอ่อน

ช้าง หัวกลมแบน	 อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนาน	 เป็นพันธุ ์หนัก		

ผิวใบมีสารเคลือบสีขาว	ขอบใบหยัก

แผ
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พันธุ์ รูปพันธุ์ ลักษณะ

Tropic	ace หัวกลมแบน	อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว

TAKII หัวกลมแบน	ใบมีสารเคลือบสีขาวค่อนข้างมาก	ใบสีเขียวหม่น

Cape	horn หัวทรงรี	 (Broad	 ovate)	 ใบสีเขียวเข้ม	 เส้นกลางใบสีเหลือง/	

เขียวอ่อน

Known	you หัวทรงรี	 (Broad	 ovate)	 ใบสีเขียวเข้ม	 เส้นกลางใบสีเหลือง/	

เขียวอ่อน

	 2.2	 ศึกษาวิธีการชักนำาการออกดอกและติดเมล็ดของกะหล่ำาปลีและกะหล่ำาปลีรูปหัวใจ
	 	 ในการชกันำาการออกดอกของกะหล่ำาปลแีละกะหล่ำาปลรีปูหวัใจ	สามารถชกันำาไดโ้ดยการใชอ้ณุหภมูติ่ำา	

(Vernalization)	โดยใชอ้ณุหภมูทิี	่5	องศาเซลเซยีส	เปน็เวลา	45–50	วนั	โดยในกะหล่ำาปลรีปูหวัใจอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา	

ที่นานกว่านี้	และการใช้ฮอร์โมน	GA3	ที่ความเข้มข้น	100	และ	200	ppm	ช่วยให้การแทงช่อดอกและการติดดอกเร็ว

และสม่ำาเสมอมากขึน้	ทำาใหก้า้นชอ่ดอกยดืยาวขึน้	ชว่ยใหก้ารผสมเกสรงา่ยขึน้	การผสมเกสรในพนัธุท์ีม่กีารแทงชอ่ดอก		

พบว่าพันธุ์	 Tropic	 ace	 เกสรตัวผู้ฝ่อ	 ทำาให้ไม่สามารถผสมตัวเองได้	 ต้องทำาการผสมข้ามกับพันธุ์อื่น	 จากการผลิต	

เมล็ดพันธุ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งหมดได้	จำานวน	61.8	กรัม	โดยแบ่งเป็นกะหล่ำาปลี	59.5	กรัม	จาก	6	คู่ผสม		

ไดแ้ก	่(1)	TAKII	x	ชา้ง	(2)	ชา้ง	x	TAKII	(3)	Robust	133	x	ชา้ง	(4)	ชา้ง	x	ชา้ง	(5)	TAKII	x	TAKII	(6)	Tropic	ace	x	Tropic	ace		

และกะหล่ำาปลีรูปหัวใจ	2.3	กรัม	จาก	2	คู่ผสม	ได้แก่	Cape	horn	x	Tokita	และ	Tokita	x	Tokita

o	การเปรียบเทียบการแทงช่อดอกของกะหล่ำาปลีที่ไม่ได้พ่นสาร	พ่น	GA3	100	ppm	และพ่น	GA3	200	ppm

ไม่พ่นสาร พ่น	GA3	100	ppm พ่น	GA3	200	ppm

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีรุ่น	F5

2.	 เมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวรุ่น	F6

3.	 วิธีการชักนำาการแทงช่อดอกของกะหล่ำาปลี	1	วิธี

4.	 เมล็ดพันธุ์กะหล่ำาปลีรุ่น	F2

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
เกษตรกรผูป้ลกูผกัอนิทรยีบ์นพืน้ทีส่งูในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	(องคก์ารมหาชน)	

มีเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์สำาหรับปลูกเพื่อจำาหน่าย	 สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง	 ลดต้นทุนการผลิต	 ส่งผลให้เกษตร	

มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 นำาเมลด็พนัธุผ์กักาดขาว	F5	ผกักาดหวั	F6	และกะหล่ำาปล	ีF2	ไปปรบัปรงุพนัธุใ์นปถีดัไป	เพือ่ใหไ้ดพ้นัธุ	์

	 	 	 ที่มีลักษณะตรงตามที่ต้องการ	มีความสม่ำาเสมอของพันธุ์มากขึ้น	ก่อนนำาไปใช้ส่งเสริมเกษตรกร

	 	 2)	 นำาวิธีการชักนำาการแทงช่อดอกของกะหล่ำาปลีที่ได้ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ไปใช้เพื่อชักนำาการออกดอก	

	 	 	 ของกะหล่ำาปลีในงานปรับปรุงพันธุ์ในปีต่อไป

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูสามารถนำาเมลด็พนัธุท์ีไ่ดจ้ากการปรบัปรงุพนัธุ	์ของพชืทัง้	3	ชนดิ	(ผกักาดขาว,	ผกักาดหวั,		

กะหล่ำาปลี)	ไปใช้ในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์	เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองได้

 4. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

ขา้วเปน็พชือาหารหลกัของกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งู	มกีารปลกูขา้วเพือ่บรโิภคในครวัเรอืนมาชา้นานนบัแตอ่ดตี	

จนเป็นความมั่นคงด้านอาหาร	 และก่อเกิดเป็นภูมิปัญญา	 วัฒนธรรม	 ประเพณีที่เกี่ยวข้องมากมาย	 รวมทั้งมีความ

หลากหลายทางชีวภาพของข้าวบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าจำานวนมาก	 การปลูกข้าวบนพื้นที่สูงเป็นการทำานาปีละครั้งแบบ

อาศัยน้ำาฝน	ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นหรือพันธุ์พื้นเมือง	ซึ่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงปลูกข้าวนา	39	แห่ง	ข้าวไร่	4	แห่ง		

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปลูกข้าวนา	 24	 แห่ง	 (พื้นที่	 4,262	 ไร่)	 และปลูกข้าวไร่	 17	 แห่ง		

(พื้นที่	11,134	ไร่)	ปัจจุบันการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบให้ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค	ได้แก่	

(1)	ลดพืน้ทีป่ลกูขา้วนาลงเนือ่งจากการแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศโดยเฉพาะน้ำาฝน	(2)	พนัธุข์า้วทีเ่คยปลกูใหผ้ลผลติ	

ลดลงจากเดิม	 (3)	 การระบาดของแมลงบั่วทำาให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ	 40	 (4)	 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำา		

เกิดการชะล้างสูง	 กักเก็บความชื้นหรือน้ำาในดินต่ำา	 (5)	 ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร	 และ	 (6)	 ต้นทุนด้านปัจจัย	

การผลิตสูง

พื้นที่สูงของไทยยังถือว่าเป็นแหล่งความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวจึงเป็นโอกาสในการคัดเลือกพันธุ์	

ข้าวสำาหรับบริโภค	 สามารถเพิ่มมูลค่าแก่พันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	 เพื่อผลิตเป็นอาหารสุขภาพสำาหรับ	

ผู้บริโภค	 ดังนั้น	 การวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่น	 รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง	

จึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญา	 และมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้	

และการยอมรับร่วมกัน

o	ลักษณะเกสรเพศ
ผู้เป็นหมันในพันธุ์	
Tropic	ace	(ขวา)	
และเกสรเพศผู้
ปกติ	(ซ้าย)
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ง�นวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.	 เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

2.	 เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	ทนต่อแมลงบั่ว	และทนแล้ง

3.	 เพื่อให้ได้วิธีการและเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาที่ประหยัดแรงงานบนพื้นที่สูง

4.	 เพื่อให้ได้วิธีการและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

5.	 เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีสารอาหารสูงจากพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง

สรุปผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้
1.	 ในฤดูนาปี	พ.ศ.	2564	รวบรวมและปลูกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในสภาพไร่	(หยอดเมล็ดแห้ง)	

และปลูกพันธุ์ข้าวนาท้องถิ่นในสภาพนา	(นาดำา)	ประกอบด้วย

	 •	พันธ์ุข้าวนาท้องถ่ินจำานวน	195	พันธ์ุ	(ลักษณะ)	แบ่งเป็นพันธ์ุข้าวเจ้า	165	พันธ์ุ	และพันธ์ุข้าวเหนียว	30	พันธ์ุ

	 •	พันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น	จำานวน	285	พันธุ์	แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า	174	พันธุ์	และพันธุ์ข้าวเหนียว	111	พันธุ์

o	แปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่และ
	 พันธุ์ข้าวนา	ณ	สถาน	ี

เกษตรหลวงปางดะ

2.	 ปลูกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อทดสอบคุณลักษณะทนต่อสภาพแล้งหรือใช้น้ำาน้อย	จำานวน	10	พันธุ์	

ได้แก่	ข้าวก่ำาเจ้า	เบี่ยงดาแปะ	งาช้าง	เบี่ยวกู๋เต็ก	เหนียวดำา	จานซื่อ	ฮ่างแปะ	และไม่ระบุชื่อ	3	พันธุ์	พบว่าพันธุ์ข้าว

ทดสอบทัง้	10	พนัธุ	์ซึง่สว่นใหญเ่ปน็พนัธุข์า้วไร	่(ปลกูในสภาพไร)่	จงึมลีกัษณะทางพชืไรท่ีแ่ตกกอคอ่นขา้งนอ้ย	(5–9	หนอ่	

ต่อกอ)	ให้จำานวนรวงต่อกอสูงสุด	9	รวงต่อกอ	สำาหรับพันธุ์ก่ำาเจ้าถือว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด	452	กิโลกรัมต่อไร่

3.	 ปลูกทดสอบ	3	ระดับพื้นที่	พื้นที่ละ	2	สภาพปลูก	คือ	สภาพไร่และสภาพนา	พื้นที่ทดสอบได้แก่	ห้วยเป้า		

หนองเขยีว	ขนุวาง	และปา่เกีย๊ะใหม	่(บา้นบวกควาย)	พนัธุข์า้วทดสอบประกอบดว้ย	เลา่ทหูยา	เจา้ฮอ่	ขา้วก่ำาเจา้เปลอืกดำา		

จาคูเนเน	จานูเนเน	เฮงาะเลอทิญ	บือชอมี	บือเนอมู	และพันธุ์ท้องถิ่น	พบว่าในสภาพนา	พันธุ์บือเนอมูสามารถปลูก

ที่ระดับความสูงพื้นที่ตั้งแต่	500–1,200	เมตรจากระดับน้ำาทะเล	นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ก่ำาวังไผ่และจาคูเนเนที่เหมาะสม

ปลูกในสภาพนาระดับความสูง	 400–500	 เมตรจากระดับน้ำาทะเล	 สำาหรับพันธุ์ที่เหมาะสมปลูกในสภาพไร่ทุกระดับ

ความสูงพื้นที่	คือ	พันธุ์เล่าทูหยา	และข้าวก่ำาวังไผ่

4.	 ขอ้มลูผลการวเิคราะหค์ณุคา่ทางโภชนาการของขา้ว	จำานวน	5	พนัธุ	์ไดแ้ก	่บอืโช	บอืขาวพล	จานเูนเน	(เหนยีวดำา)		

จาคูเนเน	(เจ้าดำา)	และพันธุ์งีกุ๋ง	พบว่าพันธุ์ข้าวจาคูเนเน	(ข้าวเจ้ามีสีดำา)	มีค่าความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ	

สูงถึง	876.29	และมีปริมาณสารแอนโทรไชยานินสูงถึง	6,207	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	และมีปริมาณอะไมโลส	8.99	เปอร์เซ็นต์

o	พันธุ์จาคูเนเน	 (ข้าวเจ้าดำา)	
ชนเผ่าลีซอ	บ้านบวกควาย

	 (ป่าเกี๊ยะใหม่)
	 อำาเภอเชียงดาว
	 จังหวัดเชียงใหม่
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5.	 ผลการตรวจสอบจำานวนเมลด็พนัธุข์า้วทัง้หมด	81	ตวัอยา่ง	มตีวัอยา่งทีผ่า่นคณุภาพมาตรฐานเมลด็พนัธุข์า้ว		

จำานวน	39	ตัวอย่าง	(คิดเป็นร้อยละ	48.14)

6.	 ปลูกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วบนพื้นที่สูง	ฤดูนาปี	2564	ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวทดสอบ	7	พันธุ์	

ทดสอบ	3	พืน้ที	่ไดแ้ก	่แมส่ะปอ๊ก	(700	MSL)	แมส่ะเรยีง	(800	MSL)	และเลอตอ	(800	MSL)	พบวา่ทีร่ะยะ	40	วนัหลงัปลกู		

พื้นที่แม่สะป๊อก	 แม่สะเรียง	 และเลอตอ	 มีการเข้าทำาลายของแมลงบั่วที่ร้อยละ	 3.03,	 0.55	 และ	 5.75	 ตามลำาดับ		

ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำา	 และที่ระยะ	80	วันหลังปลูก	 ระดับความสูงพื้นที่	 600–800	 เมตรจากระดับน้ำาทะเล	 (พื้นที	่

แม่สะป๊อกและเลอตอ)	พบการทำาเข้าทำาลายของแมลงบั่วสูงถึงร้อยละ	 62–80	ซึ่งพันธุ์ข้าวทดสอบทุกพันธุ์ให้ผลผลิต	

คอ่นขา้งสงูแมว้า่จะมกีารเขา้ทำาลายของแมลงบัว่	ไดแ้ก	่พนัธุ	์L2	และพนัธุบ์อืแมว้	สำาหรบัระดบัความสงู	900–1,000	เมตร	

จากระดับน้ำาทะเล	(พื้นที่แม่สะเรียง)	ก็พบการเข้าทำาลายของแมลงบั่วสูงเช่นกันถึงร้อยละ	69.95	แต่ก็มีพันธุ์	B2	และ

พันธุ์	CC2	ที่ให้ผลผลิตสูงถึง	853	กิโลกรัมต่อไร่

7.	 ปลูกทดสอบการปลูกข้าวด้วยวิธีการปากล้า	 โดยเพาะกล้าในถาด	434	หลุม	 เมื่อกล้าอายุ	20	วัน	ปากล้า

เป็นแถวเป็นแนว	ซึ่งทดสอบ	3	พื้นที่	พบว่าพันธุ์บือชอมี	 (ไก่ป่า)	และพันธุ์ข้าวสันป่าตอง	1	ให้ผลิตสูงสุด	800	และ		

640	กโิลกรมัตอ่ไร	่ตามลำาดบั	จากผลผลติขา้วพนัธุบ์อืชอมทีีท่ดสอบดว้ยวธิกีารปากลา้ต่ำากวา่วธิกีารปกัดำาเนือ่งมาจาก

ตน้กลา้มอีายอุอ่น	(อายกุลา้	20–25	วนั)	จงึทำาใหไ้ดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ทำาลายของแมลงบัว่มากกวา่กลา้ทีอ่ายแุก	่	

(40–50	วัน)	สำาหรับพันธุ์สันป่าตอง	1	พบว่าเมล็ดข้าวของวิธีการปากล้ามีอายุการสุกแก่ล่าช้ากว่าวิธีปักดำา	จึงส่งผลให้

เมล็ดข้าวสุกแก่ไม่พร้อมกัน	เมล็ดข้าวของวิธีปากล้ายังเติมเต็มไม่สมบูรณ์หรือยังติดเมล็ดเขียว

ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตข้าว	แรงงานในการปลูกข้าวด้วยวิธีการปากล้า

พื้นที่ทดสอบ พันธุ์ข้าว จำานวนถาดกล้า
(ถาด)

ระยะเวลาปลูก
(นาที)

จำานวนแรงงาน
(คน)

ผลผลิตข้าว 
(กิโลกรัมต่อไร่)

แม่ทาเหนือ สันป่าตอง1 8 30 3 586

แม่สะป๊อก ไก่ป่า 10 50 4 746

ทุ่งหลวง บือเนอมู 10 30 5 640

8.	 ปลกูขา้วไรท่ดสอบในแปลงอนรุกัษด์นิและน้ำาตอ่เนือ่งปทีี	่4	จำานวน	2	พืน้ที	่ไดแ้ก	่หนองเขยีว	(พนัธุเ์ลา่ทหูยา)		

ผาแตก	(พนัธุบ์อืแขร)่	และพืน้ทีส่บเมย	ทดสอบปทีี	่1	(พนัธุเ์ลา่ทหูยา)	พบวา่ทัง้พืน้ทีห่นองเขยีวและผาแตกทีป่ลกูขา้วไร่	

ซ้ำาพื้นที่เดิมต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 ผลผลิตข้าวยังสูงถึง	 1,200–1,400	 กิโลกรัมต่อไร่	 สำาหรับพื้นที่สบเมยที่ปลูกข้าวไร่	

ด้วยวิธีการ	cut	and	fill	เป็นปีแรก	ให้ผลผลิต	850	กิโลกรัมต่อไร่	ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร

พื้นที่ผาแตก พื้นที่หนองเขียว พื้นที่สบเมย

แผ
นง

าน
ที่ 

2
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9.	 ต้นแบบเครื่องปลูกข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ	 2	 แถว	 มีประสิทธิภาพการทำางานอยู่ที่ร้อยละ	 80	 สามารถ	

จบัหรอืปลกูตน้กลา้ใหน้อ้ยสดุประมาณ	2–3	ตน้ตอ่จบั	ซึง่เครือ่งปลกูนีม้ขีอ้จำากดัในการใชง้าน	เชน่	กลา้อาย	ุ40–45	วนั		

แปลงนาต้องไม่มีน้ำาขังหรือหน้าดินเรียบเพื่อให้เครื่องสไลด์ตามหน้าดินได้ง่าย	 หากกรณีแปลงนามีน้ำาขังอาจจะต้อง

ปรับแต่งเครื่องปลูกให้มีล้อสำาหรับขับเคลื่อน

10.	คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำาหรับศึกษาวิจัยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำาหรับเด็ก	 1–2	 ปี	 พบว่า	

แป้งข้าวพันธุ์เฮงาะเลอทิญและเล่าทูหยาเหมาะเป็นวัตถุดิบหลัก	 มีส่วนผสมอื่น	 เช่น	 ไข่ไก่	 อกไก่	 ผักเคล	 แครอท		

หอมหัวใหญ	่ เนย	 เป็นต้น	 มีการเตรียมแป้งผสมโดยการไม่พรีเจลาติไนซ์แป้งผสมก่อนอบ	 เนื่องจากมีลักษณะดีกว่า

และรับประทานง่าย

ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี	 9-Point	 Hedonic	 Scale	 (1	 =	 ไม่ชอบมากอย่างยิ่ง	 และ		

9	=	ชอบมากอย่างยิ่ง)	พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบรสเนย	มีคะแนนความชอบในเกณฑ์ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง	

(6.9–7.2	 คะแนน)	 ผลิตภัณฑ์ขนมอบรสช็อกโกแลต	 มีคะแนนความชอบในเกณฑ์ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง	

(6.8–7.5	คะแนน)	ซึ่งที่ระดับความชอบเล็กน้อย	(6	คะแนน)	ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาด

ผลการวิเคราะห์คุณภาพกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ	 พบว่าขนมอบรสเนยและรสช็อกโกแลต	

ที่พัฒนาได้	 มีค่า	Hardness	 ช่วง	 1.75–1.83	กิโลกรัมแรง	ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี	 0.337–0.425	และปริมาณความชื้น	

1.44–5.00	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	เรื่อง	คุกกี้	(มผช.	118/2555)

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี	 (Proximate	 analysis)	 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ	 พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง	 2	 สูตร		

มีปริมาณโปรตีน	 10.00–10.60	 กรัมต่อ	 100	 กรัม	 ปริมาณไขมัน	 21.90–27.40	 กรัมต่อ	 100	 กรัม	 ปริมาณเถ้า		

2.69–2.87	กรัมต่อ	100	กรัม	ปริมาณใยอาหาร	2.82–3.31	กรัมต่อ	100	กรัม	ปริมาณคาร์โบไฮเดรต	55.80–62.50	

กรัมต่อ	100	กรัม	และพลังงาน	490–510	kcal	ต่อ	100	กรัม

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมอบรสช็อกโกแลต	 บรรจุถุงอะลูมิเนียมฟอยล์แบบมีซอง	 oxygen	 absorber		

ขนาดบรรจุ	30	กรัม	พบว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบรสช็อกโกแลตที่อุณหภูมิ	30	องศาเซลเซียส	มีอายุการเก็บรักษาประมาณ	

7.5	เดือน	ควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้พ้นแสงและความร้อน	(Keep	away	from	direct	sunlight)

o	ตัวอย่าง
	 ผลติภณัฑข์นมอบ
	 สำาหรับเด็ก
	 อายุ	1–2	ปี
	 รสเนย

o	ตัวอย่าง
	 ผลติภณัฑข์นมอบ
	 สำาหรับเด็ก
	 อายุ	1–2	ปี
	 รสช็อกโกแลต

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	2	พันธุ์	ได้แก่	จานูเนเน	(ข้าวเหนียวดำา)	และจาคูเนเน	

(ข้าวเจ้าดำา)

2.	 พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อแมลงบั่วบนพื้นที่สูง	2	พันธุ์	ได้แก่	พันธุ์บือแม้ว	พันธุ์	L2	และพันธุ์	B2

3.	 วิธีการปลูกข้าวนาที่ประหยัดแรงงานและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง	 คือ	 การปลูกข้าวแบบปากล้า		

โดยเพาะเมล็ดข้าวในถาดเพาะขนาด	434	หลุม	เมื่อกล้าอายุ	20	วัน	นำาไปปลูกโดยการปากล้าแบบเป็นแถวเป็นแนว	

ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการทิ้งต้นกล้าข้าว	 (กล้าแก่)	หากฝนล่าช้า	ประหยัดแรงงานปลูกข้าว	และประหยัด

เมล็ดพันธุ์ข้าว

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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4.	 เครื่องปลูกข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพนาบนพื้นที่สูง	 ที่มีประสิทธิภาพการทำางานร้อยละ	 80		

ซึ่งมีข้อจำากัดในการใช้งาน	 เช่น	 กล้าอายุ	 40–45	 วัน	 แปลงนาต้องไม่มีน้ำาขังหรือหน้าดินเรียบเพื่อให้เครื่องสไลด์	

ตามหน้าดินได้ง่าย

5.	 วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำาบนพื้นที่สูง	 ด้วยวิธีการ	 cut	 and	 fill	 เป็นแนวทางหนึ่ง	

ที่สามารถปลูกข้าวไร่ซ้ำาพื้นที่เดิมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว	และช่วยลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่ปลูกข้าวไร่

6.	 พันธุ์ข้าวท้องถิ่น	(ข้าวไร่/ข้าวนา)	ที่มีคุณลักษณะทนแล้ง	ได้แก่	พันธุ์ก่ำาเจ้า	และพันธุ์เจ้าฮ่อ

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ในฤดูนาปี	 พ.ศ.	 2564	 ได้นำาพันธุ์ข้าวนาที่คัดเลือกให้ทนทานต่อแมลงบนพื้นที่สูง	 จำานวน	 2	 พันธุ์	 ได้แก่		

บอืแมว้และบอืเจาะ	สง่เสรมิใหเ้กษตรกรในพืน้ทีศ่นูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ	ปลกูจำานวน	30	ราย	พบวา่พนัธุข์า้ว	

ทั้งสองพันธุ์เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร	 ให้ผลผลิตสูงสุดที่	 426	 กิโลกรัมต่อไร่	 และเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว	

ดังกล่าวไว้เป็นเชื้อพันธุ์สำาหรับปลูกในฤดูนาปี	พ.ศ.	2565	ต่อไป

2.	 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสบเมย	ไดน้ำาองคค์วามรูเ้รือ่งการลดรอบพืน้ทีป่ลกูขา้วไร่	ดว้ยวธิกีาร	

cut	and	fill	มาใชป้รบัใชเ้พือ่ลดรอบการปลกูขา้วไรใ่นฤดนูาป	ีพ.ศ.	2564	เปน็ปแีรก	ขา้วพนัธุท์ดสอบ	คอื	พนัธุเ์ลา่ทหูยา		

ใหผ้ลผลติขา้วไรท่ี	่850	กโิลกรมัตอ่ไร	่เปน็ทีพ่งึพอใจของเกษตรกร	และเกษตรกรเริม่ใหค้วามสนใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นพืน้ที่

ปลูกข้าวไร่ให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดมากขึ้น

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อยกระดับหรือเพิ่มมูลค่าข้าว

	 	 2)	 ทดสอบและคัดเลือกพันธ์ุข้าวนาท้องถ่ินท่ีทนต่อแมลงบ่ัวพ้ืนท่ีสูงท่ีความสูงของพ้ืนท่ีต่างกัน

	 	 3)	 ทดสอบและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อรองรับงานส่งเสริมของเกษตรกร	

	 	 	 ในการปลูกและจำาหน่ายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้

	 	 4)	 ทดสอบและคดัเลอืกพนัธุข์า้วทอ้งถิน่ทีม่คีณุลกัษณะทนใชน้้ำานอ้ย	เพือ่รองรบัหากเกดิภาวะฝนแลง้

	 	 5)	 ทดสอบและปรบัปรงุเครือ่งปลกูขา้วแบบกึง่อตัโนมตัใิหม้ปีระสทิธภิาพการทำางาน	อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	90		

	 	 	 ภายใต้ข้อจำากัดการทำางานของเครื่องปลูก

	 1.2	 การนำาเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ

	 	 เผยแพรบ่ทความทางวชิาการผลงานวจิยัดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนกิสข์อง	สวพส.	ในชอ่งทางตา่งๆ	และนำาเสนอ	

ผลงานวิจัยในการอบรมระดับนานาชาติ	เช่น	APO

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 2.1	 ในฤดูนาปี	 พ.ศ.	 2564	 เกษตรกรนำาองค์ความรู้วิธีการคัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์		

ตรงตามพันธุ์ไปปฏิบัติติจริง	13	พื้นที่	25	ชุมชน	เกษตรกรจำานวน	80	ราย

	 2.2	 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่น	 (ข้าวไร่)	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่		

ถ้ำาเวียงแก	และสะเนียน	ประกอบด้วย	3	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	สมาชิกกลุ่มจำานวน	30	ราย	มีการจำาหน่ายผลผลิตพันธุ์

ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการในรูปของข้าวเปลือก	 ในรูปข้าวสาร	 และผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง	 สร้างรายได้แก่

เกษตรกรประมาณ	1,780,000	บาท
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 5. โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง

การทำาการเกษตรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยน้ำาฝน	 มีการเพาะปลูกพืชไร่หลากหลายชนิด		

โดยมกีารปลกูขา้วเปน็พชือาหารหลกั	และยงัมกีารปลกูพชืไรช่นดิอืน่ๆ	เพือ่บรโิภคและสรา้งรายได	้อาท	ิขา้วโพด	ถัว่	งา		

พชืไรส่ำาคญัอกีหนึง่ชนดิทีม่ลูนธิโิครงการหลวงมกีารสง่เสรมิปลกูและสรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกร	คอื	งาหอม	หรอืงาขีม้อ้น		

เป็นพืชที่มีน้ำามันในเมล็ดอยู่ระหว่าง	 27–34	 เปอร์เซ็นต์	 และมีปริมาณโอเมก้า	 3	 และโอเมก้า	 6	 ในปริมาณที่สูง	

เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำามันที่ปลูกในประเทศไทย	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2561	 มีปริมาณการรับซื้อ	 2.1	 ตัน	 คิดเป็นมูลค่า	

185,300	บาท	ปัจจุบันเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงใช้เมล็ดงาหอมพันธ์ุพ้ืนเมืองท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร	

จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผลผลิตงาหอมต่ำาอยู่ระหว่าง	80–100	กิโลกรัมต่อไร่	เมื่อเทียบกับผลผลิตงาหอมทางการค้า	

ที่ให้ผลผลิตสูงถึง	200–250	กิโลกรัมต่อไร่	จากการคัดเลือกพันธุ์งาหอมระหว่างปี	พ.ศ.	2561–2563	พบว่าพันธุ์งาหอม	

ที่รวบรวมจากแหล่งปลูกในภาคเหนือตอนบนจำานวน	54	สายพันธุ์	สามารถคัดเลือกได้เหลือ	5	สายพันธุ์	โดยใช้เกณฑ์

การคดัเลอืกจากผลผลติ	น้ำาหนกั	1,000	เมลด็	ปรมิาณและคณุภาพของน้ำามนั	ในป	ีพ.ศ.	2564	จงึทำาการเกบ็ขอ้มลูและ

คัดเลือกต่อเนื่องในรุ่นที่	 3	และทดสอบพันธุ์งาหอมในแปลงร่วมกับเกษตรกร	 เพื่อให้ได้สายพันธุ์งาหอมที่มีศักยภาพ

การผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี

นอกจากนี้	 พื้นที่สูงของประเทศไทยยังเป็นแหล่งความหลากหลายของพันธุ์พืชไร่ชนิดอื่นๆ	 ที่สำาคัญ	 ได้แก่		

พืชตระกูลถั่วพื้นเมือง	ลูกเดือย	และข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมือง	(ข้าวโพดเทียน)	ซึ่งพืชทั้ง	3	ชนิด	ถือว่าเป็นพืชอาหาร

ชนดิหนึง่ของชมุชนบนพืน้ทีส่งู	มกีารใชป้ระโยชนใ์ชส้อยภายในครวัเรอืน	และเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุส์บืทอดกนัมารุน่สูรุ่น่		

จึงทำาให้เกิดการถดถอยทางพันธุกรรมพืชและสูญพันธุ์	 สำาหรับพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูงเป็นพืชที่มีการใช้ประโยชน์

หลากหลาย	 เช่น	 การบริโภคฝักสด	 เมล็ดแห้ง	 การใช้ประโยชน์ในการบำารุงดิน	 โดยการปลูกร่วมกันในระบบการปลูก

ข้าวไร่ของชุมชนกะเหรี่ยง	นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชและมีสารอาหารสำาคัญ	เช่น	วิตามิน	A,	C,	

Fe,	Zn	และ	Ca	เป็นต้น

ดังนั้นในปี	 พ.ศ.	 2564	 จึงทำาการทดสอบสายพันธุ์งาหอมในระดับแปลงเกษตรกรเพื่อประเมินศักยภาพพันธุ	์

ที่มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 รวมทั้งทำาการเก็บข้อมูลต่อเนื่องในการปลูกทดสอบถั่วพื้นเมือง		

ลูกเดือย	 และข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมือง	 ตลอดจนศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว	

เพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุ์พืชพื้นเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อคัดเลือกพันธุ์งาหอมที่มีผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูงในระดับแปลงของเกษตรกร

2.	 เพื่อสำารวจและคัดเลือกถั่วพื้นเมือง	และข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

3.	 เพื่อสำารวจและคัดเลือกลูกเดือยบนพื้นที่สูงสำาหรับใช้ประโยชน์และสร้างรายได้

4.	 เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง

1. กิจกรรมที่ 1 ก�รคัดเลือกพันธุ์ง�หอมที่มีผลผลิตและคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสูงในระดับแปลงของเกษตรกร
	 การทดลองคัดเลือกพันธุ์งาหอม	 (งาขี้ม้อน)	 ใน	 5	 พื้นที่	 ปลูกทดสอบงาหอมจำานวน	 5	 สายพันธุ์	 ได้แก่		

สายพันธุ์	MH8,	MH9,	NAN4,	NAN8	และ	PA3	พบว่าผลผลิตของงาหอมสายพันธุ์	NAN8	ให้ผลผลิตสูงเกือบทุกพื้นที่	

มีผลผลิตอยู่ระหว่าง	70.27–177.35	กิโลกรัมต่อไร่	และรองลงมาคือสายพันธุ์	MH9	มีผลผลิตระหว่าง	56.58–162.78	

กโิลกรมัตอ่ไร	่ซึง่ทัง้	2	สายพนัธุ	์เมือ่ปลกูในพืน้ทีข่องเกษตรกรและมกีารดแูลรกัษาตามแบบของเกษตรกร	จะใหผ้ลผลติ	

น้อยกว่าการปลูกทดลองในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ	ซึ่งสายพันธุ์	NAN8	และ	MH9	ปลูกที่สถานีฯ	มีผลผลผลิต	

245.24	และ	236.41	กิโลกรัมต่อไร่	โดยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจะนำาไปพิจารณาให้การขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อให้เกษตรกร

มีพันธุ์ที่มีคุณภาพ	 มีจำานวน	 4	 สายพันธุ์	 คือ	 งาดอ	 พันธุ์	 CR10	 งากลางมีจำานวน	 2	 สายพันธุ์	 คือ	 NAN8	 และ		

MH9	และงาปี	คือ	DOA9
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2. กิจกรรมที่ 2 ก�รทดสอบและคัดเลือกถั่วพื้นเมืองที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รลักษณะท�งสัณฐ�นวิทย�
	 เก็บเกี่ยวผลผลิต	 และบันทึกลักษณะลำาต้น	 ฝัก	 และลักษณะเมล็ดถั่วพื้นเมือง	 จำานวน	 50	 สายพันธุ์		

ที่รวบรวมได้จากพื้นที่ต่างๆ	 ใน	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 น่าน	 และตาก	 ผลการจำาแนก

ชนิดของพืชตระกูลถั่วสามารถจำาแนกได้ทั้งหมด	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 Vigna umbellata,	 Vigna unguiculata,	 Lablab 

purpureus,	 Psophocarpus tetragonolobus,	 Pisum sativum,	 Phaseolus lunatus	 และ	 Phaseolus vugaris	

จากนั้นนำามาปลูกและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา	 ประกอบด้วย	 ลักษณะทรงพุ่ม	 สีลำาต้น	 สีใบ	 ลักษณะใบ		

สีข้อ	 สีปล้อง	 สีดอก	 ลักษณะช่อดอก	 จำานวนช่อดอก	 ลักษณะการติดฝัก	 เส้นลายบนฝัก	 สีฝัก	 ลักษณะฝัก		

ความกว้าง–ยาวฝัก	จำานวนเมล็ดต่อฝัก	สีเมล็ด	อายุออกดอก	และอายุเก็บเกี่ยว

	 ข้อมูลทางโภชนาการของเมล็ดถั่วพื้นเมือง
	 •	จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต	 กากใย	 พลังงาน	 ไขมันรวม	 โปรตีน	

และธาตุเหล็ก	ผลการวิเคราะห์	พบว่า

	 •	คารโ์บไฮเดรต	พบระหวา่ง	50.48–62.69	เปอรเ์ซน็ต์	มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	57.35	เปอรเ์ซน็ต์	และพบนอ้ยทีส่ดุ

ในตัวอย่าง	CM11	และมากที่สุด	NAN9

	 •	กากใย	(Fiber)	พบระหว่าง	9.9–15.57	เปอร์เซ็นต์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	12.39	เปอร์เซ็นต์	และพบน้อยที่สุด

ในตัวอย่าง	TAK7	และมากที่สุด	CR5

	 •	พลงังาน	(Energy)	พบระหวา่ง	347.03–361.50	กโิลแคลอรตีอ่	100	กรมั	มคีา่เฉลีย่เทา่กบั	352.40	กโิลแคลอรี

ต่อ	100	กรัม	และพบน้อยที่สุดในตัวอย่าง	CM20	และมากที่สุด	NAN9

	 •	ไขมันรวม	(Fat)	พบระหว่าง	1.03–2.52	เปอร์เซ็นต์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.92	เปอร์เซ็นต์	และพบน้อยที่สุด

ในตัวอย่าง	CM20	และมากที่สุด	TAK5

	 •	โปรตีน	 พบระหว่าง	 20.81–35.53	 เปอร์เซ็นต์	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 26.42	 เปอร์เซ็นต์	 และพบน้อยที่สุด

ในตัวอย่าง	CM11	และมากที่สุด	NAN9

	 •	ธาตุเหล็ก	พบระหว่าง	4.51–7.7	เปอร์เซ็นต์	มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	6.03	เปอร์เซ็นต์	และพบน้อยท่ีสุดในตัวอย่าง	

TAK10	และมากท่ีสุด	NAN9

o	แปลงทดสอบพันธ์ุ
	 งาหอม

ลักษณะดอกของถั่ว	Vigna umbellata

o	การเก็บตัวอย่าง
	 งาหอมในแปลง
	 ของเกษตรกร

ลักษณะดอกของถั่ว	Vigna unguiculata
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3. กิจกรรมที่ 3 ก�รทดสอบคัดเลือกลูกเดือยบนพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์และสร้�งร�ยได้
	 ผลผลติลกูเดอืยและองคป์ระกอบผลผลติ	จำานวน	13	สายพนัธุ์	พบวา่ความสงูตน้มคีวามสงูเฉลีย่อยูร่ะหวา่ง	

82.5–155.8	เซนติเมตร	สายพันธุ์เดือยขบ	(ดำา)	เชียงราย	มีความสูงกอสูงที่สุด	จำานวนต้นต่อกอเฉลี่ย	เท่ากับ	5	หน่อ

ต่อกอ	 สีของแผ่นใบเป็นสีเขียว	 สีของกาบใบและสีของปล้องเป็นสีแดง	 มีลักษณะเมล็ด	 2	 ลักษณะ	 คือ	 เปลือกหุ้ม	

สีน้ำาตาลเข้มและสีน้ำาตาลอ่อน	ลักษณะเมล็ดลูกเดือยขาวพบมีลักษณะที่หลากหลายที่สุด	พบ	4	ลักษณะ	เดือยขบดำา	

มีน้ำาหนักเมล็ดต่อกอมากที่สุด	เท่ากับ	139.2	เมล็ดต่อกอ	นอกจากนี้น้ำาหนัก	100	เมล็ด	พบระหว่าง	5.10–45.06	กรัม	

เดือยขบขาวมีน้ำาหนักมากที่สุด

ลูกเดือยประดับ ลูกเดือยขบ

4. กิจกรรมที่ 4 ก�รทดสอบและคัดเลือกข้�วโพดข้�วเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร
	 ทดสอบและคดัเลอืกขา้วโพดขา้วเหนยีวพืน้เมอืงทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการสงูในปี	พ.ศ.	2564	ซึง่รวบรวมพนัธุ	์

จำานวน	 37	 พันธุ์	 จากแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 น่าน	 แม่ฮ่องสอน	 และเลย	 เก็บข้อมูลความสูงและ	

สีของเมล็ดข้าวโพด	พบว่ามีสีขาว	สีครีม	สีเหลือง	และสีม่วง

o	ข้าวโพดข้าวเหนียว
พื้นเมือง

5. กิจกรรมที่ 5 ก�รศึกษ�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�กธัญพืช และพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง
	 จากการสำารวจตลาด	พบวา่ปจัจบุนัความนยิมบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพมกีระแสเพิม่มากขึน้	มทีัง้การบรโิภค

โปรตนีจากพชื	เชน่	Plant-Based	Protein	รวมถงึ	Plant-Based	Diet	ทีน่ยิมบรโิภคอาหารจากพชืเปน็หลกั	จงึเปน็โอกาส	

ในการพัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย	 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร	

บนพืน้ทีส่งู	ภายใตก้ารปลกูและการจดัการทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	และทางโครงการไดท้ำาผลผลติภณัฑต์น้แบบ	4	ชนดิ		

ได้แก่	 แครกเกอร์	 (เมล็ดเจียและงาขี้ม้อน)	 ซีเรียลบาร์	 (เมล็ดเจียและงาขี้ม้อน)	 ไอศกรีมธัญพืช	 และโยเกิร์ตธัญพืช		

(รสธรรมชาติ)
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o	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ตลาดกลุ่ม	
ผู้รักสุขภาพ

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 สายพันธุ์งาหอมที่เตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์	 จำานวน	 4	 สายพันธุ์	 ได้แก่	 งาดอ	 คือพันธุ์	 CR10	 งากลาง	

จำานวน	2	สายพันธุ์	คือ	NAN8	และ	MH9	งาปี	คือ	DOA9

2.	 ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลโภชนาการของลูกเดือย	ข้าวโพดข้าวเหนียว	และถั่วพื้นเมือง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 สายพันธุ์งาหอมที่เตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์	จำานวน	4	สายพันธุ์

2.	 ขอ้มลูผลผลติและขอ้มลูโภชนาการของลกูเดอืย	ขา้วโพดขา้วเหนยีว	และถัว่พืน้เมอืง	เพือ่ตอ่ยอดในการคดัเลอืก	

ในรุ่นต่อไปในปี	2565

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	คือ	ข้อมูลลักษณะลำาต้น	ผลผลิต	

และขอ้มลูโภชนาการของลกูเดอืย	ขา้วโพดขา้วเหนยีว	และถัว่พืน้เมอืง	เพือ่ตอ่ยอดในการคดัเลอืกในรุน่ตอ่ไปในป	ี2565

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 การจัดทำาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบบทความลงเว็บไซต์ของสถาบันเรื่อง	ถั่วบนพื้นที่สูง	

สู่อาหารแห่งอนาคต
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 6. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า 
  โครงการหลวง

กาแฟอราบิก้าเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นรายได้	 การปลูก

และผลิตกาแฟอราบิก้าให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพนั้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่มีผลคุณภาพและราคา	เช่น	สายพันธุ์

ที่ให้รสชาติดี	 มูลนิธิโครงการหลวงและ	 สวพส.	 จึงได้รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์กาแฟ	

ของโครงการหลวงที่ให้ผลผลิตดีและรสชาติเป็นเอกลักษณ์	เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการตลาด	นอกจากนี้

การปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงเป็นการปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากร	ธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	จึงต้องมีการจัดการ

ระบบเพือ่ใหก้าแฟสามารถเจรญิเตบิโต	มปีรมิาณและผลผลติทีด่	ีรวมถงึมกีารจดัการระบบภายในสวนใหเ้กดิประโยชน	์

ในการใช้พื้นที่สูงสุดตามบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง	 และในปัจจุบันตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าจากกาแฟอราบิก้า	

มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง	จงึตอ้งมกีารวจิยัสารประกอบทีส่ำาคญัเพือ่ใชใ้นการผลติกาแฟเพือ่สขุภาพ	ทัง้จากสารประกอบ	

ท่ีอยู่ในเมล็ดกาแฟดิบ	หรือศึกษาวิธีการเพ่ิมสารประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้มากข้ึน	รวมถึงการสกัดสารประกอบ

ทีม่ปีระโยชนจ์ากสว่นเหลอืใชจ้ากกระบวนการแปรรปูกาแฟเพือ่นำามาพฒันาเปน็ผลติภณัฑเ์พิม่มลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑ์

กาแฟของโครงการหลวงใหม้ากยิง่ขึน้	วตัถปุระสงคข์องโครงการ	ประกอบดว้ย	(1)	เพือ่คดัเลอืกสายพนัธุก์าแฟอราบกิา้	

คุณภาพของโครงการหลวง	 (2)	 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์กาแฟในพื้นที่ความสูงต่างกัน	 3	 ระดับ		

(3)	เพือ่ศกึษาระบบการผลติกาแฟทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	(4)	เพือ่ศกึษา	

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงรูปแบบใหม่	 เสริมสารสกัดจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี	

การแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ	 (5)	 เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารประกอบพันธะเชื่อมจากเมล็ดกาแฟ	

อราบกิา้ดบิโครงการหลวง	และ	(6)	เพือ่ศกึษาและพฒันาผลติภณัฑจ์ากผลพลอยไดเ้หลอืทิง้จากกระบวนการผลติกาแฟ		

ผลการดำาเนินงานสรุปดังนี้

1. โครงก�รย่อยที่ 1 ก�รคัดเลือกส�ยพันธุ์ก�แฟคุณภ�พและก�รศึกษ�ระบบก�รปลูกก�แฟที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

	 1.1	 การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวง
	 	 คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟคุณภาพ	ชุดที่	 1	 (ปลูกปี	2557)	สามารถคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีการเจริญ

เติบโตดี	ให้ผลผลิตสูง	และมีคุณภาพด้านการชิมที่ดีเยี่ยม	จำานวน	4	สายพันธุ์	ได้แก่	พันธุ์อ่างขาง	(AK)	เบอร์	A5/A7/

A10	พันธุ์อินทนนท์	(IN)	เบอร์	A42/A58	พันธุ์ตีนตก	(TT)	เบอร์	B1/B4/B9/B19	และพันธุ์ป่าเมี่ยง	(PM)	เบอร์	B27/

B29/B36/B40

	 	 การเจริญเติบโตต้นกาแฟ	 ในชุดที่	 2	 (ปลูกปี	 2560)	 จำานวน	 4	 แหล่งพันธุ์	 (แม่ลาน้อย	 ห้วยน้ำาขุ่น		

ห้วยส้มป่อย	และวาวี)	พบว่ากาแฟจากแหล่งพันธุ์แม่ลาน้อย	(MLN)	มีการเจริญเติบโตดีที่สุด	เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย	

33.58	มิลลิเมตร	ความสูงเฉลี่ย	142.5	เซนติเมตร	และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย	155.7	เซนติเมตร	และมีน้ำาหนักผลสด

เฉลี่ยต่อต้นสูงที่สุด	2,428	กรัม	ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านรสชาติ	พบว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนคุณภาพดีเยี่ยม

o	ตัวอย่างกาแฟผลสด	ชุดที่	2	
แหล่งพันธุ์แม่ลาน้อย	(MLN)
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	 1.2	 การขึ้นทะเบียนพันธุ์กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง	จำานวน	2	สายพันธุ์
	 	 1)	 สายพันธุ์กาแฟเบอร์	A5	จากแหล่งพันธุ์อ่างขาง

	 	 	 พันธุ์อ่างขาง	 AK-A5	 เป็นกาแฟอราบิก้าในกลุ่มสายพันธุ์	 P88	 (Progeny	 88)	 ที่เป็นลูกผสมของ

พันธุ์คาทูรา	X	HDT–CIFC1343	ต้นกำาเนิดจากประเทศโคลอมเบีย	ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่ม	R	คือมีความต้านทานโรคราสนิม		

(Rust	 resistance)	 ได้ดีถึง	 22	 เชื้อสาย	 จากทั้งหมด	 30	 เชื้อสาย	 ขณะเดียวกันก็ต้านทานต่อโรคที่เกิดกับผลกาแฟ		

(Coffee	 Berry	 Disease:	 CBD)	 อันเกิดจากเชื้อรา	Colletotrichum coffeanum	 นำามาปลูกทดสอบที่สถานีวิจัยและ

ศนูยฝ์กึอบรมการเกษตรทีส่งูขนุชา่งเคีย่น	และสถานทีดลองเกษตรทีส่งูหนองหอย	ลกัษณะประจำาพนัธุท์างพฤกษศาสตร์

ของพันธุ์โปรจินี	 88	 (P88)	 ลักษณะทรงพุ่ม	 ใบหนากว้าง	 สีเขียวเข้ม	 ติดผลดก	 ผลค่อนข้างใหญ่	 มียอดอ่อนสีแดง		

มลีกัษณะทรงตน้ทีด่	ีขนาดเมลด็กาแฟสารหรอืเมลด็กาแฟดบิ	(green	coffee)	มขีนาดใหญแ่ละใหผ้ลผลติสงู	จากการคดัเลอืก	

