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ได้กำ�หนด วิสัยทัศน์ ในการทำ�งาน คือ “ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข
ด้วยการวิจยั และพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมี พันธกิจ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสืบสานพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของชุมชนบนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
ในการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมเพือ่ ให้โครงการหลวงเป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรูก้ ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และขยายผลความสำ�เร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล ทุรกันดาร ตามแนวทางโครงการหลวง เพือ่ ให้ชมุ ชน
มีความอยู่ดีมีสุข เป็นชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา
เชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสำ�หรับ
ชุมชนอื่นต่อไป
การดำ�เนินงานของ สวพส. ยึดปัญหาและความต้องการของชุมชน
เป้าหมายในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อืน่ เป็นสำ�คัญ โดยการกำ�หนด
โจทย์งานวิจัยของ สวพส. มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ โจทย์หรือความต้องการ
งานวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง และโจทย์งานวิจัยที่มาจากเกษตรกร
หรือชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ภายใต้
การทำ�งานแบบมีสว่ นร่วมระหว่างนักวิจัย นักพัฒนาในพื้นที่ และเกษตรกร
เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่น สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร
ในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละวิถขี องชุมชน
และภูมินิเวศของพื้นที่สูง
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวพส. ดำ�เนินงานวิจัย จำ�นวน 22 โครงการหลัก 35 โครงการย่อย ภายใต้
งบประมาณ จำ�นวน 48.50 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรจากกองทุนสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ประเภท Functional Research Fund จำ�นวน 39.00 ล้านบาท งบประมาณกองทุน สกสว.
ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภท Directed Research Fund จำ�นวน 5.00 ล้านบาท และงบประมาณจากเงิน
สะสมของ สวพส. จำ�นวน 4.50 ล้านบาท ดำ�เนินการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของชุมชนบนพื้นที่สูงใน 4 ประเด็น คือ
(1) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง (2) การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน
(3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง และ (4) การวิจัยเพื่อการปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศ ภายใต้กระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่าง
นักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกร และชุมชน เกิดผลงานวิจัยที่สำ�คัญ ได้แก่ พันธุ์พืชสำ�หรับพื้นที่สูง 12 พันธุ์ องค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม จำ�นวน 20 เรื่อง ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 21 รายการ และขับเคลื่อนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 34 รายการ จำ�นวนเกษตรกร 1,835 ราย
ในพื้นที่ดำ�เนินงานของ สวพส. 44 แห่ง
ด้านการแก้ปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูง 5.00 ล้านบาท
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 24.00 ล้านบาท

10%
50%

ด้านสังคม 3.00 ล้านบาท

6%
34%
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
16.50 ล้านบาท

สัดส่วนโครงการวิจัยแต่ละแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

		 สรุปผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมบนพื้นที่สูง
เน้นการวิจยั แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ดี า้ นการพัฒนาผูน้ �ำ เกษตรกรในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงทีค่ รอบคลุม
กลุ่มหญิง ชาย และเยาวชน ให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคในการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจของครัวเรือน ด้วยการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมถึง
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้วิทยาการปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและดำ�รงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำ�เนินงานวิจัยที่สำ�คัญ ประกอบด้วย
1. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร
ชาวเขาดีขนึ้ เสริมสร้างความภาคภูมใิ จ ความมีศกั ดิศ์ รี และโอกาสทีเ่ ท่าเทียม การศึกษาในครัง้ นีน้ �ำ เสนอผลทีส่ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการหลวงในการส่งเสริมอาชีพทดแทนฝิ่น พบว่าภายหลังเข้าร่วมงานส่งเสริมกับมูลนิธิ
โครงการหลวงจนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 ครัวเรือนเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮมีความมั่นคงด้านอาหาร
และมีความหลากหลายของชนิดอาหารทีบ่ ริโภคในครัวเรือน อีกทัง้ ครัวเรือนตัวอย่างในชุมชนกะเหรีย่ งมีรายได้เพิม่ ขึน้
โดยมีรายได้สงู สุด 400,000–450,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และส่วนใหญ่มรี ายได้ 100,000–150,000 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี นอกจากนี้ ผู้หญิงในชุมชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง–มากต่อบทบาทของตนเองที่เพิ่มมากขึ้น

บทสรุปผู้บริหาร
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ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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2. ปัจจัยและเงื่อนไขความส�ำเร็จของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ ประกอบด้วย (1) การเลือกพืช/อาชีพทางเลือก
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับพื้นที่ (2) การตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท (3) การสร้างเกษตรกรผู้น�ำ
และกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง (4) การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหรือการเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ (5) การตั้งส�ำนักงานในพื้นที่
มีเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมทีม่ คี วามรูแ้ ละสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ทนั ที การกระจายการพัฒนาทีท่ วั่ ถึง (6) การสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้ใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และ (7) การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
โดยแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นที่สูงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จ�ำนวน 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. กระบวนการพัฒนาผู้น�ำเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง
คนไทยพื้นเมือง ม้ง อาข่า และเมี่ยน แบ่งตามทักษะการเรียนรู้ของเกษตรกร 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรกรที่พร้อม
ปรับเปลี่ยนเมื่อได้รับข้อมูลรอบด้าน ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และผลตอบแทนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
(2) กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นตัวอย่างความส�ำเร็จ ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงอายุ และ (3) กลุ่มเกษตรกรที่มีทักษะ
การเรียนรู้เร็ว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารได้
5. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นทุนมนุษย์หนึ่งของผู้นำ�เกษตรกร ได้ขยายผล
การสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาด้านการจัดการทรัพยากรน้�ำ และป่าไม้ (ทีบอ) ของชุมชนกะเหรีย่ ง ร่วมกับวัดห้วยบง ศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงวัดจันทร์ และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวฒ
ั นาเฉลิมพระเกียรติ โดยการเสริมสร้างเยาวชนกะเหรีย่ งทีม่ ที กั ษะ
ด้านศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไว้ ณ ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษา วัดห้วยบง
ตำ�บลบ้านจันทร์ อำ�เภอกัลยานิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ รวมทัง้ การเสริมความรูข้ องมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ให้สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวทีบอกับผู้มาเรียนรู้และเผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์
6. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตสตรีในพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 12 แห่ง ครอบคลุม 7 ชาติพนั ธุ์ ได้แก่ กะเหรีย่ ง ม้ง ลาหู่ เมีย่ น คนเมือง อาข่า และจีนยูนนาน พบว่าในปี
พ.ศ. 2563 ครัวเรือนสตรีร้อยละ 65 มีรายได้ 50,000–150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมงาน
ส่งเสริมกับมูลนิธิโครงการหลวง ที่สัดส่วนครัวเรือนกว่าร้อยละ 80 มีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
ในด้านบทบาทของสตรี พบว่าสตรีมีบทบาทที่เท่าเทียมในด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การประกอบอาชีพ
การหารายได้ การหาแหล่งทุนและสินเชือ่ เพือ่ การเกษตร การพัฒนาหมู่บ้านมีบทบาทหลักในด้านการวางแผนอนาคต
ของครัวเรือน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของคนในครอบครัว การเลือกอาหารส�ำหรับครอบครัว การตัดสินใจเรื่อง
การศึกษาของบุตร และการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายของครัวเรือน แต่ยังมีส่วนร่วมน้อยในด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เกีย่ วกับบทบาททางการเมืองของคนในครัวเรือน ทัง้ นีใ้ นภาพรวม สตรีรอ้ ยละ 72 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง–มาก
ต่อบทบาทของสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
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แผนงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
เน้นวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสำ�หรับชุมชน
บนพืน้ ทีส่ งู ภายใต้ระบบการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รองรับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ และสอดคล้องหลักเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) โดยการคัดเลือกและ/หรือปรับปรุงพันธุ์พืช
เศรษฐกิจและพันธุ์พืชท้องถิ่น รวม 24 พันธุ์ การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช
และสัตว์ และการเพิม่ คุณค่าและมูลค่าของผลิตผลเกษตรทีม่ เี อกลักษณ์ของพืน้ ทีส่ งู 35 เรือ่ ง เพือ่ ให้เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
ได้รบั การพัฒนาอาชีพบนฐานความรูท้ เี่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
ประเทศ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับ
การดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีผลการดำ�เนินงาน
วิจัยที่สำ�คัญ ดังนี้
1. พันธุพ
์ ชื คัดเลือกและปรับปรุงพันธุพ์ ชื เศรษฐกิจและพืชท้องถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะสำ�หรับพืน้ ทีส่ งู จำ�นวน 24 พันธุ์
ประกอบด้วย
1.1 พันธุ์กัญชง (เฮมพ์) 11 พันธุ์ ประกอบด้วย กัญชงสายพันธุ์แท้ (Inbred line) 10 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะ
สม่ำ�เสมอภายในประชากรแต่ละสายพันธุ์ เพื่อใช้ต่อยอดเป็นพันธุ์พ่อแม่ในการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้คุณลักษณะพิเศษ
ด้านเส้นใยสูงและปริมาณสารเสพติด THC ต่� 
ำ (น้อยกว่าร้อยละ 0.3) และพันธุก์ ญ
ั ชงพันธุส์ งั เคราะห์ (Synthetic variety)
1 สายพันธุ์ รหัส Syn3 เป็นพันธุส์ งั เคราะห์รนุ่ ที่ 3 ซึง่ มีคา่ THC ต่�ำ กว่าร้อยละ 0.3 และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
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 พันธุอ์ งุน่ 1 พันธุ์ คือ พันธุไ์ ชน์มสั แคท (Shine Muscat) ให้ผลผลิตทีด่ ใี นระดับการค้าในพืน้ ทีห่ ลายระดับ
ความสูง ทนต่อโรคผลเน่า โรคราน้�ำ ค้าง และเพลีย้ ไฟ และมีคณ
ุ ภาพผลดี ผลมีขนาดใหญ่ สีผลเขียวอมเหลือง เนือ้ ผลกรอบ
รสชาติหวาน ไม่มีเมล็ด และมีกลิ่นมัสแคท
1.4 พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชนเผ่าลีซู 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์จาคูเนเน เป็นข้าวเจ้าดำ� 
มีสารแกมมาโอไรซานอลสูง 3,325.9 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แอนโทไซยานิน 3,181 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
อะไมโลส 2.92 เปอร์เซ็นต์ และพันธุจ์ านูเนเน เป็นข้าวเหนียวดำ� มีคา่ ความสามารถในการต้านสารอนุมลู อิสระสูง 876.29
มีสารแอนโทไชยานิน 6,207 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และอะไมโลส 8.99 เปอร์เซ็นต์
1.5 พันธุถ์ วั่ แดงหลวงทีใ่ ห้ผลผลิตสูงและมีคณ
ุ ภาพ 2 พันธุ์ ได้แก่ รหัส 40 ให้ผลผลิตสูงสุด 349 กิโลกรัมต่อไร่
และมีน้ำ�หนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 61.0 กรัม และรหัส 104 ให้ผลผลิตสูงสุด 324 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน้ำ�หนัก 100 เมล็ด
เท่ากับ 58.5 กรัม
1.6 พันธุ์ถั่วขาวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ 2 พันธุ์ ได้แก่ รหัส 11 ให้ผลผลิตสูงสุด 336 กิโลกรัมต่อไร่
และมีน้ำ�หนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 20.3 กรัม และรหัส 67 ให้ผลผลิตสูงสุด 318 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน้ำ�หนัก 100 เมล็ด
เท่ากับ 20.0 กรัม
1.7 พันธุ์งาหอมที่มีการเจริญเติบโตที่สม่ำ�เสมอ ให้ผลผลิตสูง และมีปริมาณน้ำ�มันสูง 4 พันธุ์ คือ CR10
(งาดอ) อายุเก็บเกีย่ วเฉลีย่ 143 วัน ให้ผลผลิต 152.5 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน�้ำ มัน 40.3 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ NAN8 และ MH9
(งากลาง) อายุเก็บเกีย่ ว 163–165 วัน มีผลผลิต 236.4–245.2 กิโลกรัมต่อไร่ น้�ำ มัน 38.7–40.4 เปอร์เซ็นต์ DOA9 (งาปี)
อายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 211 วัน ให้ผลผลิต 389.3 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน้ำ�มัน 39.9 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ได้รวบรวมและปลูกเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นของพื้นที่สูง จำ�นวน 480 พันธุ์ เป็นพันธุ์ข้าวนา
195 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวไร่ 285 พันธุ์