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรท์ีด่ขีองตน้	ผล	รวมถงึการใหผ้ลผลติ	ทัง้หมด	240	ตน้	คดัเลอืกได	้37	ตน้	ทีม่กีารเจรญิเตบิโตด	ี	

ให้ผลผลิตสูง	 นำามาวิเคราะห์คุณภาพด้านการชิม	 (Cupping)	 พบว่าพันธุ์อ่างขาง	 AK-A5	 ผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย	 2	 ปี		

ได้	 3,815	 กรัม	 (2560–2561)	 และมีคุณภาพด้านการชิมที่ดีเยี่ยม	 80.00	 และ	 80.75	 ตามลำาดับ	 ตามเกณฑ์ของ		

Specialty	Coffee	Association	of	America	(SCA)	(ดงัตาราง)	ขยายเพิม่จำานวนพนัธุอ์า่งขาง	AK-A5	ดว้ยวธิกีารเพาะเมลด็		

ได้จำานวน	1,200	ต้น	พบว่ามีความสม่ำาเสมอและมีความคงตัวของพันธุ์	จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า	อาร์พีเอฟ-ซี	3	(RPF-C3)

	 	 2)	 สายพันธุ์เบอร์	A42	จากแหล่งพันธุ์อินทนนท์

	 	 	 สายพันธุ์	 IN-A42	 เป็นกาแฟอราบิก้าสายพันธุ์ดั้งเดิม	 ปลูกในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์		

โดยนำาตน้พนัธุม์าจากสถานวีจิยัโครงการหลวงแมห่ลอด	ตน้แมพ่นัธุม์ลีกัษณะทรงพุม่	ใบหนากวา้ง	สเีขยีวเขม้	ตดิผลดก		

ผลสีแดงเข้ม	ขนาดผลค่อนข้างใหญ่	มียอดอ่อนสีแดง	 เก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์อายุ	12	ปี	จากการคัดเลือกลักษณะ	

ทางพฤกษศาสตร์ที่ดีของต้น	ผล	รวมถึงการให้ผลผลิต	ทั้งหมด	200	ต้น	ได้จำานวน	33	ต้น	ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก		

นำามาวิเคราะห์คุณภาพทางด้านรสชาติต่อ	 พบว่าสายพันธุ์	 IN-A42	 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย	 2	 ปี	 4,030	 กรัมต่อต้น		

(2560–2561)	และคณุภาพดา้นการชมิ	(Cupping)	ทีด่เียีย่ม	80.00	และ	81.75	ตามลำาดบั	ตามเกณฑข์อง	Specialty	Coffee		

Association	of	America	(SCA)	และขยายพนัธุเ์พิม่จำานวนดว้ยวธิกีารเพาะเมลด็	จำานวน	1,200	ตน้	พบวา่มคีวามสม่ำาเสมอ	

และมีความคงตัวของพันธุ์	จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า	อาร์พีเอฟ-ซี	4	(RPF-C4)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟอราบิก้า	AK-A5
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	 1.3	 ทดสอบการเจริญเติบโตสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวงที่ระดับความสูงต่างกัน	3	ระดับ
	 	 การเจรญิเตบิโตสายพนัธุก์าแฟคณุภาพโครงการหลวง	(ตน้แมพ่นัธุ	์จำานวน	5	สายพนัธุ)์	ทีร่ะดบัความสงู	

ต่างกัน	 ซึ่งได้แก่	 ระดับความสูง	 850	 เมตร	 (ต่ำา)	 ศูนย์ฯ	 ป่าเมี่ยง	 พบว่ากาแฟเบอร์	 A42	 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด		

มเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลำาตน้เฉลีย่	6.89	มลิลเิมตร	ความสงูของตน้เฉลีย่	40.3	เซนตเิมตร	และความกวา้งทรงพุม่เฉลีย่	41.6	

เซนตเิมตร	ในระดบัความสงู	1,150	เมตร	(กลาง)	ศนูยฯ์	แมป่นูหลวง	พบวา่ตน้กาแฟเบอร์	A58	มกีารเจรญิเตบิโตดทีีส่ดุ	

มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำาต้นเฉลี่ย	11.05	มิลลิเมตร	ความสูงของต้นเฉลี่ย	43.5	เซนติเมตร	และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย		

46.6	เซนติเมตร	และที่ระดับความสูง	1,400	เมตร	(สูง)	สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	พันธุ์เบอร์	A42	มีการเจริญเติบโต	

ดกีวา่เบอรอ์ืน่ๆ	วดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางลำาตน้เฉลีย่	8.61	มลิลเิมตร	ความสงูของตน้เฉลีย่	40.6	เซนตเิมตร	และความกวา้ง	

ทรงพุ่มเฉลี่ย	48.6	เซนติเมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟอราบิก้า	AK-A5

o	แปลงทดสอบการเจริญเติบโต
สายพันธุ์กาแฟคุณภาพ
โครงการหลวงที่สถาน	ี
เกษตรหลวงอ่างขาง

o	แปลงทดสอบการเจริญเติบโต
สายพันธุ์กาแฟคุณภาพ
โครงการหลวง		
ศูนย์ฯ	แม่ปูนหลวง

o	แปลงทดสอบการเจริญเติบโต
สายพันธุ์กาแฟคุณภาพ
โครงการหลวง	
ศูนย์ฯ	ป่าเมี่ยง
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o	แปลงปลูกกาแฟระบบ
	 กลางแจง้	(แปลงเดมิเกษตรกร)

o	แปลงปลูกกาแฟร่มเงา	
	 (จัดการสวนด้วยองค์ความรู้

ของ	สวพส.)

o	เมล็ดกาแฟเสริมสารสกัดคั่ว
ที่ระดับต่างๆ	 (ก)	คั่วอ่อนมาก	
(ข)	คั่วอ่อน	(ค)	คั่วกลาง

	 (ง)	คั่วเข้ม	และ	(จ)	คั่วเข้มมาก

	 1.4	 การศกึษาและจดัทำาตน้ระบบการปลกูและผลติกาแฟทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีโ่ครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

	 	 วิเคราะห์ข้อมูลระบบการปลูกและการผลิตกาแฟพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ	 แม่สลอง	 มีระบบ	

การปลกูกาแฟหลกัๆ	3	ระบบ	ไดแ้ก	่(1)	ระบบการปลกูกาแฟรว่มกบัไมผ้ล	เชน่	เชอรีด่อย	บว๊ย	พลบั	คดิเปน็	58	เปอรเ์ซน็ต	์

และมผีลตอบแทนการปลกูกาแฟตอ่ไรเ่ฉลีย่	14,700	บาท	(2)	ระบบการปลกูกาแฟรว่มกบัไมป้า่	เชน่	กอ่ดอ่ย	สนสามใบ		

คดิเปน็	25	เปอรเ์ซน็ต	์และมผีลตอบแทนการปลกูกาแฟตอ่ไรเ่ฉลีย่	9,250	บาท	และ	(3)	ระบบการปลกูกาแฟแบบกลางแจง้		

คดิเปน็	17	เปอรเ์ซน็ต	์และมผีลตอบแทนการปลกูกาแฟตอ่ไรเ่ฉลีย่	9,150	บาท	สว่นในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูฯ	วาว	ี	

มี	 3	 ระบบ	 ได้แก่	 (1)	 ระบบการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผล	 เช่น	พีช	อาโวคาโด	แมคคาเดเมีย	คิดเป็น	50	 เปอร์เซ็นต์		

และมีผลตอบแทนการปลูกกาแฟต่อไร่เฉลี่ย	 14,400	 บาท	 (2)	 ระบบการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ป่า	 กางขี้มอด	 คิดเป็น	

25	เปอร์เซ็นต์	และมีผลตอบแทนการปลูกกาแฟต่อไร่เฉลี่ย	9,360	บาท	และ	(3)	ระบบการปลูกกาแฟแบบกลางแจ้ง	

คิดเป็น	25	เปอร์เซ็นต์	และมีผลตอบแทนการปลูกกาแฟต่อไร่เฉลี่ย	8,050	บาท

2 โครงก�รย่อยที่ 2 ก�รเพิ่มคุณค่�และมูลค่�ก�แฟอร�บิก้�โครงก�รหลวงเพื่อสุขภ�พ
	 2.1	 การศึกษาเอกลักษณ์ทางกลิ่นรสของกาแฟอราบิก้าเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ
	 	 พบว่าเมล็ดกาแฟคั่วที่ผ่านการเสริมสารสกัดที่ระดับการคั่วอ่อน	กลาง	เข้ม	อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก	

และเป็นเกรด	 Specialty	 ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ	 ตามวิธี	 SCAA-Cupping	 และเมล็ดกาแฟคั่วอ่อน	

	 	 ที่ผ่านการเสริมสารสกัดมีคะแนนมาตรฐานสูงที่สุด	 รวมถึงกลิ่น	 กลิ่นรส	 และรสชาติ	 เป็นที่ยอมรับ	

ของผู้ทดสอบเชี่ยวชาญด้านกาแฟ	 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้บริโภคทั่วไป	 พบว่าผลิตภัณฑ์กาแฟ	

เสริมสารสกัดที่คั่วอ่อนมีคะแนนความชอบของคุณลักษณะต่างๆ	ในระดับชอบปานกลาง
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	 2.2	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงหน้าที่สารประกอบพันธะเชื่อม
	 	 ได้ข้อสรุปว่า	 ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมจากพืชซึ่งมีสารประกอบพันธะเชื่อมจากเมล็ดกาแฟดิบ	 มีปริมาณ	

ฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชัน	DPPH	เพิ่มขึ้น	แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ครีมเทียมจากพืชไม่สามารถ

ละลายในกาแฟร้อนได้	 จึงทำาการเปลี่ยนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียม	 เป็นผลิตภัณฑ์สารประกอบพันธะเชื่อม	

แบบผงชงละลาย	ซึง่มคีวามสามารถในการตา้นออกซเิดชนั	และเปน็	Food	antioxidative	agent	โดยสามารถนำาไปใชส้ำาหรบั

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ	เช่น	กาแฟดำา	ชาเขียว	ชาไทย	น้ำาผักและน้ำาผลไม้	เป็นต้น

	 2.3	 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ

	 	 พบว่าปริมาณน้ำามันกากกาแฟท่ีเหมาะสม	ร้อยละ	7		

โดยมวล	มีความเหมาะสมสำาหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก	

เนื่องจากมีความชอบด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแต่ละ

คุณลักษณะดีที่สุด	 มีความคงตัวของอิมัลชันดี	 และมีปริมาณ	

สารคาเฟสตอลและคาห์วีออลสูง

	 2.4	 การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสสำาหรับวัสดุกรองกาแฟจากกากกาแฟ
	 	 สภาวะทีเ่หมาะสมในการเตรยีมเยือ่กากกาแฟ	ความเขม้ขน้ดา่ง	ไดแ้ก	่โซเดยีมไฮดรอกไซด	์ความเขม้ขน้

ร้อยละ	 2.5	 โดยมวลต่อปริมาตร	 เนื่องจากได้ผลผลิตเยื่อสูงที่สุด	 ในการปรับสภาพเยื่อกากกาแฟก่อนการฟอกเยื่อ	

ดว้ยกรดเปอรอ์ะซติกิ	ความเขม้ขน้รอ้ยละ	25	โดยปรมิาตร	ไดแ้ก	่อณุหภมู	ิ60	องศาเซลเซยีส	เปน็เวลา	1.5	ชัว่โมง	และ	

ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีเหมาะสมในการฟอกเย่ือกากกาแฟ	 ได้แก่	 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 ความเข้มข้น

ร้อยละ	20	โดยมวล

o	ลักษณะของกาแฟ	
	 เม่ือทำาการละลายต้นแบบผลิตภัณฑ์
	 ครีมเทียมที่ผลิตได้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกล่ินปากในรูปแบบนาโนอิมัลชัน

เยื่อกากกาแฟที่ผ่านการฟอกเยื่อ	โดยใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

(ก)	ร้อยละ	10 (ข)	ร้อยละ	15 (ค)	ร้อยละ	20
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ข้อมูลสายพันธุ์กาแฟและข้อมูลการเจริญเติบโตของสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวง	จำานวน	1	เรื่อง

2.	 ข้อมูลการศึกษาระบบการปลูกและผลิตกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวง	ปีที่	1	จำานวน	1	เรื่อง

3.	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ	1	ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ	 สวพส.	 มีสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวงสำาหรับปลูก

และผลิต	 ภายใต้ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพ

เพื่อจำาหน่าย	และเกิดความยั่งยืนต่อการผลิตกาแฟของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 นำาข้อมูลสายพันธ์ุกาแฟและข้อมูลการเจริญเติบโตของสายพันธ์ุกาแฟคุณภาพโครงการหลวง	 ไปต่อยอด	

	 	 	 ในการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพเพิ่มเติมจากปี	2564	อีกอย่างน้อย	2	สายพันธุ์

	 	 2)	 ต่อยอดด้วยการจัดทำาผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ	 สำาหรับทดสอบ	

	 	 	 ความพึ่งพอใจของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลกาแฟโครงการหลวง

	 1.2	 การนำาเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ	การนำาเสนอผลการวิจัยประจำาปีของ	สวพส.	และ

มูลนิธิโครงการหลวง

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 2.1	 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย	 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กาแฟอราบิก้า	

ของ	สวพส.	1	ครั้ง	ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์

	 2.2	 การจดัทำาสือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากงานวจิยั	เอกสารประกอบการใชป้ระโยชนส์ำาหรบัสายพนัธุก์าแฟ

อราบิก้าโครงการหลวง	2	สายพันธุ์

3.	 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์	 (ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณฑ์กาแฟสุขภาพ)	 ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง	และยื่นจดทรัพย์สิน	

ทางปญัญาเพือ่คุม้ครองผลงานวจิยัของสถาบนั	จำานวน	1	รายการ	ไดแ้ก	่สายพนัธุก์าแฟอราบกิา้	RPF-C3	และ	RPF-C4

แผ
นง

าน
ที่ 

2
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 7. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำาผึ้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นการเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		

มกีารปลกูพชื	ไมผ้ล	พชืผกั	และการเลีย้งสตัว	์ซึง่เปน็อาชพีหลกัและสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรบนพืน้ทีส่งู	ซึง่นอกจาก

การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาชีพหลักแล้ว	 การเลี้ยงผึ้งและชันโรงบนพื้นที่สูงจึงเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร

สรา้งเปน็อาชพีทางเลอืกใหมใ่นบนพืน้ทีส่งู	โดยในปจัจบุนัพบวา่เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูมกีารเกบ็น้ำาผึง้ในปา่จากผึง้หลวง

ปีละคร้ังเท่าน้ัน	แต่สามารถสร้างรายได้จากการจำาหน่ายน้ำาผ้ึงมาก	โดยมีรายได้ประมาณ	50,000	บาทต่อปี	(ธีรนาฎ,	2562)	

ปัจจุบันนโยบายของประเทศไทยส่งเสริมให้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือกและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อใช	้

ในอตุสาหกรรมตา่งๆ	เชน่	อตุสาหกรรมสิง่ทอ	เครือ่งสำาอาง	อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพ	น้ำามนัสกดั	เปน็ตน้	(สารติา	และคณะ,		

2562)	อย่างไรก็ตาม	ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตน้ำาผึ้งจากเกสรเฮมพ์	จากรายงานของ	Frangiosa	Farms	(2020)		

เป็นฟาร์มเลี้ยงผึ้งที่มีการผลิตน้ำาผึ้งจากเกสรเฮมพ์และเลี้ยงผึ้งธรรมชาติ	 พบว่าน้ำาผึ้งจากเกสรเฮมพ์มีคุณค่า	

ทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย	โดยเกสรเฮมพ์ประกอบด้วยกรดอะมิโนท้ังหมด	20	ชนิด	วิตามินบีรวม		

(niacin	riboflavin	และ	thiamine)	เบต้าแคโรทีน	กรดไขมันจำาเป็น	(โอเมก้า	3	และโอเมก้า	6)	ฟลาโวนอยด์	(Flavonoids)	

แรธ่าต	ุ(แคลเซยีม	เหลก็	แมกนเีซยีม	ฟอสฟอรสั	โพแทสเซยีม	สงักะส)ี	โปรตนี	Terpenes	วติามนิ	A	C	และ	E	นอกจากนี	้

ยังพบว่าน้ำาผึ้งจากเกสรเฮมพ์ยังมีปริมาณแคลอรีต่ำา	 21	 เปอร์เซ็นต์	 ต่อน้ำาผึ้ง	 5	 กรัม	 อีกทั้งไม่พบปริมาณ	 THC		

ที่เป็นสารเสพติดในน้ำาผึ้งอยู่เลย	ดังนั้นหากมีการเลี้ยงผึ้งร่วมกับการปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตน้ำาผึ้งเกสรเฮมพ์จะเป็นโอกาส

ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผึ้งที่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง	 ดังนั้นโครงการวิจัย	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อผลิตน้ำ�ผึ้งที่มีเอกลักษณ์ส�ม�รถสร้�งอ�ชีพและร�ยได้ 
ร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

	 การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อผลิตน้ำาผึ้งที่มีเอกลักษณ์	 โดยได้ทดสอบในพื้นที่สถานี	

เกษตรหลวงปางดะ	 อำาเภอสะเมิง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำาริน	 อำาเภอเวียงป่าเป้า		

จังหวัดเชียงราย	(ปีที่	1)	ทดสอบในแปลงเฮมพ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์	โดยปลูกเฮมพ์ระหว่างเดือนตุลาคม	2564–มกราคม	

2565	 และได้วางผึ้งและชันโรงช่วงเดือนพฤศจิกายน	 2564–มกราคม	 2565	 ผลการทดสอบพบว่า	 การเลี้ยงผึ้งและ	

ชันโรงในฤดูกาลปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์	อายุพืช	180	วัน	จะมีต้นทุนในการผลิตน้ำาผึ้งสูง	เนื่องจากพฤติกรรมผึ้ง	

จะผลิตน้ำาผึ้งช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกๆ	 ปี	 และเฮมพ์เป็นพืชที่ให้เกสรมากกว่าน้ำาหวาน	 (น้ำาอ้อย)		

การผลิตน้ำาผึ้งจึงต้องให้อาหารจากภายนอกเข้ารังแทน	 ได้แก่	 น้ำาผึ้งแท้	 หรือสารละลายน้ำาตาล	 เพื่อให้ผึ้งผลิต	

น้ำาหวานแทนน้ำาหวานจากพชืพรรณตามธรรมชาต	ิดงันัน้การผลติน้ำาผึง้ชว่งนีจ้ะทำาใหเ้กดิตน้ทนุการผลติสงู	โดยระยะเวลา	

ในการเลี้ยงผึ้ง	3	เดือน	สามารถผลิตน้ำาผึ้ง	3	กิโลกรัมต่อรัง

การเลี้ยงผึ้งและชันโรงในแปลงเฮมพ์ ลักษณะของน้ำาผึ้งเฮมพ์
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	 ผลการวิเคราะห์สารสำาคัญในน้ำาผึ้ง	 เมื่อนำาตัวอย่างน้ำาผึ้งทั้ง	 3	 ชนิด	 ไปวิเคราะห์หาสารสำาคัญ	 ได้แก่		

สาร	 Tetrahydrocannabinol	 (THC)	 และ	 Cannabidiol	 (CBD)	 ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข	 ได้กำาหนดปริมาณ	

สารเสพตดิ	THC	ไวไ้มเ่กนิ	0.1	เปอรเ์ซน็ต	์และคา่	CBD	ไมเ่กนิ	0.1	เปอรเ์ซน็ต	์พบวา่น้ำาผึง้ทัง้	3	ตวัอยา่ง	ไมพ่บสารสำาคญั	

THC	และ	CBD	เนือ่งจากการปลกูเฮมพข์องทัง้พืน้ทีป่างดะและศนูยห์ว้ยน้ำารนิ	เปน็สายพนัธุ	์RPF3	ทีม่กีารปรบัปรงุสายพนัธุ	์

ให้มีเส้นใยสูง	THC	ต่ำา	อีกทั้งไม่ใช่สายพันธุ์ที่มีสาร	CBD	สูงเช่นกัน	ทำาให้ไม่พบค่าสารสำาคัญในน้ำาผึ้ง	3	ชนิด	ทั้งนี้	

สารสำาคัญ	CBD	ในน้ำาผึ้งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะทางการแพทย์	เพราะสาร	CBD	พบเฉพาะช่อดอกเฮมพ์เพศเมีย	

เท่าน้ัน	 โดยเป็นสารท่ีไม่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท	 (Non-psychoactive)	 มีฤทธ์ิลดอาการชัก	 ต้านการอักเสบ	 และ	

ลดอาการคล่ืนไส้	 จึงได้นำาตัวอย่างน้ำาผึ้งไปจำาแนกชนิดเกสรที่พบในน้ำาผึ้ง	 โดยพบว่าน้ำาผึ้งมีปริมาณเกสรเฮมพ์		

30–35	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้ำาผึ้งจากเกสรเฮมพ์	ทั้งนี้คุณสมบัติของเกสรเฮมพ์นั้นนับว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ

มากที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ	ที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ไม่พบในอาหารที่มาจากสัตว์	และยังอุดมไปด้วยโปรตีน	

(protein)	ไขมัน	(lipids)	น้ำาตาล	(sugars)	เส้นใย	(fiber)	เกลือแร่	(mineral	salts)	กรดอะมิโน	(amino	acids)	สารประกอบฟีนอล	

(phenolic	compounds)	และวิตามิน	(vitamins)

ช่อดอกเฮมพ์ตัวเมีย เกสรเฮมพ์ในน้ำาผึ้งกำาลังขยาย	10X เกสรเฮมพ์ในน้ำาผึ้งกำาลังขยาย	40X

2. ทดสอบเทคโนโลยีก�รป้องกันศัตรูผึ้งแบบผสมผส�นร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
	 สำารวจโรคและและแมลงศัตรูของผ้ึงท่ีสำาคัญบนพ้ืนท่ีสูงใน	3	พ้ืนท่ี	ได้แก่	โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง	

สบเมย	ป่าแป๋	และปางมะโอ	พบแมลงศัตรูพืชที่สำาคัญ	4	อันดับแรก	ได้แก่	หนอนกินไขผึ้ง	ต่อหัวเสือ	แตน	และมด		

แต่ไม่พบโรคของผ้ึง	 วิธีการป้องกันศัตรูผ้ึงท่ีเหมาะสมดังน้ี	 (1)	หนอนกินไขผ้ึง	ทำาให้รวงรังผ้ึงถูกแทนท่ีด้วยไข่ของหนอนผีเส้ือ	

และกดักนิไขผึง้หรอืรวงผึง้	ทำาใหผ้ึง้ไมส่ามารถวางไขแ่ละสรา้งรงัไดท้นัตอ่การขยายประชากรผึง้ได	้วธิกีารปดิรอยแตกแยก	

ของรังรอบๆ	บริเวณที่ไม่ใช่ทางเข้าออกของผึ้งด้วยการทามูลสัตว์	ได้แก่	ขี้วัว	ขี้หมู	รอบๆ	รอยเปิดของรังไม่ให้ผีเสื้อ	

บินเข้ามาวางไข่ได้	 ส่วนรวงผึ้งหรือไขผึ้งที่ถูกทำาลายและสร้างความเสียหายมาก	 ไม่สามารถเลี้ยงภายในรังได้		

ใหต้ดัรวงผึง้ทัง้หมดเหลอืเพยีง	1–2	รวง	เพือ่ใหน้างพญาผึง้สรา้งประชากรใหม	่และนำาสว่นทีต่ดัไปเผาทำาลายนอกรงัเทา่นัน้		

(2)	ตวัตอ่หวัเสอืและแตน	เปน็แมลงศตัรทูีส่ำาคญัของผึง้โพรงเปน็ประจำาทกุป	ีตอ่หวัเสอืและแตน	เปน็แมลงเชน่เดยีวกบัผึง้		

จึงไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นได้	 เพราะจะทำาให้ผึ้งตายยกรัง	 โดยศัตรูผึ้งจะบินบริเวณรอบๆ	 รังเพื่อแอบเข้ารัง	

และทำาร้ายตัวอ่อนในระยะหนอน	 ที่สำาคัญคือนางพญาผึ้ง	 โดยตัวต่อและแตนจะมีปากในลักษณะเป็นปากกัด		

สามารถกัดทำาร้ายตัวอ่อนและนางพญาผึ้ง	หากนางพญาผึ้งตายจะทำาให้ผึ้งตายยกรัง	เพราะไม่มีนางพญาที่ทำาหน้าที่

ควบคุมกิจกรรมและควบคุมประชากรผึ้งได้อีก	วิธีการป้องกันโดยการใช้เหยื่อล่อโดยใช้แก้วพลาสติกขนาด	16	ออนซ์		

มีฝาผิดแบบโค้งตรงกลางมีรูสำาหรับให้ตัวต่อหัวเสือบินเข้า	 ใช้น้ำาผึ้งแท้เป็นเหยื่อล่อ	 เทใส่แก้วพลาสติก	 20–30	 กรัม	

เมื่อตัวต่อบินเข้ามากินน้ำาผึ้งจะจมน้ำาผึ้งและบินออกไม่ได้	 นอกจากนี้การใช้วิธีกลด้วยการใช้ไม้ตียุงไฟฟ้าหรือสวิง		

เป็นวิธีการป้องกันที่ดีแต่เป็นการยากที่เกษตรกรจะต้องเฝ้ารังไว้ตลอดเวลา	 และ	 (3)	 มด	 ซึ่งเป็นกลุ่มชนิดแมลง	

เช่นเดียวกับผึ้ง	การใช้สารเคมีฉีดพ่นจึงไม่สามารถใช้ได้	วิธีการป้องกันมดคือให้ทาน้ำามันขี้โล้รอบๆ	ขาที่ตั้งรัง	ป้องกัน

ไม่ให้มดเข้ามากัดตัวหนอนหรือตัวผึ้งได้
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3. ทดสอบต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์รูปแบบรวงน้ำ�ผึ้งสำ�เร็จรูปร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
	 ทดสอบต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์แบบรวงน้ำาผึ้งสำาเร็จรูปร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	ในพื้นที่โครงการพัฒนา

พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้	อำาเภอเชยีงดาว	จงัหวดัเชยีงใหม	่ทดสอบผึง้ในสวนลำาไยของเกษตรกร	จำานวน	50	ตน้		

ทั้งนี้ลำาไยอยู่ในระยะออกดอก	 ดอกบานร้อยละ	 5	 ซึ่งเหมาะสมกับการนำาผึ้งมาทดสอบในช่วงนี้	 ผึ้งสามารถปรับตัว

ในสภาพแวดล้อมใหม่	โดยมีการเข้าหาอาหาร	(เกสรลำาไย)	โดยวัดจากการบินเข้า–บินออก	เท่ากับ	278	และ	267	ตัว	

ต่อช่ัวโมง	อุณหภูมินอกรัง	(สภาพแวดล้อม)	เท่ากับ	25.2	องศาเซลเซียส	มีความช้ืนสัมพัทธ์	27	เปอร์เซ็นต์	ประชากรภายในรงั		

35,000–40,000	 ตัวต่อรัง	 หรือ	 8–10	 คอนต่อรัง	 ทดสอบต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์แบบรวงน้ำาผึ้งสำาเร็จรูป	 (ต่อเนื่อง	

ปีที่	2)	โดยลังประกอบด้วย	2	ชั้น	ชั้นล่างเป็นชั้นประชากรผึ้ง	จำานวน	8–10	คอน	และชั้นบนเป็นชั้นวางกล่องพลาสติก

สำาเร็จรูปจำานวน	 8–9	 คอน	 ในแต่ละคอนประกอบด้วยกล่องพลาสติกสำาเร็จรูปจำานวน	 3	 กล่อง	 เลี้ยงผึ้ง	 4	 เดือน		

(มกราคม–เมษายน	2564)	สามารถเก็บเกี่ยวน้ำาผึ้งได้	15	กล่องต่อรัง

การทามูลสัตรว์รอบรอยแตกของรัง การใช้เหยื่อล่อ การใช้น้ำามันขี้โล้	ทางรอบขาตั้งรังผึ้ง

รวงน้ำาผึ้งสำาเร็จรูปบรรจุในกล่องพลาสติก

4. ทดสอบวิธีก�รลดคว�มชื้นในน้ำ�ผึ้งที่เหม�ะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
	 ทดสอบวธิกีารลดความชืน้ในน้ำาผึง้	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้	อำาเภอเชยีงดาว		

จังหวัดเชียงใหม่	และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	คัดแยกน้ำาผึ้ง	

ทีไ่มผ่า่นมาตรฐานน้ำาผึง้	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่211)	ป	ีพ.ศ.	2543	เรือ่งความชืน้หา้มเกนิ	21	เปอรเ์ซน็ต	์	

ความหวานต่ำากว่า	 80	 องศาบริกซ์	 นำาน้ำาผ้ึงท่ีเตรียมไว้ไประเหยความช้ืนออกโดยวิธีการใช้น้ำาสะอาดเป็นตัวกลาง	

ถ่ายเทความร้อนไปยังภาชนะบรรจุน้ำาผึ้ง	 โดยต้มน้ำาด้วยถังต้มน้ำาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ	 65	 องศาเซลเซียส	 ทำาการวัดค่า	

ความหวาน	ชั่งน้ำาหนักและบันทึกผลทุกๆ	10	นาที	เพื่อหาเวลาที่น้ำาผึ้งมีความหวานเป็น	80	องศาบริกซ์	และความชื้น	

ต่ำากว่าหรือเท่ากับ	 21	 เปอร์เซ็นต์	 ผลการทดสอบพบว่า	 น้ำาผึ้งมีความชื้นเริ่มต้น	 (ชุดควบคุม	 control)	 น้ำาผึ้ง	

มีค่าความชื้นอยู่ที่	22.3	เปอร์เซ็นต์	และค่าความหวาน	77.8	องศาบริกซ์	หลังผ่านการระเหยความชื้น	โดยการระเหย	

ความชื้นแบบระบบปิดที่อุณหภูมิ	65	องศาเซลเซียส	ที่นาทีที่	40	ทำาให้น้ำาผึ้งมีค่าความชื้นลดลง	19.2	เปอร์เซ็นต์	และ
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ความหวานเพิม่ขึน้	80.5	องศาบรกิซ	์และใชเ้วลานอ้ยกวา่การระเหยความชืน้แบบระบบเปดิ	ซึง่ทำาใหน้้ำาผึง้มคีา่ความชืน้

ลดลง	20.5	เปอรเ์ซน็ต	์และความหวานเพิม่ขึน้	80.1	องศาบรกิซ	์ทีน่าททีี	่50	ในสว่นของลกัษณะส	ีกลิน่	และความหวาน	

ของน้ำาผึง้	(กอ่น–หลงั)	พบวา่ลกัษณะของน้ำาผึง้ในเรือ่งของสี	กลิน่	ไมม่คีวามแตกตา่งในทกุกรรมวธิี	โดยน้ำาผึง้มลีกัษณะ	

ใส	หนืด	สีน้ำาตาล–น้ำาตาลเข้ม

หม้อระเหยความชื้นแบบปิด	(แบบเดิม)

หม้อระเหยความชื้นแบบเปิด	(แบบเดิม)

หม้อระเหยความชื้นแบบปิด	(แบบปรับปรุงใหม่)

หม้อระเหยความชื้นแบบเปิด	(แบบปรับปรุงใหม่)

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อผลิตน้ำาผึ้งที่มีเอกลักษณ์	1	เทคโนโลยี

2.	 เทคโนโลยีการป้องกันศัตรูของผึ้งแบบผสมผสาน	1	วิธี

3.	 ข้อมูลผลการทดสอบการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในรูปแบบรวงน้ำาผึ้งสำาเร็จรูปร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	1	รายงาน

4.	 เทคโนโลยีการลดความชื้นที่เหมาะสมต่อเกษตรกรบนพื้นที่สูง	อย่างน้อย	1	เทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีเทคโนโลยีในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงที่เหมาะสม	 มีวิธีการป้องกันศัตรูผึ้ง	 วิธีการ	

ลดความชื้นของน้ำาผึ้งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำาผึ้ง	 รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้ง	 และสร้างอาชีพ	

ทางเลือกให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	4	แห่ง

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 นำาองค์ความรู้ท่ีได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	คือ	การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิต

น้ำาผึ้งเฮมพ์ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์	 สามารถเพิ่มมูลค่าของน้ำาผึ้งให้มีเอกลักษณ์	 สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน	

บนพื้นที่สูง

แผ
นง

าน
ที่ 

2

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 65



2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 การนำาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร	 เจ้าหน้าที่	

สวพส.	และมูลนิธิโครงการหลวง	จำานวน	2	เรื่อง	ได้แก่	การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง	และการเก็บเกี่ยวน้ำาผึ้งให้สะอาด	

มีคุณภาพ	และได้มาตรฐาน

 8. โครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพ่ือการเพาะปลูกพืชท่ีเป็นมิตร 
  กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

มูลนิธิโครงการหลวงและ	 สวพส.	 มีพันธกิจหลักในการพัฒนาชุมชนบนฐานความรู้เพื่อสร้างความเจริญเติบโต	

ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศเพื่อสร้าง	

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด	 ด้วยเหตุนี้จึงวิจัยชีวภัณฑ์และฟีโรโมนด้วยการ	

คัดเลือกชนิดพืชและจุลินทรีย์บนพื้นที่สูงที่มีประโยชน์หรือสารปลอดภัย	 จากนั้นศึกษา	 ปรับปรุง	 และทดสอบ

ประสทิธภิาพจนไดเ้ปน็ตน้แบบผลติภณัฑส์ำาหรบัใชแ้ทนสารเคม	ี5	กลุม่	ไดแ้ก	่(1)	สารปอ้งกนัโรคพชื	(2)	สารกำาจดัแมลง

ศตัรพูชื	(3)	สารกำาจดัวชัพชื	(4)	สารสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตพชื	และ	(5)	สารปรบัปรงุสมบตัดินิ	อยา่งไรกต็าม	ผลติภณัฑ์

ที่ได้ยังไม่ครอบคลุมกับศัตรูพืชสำาคัญบนพื้นที่สูงซึ่งมีมากถึง	 125	 ชนิด	 ในพืชส่งเสริม	 495	 ชนิด	 โดยพืช	 18	 ชนิด		

ตรวจพบสารตกคา้งเกนิคา่มาตรฐานบอ่ยครัง้จากการฉดีพน่สารเคมทีีเ่กษตรกรนยิมใช	้57	ชนดิ	ทำาใหต้อ้งวจิยัผลติภณัฑ์

ชนิดใหม่เพ่ิมเติม	ขณะเดียวกันบางต้นแบบผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพต่ำากว่ามาตรฐานตามข้อกำาหนดของกรมวิชาการเกษตร	

หรือพบปัญหาระหว่างใช้งาน	เช่น	ปริมาณใช้ต่อครั้งค่อนข้างสูง	ละลายน้ำาไม่ดี	ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์

ไว้นาน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จึงคัดเลือกประเด็นงานวิจัยสำาคัญมาดำาเนินการต่อเนื่อง	แบ่งเป็น	(1)	การปรับปรุง

คุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม	 3	 ชนิด	 (2)	 การวิจัยต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	 2	 ชนิด	 (3)	 การประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์จาก	

ผลงานวิจัย	4	ชนิด	ในสภาพแปลงปลูกพืชของเกษตรกร	นอกจากนี้ยังมีแผนจัดทำาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

เพือ่การนำาไปใชป้ระโยชนใ์นวงกวา้งดว้ย	โดยวตัถปุระสงคข์องโครงการ	คอื	(1)	เพือ่ปรบัปรงุวธิกีารผลติชวีภณัฑแ์บบใหม	่

ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกร	 (2)	 เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์กำาจัดวัชพืชชนิดสำาคัญบนพื้นที่สูง		

(3)	เพ่ือวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันโรคทางดินของพืชผักเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูง	และ	(4)	เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ

การใช้ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยร่วมกับเกษตรกร	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. โครงก�รย่อยที่ 1 ก�รปรับปรุงรูปแบบส�รชีวภัณฑ์ป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชสำ�คัญบนพื้นที่สูงสำ�หรับ 
ก�รผลิตในโรงง�น

	 การปลูกเชื้อรา Metarhizium anisopliae	ไอโซเลท	4849	บนสิ่งอาศัย	ได้แก่	หนอนกระทู้	และรา Beauveria 

bassiana	 ไอโซเลท	 5335	 บนเพลี้ยอ่อน	 หลังเก็บรักษานาน	 10	 ปี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำาจัดแสดงผลดีที่สุด

ในรุ่นการทดสอบที่	1	เดิมความเข้มข้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ	Malt	Extract	Agar	(MEA)	มีค่า	4.38	x	108	และ	2.40	x	108	

สปอร์ต่อมิลลิลิตร	 เพิ่มขึ้นเป็น	 1.11	 x	 1010	 และ	 5.60	 x	 108	 สปอร์ต่อมิลลิลิตร	 เมื่อนำามาทดสอบประสิทธิภาพ

การกำาจัดแมลง	 พบว่าหนอนกระทู้ตาย	 83.33	 เปอร์เซ็นต์	 และเพลี้ยอ่อน	 76.67	 เปอร์เซ็นต์	 หลังพ่นเชื้อรา	 5	 วัน	

สำาหรับการปลูกเชื้อราบนสิ่งอาศัยในรุ่นที่	2	และ	3	พบว่าความเข้มข้นเชื้อลดลง	แต่ยังสูงกว่าค่าเริ่มต้น	เช่นเดียวกับ

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการกำาจัดแมลงที่ค่าเปอร์เซ็นต์การตายลดลงเล็กน้อย	 จึงกล่าวเบื้องต้นได้ว่าการปลูกเชื้อรา

บนหนอนกระทู้และเพลี้ยอ่อนมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำาจัดแมลง	การฉีดพ่นชีวภัณฑ์เชื้อรา	M. anisopliae	

สตูรกวัรก์มัผสมทลัคมัที่มีหัวเชื้อราอัตรา	50	เปอร์เซ็นต์	(v/w)	ความเขม้ขน้	x	108	สปอรต์อ่มลิลลิติร	พบหนอนกระทู้

ตายหลังทดสอบ	7	วัน	มีค่าสูงสุด	83.33	±	5.77	เปอร์เซ็นต์	รองลงมาคือสูตรสปอร์ผสมเกาลิน	80.00	±	10.00	เปอร์เซ็นต์	

โดยความเข้มข้นเช้ือราหลังเก็บรักษา	6	เดือน	มีค่า	88.00	±	6.56	และ	88.00	±	7.00	สปอร์ต่อกรัม	ชีวภัณฑ์สูตรสปอร์	

ผสมเกาลนิ	อตัรา	100	กรมัตอ่น้ำา	20	ลติร	ทำาใหห้นอนกระทูต้ายสงูสดุ	93.33	±	5.77	เปอรเ์ซน็ต์	(7	วนั)	ไมแ่ตกตา่งกบั	

อัตราการใช้	50	และ	70	กรัม	รวมทั้งสารเคมีฟิโฟรนิล	(90.00	±	0.00	เปอร์เซ็นต์)	เชื้อรา	B.	bassiana	ผงชีวภัณฑ์
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หลังการผลิต

เก็บรักษาไว้
2	เดือน

เก็บรักษาไว้
6	เดือน

สูตรภูไมค์ผสมน้ำามันปาล์มและน้ำากลั่น	ให้ผลดีเช่นเดียวกับสูตรสปอร์ผสมเกาลิน	พบเพลี้ยอ่อนตาย	100	เปอร์เซ็นต์		

(7	วัน)	เท่ากัน	ความเข้มข้นเชื้อราหลังเก็บรักษา	6	เดือน	คือ	87.00	±	1.73	และ	86.00	±	2.00	สปอร์ต่อกรัม	ชีวภัณฑ์	

สูตรกัวร์กัมผสมทัลคัม	อัตรา	100	กรัมต่อ	20	ลิตร	สูตรสปอร์ผสมเกาลิน	อัตรา	50	และ	100	กรัม	กำาจัดเพลี้ยอ่อนได้		

100	เปอรเ์ซน็ต	์เทา่กบัสารเคมฟีโิฟรนลิ	สำาหรบัชวีภณัฑแ์บบเมด็ละลายน้ำาทีผ่ลติจากเชือ้แอคตโินมยัซสี	ไอโซเลท	GAR	1		

ทัง้	3	สตูร	มคีวามเขม้ขน้	1.51	x	1010–1.63	x	1010	จำานวนโคโลนตีอ่กรมั	หลงัเกบ็รกัษา	1	เดอืน	ผลยบัยัง้การเจรญิเสน้ใยเชือ้รา

สาเหตโุรคโคนเนา่รากเนา่ Pythium	aphanidermatum	มคีา่	79.19–81.41	เปอรเ์ซน็ต	์(2	วนั)	หลงัเกบ็	6	เดอืน	ตรวจพบหวัเชือ้

ลดลงเหลือ	1.06	x	1010–1.29	x	1010	จำานวนโคโลนีต่อกรัม	แต่ยังคงยับยั้งราสาเหตุโรคสูงถึง	72.91–76.38	เปอร์เซ็นต์	

ชวีภณัฑส์ตูร	starch	ผสมแปง้ถัว่เหลอืง	ซโูครสและธาตอุาหารเสรมิ	และสตูรแปง้ทลัคมัผสมเกาลนิและกลโูคส	70	กรมั	

ตอ่น้ำา	1	ลติร	ยบัยัง้เชือ้สาเหตโุรคดทีีส่ดุเทา่กนั	(in vitro)	68.85	เปอรเ์ซน็ต	์แตต่่ำากวา่สารเคมเีมทาแลกซลิ	(100	เปอรเ์ซน็ต)์	

วิธีใช้ชีวภัณฑ์ทั้ง	3	สูตร	โดยรองก้นหลุม	1–3	เม็ด	หรือรองก้นหลุมร่วมกับฝังที่โคนต้น	1	เม็ด	หลังย้ายปลูก	14	วัน		

ทุกกรรมวิธีไม่พบการเกิดโรค	 และทำาให้ต้นคะน้ามีความสูงต้น	 ความยาวราก	 น้ำาหนักสด	 น้ำาหนักแห้งเพิ่มขึ้น		

โดยเฉพาะการรองกน้หลมุชวีภณัฑส์ตูรแปง้ทลัคมัผสมเกาลนิและกลโูคส	อตัรา	3	เมด็	และฝงัทีโ่คนตน้	1	เมด็	หลงัปลกู		

14	วนั	ซึง่มปีระสทิธภิาพดกีวา่ชวีภณัฑจ์ากผลงานวจิยัสตูรเดมิ	ชวีภณัฑก์ารคา้	และสารเคมเีมทาแลกซลิ	อยา่งไรกต็าม

จำาเป็นต้องเพิ่มความคงตัวโดยเติมสารยึดเกาะ	หรือปรับวิธีการอัดเม็ดให้แน่นขึ้น

o	เพล้ียอ่อนท่ีตายจากการเข้าทำาลาย
	 ของเช้ือรา	Beauveria bassiana 

ไอโซเลท	5335

o	ลักษณะชีวภัณฑ์เม็ดเชื้อแอคติโนมัยซีส
	 Streptomyces	sp.	ไอโซเลท	GAR	1

สูตรตำารับที่	7 สูตรตำารับที่	9 สูตรตำารับที่	12 2. โครงก�รยอ่ยที ่2 ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พและอ�ยุ
ก�รเก็บรักษ�ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภ�พกำ�จัดวัชพืชชนิด
สำ�คัญบนพื้นที่สูง

	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบที่นำาต้น

สะระแหน่อบแห้งแช่ในตัวทำาละลาย	 30	 เปอร์เซ็นต์		

Ethyl	alcohol	นาน	7	วัน	จากนั้นทำาให้เข้มข้นด้วย	rotary	

evaporator	และเติมสารรักษาสภาพ	ได้แก่	Ascorbic	acid,	

Tocopherol,	Butylated	hydroxytoluene,	Beta	hydroxy	acid,		

95	เปอรเ์ซน็ต	์Ethyl	alcohol	และน้ำาสม้สายช	ูสดัสว่น	0.1,		

0.5,	1	และ	5	เปอร์เซ็นต์	โดยมวล	เก็บรักษานาน	6	เดือน	

ยงัคงผลยบัยัง้การงอกของเมลด็และการเจรญิของตน้กลา้	

วัชพืช	 3	 ชนิด	 คือ	 ผักโขม	 ตีนตุ๊กแก	 และหญ้าตีนกา		

100	 เปอร์เซ็นต์	หลังทดสอบในห้องปฏิบัติการ	7	วัน	ทั้งระยะก่อนและหลังเมล็ดงอก	การใส่วิตามิน	C,	 วิตามิน	E,		

95	 เปอร์เซ็นต์	 Ethyl	 alcohol	 และน้ำาส้มสายชู	 ไม่ทำาให้สารสกัดซึ่งเป็นของเหลวสีน้ำาตาลตกตะกอน	 อาจเกิดจาก	

สารดังกล่าวละลายในน้ำาได้	ตรงข้ามกับ	Butylated	hydroxytoluene	ที่ละลายในตัวทำาละลาย	Propylene	Glycol	หรือ	

Ethanol	ส่วน	Beta	hydroxy	acid	ละลายใน	carbon	tetrachloride,	benzene,	propanol,	absolute	ethanol,	acetone	

จึงเกิดตะกอน	สารสกัดที่เติมสารรักษาสภาพส่วนใหญ่มีค่าความเป็นกรด–ด่างประมาณ	6.00	ไม่แตกต่างจากสารสกัด
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ที่ไม่เติม	ยกเว้นการเติมวิตามิน	C,	Beta	hydroxy	acid	และน้ำาส้มสายชู	ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด	ทำาให้ค่าความเป็นกรด–ด่าง	

ลดลงอยู่ในช่วง	3.07–5.61	ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสะระแหน่ที่เติม	0.1	เปอร์เซ็นต์	ของ	95	เปอร์เซ็นต์		

Ethyl	alcohol	ความเขม้ขน้	5	เปอรเ์ซน็ต	์ปรมิาณ	200	มลิลลิติรตอ่ถงุทดสอบ	(ตน้ทนุ	111.8	บาทตอ่ลติร)	เปรยีบเทยีบกบั	

ผลิตภัณฑ์ทางการค้าในสภาพโรงเรือน	 พบว่าสารสกัดที่เก็บรักษา	 6	 เดือน	 ยังคงผลการยับยั้งการงอกของเมล็ด	

และการเจริญของต้นกล้าวัชพืชทั้ง	 3	 ชนิด	 100	 เปอร์เซ็นต์	 (หลังทดสอบ	 7	 วัน)	 เช่นเดียวกับสารเคมีอะลาคลอร	์

และไกลโฟเซต	 อย่างไรก็ตาม	 อัตราการใช้สารสกัดต่อหน่วยทดสอบค่อนข้างสูง	 อาจไม่เหมาะสมกับการนำาไปใช้	