บทสรุปผู้บริหาร
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2. องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์บนพื้นที่สูง เป็นองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยสามารถ
ใช้ประโยชน์ในการเพิม่ ผลผลิตพืชและสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดการใช้สารเคมีเกษตร สารเคมี
ป้องกันกำ�จัดศัตรูพชื รวมทัง้ ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่
2.1 วิธกี ารปลูกข้าวไร่ดว้ ยระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ ด้วยการ cut and fill ทีใ่ ห้ผลผลิตข้าวสูงขึน้ ในพืน้ ทีป่ ลูกเดิม
ลดพืน้ ทีก่ ารถางป่าเพือ่ ปลูกพืชหมุนเวียนได้
2.2 วิธีการทำ�ให้องุ่นพันธุ์ Shine Muscat ไม่มีเมล็ด และผลผลิตมีคุณภาพโดยใช้ฮอร์โมนและสารปฏิชีวนะ
ผลมีขนาดใหญ่ เนือ้ ผลแน่นกรอบ และมีกลิน่ มัสแคท นอกจากนี้ จากการศึกษายังได้รปู แบบการปลูกองุน่ พันธุ์ Beauty
Seedless ในภาชนะ ทำ�ให้มคี ณ
ุ ภาพของผลผลิต (ความหวาน) ในฤดูฝนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 และมีผลผลิตต่อพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ร้อยละ 30
2.3 วิ ธีการชักนำ� การออกดอกและติดเมล็ดของกะหล่ำ� ปลีและกะหล่ำ� ปลีรูปหัวใจอินทรีย์ในการผลิ ต
เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ โดยใช้ฮอร์โมน GA3 ร่วมกับการให้อุณหภูมิต่ำ�นาน 45 วัน การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
เพือ่ ลดต้นทุนจากการนำ�เข้าเมล็ดพันธุจ์ ากต่างประเทศ
2.4 เทคโนโลยีการผลิตน้ำ�ผึ้ง ได้แก่ (1) วิธีการลดความชื้นในน้ำ�ผึ้งที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้วยหม้อ
ระเหยความชื้นระบบปิดและทำ�ให้น้ำ�ผึ้งมีความหวานเพิ่มขึ้นเป็น 80.5 องศาบริกซ์ (2) ต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์
แบบรวงที่ให้ผลผลิตน้ำ�ผึ้งที่มีคุณภาพ และ (3) ผลิตภัณฑ์น้ำ�ผึ้งจากเกสรเฮมพ์ที่มีสารสำ�คัญ Cannabidiol (CBD)
ซึ่งมีฤทธิ์ลดอาการชัก ต้านการอักเสบ และลดอาการคลื่นไส้
2.5 ต้นแบบสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรสำ�หรับใช้ป้องกันกำ�จัดโรคพืช แมลงศัตรูพืช
และวัชพืชสำ�คัญ 6 รายการ ประกอบด้วย ต้นแบบระดับกึง่ อุตสาหกรรม 4 ต้นแบบ ได้แก่ (1) ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�
ที่ผลิตจากเชื้อรา Metarhizium anisopliae กำ�จัดหนอน (2) ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ที่ผลิตจากเชื้อรา Beauveria
bassiana กำ�จัดเพลี้ย (3) ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายน้ำ�ที่ผลิตจากเชื้อแอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ป้องกันโรค
โคนเน่ารากเน่า (4) ชีวภัณฑ์ชนิดน้�ำ ทีม่ ฤี ทธิก์ �ำ จัดวัชพืช ต้นแบบระดับภาคสนาม 2 ต้นแบบ ได้แก่ (1) ชีวภัณฑ์ชนิดผง
ละลายน้ำ�ป้องกันโรคทางดินที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช 4 ชนิด และ (2) ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ป้องกันกำ�จัด
โรคราน้ำ�ค้างขององุ่น
3. การเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี เี อกลักษณ์เฉพาะ
ของพืน้ ทีส่ งู   และสอดคล้องกับ BCG Economy Model   ได้แก่  (1)  พัฒนาการผลิตและแปรรูปเส้นใยเฮมพ์ ได้แก่ อัตราส่วน
ผสมเส้นใยเฮมพ์ผสมในเส้นด้ายสำ�หรับผลิตต้นแบบเครือ่ งแต่งกายทหาร การพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นปิดแผลจาก
เส้นใยเฮมพ์จากเศษเหลือในกระบวนการผลิตเส้นด้ายเฮมพ์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นป้องกันเชือ้ แบคทีเรียและการดูดซับน้�ำ ได้ดี
(2) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมอบจากข้าวพันธุท์ อ้ งถิน่ เฮงาะเลอทิญและเล่าทูหยาสำ�หรับเด็กอายุ 1–2 ปี ทีช่ ว่ ยสร้างมูลค่า
แก่พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และ (3) ต้นแบบผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงเพื่อสุขภาพด้วยการเสริมสารสกัดจาก
ธรรมชาติ ไอโซฟลาโวน กาบา และคาเทชิน ซึง่ ตอบโจทย์ดา้ นสุขภาพ และต้นแบบผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิน่ ปากจากน้�ำ มัน
ที่สกัดจากกากกาแฟ เป็นต้น
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แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
มุ่งสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ การพั ฒ นาต่ อ ยอดสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากฐานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ทีม่ คี วามปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับแนวทาง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงที่ส�ำ คัญ และงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน รวม 20 เรื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่สำ�คัญพร้อมส่งมอบให้เกษตรกร
ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง และผลิตภัณฑ์ 9 รายการ ดังนี้
1. วิธกี ารเพาะขยายพันธุพ
์ ชื ท้องถิน่ หายากทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางยาและคุณค่าทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ น้อยหน่าเครือ
เจ้าแตรวงหรือลิลลี่ป่า และมะเขาควาย ซึ่งมีปริมาณในสภาพธรรมชาติลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพาะขยายพันธุ์
สำ�หรับปลูกฟื้นฟู รักษาฐานพันธุกรรมพืชท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย และให้เกิดการใช้ประโยชน์โดยชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
(1) ชุมชนแห่งการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์พชื ท้องถิน่ เป็นแหล่งอาหาร จำ�นวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนป่าเมีย่ งแม่พริก
อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ป่ากล้วย อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ป่าแป๋ อำ�เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
(2) ชุมชนตัวอย่างที่สร้างรายได้จากการปลูกพืชท้องถิ่น 1 ชุมชน ได้แก่ ห้วยน้ำ�กืน อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
และ (3) ชุมชนตัวอย่างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 1 ชุมชน ได้แก่ ห้วยอีคา่ ง อำ�เภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำ�นวนชุมชนตัวอย่าง 5 ชุมชน เพือ่ เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรูส้ �ำ หรับขยายผลการขับเคลือ่ น
กระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สู่ชุมชนเครือข่ายที่มีบริบท
พื้นที่ใกล้เคียงกัน 20 ชุมชน ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ตลอดจนชุมชนสามารถสร้างอาชีพจากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
12 ชนิด นำ�ไปสู่การสร้างรายได้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกว่า 180,375 บาท
3. องค์ความรู้ความหลากหลายของชนิดพันธุ์บุก ในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
และกาญจนบุรี รวม 15 ชนิด แบ่งตามการใช้ประโยชน์เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ (1) บุกที่ใช้หัว เพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรม
ผลิตผงวุ้นบุก ได้แก่ Amorphophallus muelleri (บุกไข่หรือบุกเนื้อทราย) Amorphophallus corrugatus (บุกเขา) และ
Amorphophallus sp. (บุกเนือ้ เหลืองเชียงราย) (2) บุกทีใ่ ช้หวั เป็นอาหารประเภทแป้ง ได้แก่ Amorphophallus koratensis
(บุกโคราช) Amorphophallus yunnanensis (บุกด่าง) และ (3) บุกที่ใช้ต้นอ่อนเป็นอาหาร ได้แก่ กลุ่มบุกคางคก และ
ดอกก้าน โดยปัจจุบนั แหล่งผลิตบุกหลักคือพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงสบเมย แม่สามแลบ จังหวัด
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. องค์ความรู้สารสำ�คัญในเห็ดท้องถิ่นที่มีศักยภาพบนพื้นที่สูง 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 ส่วนสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำ�ตาล
ในเลือด ได้แก่ Butyl Isobutyl Phthalate พบในเห็ดฟาน และกรดอะมิโนจำ�เป็น ได้แก่ Linoleic acid ethyl ester
พบในเห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดฟาน เห็ดหน้าม่อย และเห็ดไข่เหลือง ซึ่งสามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์
เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูงทางด้านเภสัชกรรมและด้านการเกษตรได้
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5. ตำ�รับยาพื้นบ้าน/สมุนไพรกลุ่มโรคสำ�คัญของชุมชนบนพื้นที่สูง 65 เรื่อง โดยจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในรูปแบบ
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สู ญ หาย และง่ า ยต่ อ การสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาสู่ รุ่ น ต่ อ ไป คุ้ ม ครอง
และขึน้ ทะเบียนหมอยาพืน้ บ้าน ตำ�รับยาสมุนไพรพืน้ บ้าน 3 ตำ�รับ คือ ตำ�รับสมุนไพรแก้โรคลม ตำ�รับสมุนไพรรักษานิว่
ตำ�รับสมุนไพรอบตัว และต่อยอดพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับใช้ประโยชน์และสร้างรายได้เสริมแก่ชมุ ชน 7 รายการ
คือ กล้วยอัดเม็ด ลูกประคบ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรขับสารพิษประเภทยาต้ม/ชาชง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร
สังหยูประเภทยาต้ม/ชาชง และลูกประคบน้ำ�  และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สังหยูสำ�หรับ
ขับสารพิษ ซึ่งผ่านการทดสอบในระยะพลีคลินิกและระยะคลินิก
6. พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวหน้าทีม่ สี ว่ นผสมจากน้�ำ มันเมล็ดเฮมพ์ และสูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์กันแดด
ทีม่ สี ว่ นผสมจากน้�ำ มันเมล็ดเฮมพ์ รวมทัง้ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสำ�หรับใช้ในครัวเรือน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาหม่องบาล์ม
สู ต รแก้ ป วดเมื่ อ ย และแก้ แ มลงสั ต ว์ กั ด ต่ อ ย ยื่ น คำ � ขอทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา อนุ สิ ท ธิ บั ต ร 2 รายการ ได้ แ ก่
(1) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบสำ�คัญจากสารสกัดสมุนไพร (สารสกัดคาเทชิน
สารสกัดหญ้าถอดปล้อง) และ (2) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงมือทีม่ สี ว่ นประกอบจากสารสกัดสมุนไพร (สารสกัดหญ้า