ในสภาพแปลงปลูกพืชของเกษตรกรมากนัก

3. โครงก�รยอ่ยที ่3 ก�รทดสอบประสทิธภิ�พตน้แบบชวีภณัฑส์ตูรสำ�เรจ็ทีม่ฤีทธิ์ในก�รควบคมุโรคท�งดนิและ
เพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง

	 ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันโรคทางดิน	4	เชื้อสาเหตุ	ที่ผลิตจากแบคทีเรียปฏิปักษ์	3	สายพันธุ์	คือ	FT2,	MTR13		

และ	HRS8	มปีระสทิธภิาพดแีละเหมาะสมมากกวา่สตูรเดมิ	สรปุวธิกีารผลติดงันี	้ผสมหวัเชือ้แบคทเีรยีปฏปิกัษ	์3	สายพนัธุ	์	

กับวัสดุรองรับสูตร	2	corn	starch	300	กรัม	ผสม	talcum	700	กรัม	1:1	(หัวเชื้อ	50	เปอร์เซ็นต์	โดยน้ำาหนักวัสดุรองรับ)		

ตน้ทนุคา่สาร	58.00	บาทตอ่กโิลกรมั	จากนัน้อบใหม้คีวามชืน้	15–20	เปอรเ์ซน็ต	์และบดเปน็ผงใสภ่าชนะบรรจ	ุหลงัผลติเสรจ็

ทนัทไีดค้วามเขม้ขน้เชือ้	2.33	x	1010	จำานวนโคโลนตีอ่กรมั	โดยมลีกัษณะเปน็ผงสขีาวอมเทา	เนือ้ละเอยีดรว่นซยุ	ละลายน้ำา

ภายใน	6–10	นาที	ตกตะกอนเร็วภายในเวลา	5–10	นาที	และมีค่าความเป็นกรด–ด่าง	7.96	ผลทดสอบประสิทธิภาพ	

การยบัยัง้เชือ้ราสาเหตโุรคในหอ้งปฏบิตักิารกบั	Fusarium oxysporum,	Pythium aphanidermatum และ	Rhizoctonia solani 

มีค่า	83.91,	74.32	และ	75.12	เปอร์เซ็นต์	ตามลำาดับ	นอกจากนี้ยังทำาให้เกิดวงใสขนาด	3.55	เซนติเมตร	กับแบคทีเรีย

โรคเหี่ยวเขียว	Ralstonia	 solanacearum	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อเก็บรักษาชีวภัณฑ์	 12	 เดือน	 พบว่าความเข้มข้นหัวเชื้อ

ลดลงเหลอื	1.25	x	105	จำานวนโคโลนตีอ่กรมั	เชน่เดยีวกนัประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้สาเหตโุรค	4	ชนดิ	มคีา่ลดลงเหลอื	

53.23,	30.18	และ	32.22	เปอรเ์ซน็ต	์ในขณะทีไ่มพ่บการเกดิวงใสกบัแบคทเีรยี	R.	solanacearum	ผลศกึษาวธิใีชต้น้แบบ

ชีวภัณฑ์ในแปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร	พบว่าการคลุกต้นแบบชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัย	 40	กรัม	กับวัสดุเพาะกล้า		

1	กิโลกรัม	และการใช้ชีวภัณฑ์การค้าให้ผลยับย้ังการเกิดโรคกับต้นคะน้าดีท่ีสุด	90–95	เปอร์เซ็นต์	ส่วนชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่า

และชวีภณัฑ	์B10	ทีเ่กษตรกรปฏบิตั	ิควบคมุโรคได	้75–80	เปอรเ์ซน็ต	์สำาหรบัแปลงทดสอบมะเขอืเทศ	ตน้แบบชวีภณัฑ์	

แสดงผลควบคุมโรคเห่ียวเขียวระดับปานกลาง	โดยวิธีเกษตรกรท่ีเปล่ียนต้นตอเป็นมะเขือพวงยับย้ังโรคสูงสุด	85–90	เปอร์เซ็นต์		

เทา่กบัการใชส้ารเคมกีารคา้	2	ชนดิ	หลงัการทดสอบ	30	วนั	ในขณะทีก่ารคลกุตน้แบบชวีภณัฑ	์40	กรมั	กบัวสัดเุพาะกลา้		

1	กโิลกรมั	ชว่ยลดการเกดิโรคได ้75–80	เปอรเ์ซน็ต	์ตน้ทนุการใชง้านตน้แบบชวีภณัฑต์อ่ฤดกูาล	683–875	บาท	ปรมิาณ

และคุณภาพผลิตผลของคะน้าและมะเขือเทศมีค่าเฉลี่ย	387	และ	628	กิโลกรัมต่อพื้นที่ทดสอบ	1	โรงเรือน	ตามลำาดับ	

ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีหรือชีวภัณฑ์การค้า

ลักษณะการยับยั้งระยะหลังเมล็ดงอกวัชพืช
ตีนตุ๊กแกของสารสกัดสะระแหน่

ประสิทธิภาพสารสกัดสะระแหน่กับวัชพืชตีนตุ๊กแก
ในถุงทดสอบ	ระยะเวลา	7	วัน
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4. โครงก�รย่อยที่ 4 ก�รประเมินประสิทธิภ�พผลิตภัณฑ์ทดแทนส�รเคมีเกษตรจ�กผลง�นวิจัยที่ผลิตจ�ก 
พืชท้องถิ่นและส�ยพันธุ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์บนพื้นที่สูง

	 4.1	 การฉีดพ่นชีวภัณฑ์เชื้อรา	Beauveria bassiana	อัตรา	100,	200	และ	300	กรัมต่อน้ำา	20	ลิตร	แบ่งเป็น	

(1)	แปลงกลางแจ้ง	ทุกกรรมวิธีแสดงผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ	18.34,	17.78	และ	18.71	เปอร์เซ็นต์	ทั้งนี้การใช้กับดัก	

ร่วมกับสารล่อของเกษตรกร	 (เมทิลแอลกอฮอล์ผสมเอทิลแอลกอฮอล์	 สัดส่วน	 1:1)	 มีเปอร์เซ็นต์การเข้าทำาลายมอด	

เจาะผลกาแฟน้อยสุด	7.48	เปอร์เซ็นต์	(2)	แปลงในร่ม	วิธีควบคุมที่ไม่มีการจัดการใดพบมอดเพียง	5.97	เปอร์เซ็นต์	

แตกต่างกับการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราทั้ง	3	อัตรา	(24.58,	26.41	และ	28.36	เปอร์เซ็นต์	ตามลำาดับ)	ความเสียหายส่วนใหญ่	และ	28.36	เปอร์เซ็นต์	ตามลำาดับ)	ความเสียหายส่วนใหญ่และ	28.36	เปอร์เซ็นต์	ตามลำาดับ)	ความเสียหายส่วนใหญ่	

พบรอยเจาะที่เปลือก	 เนื้อด้านในและเมล็ดกาแฟ	 คิดเป็น	 30.75	 เปอร์เซ็นต์	 ส่งผลให้คุณภาพผลิตผลอยู่ระดับต่ำา	

และไม่สามารถนำาไปจำาหน่ายได้	 โดยรวมแล้วความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา 

B. bassiana	ครั้งนี้จัดอยู่ระดับปานกลางซึ่งตรงกันข้ามกับผลการวิจัยปีก่อนหน้า

	 4.2	 การติดตั้งสารล่อดึงดูดร่วมกับกับดักกาวเหนียวสีน้ำาเงิน	ระยะห่าง	4	เมตร	ในแปลงปลูกพริกหวานของ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อยต่อเนื่อง	5	สัปดาห์	ช่วยลดจำานวนประชากรเพลี้ยไฟ	โดยพบสะสม	1,586	ตัว	

(เฉลี่ย	88	ตัวต่อกับดัก)	แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกับดักกาวเหนียวสีเหลือง	ดักจับได้	607	ตัว		

(เฉลี่ย	 33	 ตัวต่อกับดัก)	 สำาหรับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์	 พบจำานวนเพลี้ยไฟในกับดักสารดึงดูด	 1,267	 ตัว		

(เฉลี่ย	72	ตัวต่อกับดัก)	ส่วนกับดักกาวเหนียวสีเหลือง	793	ตัว	(เฉลี่ย	44	ตัวต่อกับดัก)	เห็นได้ว่าการใช้สารล่อดึงดูด

ร่วมกับกับดักกาวเหนียวสีน้ำาเงินดักจับเพลี้ยไฟได้มากกว่ากับดักกาวเหนียวทั่วไป

	 4.3	 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิกโดยการ	

รองก้นหลุมหรือโรยก่อนปลูกต้นกล้าด้วยผงชีวภัณฑ์ท่ีผลิตจากไดอะตอมไมท์และปูน	จากน้ันราดสารละลาย	0.1	เปอร์เซ็นต์		

เฟอร์รัสซัลเฟต	ลงดินในแปลงปลูกผักเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ	ข้อมูลแสดงว่ามีเพียงตัวอย่างดินปลูก

ผักสลัดระยะก่อนการทดสอบของนายพะมูที่พบปริมาณโลหะหนักอาซินิกทั้งหมด	43	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	ซึ่งเกินค่า

พื้นฐานการปนเปื้อน	(30	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	ส่วนแปลงปลูกคะน้านายวันฤทธิ์และแปลงปลูกผักสลัดนางวิภาไม่เกิน		

มีค่า	 29	 และ	 27	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	 ตามลำาดับ	 แต่เมื่อเก็บดินหลังทดสอบทั้งแปลงควบคุมและแปลงทดสอบ	

ทีใ่สผ่งชวีภณัฑร์ว่มกบัสารตรงึโลหะหนกั	กลบัพบวา่ทกุแปลงมปีรมิาณอาซนิกิสงูขึน้และเกนิคา่พืน้ฐาน	อาจเนือ่งมาจาก	

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของขี้วัวและแกลบ	 โดยตรวจพบอาซินิกปนเปื้อน	 2.40–15.26	 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม		

รวมทัง้การใชปุ้ย๋เคมสีตูร	13–13–21	และสตูร	15–15–15	อยา่งไรกต็ามตรวจไมพ่บการปนเปือ้นแคดเมยีมในดนิ	สำาหรบั

ตวัอยา่งใบและรากพชื	พบอาซนิกิทัง้แปลงควบคมุและแปลงทดสอบ	แตไ่มเ่กนิคา่มาตรฐาน	(0.1	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั)	

เช่นเดียวกับแคดเมียม	ซึ่งกำาหนดให้ไม่เกิน	0.3	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

o	การใช้ต้นแบบ
	 ชีวภัณฑ์ป้องกัน
	 โรคเหี่ยวเขียว	

ในแปลงปลูก
มะเขือเทศ

o	ลักษณะการ
แขวนลอยของ

	 ต้นแบบผงชีวภัณฑ์	
หลังผสมน้ำา

	 30	นาที

แผ
นง

าน
ที่ 

2
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	 4.4	 ชีวภัณฑ์ผงป้องกันโรคผลเน่า	Phytopthora	ของเสาวรส	ที่ผลิตจากแบคทีเรียปฏิปักษ์	สายพันธุ์	TChC2	

ซึ่งเพิ่มปริมาณในอาหารเหลวสูตรแป้งถั่วเหลือง	 เติม	 CaCl2	 และ	 MnCl2	 จากนั้นผสมกับวัสดุรองรับ	 ร้อยละ	 50	

โดยน้ำาหนกั	ตรวจพบความเขม้ขน้เชือ้หลงัผลติทนัทสีงูสดุในสตูรแปง้ขา้วเจา้	(สตูรเดมิ)	มคีา่	2.80	x	109	จำานวนโคโลนตีอ่กรมั	

ต้นทุน	145	บาทต่อกิโลกรัม	ไม่แตกต่างทางสถิติกับสูตรใหม่	Carboxymethyl	cellulose	20	กรัม	และ	Talcum	980	กรัม		

มคีา่	2.63	x	109	จำานวนโคโลนตีอ่กรมั	ตน้ทนุ	50	บาทตอ่กโิลกรมั	โดยสตูรใหมม่ลีกัษณะเปน็ผงสขีาว	เนือ้คอ่นขา้งละเอยีด

และร่วนซุย	ละลายน้ำาภายใน	30–60	นาที	สารตกตะกอนหมดภายใน	11–30	นาที	และความเป็นกรด–ด่าง	6.65	

ประสิทธิภาพการยับยั้งโรคในห้องปฏิบัติการทั้ง	 2	 สูตร	 แสดงผลไม่แตกต่างกัน	 คือ	 78.35	 และ	 78.75	 เปอร์เซ็นต์		

หลังทดสอบ	7	วัน	 โดยการใช้ต้นแบบชีวภัณฑ์สูตรใหม่	อัตรา	100	กรัมต่อน้ำา	20	ลิตร	มีแนวโน้มควบคุมโรคผลเน่า

เสาวรสไดด้ี	อยา่งไรกต็าม	การทดสอบในแปลงรว่มกบัเกษตรกรปนีีพ้บโรคเพยีง	0.25	เปอรเ์ซน็ต์	จงึตรวจไมพ่บอาการ

ผลเน่าในทุกกรรมวิธี	ทั้งระยะก่อนและระยะหลังเก็บเกี่ยว	14	วัน

ลักษณะแปลงทดสอบโรคราน้ำาค้างขององุ่น อาการโรคราน้ำาค้างขององุ่น

o	กับดักสารล่อ
	 ดึงดูดเพลี้ยไฟใน

แปลงทดสอบ

o	ระดับความเสียหาย
	 ของเมล็ดกาแฟ

จากมอดเจาะผล

5. โครงก�รย่อยที่ 5 ก�รวิจัยและพัฒน�ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดโรคร�น้ำ�ค้�งสำ�หรับระบบก�ร 
เพ�ะปลูกองุ่นที่ดีบนพื้นที่สูง

	 ตน้แบบชวีภณัฑป์อ้งกนัโรคราน้ำาคา้งขององุน่ทีผ่ลติจากแบคทเีรยีปฏปิกัษ์	สายพนัธุ	์NK-CSL02	ซึง่เลีย้งเชือ้	

ในอาหารเหลวสูตรรำาข้าวสาลี	 ผสม	MgSO4	 และ	 CaCl2	 จากนั้นนำาหัวเชื้อร้อยละ	 35	 ไปผสมกับวัสดุรองรับ	 ได้แก่	

แป้งข้าวเจ้า	yeast	extract	และ	CMC	ได้ผงชีวภัณฑ์สีเหลืองนวล	เนื้อละเอียดและร่วนซุยปานกลาง	ละลายน้ำาภายใน		

20	วนิาท	ีตกตะกอน	1.30	นาท	ีและความเปน็กรด–ดา่ง	7	ความเขม้ขน้เชือ้หลงัผลติเสรจ็มคีา่	1.05	×	109	จำานวนโคโลนตีอ่กรมั

ต้นทุนค่าสาร	54.90	บาทต่อกิโลกรัม	ผลการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ	อัตรา	20	กรัมต่อน้ำา	 20	ลิตร		

ควบคุมโรค	100	เปอร์เซ็นต์	เท่ากับการใช้สารเคมี	mancozeb-metaxyl-M	และ	petroleum	oil	สำาหรับการฉีดพ่นโรคราน้ำาค้าง

องุ่นทั้งต้นตั้งแต่ระยะเริ่มออกดอกทุก	7	วัน	ติดต่อกัน	3	ครั้ง	พบว่าต้นแบบชีวภัณฑ์และ	petroleum	oil	ลดการเกิดโรค

ในแปลงได้เทียบเท่ากับการใช้สารเคมีการค้า	 วิธีการของเกษตรกรซึ่งใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง	

ต้นทุนการใช้ต้นแบบชีวภัณฑ์และ	petroleum	oil	มีค่าต่ำาที่สุด	1,203.60	และ	1,224.00	บาท	ตามลำาดับ
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาท่ีผลิตจากเช้ือรา	Metarhizium anisopliae	 กำาจัดหนอน	 1	 ต้นแบบ	 (ระดับ

ก่ึงอุตสาหกรรม)

2.	 ชวีภณัฑช์นดิผงละลายน้ำาทีผ่ลติจากเชือ้รา	Beauveria bassiana	กำาจดัเพลีย้	1	ตน้แบบ	(ระดบักึง่อตุสาหกรรม)

3.	 ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายน้ำาท่ีผลิตจากเช้ือแอคติโนมัยซีส	Streptomyces	sp.	ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่า	1	ต้นแบบ	

(ระดับก่ึงอุตสาหกรรม)

4.	 ชีวภัณฑ์ชนิดน้ำาที่มีฤทธิ์กำาจัดวัชพืช	1	ต้นแบบ	(ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)

5.	 ชวีภณัฑช์นดิผงละลายน้ำาปอ้งกนัโรคทางดนิทีเ่กดิจากเชือ้สาเหตโุรคพชื	4	ชนดิ	1	ตน้แบบ	(ระดบัภาคสนาม)

6.	 ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาป้องกันกำาจัดโรคราน้ำาค้างขององุ่น	1	ต้นแบบ	(ระดับภาคสนาม)

7.	 องค์ความรู้ใหม่	เรื่อง	ผลการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย	4	รายการ	ได้แก่	(1)	ชีวภัณฑ์

เชื้อรา	Beauveria bassiana	กำาจัดมอดเจาะผลกาแฟ	(2)	สารล่อดึงดูดเพลี้ยไฟของพริก	(3)	ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรด

และความเปน็พษิของโลหะหนกัอาซนิกิในดนิ	และ	(4)	ชวีภณัฑป์อ้งกนัโรคผลเนา่ของเสาวรสทีเ่กดิจากรา	Phytopthora

8.	 คำาขอทรัพย์สินทางปัญญา	(อนุสิทธิบัตร)	3	รายการ	ได้แก่	(1)	ส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ดึงดูดผีเสื้อ

หนอนใยผัก	(2)	ส่วนผสมสารล่อดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก	และ	(3)	ส่วนผสมสารล่อดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้

9.	 ผลทดสอบความเป็นพิษกับสัตว์ทดลอง	6	รายการ	ของชีวภัณฑ์	2	ชนิด	ได้แก่	พีพี-บี	10	และพีพี-เบ็บ

10.	สื่อไวนิล	และวีดิทัศน์แนะนำาชีวภัณฑ์และฟีโรโมนจากผลงานวิจัย	6	รายการ

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1. นกัวจิยั	นำาองคค์วามรูก้ารวจิยัและพฒันาชวีภณัฑแ์ละฟโีรโมนปอ้งกนักำาจดัโรคพชื	แมลงศตัรพูชืและวชัพชื	

6	รายการ	ไปต่อยอด	พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติและการคิดวิเคราะห์	ตลอดจนปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานเดิมหรือ

ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.	 โรงชีวภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวง	ปรับกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์และฟีโรโมนเข้าสู่มาตรฐาน	พร้อมท้ังมีศักยภาพ

การผลติสนิคา้ทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกรโครงการหลวง	และโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	

สำาหรบันำาไปใชป้อ้งกนักำาจดัศตัรพูชืเศรษฐกจิเพือ่ลดปรมิาณการใชส้ารเคมโีดยเฉพาะชนดิทีเ่ปน็อนัตราย	เปน็การสรา้ง

ความเช่ือม่ันในการบริโภคผลิตผลท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการแข่งขันทางการตลาดของสินค้าโครงการหลวงและ	สวพส.

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 สง่ตอ่องคค์วามรูใ้หม	่เรือ่ง	ผลการประเมนิประสทิธภิาพผลติภณัฑ	์4	รายการ	ในสภาพแปลงปลกูพชื	

	 	 	 ร่วมกับเกษตรกรแล้ว	 ให้กับโรงชีวภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อใช้เป็น	 (1)	 ข้อมูลเตรียมการ	

	 	 	 ขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์	1	รายการ	(ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาที่ผลิตจากเชื้อรา	Beauveria bassiana)	

	 	 	 ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2565	ตามขอ้กำาหนดของกรมวชิาการเกษตร	(2)	พจิารณาแผนการขึน้ทะเบยีน	

	 	 	 ในระยะต่อไป	 2	 รายการ	 (สารล่อดึงดูดเพลี้ยไฟของพริก	 และชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและ	

	 	 	 ความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิกในดิน)	และ	 (3)	ปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อเนื่อง	1	รายการ		

	 	 	 (ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคผลเน่าเสาวรสจากรา	Phytopthora)

	 	 2)	 ตน้แบบผลติภณัฑร์ะดบัภาคสนาม	2	รายการ	(ชวีภณัฑช์นดิผงละลายน้ำาปอ้งกนัโรคทางดนิทีเ่กดิจาก	

	 	 	 เชื้อสาเหตุโรคพืช	4	ชนิด	และชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาป้องกันกำาจัดโรคราน้ำาค้างขององุ่น)	และ	

	 	 	 ระดบักึง่อตุสาหกรรม	1	รายการ	(ชวีภณัฑช์นดิน้ำาทีม่ฤีทธิก์ำาจดัวชัพชื)	ทีผ่า่นการทดสอบประสทิธภิาพ	

	 	 	 และใหผ้ลทีด่ไีปวางแผนและทดสอบตอ่เนือ่งในสภาพแปลงปลกูพชืรว่มกบัเกษตรกร	อยา่งนอ้ย	3	แหง่		

	 	 	 โดยเปรียบเทียบกับสารเคมีการค้าที่เกษตรกรนิยมใช้
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2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย	 เรื่อง	 เทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์และฟีโรโมนป้องกัน

กำาจัดศัตรูพืช/การผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคของแมลง/สารสกัดจากพืชสมุนไพรอย่างง่าย	 โดยใช้สื่อไวนิลแนะนำา

ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย	 (ฉบับปรับปรุง)	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 (1)	 ผลิตภัณฑ์ใช้ทดแทนสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคพืช		

(2)	ผลติภณัฑใ์ชท้ดแทนสารเคมปีอ้งกนักำาจดัแมลงศตัรพูชื	และ	(3)	การผลติและการใชเ้ชือ้รากำาจดัแมลงศตัรพูชืสำาหรบั

เกษตรกร	พร้อมทั้งวีดิทัศน์	3	เรื่อง	ได้แก่	 (1)	การใช้ชีวภัณฑ์/สารชีวภาพ	และฟีโรโมน	สำาหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช		

(2)	 การใช้ชีวภัณฑ์/สารชีวภาพสำาหรับควบคุมโรคพืช	 และ	 (3)	 การผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการควบคุมศัตรูพืช		

ในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	สวพส.

3.	 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
	 สง่มอบรายงานผลการวจิยัผลติภณัฑร์ะดบักึง่อตุสาหกรรม	3	รายการ	ใหก้บัมลูนธิโิครงการหลวงเพือ่พจิารณา

คัดเลือกชนิดชีวภัณฑ์รายการใหม่ไปทดลองผลิตในโรงชีวภัณฑ์	 ก่อนนำาไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรโครงการหลวงและ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสำาหรับใช้ป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	 ได้แก่	 ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาที่ผลิต	

จากเชื้อรา	Metarhizium anisopliae	 กำาจัดหนอน	 ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำาที่ผลิตจากเชื้อรา	Beauveria bassiana	

กำาจดัเพลีย้	และชวีภณัฑช์นดิเมด็ละลายน้ำาทีผ่ลติจากเชือ้แอคตโินมยัซสี	Streptomyces	sp.	ปอ้งกนัโรคโคนเนา่รากเนา่

 9. โครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงสัตว์ปีกและสุกรบนพ้ืนท่ีสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้สนับสนุนงานปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ	 ให้แก่เกษตรกร	

และผู้ที่สนใจนำาไปปรับใช้พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร	 โดยได้มีการวิจัยพันธุ์สัตว์ใหม่ๆ	 ได้แก่	 ไก่กระดูกดำา		

ไกเ่บรสฝรัง่เศส	ไกฟ่า้	ไกพ่ืน้เมอืง	และสกุรดำาสายพนัธุโ์ครงการหลวง	โดยในป	ีพ.ศ.	2562	ไดน้ำาสกุรพนัธุโ์ครงการหลวง	

ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สูงทดสอบ	 จำานวน	 24	 แห่ง	 จำานวน	 502	 ตัว	 เกษตรกร	 82	 ราย	 พันธุ์ไก่กระดูกดำา		

จำานวน	 11	 แห่ง	 เกษตรกร	 63	 ราย	 รวม	 11,572	 ตัว	 (สำานักวิจัย	 สวพส.,	 2562)	 อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยเรื่อง	

วิธีการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ	 และวิธีการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสม	 เช่น	 การเลี้ยงหมูหลุม	 การทำาบ่อแก๊สชีวภาพ		

และการขอรับรอง	 GAP	 และอินทรีย์	 เป็นต้น	 สามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์	

ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่มีบริบทแตกต่างกัน	 เพื่อช่วยลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 และเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตร	

ต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

การศกึษาในครัง้นีมุ้ง่หวงัทีจ่ะนำาองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัดา้นปศสุตัวท์ีผ่า่นมาของ	สวพส.	ไปทดสอบรว่มกบั

เกษตรกรในพืน้ทีส่งูทีม่บีรบิทแตกตา่งกนัโดยเปรยีบเทยีบกบัวธิกีารเลีย้งแบบเดมิของเกษตรกร	วเิคราะหแ์ละประเมนิผล	

เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	

สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ก�รศึกษ�ระบบก�รเลี้ยงสัตว์ปีกที่เหม�ะสมสำ�หรับพื้นที่สูง
	 ศึกษาข้อมูลสมรรถภาพการผลิตของการเล้ียงสัตว์ปีก	(ไก่กระดูกดำา)	ในพ้ืนท่ี	2	พ้ืนท่ี	ได้แก่

	 1.1	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่

	 1.2	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี	อำาเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย

	 โดยทดสอบการเล้ียง	2	รูปแบบ	ได้แก่

	 ระบบที่	1	ระบบการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกร

	 ระบบท่ี	2	ระบบการเล้ียงแบบใช้องค์ความรู้ของงานวิจัย	(ไก่กระดูกดำาสายพันธ์ุแท้	อาหารสัตว์	และมาตรฐาน	

RPF-GAP)
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ทดสอบการเลี้ยงไก่ร่วมกับเกษตรกร

	 เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงสัตว์ปีก	 (ไก่กระดูกดำา)	แบบเดิมของเกษตรกรและแบบใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย	

พบว่าน้ำาหนักเริ่มต้นที่	 4	สัปดาห์	 เท่ากับ	265.0	และ	265.0	กรัม	น้ำาหนักเริ่มต้นที่	 8	สัปดาห์	 เท่ากับ	422.5	และ	

533.0	กรัม	น้ำาหนักที่อายุ	12	สัปดาห์	เท่ากับ	610.0	และ	1,070.0	กรัม	น้ำาหนักที่อายุ	16	สัปดาห์	เท่ากับ	1,137.0	

และ	1,488.0	กรัม	และน้ำาหนักที่เพิ่มขึ้น	 เท่ากับ	872.0	และ	1,223.0	กรัม	ตามลำาดับ	ขณะที่สมรรถภาพการผลิต	

เปรียบเทียบการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกรและแบบใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย	พบว่าน้ำาหนักที่เพิ่มขึ้น	เท่ากับ	872.0	

และ	1,223.0	กรัม	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	ปริมาณอาหารที่กิน	เท่ากับ	4,761	และ	6,484	กรัม	อัตราการ

เปลี่ยนอาหารเป็นน้ำาหนักตัว	(Feed	Conversion	Ratio:	FCR)	เท่ากับ	3.795	และ	4.497	ขณะที่อัตราการเจริญเติบโต

เฉลี่ยต่อวัน	(Average	Daily	Gain:	ADG)	เท่ากับ	9.68	และ	13.59	(กรัมต่อตัวต่อวัน)

2. ก�รศึกษ�ระบบก�รเลี้ยงสุกรที่เหม�ะสมสำ�หรับพื้นที่สูง
	 ศึกษาข้อมูลสมรรถภาพการผลิตของสุกร	ในพ้ืนท่ี	2	พ้ืนท่ี	ได้แก่

	 2.1	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน	อำาเภอคลองลาน	จังหวัดกำาแพงเพชร

	 2.2	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	อำาเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่

	 โดยทดสอบการเลี้ยง	2	รูปแบบ	ได้แก่

	 ระบบที่	1	ระบบการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกร

	 ระบบที่	 2	 ระบบการเลี้ยงแบบใช้องค์ความรู้ของงานวิจัย	 (สุกรดำาสายพันธุ์โครงการหลวง	 อาหารสัตว์		

และมาตรฐาน	RPF-GAP)

	 การทดสอบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	 พบว่าสมรรถภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสามสาย		

โดยเปรยีบเทยีบการเลีย้งแบบเดมิของเกษตรกรและแบบใชอ้งคค์วามรูจ้ากงานวจิยั	พบวา่น้ำาหนกัทีเ่พิม่ขึน้	เทา่กบั	54.80		

และ	66.91	กิโลกรัม	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	ปริมาณอาหารที่กิน	เท่ากับ	160.23	และ	190.23	กิโลกรัม

ต่อตัว	อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำาหนักตัว	(Feed	Conversion	Ratio:	FCR)	เท่ากับ	2.957	และ	2.930	ขณะที่อัตรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน	(Average	Daily	Gain:	ADG)	เท่ากับ	0.387	และ	0.471	(กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน)
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ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก

ผลผลิตจากเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกรผลผลิตจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก

การติดตั้งตู้ฟักไข่เพื่อทำาการทดสอบ
ต้นทุนการผลิต

ทดสอบการศึกษาต้นทุนระบบการเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์

สุกรดำาสายพันธุ์โครงการหลวง

ทดสอบการเลี้ยงสุกรร่วมกับเกษตรกร

สนับสนุนสื่อองค์ความรู้ในการเลี้ยงสุกร เตรียมคอกสำาหรับทดสอบระบบการเล้ียงสุกร

3. ก�รศึกษ�ต้นทุนระบบก�รเล้ียงพ่อ–แม่พันธ์ุของสัตว์ปีกและสุกรท่ีเหม�ะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีสูง
	 3.1	 ต้นทุนระบบการเลี้ยงพ่อ–แม่พันธุ์ไก่กระดูกดำา	จากอัตราส่วน	พ่อพันธุ์	2	ตัวต่อแม่พันธุ์	20	ตัว	และ

ปลอ่ยใหผ้สมพนัธุแ์บบธรรมชาต	ิดำาเนนิการเลีย้งและฟกัไขจ่ากฝงูพอ่แมพ่นัธุด์งักลา่ว	พบวา่ตน้ทนุการเลีย้งไกแ่บง่ออก	

เป็นค่าอาหาร	 คิดเป็นระยะเวลา	 1	 เดือน	 ใช้อาหารประมาณ	 60	 กิโลกรัม	 เท่ากับ	 900	 บาท	 ค่าไฟในการใช้ฟักไข่		

ระยะเวลาการฟกัไข	่	21	วนั	เฉลีย่วนัละ	15	บาท	เทา่กบั	315	บาท	และผลตอบแทนจากการขายลกูไกอ่าย	ุ1	วนั	ตวัละ	25	บาท		

ซึ่งลูกไก่ที่ฟักออกเฉลี่ยครั้งละ	100	ตัว	ผลตอบแทนเท่ากับ	2,500	บาท	เมื่อคิดส่วนต่างที่ได้จากการฟักไข่แต่ละครั้ง	

เกษตรกรจะได้กำาไรครั้งละ	1,285	บาท

	 3.2	 ต้นทุนระบบการเลี้ยงพ่อ–แม่พันธุ์สุกร	จากอัตราส่วน	พ่อพันธุ์	 1	ตัวต่อแม่พันธุ์	 1	ตัว	และปล่อยให้	

ผสมพันธ์ุแบบธรรมชาติ	ดำาเนินการเล้ียงและขยายพันธ์ุจากฝูงพ่อแม่พันธ์ุดังกล่าว	พบว่าต้นทุนค่าสายพันธ์ุของพ่อแม่พันธ์ุ		

เท่ากับ	 5,000	 บาทต่อตัว	 ค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่เริ่มเลี้ยงจากช่วงอายุ	 5	 เดือน	 จนถึงให้ลูกครอกแรก

เฉลี่ย	100	กิโลกรัมต่อตัว	เท่ากับ	2,660	บาท	โดยได้ผลตอบแทนจากการขายลูกสุกรเฉลี่ย	8	ตัว	ตัวละ	1,500	บาท		

คิดเป็นเงิน	12,000	บาท	และค่ารับจ้างนำาพ่อพันธุ์ไปผสมพันธุ์ให้เกษตรกรรายอื่น	เดือนละประมาณ	2	ครั้ง	ครั้งละ	

800	บาท	เท่ากับ	4,800	บาท	กำาไรจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกรและให้ลูกแต่ละครอก	ประมาณ	4,140	บาท
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 องค์ความรู้การเล้ียงสัตว์ปีกท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงตามบริบทของพ้ืนท่ี	

อย่างน้อย	1	องค์ความรู้

2.	 องคค์วามรูก้ารเลีย้งสกุรทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงตามบรบิทของพืน้ที่	

อย่างน้อย	1	องค์ความรู้

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีองค์ความรู้และระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม	

กับบริบทของพื้นที่	 เพื่อเป็นการส่งเสริมกับชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

อย่างน้อย	5	แห่ง

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 การศึกษาการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบนพื้นที่สูง

	 	 2)	 ใช้รูปแบบการเลี้ยง	สายพันธุ์	การให้อาหาร	เพื่อทดสอบการเลี้ยงสัตว์ในปี	2565

	 1.2	 การนำาเสนอผลงานวิจัยโดยจัดทำาเป็นคู่มือการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 2.1	 จัดทำาศูนย์เรียนรู้องค์ความรู้การเล้ียงสัตว์ปีกและสุกรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสูง	อย่างน้อยองค์ความรู้ละ	1	พ้ืนท่ี

	 2.2	 การจัดทำาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย	โดยการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ของ	สวพส.

แผ
นง

าน
ที่ 
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 10. โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและการตลาด 
  สินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงร่วมกับ TaiwanICDF

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (สวพส.)	 ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกพืช–เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได	้	

ในปี	พ.ศ.	2563	 เกษตรกรมีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าเกษตรจากพืชและสัตว์	14	ชนิด	 ได้แก่	พืชผัก	 ไม้ผล	ข้าว	

ขา้วโพด	เปน็ตน้	และผลติภณัฑเ์กษตร	โดยผา่นตลาดโครงการหลวง	ตลาดขอ้ตกลง	ตลาดทอ้งถิน่	และตลาดอทุยานหลวง	

ราชพฤกษ์	 การส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการบริโภคภายในครัวเรือน	 รวม	 383,341,060	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 102.49		

ของแผนทั้งหมด	มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จำานวน	3,852	ครัวเรือน	รายได้เฉลี่ย	99,517.41	บาทต่อครัวเรือน

อยา่งไรกต็าม	ปจัจบุนัมเีงือ่นไขใหมท่ีท่า้ทายและสง่ผลกระทบตอ่การดำารงชพีของชมุชนบนพืน้ทีส่งู	ซึง่แนวโนม้	

การเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัของโลก	(Megatrends)	นัน้	เปน็การเปลีย่นแปลงทัง้ทางสงัคม	เศรษฐกจิ	การเมอืง	สิง่แวดลอ้ม		

และเทคโนโลยี	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำาวัน	 ได้แก่	 (1)	 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน	 การเปลี่ยนแปลง	

ของสภาพอากาศทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการผลติพชื	การเกดิโรคแมลงใหมห่รอืการระบาดทีม่ากขึน้	ทำาใหเ้กดิความเสีย่ง		

สง่ผลกระทบตอ่พชืและผลผลติทัง้ในเรือ่งปรมิาณและคณุภาพ	(2)	ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยซีึง่เขา้สูก่ารปฏวิตัดิจิทิลั	

การเตบิโตของระบบออนไลน	์(3)	การเปลีย่นแปลงทางสงัคม	การเขา้สูส่งัคมสงูวยั	ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหค้วามสำาคญั	

ด้านโภชนาการ	ความปลอดภัย	และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แรงงานภาคการเกษตรกรที่ลดลง

ดังนั้น	 จึงต้องเตรียมการรองรับการปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ	

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของพื้นที่	 สามารถสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร	

จากการจำาหนา่ยสนิคา้ผา่นชอ่งทางรปูแบบตลาดใหม	่อนัเปน็การสรา้งภมูคิุม้กนัและเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวั	

ของเกษตรกรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การแขง่ขนั	และกลไกการบรหิารจดัการ	สง่ผลดตีอ่การพฒันา	

ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. กิจกรรมที่ 1 ก�รศึกษ�ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตพืช
	 ศกึษาเทคโนโลยแีละรปูแบบระบบอจัฉรยิะจากไตห้วนั	เชน่	ระบบการใหน้้ำา/ปุย๋	ระบบตดิตามขอ้มลูภมูอิากาศ	

โดยประชุม	online	ร่วมกับเจ้าหน้าที่	TaiwanICDF	และผู้เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2564	และได้ประชุมเพื่อ

คดัเลอืกบรษิทัทีจ่ะเลอืกใชเ้ทคโนโลยี	3	บรษิทั	คอื	บรษิทั	CHT	Smart	agriculture	บรษิทั	Foxconn	และบรษิทั	Beehive	

Data	Teachnology	Co.,	Ltd.	ซึ่งได้เลือกบริษัท	CHT	Smart	Agriculture	เนื่องจากมีข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ	

และมีสาขาที่สามารถให้บริการได้	ซึ่งจะได้ประสานในการสำารวจพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่อไป

การประชุม	online	ร่วมกับเจ้าหน้าที่	TaiwanICDF	คัดเลือกบริษัทเพื่อนำาเทคโนโลยีมาใช้

	 คัดเลือกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงของพื้นที่สูง	 และมีการจัดการที่ประณีตภายใต้โรงเรือน	 สามารถสร้าง

รายได้ในระยะส้ัน	 ให้ผลตอบแทนสูง	 และมีโอกาสทางการตลาด	 เพื่อเป็นพืชทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	

ในการผลิตพืช	ดังนี้
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เมลอนพันธุ์บารมี	อายุ	40	วัน	หลังผสมดอก
ที่ปลูกแบบลงดิน	(ซ้าย)	และปลูกในวัสดุปลูก	(ขวา)

ลักษณะของผลเมลอนพันธุ์บารมีที่ปลูก
แบบลงดิน	(ซ้าย)	และปลูกในวัสดุปลูก	(ขวา)

	 1.1	 องุ่น
	 	 จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปลูกองุ่นส่วนใหญ่มักพบปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูเข้าทำาลาย	

ในทกุระยะการเจรญิเตบิโต	เชน่	เพลีย้ไฟ	เพลีย้แปง้	แอนแทรคโนส	และราน้ำาคา้ง	เปน็ตน้	และสง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณ	

คุณภาพของผลผลิต	เกิดการใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและ	

สิ่งแวดล้อม	 ดังนั้นจึงทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาโรคแมลงศัตรู	 และเพิ่มปริมาณและ	

คุณภาพผลผลิตองุ่น	 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยสำารวจแปลงวิจัยองุ่นร่วมกับ		

TaiwanICDF	และบรษิทั	CHT	Smart	Agriculture	เพือ่วางแผนตดิตัง้อปุกรณใ์นการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัที	่

มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตองุ่น	ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	และทดสอบ

เทคโนโลยโีดยบนัทกึขอ้มลู	เชน่	ปรมิาณและคณุภาพพชื	ปรมิาณการใหน้้ำาและปุย๋ของพชื	โรคและแมลงศตัรพูชื	ขอ้มลู	

สภาพแวดล้อมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 1.2	 เมลอน
	 	 จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปลูกเมลอน	พบว่าในฤดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศปิด	 แสงแดดไม่เพียงพอ		

และความชืน้สงู	สง่ผลใหเ้มลอนไมม่กีารพฒันาลายของผวิผล	รสชาตไิมห่วาน	ขณะทีใ่นฤดหูนาวทีม่อีณุหภมูติ่ำา	สง่ผลให	้

การพัฒนาของผลเมลอนช้า	 ทำาให้ผลมีขนาดเล็ก	 ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ	 ส่งผลกระทบต่อปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิต	 นอกจากนี้พันธุ์เมลอนที่ปลูกในปัจจุบันยังมีน้อย	 คือ	 พันธุ์บารมี	 และพันธุ์จันทร์ฉาย	 ดังนั้น	

จึงทดสอบพันธ์ุและเทคโนโลยีการปลูกเมลอนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

และคุณภาพผลผลิตเมลอนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ต่อไป

	 	 การทดสอบรูปแบบการปลูกเมลอน

	 	 ทดสอบรูปแบบการปลูกเมลอนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	 พบว่าเมลอน	

ที่ปลูกแบบลงดินให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมากกว่าปลูกในวัสดุปลูก	 (Substrate)	 โดยเมลอนที่ปลูกลงดิน

มีน้ำาหนักผลเฉลี่ย	 1.65	 กิโลกรัม	 ซึ่งมากกว่าเมลอนที่ปลูกในวัสดุปลูก	 น้ำาหนักผลเฉลี่ย	 1.13	 กิโลกรัม	 มีปริมาณ		

TSS	15.03	องศาบริกซ์	ซึ่งมากว่าเมลอนที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีปริมาณ	TSS	14.18	องศาบริกซ์

	 	 การทดสอบพันธุ์เมลอน

	 	 ทดสอบปลูกเมลอนจำานวน	 4	 พันธุ์	 พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติทางด้านของน้ำาหนักผลเฉลี่ย		

ความกว้างผล	 ความยาวผล	 ความหนาเปลือก	 และความหนาเนื้อ	 แต่ปริมาณ	 TSS	 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ		

โดยเมลอนพันธุ์	ML3747-Green	มีน้ำาหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด	2.24	กิโลกรัม	รองลงมาคือ	เมลอนพันธุ์	ML3747-White	

พันธุ์	Radiance	มีน้ำาหนักผลเฉลี่ย	1.79	และ	0.86	กิโลกรัม	ตามลำาดับ	ส่วนเมลอนพันธุ์	ML3747-Green	มีปริมาณ	

TSS	มากที่สุด	13.12	องศาบริกซ์	รองลงมาคือ	เมลอนพันธุ์	ML3747-White	พันธุ์	Silver	Light	และพันธุ์	Radiance		

มีปริมาณ	TSS	12.82,	12.26	และ	11.78	องศาบริกซ์	ตามลำาดับ

แผ
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	 1.3	 พริกหวาน
	 	 จากการวเิคราะหป์ญัหาในการปลกูพรกิหวานพบวา่ในชว่งเดอืนเมษายน–มถินุายน	มกัพบปญัหาในเรือ่ง

ปรมิาณผลผลติทีล่ดลง	เนือ่งจากชว่งเพาะกลา้และชว่งการดแูลรกัษา	(ธนัวาคม–มนีาคม)	เปน็ชว่งฤดหูนาวทีม่อีากาศเยน็	

อณุหภมูติ่ำากวา่	20	องศาเซลเซยีส	สง่ผลใหต้น้พรกิหวานชะงกัการเจรญิเตบิโต	การผสมเกสรไมส่มบรูณ	์ทำาใหผ้ลบดิเบีย้ว		

ไมไ่ดม้าตรฐานตามทีต่ลาดตอ้งการ	นอกจากนี	้ในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีณุหภมูสิงูและมคีวามชืน้ในอากาศต่ำา	มกัเกดิการระบาด	

ของเพลีย้ไฟ	ผลผลติมตีำาหน	ิเกดิอาการผวิไหมจ้ากแสงแดด	ทำาใหม้ผีลกระทบตอ่คณุภาพของผลผลติ	ดงันัน้จงึทดสอบ

พนัธุแ์ละเทคโนโลยกีารปลกูเมลอนเพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานในการปรบัประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั	เพือ่เพิม่ปรมิาณและ

คุณภาพผลผลิตเมลอนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ต่อไป

เมลอนพันธุ์	ML3747-Green	(ซ้าย)	เมลอนพันธุ์	ML3747-White	(ขวา)

เมลอนพันธุ์	Radiance	(ซ้าย)	เมลอนพันธุ์	Silver	Light	(ขวา)

โรงเรือนปลูกพริกหวานของนายแสวง	แซ่ท้าว

	 	 การสำารวจข้อมูลพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	

แบบโครงการหลวงถ้ำาเวียงแก	 บ้านปางแก	 อำาเภอทุ่งช้าง	

จังหวัดน่าน	 โดยเกษตรกรปลูกพริกหวานเป็นอาชีพ	

ทีส่รา้งรายไดห้ลกั	และสนใจการนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช	้

ในการแก้ปัญหาคุณภาพของพริกหวาน	ส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ให้ผลผลิตได้ตามความต้องการของตลาด	 อุณหภูมิ	

ท่ีเหมาะสมสำาหรับการเจริญเติบโตของพริกหวานอยู่ในช่วง

ระหว่าง	28–35	องศาเซลเซียส	ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำา

สง่ผลใหก้ารพฒันาของผลพรกิหวานผดิรปูทรง	พรกิหวาน	

ไม่ข้ึนสี	 และไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานท่ีต้องการทำาให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต	 โดยมีเกษตรกรท่ีสนใจร่วมวิจัย	

2	ราย	คือ	นายแสวง	แซ่ท้าว	มีโรงเรือนขนาด	30	x	40	เมตร	พิกัดแปลง	X	714623,	Y	2147192	และนายจำาลอง		

อนวุงคป์ระพนัธ	์มโีรงเรอืนขนาด	30	x	36	เมตร	พกิดัแปลง	X	715556,	Y	2149819	ดงันัน้จงึปลกูพรกิหวานเพือ่เกบ็ขอ้มลู	

สภาพแวดล้อมและการเจริญเติบโต	และการให้ผลผลิตของพริกหวาน	เพ่ือเป็นพารามิเตอร์ในการควบคุมสภาพแวดล้อม		

การจัดการต่างๆ	และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตพริกหวานในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2565	ต่อไป
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สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์ฯ	ฝ่ายตลาด	สพวส.	และผู้จัดการกลุ่มสหกรณ์แม่จริม

แผนผังระบบโลจิสติกส์และรูปแบบตลาดดิจิทัล
ของสินค้าเกษตรจากไต้หวัน

2. กิจกรรมที่ 2 ก�รศึกษ�ระบบโลจิสติกส์และตล�ดสมัยใหม่ของสินค้�เกษตรที่สำ�คัญบนพื้นที่สูง
	 จากการสำารวจการบริหารจัดการผลิตผลในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	อำาเภอแม่จริม	

จังหวัดน่าน	ด้วยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร	พบว่า

	 2.1	 เกษตรกรของกลุ่มส่วนใหญ	่ 5	 หมู่บ้าน	 อยู่ใกล้บริเวณศูนย์ซึ่งปลูกพืชผักใบ	 และมีจำานวนหลายชนิด		

แต่มี	1	หมู่บ้าน	ที่ห่างไกลและมีอากาศที่เย็น	ซึ่งทำาให้มีต้นทุนค่าขนส่งมาก

	 2.2	 การจัดทำาหลักสูตรการผลิตพืชแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพื่อให้มีความพร้อมที่จะผลิตพืชให้ตรงกับ	

ความต้องการของตลาด

	 2.3	 ปญัหาทีพ่บคอื	จำานวนชนดิพชืผกัคอ่นขา้งมาก	มคีวามหลากหลาย	แตค่วามตอ้งการของลกูคา้มปีรมิาณ

ไม่มาก	ทำาให้ต้องมีการบริหารจัดการและมีข้อมูลท่ีค่อนข้างมาก	และต้องการความถูกต้อง	แม่นยำา	ทันต่อสถานการณ์ตลาด

	 2.4	 ข้อคิดเห็นจากการประชุมร่วมกัน	(1)	ควรเพิ่มช่องทางการตลาด	เช่น	คู่ค้าที่ต้องการผลผลิตสม่ำาเสมอ		

ชอ่งทางตลาดออนไลน	์(2)	เพิม่ความเชือ่มัน่แกผู่บ้รโิภค	โดยสรา้งควิอารโ์คด้บนผลผลติ/บรรจภุณัฑ	์ใหส้ามารถตรวจสอบ	

ย้อนกลับไปถึงเกษตรกรได้	 (3)	 นำาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการทำางานเพื่อลดขั้นตอนและเข้าถึงข้อมูล	

ไดอ้ยา่งรวดเรว็	ตัง้แตก่ารวางแผนการผลติ	การตดิตามแปลง	การวางแผนเกบ็เกีย่ว	การคดับรรจไุปจนถงึคูค่า้ทางธรุกจิ

หรือผู้บริโภค	โดยเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ต้นแบบระบบการปลูกพืชผักบนพื้นที่สูงโดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	(Smart	Farming)	1	ชนิด

2.	 ข้อมูลเร่ืองระบบโลจิสติกส์และการตลาด	

สมัยใหม่ของสินค้าเกษตรท่ีสำาคัญบนพ้ืนท่ีสูง	1	เร่ือง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความรู้ 	 ความสามารถ	

ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาดตลอด	 value	

chain	 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 สามารถปรับตัวรองรับ	

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต	

เป็น	 Smart	 Farmer	 ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และเป็น

เกษตรกรแบบผูป้ระกอบการ	(Entrepreneur)	ซึง่จะสง่ผลด	ี

ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมบน

พื้นที่สูง	อย่างน้อย	2	แห่ง
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แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	คือ	การศึกษาและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในโรงเรือน

	 1.2	 การนำาเสนอผลงานวิจัยในประชุมสัมมนาวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและ	สวพส.