ถอดปล้อง น้�ำ มันอาโวคาโด และน้�ำ มันเมล็ดเฮมพ์) ตลอดจนส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ในการนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และได้ทดสอบความพึงพอใจจากผู้บริโภคแล้วให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมบำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายผสมสารคาเทชิน (Men intensive catechins total cream)
และครีมบำ�รุงมือและเล็บ (Hand and nail cream)
7. องค์ความรู้ ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เสื่อมโทรม และการจัดการธาตุอาหารพืช ได้แก่
(1) เทคโนโลยีในการฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในพืน้ ทีป่ ลูกข้าวไร่โดยใช้ถวั่ ลอด ผลผลิตข้าวไร่เพิม่ เป็น 405 กิโลกรัม
ต่อไร่ (2) การจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีตสำ�หรับเมลอนและมะม่วง ตามผลวิเคราะห์ดิน
และปริมาณความต้องการธาตุอาหารพืชในแต่ระยะการเจริญเติบโต โดยเมลอนต้องเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และโบรอน สำ�หรับมะม่วง ปรับค่า pH ของดินและเพิม่ ธาตุอาหาร
ได้แก่ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโบรอน (3) ชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิกและ
แคดเมียม 2 ชนิด ได้แก่ ผักกาดกวางตุง้ และผักชี ทำ�ให้สามารถวางแผนการปลูกโดยหลีกเลีย่ งชนิดพืชผักทีม่ คี วามเสีย่ ง
ในการดูดซับโลหะหนักอาซินิกและแคดเมียมในดิน เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัย และเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
8. ชุมชนตัวอย่างที่ได้รบั การรับรองเป็นชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คาร์บอนต่�ำ อย่างยัง่ ยืน ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แห่ง เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
ปรับวิถกี ารดำ�รงชีวติ และประกอบอาชีพโดยลดการเผาเศษพืช พืน้ ทีเ่ กษตร กองขยะ ลดการปล่อยน้�ำ เสียจากครัวเรือน
ผู้ประกอบการ ปศุสัตว์ ตลอดจนร่วมกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำ�ธรรมชาติ และดินไม่ให้เสื่อมโทรม
ภายใต้การศึกษาและพัฒนาชุมชน 28 ตัวชี้วัด 5 มิติ ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7 กิจกรรม
ของ 17 ชุมชน ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 14 เมื่อเทียบระหว่างระยะก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ส่วนการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพป่าต้นน้ำ�มีคา่ 10,933.83–27,774.38 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีป่ า่ ของทุกชุมชนสามารถดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาได้หมด
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แผนงานวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาวิกฤตบนพื้นที่สูง
ของประเทศ
มุ่งศึกษารูปแบบระบบเกษตรบนพื้นที่สูงที่ดี ที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำ �กัดให้คุ้มค่า รวมทั้งศึกษาวิจัย
การใช้น�ำ้ อย่างประหยัดเพือ่ ป้องกันหรือรองรับภัยแล้งอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกให้กบั กลุม่ เกษตรกร
สำ�หรับการรองรับการเปลี่ยนแปลง การศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงควบคู่
ไปด้วยเพื่อเตรียมการรองรับการปรับตัวของเกษตรกรในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลไก
การบริหารจัดการให้กบั เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู และการวิจยั และพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีก�ำ จัดแมลงกลุม่ Neonicotinoids
ในผลิตผลเกษตร โดยเป็นชุดทดสอบอย่างง่าย เพือ่ ให้ครอบคลุมกลุม่ สารเคมีเกษตรทีม่ กี ารใช้ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในช่วง
ทีม่ ภี ยั แล้งมักจะมีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพชื และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความปลอดภัย
ของผลิตผลเกษตร อันจะนำ�ไปสู่การทำ�การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผล
การดำ�เนินงานวิจัยที่สำ�คัญ ดังนี้
1. รูปแบบระบบเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ทีด่ ที มี่ กี ารใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ �ำ กัดให้คมุ้ ค่า จำ�นวน 9 รูปแบบ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสามารถนำ�ข้อมูลจากการวิจยั /รูปแบบระบบเกษตรทีเ่ หมาะสมในแต่ละพืน้ ทีไ่ ปปรับใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง ที่ ส อดคล้ อ งกับบริบทของพื้นที่
ความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐาน (ไฟฟ้า สัญญาณ Internet/โทรศัพท์) คุณภาพสินค้าเกษตร ความพร้อมของกลุม่ เกษตรกร
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั และอนาคต ได้ตน้ แบบการบริหารจัดการของกลุม่ เกษตรกรในการจำ�หน่ายสินค้า
เกษตรผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ คือ วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเป้า
ทำ�ให้เกษตรกรมีช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สามารถเพิม่ มูลค่าสินค้า
และรายได้มากขึน้ คิดเป็นร้อยละ 10 ในขณะเดียวกันเกษตรกรเกิดการเรียนรู้และทดลองใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
3. พัฒนาต้นแบบชุดทดสอบสารเคมีกำ�จัดแมลงกลุม่ Neonicotinoids ได้แก่ อิมดิ าคลอพริด และอะเซทามิพริด
ซึ่งเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงตรวจพบในผลิตผลเกษตรสูง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลสุขภาพประชาชน
“ไทยแลนด์ 4.0” และมีแผนปรับปรุงประสิทธิภาพต่อเนือ่ งให้เข้าสูม่ าตรฐาน “ASSURED” ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ก่อนนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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การบริหารจัดการงานวิจัย สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เน้นการจัดการองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมจากงานวิจยั ผลักดันการนำ�ผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญา
จากงานวิจัยและจากชุมชนไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยร่วมกับนักวิจัยและนักพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรและกลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลกระทบหลังจากการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน
การวิเคราะห์ ประมวลผล กำ�กับติดตามแผนงานและงบประมาณด้านงานวิจัย และช่วยอำ�นวยการการกำ�กับติดตาม
งานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
1.1 การบริหารจัดการองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั โดยร่วมกับนักวิจยั และ
นักพัฒนานำ�ผลงานวิจยั ไปขับเคลือ่ นการพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู สูเ่ กษตรกรและกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ยกระดับชีวติ และความเป็นอยู่
ของชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำ�นวน 34 เรือ่ ง มีเกษตรกรนำ�ร่องทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ 1,835 ราย และ 5 ชุมชน ในพืน้ ทีข่ องโครงการหลวง 8 แห่ง และ สวพส.
47 แห่ง โดยส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่สูงแก่เกษตรกรนำ�ร่องและขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไป
ซึง่ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพิม่ ความมัน่ คงด้านอาหาร เพิม่ ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
ให้เกษตรกร ประมาณ 14.08 ล้านบาท
ตารางการนำ�ผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากงานวิจยั และจากชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาบนพื้นที่สูง
และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
รายการ
ผลการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง
1) พั น ธุ ์ ข ้ า วท้ อ งถิ่น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง กลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม จ�ำนวน 30 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โภชนาการ โดยกลุม่ วิสาหกิจชุมชน โครงการหลวงวังไผ่ ถ�้ำเวียงแก และสะเนียน จังหวัดน่าน ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่น
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการส�ำหรับบริโภคในครัวเรือน และขายเป็นรายได้เสริม
ทั้งในรูปของข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวบรรจุถุง 1,780,000 บาท
2) วิธี ก ารปลู ก ข้ า วต้ น เดี ย วเพื่อ เกษตรกร 80 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
การคั ด พั น ธุ ์ แ ละผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ และโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน น�ำวิธีการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อคัด
ข้าวท้องถิ่น
และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์ ไปใช้ในฤดูนาปี 2563–2564 ท�ำให้
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี 2563 ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว คิดเป็น
ร้อยละ 48.14 (ตรวจโดยกรมการข้าว) ผลผลิตข้าวนาเพิม่ ขึน้ จาก 522 กิโลกรัมต่อไร่
เป็ น 920 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ และลดต้ น ทุ น การปลู ก ข้ า วจาก 7,825 บาทต่ อ ไร่
เป็น 6,481 บาทต่อไร่ เกษตรกรเกิดรวมกลุม่ ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว แลกเปลีย่ นเมล็ดพันธุ์
ในและนอกชุมชน
3) การปลู ก ข้ า วนาด้ ว ยระบบนา เกษตรกร 82 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
น�้ำน้อย
และโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน น�ำองค์ความรูก้ ารให้นำ�้ แบบนาน�ำ้ น้อย
ไปใช้ปฏิบตั ริ ว่ มกับวิธกี ารคัดและผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วท้องถิน่ ให้บริสทุ ธิ์ ตรงตามพันธุ์
ลดการใช้น�้ำลงร้อยละ 35–38 ลดการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ร้อยละ 75 และลด
การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ ร้อยละ 14 เมือ่ เทียบกับนาน�ำ้ ขัง นอกจากนี้ โรงเรียน
บ้านผาหมอนนิยมไพร (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์) ได้น�ำองค์ความรู้ไปสร้างเป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวจนเก็บเกี่ยวข้าว
ในฤดูท�ำนา ผลผลิตข้าวทีไ่ ด้ ทางโรงเรียนได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องบรรจุถงุ
ในสภาพสุญญากาศจ�ำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ทางโรงเรียน

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ
4) พันธุ์กัญชง (เฮมพ์) THC ต�่ำ
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ผลการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง
เผยแพร่พันธุ์เฮมพ์พร้อมทั้งองค์ความรู้ในการปลูกให้กับเกษตรกร หน่วยงาน
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผู ้ ส นใจ น�ำไปปลู ก เพื่ อ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ และศึ ก ษาวิ จั ย
รวม 351 ราย จ�ำนวน 3,629.24 กิโลกรัม มูลค่า 1,980,594.80 บาท

5) การปลู ก กั ญ ชง (เฮมพ์ ) ภายใต้ ส่งเสริมเกษตรกร 31 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงพบพระ
ระบบควบคุม
ปลูกเฮมพ์ดว้ ยระบบควบคุมเพือ่ ใช้สอยในครัวเรือน 2 ราย 2 ไร่ และเพือ่ การพาณิชย์
29 ราย 180 ไร่ สามารถอนุรักษ์วิถีการท�ำเส้นใยเฮมพ์และสร้างรายได้
6) ระบบการปลู ก พืช ที่ ล ดการเผา เกษตรกร 190 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แห่ง
ในแปลงปลูกข้าวไร่
ใช้ระบบการปลูกข้าวไร่สลับแปลงถั่วนิ้วนางแดง ช่วยลดรอบการปลูกได้จาก 7 ปี
เหลือ 2 ปี สร้างรายได้เพิ่มจากถั่ว เกิดระบบการผลิตข้าวไร่ที่ยั่งยืน
7) การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ เกษตรกร 165 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง
ดินในแปลงข้าวโพดด้วยการปลูก ปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ช่วยลดการเผาเตรียมพื้นที่
เหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว
และสร้างรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว
8) การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกร 125 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง และโครงการ
ในแปลงข้าวนาด้วยระบบการปลูก พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 15 แห่ง ปลูกข้าวและ
พืชหมุนเวียน
หมุนเวียนด้วยถัว่ ช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารและไนโตรเจนหมุนเวียนลงดิน
มากกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว 2.0–2.7 เท่า ท�ำให้ขา้ วนาแตกกอดีและให้ผลผลิต
มากกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว
9) การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของ เกษตรกร 50 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง
ดินในแปลงปลูกข้าวไร่ ด้วยถัว่ ลอด น�ำองค์ความรูเ้ รือ่ งการฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวไร่ โดยใช้ถวั่ ลอด
ไปใช้ เกษตรกรมีความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ช่วยคุมวัชพืช
และรักษาความชุ่มชื้นในดิน ช่วยในการตรึงไนโตรเจนและให้ปุ๋ยกลับคืนสู่ดิน
N 1.35 เปอร์เซ็นต์ P 0.09 เปอร์เซ็นต์ และ K 1.74 เปอร์เซ็นต์ ฝักและเมล็ดถั่ว
สามารถน�ำมาบริโภคได้
10) การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ เกษตรกร 64 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการ
สภาพร่มเงาบนพื้นที่สูง
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น�้ำ
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 16 แห่ง ปลูกกาแฟอราบิก้าใต้ร่มเงา ส่งผลให้ต้นกาแฟ
มีการเจริญเติบโตดี พร้อมส�ำหรับการออกดอกและติดผลเต็มที่ในฤดูกาลถัดไป
11) การแปรรู ป กาแฟอราบิ ก ้ า เพื่อ เกษตรกร 41 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนา
เพิ่มคุณภาพและสร้างรายได้
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่
ของแผ่นดิน 9 แห่ง แปรรูปกาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยทางมูลนิธิโครงการหลวง
มีการเพิม่ ค่าตอบแทนของคุณภาพของกาแฟกะลาเพิม่ ให้กบั กลุม่ เกษตรกร 5 และ
10 บาท
12) การผลิ ต เสาวรสคุ ณ ภาพด้ ว ย เกษตรกร 52 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนา
ต้นกล้าเสาวรสปลอดโรค
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 12 แห่ง น�ำต้นกล้าเสาวรส
ปลอดโรคไปปลูก สามารถเพิม่ คุณภาพผลผลิตได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับต้นที่เป็นโรคไวรัส และมีคุณภาพของผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด
(ผิวผลสม�่ำเสมอ มีผลขนาดใหญ่)

บทสรุปผู้บริหาร

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ
ผลการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง
13) การเก็บเกี่ยวผลอาโวคาโดด้วย เกษตรกร 51 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนา
ดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 13 แห่ง ใช้ความรู้ดัชนี
การเก็บเกี่ยวจากการนับอายุผลตั้งแต่วันที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ
วิธีการสังเกตการเปลีย่ นแปลงลักษณะทางภายนอก เพือ่ ใช้เป็นดัชนีในการเก็บเกีย่ ว
ผลอาโวกาโดที่แก่จัด ให้คุณภาพผลที่ดี ท�ำให้เกิดความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตลดลง และตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
14) การปลู ก องุ ่ น ภายใต้ ร ะบบการ เกษตรกร 44 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการ
จั ด การศั ต รู พืช แบบผสมผสาน พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 14 แห่ง น�ำองค์ความรู้
เพื่อลดการใช้สารเคมี
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไปใช้ในการปลูกองุ่น พบการเข้าท�ำลายราแป้ง
เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ และเพลี้ยแป้งลดลง หรือไม่พบการเข้าท�ำลาย
15) การจั ด การธาตุ อ าหารมะม่ ว ง เกษตรกร 15 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หา
บนพื้นที่สูง
พื้นที่เฉพาะ 2 แห่ง น�ำองค์ความรู้การจัดการธาตุอาหารมะม่วงบนพื้นที่สูงไปใช้
แก้ไขอาการผิดปกติของผลผลิตมะม่วงนวลค�ำ มะม่วงน�้ำดอกไม้ ที่มีอาการเนื้อผล
เป็นเสีย้ น เป็นโพรง และ/หรือเนือ้ เละเป็นวุน้ ซึง่ เกิดจากการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะ
ธาตุแคลเซียม เกษตรกรเกิดการยอมรับวิธีการจัดการธาตุอาหาร ส่งผลให้ผลผลิต
เสียหายลดลง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
16) การจัดการโรคกรีนนิ่ง (Citrus เกษตรกร 10 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หา
Greening) ในส้มบนพื้นที่สูง
พืน้ ทีเ่ ฉพาะผาแดง เรียนรูว้ ธิ กี ารป้องกันก�ำจัดเพลีย้ ไก่แจ้สม้ ซึง่ เป็นพาหะโรคกรีนนิง่
โดยหมัน่ ส�ำรวจแปลง เมือ่ พบการระบาดจึงป้องกันก�ำจัดโดยเร็วด้วยการพ่นสารเคมี
เกษตร ได้แก่ คาร์บาริล ไดเมทไธเอล หรืออิมิดาโคลพริด ตลอดจนศัตรูส้มอื่นๆ
การใช้สารล่อแมลง การวางกับดัก ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกส้ม
บนพื้นที่สูง ลดต้นทุนการผลิต เกิดผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว
17) การปลูกผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง เกษตรกร 96 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น�้ำเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน 13 แห่ง ปลูกผักอินทรีย์ และน�ำความรู้ด้านมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ การป้องกันก�ำจัดโรคและแมลง การท�ำปัจจัยการผลิต การเก็บเกี่ยว และ
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วไปใช้ สามารถผลิตผักอินทรียไ์ ด้ 76.43 ตัน สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 10.87 ล้านบาท
18) การปลูกกระเทียม (พืชหลังนา) เกษตรกร 37 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
โดยใช้ปัจจัยการผลิตอินทรีย์
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 4 แห่ง
น�ำองค์ ค วามรู ้ ก ารปลู ก กระเที ย มอิ น ทรี ย ์ ไ ปใช้ สามารถผลิ ต ผลกระเที ย มสด
เฉลี่ย 878.47 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงสุด 1,786 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีผลผลิต
กระเที ย มเพี ย งพอส�ำหรั บ บริ โ ภคตลอดทั้ ง ปี และสร้ า งรายได้ 66,025 บาท
และมีกระเทียมส�ำหรับท�ำหัวพันธุ์เพื่อปลูกในฤดูปีต่อไป
19) การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง
น�ำองค์ความรู้การปลูกมันเทศญี่ปุ่นไปใช้ตั้งแต่ผลิตยอดพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นจนถึง
การเก็บเกี่ยว ท�ำให้เพิ่มพืชทางเลือกและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร 9 ราย
จ�ำหน่ายผลผลิตจ�ำนวน 3,130 กิโลกรัม รายได้ 43,364 บาท
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รายการ
ผลการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง
20) กระบวนการจั ด การหลั ง การ เกษตรกร 37 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการ
เก็บเกี่ยวพืชผักที่ลดการสูญเสีย พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 6 แห่ง น�ำวิธกี ารจัดการ
ของผลิตผล
หลังการเก็บเกีย่ วพืชผักไปปรับใช้กบั บริบทของพืน้ ที่ เพือ่ ลดการสูญเสียของผลิตผล
พืชผัก 13 ชนิด ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่นมินิ แตงหอมตาข่ายเนื้อส้ม
หน่อไม้ฝรั่ง พริกหวานสีแดง พริกหวานสีเหลือง มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือเทศ
เชอรี่แดง กะหล�่ำปลี ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว และผักกาดหวาน
ท�ำให้ผลิตผลพืชผักมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
และเพิ่มโอกาสทางการตลาด
21) สารชีวภัณฑ์เกษตรและฟี โรโมน เกษตรกร 247 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการ
ส�ำหรับใช้ ในการผลิตพืชเพื่อลด พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น�้ำ
การใช้สารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน 13 แห่ง ใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด คือ (1) พีพ-ี 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
การน�ำสารชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัยไปใช้แทนสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
22) การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง
เกษตรกร 40 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปางมะโอ ป่าแป๋
สบเมย ดอยปุย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะแม่ระมีด น�ำองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไปประยุกต์ใช้กับบริบท
ของชุมชน ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดการเผาป่า น�้ำผึ้งที่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะ เกษตรกรสามารถผลิต
น�้ำผึ้งได้ 483 กิโลกรัม มีรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำผึ้งโพรง 111,220 บาทต่อปี
23) ไก่กระดูกด�ำสายพันธุ์แท้ส�ำหรับ เกษตรกร 52 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง
การเลี้ยงบนพื้นที่สูง
น�ำไก่กระดูกด�ำสายพันธุแ์ ท้ไปเลีย้ งบนพืน้ ทีส่ งู 1,091 ตัว สามารถสร้างแหล่งอาหาร
โปรตีนในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้เสริม โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีและปางมะโอ 11 ราย มีรายได้เพิ่ม 299,245 บาท
24) รูปแบบคอกส�ำหรับการเลี้ยงหมู เกษตรกร 25 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการ
บ น พื้น ที่ สู ง แ ล ะ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 4 แห่ง เลี้ยงหมูโดยใช้
สิ่งแวดล้อม
รู ป แบบคอก 59 คอก 150 ตั ว สามารถสร้ า งแหล่ ง อาหารโปรตี น ในพื้ น ที่
สร้างรายได้เพิม่ 592,200 บาท และใช้ประโยชน์จากมูลสุกรมาเป็นปุย๋ ส�ำหรับปลูกพืชผัก
25) การปลูกและการจัดการไผ่เพื่อการ เกษตรกร 77 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง
ใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง
น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกไผ่ 13 ชนิด 3,925 ต้น ในรูปแบบ
การปลูกเป็นแปลง แนวเขตพื้นที่ แนวบังลม วนเกษตร และปลูกผสมผสานร่วมกับ
พืชเศรษฐกิจ และต่อยอดส่งเสริมการปลูกภายใต้กลไกธนาคารต้นไม้ มีการตั้งกลุ่ม
เกษตรผู้ผลิตกล้าพันธุ์ไผ่คุณภาพ และเกษตรกร 4 ราย เกิดรายได้จากการจ�ำหน่าย
กล้าไผ่ 8 ชนิด จ�ำนวน 811 ต้น รวม 33,145 บาท
26) การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเสริม เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 แห่ง
แหล่งอาหารชุมชน
น�ำองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น 2 รูปแบบ คือ การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
ในถุงพลาสติก ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดซาง และการเพาะเลีย้ ง
เห็ดไมคอร์ไรซ่าร่วมกับพืชอาศัย ได้แก่ เห็ดตับเต่า และเห็ดเผาะ โดยมีชนิด
พืชอาศัย ได้แก่ มะนาว ส้มโอ หว้า มะกอกน�้ำ  กระท้อน ผักเฮือด และยางนา
ท�ำให้ชมุ ชนมีแหล่งอาหารจากเห็ด เสริมสร้างความมัน่ คงทางอาหารให้กบั ครัวเรือน
มีรายได้เสริม 61,190 บาท