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 ผลงานวจิยัสามารถนำาไปพฒันาการปลกูพชืบนพืน้ทีส่งูได	้โดยเกษตรกรในพืน้ที	่สวพส.	ผูป้ลกูพชืผกั	769	คน		

ในพื้นที่ปลูก	749.5	ไร่	และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล	2,495	คน	ในพื้นที่ปลูก	4,054.5	ไร่	สามารถในใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาดตลอด	value	chain	ได้
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3 การวิจัยและพัฒนากา
รอนุรักษ์

และบริหารจัดการทรัพ
ยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพของชุมชน

บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

H R D I

แผนงานที่ 



มุ่งสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญบนพ้ืนท่ีสูง	การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและ

คุ้มค่า	 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ	 แนวปฏิบัติที่ดีในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 ตลอดจนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำาและยั่งยืน	

สอดคล้องกับแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ	BCG	โดยดำาเนินงานวิจัย	จำานวน	20	เรื่อง	และมีผลงานวิจัยที่พร้อมส่งมอบ

ให้เกษตรกรได้นำาไปใช้ประโยชน์	จำานวน	7	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์	9	รายการ

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
  บนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้ดำาเนินงานวิจัยและพัฒนางานด้านการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	 เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง	

โดยน้อมนำาแนวพระราชดำาริธนาคารอาหารชุมชน	(Food	bank)	มาเป็นแนวทางการดำาเนินงาน	โดยในปี	พ.ศ.	2564	

เป็นการดำาเนินงานต่อเนื่องร่วมกับชุมชน	 เพื่อพัฒนายกระดับให้เป็นชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และ	

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรือ	 “ชุมชนตัวอย่าง	 Food	 bank”	 และการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี		

ปัจจัยความสำาเร็จของการพัฒนาชุมชนตัวอย่าง	 รวมทั้งการพัฒนาระบบการสืบทอดความรู้ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น		

ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	การจัดทำาชุดองค์ความรู้และภูมิปัญญาตำารับอาหารจากพืช

ทอ้งถิน่รายชนเผา่	เพือ่ขยายผลการเรยีนรูสู้ว่งกวา้ง	การศกึษารปูแบบการปลกูฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไมแ้ละความหลากหลาย	

ทางชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง	 รวมทั้งการส่งเสริมชุมชนให้มีการใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพจาก	

การเพาะปลูกพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	 และการศึกษาแนวทางในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ	

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน	ซ่ึงจะนำาไปสู่การอนุรักษ์	ฟ้ืนฟู	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างชาญฉลาด	

ก่อให้เกิดความยั่งยืน	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ศึกษ�ก�รอนุรักษ์ ฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กรคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของชุมชน 
สำ�หรับก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน

	 1.1	 ศึกษาและพัฒนาแหล่งรวบรวมพืชท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน
	 	 รว่มกบัชมุชนจดัทำาแหลง่รวบรวมพนัธกุรรมพชืทอ้งถิน่บนพืน้ทีส่งูในรปูแบบสิง่มชีวีติ	(Living	collection)	

เพื่อเก็บรักษาฐานพันธุกรรมพืชที่มีคุณค่าให้คงอยู่	ไม่ให้สูญหาย	และสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้	ซึ่งจะก่อให้เกิดการ	

ใช้ประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งอาหาร	ยาสมุนไพร	สีย้อมธรรมชาติ	และการใช้สอยอื่นๆ	ของชุมชน	รวมทั้งเป็นแหล่ง	

กลา้พนัธุพ์ชืในการแลกเปลีย่นภายในชมุชนและระหวา่งชมุชนเครอืขา่ย	โดยมแีหลง่รวบรวมพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่	จำานวน	3	แหง่		

ประกอบด้วย	(1)	บ้านแม่แมะ	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	

มีพืชที่ปลูกในแปลงรวบรวม	จำานวน	38	ชนิด	เช่น	ลิงลาว	รางจืดแดง	ว่านสาวหลง	ว่านหัวสืบ	พญายอ	หญ้าหวาน	

กำาลังเสือโคร่ง	และมะแขว่น	 เป็นต้น	และชนิดพืชที่เพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือน	 เพื่อเป็นต้นกล้าพันธุ์ในการสนับสนุน

สมาชิกชุมชนสำาหรับนำาไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือน	 จำานวน	 21	 ชนิด	 เช่น	 ผักแปม	 ต๋าว	 ลิงลาว	 มะขม	 มณฑาดอย		

มะกิ้ง	จะค่าน	ว่านสาวหลง	และม้าสามตอน	เป็นต้น	(2)	บ้านปางหินฝน	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ปางหินฝน	 อำาเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีพืชที่ปลูกในแปลงรวบรวม	 จำานวน	 39	 ชนิด	 เช่น	 ว่านน้ำาเล็ก	 จิงจูไฉ่		



หอมชู	หว้า	กีบม้าลม	ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า	และเนียมดง	 เป็นต้น	และ	 (3)	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	อำาเภอเมือง	จังหวัด

เชียงใหม่	มีพืชที่ปลูกในแปลงรวบรวม	จำานวน	55	ชนิด	เช่น	บุก	ค้างคาวดำา	ชาอัสสัม	มะขม	ต๋าว	ลิลลี่ป่า	เนียมหอม	

ต้างหลวง	และเลือดมังกร	เป็นต้น

ปางมะโอ ปางหินฝน
การศึกษาและพัฒนาแหล่งรวบรวมพืชท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษาฐานพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

	 1.2	 ศึกษาวิธีการเขตกรรมและการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพืชหายากทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัย	
ของพืชท้องถิ่น	3	ชนิด	ได้แก่	น้อยหน่าเครือ	ตีนฮุ้งดอย	และมะเขาควาย

	 	 1)	 นอ้ยหนา่เครอื	(Kadsura	spp.)	ศกึษาวธิกีารจดัการแปลงปลกูนอ้ยหนา่เครอืในพืน้ทีโ่ครงการฯ	โหลง่ขอด	

(บา้นแมส่ายปา่เมีย่ง)	โดยปลกูนอ้ยหนา่เครอื	จำานวน	14	ตน้	ความสงูเฉลีย่	70	เซนตเิมตร	และเสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่		

0.53	เซนติเมตร	รวมทั้งเพาะขยายพันธุ์น้อยหน่าเครือ	จำานวน	150	ต้น	เพื่อปลูกฟื้นฟูในสภาพธรรมชาติ	และทดสอบ

การเพาะขยายพันธ์ุน้อยหน่าเครือโดยวิธีตอนก่ิงและเสียบยอด	พบว่าการเสียบยอดใช้เวลา	2–3	เดือน	ในการแตกใบใหม่	

และการตอนกิ่งใช้เวลา	5–6	เดือน	จึงมีรากใหม่ออกมา

	 	 2)	 ตีนฮุ้งดอย	 (Daiswa polyphylla	 Smith)	 ทำาการทดสอบชนิดวัสดุปลูกตีนฮุ้งดอยในพื้นที่โครงการฯ	

แมม่ะลอ	ทีร่ะยะเวลา	171	วนั	พบวา่วสัดดุนิผสมแกลบดำามกีารงอกดทีีส่ดุ	รองลงมาคอื	ดนิอยา่งเดยีว	ดนิผสมแกลบดำา	

และปุย๋อนิทรยี	์และดนิผสมปุย๋อนิทรยี	์ตามลำาดบั	มคีวามสงูอยูใ่นชว่ง	5.0–55.0	เซนตเิมตร	จำานวนใบชัน้ที	่1	ม	ี4–8	ใบ		

ส่วนชั้นที่	2	มี	3–7	ใบ

	 	 3)	 มะเขาควาย	(Dittoceras maculatum	Kerr)	สำารวจและเกบ็ขอ้มลู	สภาพนเิวศแหลง่กำาเนดิในสภาพปา่

ธรรมชาติ	 พบว่าเป็นพืชหายากและขึ้นในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า	 1,300	 เมตร	 โดยผลสดสามารถเก็บได้ช่วงเดือน

พฤศจิกายน–ธันวาคม	ราคา	30–50	บาทต่อกิโลกรัม	รวมทั้งทดสอบการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	พบว่าใช้ระยะเวลา

งอกไม่น้อยกว่า	120	วัน	ทั้งนี้ได้ขยายพันธุ์มะเขาควาย	จำานวน	145	ต้น	เพื่อนำาไปปลูกฟื้นฟูในชุมชนและป่าธรรมชาติ

น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย
การศึกษาวิธีการเขตกรรมและการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพืชหายากทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชท้องถิ่น

มะเขาควาย

แผ
นง

าน
ที่ 

3

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 83



 1.3	 สำารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายของชนิดพรรณไม้	 โครงสร้างสังคมพืช	 มวลชีวภาพ	 และ
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของพื้นที่ป่าและพื้นที่วนเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	
4	แห่ง	ได้แก่	ปางแดงใน	ปางมะโอ	วาวี	(แม่พริก)	และสบเมย

	 	 1)	 ปางแดงใน:	พื้นที่ป่าธรรมชาติ	พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด	73	ชนิด	ใน	63	สกุล	34	วงศ์	มีความหนาแน่น

ของพนัธุไ์ม	้157.33	ตน้ตอ่ไร	่คา่ดชันคีวามหลากหลายของชนดิพนัธุไ์ม	้3.12	พบกลา้ไมแ้ละพชืพืน้ลา่งในพืน้ที	่53	ชนดิ	

50	สกุล	ใน	32	วงศ์	มีความหนาแน่นของกล้าไม้	3,208	กล้าต่อไร่	มีปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม	20,231.62	กิโลกรัม	

ต่อไร่	 คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า	 9,501.82	 กิโลกรัมต่อไร่	 ส่วนพื้นที่วนเกษตร	 พบชนิดพันธุ์ไม้

มากกวา่พืน้ที่ป่าธรรมชาติ	คอื	89	ชนดิ	ใน	71	สกลุ	39	วงศ์	และมีความหนาแนน่ของพนัธุ์ไมม้ากกวา่	349.67	ตน้ตอ่ไร่		

มีค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้น้อยกว่าป่าธรรมชาติ	คือ	2.60	พบกล้าไม้และพืชพื้นล่างในพื้นที่	67	ชนิด	

61	สกุล	ใน	48	วงศ์	แต่มีความหนาแน่นของกล้าไม้มากกว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติ	3,550	กล้าต่อไร่	มีปริมาณมวลชีวภาพ

ป่ารวม	17,881.88	กิโลกรัมต่อไร่	คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า	8,404.49	กิโลกรัมต่อไร่

	 	 2)	 ปางมะโอ:	พื้นที่ป่าธรรมชาติ	พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด	74	ชนิด	ใน	58	สกุล	32	วงศ์	มีความหนาแน่นของ

พันธุ์ไม้	162.00	ต้นต่อไร่	ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้	3.07	พบกล้าไม้และพืชพื้นล่างในพื้นที่	62	ชนิด	

53	สกุล	ใน	38	วงศ์	มีความหนาแน่นของกล้าไม้	18,368	กล้าต่อไร่	มีปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม	91,680.74	กิโลกรัม

ต่อไร่	คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า	43,089.95	กิโลกรัมต่อไร่	ส่วนพื้นที่ระบบวนเกษตร	พบพันธุ์ไม้

ทั้งหมด	29	ชนิด	ใน	27	สกุล	19	วงศ์	และมีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้	482.67	ต้นต่อไร่	ค่าดัชนีความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ์ไม้	คือ	0.77	พบกล้าไม้และพืชพื้นล่างในพื้นที่	37	ชนิด	36	สกุล	ใน	27	วงศ์	แต่มีความหนาแน่นของกล้าไม้

มากกว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติ	26,944	กล้าต่อไร่	มีปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม	22,404.62	กิโลกรัมต่อไร่	คิดเป็นปริมาณ

คาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า	10,530.17	กิโลกรัมต่อไร่

	 	 3)	 วาวี	(แม่พริก):	พื้นที่ป่าธรรมชาติ	พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด	69	ชนิด	ใน	59	สกุล	31	วงศ์	มีความหนาแน่น	

ของพนัธุไ์ม	้178.00	ตน้ตอ่ไร	่คา่ดชันคีวามหลากหลายของชนดิพนัธุไ์ม	้2.97	พบกลา้ไมแ้ละพชืพืน้ลา่งในพืน้ที	่48	ชนดิ	

45	สกุล	ใน	31	วงศ์	มีความหนาแน่นของกล้าไม้	8,032	กล้าต่อไร่	ปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม	20,038.34	กิโลกรัม	

ต่อไร่	 คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า	 9,418.02	 กิโลกรัมต่อไร	่ ส่วนพื้นที่ระบบวนเกษตร	 พบพันธุ์ไม้

ทั้งหมด	69	ชนิด	ใน	64	สกุล	33	วงศ์	และมีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้	389.67	ต้นต่อไร่	ค่าดัชนีความหลากหลาย

ของชนิดพันธุ์ไม้	คือ	1.52	พบกล้าไม้และพืชพื้นล่างในพื้นที่	35	ชนิด	34	สกุล	ใน	25	วงศ์	มีความหนาแน่นของกล้าไม้		

7,520	กล้าต่อไร่	มีปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม	25,001.73	กิโลกรัมต่อไร่	ตามลำาดับ	คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวล

ชีวภาพของป่า	11,750.81	กิโลกรัมต่อไร่

	 	 4)	 สบเมย:	พื้นที่ป่าธรรมชาติ	พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด	59	ชนิด	ใน	49	สกุล	26	วงศ์	มีความหนาแน่นของ

พันธุ์ไม้	209.50	ต้นต่อไร่	ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้	2.86	พบกล้าไม้และพืชพื้นล่างในพื้นที่	33	ชนิด		

31	 สกุล	 ใน	 28	 วงศ์	 มีความหนาแน่นของกล้าไม้	 18,368	 กล้าต่อไร่	 มีมวลชีวภาพรวม	 58,315.25	 กิโลกรัมต่อไร่		

คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพรวม	 27,408.17	 กิโลกรัมต่อไร่	 ส่วนพื้นที่ระบบวนเกษตร	 พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด	

57	ชนิด	ใน	53	สกุล	30	วงศ์	มีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้	416.00	ต้นต่อไร่	ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้		

คือ	1.07	พบกล้าไม้และพืชพื้นล่างในพื้นที่	30	ชนิด	28	สกุล	ใน	24	วงศ์	มีความหนาแน่นของกล้าไม้	2,336	กล้า

ต่อไร่	 ปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม	 31,052.96	 กิโลกรัมต่อไร่	 คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพรวม	 14,594.89	

กิโลกรัมต่อไร่
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ปางมะโอ วาวี	(แม่พริก)
การสำารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายของชนิดพรรณไม้	โครงสร้างสังคมพืช	มวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอน	

ในมวลชีวภาพของพื้นที่ป่าและพื้นที่วนเกษตร

สบเมย	(ห้วยน้ำาใส)	

2. ก�รศกึษ�และพฒัน�ชนดิพชื/เหด็ทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภ�พเพือ่เปน็พชืท�งเลอืกในก�รประกอบอ�ชพีของชมุชน
	 2.1	 ศึกษารูปแบบการปลูก	การจัดการ	ต้นทุน	และผลตอบแทนจากการปลูกบุกบนพื้นที่สูง
	 	 1)	 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของบุกเนื้อทรายบนพื้นที่สูง	 โดยเก็บข้อมูลความหลากหลายของ

ลักษณะทรงพุ่มและลำาต้น	ประกอบด้วย	ความสูงต้น	ขนาดทรงพุ่ม	ขนาดลำาต้น	ความกว้างและความยาวของใบย่อย		

ลักษณะการจัดเรียงใบย่อย	 และลักษณะลายบนลำาต้น	 ลักษณะผิวบนลำาต้น	 ขณะนี้รอระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพื่อบันทึกข้อมูลหัวใต้ดิน	 ได้แก่	 น้ำาหนัก	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 และสีเนื้อหัวบริเวณใต้ผิวเปลือก	 สำาหรับใช้หา	

ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่อการเจริญเติบโตและการให้

ผลผลิตบุกที่ปลูกภายในโรงเรือนอัจฉริยะโครงการฯ	แม่สามแลบ	ดอยปุย	และ	สวพส.

	 	 2)	 เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกษตรกรผูป้ลกูบกุในพืน้ทีโ่ครงการฯ	สบเมย	แมส่ามแลบ	และแมส่อง	รวม	1,304	คน		

พืน้ที	่5,062.5	ไร	่รปูแบบการปลกู	ตน้ทนุและผลตอบแทน	โดยไดป้รมิาณผลผลติป	ีพ.ศ.	2563/2564	รวม	652,756	กโิลกรมั		

คิดเป็นมูลค่า	 12,485,879	 บาท	 ในรูปแบบการปลูกทั้งปลูกเชิงเดี่ยว	 วนเกษตร	 (ร่วมกับไม้ป่ายืนต้น)	 ผสมผสานกับ	

พืชเกษตร	 (ข้าวไร่	 ไม้ผล	กล้วย	หมาก	 เนียง	ฯลฯ)	 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย	24,468	บาทต่อไร่	ซึ่งส่วนใหญ	่

เป็นค่าแรงงาน	(ไม่เป็นเงินสด)	คิดเป็นร้อยละ	41.4	ผลตอบแทนเหนือต้นทุนมีค่า	19,747	บาทต่อไร่

	 	 3)	 เก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปบุกแผ่นแห้งบนพื้นที่สูง	 โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย		

199	 บาทต่อกิโลกรัม	 แต่มีราคาจำาหน่ายเพียง	 170	 บาทต่อกิโลกรัม	 ซึ่งไม่คุ้มค่าในการดำาเนินงาน	 ปัจจุบันกลุ่ม	

วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการแปรรูปเป็นบุกแผ่นแห้งแล้ว

การศึกษารูปแบบการปลูก	การจัดการ	ต้นทุน	และผลตอบแทนจากการปลูกบุกบนพื้นที่สูง

แผ
นง

าน
ที่ 

3
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	 2.2	 ศึกษา	รวบรวม	และปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้ายที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
	 	 1)	 ปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้าย	3	พื้นที่	ได้แก่	(1)	ปางดะ	48	พันธุ์	พบการงอก	40	พันธุ์	โดยน้ำาหนักผลผลิต

เฉลี่ยทุกพันธุ์อยู่ในช่วง	89.59–469.26	กิโลกรัมต่อต้น	นอกจากนี้ยังพบว่าพันธุ์	L3,	L4,	L5,	L15	และ	SK3	มีปุยฝ้าย	

2	สี	ได้แก่	สีขาวและสีน้ำาตาล	ทั้งนี้อาจมีการปนของเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรที่เก็บพันธุ์ไว้เอง	(2)	ปางแดงใน	11	พันธุ์	

พบงอกทุกพันธุ์	น้ำาหนักผลผลิตเฉลี่ยมีค่า	66.66–284.40	กิโลกรัมต่อต้น	และ	(3)	ถ้ำาเวียงแก	6	พันธุ์	พบงอกทุกพันธุ์

เช่นกัน	และน้ำาหนักผลผลิตเฉลี่ยมีค่า	19.04–111.73	กิโลกรัมต่อต้น

	 	 2)	 รวบรวมพันธุ์ฝ้ายพื้นเมืองบ้านห้วยน้ำาใส	(โครงการฯ	สบเมย)	1	ตัวอย่าง	และบ้านห้วยโป่งพัฒนา		

2	ตัวอย่าง	รวมทั้งปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้าย	3	พื้นที่	ได้แก่	โครงการฯ	ปางแดงใน	จำานวน	12	สายพันธุ์	สถานีเกษตรหลวง

ปางดะ	จำานวน	57	สายพันธุ์	และโครงการฯ	สบเมย	จำานวน	5	สายพันธุ์

การศึกษา	รวบรวม	และปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้ายที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

การศึกษารูปแบบการปลูก	การจัดการ	และการแปรรูปต๋าวที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

	 2.3	 ศึกษารูปแบบการปลูก	การจัดการ	และการแปรรูปต๋าวที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
	 	 1)	 ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของต๋าว	 ได้แก่	 การกระจายพันธุ์	 การปลูก		

การดูแลรักษา	 การนำาไปใช้ประโยชน	์ และข้อมูลการตลาด	 โดยการตรวจเอกสารและการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที	่	

5	แห่ง	ได้แก่	ห้วยโป่ง	(บ้านห้วยน้ำากืน)	น้ำาแป่ง	(บ้านน้ำาแป่ง)	โหล่งขอด	(บ้านปางต้นหนุน)	ถ้ำาเวียงแก	(บ้านน้ำาพัน)	

และแม่สลอง	(บ้านพญาพิภักดิ์)

	 	 2)	 ศึกษาและพัฒนาวิธีการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากต๋าว	 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม	

ของชมุชนบนพืน้ฐานองคค์วามรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่รว่มกบัเทคโนโลยอีืน่	ไดแ้ก	่การแปรรปูผลผลติ	(ลกูชดิในน้ำาเชือ่ม	

และลูกชิดแช่อิ่มอบแห้ง)	และเครื่องบีบต๋าว

	 	 3)	 เพาะขยายพันธุ์ต้นกล้าต๋าว	 จำานวน	 5,000	 ต้น	 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกฟื้นฟูเสริม	

แหลง่อาหารของชมุชน	รวมทัง้สนบัสนนุตน้กลา้ตา๋วใหก้บักลุม่สมาชกิเพือ่ปลกูในพืน้ทีท่ำากนิ	ปา่ชมุชน	และปา่ธรรมชาต	ิ	

จำานวน	 20	 ราย	 1,050	 ต้น	 ในพื้นที่โครงการฯ	 จำานวน	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 โหล่งขอด	 (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง)	 ปางมะโอ		

(บ้านปางกื๊ดและบ้านปางมะโอ)	วาวี	(บ้านปางกลางและบ้านปางต้นผึ้ง)	ถ้ำาเวียงแก	(บ้านน้ำาพัน)	น้ำาแป่ง	(บ้านน้ำาแป่ง)	

และพื้นที่เฉพาะฯ	บ้านฟ้าสวย
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การทดสอบเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน

	 2.4	 ทดสอบเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน
	 	 1)	 ศึกษาสารสำาคัญจากเห็ดท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	 8	 ชนิด	 ได้แก่	 เห็ดเผาะ	 เห็ดหล่ม	 เห็ดฟาน		

เหด็แดงหนา้มอ่ย	เหด็โคนแดง	เหด็แดงกอ่	เหด็ไขเ่หลอืง	และเหด็ขมิน้	ดว้ยวธิแีกส๊โครมาโตรกราฟ	ีพบวา่มสีารประกอบ

ในกลุ่ม	antimycobacterial	ได้แก่	2-tetradecene	(E)	3-tetradecene	และ	E-15-Heptadecenal	อยู่ในเห็ดทั้ง	8	ชนิด	

ส่วนสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำาตาลในเลือด	 ได้แก่	 Butyl	 Isobutyl	 Phthalate	 พบในเห็ดฟานเท่านั้น	 และกรดอะมิโนจำาเป็น		

ได้แก่	Linoleic	acid	ethyl	ester	พบในเห็ด	3	ชนิด	คือ	เห็ดฟาน	เห็ดหน้าม่อย	และเห็ดไข่เหลือง

	 	 2)	 สนบัสนนุกลุม่สมาชกิเพาะเลีย้งเหด็ทอ้งถิน่/เหด็เศรษฐกจิ	3	กลุม่	สมาชกิ	35	ราย	ผลติกอ้นเชือ้เหด็		

นางรมดำา	 นางรมเทา	 และนางฟ้าภูฏาน	 จำานวน	 5,000	 ก้อน	 เพื่อจำาหน่ายให้กับชุมชนเครือข่าย	 สร้างรายได้รวม		

50,000	บาท	และมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่า	รวม	26,240	บาท

	 	 3)	 ทดสอบเติมเชื้อเห็ดป่าร่วมกับต้นไม้วงศ์ยางในพื้นที่ป่าธรรมชาติ	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 ป่ารอบชุมชน	

บ้านแม่มะลอ	แปลงปลูกป่าบ้านแม่วาก	และป่ารอบชุมชนบ้านป่าแป๋	(ศ.แม่สะเรียง)	พบว่ากล้าไม้มีอัตราการรอดตาย	

มากกว่าร้อยละ	 80	 รวมทั้งเก็บตัวอย่างรากพืชมาตรวจสอบการเข้าสู่รากของเส้นใยเห็ด	 พบลักษณะการเกิดราก	

ไมคอร์ไรซ่า	และในช่วงฤดูฝนพบการออกดอกของกลุ่มเห็ดครีบ	(เห็ดแดงและเห็ดไข่)	แต่ยังไม่พบเห็ดเผาะ

	 	 4)	 ทดสอบความสามารถของเหด็ตบัเตา่ในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและการเกดิดอกเหด็ของกลา้ไม	้

5	ชนิด	(ขนุน	น้อยหน่า	มะม่วง	อาโวคาโด	กาแฟ)	โดยปลูกกล้าไม้ร่วมกับการใส่เชื้อเห็ด	โดยมีเกษตรกรนำาร่อง	3	ราย	

ในพื้นที่บ้านปางกึ๊ด	(ปางมะโอ)	2	ราย	และบ้านปางหินฝน	1	ราย

	 	 5)	 สนับสนุนกล้าไม้	 (ยางนา	 ตะเคียน	 พะยอม	 หว้า	 มะกุก	 ขนุน	 น้อยหน่า)	 ที่ใส่เชื้อเห็ดป่ารวม		

(เห็ดเผาะ	เห็ดแดง	เห็ดหล่ม	เห็ดไข่เหลือง	และเห็ดตับเต่า)	จำานวน	2,100	กล้า	เกษตรกร	24	ราย	เพื่อปลูกในพื้นที่

เกษตร	ปลูกเป็นแนวรั้ว	และปลูกเสริมป่ารอบชุมชน	เพื่อเป็นแหล่งอาหารและช่วยในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชน	

รวมทั้งสนับสนุนเชื้อเห็ดโคนให้สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชและเห็ดท้องถิ่นบ้านห้วยมะเกลี้ยง	 (ศ.ห้วยโป่ง)	 จำานวน	

15	ราย	พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใส่เชื้อเห็ดกับต้นไม้และจอมปลวกในสวนของเกษตรกรสมาชิก	พบว่าการใส่เชื้อเห็ดโคน	

ของเกษตรกร	 2	 ราย	 คือ	 นายสมพล	 คงธนบวร	 และนายวิรัตน์	 แก่นทอง	 เริ่มออกดอกให้ผลผลิตแล้ว	 หลังจาก	

การรดหัวเชื้อเห็ด	4–5	เดือน

	 2.5	 ศึกษาพรรณพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการป้องกันการพังทลายของดินบนพื้นที่สูง
	 	 สำารวจพรรณไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 จำานวน	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 แม่มะลอ		

แม่สลอง	 แม่สอง	 สบเมย	 และบ่อเกลือ	 โดยคัดเลือกชนิดพืชท้องถิ่น	 พืชเศรษฐกิจ	 และไม้ป่า	 จำานวน	 19	 ชนิด		

ทำาการฉีดล้างรากเพื่อศึกษาโครงสร้างราก	 และเก็บตัวอย่างรากสำาหรับวัดแรงดึงรากในห้องปฏิบัติการ	 ซึ่งส่งผลถึง	

เสถียรภาพในการยึดดินของรากพืชแต่ละชนิด	 ผลการทดสอบแรงดึงรากที่เส้นผ่านศูนย์กลาง	 1	 มิลลิเมตร	 พบว่า	

พันธุ์ไม้ที่มีแรงดึงรากสูงที่สุด	ได้แก่	อาโวคาโด	ตะไคร้ต้น	จันทร์ทองเทศ	กาแฟ	แฝก	และบ๊วย	พันธุ์ไม้ที่มีแรงดึงราก

ระดับกลาง	คือ	การบูร	ตองแตบ	ส้มผด	กำาลังเสือโคร่ง	แคฝรั่ง	มะขาม	และกระท่อมหมู	และพันธุ์ไม้ที่มีแรงดึงราก

ระดับต่ำา	คือ	ถั่วมะแฮะ	และชาจีน
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3. ก�รวจิยัและพฒัน�เพือ่สบืทอดคว�มรูด้�้นก�รอนรุกัษ ์ฟืน้ฟ ูและใชป้ระโยชนพ์ชืทอ้งถิน่และคว�มหล�กหล�ย
ท�งชีวภ�พบนพื้นที่สูง

	 3.1	 ศึกษาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์	ฟ้ืนฟู	และใช้ประโยชน์พืช/เห็ดท้องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง
	 	 แบ่งตัวอย่างชุมชนออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	ชุมชนแห่งการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น	

เปน็แหลง่อาหาร	3	ชมุชน	ไดแ้ก	่ชมุชนปา่เมีย่งแมพ่รกิ	ปา่กลว้ย	ปา่แป	๋(2)	ชมุชนตวัอยา่งทีส่รา้งรายไดจ้ากการเพาะปลกู	

พชืทอ้งถิน่	1	ชมุชน	ไดแ้ก	่หว้ยน้ำากนื	และ	(3)	ชมุชนตวัอยา่งดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	

1	ชมุชน	ไดแ้ก	่หว้ยอคีา่ง	ซึง่สามารถเปน็ตน้แบบชมุชนในการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขยายผลการขบัเคลือ่นกระบวนการ

อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 สู่ชุมชนเครือข่ายที่มีบริบทพื้นที่ใกล้เคียงกัน		

20	ชุมชน	ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพจากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	12	ชนิด	นำาไปสู่การสร้างรายได้จากฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกว่า	180,375	บาท

เปรียบเทียบกำาลังดึงของรากขนาด	1	มิลลิเมตร	ของพืชบนพื้นที่สูง	19	ชนิด

ชุมชนตัวอย่างธนาคารอาหารชุมชน	(Food	bank)
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	 3.2	 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์	ฟ้ืนฟู	และใช้ประโยชน์พืช/เห็ดท้องถ่ินร่วมกับโรงเรียน/หน่วยงาน
	 	 จดัทำากจิกรรมการเรยีนการสอน/กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทอ้งถิน่	เรือ่ง	“การอนรุกัษ	์ฟืน้ฟ	ูและสง่เสรมิการ

ใช้ประโยชน์พืช/เห็ดท้องถิ่น”	ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก	อำาเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย	พร้อมทั้ง	

สนับสนุนกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่น	 เช่น	 การทำายาหม่องสมุนไพร	การทำาอาหารจากพืชท้องถิ่น	 การทำาขนมโดย

ใช้สีจากพืชธรรมชาต	ิ การทำาโรงเรือนเพาะเห็ด	 และการปลูกผักในโรงเรือน	 เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน		

รวมท้ังสนับสนุนส่ือองค์ความรู้เร่ืองเห็ด	ได้แก่	การเพาะเล้ียงเห็ดสกุลนางฟ้า–นางรม	เห็ดกลุ่มไมคอร์ไรซ่า	ความหลากหลาย

ของเห็ดบนพื้นที่สูง	และเห็ดพิษ

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์พืช/เห็ดท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียน/หน่วยงาน

	 3.3	 การจัดทำาชุดองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
	 	 1)	 จัดทำาร่างหนังสือตำารับอาหารพื้นบ้านเป็นยา	 1	 เรื่อง	 ซึ่งรวบรวมภูมิปัญญาการประกอบอาหาร

ของชุมชนบนพื้นที่สูง	 4	 พื้นที่	 รวม	 50	 ตำารับ	 พร้อมทั้งข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของชนิดพืชที่เป็นองค์ประกอบ		

ตลอดจนสรรพคุณทางยาและคุณประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตำารับอาหารท้องถิ่นแต่ละชุมชน

	 	 2)	 วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงร่างของระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่บนพืน้ทีส่งู	(เดมิ)	1	ระบบ	โดยสบืคน้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มลูพชืและศกึษา

องค์ประกอบฐานข้อมูลพืช/พรรณไม้ของหน่วยงานอ่ืน	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะต่อไป

ร่างหนังสือตำารับอาหารพื้นบ้านเป็นยา โครงสร้างของฐานข้อมูลพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
การจัดทำาชุดองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
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4. ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้�นก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
สู่พื้นที่อื่น

	 4.1	 จัดทำาแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย	

ทางชวีภาพสูห่มูบ่า้นเครอืขา่ยในพืน้ทีว่าว	ีจำานวน	5	ชมุชน	รวมทัง้สำารวจชนดิพชืทีม่กีารใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีป่า่ชมุชน

บา้นทุง่พรา้วกะเหรีย่ง	พบการใชป้ระโยชนพ์ชื	56	ชนดิ	และตอ้งการปลกูฟืน้ฟพูชืทัง้ในปา่และครวัเรอืน	จำานวน	23	ชนดิ		

จำาแนกเป็นพืชหายากและพืชที่ต้องการใช้ประโยชน์

	 4.2	 คดัเลอืกชนดิพชืทีม่ศีกัยภาพในการสรา้งรายได	้เพิม่พนูแหลง่อาหาร	และเหมาะสมกบัพืน้ที	่โดยดำาเนนิการ	

รว่มกบัเกษตรกร	เจา้หนา้ทีศ่นูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ	และเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม	้เพือ่วางแผนการเพาะขยายพนัธุ	์

จำานวน	30	ชนดิ	รวมทัง้สนบัสนนุเกษตรกร	6	ราย	พืน้ทีป่ระมาณ	6	ไร	่ปลกูพชืทอ้งถิน่กวา่	10	ชนดิ	เชน่	ลงิลาว	ขมิน้ชนั		

ผักกูด	 บุก	 ซะกุกุย	 ต้างหลวง	 ผักฮาก	 มะกรูด	 และหมาก	 เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ครัวเรือน	 และ	

ปลกูขมิน้ชนั	200	กโิลกรมั	และบกุเนือ้ทราย	100	กโิลกรมั	บรเิวณของศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงเลอตอ	เพือ่ขยายพนัธุ์	

สำาหรับใช้ในงานส่งเสริมและทดสอบต่อไป

	 4.3	 ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเกษตรกรนำาร่องปลูกพืชท้องถ่ินเพ่ือสร้างรายได้และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน	

40	ราย	พืช	15	ชนิด	รวม	12,862	ต้น	ใน	14	ชุมชน	(วาวี	ห้วยก้างปลา	แม่สลอง	ดอยปุย	สบเมย)	และปลูกเสริม	

ในพื้นที่ป่ารอบชุมชน	2	พื้นที่	(ดอยปุย	วาวี)	พืช	10	ชนิด	จำานวน	1,317	ต้น

	 4.4	 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์	การปลูกและการจัดการแปลงปลูกไผ่ให้แก่เกษตรกร	2	ชุมชน	

(หว้ยกา้งปลา	และสบเมย)	มผีูเ้ขา้รว่ม	71	คน	และถา่ยทอดความรูก้ารเพาะขยายพนัธุแ์ละการปลกูบกุบนพืน้ทีส่งูใหแ้ก่	

เกษตรกร	3	ชุมชน	(สบเมย	นาป่าแปก	และห้วยมะเขือส้ม)	มีผู้เข้าร่วม	59	คน

	 4.5	 ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปพืชท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ชุมชน	 ได้แก่	 ยาหม่อง	 สเปรย์	

ไล่แมลง	และลูกประคบ	ให้กับกลุ่มเกษตรกร	3	พื้นที่	(ดอยปุย	ดอยลาง	และห้วยอีค่าง)

การถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพสู่พื้นที่อื่น

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 แหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นระดับชุมชนบนพื้นที่สูง	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวงปางหินฝน	ปางมะโอ	และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

2.	 วิธีการปลูกและการจัดการพืชท้องถิ่นหายาก/พืชที่มีศักยภาพ	 5	 ชนิด	 ประกอบด้วย	 พืชหายาก	 3	 ชนิด	

(น้อยหน่าเครือ	มะเขาควาย	และตีนฮุ้งดอย)	และพืชที่มีศักยภาพ	2	ชนิด	(บุกและต๋าว)

3.	 ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	5	ชุมชน

4.	 ชดุองคค์วามรูภ้มูปิญัญาการใชป้ระโยชนพ์ชืทอ้งถิน่	1	เรือ่ง	ไดแ้ก	่ขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นตำารบัอาหาร

พื้นบ้านเป็นยาของชุมชน	3	ชาติพันธุ์	ได้แก่	คนพื้นเมือง	ม้ง	และมอญ	รวม	50	ตำารับ

5.	 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง	(เบื้องต้น)	1	ระบบ

6.	 ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารและ	

ความหลากหลายทางชีวภาพ	20	ชุมชน
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ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงปางหนิฝน	จำานวน	3	หมูบ่า้น	ไดแ้ก	่บา้นปางหนิฝน		

แม่ตูม	 และพุยใต้	 มีแหล่งต้นพันธุ์พืช	 สำาหรับปลูกฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรในครัวเรือน		

รวมทั้งแลกเปลี่ยนกล้าไม้กับชุมชนเครือข่าย	 (ม้ง)	 3	 ชุมชน	 ได้แก่	 บ้านป่ากล้วย	 อำาเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่		

บ้านดอยปุย	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	และบ้านร่มฟ้าหม่น	อำาเภอเวียงแก่น	จังหวัดเชียงราย

2.	 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	12	แห่ง	 ได้แก่	ดอยปุย	ปางหินฝน	บ่อเกลือ	

ปางมะโอ	 แม่มะลอ	 โหล่งขอด	 วาวี	 สบเมย	 แม่สามแลบ	 แม่สอง	 น้ำาแป่ง	 และถ้ำาเวียงแก	 นำาองค์ความรู้การปลูก

และการดูแลรักษาพืชท้องถิ่นไปใช้ในฟื้นฟูพืชท้องถิ่นหายาก	 และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ		

สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

3.	 ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และใช้ประโยชน์พืช/เห็ดท้องถิ่น	 5	 ชุมชน	 โดยแบ่งตัวอย่างชุมชน

ออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	ชุมชนแห่งการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหาร	3	ชุมชน	ได้แก่	

แม่พริก	 ป่ากล้วย	 ป่าแป๋	 (2)	 ชุมชนตัวอย่างที่สร้างรายได้จากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่น	 1	 ชุมชน	 ได้แก่	 ห้วยน้ำากืน		

และ	(3)	ชุมชนตัวอย่างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	ชุมชน	ได้แก่	ห้วยอีค่าง

4.	 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	4	แห่ง	ได้แก่	ป่ากล้วย	ปางมะโอ	วาวี	(แม่พริก)	

และห้วยเขย่ง	และผู้ที่สนใจทั่วไปในการดูแลสุขภาพจากการบริโภคอาหารเป็นยา

5.	 เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 17	ชุมชน	และพื้นที่โครงการหลวง	 3	ชุมชน		

มีองค์ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์พืช	เพาะเลี้ยงเห็ด	และสามารถเพาะปลูกพืชท้องถิ่นในพื้นที่ครัวเรือน	พื้นที่เกษตร	

และปลูกในรูปแบบวนเกษตร	เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและเสริมรายได้ครัวเรือน

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ดังนี้

	 	 1)	 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	ในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์พืชและ	

	 	 	 เห็ดท้องถิ่น

	 	 2)	 การศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่บนพื้นที่สูง

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 2.1	 ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการเพาะขยายพันธุ์	การปลูก	และการจัดการบุกให้กับเกษตรกร

	 2.2	 ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นหายาก	2	ชนิด	(เจ้าแตรวง	และน้อยหน่าเครือ)

	 2.3	 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเห็ดตับเต่าร่วมกับพืชอาศัยที่เหมาะสม

	 2.4	 การพัฒนาแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์	 อำาเภอเมือง		

จังหวัดเชียงใหม่

	 2.5	 บทความทางวิชาการ	7	เรื่อง	ได้แก่

	 	 1)	 บทบาทของระบบวนเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านห้วยน้ำากืน	 ตำาบลแม่เจดีย์		

	 	 	 อำาเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย

	 	 2)	 รู้หรือไม่ลูกชิดมาจากไหน

	 	 3)	 บุก	แต่ไม่รุกป่า

	 	 4)	 พืชกันไฟ

	 	 5)	 น้อยหน่าเครือ	ผลไม้ป่าหายากบนพื้นที่สูง

	 	 6)	 พืชยึดดิน...รากนั้นสำาคัญไฉน

	 	 7)	 น้อยหน่าเครือ	จากผลไม้ป่าสู่ยาสมุนไพร	และสารเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

แผ
นง

าน
ที่ 
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 2. โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
  ของชุมชนบนพื้นที่สูง

พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย	 เป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำาคัญ	 พืชสมุนไพร	

มศีกัยภาพในการนำามาศกึษาวจิยัตอ่ยอด	เพือ่สรา้งคณุคา่	(value	creation)	รกัษาสขุภาพ	และเพิม่มลูคา่	(value	added)	

ทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	 รวมถึงมีศักยภาพสำาหรับเพาะปลูกเป็นพืชทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ	

ใหก้บัชมุชน	ดงันัน้การวจิยัเพือ่ใชป้ระโยชนแ์ละสรา้งมลูคา่เพิม่จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพ

บนพืน้ทีส่งูโดยเฉพาะดา้นสมนุไพร	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2564	มกีจิกรรมประกอบดว้ย	(1)	ศกึษา	รวบรวม	และตอ่ยอด	

การใช้ประโยชน์สมุนไพรและตำารับยาพื้นบ้านในระดับชุมชนบนพื้นที่สูง	(2)	ศึกษาและพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ

ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร	 (product	 spec)	 (3)	 ศึกษาผลของผลิตภัณฑ์กลุ่มขับสารพิษจากสังหยู	

ต่อมนุษย์ในระยะคลินิก	 และ	 (4)	 คัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพและศึกษาผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	

ในระยะพรคีลนิกิ	สำาหรบัเปน็กลไกในการรกัษาตอ่ยอดภมูปิญัญาการใชป้ระโยชนพ์ชืสมนุไพรและยาพืน้บา้นบนพืน้ทีส่งู		

พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 สำาหรับใช้รักษาสุขภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน		

ลดการเก็บหาจากป่าต่อไป	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ก�รใช้ประโยชน์และสร้�งมูลค่�เพิ่มพืชสมุนไพรและย�พื้นบ้�นจ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและอัตลักษณ์พื้นที่สูง
	 1.1	 ศึกษา	รวบรวม	และต่อยอดการใช้ประโยชน์สมุนไพรและตำารับยาพื้นบ้านในระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
	 	 1)	 รวบรวมองค์ความรู้ตำารับยาพื้นบ้าน/สมุนไพรกลุ่มโรคสำาคัญ	 5	 พื้นที่	 ได้แก่	 (1)	 บ้านห้วยมะซาง		

พบมีผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน	 จำานวน	 2	 ราย	 และมียาพื้นบ้าน	 10	 องค์ความรู้	 (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ	 วาวี)		

(2)	 บ้านสมุนใหม่	 พบผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน	 จำานวน	 3	 ราย	 และมียาพื้นบ้าน	 7	 องค์ความรู้	 บ้านละเบ้ายา	 พบผู้รู้/	

หมอยาพื้นบ้าน	จำานวน	1	ราย	และมียาพื้นบ้าน	4	องค์ความรู้	(โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ	สะเนียน)	(3)	บ้านปางยาง		

พบผูรู้/้หมอยาพืน้บา้น	จำานวน	3	ราย	และมยีาพืน้บา้น	12	องคค์วามรู	้บา้นขนุกนู	พบผูรู้/้หมอยาพืน้บา้น	จำานวน	2	ราย		

และมียาพื้นบ้าน	5	องค์ความรู้	 (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ	ปางยาง)	 (4)	บ้านแม่หลองหลวง	พบผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน	

จำานวน	1	ราย	และมียาพื้นบ้าน	14	องค์ความรู้	บ้านบูแมะ	พบผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน	จำานวน	1	ราย	และมียาพื้นบ้าน		

7	องคค์วามรู	้(โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูฯ	สบโขง)	(5)	บา้นหว้ยเปา้	พบผูรู้/้หมอยาพืน้บา้น	จำานวน	2	ราย	และมยีาพืน้บา้น		

6	องค์ความรู้	(โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ	ห้วยเป้า)

	 	 2)	 คุ้มครองตำารับยาพื้นบ้าน	 จำานวน	 3	 ตำารับ	 ในพื้นที่โหล่งขอด	 ได้แก่	 ตำารับสมุนไพรแก้โรคลม		