บทสรุปผู้บริหาร
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รายการ
27) การปลูกพืชท้องถิ่นสร้างรายได้

28) การปลู ก และการจั ด การต๋ า ว
เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์

29) การต่ อ ยอดพืช สมุ น ไพรเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

30) ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยส่งมอบ
โครงการหลวงและมี ก ารผลิ ต
เพื่อจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์
31) กระบวนการเรียนรูข้ องเกษตรกร
ด้ า นการปลู ก ไม้ ผ ลทางเลื อ ก
ร่ ว มกั บ ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ ำ
ในชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น

32) กระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไร่
หมุนเวียนเป็นนาขั้นบันไดและป่า
ชุมชนแบบมีสว่ นร่วม (นาแลกป่า)

ผลการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง
เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง
น�ำองค์ ค วามรู ้ ก ารปลู ก พื ช ท้ อ งถิ่ น ที่ ต ลาดมี ค วามต้ อ งการ จ�ำนวน 28 ชนิ ด
ไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมปลูกน�ำร่อง 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
ท�ำให้เกษตรกร มีแหล่งอาหารในครัวเรือน และเกษตรกร 5 ราย เกิดรายได้เพิ่ม
19,185 บาท
เกษตรกร 21 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 6 แห่ง น�ำต้นกล้าต๋าว
ไปปลูกเพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ในชุมชน 1,100 ต้น โดยปลูกเสริมในพื้นที่
ป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน และในพื้นที่ท�ำกินที่มีต้นต๋าวอยู่เดิมแล้ว เกษตรกรสามารถ
จ�ำหน่ายต๋าว 35,000–40,000 บาทต่อปี และเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
เกษตรกร 65 ราย ในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง และโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง 3 แห่ง น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่
“ลูกประคบน�้ำ” สร้างรายได้ 200,000 บาท “ต�ำรับขับสารพิษ” และการปลูกขิง
เป็นวัตถุดบิ พืชสมุนไพร (Product Spec) บนพืน้ ทีส่ งู เป็นการสร้างรายได้เพิม่ ให้ชมุ ชน
ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากงานวิจยั ให้แก่มลู นิธโิ ครงการหลวง เพือ่ ผลิตจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์
จ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฮร์โทนิค ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค ซีซีครีม อาโวคาโด
บอดีออยล์ และไนท์ครีม มูลค่ารวม 325,652.55 บาท และเกษตรกรมีรายได้เสริม
จากการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในรูปวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์
เกษตรกร 18 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะห้วยน�ำ้ เย็นและผีปานเหนือ ได้เรียนรูก้ ารคัดเลือกชนิดพืชตามความเหมาะสม
ของพื้นที่และตลาด การเปลี่ยนยอดพันธุ์และการจัดการสวนไม้ผล วิธีการจัดท�ำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ  ท�ำให้เกษตรกรมีชนิดพืชทางเลือกสร้างรายได้ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เกิดแปลงเรียนรู้การปรับระบบการปลูกข้าวไร่
หมุนเวียนและข้าวโพดเป็นระบบเกษตรผสมผสานร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ 
ด้วยการปลูกไม้ผลและพืชทางเลือกระหว่างแถวไม้ผล การปลูกกาแฟร่วมกับป่า
เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง
เกษตรกร 8 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่เฉพาะบ้านขุนตื่นน้อย ปรับพื้นที่ไร่หมุนเวียนเป็นนาขั้นบันได 24 ไร่ และ
คืนพื้นที่ไร่หมุนเวียนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จ�ำนวน 80 ไร่ เป็นป่าชุมชน ท�ำให้ผลิต
ข้าวได้พอเพียงบริโภค แต่ใช้แรงงานลดลงได้มากกว่าครึ่ง และมีเวลาพอส�ำหรับ
การเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรม รวมทั้งลดการถางป่าและตัดไม้เพื่อปลูกข้าวไร่ได้กว่า
300 ไร่
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รายการ
ผลการใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง
33) การสืบทอดภูมิปัญญาชาติพันธุ์ สวพส. พัฒนารูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำ
กะเหรี่ยงด้านการจัดการทรัพยากร และป่าไม้ (ทีบอ) ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง 3 ชุมชน ได้แก่ (1) บ้านห้วยบง
น�้ำบนพื้นที่สูง
ต�ำบลบ้านจันทร์ อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
วัดจันทร์ (2) บ้านหัวเลา ต�ำบลป่าแป๋ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงป่าแป๋ และ (3) บ้านปิพอ ต�ำบลแม่ตนื่ อ�ำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
เฉพาะขุนตื่นน้อย โดยการถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนกะเหรี่ยง ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ที่ติดตั้งไว้ภายในศูนย์ปกาเกอะญอ
ศึกษาวัดห้วยบง ซึ่งเยาวชนกะเหรี่ยงมีส่วนร่วม ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ ความส�ำคัญของภูมิปัญญาด้านการ
จัดการทรัพยากรน�้ำและป่าไม้ (ทีบอ) อีกทั้งชุมชน เป้าหมายเกิดการตระหนักถึง
คุ ณ ค่ า ของการสื บ ทอดภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสามารถน�ำความรู ้ ไ ปต่ อ ยอด
โดยผสมผสานกับความรูป้ จั จุบนั ในการวางแผนและก�ำหนดกิจกรรมเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
รวมทัง้ การเผยแพร่ความรูก้ ารสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งด้านการจัดการ
ทรัพยากรน�้ำบนพื้นที่สูงแก่บุคคลทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง และวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
34) กระบวนการเสริมสร้างการจัดท�ำ กลุ่มผู้น�ำและคณะกรรมการชุมชนกลุ่มบ้านห้วยน�้ำเย็น หมู่ที่ 1 โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน�้ำเย็น ต�ำบลแม่ตื่น
อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และชุมชนกลุ่มบ้านห้วยต้นตอง หมู่ที่ 7 โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยโป่งพัฒนา
ต�ำบลแม่ทะลบ อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
ความส�ำคัญของแผนพัฒนาชุมชนและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึง
การใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนได้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนการขับเคลือ่ นการนำ�ผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากงานวิจยั และ
จากชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยการหารือร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักพัฒนา และเกษตรกร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 25 เรื่อง ซึ่งมีเป้าหมายคือเกษตรกรนำ�ร่อง จำ�นวน 1,809 ราย
ในพื้นที่ 46 แห่ง
1.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับนักวิจยั วิเคราะห์ คัดเลือกผลงานวิจยั หรือภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด/ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ ยื่นขอจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาใหม่
ที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง 21 รายการ
1.3 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับประเทศและนานาชาติ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 7 เครือข่าย
1.4 ช่วยอำ�นวยการการกำ�กับติดตามงานวิจยั ของคณะอนุกรรมการวิจยั และพัฒนา โดยมีการประชุมและติดตาม
การดำ�เนินงานในพื้นที่ รวม 15 ครั้ง

บทสรุปผู้บริหาร

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Research

2564

HRDI

1
แผนงานที่

า
น
ฒ
ั
พ
ะ
ล
แ
ย
ั
จ
ิ
ว
การ
ง
็
ข
แ
ม
้
ข
เ
ม
า
ว
ค
ง
เพื่อเสริมสร้า

Highland Research and Development Institute
(Public Organization)

ม
ค
ง
ั
ส
ะ
ล
แ
น
ช
ม
ุ
ช
ง
อ
ข
บนพื้นที่สูง

การวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ครอบคลุม
กลุ่มหญิง ชาย และเยาวชน ให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคในการเรียนรู้เพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจของครัวเรือน ด้วยการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในสถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมถึง
การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้วิทยาการปัจจุบัน เพื่อให้ครัวเรือนและชุมชนสามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและดำ�รงชีพบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน 3 เรื่อง

1. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
การส่งเสริมการพัฒนาของ สวพส. ในระยะต่อไปมุง่ เน้นการกระจายการพัฒนาให้ครอบคลุมกลุม่ ประชากรและ
ชุมชนบนพื้นที่สูงเป้าหมายอย่างทั่วถึง ด้วยกลไกเครือข่ายการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่มีการพัฒนาในระดับดีมาก–ดีเยี่ยม จำ�นวน 150 แห่ง อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำ�ให้การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้จึงกลายเป็น
สินทรัพย์ทที่ รงพลังต่อระบบการผลิตทีแ่ ข่งขันได้ การเรียนรูผ้ า่ นกลไกการส่งเสริมอาชีพด้วยการฝึกอบรมและเยีย่ มเยียน
ของนักพัฒนาซึง่ ประจำ�การในพืน้ ที่ อาจไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ทีร่ วดเร็วอาจทำ�ให้กลุม่ คนทีด่ อ้ ยโอกาสยิง่ ถูกกีดกันออกจากการพัฒนา เนือ่ งจากไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางเทคโนโลยีและมีความเหลื่อมล้ำ�ด้านความรู้ดิจิทัล ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงควรมุ่งสู่การสร้างชุมชนและสังคม
แห่งการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต จากผลสัมฤทธิ์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนต้นแบบ
ในพื้นที่
สวพส. รวมถึงการต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาและวิทยาการปัจจุบนั ทีค่ �ำ นึงถึงมิตกิ ารเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ (learn) การเรียนรูส้ งิ่ ทีร่ ู้
ด้วยมุมมองใหม่จากการเติมความรู้ที่จ�ำ เป็นต่อการประกอบอาชีพ (relearn) และการทิ้งความรู้ที่ไม่จ�ำ เป็น (unlearn)
อันจะเป็นการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้�ำ ด้านความรู้ ที่จะทำ�ให้คนที่ยากจนที่สุดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนโครงการหลวง และ (2) ศึกษากระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสำ�รวจข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วนหลัก
สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนโครงการหลวง
1. พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่
ต้นแบบของการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ทีส่ งู มีผลสัมฤทธิเ์ ชิงประจักษ์มากว่า 4 ทศวรรษ
โดยศึกษาในชุมชนกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจำ�นวนประชากรมากที่สุดบนพืน้ ทีส่ งู ด้วยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ตัวอย่าง 143 ราย จาก 6 กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านแม่แฮเหนือ บ้านแม่แฮน้อย บ้านห้วยขมิ้นใน บ้านห้วยขมิ้นนอก
บ้านป่าเกี๊ยะใน และบ้านป่าเกี๊ยะน้อย
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2. ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร
ชาวเขาดีขึ้น เสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรี และความเท่าเทียมในความเป็นคนไทยของราษฎรชาวเขาและ
ราษฎรพื้นที่อื่นๆ แต่ผลการศึกษาครั้งนี้ขอเสนอผลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการหลวงในเรื่องความมั่นคง
ด้านอาหาร สร้างรายได้ รวมถึงบทบาทหญิงชายซึง่ เป็นวาระการพัฒนาในระดับสากล ซึง่ พบว่าหลังเข้าร่วมงานส่งเสริม
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 ครัวเรือนที่มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคยังคงรักษาความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนไว้ได้
ส่วนครัวเรือนทีข่ าดแคลนข้าวโดยภาพรวมมีความมัน่ คงด้านอาหารเพิม่ ขึน้ เช่นกัน มีสถานการณ์การขาดแคลนข้าวลดลง
มีการเข้าถึงแหล่งอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และเนือ้ สัตว์บริโภคได้หลากหลายขึน้ ครัวเรือนตัวอย่างมีรายได้
เพิม่ ขึน้ โดยรายได้ต�่ำ สุดน้อยกว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ รายได้สงู สุด 400,000–450,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่มีรายได้ 100,000–150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น
41 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ สูงกว่าทีร่ ายงานในมูลนิธโิ ครงการหลวง (ม.ป.ป.) ว่าเกษตรกรมีรายได้เฉลีย่ 122,040 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
ทั้งนี้เนื่องจากในรายงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นรายได้เฉพาะส่วนที่จ�ำ หน่ายสินค้าผ่านฝ่ายตลาดโครงการหลวง
แต่จากการสัมภาษณ์เป็นรายได้จริงทัง้ จากการจำ�หน่ายสินค้าผ่านฝ่ายตลาดโครงการหลวง พ่อค้าคนกลาง จำ�หน่ายเอง
การรับจ้าง ค้าขาย ฯลฯ แต่แหล่งทีม่ าหลักของรายได้มาจากภาคการเกษตร ด้านบทบาทหญิงชาย พบว่าผูห้ ญิงมีบทบาท
ในด้านต่างๆ มากขึ้น และชุมชนมีการยอมรับบทบาทผู้หญิงในปัจจุบันมากขึ้นจากการมีสัดส่วนผู้หญิงในตำ�แหน่ง
การเมืองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ผู้หญิงมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็น และตัดสินใจได้มากขึ้น
มีกจิ กรรมในชุมชนทีส่ นับสนุนกลุม่ ผูห้ ญิงมากขึน้ ผูห้ ญิงมีโอกาสได้รบั การศึกษามากขึน้ และมีสว่ นร่วมในการหารายได้
ให้ครอบครัวได้มากขึน้ การเข้าถึงเทคโนโลยี ครัวเรือนมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึน้ และมีการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
ในยุคดิจิทัลมากขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือ (smart phone) ที่นอกเหนือจากการใช้โทรออก/รับสาย
3. ปัจจัยและเงือ่ นไขความสำ�เร็จของการพัฒนาในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ ประกอบด้วย (1) การเลือกพืช/
อาชีพทางเลือก (2) การตลาดที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มความต้องการ (3) การสร้างเกษตรกรผู้นำ�
และกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง (4) การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนหรือการเข้าถึงแหล่งทุนอื่นๆ (5) การตั้งสำ�นักงานในพื้นที่
มีเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมทีม่ คี วามรูแ้ ละสามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ทนั ที เน้นเป้าหมายการทำ�งาน มีการบริหารจัดการ
อย่ า งเป็ น ระบบ กระจายการพั ฒ นาต้ อ งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม (6) การสร้ า งความมี ค วามเชื่ อ มั่ น ความมั่ น ใจ
ความไว้ใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และ (7) การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
4. แหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นที่สูง จำ�นวน 6 ชุมชน ได้แก่ บ้านป่าไผ่ บ้านแม่แฮ
บ้านห้วยขมิน้ บ้านม่อนยะ บ้านห้วยหอย บ้านป่าเกี๊ยะ ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