ตำารับสมุนไพรรักษานิ่ว	และตำารับสมุนไพรอบตัว

	 	 3)	 สนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟกูารใชป้ระโยชนย์าพืน้บา้นในชมุชน	5	พืน้ที	่14	ตำารบัตอ่เนือ่ง	ไดแ้ก	่

กลว้ยอดัเมด็	บา้นปา่เกีย๊ะ	ลกูประคบ	บา้นหว้ยชมภ	ู(ศนูยฯ์	หว้ยน้ำาขุน่)	ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่สมนุไพรขบัสารพษิ	ประเภท

ยาต้ม/ชาชง	 (ศูนย์ฯ	ห้วยส้มป่อย)	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยู	ประเภทยาต้ม/ชาชง	 (ป่ากล้วย)	ลูกประคบน้ำา		

(โปง่คำา)	กลุม่มรีายไดเ้สรมิเฉลีย่ปลีะ	100,000	บาท	ตำารบัยาสมนุไพรอบตวั	ตำารบัยาสมนุไพรแกโ้รคลมทกุชนดิ	ตำารบัยา

สมนุไพรรแีพร	์ตำารบัยาสมนุไพรบำารงุรา่งกาย	(ทา่นชาย)	ตำารบัยาสมนุไพรรกัษาบา่โหกเลอืด	(ใชอ้บ)	ตำารบัยาสมนุไพร

แก้บ่าโหก	(ต้มดื่ม)	และตำารับยาสมุนไพรรักษาโรคนิ่ว	(โหล่งขอด)

	 	 4)	 ประเมนิคณุภาพผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่สมนุไพรทีผ่ลติโดยชมุชนเบือ้งตน้	4	ผลติภณัฑ	์ไดแ้ก	่ผลติภณัฑ์

เครือ่งดืม่สมนุไพรขบัสารพษิ	ประเภทยาตม้และชาชง	(หว้ยสม้ปอ่ย)	ผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่สมนุไพรสงัหย	ูประเภทยาตม้

และชาชง	(ปา่กลว้ย)	พบวา่มลีกัษณะทางกายภาพทีด่	ีและวเิคราะหโ์ภชนาการผลติภณัฑช์มุชนกลว้ยอดัเมด็	(หว้ยน้ำาขุน่)		

1	ผลิตภัณฑ์

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	256492



	 1.2	 ศึกษาและพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร	(product	spec)
	 	 1)	 ศึกษาวิธีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพร่วมกับเกษตรกรให้มีมาตรฐาน	 ได้เก็บข้อมูล	

การปลกูสมนุไพร	3	ชนดิ	(อาย	ุ2	ป)ี	ขมิน้	ขงิ	และไพล	ไดแ้ก	่น้ำาหนกัหวั	ความหนาของหวั	ความยาวของหวั	จำานวนเหงา้		

ความหนาของเหง้า	ขนาดรอบวงด้านใน	ขนาดรอบวงด้านนอก	ความสูงของต้น	ความยาวของใบ	ความกว้างของใบ	

ความยาวของข้อ–ปล้องของหัว	น้ำาหนักสด	ใน	6	พื้นที่	คือ	ห้วยเป้า	โหล่งขอด	ปางมะโอ	ดอยปุย	แม่มะลอ	สบโขง	

และปางหินฝน

	 	 2)	 สนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟกูารปลกูพชืสมนุไพรในยาพืน้บา้น	สำาหรบัใชป้ระโยชนใ์นชมุชนทดแทน	

การเก็บหาจากป่า	3	ชนิด	ได้แก่	(1)	เฮาะที	จำานวน	60	ต้น	ในพื้นที่สบโขง	(2)	สังหยู	จำานวน	650	ต้น	ในพื้นที่	4	แห่ง		

คือ	แม่สอง	ป่ากล้วย	โหล่งขอด	และดอยปุย	(3)	มะขามเครือ	จำานวน	200	ต้น	ในพื้นที่	ห้วยเป้า	และโหล่งขอด

องค์ความรู้ตำารับยาพื้นบ้าน/
สมุนไพรของชุมชน	

บนพื้นที่สูง

การใช้ประโยชน์ยาสมุนไพรและ	
ยาพื้นบ้าน	เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	

และการประเมินคุณภาพ

การปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับ
เกษตรกร	และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู	

การปลูกทดแทนการเก็บหาจากป่า

2. ก�รวิจัยและต่อยอดพัฒน�ผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์พืชสมุนไพรและย�พื้นบ้�นบนพื้นที่สูง กลุ่มขับส�รพิษ  
ในระดับคลินิก

	 2.1	 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สังหยูต่อมนุษย์ในระยะคลินิก
	 	 1)	 การศึกษาวิจัยในระยะที่	1	(Clinical	trial	phase	1,	First	in	human)

การรบัประทานสงัหย	ู4	เมด็	(800	มลิลกิรมั)	กอ่นอาหารเชา้–กลางวนั–เยน็	เปน็เวลา	14	วนัตดิตอ่กนั	หรอื	8	เมด็		

(1,600	มิลลิกรัม)	ก่อนอาหารเช้า–กลางวัน–เย็น	เป็นเวลา	14	วันติดต่อกัน	มีความปลอดภัย	สามารถดำาเนินการต่อ

ในระยะที่	 2	 คือการศึกษาวิจัยยาสังหยูเพื่อหาประสิทธิผลในการกำาจัดสารพิษในเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	

จำานวน	39	คนได้

	 	 2)	 การศึกษาวิจัยในระยะที่	2	(Clinical	trial	phase	2,	Efficacy	and	safety	of	Sung-Yu	extraction	in	

agriculturists)

	 	 	 ทำาการทดสอบในเกษตรกรทีใ่ชส้ารกำาจดัศตัรพูชืทัง้หมด	39	คน	โดยเกษตรกร	19	คน	ไดร้บัประทาน	

สังหยู	 8	 เม็ด	 (1,600	 มิลลิกรัม)	 ก่อนอาหารเช้า–กลางวัน–เย็น	 เป็นเวลา	 14	 วันติดต่อกัน	 และเกษตรกร	 20	 คน		

ได้รับยาหลอกขนาดเดียวกัน	 การได้รับสังหยูมีความปลอดภัย	 ไม่ก่อให้เกิดพิษที่เม็ดเลือด	 การทำางานของตับและ	

การทำางานของไต	และไมก่อ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงรนุแรง	โดยสงัหยไูมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงระดบัเอนไซม์	acetylcholine		

esterase	และ	butylcholine	esterase	การไดร้บัสงัหยไูมม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงภาวะการอกัเสบ	ซึง่ทดสอบโดยการวดั		

Erythrocyte	 Sedimentation	 Rate,	 Nitric	 oxide,	 Interleukin-6,	 Tumor	 necrotic	 factor	 alpha	 ตรวจภาวะ	 lipid		

peroxidation	โดยการดรูะดบัการผลติสรา้ง	Malondialdehyde	(MDA)	ซึง่ไมพ่บความแตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ	การไดร้บั	

แผ
นง

าน
ที่ 
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สงัหยมูปีระสทิธผิลในการเพิม่ฤทธิก์ารตา้นอนมุลูอสิระในเลอืดของเกษตรกรตัง้แต	่7	วนั	โดยเพิม่ความสามารถประมาณ	
1.5–2	 เท่า	 เทียบกับก่อนการได้รับสังหยู	 และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเป็น	 3–4	 เท่าหลังจาก	
ได้รับสังหยู	14	วัน	โดยอาจผ่านกลไกการเพิ่มเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำาจัดสารพิษ	ได้แก่	superoxide	dismutase,	
catalase	และ	glutathione	reductase	จากผลการศกึษาสรปุวา่ไดว้า่	สงัหยขูนาด	4,800	มลิลกิรมัตอ่วนั	ตดิตอ่กนั	14	วนั		
มีความสามารถในการเพิ่มการต่อต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มการทำางานของเอนไซม์	superoxide	dismutase	และชะลอ
การกดการทำางานของเอนไซม์	 Acetylcholine	 esterase	 ซึ่งอาจอนุมานได้ว่าสังหยูมีแนวโน้มที่จะสามารถขับสารพิษ	
ในเกษตรกรได	้อยา่งไรกต็าม	การทำางานของเอนไซม	์catalase	มกีารทำางานทีล่ดลงและไมพ่บการเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน
ของ	glutathione	reductase	ดงันัน้ควรมกีารศกึษาวจิยัในกลุม่เกษตรกรทีเ่ริม่มคีวามผดิปกตทิางสขุภาพ	หรอืมชีว่งระยะ
เวลาหลงัไดร้บัสารเคมใีนการกำาจดัศตัรพูชืทีน่านขึน้	อกีทัง้ระยะเวลาการรบัประทานสงัหยอูาจตอ้งมกีารเพิม่ระยะเวลา
ในการรับประทานเพื่อดูผลการกำาจัดสารพิษในระยะยาวในกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป

	 2.2	 การศึกษาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงต่อระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ในผู้สูงอายุ
	 	 1)	 คัดเลือกพืชสมุนไพรสำาหรับศึกษาผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 การเตรียมสารสกัดและจัดทำา	

ขอ้กำาหนดเฉพาะวตัถดุบิสมนุไพร	3	ชนดิ	(เฮาะท	ีคะนา้เมก็ซโิก	และหมอ่น)	เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการควบคมุคณุภาพ
ของวัตถุดิบ	ประกอบด้วย	การจัดทำาข้อมูลลักษณะทางมหภาค	จุลทรรศน์ลักษณะ	และคุณสมบัติทางเคมี	กายภาพ
ของแต่ละตัวอย่าง	ใช้วิธีการตามที่ระบุในตำารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	ปี	2563	สมุนไพรแต่ละชนิดนำาไปทำาให้แห้ง	
ที	่50	องศาเซลเซยีส	ลดขนาด	จากนัน้นำาไปสกดัดว้ยวธิกีารตม้โดยใชน้้ำาเปน็ตวัทำาละลาย	สารสกดัน้ำาทีไ่ดน้ำาไปทำาใหแ้หง้	
ด้วยเครื่องทำาแห้งแบบพ่นฝอยจนได้ผงแห้งสีน้ำาตาล	ผลพบว่าได้ปริมาณผลผลิต	29.95,	29.89	และ	32.90	ร้อยละ
โดยน้ำาหนกัตอ่น้ำาหนกั	ตามลำาดบั	สารสกดัทีไ่ดน้ำาไปตรวจสอบรปูแบบองคป์ระกอบทางเคมดีว้ยโครมาโทกราฟผีวิบาง		
แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่นำาไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพทางเคมี	 สารสกัดที่ได้ถูกนำาส่งไปศึกษาฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา

	 	 2)	 ศกึษาผลของสารสกดัพชืสมนุไพรตอ่ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกายในสตัวท์ดลอง ไดแ้ก	่สารสกดัคะนา้
เมก็ซโิก	ใบหมอ่น	และเฮาะท	ีตอ่ระบบภมูคิุม้กนัในหนเูพศผู้	พบวา่สารสกดัจากคะนา้เมก็ซโิกและใบหมอ่นอาจจะชว่ย
ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้าน	humoral	mediated	 immunity	 ในหนูเพศผู้ได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดคะน้าเม็กซิโก		
ในขนาด	200	มลิลกิรมัตอ่กโิลกรมั	ซึง่	humoral	mediated	immunity	เปน็การตอบสนองตอ่เชือ้โรคอยา่งจำาเพาะเจาะจง
ผ่านเซลล์ในระบบภูมิคุ้มผ่าน	B	lymphocyte	โดยการสร้างและหลั่ง	antibody	ชนิดต่างๆ	ออกมาหมุนเวียนในร่างกาย	
และทำาหนา้ทีจ่บัสิง่แปลกปลอมหรอืเชือ้โรค	ในขณะทีส่ารสกดัจากเฮาะทสีามารถกระตุน้ภมูคิุม้กนัในดา้น	cell	mediated	
immunity	ในหนูเพศผู้	โดยสามารถเพิ่มปริมาณของ	T	cell	ได้	โดย	T	helper	cell	(CD4+	T	cell)	จะเป็นเซลล์สำาคัญ	
ที่ทำาหน้าที่หลั่ง	cytokine	ต่างๆ	ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว	macrophage	และ	granulocyte	ให้จับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้น	T	cell		
ที่ถูกกระตุ้นให้กลายเป็น	 cytotoxic	 T	 cell	 (CD8+	 T	 cell)	 ยังสามารถฆ่าเซลล์ที่มีจุลชีพอาศัยอยู่	 (infected	 cell)		
ซึง่จะทำางานรว่มกบั	NK	cell	สำาหรบัหนเูพศเมยี	เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบวา่สารสกดัสมนุไพรทัง้	3	ชนดิ	ไมส่ามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันในด้าน	humoral	mediated	immunity	ในหนูเพศเมียได้	แต่สารสกัดคะน้าเม็กซิโก	400	มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม	ใบหม่อน	200	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	และเฮาะที	800	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในด้าน	

cell	mediated	immunity	ในหนูเพศเมียได้

การดำาเนินการวิจัยทางคลินิกในระยะที่	2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ยาเม็ดสังหยู
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพื้นบ้านชุมชนบนพื้นที่สูง	5	พื้นที่

2.	 ตำารับยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับการยื่นคุ้มครอง	3	ตำารับ

3.	 สมุนไพร	3	ชนิด	ได้แก่	ขมิ้น	ขิง	และไพล	มีคุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร	(product	spec)	และ

ทดสอบปลูกใน	6	พื้นที่

4.	 ข้อกำาหนดเฉพาะของสมุนไพร	3	ชนิด	(เฮาะที	คะน้าเม็กซิโก	และหม่อน)	เป็นแนวทางควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

5.	 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สังหยูต่อมนุษย์ในระยะคลินิก	1	รายงาน

6.	 การศึกษาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง	 3	 ชนิด	 (เฮาะที	 คะน้าเม็กซิโก	 และหม่อน)	 ต่อระบบภูมิคุ้มกัน	

เพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์ในผู้สูงอายุ	1	รายงาน

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ชุมชนบนพื้นที่สูง	5	พื้นที่	มีแนวทางการใช้ประโยชน์ยาพื้นบ้านในชุมชน	14	ตำารับ/เรื่อง

2.	 ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำา	 สามารถสร้างรายได้เสริม	

จากผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนจากสมุนไพรและยาพื้นบ้าน	1	ผลิตภัณฑ์	เฉลี่ยปีละ	100,000	บาท

3.	 อนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพร	สำาหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนทดแทนการเก็บหาจากป่า	3	ชนิด	ได้แก่	

เฮาะที	สังหยู	และมะขามเครือ	ใน	7	พ้ืนท่ี	รวมท้ังส้ิน	จำานวน	900	ต้น

4.	 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์	1	รายการ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสังหยู	รูปแบบ	ยาเม็ด	(ปริมาณสารสกัด

ต่อเม็ด	200	มิลลิกรัม)

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน	2	ชนิด	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรขับสารพิษ	ประเภทยาต้ม/ชาชง	ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยู	ประเภทยาต้ม/ชาชง	ลูกประคบน้ำา	ต่อยอดจากองค์ความรู้ของชุมชนสำาหรับใช้รักษาสุขภาพ

ตนเอง	ชุมชน	และเสริมสร้างรายได้ในชุมชน	ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา

 3. โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
  เพื่อนำาไปสู่การใช้ประโยชน์

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำาไปสู่การใช้ประโยชน์	

ได้ดำาเนินการศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับต้นแบบผลิตภัณฑ์	 (Prototype)	 จากการวิจัยให้สามารถนำาไปสู่	

การใช้ประโยชน์ท้ังในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1.	 พัฒนาตำารับผลิตภัณฑ์ครีมบำารุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบจากสารคาเทชินจากชาเม่ียงและน้ำามันเฮมพ์	

ร่วมกับงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 มูลนิธิโครงการหลวง	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะนำาเอาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการวิจัย	

ไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยต์อ่ไป	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	นอกจากนี้ยังได้

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงที่มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และความปลอดภัย		

เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงอีก	 2	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 (1)	ครีมบำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายผสมสารคาเทชินจาก	

ใบชาเม่ียง	 และ	 (2)	 ผลิตภัณฑ์กันแดดสำาหรับผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมของน้ำามันเฮมพ์และน้ำามันอาโวคาโด	 ซึ่งคุณสมบัติ(2)	 ผลิตภัณฑ์กันแดดสำาหรับผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมของน้ำามันเฮมพ์และน้ำามันอาโวคาโด	 ซึ่งคุณสมบัติ)	 ผลิตภัณฑ์กันแดดสำาหรับผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมของน้ำามันเฮมพ์และน้ำามันอาโวคาโด	 ซึ่งคุณสมบัติ

ป้องกันแดด	บำารุงผิว	ป้องกันความชุ่มชื้นให้แก่ผิว	ไม่เหนียวเหนอะหนะ

2.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน	 โดยนำาตะไคร้ต้นซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เจริญเติบโตบนพื้นที่สูง	 มาต่อยอด

เป็นผลิตภัณฑ์	 2	 ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 (1)	 ยาหม่องบาล์มตะไคร้ต้น	 และ	 (2)	 สเปรย์ไล่แมลงกล่ินตะไคร้ต้น	 เพื่อช่วยลด	

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 หรือผลิตเพื่อจำาหน่ายสำาหรับสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรต่อไป	 ตลอดจนเกิดการนำาผลงาน

วิจัยนำาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและในวงกว้างมากข้ึน

แผ
นง

าน
ที่ 
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3.	 ทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและความปลอดภัยเบ้ืองต้นของพืชบนพ้ืนท่ีสูงท่ีมีศักยภาพ	 4	 ชนิด	 ได้แก่		

กะเม็ง	มะแตก	ว่านน้ำา	และสีฟันคนทา	พบว่าปริมาณสารสำาคัญหลัก	ได้แก่	พอลิฟีนอลิกรวม	สารฟลาโวนอยด์รวม	และ	

แอนโทไซยานินรวม	และฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ	ของสารทดสอบในรูปแบบน้ำามันและสารสกัดพืช	เพ่ือประเมินศักยภาพ

การเป็นสารสกัดท่ีจะนำาไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเวชสำาอาง	หรือใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป	ตรวจพบปริมาณสารสำาคัญ

หลัก	 พอลิฟินอลิกรวม	 สารฟลาโวนอยด์รวม	 และตรวจพบฤทธ์ิทางชีวภาพต่างๆ	 ท้ังท่ีเป็นดัชนีบ่งชี้ผลต่อสุขภาพผิว	

และสุขภาพร่างกายเช่นกัน	แต่พบในปริมาณและฤทธิ์ที่สูงต่ำาแตกต่างกันไป	เมื่อศึกษาความคงตัวที่อุณหภูมิ	30	และ		

4	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	 โดยสารทดสอบดังกล่าวถูกเก็บในภาชนะปิด	 ทึบแสง	พบว่าสารทดสอบท่ีเก็บ	

ท่ีอุณหภูมิ	 4	 องศาเซลเซียส	 มีความคงตัวกว่าการเก็บท่ีอุณหภูมิ	 30	 องศาเซลเซียส	 และเม่ือประเมินคุณภาพของ	

สารสกัด	 โดยวิเคราะห์สารปนเป้ือนชนิดท่ีเป็นโลหะหนัก	 (heavy	metals)	 เช่น	 cadmium,	mercury,	 lead	 และ	 arsenic		

รวมท้ังวิเคราะห์สารปนเป้ือนชนิดท่ีเป็นจุลินทรีย์	 ซ่ึงผลตรวจไม่พบสารปนเป้ือน	 และเม่ือวิเคราะห์ตัวทำาละลายท่ีเป็น	

สารตกค้างหลงเหลืออยู่	พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์อ้างอิง	ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวจะได้นำาไปจัดทำามาตรฐานสารสกัดกะเม็ง	

มะแตก	ว่านน้ำา	และสีฟันคนทาต่อไป

4.	 ยกร่างคำาขอทรัพย์สินทางปัญญา	“อนุสิทธิบัตร”	2	รายการ	ได้แก่	(1)	สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าสำาหรับ

ผู้ชายท่ีมีส่วนประกอบสำาคัญจากสารสกัดสมุนไพร	 และ	 (2)	 สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงมือท่ีมีส่วนประกอบจากสารสกัด

สมุนไพร

ต้นแบบผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชาย ต้นแบบผลิตภัณฑ์กันแดด ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	2	ผลิตภัณฑ์	ได้แก	่

(1)	ครีมบำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายผสมสารคาเทชินจากใบชาเม่ียง	และ	(2)	ผลิตภัณฑ์กันแดดสำาหรับผิวหน้าและผิวกาย2)	ผลิตภัณฑ์กันแดดสำาหรับผิวหน้าและผิวกาย)	ผลิตภัณฑ์กันแดดสำาหรับผิวหน้าและผิวกาย	

ท่ีมีส่วนผสมของน้ำามันเฮมพ์และน้ำามันอาโวคาโด	 ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแดด	 บำารุงผิว	 ป้องกันความชุ่มชื้นให้แก่ผิว		

ไม่เหนียวเหนอะหนะ

2.	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ได้แก่	(1)	ยาหม่องบาล์มตะไคร้ต้น	และ	(2)	สเปรย์ไล่แมลงกล่ินตะไคร้ต้น

3.	 อนุสิทธิบัตร	 ได้แก่	 (1)	 สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบสำาคัญจากสารสกัด

สมุนไพร	และ	(2)	สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงมือที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 เกษตรกร/ชุมชนบนพื้นที่สูงมีรายได้จากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่นสำาหรับเป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ	 ซึ่งจะนำาไปสู่การอนุรักษ์	 ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	 เพื่อการใช้ประโยชน์

อย่างต่อเนื่องยั่งยืน	 ตลอดจนทดแทน/ลดการนำาเข้าวัตถุดิบพืชจากต่างประเทศ	 สำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

จากความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ

2.	 สามารถนำาผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์	 รวมทั้งมีการยื่น	

จดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ตลอดจนมีการนำาวัตถุดิบที่มีบนพื้นที่สูงมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ		

ทำาให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากการวิจัย
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3.	 มกีารนำาตน้แบบผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการวจิยัไปถา่ยทอดใหก้บัชมุชนเพือ่เปน็แนวทางในการยกระดบัผลติภณัฑ์

ของชุมชนให้สามารถผลิตและจำาหน่ายเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกร	 เกิดการใช้ประโยชน์	 หรือเสริมสร้างรายได้จากฐาน

ทรัพยากรของชุมชน

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ	
	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ได้แก่	การถ่ายทอดกระบวนการผลิต

ยาหม่องบาล์มสมุนไพร	และสเปรย์กันยุงจากน้ำามันส้ม

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	
	 2.1	 ส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง	

จำานวน	2	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	ครีมบำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายผสมสารคาเทชิน	(Men	intensive	catechins	total	cream)	

และครีมบำารุงมือและเล็บ	(Hand	and	nail	cream)

	 	 จดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผลงานวิจัยของสถาบัน	จำานวน	2	รายการ	ได้แก่

	 	 1)	 สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบสำาคัญจากสารสกัดสมุนไพร	

	 	 2)	 สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงมือที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร

 4. โครงการวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาบนพ้ืนท่ีสูง

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก	

ไม้ผล	และพืชไร่	เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง	อย่างไรก็ตาม	พื้นที่ทำาการเกษตรร้อยละ	96.48	ของพื้นที่สูง	

ในภาคเหนอื	มคีวามลาดเทมากกวา่	35	เปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป	ทำาใหเ้กดิปญัหาการชะลา้งพงัทลายของดนิสงู	อกีทัง้มกีารจดัการ	

ที่ดินที่ไม่เหมาะสม	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งทางกายภาพ	

เคมี	 และชีวภาพ	 รวมถึงผลผลิตและคุณภาพของพืชลดลง	 ปัจจุบันเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการใช้ปุ๋ย	 AB	 ในการปลูก

พืชหลายชนิด	 โดยที่ยังไม่ทราบความต้องการธาตุอาหารของพืชเหล่านั้น	 ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตพืชที่ค่อนข้างสูง		

ข้อมูลการซื้อปุ๋ย	AB	ตั้งแต่ปี	2562–2563	มีมูลค่าถึง	1,230,550	บาท	นอกจากนี้ยังพบว่าดินที่ปลูกพืชของเกษตรกร

บนพื้นที่สูงมีการสะสมโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานดินหลายพื้นที	่ โดยในพื้นที่โครงการหลวง	 พบปริมาณสารหนูและ

แคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน	จำานวน	103	และ	212	แปลง	ตามลำาดับ	จาก	1,382	แปลง	และพบปริมาณสารหนูและ

แคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน	จำานวน	77	และ	80	แปลง	ตามลำาดับ	จาก	663	แปลง	ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ดำาเนินการทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำาตามสภาพดินเสื่อมโทรมต่อเนื่อง	 ศึกษาการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ

แบบประณีต	 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการศึกษาพืชผักที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิก

และแคดเมียมที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักบนพื้นที่สูง	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ปลูกพืชให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ก�รทดสอบเทคโนโลยีก�รฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกพืชบนพื้นที่สูงต�มสภ�พ 
คว�มเสื่อมโทรม

	 จากการทดสอบการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมดินบนพื้นที่สูง	4	กลุ่มพื้นที่	ต่อเนื่องอย่างน้อย	2	ปี	ส่งผลให้ดิน	

มีค่า	 pH	 และอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น	 ในกรรมวิธีที่มีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ส่วนใหญ่ปริมาณธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัส	 โพแทสเซียม	 แคลเซียม	 และแมกนีเซียมมีค่าเพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับดินก่อนดำาเนินการเก็บข้อมูลผลผลิต

ของพืชที่ทำาการทดสอบ	 ดังนี้	 (1)	 พื้นที่ลาดชัน	 ดินเสื่อมโทรม	 มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก	 พบว่าการปลูกข้าวไร่

ร่วมกับถั่วลอด	ให้ผลผลิตข้าวไร่สูงสุด	405	กิโลกรัมต่อไร่	ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ	แม่มะลอ	และการปลูกถั่วดำาสลับ

กับข้าวไร่	 ให้ผลผลิตข้าวไร่สูงสุด	 387	 กิโลกรัมต่อไร่	 ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ	 บ่อเกลือ	 (2)	 แปลงนาข้าวบันไดของ	
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โครงการฯ	บอ่เกลอื	ทีใ่ชปุ้ย๋ตามคา่การวเิคราะหด์นิรว่มกบัการปลกูถัว่และใชแ้หนแดง	มผีลผลติขา้ว	343–519	กโิลกรมั

ต่อไร่	 สูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่ได้ข้าวนา	 272–408	 กิโลกรัมต่อไร่	 (3)	 พื้นที่ดินทรายและมีหินปน	 (มันสำาปะหลัง)		

พบว่าแปลงที่มีการปลูกถั่ว	(ถั่วลิสง	ถั่วพร้า	และถั่วดำา)	ระหว่างแถวมันสำาปะหลังให้ผลผลิตมันสำาปะหลังสูงกว่าแปลง	

ที่ปลูกมันสำาปะหลังอย่างเดียว	ผลผลิต	3,194,	2,527,	2,361	และ	1,780	กิโลกรัมต่อไร่	ตามลำาดับ	และ	 (4)	พื้นที่

ลาดชัน	 มีการเผา	 ใช้สารเคมี	 และปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	 พบว่าการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วลอด		

ให้ผลผลิตข้าวโพด	979–1,488	กิโลกรัมต่อไร่	รองลงมาการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วดำา

2. ศึกษ�ก�รจัดก�รธ�ตุอ�ห�รพืชในรูปแบบก�รปลูกพืชแบบประณีตบนพื้นที่สูง
	 2.1	 แตงหอมตาขา่ย	ดนิปลกูเปน็กรดเลก็นอ้ยถงึดา่งเลก็นอ้ย	(pH	5.98–7.55)	ปรมิาณอนิทรยีวตัถตุ่ำา	ปรมิาณ

ธาตุอาหารต่างๆ	สูง	ยกเว้นโบรอน	ความต้องการธาตุอาหารในระยะเก็บผลผลิตมีความต้องการแคลเซียม	ไนโตรเจน	

โพแทสเซียม	 ฟอสฟอรัส	 และแมกนีเซียม	 และพบว่าไนโตรเจนจะสะสมไว้ในส่วนของรากและผลขนาดเล็กมากที่สุด	

ส่วนลำาต้น	 ใบ	และผล	มีการสะสมแคลเซียมมากที่สุด	และธาตุอาหารที่ยังไม่เพียงพอ	 ได้แก่	 ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	

โพแทสเซียม	และโบรอน

	 2.2	 ผักในโรงเรือน	ดินเป็นกรดจัดมากถึงด่าง	(pH	5.07–7.71)	ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงค่อนข้างสูง		

มีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ	 สูง	 ยกเว้นโบรอน	 ความต้องการธาตุอาหารพืชของผักอินทรีย	์ (เบบี้ฮ่องเต้อินทรีย	์ และ	

ผักกาดขาวอินทรีย์)	 ได้แก่	 โพแทสเซียม	 ไนโตรเจน	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส	และแมกนีเซียม	และพบว่ามีปริมาณธาตุ

อาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต	 ยกเว้นไนโตรเจนและโบรอนซึ่งต้องมีการเพิ่มเติมจากปุ๋ย	 และพบว่าดินเค็ม	

เล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากการใช้ปุ๋ย	AB	มาก่อนจะปรับเป็นการปลูกแบบอินทรีย์	ทำาให้มีผลการดูดธาตุอาหารของพืชได้

แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในตามสภาพความเสื่อมโทรม	4	กลุ่ม

แปลงปลูกแตงหอมตาข่าย แปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกร

3. ก�รศึกษ�และทดสอบชนิดพืชที่มีคว�มเสี่ยงในก�รดูดซับอ�ซินิกและแคดเมียม
	 วเิคราะหต์วัอยา่งดนิและพชืในพืน้ทีท่ีพ่บการปนเปือ้นอาซนิกิและแคดเมยีม	6	พืน้ที	่ตวัอยา่งดนิ	27	ตวัอยา่ง	

ปลกูพชื	15	ชนดิ	ไดแ้ก	่กะหล่ำาปล	ีคะนา้ยอด	คะนา้ฮอ่งกง	ผกักาดหอมหอ่	ผกักาดขาวปล	ีผกักาดหวาน	ฟนิเลย	์เซเลอรี	่	

พาสเลย	์มะเขอืเทศเชอรี	่มะเขอืมว่งกา้นเขยีว	บทีรทู	แตงกวาญีปุ่น่	ผกัช	ีและเคฟกสูเบอรร์	ีพบวา่ผลวเิคราะหก์ารปนเปือ้น	

อาซนิกิและแคดเมยีมในดนิเกนิคา่มาตรฐาน	13	แปลง	และ	2	แปลง	ตามลำาดบั	ในตวัอยา่งพชืพบการสะสมในสว่นของ

รากและลำาต้น	โดยพบว่ารากของต้นกะหล่ำาปลีในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ	ปางหินฝน	มีอาซินิก	3.09	มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม	และแคดเมียม	0.86	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	เกินค่ามาตรฐาน	นอกจากนี้	ยังมีในส่วนของรากผักกาดขาวปลี	

คะน้า	และรากมะเขือเทศ	ที่มีแนวโน้มการดูดซับอาซินิก	ซึ่งต้องเฝ้าระวังต่อไป
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ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 เทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำาบนพื้นที่สูง	 1	 เรื่อง		

(มันสำาปะหลัง	ข้าวไร่	ข้าวโพด)

2.	 การจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีต	1	ชนิด	(เมลอน)

3.	 ชนดิพชืทีม่คีวามเสีย่งในการดดูซบัอาซนิกิและแคดเมยีมบนพืน้ทีส่งู/หรอืพชืทีไ่มด่ดูซบัอาซนิกิและแคดเมยีม	

3	ชนิด	(กวางตุ้ง	กะหล่ำาปลี	ผักชี)

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 อย่างน้อย	 10	 แห่ง	 นำาชุดเทคโนโลยีการฟื้นฟู	

ความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที	่ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและธาตุอาหารพืช	

ในแปลงปลูกข้าวไร่	นาขั้นบันไดขุดใหม่	มันสำาปะหลัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.	 เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 อย่างน้อย	 5	 แห่ง	 นำาวิธีการจัดการธาตุอาหาร	

อย่างมีประสิทธิภาพในพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแบบประณีตบนพื้นที่สูงไปใช้ในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย

3.	 เกษตรกรและเจา้หนา้ทีใ่นพืน้ทีม่ลูนธิโิครงการหลวงและโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	อยา่งนอ้ย		

5	 แห่ง	 หลีกเลี่ยงการปลูกพืชผักที่มีความเสี่ยงในการดูดซับโลหะหนักอาซินิกและแคดเมียมในดิน	 เพื่อให้ผลผลิต	

ทางการเกษตรปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	พ.ศ.	2564	ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	พ.ศ.	2565	ได้แก่	แนวทางการจัดการธาตุ

อาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีต	เพ่ือนำาไปวางแผนการทดสอบการจัดการธาตุอาหารพืชบนพ้ืนท่ีสูงระยะต่อไป

	 1.2	 การให้บริการวิชาการ	เทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกมันสำาปะหลังและ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	สำาหรับนำาไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรบนพื้นที่สูงนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 ไดช้นดิพชืผกัทีม่คีวามเสีย่งในการดดูซบัอาซนิกิและแคดเมยีม	เพือ่ใหน้กัสง่เสรมิและพฒันาใชใ้นการวางแผน

ร่วมกับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก

การเก็บตัวอย่างดินและพืชในแปลงทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิก

แผ
นง

าน
ที่ 

3

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 99



 5. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำาและยั่งยืน
  ระยะที่ 2

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ประสบผลสำาเร็จในการพัฒนา

คณุภาพชวีติและความเปน็อยูข่องชาวเขาจนเกดิความสมดลุยัง่ยนืทัง้ดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	โดยยดึหลกั	

การพฒันาแบบองคร์วมบนฐานความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัภมูสิงัคม	หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	การสรา้งความเขม้แขง็	

ของคนและชุมชน	 และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน	 ด้วยเหตุนี้จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดทำาตัวชี้วัด	

การพฒันาชมุชนคารบ์อนต่ำาและปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคมบนพืน้ทีส่งูของประเทศไทยยิง่ขึน้	ตัง้แต่

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559–2563	ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น	5	มิติการพัฒนา	 ได้แก่	 (1)	การเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม		

6	ตัวช้ีวัด	(2)	การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้	7	ตัวช้ีวัด	(3)	การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม	6	ตัวช้ีวัด	(4)	ความเข้มแข็งของชุมชน	

ในการรองรับการเปล่ียนแปลง	5	 ตัวช้ีวัด	และ	 (5)	การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 4	 ตัวชี้วัด	 รวม	 20	 เกณฑ์การประเมิน	

28	 ตัวชี้วัด	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 เป็นงานวิจัยต่อเนื่องปีสุดท้ายในขั้นตอนสรุปผลการใช้ตัวชี้วัดเพื่อวางแผน

และวัดผลการพัฒนาในบริบทชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำาอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง	 นอกจากนี้ได้

สำารวจข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชุมชนช่วงหลังยกระดับงานพัฒนา	 และข้อมูลการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก	

เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 8	 แห่ง	 ตลอดจนปรับปรุงคู่มือการพัฒนาชุมชนให้แสดง

เนื้อหาสำาคัญ	 2	 ส่วน	 ประกอบด้วย	 แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำาอย่างยั่งยืน	 และ

กระบวนการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก	 เช่น	 ศูนย์วิจัยตรวจ

ประเมนิและใหก้ารรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม	คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	

สำาหรับนำาไปส่งเสริมให้ชุมชนอื่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป	 วัตถุประสงค์

ของโครงการ	ประกอบด้วย	 (1)	 เพื่อประเมินผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำา

อย่างยั่งยืน	และ	(2)	เพื่อศึกษาสถานะการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำา		

การดำาเนินงานสามารถสรุปได้	ดังนี้

1. ประเมินผลก�รพัฒน�ชุมชนต�มตัวชี้วัดก�รพัฒน�ชุมชนบนพื้นที่สูงค�ร์บอนต่ำ�และยั่งยืน
	 ทดสอบใช้แบบตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชน	ฉบับปรุงปรุง	จำานวน	28	ตัวชี้วัด	โดยคณะกรรมการจาก

หน่วยรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทย	 พบว่าได้คะแนนร้อยละ	 77.33–94.40	 และชุมชน	

ทัง้	17	แหง่	ผา่นเกณฑค์ณุภาพ	แบง่เปน็	(1)	ระดบัดเียีย่ม	8	แหง่	ไดแ้ก	่บา้นใหมส่ามคัค	ีศนูยฯ์	ห้วยลึก	บ้านห้วยมะเกล้ียง		

ศูนย์ฯ	ห้วยโป่ง	บ้านห้วยทรายขาว	ศูนย์ฯ	แม่ปูนหลวง	บ้านป่าแป๋	ศูนย์ฯ	แม่สะเรียง	บ้านลั๊ว	ศูนย์ฯ	หนองเขียว	บ้านหาด

ส้มป่อย	สถานีฯ	ปางดะ	บ้านนอแล	สถานีฯ	อ่างขาง	บ้านอาแบ	โครงการพัฒนาฯ	แม่สลอง	(2)	ระดับดีมาก	7	แห่ง		

ได้แก่	 บ้านเมืองอาง	 สถานีฯ	 อินทนนท์	 และบ้านแม่ลามาหลวง	 โครงการพัฒนาฯ	 สบเมย	 บ้านปู่คำาห้วยแห้ง		

โครงการพัฒนาฯ	 แม่สามแลบ	 บ้านใหม่พัฒนา	 โครงการพัฒนาฯ	 วาวี	 บ้านแม่มะลอ	 โครงการพัฒนาฯ	 แม่มะลอ		

บ้านน้ำาแป่ง	โครงการพัฒนาฯ	น้ำาแป่ง	บ้านนาหมัน	โครงการพัฒนาฯ	แม่จริม	และ	(3)	ระดับดี	2	แห่ง	ได้แก่	บ้านร่มฟ้า

ผาหม่น	 ศูนย์ฯ	ผาต้ัง	กลุ่มบ้านห้วยปูหลวง	 โครงการพัฒนาฯ	 บ้านแม่แฮหลวง	ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาของชุมชน

เปรียบเทียบแต่ละมิติสรุปว่า	การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีค่าต่ำาสุด	ร้อยละ	82.69	รองลงมาคือ	มิติความเข้มแข็ง	

ของชุมชน	 ร้อยละ	 85.08	 มิติการเกษตร	 ร้อยละ	 89.02	 มิติการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	 ร้อยละ	 90.49	 และมิติ	

การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้	ร้อยละ	92.25	กล่าวได้ว่าตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำาไปใช้ระดับดีมาก

ภายใตห้ลกัการ	SMART	คอื	มคีวามชดัเจนและแนวทางปฏบิตัเิปน็รปูธรรม	หากปรบัใหอ้ยูใ่นกรอบการวดัความสำาเรจ็

ตามแผนซึง่ระบกุจิกรรมหรอืขัน้ตอนทีช่มุชนตอ้งปฏบิตัจิะแสดงผลการพฒันาทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพเพิม่ขึน้ในระดบั

ดีเยี่ยม	แต่ต้องพิจารณาค่าคะแนนจากการสัมภาษณ์ผู้นำาและตรวจเยี่ยมสถานที่มากกว่าเอกสารหลักฐานด้วยเหตุผล

ของข้อจำากัดพื้นที่สูงและง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติ

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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ผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองชุมชน	17	แห่ง พิธีมอบรางวัลผลการพัฒนาชุมชน

2. ศกึษ�สถ�นะก�รปลอ่ยและก�รกกัเกบ็ก�๊ซเรอืนกระจกภ�ยในชมุชนบนพืน้ทีส่งูทีป่ฏบิตัติ�มแนวท�งพฒัน�
ของโครงก�รหลวง

	 2.1	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชน
	 	 ผลการสัมภาษณ์ผู้นำาครัวเรือนและการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับ	 7	 กิจกรรม

การดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพระยะหลังเข้าร่วมโครงการของ	17	ชุมชน	957	ครัวเรือน	ประชากร	6,375	ราย		

พบว่าอาชีพและจำานวนครัวเรือนส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสิ่งปฏิกูลจากโค	กระบือ	และ

สุกร	 ปล่อยสูงสุด	 3,060,693.74	 KgCO2eq	 ต่อปี	 (ร้อยละ	 34.62)	 รองลงมาคือ	 การใช้ฟืนและถ่าน	 2,841,930.19	

KgCO2eq	ต่อปี	(ร้อยละ	32.15)	และการใช้น้ำามันเช้ือเพลิง	1,932,905.49	KgCO2eq	ต่อปี	(ร้อยละ	21.87)	บ้านเมืองอาง	

สถานีฯ	อินทนนท์	ปล่อยก๊าซสูงสุด	1,767,100.56	KgCO2eq	ต่อปี	ในขณะที่บ้านลั๊ว	ศูนย์ฯ	หนองเขียว	ปล่อยต่ำาสุด	

174,385.28	 KgCO2eq	 ต่อปี	 ผลการพัฒนาชุมชนตามตัวช้ีวัดการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงคาร์บอนต่ำาและย่ังยืน	

ชว่ยลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซรวมทกุกจิกรรม	คดิเปน็รอ้ยละ	14	เมือ่เทยีบระหวา่งระยะกอ่นและหลงัเขา้รว่มโครงการ

	 2.2	 การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชน
	 	 ผลประเมนิสมรรถนะการกกัเกบ็กา๊ซเรอืนกระจกบรเิวณแปลงปลกูปา่ตน้น้ำาบรเิวณชมุชนพืน้ทีโ่ครงการ

พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	8	แหง่	ไดแ้ก	่ปา่ดบิเขา	ปา่สน	ปา่เบญจพรรณ	และปา่เตง็รงั	ขนาดแปลง	20	x	20	เมตร		

จำานวน	6	แปลงต่อชุมชน	(แบบสุ่ม)	รวม	48	แปลง	ที่ความสูงระดับต่ำา	กลาง	และสูงจากน้ำาทะเล	จากนั้นเก็บข้อมูล

ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก	ตั้งแต่	10	เซนติเมตรขึ้นไป	และความสูงทั้งหมดของต้นไม้	พบไม้ยืนต้น	

ทั้งหมด	 2,519	 ต้น	 พันธุ์ไม้	 338	 ชนิด	 184	 วงศ์	 ความหนาแน่นสัมพันธ์	 ร้อยละ	 0.003–0.227	 ความถี่สัมพันธ์		

รอ้ยละ	0.820–7.407	ความเดน่สมัพนัธ	์รอ้ยละ	0.003–54.355	ดชันคีวามสำาคญัทางนเิวศวทิยา	รอ้ยละ	0.779–59.026	

และคา่มวลชวีภาพเฉลีย่ตัง้แต	่2.76–8.35	ตนั	ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่ปา่ตน้น้ำาแตล่ะชมุชนมพีนัธุไ์มส้ำาคญัทางนเิวศวทิยา	

แตกต่างกัน	 ผลศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าต้นน้ำาทั้ง	 8	 ชุมชน	 มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่		

10.93–27.77	ตนัตอ่ไร	่หรอื	21,867.66–55,548.75	กโิลกรมัตอ่ไร	่คดิเปน็คา่กกัเกบ็คารบ์อนเฉลีย่	10,933.83–27,774.38		

กโิลกรมัตอ่ไร	่ขอ้มลูแสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีป่า่ของทกุชมุชนสามารถดดูซบักา๊ซ	CO2	จาก	7	กจิกรรมทีป่ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ได้หมด

ทำาแบบสอบถามเพื่อศึกษา
สถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของ	17	ชุมชน
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3. ปรับปรุงร่�งคู่มือก�รพัฒน�ชุมชนบนพื้นที่สูงค�ร์บอนต่ำ�อย่�งยั่งยืนต�มกรอบระบบบริห�รง�นคุณภ�พ 
(Quality Management System: QMS)

	 ปรบัปรงุรายละเอยีดรา่งคูม่อืการพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูคารบ์อนต่ำาอยา่งยัง่ยนื	ประกอบดว้ย	5	สว่น	ดงันี	้

(1)	คำานำา	(2)	คู่มือคุณภาพ	ได้แก่	บทนำา	พื้นที่ดำาเนินงาน	ระบบบริหารคุณภาพ	การบริหารงาน	และการนำาหลักการ

ชุมชนคาร์บอนต่ำามาใช้ในงานพัฒนา	 (3)	 ระเบียบการปฏิบัติงาน	 (4)	 เอกสารบรรยายลักษณะงาน	และ	 (5)	 เอกสาร

แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน	สำาหรับเจ้าหน้าที่	สวพส.	และมูลนิธิโครงการหลวง	หรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ดำาเนินงานพัฒนาชุมชนในบริบทชุมชนคาร์บอนต่ำาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สูง	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วางแปลงสำารวจเพื่อศึกษา
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในป่าต้นน้ำา

ค่าการกักเก็บธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเบื้องต้น	
บริเวณป่าต้นน้ำาของชุมชน	8	แห่ง

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	

แบบโครงการหลวงผ่านการรับรองชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง	

คาร์บอนต่ำาและยั่งยืน	17	แห่ง

2.	 ต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำาอย่างยั่งยืน	5	แห่ง

3.	 ข้อมูลค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ของชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ	17	แห่ง

4.	 ข้อมูลค่าการเก็บกักปริมาณคาร์บอนในมวล

ชีวภาพเบื้องต้นของป่าต้นน้ำาบริเวณชุมชน	8	แห่ง

5.	 คู่มือการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงคาร์บอนต่ำาและ

ย่ังยืนตามกรอบระบบบริหารงานคุณภาพ	1	เร่ือง	(ฉบับปรับปรุง)

6.	 สื่ อวีดิทัศน์การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่ สู ง

คาร์บอนต่ำาและยั่งยืน	1	เรื่อง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนาฯ	

17	 แห่ง	 ท่ีเข้าร่วมโครงการ	 เกิดความตระหนักในการใช้

ทรัพยากร	รวมทั้งเริ่มปรับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น

2.	 งานสังคมการศึกษาและสาธารณสุข	 มูลนิธิ

โครงการหลวง	และสำานักพัฒนา	สวพส.	ขยายผลการใช้

ตัวชี้วัดสู่งานส่งเสริมชุมชนโครงการหลวงและโครงการ	

พัฒนาฯ	ในขณะเดียวกันเกิดการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญ

การปฏิบัติงานตรวจประเมินให้กับนักวิจัยและนักพัฒนา

o	คู่มือการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง
คาร์บอนต่ำา

	 อย่างยั่งยืน

o	รายละเอียด
	 ของคู่มือ

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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3.	 สวพส.	และมลูนธิโิครงการหลวง	สรา้งเครอืขา่ยนกัวจิยัและลงนามความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายในประเทศ

และต่างประเทศ	รวม	3	ฉบับ

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
1.	 ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำาและยั่งยืนภายใต้แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		

39	แห่ง	เช่นเดียวกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	44	แห่ง

2.	 ยกระดับชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนาฯ	 ที่ผ่านการตรวจประเมินระดับดีเยี่ยมหรือดีมาก	 อย่าง

น้อย	5	แห่ง	เป็นศูนย์เรียนรู้

3.	 ปรับแบบตรวจประเมินผลการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์	1	แพลตฟอร์ม	เพื่อให้ง่ายต่อการนำาไปใช้

แผ
นง

าน
ที่ 

3

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 103



2564Research



Highland Research	and Development	Institute
(Public Organization)

4 การวิจัยเพื่อการปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

หรือปัญหาวิกฤต 

บนพื้นที่สูงของประเทศ

แผนงานที่ 

H R D I



มุ่งเน้นศึกษารูปแบบระบบเกษตรบนพื้นที่สูงที่ดี	 ที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดให้คุ้มค่า	 รวมทั้งศึกษาวิจัย	

การใช้น้ำาอย่างประหยัดเพื่อป้องกันหรือรองรับภัยแล้งอย่างยั่งยืน	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกให้กับกลุ่ม

เกษตรกรสำาหรับการรองรับการเปลี่ยนแปลง	 ศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง	

ควบคู่ไปด้วยเพื่อเตรียมการรองรับการปรับตัวของเกษตรกรในอนาคตสำาหรับการดำารงชีพแบบ	 New	 normal	 และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลไกการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	 และการวิจัยและพัฒนา	

ชุดทดสอบสารเคมีกำาจัดแมลงกลุ่ม	Neonicotinoids	ในผลิตผลเกษตร	โดยเป็นชุดทดสอบอย่างง่าย	เพื่อให้ครอบคลุม

กลุ่มสารเคมีเกษตรที่มีการใช้ในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะในช่วงที่มีภัยแล้งมักจะมีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช		

และเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติผลเกษตร	อนัจะนำาไปสูก่ารทำาการเกษตร

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป

 1. โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
  และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกษตรกร	

บนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 และดำารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน		

ก่อให้เกิดระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายกับบริบทต่าง 	ๆของแต่ละชุมชนบนพื้นที่สูง	การศึกษา	

รปูแบบระบบเกษตรยัง่ยนืทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทของชมุชนบนพืน้ทีส่งูจากความสำาเรจ็ของมลูนธิโิครงการหลวง		

จึงเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนพ้ืนท่ีสูงอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน	จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอ่ืน	

และสามารถลดผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มบนพืน้ทีส่งูได	้นอกจากนีส้ถานการณภ์ยัแลง้ในปจัจบุนั	

ส่งผลกระทบทำาให้สภาพอากาศร้อนมากกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน	 ทำาให้สถานการณ์ภัยแล้ง	

ในเขตภาคเหนอืโดยเฉพาะบนพืน้ทีส่งูซึง่พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็พืน้ทีอ่าศยัน้ำาฝน	และในบางพืน้ทีเ่กดิปญัหาภยัแลง้ซ้ำาซาก	

ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก	ดังนั้นโครงการฯ	จึงมีวัตถุประสงค์	คือ	(1)	ศึกษารูปแบบ	(Model)	และถอดบทเรียนระบบ

เกษตรยัง่ยนืบนพืน้ทีส่งู	ทีเ่หมาะสมในแตล่ะบรบิทของชมุชน	และ	(2)	ศกึษาการใชน้้ำาอยา่งประหยดัเพือ่ปอ้งกนัหรอืรองรบั

ภัยแล้งอย่างยั่งยืนในการทำาการเกษตรบนพื้นที่สูง	โดยทำาการศึกษาระบบเกษตรที่ยั่งยืน	และกระบวนการปรับเปลี่ยน	

ระบบเกษตรและปัจจัยและเงื่อนไขของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร	ตลอดจนศึกษารูปแบบการจัดการน้ำา

จากการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร	โดยทำาการศึกษาในบริบทชุมชนจำานวน	4	บริบท	ได้แก่	(1)	ชุมชนที่ห่างไกลทุรกันดาร	

และมีการลักลอบปลูกฝ่ิน	(2)	ชุมชนท่ีมีการใช้สารเคมีเข้มข้น	(3)	ชุมชนท่ีมีการปลูกกาแฟเป็นหลัก	และ	(4)	ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ี	

ทำาการเกษตรจำากดั	ทำาการเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีโ่ครงการหลวงแมแ่ฮ	และโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้		

แม่สะลอง	และปางมะโอ	โดยสรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้



1. ศกึษ�รปูแบบระบบเกษตรยัง่ยนื ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในการพฒันาในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพืน้ทีโ่ครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	มีการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง	ดังนี้

	 1.1	 ชุมชนท่ีใช้สารเคมีเข้มข้นและปริมาณมากในการทำาการเกษตร	(พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง	
ห้วยเป้า)	ในอดีตชุมชนบ้านห้วยเป้ามีพืชสร้างรายได้หลัก	คือ	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	และปลูกผัก	โดยมีการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีปริมาณมาก	 ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์	 ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง	 เกษตรกร	

มีความต้องการปลูกพืชที่ใช้สารเคมีน้อยลงและให้ผลตอบแทนเร็ว	 และปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว	 จึงปรับสู่

ระบบเกษตรผสมผสาน	ระบบเกษตรแบบประณตี	และระบบเกษตรปลอดภยั	(GAP)	เปน็ตน้	จากการเกบ็ขอ้มลูสามารถ

สรุปรูปแบบระบบเกษตรที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมี	ได้ทั้งหมด	6	รูปแบบ	ได้แก่

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 1	คือ	 ระบบการปลูกพืชไร่ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม	 เช่น	 ข้าว	 กระเทียม	 ข้าวโพด	

ปลูกพืชในโรงเรือน	รวมกับการเลี้ยงปศุสัตว์	(ร้อยละ	11.6)	พื้นที่ทำาการเกษตรเป็นพื้นที่ลุ่ม	มีการจัดการน้ำาตลอดทั้งปี		

สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย	 มีระบบการปลูกพืชหลังนา	 และระบบการปลูกพืชหมุนเวียน	 เกษตรกรมีรายได้	

มากที่สุดเฉลี่ย	161,760	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	2	คือ	ระบบการปลูกไม้ผล	เช่น	ลำาไย	มะม่วง	ในพื้นที่ดอน	ร่วมกับการปลูกพืชไร่	
เช่น	 ข้าว	 กระเทียม	 ข้าวโพด	 ในพื้นที่ลุ่ม	 และปลูกพืชในโรงเรือน	 เช่น	 เมลอน	 ผักกาด	 (ร้อยละ	 4.7)	 ซึ่งเกษตรกร	

มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชในพื้นที่ดอน	เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำาในช่วงหน้าแล้ง	เกษตรกรมีรายได้

เฉลี่ย	142,250	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 3	 คือ	 ระบบการปลูกไม้ผล	 เช่น	 ลำาไย	 มะม่วง	 ในพื้นที่ดอน	 และปลูกพืชไร่	
เช่น	 ข้าว	 กระเทียม	 ข้าวโพด	 ในพื้นที่ลุ่ม	 รวมกับการเลี้ยงปศุสัตว์	 เป็นการทำาเกษตรแบบผสมผสาน	 (ร้อยละ	 20.9)		

ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	119,576	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	4	คือ	ระบบการปลูกไม้ผล	เช่น	ลำาไย	มะม่วง	เป็นการทำาการเกษตรในพื้นที่ดอน	
(ร้อยละ	 16.3)	 เกษตรกรทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	 มีการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน	 เกษตรกร	

มีรายได้เฉลี่ย	88,929	บาทต่อปี

	 	 รปูแบบระบบเกษตรที่	5	คอื	ระบบการปลกูไมผ้ล	เชน่	ลำาไย	มะมว่ง	ในพืน้ทีด่อน	รว่มกบัการเลีย้งปศสุตัว	์
(ร้อยละ	32.6)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	60,648	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	6	คือ	ระบบการปลูกพืชไร่	เช่น	ข้าว	กระเทียม	ข้าวโพด	ในพื้นที่ลุ่ม	คิดเป็นร้อยละ	
14.0	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	51,158	บาทต่อปี

	 	 อกีทัง้ยงัพบวา่เกษตรกรมเีงือ่นไขปจัจยัทีส่ง่ผลใหม้กีารปรบัเปลีย่นระบบเกษตรเนือ่งจากปญัหาในอดตี

มีราคาผลผลิตไม่แน่นอน	 และต้นทุนในการทำาการเกษตรสูง	 (เนื่องจากมีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก)	 เป็นปัญหา

ที่สำาคัญที่สุดที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบเกษตร	 ส่วนสาเหตุที่สำาคัญที่สุดคือมีขั้นตอนในการทำาการเกษตร	

ทีซ่บัซอ้น	ยุง่ยาก	และมกีารใชส้ารเคมใีนภาคการเกษตรมากเกนิจำาเปน็	สว่นแรงจงูใจทีส่ง่ผลใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นระบบ	

เกษตร	พบว่าเกษตรกรได้รับการแนะนำาส่งเสริมของเจ้าหน้าที่โครงการฯ
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	 1.2	 ชมุชนทีม่พีืน้ฐานจากการปลกูฝิน่หรอืทำาไรเ่ลือ่นลอย	(ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมแ่ฮ)	เกษตรกรในพืน้ที่
ในบริบทชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น	 มีทางเลือกในการประกอบอาชีพจำากัด	 ส่งผลให้เกษตรกรต้องการอาชีพ	

ทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและไม่ผิดกฎหมาย	 ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร

เพื่อสร้างรายได้	 โดยการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรประณีตด้วยการปลูกผักในโรงเรือนและระบบเกษตรผสมผสาน		

จากข้อมูลรายได้ของเกษตรกร	ปี	พ.ศ.	2560	พบว่าเกษตรกรมีรายได้	รายได้เงินสดเฉลี่ย	100,447	บาทต่อปี	เกษตรกร

มีรายได้มากขึ้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	นักวิชาการ	ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาและถ่ายทอดความรู้	ถ่ายทอด

สู่เกษตรกรในพื้นที่	สรุปรูปแบบระบบเกษตรที่เหมาะสม	ได้ทั้งหมด	5	รูปแบบ	ได้แก่

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 1	 คือ	 ระบบการปลูกผักนอกโรงเรือน	 (ผักกาดหอมห่อ	 ผักสลัด	 ผักกาดขาวปลี	
บีทรูท)	 ร่วมกับการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นหลัก	อีกทั้งเกษตรกรมีการปลูกไม้ดอก	 เช่น	ดอกสตาร์ติส	และดาวเรือง	 เป็นต้น	

(ร้อยละ	10.6)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	258,910	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที	่ 2	คือ	 ระบบการปลูกผักนอกโรงเรือน	 (ผักกาดหอมห่อ	 ผักสลัด	 ผักกาดขาวปลี)	
ไม้ผล	(พลับ)	และปศุสัตว์	(ร้อยละ	19.1)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	194,350	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 3	 คือ	 ระบบการปลูกผักนอกโรงเรือน	ปลูกผักในโรงเรือน	 (พาสเลย์	 ผักกวางตุ้ง	
เซเลอรี่)	 ไม้ผล	 (พลับ	อาโวคาโด	สาลี่)	และทำาปศุสัตว์	 เป็นระบบที่มีความหลากหลาย	มีการปลูกผสมผสานในพื้นที่

เดียวกัน	(ร้อยละ	29.8)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	129,533	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 4	 คือ	 ระบบการปลูกผักนอกโรงเรือน	 (ผักกาดหอมห่อ	 ผักสลัด	 ผักกาดขาวปลี	
บีทรูท)	 ไม้ผล	 (พลับ	 อาโวคาโด	 สาลี่)	 ข้าวพื้นเมือง	 ร่วมกับการทำาปศุสัตว์	 (ร้อยละ	 17.0)	 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	

285,004	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 5	 คือ	 ระบบการปลูกไม้ผล	 (พลับ	 อาโวคาโด	 สาลี่)	 ปลูกสตรอว์เบอร์รี	 ร่วมกับ
การเลี้ยงปศุสัตว์	(ร้อยละ	14.9)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	250,071	บาทต่อปี

	 นอกจากนัน้ยงัพบวา่เกษตรกรมปีจัจยัทีส่ง่ผลใหม้กีารปรบัเปลีย่นระบบเกษตรเนือ่งจากปญัหาในอดตีมรีาคา

ผลผลิตไม่แน่นอน	(ราคาปรับเปลี่ยนตามเศรษฐกิจ)	เป็นปัญหาที่สำาคัญที่สุดที่ทำาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบเกษตร	

และแรงจูงใจที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบเกษตร	พบว่าแรงจูงใจด้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่	โดยพบว่าข้อด	ี

ของการปรับเปล่ียนระบบเกษตรส่งผลให้รายได้สูงข้ึน	สามารถส่งผลให้เกษตรกรเลือกท่ีจะปรับเปล่ียนเพ่ือรายได้เพ่ิมมากข้ึน	

และสามารถมีรายได้ในการใช้จ่ายตลอดทั้งปี

	 1.3	 ชุมชนที่มีการปลูกกาแฟเป็นหลัก	 (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง)	 ในอดีต
มีการทำาการเกษตรเพื่อการยังชีพ	 เช่น	 การปลูกชา	 กาแฟ	 ข้าวไร่	 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 โดยรายได้หลักมาจาก	

การปลกูกาแฟ	ซึง่ในอดตีไมม่รีะบบการจดัการทีด่	ีสง่ผลใหผ้ลผลติตกต่ำา	ขายไมไ่ดร้าคา	ปจัจบุนัเกษตรกรไดป้รบัเปลีย่น	

มาทำาการเกษตรตามที่โครงการฯ	ส่งเสริม	เช่น	การจัดการในช่วงที่เจริญเติบโต	การเก็บเกี่ยวผลผลิต	การกำาจัดแมลง

ศตัรพูชื	รวมถงึมกีารปลกูพชืทีห่ลากหลายมากขึน้	เชน่	พลมั	อาโวคาโด	และมกีารเลีย้งปศสุตัว์	จากขอ้มลูการสมัภาษณ์

เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี	 (รายได้เงินสดเฉลี่ย	 241,374	 บาทต่อปี)		

เมื่อเทียบจากข้อมูลปี	พ.ศ.	2562	ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ	146,791	บาทต่อครัวเรือนต่อปี	(ข้อมูลจากสำานักพัฒนา		

ป	ีพ.ศ.	2562)	ซึง่จะเหน็วา่เกษตรกรมรีายไดส้งูขึน้เนือ่งจากมกีารปรบัเปลีย่นการปลกูพชื	รวมถงึมกีารจดัการทีด่ใีนเรือ่ง

ของผลผลติทางการเกษตรและการแปรรปู	โดยสามารถสรปุรปูแบบระบบเกษตรทีเ่หมาะสม	ไดท้ัง้หมด	2	รปูแบบ	ไดแ้ก่

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 1	 คือ	 ระบบการปลูกชา	 กาแฟ	 บ๊วย	 และพลัม	 (ร้อยละ	 69.2)	 และปลูกไม้ผล	
เช่น	 อาโวคาโด	 โกโก้	 และเชอรี่	 เป็นเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนชาและกาแฟ	 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย		

290,529.17	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	2	คือ	ระบบการปลูกระบบการปลูกชา	กาแฟ	เป็นหลัก	(ร้อยละ	30.8)	เกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ย	130,775	บาทต่อปี
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	 	 เกษตรกรมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเนื่องจากปัญหาในอดีตมีราคาผลผลิต	

ไม่แน่นอน	(ราคาปรับเปล่ียนตามเศรษฐกิจ)	เป็นปัญหาท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีทำาให้เกษตรกรปรับเปล่ียนระบบเกษตร	(ร้อยละ	37.8)		

อกีทัง้ยงัพบวา่สาเหตทุีส่ำาคญัทีส่ดุทีท่ำาใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นระบบเกษตรคอืในอดตีตลาดรองรบัผลผลติของเกษตรกร

มคีอ่นขา้งนอ้ย	(รอ้ยละ	33.3)	และแรงจงูใจทีส่ง่ผลใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นระบบเกษตร	พบวา่แรงจงูใจดา้นการสง่เสรมิ

ของเจ้าหน้าที่ในการหลวง	 (ร้อยละ	 46.7)	 ในอนาคตเกษตรกรมีความต้องการในการปลูก	 แมคคาเดเมีย	 อาโวคาโด		

โกโก	้กลว้ย	หนอ่ไม	้ปลกูไมย้นืตน้ทีส่ามารถบรโิภคได	้รวมถงึการปลกูผกัในโรงเรอืน	เพือ่ใหไ้ดพ้ชืทีห่ลากหลายและรายได้	

ที่เพิ่มมากขึ้นจากการปลูกชาและกาแฟ	 อีกทั้งข้อดีของการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรคือราคาผลผลิตดีขึ้น	 ส่วนข้อเสีย		

พบว่าในปัจจุบันราคาผลผลิตมีความไม่แน่นอน	 และแรงงานภาคการเกษตรไม่เพียงพอ	 (เนื่องจากกาแฟสุกพร้อมกัน	

จึงเกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน)	 รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 อยู่ในระดับมาก	 และปัจจัยด้าน	

สิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 สามารถส่งผลให้เกษตรกรเลือกที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อรายได้เพิ่มมากขึ้น	

และมีรายได้เพื่อการใช้จ่ายตลอดทั้งปี

 1.4	 ชุมชนที่มีพื้นที่จำากัดในการทำาการเกษตร	 (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ)	
เปน็ชมุชนทีม่พีืน้ทีท่ำากนิทีจ่ำากดั	พชืทางเลอืกสรา้งรายไดจ้ำากดั	เกษตรกรไมส่ามารถขยายพืน้ทีใ่นการทำาการเกษตรได	้	

จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเพื่อให้ได้รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ	 จากข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล	

พืน้ฐานของครวัเรอืน	พบวา่เกษตรกรปลกูพชืทีห่ลากหลาย	โดยพบวา่มกีารปลกูพชื	จำานวน	9	ชนดิ	โดยมกีารปลกูกาแฟ	

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	37.0	รองลงมาคือปลูกชา	คิดเป็นร้อยละ	32.9	ทำาเมี่ยง	ปลูกไผ่่	อาโวคาโด	ลำาไย	ลองกอง	

ทุเรียน	และลิงลาว	ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี	 (รายได้เงินสดเฉลี่ย	73,250	บาทต่อปี)	 เมื่อเทียบกับข้อมูล

ปี	 2550	 เฉลี่ยครัวเรือนละ	 48,105	 บาทต่อปี	 พบว่าเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร	

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีแ่ละบรบิทชมุชน	โดยสามารถสรปุรปูแบบระบบเกษตรทีเ่หมาะสม	ไดท้ัง้หมด	4	รปูแบบ	ไดแ้ก่

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 1	 คือ	 ระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 โดยเกษตรกรปลูกกาแฟ	 หรือปลูกชา	 รวมทั้ง
มีการปลูกไม้ดอกในโรงเรือน	และเลี้ยงปศุสัตว์	(ร้อยละ	25.0)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	71,458	บาทต่อปี

	 	 รปูแบบระบบเกษตรที	่2	คอื	ระบบการปลกูกาแฟรว่มกบัการปลกูชา	ปลกูไมด้อกในโรงเรอืน	(รอ้ยละ	31.2)	
ร่วมกับการเลี้ยงปศุสัตว์	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	42,780	บาทต่อปี

	 	 รูปแบบระบบเกษตรที่	 3	 คือ	 ระบบการปลูกระบบการปลูกกาแฟร่วมกับการปลูกชา	 มีการทำาเมี่ยง	
ปลูกไม้ดอกในโรงเรือน	และมีการเลี้ยงปศุสัตว์	(ร้อยละ	21.9)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	86,455.56	บาทต่อปี

	 	 รปูแบบระบบเกษตรที่	4	คอื	ระบบการปลกูกาแฟ	ปลกูชา	ปลกูไมผ้ล	ผสมผสานภายในแปลง	เชน่	ทเุรยีน	
อาโวคาโด	มีการปลูกไผ่	ปลูกไม้ดอกในโรงเรือน	และมีการเลี้ยงปศุสัตว์	(ร้อยละ	12.5)	เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย	75,250	

บาทต่อปี

	 	 เกษตรกรมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระบบตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร	 (ประชาชน	

สว่นใหญน่ยิมกนิเมีย่งนอ้ยลง)	และแรงจงูใจทีส่ง่ผลใหเ้กษตรกรปรบัเปลีย่นระบบเกษตร	พบวา่แรงจูงใจด้านการส่งเสริม

ของเจ้าหน้าท่ีในการแนะนำาจากหน่วยงานและนำากระบวนการส่งเสริมของ	 สวพส./โครงการหลวง	 ในอนาคตเกษตรกร

มีความต้องการในการปลูกอาโวคาโด	 พืชผัก	 พืชสมุนไพร	 ไม้ยืนต้น	 รวมถึงต้องการหน่วยงานภายนอกมาส่งเสริม	

ในเรือ่งของประมง	เพือ่เพิม่ความหลากหลายทางอาชพีและรายไดใ้หม้ากขึน้	พบวา่ขอ้ดขีองการปรบัเปลีย่นระบบเกษตร	

คือราคาผลผลิตดีขึ้น	 จัดการง่ายไม่ซับซ้อน	 มีตลาดรองรับผลิต	 มีเวลาพักผ่อน	 มีอาชีพที่หลากหลาย	 ผลผลิตดีขึ้น		

รายได้สูงขึ้น	ลดการเผา	รวมถึงทำาให้สุขภาพดี

แผ
นง

าน
ที่ 
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2. ก�รศกึษ�ก�รใชน้้ำ�อย�่งประหยดั	เพือ่ปอ้งกนัหรอืรองรบัภยัแลง้อยา่งยัง่ยนืในการทำาการเกษตรบนพืน้ทีส่งู	
พบว่าเกษตรกรในพื้นที่แต่ละพื้นที่	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการน้ำาในพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตร		

โดยจะพบว่าเกษตรกรใช้น้ำาฝนเป็นหลัก	อีกทั้งยังมีบ่อขุด/สระน้ำา	(บ่อพวง)	มีแหล่งน้ำาธรรมชาติ	แหล่งน้ำาชลประทาน	

และประปาภูเขา	 แม้ว่าบางพื้นที่จะมีแหล่งน้ำาชลประทานที่สามารถใช้น้ำาในภาคการเกษตรได้ตลอดปี	 แต่สามารถ	

ใช้น้ำาได้อย่างจำากัด	 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง	 ยังคงพบปัญหาจากการใช้น้ำา	

ของประชาชนในส่วนของพื้นที่ดอนที่มีความลาดชัน	 ปัญหาการขาดแคลนน้ำาในช่วงฤดูแล้ง	 ปริมาณน้ำาไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ดอนที่มีความลาดชันสูง	 และปัญหาน้ำาหลาก	 (เนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำา	

บางพื้นที่มีปัญหาน้ำาท่วมที่เกิดจากน้ำาป่าไหลหลากจากพื้นที่ลาดชันสูงลงมาสู่พื้นที่ราบลุ่ม)	 สร้างความเสียหาย	

แก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร	และในเกษตรกรบางรายไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำา	 เนื่องจากพื้นที่ทำากิน	

อยู่ในเขตชลประทาน	 โดยพบว่าช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน	 จำานวน	 60	 วัน	 เป็นช่วงที่มีการขาดแคลนน้ำามากที่สุด		

ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการจัดการน้ำาและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการใช้น้ำาอย่างประหยัดในพื้นที่ทำาการเกษตร		

โดยพบวา่เกษตรกรมวีธิกีารจดัการน้ำา	เชน่	(1)	ปลกูพชืหลายชนดิในพืน้ทีเ่ดยีวกนั	คดิเปน็รอ้ยละ	93.0	(2)	การปรบัเปลีย่น	

การปลูกพืชเพื่อรองรับปัญหาการขาดน้ำา	 โดยการปลูกพืชเฉพาะช่วงฤดูกาล	 ปลูกพืชให้สอดคล้องกับฤดูกาล	

ที่เปลี่ยนแปลง	 (3)	 การปลูกพืชหมุนเวียน	 (4)	 ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดิน	 (5)	 เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำา	

โดยการขุดสระน้ำาหรือทำาแท็งก์น้ำาเพ่ือสำารองน้ำาไว้ใช้ในพ้ืนท่ีแปลงเกษตร	 (6)	 ติดต้ังท่อน้ำาเพ่ือกระจายน้ำาใช้ในพ้ืนท่ี	

แปลงเกษตร	(7)	ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำา	เช่น	ใช้พลาสติกคลุมดิน	ใช้ฟางข้าวคลุมดิน	 (8)	ปลูกพืช

ตระกูลถั่วและพืชคลุมดิน	และ	(9)	การติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำาเพื่อสูบน้ำาจากสระ	บ่อน้ำา

เกษตรกรทำาการเกษตรแบบผสมผสาน

การปลูกผักในโรงเรือน

เกษตรแบบประณีตโดยการปลูกเมลอนในโรงเรือน

การปลูกผักใบนอกโรงเรือน
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สำารองน้ำาด้วยการทำาแหล่งกักเก็บน้ำา	โดยการขุดสระน้ำาหรือทำาแท็งก์ไว้ใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 รูปแบบระบบเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละบริบทชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวง

2.	 การจัดการน้ำาท่ีเหมาะสมในแต่ละบริบทชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและพ้ืนท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
ขยายรูปแบบระบบเกษตร	และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	เพื่อนำาไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีบริบทชุมชนที่ใกล้เคียงกัน

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
เผยแพรอ่งคค์วามรูจ้ากงานวจิยั	เรือ่ง	การปรบัเปลีย่นระบบเกษตรเพือ่ลดปญัหาการปลกูพชืเชงิเดีย่วบนพืน้ทีส่งู	

ในเว็บไซต์ของสถาบัน

แผ
นง

าน
ที่ 

4
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 2. โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง

สวพส.	 ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวและพืชท้องถิ่น	 และนำาแนวทางการพัฒนา

ตลาดผลผลิตของโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละชุมชน	 ในปี	 2562	 มีรายได	้

ทีจ่ำาหนา่ยผา่นตลาดทอ้งถิน่	ตลาดขอ้ตกลง	และตลาดโครงการหลวง	มลูคา่	230	ลา้นบาท	62	ลา้นบาท	และ	42	ลา้นบาท		

ตามลำาดับ	กลุ่มสินค้าที่สำาคัญได้แก่	ผัก	มูลค่า	112	ล้านบาท	ไม้ผล	88	ล้านบาท	พืชไร่	82	ล้านบาท	ชาและกาแฟ		

53	ลา้นบาท	และสนิคา้กลุม่อืน่ๆ	มลูคา่ทัง้หมดรวม	383	ลา้นบาท	ทัง้นีก้ารจำาหนา่ยผลผลติของเกษตรกรมทีัง้ในรปูแบบ

เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผลผลิตตรงให้กับผู้ค้า	ตลาดท้องถิ่น	พบว่าราคาผลผลิตขึ้นลงตามสภาวะตลาด	หากไม่ม	ี

การวางแผนร่วมกันเกษตรกรอาจได้รับความเสี่ยงจากการปฏิเสธการรับซื้อได้	 ข้อดีคือสามารถรองรับผลผลิตของ	

เกษตรกรได้ในปริมาณที่มากและผู้ค้าในตลาดท้องถิ่นสามารถกระจายผลผลิตของเกษตรกรไปยังตลาดระดับอื่น 	ๆ ได้	

ตลาดข้อตกลงและตลาดโครงการหลวง	 เป็นการทำาข้อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรกับคู่ค้า

เพื่อทำาแผนการผลิตและแผนการตลาดร่วมกัน	 แบบไม่เป็นทางการและมีการทำาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์	 ซึ่งข้อดีคือ

เกษตรกรผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ค้าและลดความเสี่ยงด้านราคาได้ในระดับหนึ่ง	 แต่อย่างไรก็ตาม	

จากการส่งเสริมอาชีพและการตลาดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	 พบว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค	

Covid-19	และภยัแลง้	ทำาใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไปอยา่งมาก	กลา่วคอืมกีารใชช้อ่งทางตลาดออนไลนใ์นการ

ซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น	โดยพบว่าในปี	2563	ตลาด	E-commerce	ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น	35	เปอร์เซ็นต์	

จากป	ี2562	และนอกจากผูบ้รโิภคยงัใหค้วามสำาคญัดา้นคณุภาพ	ประโยชนท์างโภชนาการ	ปลอดภยั	การผลติทีเ่ปน็มติร	

กบัสิง่แวดลอ้ม	ดงันัน้งานวจิยันีว้ตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาชอ่งทางและรปูแบบการตลาดทีเ่หมาะสมกบัสถานการณก์ารตลาด	

ทีเ่ปลีย่นไป	เพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นของตลาดในอนาคตและสรา้งกลไกการบรหิารจดัการ

ตลาดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยสรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ก�รรวบรวมวเิคร�ะหข์อ้มลูสนิค�้เกษตรบนพืน้ทีส่งูทีม่อียู่ในปจัจบุนั จำ�แนกชนดิ ปรมิ�ณ มลูค�่ก�รจำ�หน�่ย 
และแหล่งผลิต

	 การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญที่มีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่

โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงและโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพืน้ทีเ่ฉพาะที่

มีการจำาหน่ายผ่านตลาดข้อตกลง	ตลาดโครงการหลวง	และตลาดท้องถิ่น	จำานวน	40	แห่ง	มูลค่า	135,883,709	บาท	

จากขอ้มลูผลผลติของเกษตรบนพืน้ทีส่งูทีม่คีวามหลากหลาย	และมคีณุภาพปลกูภายใตม้าตรฐาน	GAP	มกีารจำาหนา่ย

ผา่นตลาดขอ้ตกลง	ตลาดโครงการหลวง	และตลาดทอ้งถิน่	มมีลูคา่การจำาหนา่ยตลอดทัง้ป	ีดงันัน้ผลผลติของเกษตรกร

บนพื้นที่สูง	จึงมีศักยภาพที่สามารถจำาหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรบนพื้นที่สูง

2. รวบรวมวเิคร�ะหก์ระบวนก�รก�รผลติ ก�รจดัก�ร และก�รจำ�หน�่ยสนิค�้เกษตร ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์
ก�รแพร่ระบ�ดของโรค Covid-19 และภัยแล้ง

	 กระบวนการผลิต	 การจัดการและการจำาหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร	 5	 กลุ่มพื้นที่จากโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	พบว่าการผลิต

เป็นการผลิตภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ได้รับมาตรฐาน	GAP	 จำานวน	 100	 ชนิด	 การจัดการและ	

การจำาหนา่ยสนิคา้เกษตร	จำาหนา่ยผา่นตลาดขอ้ตกลง	ตลาดโครงการหลวง	ตลาดทอ้งถิน่	รวมมลูคา่	135,883,709	บาท	

สำาหรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค	Covid-19	และภยัแลง้	พบวา่การรบัซือ้ผลผลติของเกษตรกร

ไมเ่ปน็ไปตามแผนเนือ่งจากตลาดตามขอ้ตกลงปดิใหบ้รกิาร	จงึงดรบัซือ้และลดปรมิาณการรบัซือ้ผลผลติทางการเกษตร		

ถูกเลิกจ้างงานจากต่างจังหวัดต้องกลับมาพักอาศัยยังภูมิลำาเนา	สวพส.	จึงมีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว	โดยมีผู้รับประโยชน์	

49,325	ราย	งบประมาณในการดำาเนินงาน	14.56	ล้านบาท
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	 ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 จำานวน	 10	 พื้นที่	 พบว่าทุกพื้นที่มีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ

ผลผลิตที่มีมาตรฐาน	GAP	 และมีโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้	 แต่ในส่วนพื้นที่โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ

ผาแดง	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะห้วยฮะ	ยังคงต้องรอความพร้อมในเรื่อง

สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต	ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการทำาตลาดออนไลน์

การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

3. ศึกษ�และวิเคร�ะห์กลุ่มผู้บริโภค แบ่งกลุ่มตล�ดผู้บริโภคให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รสินค้�เกษตร
	 3.1	 ความต้องการสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้บริโภค	 จำานวน	 517	คน	 7	 จังหวัด	 11	พื้นที่	 และปัจจัยที่มีผล	

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าเกษตร	ตามหลักของ	4P	หรือ	Marketing	Mix	หรือส่วนผสมทางการตลาด	

ได้แก่	Product	(ผลิตภัณฑ์)	Price	(ราคา)	Place	(ช่องทางจัดจำาหน่าย)	Promotion	(การส่งเสริมการขาย)	เพื่อนำามาวาง

กลยุทธ์ทางการตลาด	พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าเกษตรสัปดาห์ละ	1–2	ครั้ง	มากที่สุด	สถานที่ที่ผู้บริโภค

ซือ้สนิคา้เกษตรมากทีส่ดุคอืหา้งสรรพสนิคา้	รองลงมาคอื	ตลาดนดัเกษตรปลอดภยั	รา้นคา้ทีข่ายอาหารเกษตรปลอดภยั	

งานแสดงสนิคา้	ชอ่งทางออนไลน	์และซือ้จากสถานทีผ่ลติโดยตรง	ปจัจยัความตอ้งการทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้

เกษตรตามทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด	ได้แก่	(1)	Product	(ผลิตภัณฑ์)	เป็นที่สินค้าเกษตรปลอดภัย	ปลูกพืชภายใต้

ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ได้รับมาตรฐาน	GAP	 (2)	 Price	 (ราคา)	 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร	

ในระดับมาก	 คือ	 ให้ความสำาคัญกับป้ายราคาที่ชัดเจน	 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ	 ราคาหลากหลายตามขนาด	

ทีต่อ้งการ	และผูซ้ือ้ยอมรบัราคาสนิคา้เกษตรปลอดภยัทีส่งูกวา่ราคาสนิคา้เกษตรทัว่ไปได	้(3)	Place	(ชอ่งทางจดัจำาหนา่ย)		

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในระดับมาก	 คือ	 ให้ความสำาคัญกับสถานที่ที่สะดวกมีที่จอดรถ	 วางจำาหน่าย	

รว่มกบัสนิคา้	สามารถหาซือ้สนิคา้จากแหลง่ผลติโดยตรง	และมกีารจำาหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลน	์และ	(4)	Promotion		

(การส่งเสริมการขาย)	 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในระดับมาก	 คือ	 สินค้ามีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน	

ที่เชื่อถือได้	การเผยแพร่ความรู้	คุณประโยชน์ของสินค้า	และการจัดกิจกรรมผู้ผลิตพบปะผู้บริโภค

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ค้า

แผ
นง

าน
ที่ 

4
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	 3.2	 ความตอ้งการสนิคา้เกษตรของกลุม่ผูค้า้	(1)	ตลาดขอ้ตกลง	เชน่	ผูค้า้จากตลาดไท	ตลาดสีม่มุเมอืง	บรษิทั	

Hillkoff	บริษัท	Natural	&	Premium	Foods	บริษัท	8888	เชียงใหม่	บริษัทฟาร์มเฟรช	เป็นต้น	(2)	ตลาดโครงการหลวง	

จำาหนา่ยผา่นศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงปงัคา่	ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงอนิทนนท	์ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแมส่าใหม	่	

งานตลาดโครงการหลวงเชียงใหม่	 เป็นต้น	 (3)	 ตลาดท้องถิ่น	 เช่น	 ผู้รับซื้อในชุมชน	 ตลาดนัดในชุมชน	 ตลาดนัด	

หนว่ยงานราชการ	เปน็ตน้	พบวา่ผูค้า้ทกุรายยอมรบัวา่กระแสรกัสขุภาพทำาใหค้วามตอ้งการบรโิภคผกัปลอดภยัเพิม่ขึน้		

มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงมาหาซื้อผัก	ผลไม้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น	ในด้านผู้ค้าส่งต้องการปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ที่สม่ำาเสมอ	สำาหรับผู้ค้าปลีกต้องการผลผลิตที่มีความหลากหลาย	และสม่ำาเสมอ

4. ศึกษ�และวิเคร�ะห์ช่องท�งและรูปแบบก�รซื้อข�ยสินค้�เกษตรในปัจจุบัน แนวโน้มในอน�คต
	 ช่องทางและรูปแบบการซื้อขายสินค้าเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน	และมีแนวโน้มดีในอนาคต	

คือ	 การจำาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	 และผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์	 ซื้อสินค้าแปรรูป	

ผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด	รองลงมาคือ	ไม้ผล	กาแฟ	ผัก	พืชไร่	และไม้ดอก	ตามลำาดับ	และจากกระแสรักสุขภาพ

ที่ทำาให้ความต้องการซื้อสินค้าปลอดภัยมีมากกว่าปริมาณการส่งมอบของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน	และเทรนด์

ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วโลก	 รวมถึงประเทศไทย	 ทั้งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่	 รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ	 และยิ่ง	

การระบาดของโควิด-19	 ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน	 รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง		

ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่	(New	Normal)

5. วิเคร�ะห์และประเมินศักยภ�พของสินค้�เกษตรและกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เหม�ะสมกับช่องท�งและ 
รูปแบบก�รตล�ดที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอน�คตได้

	 5.1	 ปัจจัยสำาคัญสำาหรับปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการจำาหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์

ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงนั้น	 ควรจะต้องมีความพร้อมด้านทั้งด้านสินค้าเกษตร	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ได้แก่	 สัญญาณ	

Internet/โทรศัพท์	การคมนาคม	ระบบขนส่งสะดวก	ความพร้อมของเจ้าหน้าที่	และกลุ่มเกษตรกร	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/

กลุม่สหกรณก์ารเกษตรทีเ่ขม้แขง็	มเีกษตรกรรุน่ใหมท่ีเ่ปน็คนดำาเนนิการ	ผลผลติทีม่คีณุภาพ	หลากหลายตรงตามความ

ต้องการของผู้ซื้อ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GAP/อินทรีย์/GMP

	 5.2	 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	 เหมาะสม	

ที่จะทดสอบการจำาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	 มีความพร้อมด้านสินค้าเกษตร	 โดยเกษตรกรทำาการเกษตร	

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผลผลิตมีความหลากหลาย	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GAP	มีสัญญาณ	Internet/โทรศัพท์		

มีโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	การคมนาคมและระบบขนส่งสะดวก	บริษัทขนส่งให้บริการรับและส่ง

สินค้าถึงพื้นที่	ได้แก่	บริษัทไปรษณีย์ไทย	เคอรี่	แฟลช	เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมร่วมดำาเนินงาน	2	คน	และกลุ่มเกษตรกร

ที่ร่วมดำาเนินงานเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง	86	คน	มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมดำาเนินงาน	2	คน

	 	 กระบวนการทดสอบโดยใชเ้ครือ่งมอืสว่นประสมทางการตลาด	(Marketing	mix)	เครือ่งมอืทางการตลาดนี	้

เรียกว่า	6Ps	ประกอบด้วย	6	ด้าน	ดังนี้	 (1)	ด้านผลิตภัณฑ์	 (2)	ด้านราคา	(3)	ด้านการจัดจำาหน่าย	(4)	ด้านส่งเสริม	

การตลาด	 (5)	 ด้านการให้บริการแบบเจาะจง	 และ	 (6)	 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว	 ผ่านกระบวนการสร้างความ

รู้สึกร่วม	empathy	โดยการประชุมหารือกับ	stakeholders	เกษตรกร	เจ้าหน้าที่	นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง	โดยการประชุม	

เพื่อสร้างความเข้าใจและทดสอบกระบวนการร่วมกัน
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	 	 1)	 ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)	พบว่า

	 	 	 1.1)	 คัดเลือกผลผลิตที่โดดเด่นของพื้นที่	 เหมาะสำาหรับการขนส่ง	 ที่สำาคัญเป็นผลผลิตที่ได้รับ	

การรับรองมาตรฐาน	GAP	พบว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	มีความโดดเด่นเรื่องการส่งเสริม

การปลูกเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือนที่มีคุณภาพ	นอกจากนี้ยังมีมะม่วงมันขุนศรี	มะม่วงน้ำาดอกไม้	กระเทียม	ที่สามารถ

จำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้	และจากการทดสอบจำาหน่าย	ต้องเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้า

	 	 	 1.2)	 ออกแบบเคร่ืองหมายการค้าท่ีสะท้อนเอกลักษณ์	 เร่ืองราวของชุมชน	 เพ่ือให้สินค้าเป็นท่ีจดจำา

ของลูกค้า	 จากกระบวนการนี้	 พบว่าชุมชนให้ความสำาคัญเรื่องการรักษาแหล่งต้นน้ำา	 เพราะปัญหาเดิมของชุมชน	

มปีญัหาเรือ่งการใชส้ารเคม	ีซึง่ปจัจบุนัไดม้กีารปรบัเปลีย่นมาทำาการเกษตรทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มปลกูผกัในโรงเรอืน

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์และ	GAP	จึงเป็นที่มาของการสร้างตราสินค้า	“น้ำา	3	สาย	By	ห้วยเป้า”	มีที่มาจาก

ห้วยเป้าเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำา	3	สาย	(น้ำาปิง	น้ำาซุ้ม	น้ำากอน)	ที่ไหลผ่านให้ชุมชนได้ใช้น้ำา	3	สายน้ำา	ในการทำาการเกษตร

ที่ผสมผสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตและสร้างอาชีพ	ด้วยเห็นความสำาคัญของการรักษาแหล่งต้นน้ำา	ตราสินค้า	“น้ำา	3	สาย	

By	ห้วยเป้า”	จึงเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจของชุมชนห้วยเป้าที่จะรักษาแหล่งต้นน้ำา

	 	 	 1.3)	 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเหมาะสมกับการขนส่ง	 พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่ม

มูลค่าสินค้า	 โดยเน้นความสวยงามสะดุดตา	 น่าซื้อ	 เหมาะสำาหรับเป็นของฝากที่จำาหน่ายในช่องทาง	 Offline	 และ

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำาหรับการขนส่ง	พบว่าควรเป็นกระดาษลูกฟูกลอน	B	ความสูงลอน	3	มิลลิเมตร	บรรจุผลผลิต	

ไมเ่กนิ	10	กโิลกรมั	ซึง่จะทำาใหท้นทานตอ่การขนสง่	ไมท่ำาใหผ้ลผลติเสยีหาย	ซึง่สนิคา้ของหว้ยเปา้ทีจ่ำาหนา่ยมนี้ำาหนกั

ไม่เกิน	10	กิโลกรัม

	 	 2)	 ด้านราคา	 (Price)	พบว่ากระบวนการจัดการที่จะสะดวกต่อการจัดการในลักษณะกลุ่ม	 และสะดวก	

ต่อการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของลูกค้า	(ตรวจสอบสลิปการโอนเงิน	ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก)	คือ	การคำานวณ

ต้นทุนสินค้า	 รวมค่าจัดการและค่าขนส่ง	 เหมาะสมกับการดำาเนินงานของกลุ่ม	 โดยกำาหนดราคา	 ดังนี้	 เมลอนญี่ปุ่น	

จำาหน่ายในรูปแบบกล่องละ	1	ลูก	น้ำาหนัก	1.5	กิโลกรัมต่อลูก	รวมค่าจัดส่ง	จำาหน่ายในรูปแบบกล่องละ	2	ลูก	น้ำาหนัก	

1.5	กโิลกรมัตอ่ลกู	รวมคา่จดัสง่	มะมว่งน้ำาดอกไม	้จำาหนา่ยในรปูแบบกลอ่งละ	4	กโิลกรมั	รวมคา่จดัสง่	มะมว่งมนัขนุศร	ี	

จำาหน่ายในรูปแบบกล่องละ	4	กิโลกรัม	รวมค่าจัดส่ง	กระเทียมตัดจุก	จำาหน่ายในรูปแบบถุงละ	500	กรัม	รวมค่าจัดส่ง

	 	 3)	 การนำาเสนอ	 (Place)	พบว่าช่องทางจำาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าและชุมชน

บนพื้นที่สูง	คือ	Facebook	และ	Line	Official	ซึ่งเกษตรกรใช้งานได้ง่าย	สะดวก	เพราะเกษตรกรใช้	Facebook	ในชีวิต

ประจำาวนัอยูแ่ลว้	และเปน็ชอ่งทางทีก่ลุม่ลกูคา้ยงัเขา้ถงึไดง้า่ย	นอกจากนีย้งัพบวา่	การมอบหมายสมาชกิกลุม่/เยาวชน

รุ่นใหม่ร่วมเป็น	Admin	เพื่อเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การเป็น	Admin	หลักในการขับเคลื่อนตลาดออนไลน์	ตั้งแต่การตอบ

รับรายการสั่งซื้อของลูกค้า	 บันทึกฐานข้อมูลค้า	 จัดการออเดอร์ตั้งแต่บรรจุ	 จัดส่ง	 และติดตามผลการจัดส่งจนถึงมือ

ลูกค้า	จะทำาให้กิจกรรมดำาเนินการไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 	 4)	 ด้านส่งเสรมิการตลาด	(Promotion)	พบว่าการจดัทำาแผนปรมิาณและชนดิผลผลติเพือ่เปิดรบัสัง่จอง

สินค้าล่วงหน้ารายสัปดาห์	 เพื่อความสะดวกต่อการจัดส่ง	 ขนส่ง/รับประมาณการความต้องการ/ประชาสัมพันธ์สินค้า	

ล่วงหน้าเป็นเรือ่งสำาคญั	ให้มกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคาจำาหน่ายในช่วงเปิดตวัเพจ	การจดักจิกรรมให้ลกูค้าร่วมสนกุเพือ่รบั	

ของรางวัล	 การซื้อโฆษณาใน	 Facebook	 เพื่อโปรโมทสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเพื่อเข้าร่วมและสั่งซื้อ	 นอกจากนี้	

ยงัพบว่า	การจดัทำาสือ่โฆษณาเชญิชวนและให้ความรูท้ีน่่าสนใจ	โดนใจลกูค้า	เช่น	คลปิสัน้	Info-graphic	ต่างๆ	โดยให้เกษตรกร

เป็นผู้ถ่ายทอดจะสามารถดึงความสนใจจากลูกค้าได้ดี

	 	 5)	 ด้านการให้บริการแบบเจาะจง	 (Personalization)	 พบว่าการมีผู้รับผิดชอบหลัก	 (Admin)	 สำาคัญ

มากสำาหรับการติดตาม	 ตอบข้อซักถามของลูกค้า	 และสามารถแนะนำาสินค้าให้กับสมาชิกประจำาได้ทาง	 Line	 Office	

เนือ่งจากเปน็ชอ่งทางสือ่สารทีต่รงไปถงึรายบคุคล	สามารถแจง้ขา่วหรอืสง่โปรโมชัน่ไดท้ัว่ถงึทกุคนทีเ่ปน็สมาชกิในกลุม่		

ทำาให้ลูกค้าได้รับข่าวสารได้ทันทีจากการแจ้งเตือน	 และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในช่องทาง	 Line	 Office	 ได้ทันทีเลย	

เช่นกัน	รวมถึงให้ความสำาคัญในการติดตามทักทาย	ให้ลูกค้ารู้สึกและให้การปฏิบัติที่ดี
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	 	 6)	 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว	(Privacy)	เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด	คือ	การรักษาความเป็น

สว่นตวั	การรกัษาความเปน็สว่นตวัจงึเปน็สิง่ทีธ่รุกจิตอ้งยดึมัน่	เปน็จรรยาบรรณตอ่ลกูคา้	ซึง่ไดส้รา้งความเขา้ใจใหก้ลุม่

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

	 	 สำาหรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน	 อำาเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	

ที่มีความพร้อมในเรื่องผลผลิตคุณภาพ	 และผลผลิตมีความหลากหลาย	 แต่ยังไม่พร้อมในการจำาหน่ายผ่านช่องทาง

ออนไลน์	จึงได้ทดสอบนำาอาโวคาโดมาจำาหน่ายภายใต้ตรา	“น้ำา	3	สาย	by	ห้วยเป้า”	รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง	 อำาเภอแม่แตง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้พื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	 และมีส้มสายน้ำาผึ้งที่มีคุณภาพ	 ทดสอบร่วมในลักษณะเครือข่าย

ส่งผลผลิตมาจำาหน่าย	ภายใต้ตรา	“น้ำา	3	สาย	by	ห้วยเป้า”	ด้วยเช่นกัน

การมีส่วนร่วมในการออกเครื่องหมายการค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์	เรื่องราวของชุมชน

บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า การตั้งราคาสินค้า

ช่องทางการจำาหน่ายสินค้า
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การมีส่วนร่วมในการออกเครื่องหมายการค้าที่สะท้อนเอกลักษณ์	เรื่องราวของชุมชน

6. นำ�เสนอช่องท�งและรูปแบบก�รตล�ดของสินค้�เกษตรที่เหม�ะสมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
	 นำาเสนอช่องทางและรูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	 เมื่อวันที่	 3	

มถินุายน	2564	ใหก้บัวสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกรโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหว้ยเปา้	นกัสง่เสรมิและ

พฒันา	เจา้หนา้ทีใ่นพืน้ที	่และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	จำานวน	20	คน	นำาเสนอผลการทดสอบการจำาหนา่ยสนิคา้เกษตรบนพืน้ทีส่งู	

ผ่านช่องทางออนไลน์	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2564	ต่ออนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	ผู้จัดการลุ่มน้ำา	เจ้าหน้าที่ในพื้นที่	

เกษตรกร	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	11	คน

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 ช่องทางและรูปแบบการตลาดออนไลน์ของสินค้าเกษตรที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง	

อย่างเหมาะสม

2.	 องค์ความรู้	ขั้นตอนวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

3.	 แผนการตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

4.	ตราสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนห้วยเป้า	“น้ำา	3	สาย	by	ห้วยเป้า”

5.	 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า	และต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำาหรับการขนส่ง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	 136,717	 บาท	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม	 2564	 หลังหักต้นทุน		

เหลือรายได้สุทธิ	82,030	บาท

2.	 กลุ่มมีรายได้จากการบริหารจัดการการจำาหน่ายสินค้า	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม	 2564	 (หักสำาหรับ	

การบรหิารจดัการ	เชน่	จา้งคดั	บรรจ	ุตดิตอ่ประสานงาน	อืน่ๆ)	13,672	บาท	คดิเปน็	10	เปอรเ์ซน็ต	์ของรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้

3.	 เกิดการจ้างงานเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ	จำานวน	2	คน	รวมค่าจ้าง	24,000	บาทต่อปี

4.	 กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายองค์ความรู้ด้านตลาดออนไลน์	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายหากต้องการเรียนรู้ในการทำา

ตลาดออนไลน์	19,600	บาท	(การอบรม	การเรียน	ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	การทำาแผนการตลาด)

5.	 เกิดกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน	ร่วมคิด	แลกเปลี่ยน	ดำาเนินการตลอดโครงการ

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 นำาผลการศึกษา	ปัญหา	และข้อเสนอแนะที่พบจากการศึกษาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จะนำาไปต่อยอด	

งานวิจัยโครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	 สำาหรับกลุ่มเกษตรกร	

บนพื้นที่สูง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 องค์ความรู้	ขั้นตอนวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง	Digital	Platform	ได้แก่	เพจขายของ	

บนเฟซบุก๊	และ	LINE	Official	Account	รวมถงึ	Packaging	เพิม่มลูคา่สนิคา้	และเหมาะสมกบัการขนสง่	จะนำาไปทดสอบ

และปรบัใชก้บัพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	อยา่งนอ้ย	4	พืน้ที	่(2565)	รว่มกบัเจา้หนา้ทีส่ำานกัพฒันา
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 3. โครงการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำาจัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids 
  ในผลิตผลเกษตร

สถานการณ์ภัยแล้งและการแปรปรวนของสภาพอากาศมีผลต่อวงจรชีวิตและประชากรแมลงที่เข้าทำาลาย

พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง	 ตัวอย่างเช่น	 เร่งอัตราการเจริญเติบโต	 กระตุ้นความทนทานต่ออุณหภูมิสูง	 เพิ่มจำานวนรุ่น

ประชากร	เพิม่โอกาสการแพรก่ระจาย	และเพิม่ระยะพกัตวัทำาใหร้อดชวีติในชว่งฤดหูนาว	ผลกระทบดงักลา่วเปน็สาเหตุ

ใหเ้กษตรกรใชส้ารเคมกีำาจดัแมลงมากขึน้เพือ่ลดความเสยีหายตอ่ผลผลติ	ซึง่การใชส้ารเคมตีอ่เนือ่งกอ่ใหเ้กดิการสะสม	

สารพิษในดิน	น้ำา	และห่วงโซ่อาหาร

ดว้ยเหตนุีจ้งึตอ้งสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภค	โดยกจิกรรมสำาคญัประการหนึง่ทีต่อ้งดำาเนนิการคอื	การวจิยั

และพฒันาชดุทดสอบสารเคมอียา่งงา่ยเพือ่ตรวจหาสารตกคา้งในพชืผกั	ผลไม้	และธญัพชื	วธินีีท้ำาไดง้า่ย	สะดวก	และ

ใหผ้ลรวดเรว็กวา่การสง่ตรวจในหอ้งปฏบิตักิารซึง่มรีาคาแพงและรอผลนาน	จงึเหมาะสำาหรบัเกษตรกร	ชมุชน	หนว่ยงาน		

และผู้ประกอบการ	 อย่างไรก็ตาม	 ในประเทศไทยยังไม่มีชุดทดสอบสำาหรับตรวจหาสารเคมีกำาจัดแมลงกลุ่ม		

Neonicotinoid	ตามข้อกำาหนด	“ASSURED”	ขององค์การอนามัยโลก	ซ่ึงผลิตภัณฑ์ต้องมีราคาถูก	มีความไวสูง	มีความจำาเพาะ	

ใช้งานง่าย	ใช้เวลาตรวจรวดเร็ว	และมีความคงทน	ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	และสามารถใช้ในภาคสนาม	

ไดด้	ีชดุทดสอบสารเคมทีีไ่ดจ้ะชว่ยเพิม่มลูคา่ของผลติผลใหก้บัเกษตรกร	และยงัสนบัสนนุนโยบายการยกระดบัมาตรฐาน

ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรภายใต้การทำาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย	

วตัถปุระสงคข์องโครงการ	คอื	เพือ่วจิยัและพฒันาตน้แบบชดุทดสอบอยา่งงา่ยสำาหรบัตรวจหาสารเคมกีำาจดัแมลงกลุม่	

Neonicotinoids	ในผลิตผลเกษตร	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ก�รศึกษ�ข้อมูลส�รเคมีกลุ่ม Neonicotinoids ที่เกษตรกรนิยมใช้
	 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในผัก	ผลไม้	และธัญพืช	เป็นการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค

และการดูแลสุขภาพประชาชนไทย	รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ	ชนิดสารเคมีกำาจัดแมลง

ศัตรูพืชในกลุ่ม	 Neonicotinoids	 ที่ประเทศไทยนำาเข้าปริมาณสูง	 เกษตรกรนิยมใช้และสุ่มตรวจพบในตัวอย่างพืชผัก	

และผลไม้เกินค่ามาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างของ	Codex	ได้แก่	อิมิดาคลอพริด	อะเซทามิพริด	ไดโนทีฟูแรน	และ

ไทอะมทีอกแซม	อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาโครงสรา้งทางเคมขีองหมูไ่ซยาโนซึง่เกดิปฏกิริยิาทางเคมเีฉพาะกบัตวัรบัรู้

ทำาให้สีของสารเปลี่ยนในสภาวะกรด–ด่าง	ได้คัดเลือกอิมิดาคลอพริด	และอะเซทามิพริด	มาดำาเนินการก่อน

2. ก�รศึกษ�และออกแบบเทคนิคก�รตรวจห�ชนิดส�รเคมีเป้�หม�ย
	 วธิทีีง่่ายตอ่การปฏบิตัิของเจา้หนา้ที/่เกษตรกร	ในการแสดงผลตรวจหาสารเคมเีป้าหมายในตวัอยา่งผลติผล

ทางการเกษตร	 คือ	 อ่านค่าเปลี่ยนสีของสารด้วยตาเปล่าตามหลักการแรงดึงดูดระหว่างประจ	ุ ซึ่งเหนี่ยวนำาอนุภาค	

นาโนทองคำา	 (ประจุลบ)	 ให้เกิดการรวมตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น	 ส่งผลให้สีอนุภาคนาโนทองคำาเปลี่ยนจากสีแดงเป็น

สนี้ำาเงนิ	ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงสดีงักลา่วมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัปรมิาณของสารเคมเีปา้หมาย	จงึอาศยัการตรวจเทยีบ	

ระดับความเข้มสีของอนุภาคนาโนทองคำาในการวิเคราะห์	รายละเอียดดังนี้

	 2.1	 การวิเคราะห์ปริมาณอิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริด	 ทำาได้โดยวัดความเข้มสีสารละลายด้วยเครื่อง	

ยวูวีสิเิบลิ	สเปกโตรโฟโตมเิตอร	์สภาวะทีศ่กึษาคอื	ขนาดของอนภุาคนาโนทองคำา	ปรมิาตรของอนภุาคนาโนทองคำาทีใ่ช	้	

ความเป็นกรดเป็นด่างและความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์	 และเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา	 ได้ช่วงความเป็น

เส้นตรงของอิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริด	20–100	พีพีบี	และ	40–80	พีพีบี	ตามลำาดับ	ส่วนอนุภาคนาโนทองคำา	

มขีนาด	13.67	±	0.13	นาโนเมตร	การสกดัตวัอยา่งใชต้วัทำาละลาย	Dichloromethane	อตัราสว่น	1:2	รว่มกบัสารละลาย

ฟอสเฟตบัฟเฟอร์	 pH	 8.0	 และ	 Activated	 carbon	 10	 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร	 เจือจางตัวอย่างหลังสกัด	 50	 เท่า		

ผลการวิเคราะห์ผัก	 4	 กลุ่ม	 คือ	 Leafy,	 Stem,	 Legume	 และ	 Fruiting	 vegetables	 ได้ค่าร้อยละการกลับคืนของ	

อิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	 ระหว่าง	93.9	±	2.7	ถึง	109.1	±	2.2	และ	84.1	±	2.0		

ถึง	104.9	±	2.9	ตามลำาดับ
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	 2.2	 วธิมีาตรฐาน	LC-MS	ถกูนำามาใชศ้กึษาความถกูตอ้งของผลการวเิคราะหจ์ากเทคนคิทีพ่ฒันาขึน้	ตน้แบบ

ชุดทดสอบสามารถแสดงผลวิเคราะห์ได้ถูกต้อง	 แต่มีข้อจำากัดคือ	 ตัวอย่างพืชผักต้องมีปริมาณอิมิดาคลอพริดและ	

อะเซทามิพริด	อย่างน้อย	1.0	และ	2.0	พีพีเอ็ม	ตามลำาดับ

	 2.3	 อิมิดาคลอพริด	50	พีพีบี	ที่เติมไอออนบวก	ได้แก่	 โซเดียมไอออน	50	พีพีเอ็ม	 โพแทสเซียมไอออน		

30	พีพีเอ็ม	แมกนีเซียมไอออน	2.5	พีพีเอ็ม	แคลเซียมไอออน	5	พีพีเอ็ม	และแอมโมเนียมไอออน	30	พีพีเอ็ม	รวมถึง	

ไอออนลบ	 ได้แก่	 ไนเตรตไอออน	 200	 พีพีเอ็ม	 ฟอสเฟตไอออน	 150	 พีพีเอ็ม	 ซัลเฟตไอออน	 200	 พีพีเอ็ม		

และสารละลายผสมของไอออน	 3	 ชนิด	 แสดงผลในทิศทางเดียวกับการเติมสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	 16	 ชนิด		

ไดแ้ก	่(1)	Triazophos	25	พพีบี	ี(2)	Phosalone	25	พพีบี	ี(3)	Chlorpyrifos	50	พพีบี	ี(4)	Profenofos	100	พพีบี	ี(5)	Fenitrothion		

100	พีพีบี	(6)	Lambda-cyhalothrin	200	พีพีบี	(7)	Deltamethrin	400	พีพีบี	(8)	Cypermethrin	1	พีพีเอ็ม	(9)	Bifenthrin	

1	พีพีเอ็ม	(10)	Fenvalerate	1	พีพีเอ็ม	(11)	Cyfluthrin	1	พีพีเอ็ม	(12)	Endosulfan-sulfate	1	พีพีเอ็ม	(13)	Acetamiprid	

10	พีพีบี	(14)	Spinetoram	100	พีพีบี	(15)	Carbemdazim	25	พีพีบี	และ	(16)	Pyroclostrobin	50	พีพีบี	คือ	ความเข้มข้น	

ที่ต่ำากว่าหรือเท่ากับความเข้มข้นศึกษาให้ค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีไม่เกิน	 10	 ซึ่งถือว่าไม่รบกวนต่อ	

ผลการวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิการตรวจวดัส	ีสำาหรบัอะเซทามพิรดิ	50	พพีบี	ีพบวา่ความเขม้ขน้ไอออนบวก	ไดแ้ก	่โซเดยีม

ไอออน	100	พพีเีอม็	โพแทสเซยีมไอออน	100	พพีเีอม็	แมกนเีซยีมไอออน	2.50	พพีเีอม็	แคลเซยีมไอออน	2.50	พพีเีอม็		

แอมโมเนียมไอออน	5.0	พีพีเอ็ม	และสารละลายผสมไอออนบวก	5	ชนิด	ไม่รบกวนต่อการผลวิเคราะห์	เช่นเดียวกับ

ไอออนลบ	ได้แก่	ไนเตรตไอออน	150	พีพีเอ็ม	ฟอสเฟตไอออน	50	พีพีเอ็ม	และซัลเฟตไอออน	150	พีพีเอ็ม	รวมทั้ง	

การเติมสารเคมี	 (1)	 Phosalone	 50	พีพีบี	 (2)	 Triazophos	 100	พีพีบี	 (3)	 Fenitrothion	 250	พีพีบี	 (4)	 Profenofos		

250	พีพีบี	 (5)	Chlorpyrifos	500	พีพีบี	 (6)	Cypermethrin	250	พีพีบี	 (7)	Deltamethrin	250	พีพีบี	 (8)	Fenvalerate		

1.0	 พีพีเอ็ม(9)	 Bifenthrin	 2.5	 พีพีเอ็ม	 (10)	 Lambda-Cyhalothrin	 10.0	 พีพีเอ็ม	 (11)	 Cyfluthrin	 10.0	 พีพีเอ็ม		

(12)	Endosulfan-sulfate	2.5	พีพีเอ็ม	(13)	Imidacloprid	100	พีพีบี	(14)	Spinetoram	500	พีพีบี	(15)	Carbendazim	

50	พีพีบี	และ	(16)	Pyraclostrobin	1.0	พีพีเอ็ม

o	คูโ่ครงสรา้งทางเคมี
ของอมิดิาคลอพรดิ

o	ลักษณะอนุภาค
	 นาโนทองคำา
	 ใต้กล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอน
	 แบบส่องผ่าน แผ

นง
าน

ที่ 
4
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ต้นแบบชุดทดสอบ วิธีการใช้ต้นแบบชุดทดสอบ

3. ก�รทดลองผลิตต้นแบบชุดทดสอบส�รเคมี (Test kit) สำ�หรับใช้กับพืชผัก ผลไม้ และธัญพืช ในระดับ 
ห้องปฏิบัติก�ร

	 ตน้แบบชดุทดสอบ	(Test	kit)	ทีพ่ฒันาขึน้สามารถตรวจวดัสารตกคา้งสำาคญัในกลุม่	Neonicotinoids	2	ชนดิ	คอื	

อิมิดาคลอพริด	และอะเซทามิพริด	โดยมีต้นทุนค่าสารเคมีและอุปกรณ์	100	บาทต่อตัวอย่าง	(เบื้องต้น)	อย่างไรก็ตาม	

ยังต้องปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามข้อกำาหนดองค์การอนามัยโลก

ผลผลิตที่สำ�คัญของง�นวิจัย
ต้นแบบชุดทดสอบที่สามารถตรวจวัดสารเคมีกำาจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม	Neonicotinoids	(ระดับห้องปฏิบัติ)

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของง�นวิจัย
1.	 นักวิจัย	สวพส.	และหน่วยงานร่วม	นำาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบสารเคมีกำาจัดแมลง

สำาคัญ	2	ชนิด	คือ	อิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริด	ในผลิตผลเกษตรไปต่อยอดและปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติ

ตามข้อกำาหนดขององค์อนามัยโลก	รวมถึงตรวจวัดปริมาณสารขั้นต่ำาได้ถูกต้องตามเกณฑ์	CODEX

2.	 นักวิจัย	สวพส.	และหน่วยงานร่วม	ประยุกต์ใช้หลักการเกิดสีของสารและเทคนิคการรวมตัวกันของอนุภาค

นาโนของโลหะทองกับงานวิจัยอื่นที่มีแนวคิดคล้ายกัน	เช่น	การตรวจหาเซลล์มะเร็ง

3.	 นักวิจัย	 สวพส.	 และหน่วยงานร่วม	 พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในปฏิบัติการทางเคมี	 รวมถึงการ	

คิดวิเคราะห์เทคนิคใหม่เป็นอีกช่องทางของการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

แผนก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำาองค์ความรู้ที่ได้ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี	 พ.ศ.	 2565	 โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเซนเซอร์		

Colorimetric	method	based	on	the	aggregation	of	AuNPs	และวิธีสกัดตัวอย่างพืช	เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อคัดเลือก

สารเตมิแตง่สำาหรบัเพิม่ความจำาเพาะของการเกดิอนัตรกริยิา	ตวัทำาละลายและตวัดดูซบัสารรบกวน	(ชนดิใหม)่	ทีส่ง่ผล

ให้ประสิทธิภาพการตรวจอิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริดเพิ่มขึ้น	 ก่อนเสนอต่อผู้ประกอบการที่สนใจและผลิตเป็น	

ชุดทดสอบอย่างง่าย	 (test	 kit)	 ที่ได้มาตรฐาน	 ใช้งานสะดวก	 และมีต้นทุนการใช้ต่ำา	 ตามนโยบาย	 “ไทยแลนด์	 4.0”		

ภายใต้แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	และดูแลสุขภาพประชาชนไทย
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สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ	 เน้นการจัดการ	

องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย	ผลักดันการนำาผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและจากชุมชน

ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	 โดยร่วมกับนักวิจัยและนักพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรและ	

กลุ่มเป้าหมาย	 และประเมินผลกระทบหลังจากการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์	 ตลอดจนการวิเคราะห์	 ประมวลผล		

กำากบัตดิตามแผนงานและงบประมาณดา้นงานวจิยั	และชว่ยอำานวยการการกำากบัตดิตามงานวจิยัของคณะอนกุรรมการ

วิจัยและพัฒนา

 1. การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม

สวพส.	 ได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	 รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อสนับสนุนงานและ

ขยายผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น	 จากการดำาเนินงานวิจัยตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	 2550–2563		

มผีลงานวจิยัทัง้หมด	440	โครงการหลัก	940	โครงการย่อย	ก่อให้เกิดองค์ความรู้การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ

ส่ิงแวดลอ้ม	รวมทัง้สามารถนำาผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวาง	จงึไดศ้กึษากระบวนการจดัการองคค์วามรู	้	

การถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชนข์องชมุชนบนพืน้ทีส่งู	และพฒันาระบบจดัการ

ฐานข้อมูลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 เกษตรกร	 นักพัฒนา		

นกัวจิยั	และบคุคลทัว่ไป	รวมทัง้การพฒันาเครอืขา่ยการวจิยัเพือ่การพฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งยัง่ยนื	โดยการสรา้งความรว่มมอื	

ด้านงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน	 รวมทั้ง	

เกดิการพฒันาขดีความสามารถนกัวจิยัใหม้คีวามรอบรูแ้ละมทีกัษะในการปฏบิตังิานมากขึน้	ตลอดจนสถาบนัสามารถ

เข้าถึงองค์ความรู้ของเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ภูเขาและนำาต่อยอดปรับใช้กับพื้นที่สูงของไทย	สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1 ก�รศึกษ�กระบวนก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีจ�กง�นวิจัยไปสู่กลุ่มเป้�หม�ย
	 1.1	 รวบรวม	คัดเลือก	ประมวลองค์ความรู้และจัดทำาแผนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย	

รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย	 โดยร่วมกับนักวิจัยและนักพัฒนานำาผลงานวิจัยไปขับเคล่ือนการพัฒนา	

บนพ้ืนท่ีสูงสู่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ือยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน	 รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	จำานวน	34	เรื่อง	มีเกษตรกรนำาร่องท่ีได้รับ	

ประโยชน์	 1,835	 รายต่อ	 5	 ชุมชน	 ในพ้ืนท่ีของโครงการหลวง	 8	 แห่ง	 และ	 สวพส.	 47	 แห่ง	 โดยเสริมอาชีพให้มี	

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคมบนพ้ืนท่ีสูงแก่เกษตรกรนำาร่อง	 และขยายผลสู่เกษตรกรท่ัวไป	 ซ่ึงสามารถ	

ช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหรือชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง	เพ่ิมความม่ันคงด้านอาหาร	เพ่ิมทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ		

และสร้างรายได้ให้เกษตรกร	ประมาณ	14.08	ล้านบาท	ดังตาราง



ตารางการนำาผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและจากชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
บนพื้นที่สูงและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

1)	พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ	 โดยกลุ ่ม
วิสาหกิจชุมชน

ส่งเสรมิกลุม่เกษตรกร	3	กลุม่	30	ราย	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงวงัไผ่		

ถำ้าเวียงแก	และสะเนียน	จังหวัดน่าน	ผู้ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำาหรบั

บริโภคในครัวเรือน	 และขายเป็นรายได้เสริมทั้งในรูปของข้าวเปลือก	 ข้าวสาร	 ข้าวบรรจุถุง	

1,780,000	บาท

2)	วิธีการปลูกข้าวต้นเดียว
เพื่อการคัดพันธุ ์และผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น

ส่งเสรมิเกษตรกรในพืน้ทีศ่นูย์พฒันาโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง		

และโครงการรักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	 13	 พื้นที่	 80	 ราย	 ในการนำาองค์ความรู้	

วิธีการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อคัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์	 ไปใช้ในฤดูนา	

ปี	 2563–2564	 ซึง่เกษตรกรยอมรับองค์ความรู้และนำาไปปฏิบัติทำาให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใน

ฤดูนาปี	 2563	 ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว	 คิดเป็นร้อยละ	 48.14	 (ตรวจโดยกรมการข้าว)		

ผลผลิตข้าวนาเพิ่มขึ้นจาก	 522	 กิโลกรัมต่อไร่	 เป็น	 920	 กิโลกรัมต่อไร่	 และลดต้นทุน	

การปลูกข้าวจาก	7,825	บาทต่อไร่	เหลือ	6,481	บาทต่อไร่	และเกษตรกรเกิดรวมกลุ่มผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว	แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ในและนอกชุมชน

3)	การปลูกข้าวนาด้วยระบบ
นานำ้าน้อย

ส่งเสรมิเกษตรกรในพืน้ทีศ่นูย์พฒันาโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง		

และโครงการรักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	 13	 พื้นที่	 82	 ราย	 นำาองค์ความรู้การให้นำ้า	

แบบนานำ้าน้อยไปใช้ปฏิบัติร่วมกับวิธีการคัดและผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์		

ตรงตามพนัธุ	์สามารถลดการใช้นำา้ลงร้อยละ	35–38	ลดการปล่อยก๊าชมเีทน	(CH4)	ร้อยละ	75		

และลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์	ร้อยละ	14	เมื่อเทียบกับนานำ้าขัง	นอกจากนี้	โรงเรียน

บ้านผาหมอนนิยมไพร	(สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์)	ได้นำาองค์ความรู้ไปสร้างเป็นหลักสูตร

การเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูทำานา		

และผลผลติข้าวทีไ่ด้ทางโรงเรยีนได้แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ข้าวกล้องบรรจถุงุในสภาพสญุญากาศ

จำาหน่าย	สร้างรายได้แก่ทางโรงเรียน

4)	พนัธุก์ญัชง	(เฮมพ์)	THC	ตำา่ เผยแพร่พนัธุก์ญัชงพร้อมทัง้องค์ความรูใ้นการปลกูให้กบัเกษตรกร	หน่วยงาน	วสิาหกจิชมุชน	

และผูส้นใจ	เพือ่นำาไปปลกูเป็นพชืเศรษฐกจิและศกึษาวจิยั	รวม	351	ราย	จำานวน	3,629.24	กโิลกรัม	

มูลค่า	1,980,594.80	บาท

5)	การปลูกกัญชง	 (เฮมพ์)		
ภายใต้ระบบควบคุม

ส่งเสรมิเกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงพบพระ	31	 ราย	ปลกูเฮมพ์	

ด้วยระบบควบคมุในลกัษณะเพือ่ใช้สอยในครวัเรอืน	2	ราย	2	ไร่	และเพือ่การพาณชิย์	29	ราย		

180	ไร่	ทำาให้เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูสามารถอนรุกัษ์วถิกีารทำาเส้นใยเฮมพ์	และสร้างรายได้เสรมิ

6)	ร ะบบการปลู กพืชที่ ลด	
การเผาในแปลงปลูกข้าวไร่

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 17	 แห่ง	 190	 ราย		

ใช้ระบบการปลูกข้าวไร่สลับแปลงถั่วนิ้วนางแดง	ช่วยลดรอบการปลูกได้จาก	7	ปี	เหลือ	2	ปี		

และสร้างรายได้เพิ่มจากถั่ว	 ทำาให้เกิดระบบการผลิตข้าวไร่ที่ยั่งยืน	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		

และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า

7)	การฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์
ของดนิในแปลงข้าวโพดด้วย
การปลูกเหลื่อมด ้วยพืช
ตระกูลถั่ว

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 7	 แห่ง	 165	 ราย		

ปลูกข้าวโพดโดยไม่เผา	 และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว	 ช่วยลดการเผาเตรียมพื้นที่	 และ	

สร้างรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการจำาหน่ายข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว
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ริห
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จัด
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ัย
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

8)	การฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์	
ของดินในแปลงข้าวนาด้วย
ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 และโครงการพัฒนา	

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 15	 แห่ง	 125	 ราย	 ปลูกข้าว	

และหมุนเวียนด้วยถั่ว	 ช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารและไนโตรเจนหมุนเวียงลงดิน

มากกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว	2.0–2.7	 เท่า	ทำาให้ข้าวนาแตกกอดีและให้ผลผลิตมากกว่า

การปลูกข้าวอย่างเดียว

9)	การฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์	
ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่
ด้วยถั่วลอด

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 7	 แห่ง	 50	 ราย		

นำาองค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอดไปใช้		

พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ	เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย	ไม่ยุ่งยาก	ช่วยในการคลุมวัชพืช

และช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน	 ช่วยในการตรึงไนโตรเจนและให้ปุ๋ยกลับคืนสู่ดิน	 N	 P	 K	

เท่ากับ	1.35,	0.09	และ	1.74	เปอร์เซ็นต์	ตามลำาดับ	ฝักและเมล็ดสามารถนำามาบริโภคได้

10)	การปลูกกาแฟอราบิก้า	
ภายใต ้สภาพร่มเงาบน
พื้นที่สูง

ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	และโครงการรกัษ์นำา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ	16	แห่ง		

64	 ราย	 ปลูกกาแฟอราบิก้าใต้ร่มเงา	 ทำาให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตดี	 และพร้อมสำาหรับ	

การออกดอกและติดผลเต็มที่ในฤดูกาลถัดไป

11)	การแปรรูปกาแฟอราบิก้า	
เพื่อเพิ่มคณุภาพและสร้าง	
รายได้

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	โครงการพัฒนาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	 และโครงการรกัษ์นำา้เพือ่พระแม่ของแผ่นดนิ		

9	 แห่ง	 41	 ราย	 แปรรูปกาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพ	 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด		

ทำาให้เพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกร	 โดยทางมูลนิธิโครงการหลวงมีการเพิ่มค่าตอบแทน

ของคุณภาพของกาแฟกะลาเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร	5	และ	10	บาท	ตามเกณฑ์ของมูลนิธิ

โครงการหลวง

12)	ก า ร ผ ลิ ต เ ส า ว ร ส	
คุณภาพด ้วยต ้นกล ้ า
เสาวรสปลอดโรค

ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	12	แห่ง	52	ราย	นำาต้นกล้าเสาวรสปลอดโรค	

ไปปลูก	 สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้มากกว่า	 70	 เปอร์เซ็นต์	 เมื่อเปรียบเทียบกับต้น	

ที่เป็นโรคไวรัส	 และมีคุณภาพของผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด	 (ผิวผลสมำ่าเสมอ		

มีผลขนาดใหญ่)

13)	การเกบ็เกีย่วผลอาโวคาโด	
ด้วยดชันเีกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสม

ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 13	 แห่ง	 51	 ราย	 ใช้วิธีการนับอายุเก็บเกี่ยว	

อาโวกาโดจากการทำาเครื่องหมายวันที่ดอกบาน	 50	 เปอร์เซ็นต์	 ร่วมกับวิธีการสังเกตการ

เปลีย่นแปลงลกัษณะทางภายนอก	และการผ่าดเูยือ่หุม้เมลด็	เพือ่ใช้เป็นดชันใีนการเกบ็เกีย่ว	

ผลอาโวคาโดที่แก่จัด	 ทำาให้เกิดความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง	 และผลผลิต	

มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

14)	การปลูกองุ่นภายใต้ระบบ
การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานเพื่อลดการใช้
สารเคมี

ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	14	แห่ง	44	ราย	นำาองค์ความรูก้ารจดัการศตัรพูชื	

แบบผสมผสานไปใช้	 พบว่าการเข้าทำาลายราแป้ง	 เพลี้ยไฟ	 หนอนกระทู้	 และเพลี้ยแป้ง	

ลดลง	หรือไม่พบการเข้าทำาลาย	เกิดการยอมรับของเกษตรกร

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

15)	การจัดการธาตุอาหาร
มะม่วงบนพื้นที่สูง

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่

เฉพาะ	 2	 แห่ง	 15	 ราย	 นำาองค์ความรู้การจัดการธาตุอาหารมะม่วงบนพื้นที่สูงไปใช้แก้ไข

อาการผิดปกติของผลผลิตมะม่วงนวลคำา	 มะม่วงนำ้าดอกไม้	 ที่มีอาการเนื้อผลเป็นเสี้ยน		

เป็นโพรง	 และ/หรือเนื้อเละเป็นวุ้น	 ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุแคลเซียม	

ทำาให้เกษตรกรยอมรบัวธิกีารจดัการธาตอุาหารทีเ่หมาะสม	ส่งผลให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้

16)	การจัดการโรคกรีนนิ่ง	
(Citrus	Greening)	ในส้ม
บนพื้นที่สูง

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่

เฉพาะบ้านผาแดง	10	ราย	เรียนรู้วิธีการป้องกันกำาจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้มซึ่งเป็นพาหะโรคกรีนนิ่ง		

โดยหมั่นสำารวจแปลง	 เมื่อพบการระบาดจึงป้องกันกำาจัดโดยเร็วด้วยการพ่นสารเคมีเกษตร		

ได้แก่	คาร์บารลิ	ไดเมทไธเอล	หรอือมิดิาคลอพรดิ	ตลอดจนศตัรสู้มอืน่ๆ	การใช้สารล่อแมลง	

การวางกบัดกั	 ซึง่ช่วยลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกส้มบนพื้นที่สูง	 ลดต้นทุนการผลิต	

และเกิดผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว

17)	การปลูกผักอินทรีย ์บน
พื้นที่สูง

ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 และโครงการรักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน		

13	 แห่ง	 96	 ราย	 ปลูกผักอินทรีย	์ และนำาความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์ การป้องกัน

กำาจดัโรคและแมลง	การทำาปัจจยัการผลติ	การเกบ็เกีย่ว	และการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วไปใช้		

สามารถผลิตผักอินทรีย์ได้มากถึง	76.43	ตัน	สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร	10.87	ล้านบาท

18)	ก า ร ป ลู ก ก ร ะ เ ที ย ม		
(พืชหลังนา)	 โดยใช้ปัจจัย
การผลิตอินทรีย์

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 และ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 4	 แห่ง	 37	 ราย		

นำาองค์ความรู้การปลูกกระเทียมอินทรีย์ไปใช้	 สามารถผลผลิตกระเทียมสดเฉลี่ย	 878.47	

กิโลกรัมต่อไร่	และสูงสุดที่	1,786	กิโลกรัมต่อไร่	ทำาให้เกษตรกรมีผลผลิตกระเทียมเพียงพอ

สำาหรับบริโภคตลอดทั้งปี	และสร้างรายได้รวม	66,025	บาท	และมกีารเทยีมสำาหรบัทำาหวัพนัธุ์

เพือ่ปลกูในฤดปีู	2565	ต่อไป

19)	การปลูกมัน เทศญี่ปุ ่ น	
บนพื้นที่สูง

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 6	 แห่ง	 18	 ราย		

นำาองค์ความรูก้ารปลกูมนัเทศญีปุ่น่ไปใช้ตัง้แต่ผลติยอดพนัธุม์นัเทศญีปุ่น่จนถงึการเกบ็เกีย่ว	

ทำาให้เพิ่มพืชทางเลือก	 และสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตร	 9	 ราย	 ที่จำาหน่ายผลผลิตจำานวน	

3,130	กิโลกรัม	รายได้	43,364	บาท

20)	กระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชผักที่ลด
การสูญเสียของผลิตผล

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 และโครงการพัฒนา

พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	6	แห่ง	37	ราย	นำาวธิกีารจดัการหลงัการ

เก็ไบเกี่ยวพืชผักไปปรับใช้กับบริบทของพื้นที่	เพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผัก	13	ชนิด		

ได้แก่	ฟักทองญี่ปุ่น	ฟักทองญี่ปุ่นมินิ	แตงหอมตาข่ายเนื้อส้ม	หน่อไม้ฝรั่ง	พริกหวานสีแดง	

พริกหวานสีเหลือง	 มะเขือม่วงก้านเขียว	 มะเขือเทศเชอรี่แดง	 กะหลำ่าปลี	 ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก		

โอ๊คลีฟแดง	โอ๊คลีฟเขียว	และผักกาดหวาน	ทำาให้ผลิตผลพืชผักมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน	

ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว	และเพิ่มโอกาสทางการตลาด

21)	ส า ร ชี ว ภั ณฑ ์ เ ก ษ ต ร	
แ ล ะ ฟ ี โ ร โ ม น สำ า ห รั บ	
ใช้ในการผลิตพืชเพื่อลด	
การใช ้สารเคมี เกษตร	
บนพื้นที่สูง

ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งู	

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 และโครงการรักษ์นำ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน		

13	 แห่ง	 247	 ราย	 ใช้ผลิตภัณฑ	์ 5	 ชนิด	 คือ	 (1)	 พีพี-ไตรโค	 ร้อยละ	 53.9	 (2)	 พีพี-เมทา		

ร้อยละ	42	(3)	พีพี-บีเค	33	ร้อยละ	37.4	(4)	พีพี-บี	10	ร้อยละ	33.7	และ	(5)	พีพี-สเตร็ปโต	

ร้อยละ	 31.3	 โดยที่เกษตรกร	 ร้อยละ	 98.3	 เห็นด้วยกับการนำาสารชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัย	

ไปใช้แทนสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รง
าน

วิจ
ัย
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

22)	ก า ร เ ลี้ ย ง ผึ้ ง โ พ ร ง	
บนพื้นที่สูง

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 และโครงการพัฒนา	

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	 5	 แห่ง	 40	 ราย	 นำาองค์ความรู้	

เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไปประยุกต์ใช้กับบริบทของชุมชน	โดยสามารถเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง	

ร่วมกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ลดการเผาป่า		

ทำาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพิ่มมากขึ้น	 นับเป็นการใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับป่า	

ได้อย่างยั่งยืน	 นำ้าผึ้งที่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะ	 เช่น	 ชุมชนป่าเมี่ยงในพื้นที่ป่าแป๋และ	

ปางมะโอ	 มีการปลูกชาอัสสัมร่วมกับกาแฟ	 มีการผลิตนำ้าผึ้งกาแฟ	 ส่วนชุมชนกะเหรี่ยง	

ในพื้นที่สบเมยมีการผลิตนำ้าผึ้งป่าจากการเลี้ยงผึ้งโพรง	เป็นต้น	ทั้งนี้	เกษตรกรสามารถผลิต

นำ้าผึ้งได้	483	กิโลกรัม	มีรายได้จากการจำาหน่ายนำ้าผึ้งโพรง	111,220	บาทต่อปี

23)	ไก่กระดูกดำาสายพันธุ์แท้	
สำ า ห รั บ ก า ร เ ลี้ ย ง บ น	
พื้นที่สูง

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 7	 แห่ง	 52	 ราย		

นำาไก่กระดูกดำาสายพันธุ์แท้ไปเลี้ยงบนพื้นที่สูง	 1,091	 ตัว	 สามารถสร้างแหล่งอาหาร

โปรตีนในพื้นที่	 สร้างอาชีพและรายได้เสริม	 โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวงวาวีและปางมะโอ	 11	 ราย	 มีรายได้เพิ่ม	 299,245	 บาท	 และยังขยาย	

ไปยังเกษตรกรรายอื่นด้วย

24)	รู ป แ บ บ ค อ ก สำ า ห รั บ	
ก า ร เ ลี้ ย ง หมู บ นพื้น ที่
สู ง แ ล ะ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ	
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 และโครงการพัฒนา	

พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ	4	แห่ง	25	ราย	เลีย้งหมโูดยใช้รปูแบบคอก	

สำาหรบัการเลีย้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	(คอกหมหูลมุ)	59	คอก	150	ตวั	สามารถสร้างแหล่ง

อาหารโปรตนีในพืน้ที	่สร้างอาชพีและสร้างรายได้เพิม่	592,200	บาท	และสามารถใช้ประโยชน์

จากมูลสุกรมาเป็นปุ๋ยสำาหรับปลูกพืชผัก

25)	การปลูกและการจัดการ
ไผ่เพื่อการใช้ประโยชน์บน
พื้นที่สูง

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 6	 แห่ง	 77	 ราย		

ได้นำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกไผ่	 13	 ชนิด	 3,925	 ต้น	 ในรูปแบบการปลูกเป็น

แปลง	 แนวเขตพื้นที่	 แนวบังลม	 วนเกษตร	 และปลูกผสมผสานร่วมกับพืชเศรษฐกิจ	 และ

ต่อยอดส่งเสริมการปลูกภายใต้กลไกธนาคารต้นไม้	 มีการตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกล้าพันธุ์	

ไผ่คุณภาพ	 และเกิดรายได้ในเกษตรกร	 4	 ราย	 มีรายได้จากการจำาหน่ายกล้าไผ่	 8	 ชนิด		

จำานวน	811	ต้น	รวม	33,145	บาท

26)	การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น
เสริมแหล่งอาหารชุมชน

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 5	 แห่ง	 15	 ราย		

นำาองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น	2	รูปแบบ	คือ	การผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก	

ประกอบด้วย	 เห็ดนางฟ้า	 เห็ดนางรม	 และเห็ดซาง	 และการเพาะเลี้ยงเห็ดไมไคอร์ไรซ่า	

ร่วมกับพืชอาศัย	 ได้แก่	 เห็ดตับเต่า	 และเห็ดเผาะ	 โดยมีชนิดพืชอาศัย	 ได้แก่	 มะนาว		

ส้มโอ	 หว้า	 มะกอกนำ้า	 กระท้อน	 ผักเฮือด	 และยางนา	 ทำาให้ชุมชนมีแหล่งอาหารจากเห็ด		

เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน	 มีรายได้เสริม	 61,190	 บาท	 และทำาให้	

ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	 จัดทำา	

แนวกนัไฟ	ดูแลป้องกันไฟป่า

27)	การปลูกพืชท้องถิ่นสร้าง
รายได้

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 6	 แห่ง	 18	 ราย		

นำาองค์ความรู ้การปลูกพืชท้องถิ่นที่ตลาดมีความต้อง	 28	 ชนิด	 ไปใช้ประโยชน์	 และ	

ส่งเสริมปลูกนำาร่อง	12	ชนดิ	แบ่งตามช่วงอายกุารเกบ็เกีย่วออกเป็น	3	กลุม่	ได้แก่	(1)	ระยะสัน้		

ประกอบด้วย	 เลือดมังกร	 ช้าพลู	 ผักกูด	 โหระพา	 กะเพรา	 เจียวกู้หลาน	 (2)	 ระยะกลาง		

ประกอบด้วย	ชะอมหนาม	เชียงดา	พริกไทย	และ	(3)	ระยะยาว	ประกอบด้วย	ลิงลาว	หวาย

หนามขาว	มะกรูด	ทำาให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารในครัวเรือน	และเกษตรกร	5	ราย	เกิดรายได	้

เพิ่ม	19,185	บาท

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564126



รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

28)	การปลูกและการจัดการ
ต ๋าวเพื่อการฟ ื ้นฟูและ	
ใช้ประโยชน์

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	 และโครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่	 6	 แห่ง	 21	 ราย	 นำาต้นกล้าต๋าวไปปลูก	

เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ในชุมชน	 1,100	 ต้น	 โดยปลูกเสริมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ		

ป่าชุมชน	 และในพื้นที่ทำากินที่มีต้นต๋าวอยู่เดิมแล้ว	 ซึ่งเกษตรกรสามารถจำาหน่ายต๋าว		

สร้างรายได้	 35,000–40,000	 บาทต่อปี	 และยังปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและ	

ความหลากหลายทางชีวภาพ	และรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น	(ต๋าว)	มิให้สูญหาย

29)	การต่อยอดพืชสมุนไพร
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	 และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	

3	แห่ง	65	ราย	นำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ได้แก่	“ลูกประคบนำ้า”		

สามารถจำาหน่ายสร้างรายได้ประมาณ	 200,000	 บาท	 “ตำารับขับสารพิษ”	 และการปลูกขิง	

เป็นวัตถุดิบพืชสมุนไพร	(Product	Spec)	บนพื้นที่สูง	ทำาให้ชุมชนมีองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ในการรักษาสุขภาพตนเอง	และสร้างรายได้เพิ่มเป็นอาชีพได้

30)	ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย	
ส่งมอบโครงการหลวงและ
มีการผลิตเพื่อจำาหน่าย
เชิงพาณิชย์

ส่งมอบผลติภณัฑ์จากงานวจิยัให้แก่มลูนธิโิครงการหลวง	เพือ่ผลติจำาหน่ายเชงิพาณชิย์	10	รายการ	

ได้แก่	แฮร์โทนิค	ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค	ซีซีครีม	อาโวคาโด	บอดีออยล์	และไนท์ครีม	มูลค่ารวม	

325,652.55	บาท	และเกษตรกรมรีายได้เสรมิจากการปลกูและเกบ็เกีย่วพชืท้องถิน่บนพืน้ทีส่งู	

ในรูปวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์

31)	กระบวนการเรียนรู ้ของ
เกษตรกรด้านการปลูก	
ไม ้ผลทางเลือกร่วมกับ
ระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า
ในชุมชนที่มีฐานจากการ
ปลูกฝิ่น

เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	

ห้วยนำ้าเย็นและผีปานเหนือ	 18	 ราย	 ได้เรียนรู้การคัดเลือกชนิดพืชตามความเหมาะสม	

ของพืน้ทีแ่ละตลาด	การเปลีย่นยอดพนัธุแ์ละการจดัการสวนไม้ผล	วธิกีารจดัทำาระบบอนรุกัษ์

ดนิและนำา้	ทำาให้เกษตรกรมชีนดิพชืทางเลอืกสร้างรายได้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีเ่หมาะสม	

กบัพืน้ที	่เกดิแปลงเรยีนรูก้ารปรบัระบบการปลกูข้าวไร่หมนุเวยีนและข้าวโพดเป็นระบบเกษตร

ผสมผสานร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า	 ด้วยการปลูกไม้ผลและพืชทางเลือกระหว่างแถว	

ไม้ผล	การปลกูกาแฟร่วมกบัป่า	เป็นตวัอย่างให้เกษตรกรรายอืน่ในชมุชนหรอืชมุชนใกล้เคยีง

32)	กระบวนการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ ไ ร ่ หมุ น เวียน เป ็ น	
นาขั้นบันไดและป่าชุมชน
แบบมส่ีวนร่วม	(นาแลกป่า)

เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ	

บ้านขนุตืน่น้อย	8	ราย	ปรบัพืน้ทีไ่ร่หมนุเวยีนเป็นนาขัน้บนัได	24	ไร่	และคนืพืน้ทีไ่ร่หมนุเวยีน	

ทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์	จำานวน	80	ไร่	เป็นป่าชมุชน	ทำาให้ผลติข้าวได้พอเพยีง	บรโิภค	แต่ใช้แรงงาน

ลดลงได้มากกว่าครึ่ง	และมีเวลาพอสำาหรับการเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรม	รวมทั้งลดการถางป่า

และตัดไม้เพื่อปลูกข้าวไร่ได้กว่า	300	ไร่
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รายการ ผลการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง

33)	การสืบทอดภูมิป ัญญา
ชาติพันธุ ์กะเหรี่ยงด้าน
การจัดการทรัพยากรนำ้า
บนพื้นที่สูง

สวพส.	 พัฒนารูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรนำ้าและป่าไม้		

(ทบีอ)	 ของชาตพินัธุก์ะเหรีย่งบนพืน้ทีส่งู	 3	 ชมุชน	 ได้แก่	 (1)	 บ้านห้วยบง	 ตำาบลบ้านจนัทร์		

อำาเภอกลัยาณวิฒันา	จงัหวดัเชยีงใหม่	ในศนูย์พฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์	 (2)	 บ้านหวัเลา	

ตำาบลป่าแป๋	อำาเภอแม่แตง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ในโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงป่าแป๋		

และ	(3)	บ้านปิพอ	ตำาบลแม่ตื่น	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะขุนตื่นน้อย	 โดยการถ่ายทอดเรื่องราว	 วิถีชีวิต	

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนกะเหรี่ยง	 ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไว้ภายใน	

ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษาวัดห้วยบง	 ซึ่งเยาวชนกะเหรี่ยงมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิน่	เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการและความสำาคญัของภมูปัิญญาด้านการจดัการ

ทรพัยากรนำา้และป่าไม้	 (ทบีอ)	อกีทัง้ชมุชนเป้าหมายเกดิการตระหนกัถึงคุณค่าของการสืบทอด

ภมูปัิญญาท้องถิน่	และสามารถนำาความรูไ้ปต่อ	ยอดโดยผสมผสานกบัความรูปั้จจบุนั	ในการ

วางแผนและกำาหนดกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง	 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้การสืบทอดภูมิปัญญาชาติพันธุ์

กะเหรี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรนำ้าบนพื้นที่สูงแก่บุคคลทั่วไป	 ผ่านช่องทางออนไลน์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	และวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี

34)	กระบวนการเสริมสร้าง
การจัดทำ าแผนพัฒนา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

กลุ่มผู้นำาและคณะกรรมการชุมชนกลุ่มบ้านห้วยนำ้าเย็น	 หมู่ที่	 1	 โครงการพัฒนาพื้นที่สูง	

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยนำ้าเย็น	ตำาบลแม่ตื่น	อำาเภอแม่ระมาด	

จงัหวดัตาก	และชมุชนกลุม่บ้านห้วยต้นตอง	หมูท่ี	่7	โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง	

เพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีเ่ฉพาะบ้านห้วยโป่งพฒันา	ตำาบลแม่ทะลบ	อำาเภอไชยปราการ	จงัหวดัเชยีงใหม่		

เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของแผนพัฒนาชุมชนและระดับการมีส่วนร่วม	

ของชุมชน	 รวมถึงการใช้แผนพฒันาชมุชนเป็นเครือ่งมอืในการบรูณาการความร่วมมอืจาก	

ทัง้ภายในและภายนอกชมุชนได้

	 	 ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2565	มแีผนการขบัเคลือ่นการนำาผลงานวจิยัและทรพัยส์นิทางปญัญาจากงานวจิยั

และจากชมุชนไปใชป้ระโยชน์	โดยการหารอืรว่มกนัระหวา่งนกัวจิยั	นกัพฒันา	และเกษตรกร	ในการถา่ยทอดองคค์วามรู้	

จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย	 จำานวน	 25	 เร่ือง	 ซ่ึงมีเป้าหมายคือเกษตรกรนำาร่อง	 จำานวน	 1,809	 ราย		

ในพ้ืนท่ี	46	แห่ง

	 1.2	 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรนำาร่องท่ีเป็นนักวิจัยร่วมในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง	

เพือ่ขบัเคลือ่นงานวจิยับนพืน้ทีส่งู	จำานวน	5	ราย	โดยไดร้บัการถา่ยทอดแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และอบรมแลว้	มีความเช่ียวชาญ	

ในองค์ความรู้ด้านน้ันมากข้ึน	สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการผลิตพืชให้มีคุณภาพ	สรา้งรายไดเ้พิม่	และมชีอ่งทาง	

การจำาหน่ายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น	รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้
2. ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลง�นวิจัย	ดังนี้
	 พัฒนาระบบองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูงเป็นเว็บแอปพลิเคชัน	https://rsdb.hrdi.or.th	เพื่อรวบรวม		

เผยแพรผ่ลงานวจิยั	และเชือ่มโยงขอ้มลูรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชป้ระโยชน์	คอื	กลุม่เกษตรกร	นกัพฒันา		
นกัวจิยั	นกัวชิาการ	นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	โดยกำาหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาระบบเป็น	3	ส่วน	ประกอบดว้ย		
(1)	ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 (e-Research	Report)	 (2)	องค์ความรู้จากงานวิจัย	และ	 (3)	ผลงานวิจัยเด่น	
ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ	ด้วยภาษาโปรแกรม	ASP.NET	แบบ	MVC	ใช้ระบบฐานข้อมูล	Microsoft	SQL	Server	
รวมท้ังนำาเข้าข้อมูลเพ่ือทดสอบการใช้งานผ่านเว็บไซต์	https://rsdb.hrdi.or.th	ในส่วนฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	
(e-Research	Report)	จำานวน	477	รายงาน	และองค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบ	Info-graphic	คลิปวิดีโอ	โปสเตอร์	
คู่มือ	14	หมวดองคค์วามรู	้จำานวน	125	เรือ่ง	ตลอดจนเชือ่มโยงระบบบรหิารจดัการขอ้มลูทรพัยส์นิทางปญัญา	เวบ็ไซต	์

https://ip.hrdi.or.th
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	 เผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย	 สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย	ไดแ้ก	่นกัพฒันา	เกษตรกร	นกัวจิยั	และบคุคลทัว่ไป	ลงเวบ็ไซตส์ถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู		

เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	–	HRDI	และแอปพลิเคชันไลน์ของดีพื้นที่สูง	57	เรื่อง	

3. ก�รพัฒน�เครือข่�ยวิจัยเพื่อก�รพัฒน�พื้นที่สูงอย่�งยั่งยืน
	 สนบัสนนุและตดิตามการปฏบิตังิานตามแผนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน	และแลกเปล่ียนเรียน

รู้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่

สูงอย่างยั่งยืน	7	เครือข่าย	ได้แก่

 1.1	 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากัญชง	 (เฮมพ์)	กับมูลนิธิโครงการหลวง	 สำานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร	(องค์การมหาชน)	สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	กรมหม่อนไหม	กรมวิชาการเกษตร	กองทพับก		

กรมพลาธกิารฯ	สถาบนัสิง่ทอ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

เพือ่ศกึษาวจิยัการใชป้ระโยชนเ์สน้ใยเฮมพ	์เมลด็บรโิภค	และ	CBD	ไดแ้ก	่ความรว่มมอืกบัสำานกังานวจิยัและพฒันาการ

ทางทหาร	กองทพับก	ทดสอบวธิกีารเตรยีมเสน้ใยเฮมพใ์นการปัน่เสน้ดา้ยโดยใชเ้ฮมพเ์ขา้ไปทดแทนฝา้ยใน	เพือ่จดัทำา	

เครื่องแต่งกายทหารตามมาตรฐานกรมพลาธิการทหารบก	 ความร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร		

(องค์การมหาชน)	 และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ในการวิจัยและพัฒนาพืชเฮมพ์	

ของประเทศสู่อุตสาหกรรม	 โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเฮมพ์อย่างครบวงจร	 และร่วมกันนำาองค์

ความรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัไปตอ่ยอดสูก่ารใชป้ระโยชนท์ัง้ในเชงินโยบาย	เชงิสาธารณะ	และเชงิพาณชิย	์ตลอดจนถา่ยทอด

เทคโนโลยีและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ

 1.2	 ความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันาเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกบนพืน้ทีส่งู	กบัมลูนธิโิครงการหลวง	
มหาวิทยาลัยมหิดล	 และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกวางตุ้ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพ่ือสนับสนุนและ	

ต่อยอดการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำา	ยกระดับเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Greenhouse	Gases:	GHG)	บนพื้นที่สูง

 1.3	 ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร	 ส่ิงแวดล้อม	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	
กบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร	รวมทัง้การแลกเปลีย่นองคค์วามรู	้บคุลากร	และทรพัยากร	

ในการดำาเนนิงาน	สง่เสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวจิยัใหก้วา้งขวางและเกดิประโยชนก์บัชมุชนบนพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ี

ราบสูง	ได้แก่	การวิจัยและพัฒนาพืชเส้นใยธรรมชาติและสีย้อมธรรมชาติพร้อมใช้จากครามและฮ่อมเพื่องานหัตถกรรม	

การป้องกันกำาจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธ	ี การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เฮมพ์และกัญชา	 และการทดสอบทางคลินิกพืชสมุนไพร	

ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร	หลวงปู่แฟ๊บ

ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง	และการเผยแพร่บทความวิจัยลงเว็บไซต์สถาบัน
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จัด
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	 1.4	 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูง	 เพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
และการเกษตร	รว่มกบัศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ	สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต	ิ(สวทช.)	พฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	เชน่	เหด็	รา	จลุนิทรยี	์

อื่นๆ	และพืชสมุนไพร	ในพื้นที่สูง	เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม	รวมถึงผลักดันองค์ความรู้	เทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้

ประโยชนท์ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	เพือ่สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ	 สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 ตลอดจนก่อให้เกิด	

การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

	 1.5	 การวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตพืชเศรษฐกิจสำาคัญของพื้นที่สูง ร่วมกับ	TaiwanICDF	
โดยการทดสอบสาธิตและวิจัยร่วมกับเกษตรกร	 ในการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

ในการผลติพชืเศรษฐกจิสำาคญัทีเ่หมาะสมกบัภมูนิเิวศของพืน้ที	่รว่มกบัการทดสอบพนัธุพ์ชืใหมท่ีม่คีณุภาพและเหมาะสม	

กับพื้นที่สูง	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบประณีตโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน

	 1.6	 เครือข่ายงานวิจัยด้านดินถล่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งชาติ	(Developing	a	Framework	for		
Landslide	Susceptibility	 in	South	East	Asia:	SEAL)	 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

Durham	University,	UK	และ	Japan	Science	and	Technology	Agency	 (JST)	ทดสอบใช้แบบจำาลองความสูงเชิงเลข	

ความละเอียดสูง	(High	resolution	digital	elevation	models:	DEMs)	ในการประเมินพ้ืนท่ี	slope	บนพ้ืนท่ีสูงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 จัดทำาแผนท่ีเส่ียงภัยดินถล่มบนพ้ืนท่ีสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ รวมถึงถ่ายทอด

องค์ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่เส่ียงภัยในการป้องกันและเฝ้าระวังจากภัยพิบัติดินถล่ม

	 1.7	 ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	
ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการ	 พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา	 การใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน		

และผลักดันองค์ความรู้	เทคโนโลยี	และผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน
  บนพื้นที่สูง

องค์ความรู้	 ทรัพย์สินทางปัญญา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และทรัพยากรธรรมชาติมีความสำาคัญกับงานวิจัยและ

พฒันาบนพืน้ทีส่งู	เนือ่งจากบนพืน้ทีส่งูมคีวามหลากหลายของทรพัยากรชวีภาพทีม่คีณุคา่อยา่งยิง่ซึง่เปน็ปจัจยัพืน้ฐาน	

ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	 นอกจากน้ีแต่ละชุมชน/ชนเผ่า	

มีการส่ังสมองค์ความรู้	 ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่างๆ	 ท้ังในด้านวัฒนธรรม	 ประเพณี	 สิ่งเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกละเลย		

เสือ่มสภาพ	สญูหาย	หรอืถกูนำาไปใชป้ระโยชนโ์ดยไมถ่กูตอ้ง	จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครองเพือ่การอนรุกัษห์รอื

ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน	 เช่นเดียวกันผลงานวิจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม		

ซึง่ใชค้วามคดิสรา้งสรรค์	ระยะเวลา	และงบประมาณ	จนเกดิผลผลติใหมเ่ปน็เทคโนโลยี	นวตักรรม	สตูรการผลติ	วธิกีาร		

หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์	 ก็ควรดำาเนินการด้วย	 จากเหตุผลข้างต้น	 สวพส.	 เริ่มขอรับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554–2563	รวมทั้งสิ้น	141	รายการ	โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	

เป็นการดำาเนินงานต่อเนื่อง	 โดยเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	

สรุปผลการดำาเนินงาน	ดังนี้

1. ยื่นจดแจ้ง/จดทะเบียนทรัพย์สินท�งปัญญ� จำ�นวน 21 ร�ยก�ร ประกอบด้วย
 1.1	 อนุสิทธิบัตร	จำานวน	5	รายการ	 ได้แก่	 (1)	 ส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก	

(2)	สว่นผสมสารลอ่ดงึดดูผเีสือ้หนอนกระทูผ้กั	(3)	สว่นผสมสารลอ่ดงึดดูผเีสือ้หนอนเจาะผลไม้	(4)	สตูรตำารบัผลิตภัณฑ์

บำารุงมือท่ีมีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร	และ	(5)	สูตรตำารับผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้าสำาหรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบ

สำาคัญจากสารสกัดสมุนไพร
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	 1.2	 ลิขสิทธ์ิ	จำานวน	4	รายการ	ได้แก่	 (1)	 คู่มือชนิดไม้ท้องถ่ินเพ่ือการปลูกป่าชาวบ้าน	 (2)	 เอกสารเผยแพร่
ไม้จันทน์หอม	และ	(3)	คู่มือกระบวนการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม	กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสน	

วัดจันทร์	อำาเภอกัลยาณิวัฒนา	จังหวัดเชียงใหม่

	 1.3	 เคร่ืองหมายการค้า	จำานวน	3	รายการ	ได้แก่	(1)	ดอกเมี่ยง	(2)	โอบดอย	และ	(3)	ฌ่ายไน่

 1.4	 ขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช	จำานวน	6	รายการ	ได้แก่	(1)	กาแฟอราบิก้า	(Coffea arabica	L.)	

พันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี	 3	 (RPF-C3)	 (2)	 กาแฟอราบิก้า	 (Coffea arabica	 L.)	 พันธุ์อาร์พีเอฟ-ซี	 4	 (RPF-C4)	 (3)	 เฮมพ์	

(Cannabis sativa	L.)	พันธุ์อาร์พีเอฟ	5	(RPF5)	(4)	เฮมพ์	(Cannabis sativa	L.)	พันธุ์อาร์พีเอฟ	6	(RPF6)	(5)	เฮมพ์	

(Cannabis sativa	L.)	พันธุ์อาร์พีเอฟ	7	(RPF7)	และ	(6)	เฮมพ์	(Cannabis sativa	L.)	พันธุ์อาร์พีเอฟ	8	(RPF8)

	 1.5	 ยืน่ขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย	จำานวน	3	รายการ	ไดแ้ก	่(1)	ตำารบัยาสมนุไพรอบตวั	
(2)	ตำารับสมุนไพรแก้โรคลม	และ	(3)	ตำารับยาสมุนไพรรักษาโรคนิ่ว

2. กำ�กบัดแูลทรพัยส์นิท�งปญัญ�ต�มเงือ่นไขทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	(การแกไ้ขตามคำาสัง่กรม	การตอ่อายกุารออก
ใบประกาศ	และอื่นๆ)	จำานวน	46	รายการ

3. ประเมนิมลูค�่ทรพัยส์นิท�งปญัญ� 10 ร�ยก�ร	ประกอบดว้ย	สทิธบิตัรการประดษิฐ์	1	รายการ	อนสุทิธบิตัร	
6	รายการ	ลิขสิทธิ์	1	รายการ	รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน	1	รายการ	และเครื่องหมายการค้า	1	รายการ	โดยใช้วิธีการ

ประเมินมูลค่าจากต้นทุน	(Cost	approach)	และการประเมินมูลค่าจากรายได้	(Income	approach)	ผลการประเมินรวม	

10	รายการ	คิดเป็นมูลค่า	8,189,088.39	บาท

ตัวอย่างผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำาเครื่องหมายการค้า
ผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ห้วยเป้า

ติดตามการดำาเนินกิจกรรมการประกวด
ผลิตภัณฑ์	“ถ่านดูดกลิ่น”		

จากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงาน	
ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์
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 3. ช่วยอำานวยการการกำากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

โดยมีการประชุมและติดตามการดำาเนินงานในพื้นที่	รวม	15	ครั้ง

1.	 ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 ปี	 พ.ศ.	 2563	 จำานวน	 3	 ครั้ง		

และปี	พ.ศ.	2564	จำานวน	9	ครั้ง	รวม	12	ครั้ง	ณ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	ในมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพฯ	(3	ครั้ง)	และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(9	ครั้ง)

2.	 ตดิตามการดำาเนนิงานในพืน้ทีร่ว่มกบันกัวจิยั	นกัพฒันา	และเกษตรกร	จำานวน	3	ครัง้	ไดแ้ก	่โครงการพฒันา

พ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า	อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่	โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด	

อำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ	และปางหินฝน	อำาเภอแม่แจ่ม	

จังหวัดเชียงใหม่

ผลผลิตที่สำ�คัญของก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัย
1.	 ผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง		

อย่างน้อย	34	เรื่อง

2.	 เกษตรกรผู้นำาที่เป็นนักวิจัยร่วมสามารถดำาเนินการขับเคลื่อนงานวิจัย	5	ราย

3.	 ระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย	1	ระบบ

4.	 จำานวนโครงการวจิยั/เครอืขา่ยความรว่มมอืในการแลกเปลีย่น/ความรว่มมอืทางวชิาการเพือ่การพฒันาพืน้ที่

สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ	7	เครือข่าย

5.	 ผลงานวิจัย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น	มีการยื่นจดแจ้ง/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	21	รายการ	และประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา	10	รายการ

6.	 ช่วยอำานวยการการกำากับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา	15	ครั้ง

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัย
นักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 เกิดการต่อยอดความรู้ใหม่	 และเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง	

ร่วมขับเคล่ือนงานวิจัย	สามารถนำาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปใชป้ระโยชนเ์พือ่สรา้งทางเลอืกในการประกอบ

อาชีพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง	 แก้ไขปัญหาความยากจน	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	

ของชุมชน	ยกระดับคุณภาพชีวิต	ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนได้รับการคุ้มครอง		

มีเครื่องหมายการค้าของชุมชน	 ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลผลิตของเกษตรกร	 ตลอดจนมีความร่วมมือ	

ทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ	

ในการแข่งขันขององค์กร

ผลง�นวิจัย สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน)
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แผนก�รนำ�ผลง�นไปใช้ประโยชน์
1.	 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 1.1	 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์	สวพส.	3	ครั้ง	หัวข้อดังน้ี	(1)	เขาเผาท้ิง	

เราเผาใช้	แถมได้เงิน	(2)	ทำาไมต้องมีแบรนด์	และ	(3)	นวัตกรรมจากงานวิจัย	“ถ่านดูดกล่ินจากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง”	

สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

	 1.2	 เกษตรกร	นกัพฒันา	นกัวจิยั	ใชอ้งคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัสบืคน้ผา่นระบบฐานขอ้มลูงานวจิยัไดส้ะดวก	

ซึ่งนำาไปสู่การขยายผลงานวิจัยที่กว้างขวางและแลกเปลี่ยนรู้งานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

2.	 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
	 เกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง	นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และร่วมขับเคล่ือนงานวิจัย	สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต	

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	แก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

3.	 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
	 3.1	 กลุม่เกษตรกร/ชมุชนไดร้บัการคุม้ครองภมูปิญัญาทอ้งถิน่/มเีครือ่งหมายการคา้ของชมุชน	ชว่ยเพิม่มลูคา่

ให้กับสินค้าและผลผลิต	ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 3.2	 ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของชุมชน	3	รายการ
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แผนปฏิบัติการวิจัยสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570)



แผนปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 ระยะ	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2566–2570)	 มีเป้าหมายเพื่อ	

เป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง	

และชุมชนบนพื้นที่สูงในการดำารงชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม	

เทคโนโลยี	 สังคมผู้สูงอายุ	 และแนวโน้มของผู้บริโภค	 ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG		

ได้แก่	เศรษฐกิจชีวภาพ	(Bio	Economy)	เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	เศรษฐกิจสีเขียว	(Green	Economy)	

และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยัใหม่	เพือ่สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชวีติและความเขม้แขง็ของชมุชน		

ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	 โดยมีเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการงานวิจัย	

ใน	 2	 ส่วน	 คือ	 (1)	 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง	 และยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง	

ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีความอยู่ดีมีสุขและสอดคล้องกับบริบท	

ภูมิสังคม	 และ	 (2)	 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ	 ศักยภาพนักวิจัย	 และระบบนิเวศวิจัยเพ่ือเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย	

การวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง

  แนวทางการดำาเนินงานวิจัย

1.	 การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวงและการดำาเนินงานของศูนย์วิจัยชนกาธิเบศรดำาริ	 เพื่อมุ่งสู่การเป็น

ศูนย์กลางงานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูง	 พัฒนาความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการและพื้นที่ในการทดลองที่สามารถ

ดำาเนินการวิจัยครอบคลุมได้ในทุกมิติ	 ตลอดจนการเป็นหน่วยงานในการประสานงานความร่วมมือด้านงานวิจัย	

กับหน่วยงาน	มหาวิทยาลัย	และสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.	 มุง่เนน้งานวจิยัทีส่รา้งนวตักรรม	งานวจิยัเชงิระบบ	หรอืทดสอบ	ตอ่ยอด	และปรบัใชอ้งคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย	ี

(Research	&	Development)	ตามบริบทของพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

3.	 สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน	 องค์กร	 และสถาบันการศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ	

การวิจัยให้มีคุณภาพ

4.	 เพิม่ขดีความสามารถในการวจิยั	โดยพฒันานกัวจิยัและปจัจยัพืน้ฐานสนบัสนนุงานวจิยั	ไดแ้ก	่หอ้งปฏบิตักิาร		

พื้นที่แปลงทดลองสำาหรับศึกษาและวิจัย

5.	 สร้างกลไกการขับเคลื่อนการนำางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง



  ประเด็นงานวิจัย

เมือ่พจิารณาผลการดำาเนนิงานวจิยัทีผ่า่นไป	ประเดน็ทา้ทายภายใตส้ถานการณป์จัจบุนัและแนวโนม้สถานการณ์

การเปลีย่นแปลงตา่ง 	ๆทำาใหเ้กดิประเดน็งานวจิยัใหม	่ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกจิ	BCG	คอื	เศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิ

หมุนเวียน	 และเศรษฐกิจสีเขียว	 ได้แก่	 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม	

กบัสภาพภมูสิงัคมบนพืน้ทีส่งู	การวจิยัและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การเกษตร	การศกึษาและคดัเลอืกพชืทอ้งถิน่	

และพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของพ้ืนท่ีสูง	งานวิจัยท่ีมุ่งแก้ไขปัญหา

หรือลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตต่าง 	ๆ บนพ้ืนท่ีสูง	 การวิจัยระบบการเกษตรร่วมกับป่าไม้ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สภาพภูมิสังคมเพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเก็บกักคาร์บอน	 โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย	 ตลอดจนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างกลไกทางสังคมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองภายใต้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

สำาหรบัง�นวจิยัทีย่งัคงมคีว�มจำ�เปน็ตอ้งดำ�เนนิก�รตอ่เนือ่ง	ไดแ้ก	่งานวจิยัเพือ่ตอ่ยอดองคค์วามรูจ้ากโครงการ
หลวงตลอดโซ่อุปทาน	โดยเฉพาะในกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของพื้นที่สูง	เช่น	กาแฟอราบิก้า	พืชผัก	ไม้ผล	ไม้ดอก	

เป็นต้น	 การวิจัยเพื่อหาชนิด/พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงและสอดคล้อง	

กับพื้นที่	 การศึกษาตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง 	ๆ การวิจัยเพื่อเสริมสร้าง

ความมัน่คงดา้นอาหารและดา้นอาชพีของชมุชน	การวจิยัเพือ่ฟืน้ฟ	ูตอ่ยอด	และใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทาง

ชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่	การฟืน้ฟหูรอืลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทัง้ดนิ	น้ำา	ปา่ไม	้อากาศ	ซึง่นำามาสูก่ารกำาหนด

แผนปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2566–2570)	ประกอบด้วย	4	แผนงาน	ดังนี้

แผนง�นวิจัยที่ 1 ก�รวิจัยเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�อ�ชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
เป้�หม�ยของแผนง�น	 มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสำาหรับชุมชนบนพื้นที่สูง	 โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ของโครงการหลวง	 และปรับใช้	

ให้เหมาะสมกับสภาพของภูมิสังคม	 การวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อย	

ก๊าซเรือนกระจกบนพื้นที่สูง	 การผลิตพืชและสัตว์ที่สอดคล้องตามโมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

อย่างคุ้มค่า	และลดหรือใช้ประโยชน์จากของเสียจากกระบวนการผลิต	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตและการ

ตลาดท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์เดน่ของพืน้ทีส่งู	เพือ่ใหเ้กษตรกรบนพืน้ทีส่งู	

มีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้และสามารถดำารงชีพภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ	เกิดความม่ันคง

ด้านอาหาร	เป็นชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

แผนงานย่อยที่	1	การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
มุง่เนน้การวจิยัเพือ่สรา้งความมัน่คงดา้นอาหารและความมัน่คงดา้นอาชพี	ไดแ้ก	่การวจิยัเพือ่ยกระดบัการผลติ

พืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดโซ่อุปทาน	

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ	 ตลาดออนไลน์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	

การวิจัยพืชใหม่และพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร	 เช่น	 เฮมพ์	 งาหอม	 ตลอดจนการวิจัย	

ชีวภัณฑ์เกษตรและสารทดแทนสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกร	 ผู้บริโภค	 และ

สิ่งแวดล้อม	โดยมีโครงการสำาคัญ

แผนงานย่อยที่	2	การวิจัยชนิดและพันธุ์พืช/สัตว์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
มุ่งเน้นการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ	 รวมถึงพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเฉพาะ	 ได้แก่		

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง	 มีสารประกอบที่ต้องการ	 และสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง	 เพื่อรองรับ	

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผู้บริโภค
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แผนงานย่อยท่ี	3	การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืชท่ีโดดเด่นของแต่ละภูมิสังคมเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีสูง
มุง่เนน้เพือ่สรา้งมลูคา่และคณุคา่ของผลติผล/ผลติภณัฑจ์ากพชืหรอืสตัวท์ีม่อีตัลกัษณข์องพืน้ทีส่งู	สอดคลอ้งกบั	

ความต้องการของตลาด	เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของเกษตรกรบนพื้นที่สูง

แผนง�นวิจัยท่ี 2 ก�รวิจัยก�รใช้ประโยชน์และฟ้ืนฟูคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง
เป้�หม�ยของแผนง�น มุ่งเน้นงานวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง	ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างเหมาะสม	 และการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อม	 ผ่านกลไกการปกป้องคุ้มครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	

ตามโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	Economy)	รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน	(Food	Bank)	และ

ยกระดับพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจาก

ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินและความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Bio-based	 Products)	 ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตร	

กบัสิง่แวดลอ้ม	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิระดบัชมุชนและเชงิพาณชิย	์ตลอดจนการวจิยัเพือ่แกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มบนพืน้ทีส่งู	

ที่สำาคัญ	 งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	 (Net	 Zero	 Carbon)		

เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือจากผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ	 รวมทั้งการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	 เพิ่มมูลค่าของเสียและ

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง	ตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	ซึ่งจะนำาไปสู่การเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของชุมชน	“คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน”

แผนงานย่อยท่ี	1	การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมบนพ้ืนท่ีสูง
มุง่เนน้งานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม	่นวตักรรม	และการสรา้งกระบวนการเรยีนรูข้องชมุชนบนพืน้ทีส่งู	ในการ	

เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงครอบคลุมงานรักษา/เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์	

ของทรัพยากรดิน	 น้ำา	 และป่าไม้	 รวมท้ังการบรรเทามลพิษในส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของสารเคมีเกษตร		

โลหะหนัก	เช้ือจุลินทรีย์จากกองขยะ	น้ำาเสีย	ส่ิงปฏิกูลสัตว์เล้ียง	และฝุ่นละอองในอากาศจากการเผาป่า/พื้นที่เกษตร

นอกจากน้ี	 ยังมุ่งเน้นวิจัยเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีเพ่ิมการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก	

ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ	 BCG	 รวมถึงต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศ		

ในการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชนบนฐานสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและ	

ส่ิงแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง	ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	เพ่ือลดผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ	

โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 โดยมีงานวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ	 การทดสอบองค์ความรู้	

จากงานวิจัยร่วมกับเกษตรกร	 การทดสอบผลสำาเร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงร่วมกับชุมชน		

เพื่อให้สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมแต่ละแห่งบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวางต่อไป

แผนงานย่อยที่	2	การวิจัยระบบและการจัดการการปลูกพืชร่วมกับป่าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
มุง่เนน้งานวจิยัและพฒันาชมุชนตน้แบบในการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟพูชืทอ้งถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่

เปน็ธนาคารทรพัยากรชวีภาพ	(Bio	Bank)	บนพืน้ทีส่งู	สำาหรบัการใชป้ระโยชนเ์ปน็แหลง่อาหารของชมุชน	(Food	Bank)		

และเปน็แหลง่วตัถดุบิในการพฒันาตอ่ยอดสรา้งมลูคา่เพิม่	ผา่นกลไกการปกปอ้ง	คุม้ครองโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของ	

ชมุชนและหนว่ยงานเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนการศกึษารปูแบบการฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย	

ทางชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง	 ตามแนวพระราชดำาริการปลูกป่า	 3	 อย่าง	 ประโยชน์	 4	 อย่าง	 และ	

แนวทางสร้างป่าสร้างรายได้	 ซ่ึงจะนำาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน	 “คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน”	

และใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสู่พื้นที่สูงอื่นต่อไป
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แผนงานย่อยที่	3	การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง

พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำาคัญ	 จากการสำารวจ

และรวบรวมความหลากหลายของพืชท้องถ่ินท่ีมีการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง	 พบว่ามีพืชท้องถ่ินที่มีศักยภาพ	

ในการนำามาศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า	 (Value	 creation)	 และเพิ่มมูลค่า	 (Value	 added)	มากกว่า	 135	ชนิด		

รวมทั้งพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพสำาหรับนำามาเพาะปลูก	 (Domesticate)	 เป็นพืชทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชน		

มากกว่า	 20	 ชนิด	 ดังน้ัน	 แผนงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอด	 จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและ	

ความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูงเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	และการวิจัย	

เพื่อยกระดับพืชท้องถิ่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง	 นำาไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ภายใต้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ	(Bio	Economy)

แผนง�นวิจัยที่ 3 ก�รวิจัยเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และง�นวิจัยเชิงนโยบ�ย
เป้�หม�ยของแผนง�น มุ่งเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม

บนพื้นที่สูงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน	การต่อยอดภูมิปัญญา

ทอ้งถิน่	การประยกุตใ์ชว้ทิยาการปจัจบุนัและเทคโนโลยดีจิทิลั	เพือ่ใหส้ามารถดำารงชพีไดอ้ยา่งย่ังยืน	และปรับตัวรองรับ

การเปล่ียนแปลง	รวมท้ังการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง	ท้ังชาย	หญิง	เยาวชน	รายเดี่ยวและกลุ่ม	

ใหไ้ดร้บัโอกาส	ความเสมอภาคในการเรยีนรูแ้ละการสรา้งอาชพีทีม่ัน่คง	อันจะนำาไปสู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	

อย่างย่ังยืนและท่ัวถึง	รวมท้ังการวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

แผนงานย่อยที่	1	การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
การดำาเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า	 5	ทศวรรษ	 ได้สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่สูง		

ทัง้ในรปูแบบของนวตักรรมดา้นผลผลติ	(Product	Innovation)	คอืองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัดา้นการเกษตรทีเ่หมาะสม	

กบัพืน้ทีส่งู	ระบบการผลติทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	สนิคา้เกษตรทีม่คีณุภาพปลอดภยั	รวมท้ังการสร้างต้นแบบนวัตกรรม

ด้านกระบวนการ	(Process	Innovation)	การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมครอบคลมุมติเิศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	

ที่ซึ่งจะพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ที่สำาคัญของประเทศและนานาชาติ	ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถเรียนรู้การพัฒนาแบบ

โครงการหลวงในยคุทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัมกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ดว้ยวธิกีารทีผ่สมผสาน	เชน่	การเรยีนรูจ้ากสถานทีจ่รงิ	

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน	

และเครือข่ายการเรียนรู้	 จะสนับสนุนให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีทักษะด้านดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีเท่าทัน	

ต่อการเปล่ียนแปลง

แผนงานย่อยที่	 2	 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำาเกษตรกรและองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน	
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพฒันาในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงในระยะทศวรรษทีผ่า่นมาไดย้กระดบัคณุภาพชวีติ	

ของครัวเรือนและชุมชนนำาร่อง	 ด้วยกระบวนการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคม	 การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงในระยะ	

ต่อไปท่ีต้องครอบคลุมกลุ่มบ้านเป้าหมายอย่างท่ัวถึง	 จำาเป็นต้องใช้องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาผู้นำาด้านต่างๆ		

ท้ังในระดับบุคคลและกลุ่มเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย	 เพศ	 ระดับการพัฒนาของชุมชน	 และชาติพันธุ์	 เพื่อเป็นผู้นำา	

การเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนร่วมกับ	สวพส.
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แผนงานย่อยที่	3	การวิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มสตรีและเด็กบนพื้นที่สูง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กเป็นเป้าหมายหน่ึงของการพัฒนาอย่างย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ 		

(Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนท่ีเข้มแข็งจำาเป็นต้องอาศัยบทบาทหญิงชาย	

ที่เท่าเทียม	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแบบโครงการหลวง	ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก	

ในศูนย์/สถานีโครงการหลวง	 จะทำาให้เห็นถึงการพัฒนาแบบโครงการหลวงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา	

ท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ	แนวทางการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงของหญงิชายอยา่งเทา่เทยีม	

และการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบทบาทสตรีชาติพันธุ์กับการพัฒนาบนพื้นที่สูง

แผนงานย่อยที่	4	การวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลกระทบในหลายมิติ	 ทั้งในด้านแรงงาน	 รูปแบบการบริโภค		

และสขุภาวะ	การศกึษาการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งประชากรบนพืน้ทีส่งูครอบคลมุชว่งอายุ	เพศ	ลกัษณะครอบครวั	

การย้ายถิ่น	 และคุณภาพของประชากร	 จะทำาให้การกำาหนดทิศทางการพัฒนาของ	 สวพส.	 มีความเหมาะสมกับ	

กลุ่มประชากรบนพื้นที่สูงที่หลากหลายกว่า	10	ชาติพันธุ์	จำานวนเกือบ	1	ล้านคน	รวมถึงการขับเคลื่อนการบูรณาการ

แผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยต่างๆ	เพื่อเป้าหมายของการอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง	รวมถึงงานวิจัย

ด้านการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรท่ีสำาคัญและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

แผนง�นที่ 4 ก�รพัฒน�นักวิจัยและก�รบริห�รง�นวิจัย
เป้�หม�ยของแผนง�น เป็นแผนงานสนับสนุนงานวิจัยและขับเคล่ือนการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	

เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนา	

การเกษตรโครงการหลวง	 “ชนกาธิเบศรดำาริ”	 ในการสืบสาน	 รักษา	 และต่อยอดพระราชดำาริ	 ในพระบาทสมเด็จ	

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลยุเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ใหเ้ปน็ศนูยก์ลางของเครอืขา่ยการวจิยัและพฒันา

บนพื้นที่สูง	โดยการร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาระบบงานวิจัย	ฐานข้อมูล

งานวจิยั	หอ้งปฏบิตักิารวจิยั	และเครือ่งมอือปุกรณท์ีม่มีาตรฐาน	รวมถงึการพฒันาบคุลากรดา้นงานวจิยัใหเ้ปน็มอือาชพี

แผนงานย่อยที่	1	การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
เพือ่มุง่ไปสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางของเครอืขา่ยการวจิยัและพฒันาบนพืน้ทีส่งู	สวพส.	จำาเปน็ตอ้งพฒันานกัวจิยัใหม้ี

ขีดความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภารกิจ	โดยเฉพาะในสาขาที่จำาเป็น	โดยการประเมินสมรรถนะ		

จัดทำาแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสูง	 และบูรณาการงานร่วมกับงานพัฒนา	

มูลนิธิโครงการหลวง	มหาวิทยาลัย	หน่วยงานอ่ืน	รวมท้ังการจัดหาบุคลากรเฉพาะสาขาเพ่ิมใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ	

มีมาตรฐานด้านการวิจัย	 และการเผยแพร่ผลงานวิจัยบนพื้นที่สูง	 รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรผู้นำาในพื้นที่ให้สามารถ	

ดำาเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยขับเคลื่อนงานของ	 สวพส.	 ในการขยายองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูง		

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

แผนงานย่อยที่	 2	การขับเคลื่อนการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	 และการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน	
ทางปัญญา

มุ่งสนับสนุนการนำาผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 พันธุ์พืชและสัตว์	 ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

และสร้างโอกาสให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง	 ตลอดจนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและ

นานาชาติ	 รวมถึงการติดตาม	 ประเมินผลกระทบของงานวิจัยท่ีนำาไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่		

เพื่อสะท้อนถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนจากการนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์	 รวมถึงสนับสนุนการคุ้มครองผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ	 7		

ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	(องคก์ารมหาชน)	พ.ศ.	2548	และฉบับท่ี	2	พ.ศ.	2552	วรรคหน่ึง		

คือ	 ดำาเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร	 เคร่ืองหมายการค้า	 และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ	 ทั้งในประเทศ	

และต่างประเทศ
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แผนงานย่อยที่	3	การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
มุง่การสรา้งเครอืขา่ยการวจิยัและพฒันากบัหนว่ยงานทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตผิา่นโครงการความรว่มมอื	

ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร	 อาชีพ	 เทคโนโลยี	 สิ่งแวดล้อม	 และความหลากหลายทางชีวภาพ	 ด้านสังคม	

ด้านบุคลากร	 ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	หรือ	 Platform	 ต่าง 	ๆ เพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย	

และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง	 “ศูนย์วิจัยชนกาธิเบศรดำาริ”	 ให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา

บนพื้นที่สูง

แผนงานย่อยที่	4	การพัฒนาฐานข้อมูล	แหล่งเรียนรู้	และปัจจัยพื้นฐาน
มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยบนพื้นที่สูงในรูปแบบดิจิทัล	 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูล	

บนพืน้ทีส่งู	และสนบัสนนุศนูยก์ารบรกิารขอ้มลูการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมบนพืน้ทีส่งูในระดบัพืน้ที่	(Highland		

Area	 Data	 Innovation	 Technology	 Service	 Center:	 HAIC)	 ตรงตามความต้องการของผู้ที่สนใจ	 สามารถเข้าถึง	

ได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงการพัฒนา	

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัยและรองรับ	

งานวิจัย	 และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง	 “ศูนย์วิจัย	

ชนกาธิเบศรดำาริ”	 ให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง	 ตลอดจนการเตรียมศูนย์ปฏิบัติการ

วิจัยในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผลจากงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับกลุ่มในพื้นที่และกลุ่มบ้านเครือข่ายได้

เรียนรู้และนำาไปใช้ประโยชน์

  ผลสำาเร็จที่คาดว่าจะได้รับในระยะ 5 ปี

ผลสำ�เร็จเชิงปริม�ณ
ด้านเศรษฐกิจ
1.	 ชุดความรู้/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง	57	เรื่อง

2.	 พันธุ์พืช–สัตว์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	41	พันธุ์

3.	 ชีวภัณฑ์เกษตรสำาหรับป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	7	รายการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.	 องคค์วามรู/้นวตักรรมในการแกป้ญัหาความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มและลดผลกระทบจากการแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง	8	เรื่อง

2.	 ชุมชนตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำาคัญบนพื้นที่สูง	10	ชุมชน

3.	 ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น/ปลูกไม้มีค่า	10	ชุมชน

4.	 พืชท้องถิ่น	อย่างน้อย	5	ชนิด	ยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

5.	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยที่ส่งมอบให้มูลนิธิโครงการหลวง	 หรือนำาไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและ	

เชิงพาณิชย์	อย่างน้อย	13	รายการ	(ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	เสริมอาหาร	เวชสำาอาง	เครื่องใช้ในครัวเรือน	สีย้อมธรรมชาติ)

6.	 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์บนพื้นพื้นที่สูง	1	ระบบ
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ด้านสังคมและชุมชน
1.	 องค์ความรู้ด้านสังคมที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้	

บนพื้นที่สูง	จำานวน	88	ชุมชน

2.	 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	10	ชาติพันธุ์

3.	 ฐานข้อมูลโครงสร้างประชากรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	33	แห่ง

4.	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง	3	เรื่อง

ด้านการพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย
1.	 ร้อยละ	90	ของบุคลากรด้านการวิจัยได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพ	พร้อมเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยคุดจิทิลั	

ตามแผนพัฒนาบุคลากร

2.	 ร้อยละ	10	ของจำานวนเกษตรกรผู้นำา	 เยาวชน	หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	สามารถดำาเนินการวิจัย	

ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัย	และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์	(ร้อยละ	10	ต่อปี)

3.	 องคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัถกูนำาไปใชป้ระโยชน์	รอ้ยละ	50	ของจำานวนโครงการวจิยัตอ่ปี	โดยมกีารประเมิน

ผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีมีการนำาไปใช้ประโยชน์	 ร้อยละ	 30	 ของผลงานวิจัยท่ีมีการนำาไปใช้ประโยชน์ต่อปี	

เพื่อสะท้อนถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนจากการนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

4.	 การย่ืนขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ไม่น้อยกว่า	10	รายการต่อปี

5.	 เครอืขา่ยรว่มมอืในการวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนร์ว่มกนัอยา่งชดัเจน	แบง่เปน็ความรว่มมอื	

ระดับในประเทศ	ต่างประเทศ	และภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม	ไม่น้อยกว่า	10	เครือข่าย

6.	 ฐานข้อมูลงานวิจัย	ฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัลท่ีตรงตามความต้องการ	เข้าถึงได้สะดวก	

รวดเร็ว	และเช่ือมโยงกับภาคีเครือข่าย	เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย	จำานวน	1	ฐานข้อมูล

7.	 หอ้งปฏบิตักิารและเครือ่งมอือปุกรณท์ีไ่ดม้าตรฐานและมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานการวจิยั	เพือ่รองรบั

งานวิจัย	1	แห่ง	และมีศูนย์ปฏิบัติการด้านการวิจัยในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	5	แห่ง

ผลสำ�เร็จเชิงคุณภ�พ
1.	 เกิดความม่ันคงด้านอาหาร	 ครัวเรือนมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค	 มีคุณค่าทางโภชนาการ		

และลดรายจ่ายครัวเรือน	จากการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวและธัญพืชท้องถิ่น

2.	 รายได้เพ่ิมข้ึนจากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน	 เกิดความม่ันคงด้านอาชีพภายใต้การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม		

จากพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตสูง	มีคุณภาพดี	ได้แก่	พันธุ์ข้าว	ธัญพืช	พืชตระกูลถั่วท้องถ่ิน	

พันธ์ุกัญชงท่ีปรับตัวได้ดีบนพ้ืนท่ีสูง	กาแฟ	ไม้ผล	พืชผักท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุเดิม	หรือการใช้เทคโนโลยีการผลติ	เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการปลูกพืชเศรษฐกิจสำาคัญ	เช่น	พริกหวาน	เมลอน

3.	 ลดการสูญเสียผลผลิต	ลดต้นทุนการผลิต	โลจิสติกส์	เช่น	องค์ความรู้จากการจัดการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต

พืชผัก	ระบบตลาดสมัยใหม่

4.	 ผลิตผลเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์กาแฟ	 ชาอัสสัม	 เฮมพ์	 ผลิตภัณฑ์จากข้าวท้องถิ่น	 ธัญพืช	

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

5.	 พืชท้องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูงได้รับการฟ้ืนฟู	ต่อยอด	ใช้ประโยชน์	และเพ่ิมมูลค่าเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

6.	 สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข	 ฟื้นฟู	 ได้แก่	 การฟื้นฟูคุณภาพดิน	 กิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		

เช่น	ลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อน	การจัดการขยะ	น้ำาเสีย	ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน

7.	 ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง	เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	นอกจากนี้ผู้นำาเกษตรกร		

กลุ่มสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา	ตลอดจนบทบาทสตรี	เยาวชน	ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
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นายวิรัตน์		ปราบทุกข์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ดร.เพชรดา		อยู่สุข
รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านการพัฒนา

ดร.อัจฉรา		ภาวศุทธิ ์
ผู้อำานวยการสำานักวิจัย

รวบรวม/เรียบเรียง

นางสาวเกษราภร		ศรีจันทร	์ นักวิจัย

ดร.สิทธิเดช		ร้อยกรอง	 นักวิจัย

ดร.จารุณี		ภิลุมวงค	์ นักวิจัย

นางสาวนฤมล		ศรีวิชัย	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุคีพ		ไชยมณ	ี นกัวชิาการสง่เสรมิและพฒันา

ดร.สริตา		ปิ่นมณ	ี นักวิจัย

ดร.จันทร์จิรา		รุ่งเจริญ	 นักวิจัย

ดร.สุมาลี		เม่นสิน	 นักวิจัย

นางสาวกรรณิกา		ศรีลัย	 นักวิจัย

นางสาวอัปสร		วิทยประภารัตน	์ นักวิจัย

ดร.อดิเรก		ปัญญาลือ	 นักวิจัย

นางสาวสายทอง		อินชัย	 นักวิจัย

ดร.รัตญา		ยานะพันธุ	์ นักวิจัย

นางสาวดารากร		อัคฮาดศร	 นักวิจัย

นางสาวจุไรรัตน์		ฝอยถาวร	 นักวิจัย

นางสาวนิตยา		โนคำา	 นักวิจัย

นางสาวกมลทิพย์		เรารัตน	์ นักวิจัย

นางสาวธีรนาฏ		ศักดิ์ปรีชากุล	 นักวิจัย

นางสาวณัฐวรรณ		ธรรมสุวรรณ	์ นักวิจัย

นางสาวปัณชพัฒน์		แจ่มเกิด	 นักวิจัย

นางสาวศิริรัตนาพร		หล้าบัววงค	์ นักวิจัย

นางสาวจิราวรรณ		ปันใจ	 นักวิจัย

นางสาวกชพร		สุขจิตภิญโญ	 นักวิจัย	

 คณะผู้จัดทำา
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โทรศัพท์ 0 5332 8496-8 โทรส�ร 0 5332 8494, 0 5332 8229

www.hrdi.or.th

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(PUBLIC ORGANIZATION)

ผลงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(องค์การมหาชน)
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9.7 ขนาดตัดสำาเร็จ 210 x 297 mm. 441.7 x 309 mm.