o

ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อถอดบทเรียน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
แม่แฮ

แผนงานที่ 1
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ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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กิจกรรมที่ 2 การศึกษากระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
1. พืน้ ทีศ่ กึ ษา รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ได้แก่ ผูน้ �ำ ชุมชน
คณะกรรมการชุมชน และนักพัฒนาของ สวพส. ทีป่ ระจำ�การในพืน้ ที่ พบชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ด้วยแผนพัฒนาหมู่บ้านและบูรณาการกับแผนแม่บทชุมชนระดับตำ�บล/อำ�เภอ จำ�นวน 9 ชุมชน ในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 แห่ง ได้แก่ (1) บ้านใหม่ โครงการฯ วังไผ่ (2) บ้านปางบุก โครงการฯ ถ้ำ �เวียงแก
(3) บ้านศรีบุญเรือง โครงการฯ โป่งคำ� (4) บ้านบอน บ้านฝาย บ้านก้อ บ้านนาหมัน บ้านตอง บ้านตองเจริญราษฎร์
โครงการฯ แม่จริม
2. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำ�เร็จของชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
2.1 ปัจจัยพลังภายในชุมชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักของความสำ�เร็จ ประกอบด้วย ความตระหนักของผู้นำ�และ
คณะกรรมการชุมชนเกีย่ วกับความสำ�คัญของแผนพัฒนาชุมชน การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน (ให้ขอ้ มูล ปรึกษาหารือ
วางแผน ปฏิบตั ิ ติดตามตรวจสอบ รับผิดชอบ) การติดตามและปรับปรุงข้อเสนอโครงการกับหน่วยบูรณาการอย่างต่อเนือ่ ง
การจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชนบนฐานข้อมูลและเชิงรุก รวมถึงการจัดการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเรียกใช้งานง่าย
2.2 ปัจจัยภายนอก ช่วยหนุนเสริมความสำ�เร็จ ประกอบด้วย การบูรณาการการจัดทำ�แผนพัฒนาชุมชน
ร่วมกันของหน่วยงานพี่เลี้ยง เช่น สวพส. องค์การบริหารส่วนตำ�บล พัฒนาชุมชน เป็นต้น การสนับสนุนงบประมาณ
โครงการในแผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการเชิดชูชุมชนที่ใช้แผนพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเป็นกำ�ลังใจและตัวอย่างแก่ชุมชนอื่น
3. สถานะการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 9 แห่ง
3.1 ผู้เรียนรู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ พบว่าชุมชนทั้ง 9 แห่ง มีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ พิจารณา
จากครัวเรือนเกษตรกร 552 ครัวเรือน ได้รับการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรผู้นำ� 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาชีพ 48 คน
ด้านสังคม 49 คน และด้านสิ่งแวดล้อม 23 คน การได้รับรางวัลต่างๆ ของชุมชน
3.2 หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จำ�นวน 7 หมวด ได้แก่ การปลูกและ
การจัดการแมลงศัตรูพืช การจัดการคุณภาพผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล การลดความเสี่ยง และการพัฒนาตนเอง โดยแต่ละชุมชนจะมีระดับการเรียนรู้ในแต่ละหมวดที่แตกต่างกัน
3.3 สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ทุกที่และทุกเวลา พบว่าทุกหมู่บ้านมีการเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคม
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ในพื้ น ที่ ทั้ ง เอไอเอส ดี แ ทค และทรู มู ฟ ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นระดั บ มาก–มากที่ สุ ด
โดยมีการซือ้ ขายสินค้า E-Commerce อยูใ่ นระดับปานกลาง การรูเ้ ท่าทัน อยูใ่ นระดับปานกลาง–มาก ผลกระทบดิจทิ ลั
และการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง–มาก
3.4 ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการเรียนรู้เรื่องเดิมแต่ในมุมมองใหม่ อยู่ในระดับมาก

o

ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ชุมชน
และสถานะการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ใน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. รายงานผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแบบโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
2. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายทางสังคมในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 9 แห่ง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนำ�ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ
ไปใช้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นที่สูงและนานาชาติ
2. เกษตรกรในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเกิดความตระหนักรูถ้ งึ ความสำ�คัญของทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ทั้งในระดับเกษตรกรรายย่อย กลุ่ม ชุมชน และเครือข่ายทางสังคม
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง (ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่แฮ)
2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและรองรับ
การเปลีย่ นแปลงบนพื้นที่สูง

2. โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
		 แบบโครงการหลวง
สวพส. ดำ�เนินงานบนหลักการพัฒนาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (area approach) ภายใต้โครงการพัฒนา 44 แห่ง
ครอบคลุม 616 กลุ่มบ้าน ใน 8 จังหวัด ประชากร 256,955 คน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การดำ�เนินงานของ สวพส. ในระยะแรกจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพในภาคการเกษตร โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง การเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบโครงการหลวง และการติดตาม
ให้ค�ำ แนะนำ�ในระดับแปลงของเจ้าหน้าที่ สวพส. อย่างใกล้ชดิ ส่งผลให้เกิดการสร้างผูน้ �ำ เกษตรกรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในสาขาต่างๆ จำ�นวน 862 ราย ในจำ�นวนนีเ้ ป็นผูผ้ า่ นเกณฑ์ smart farmer 455 ราย กำ�ลังพัฒนาสูก่ ารเป็น smart farmer
407 ราย และได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดการด้านการผลิตและตลาดได้ จำ�นวน 98 กลุ่ม แบ่งเป็น
สหกรณ์ 10 แห่ง วิสาหกิจชุมชน 51 กลุ่ม เตรียมสหกรณ์ 8 กลุ่ม และกลุ่มพึ่งพาตนเอง 29 กลุ่ม มีเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกรวม 3,132 ราย (สำ�นักพัฒนา, 2564) การพัฒนาศักยภาพผู้นำ�เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง พึ่งตนได้
จึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะต่อไปของ สวพส. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการต่อยอดงานวิจยั
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขยายการศึกษากระบวนการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัยและชาติพนั ธุ์ ทีเ่ ป็นแบบอย่างของการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนบนฐานความรู้ การศึกษาปัจจัยและเงือ่ นไขความสำ�เร็จของสถาบันเกษตรกรทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
รวมทัง้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนำ�ไปสู่การสร้าง
ผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงทีส่ ามารถก้าวทันเทคโนโลยี รองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต และเป็นหุน้ ส่วนในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผลการดำ�เนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน สรุปได้ดังนี้

แผนงานที่ 1
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ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การศึกษาคุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผูน้ �ำ เกษตรกร 5 ชาติพนั ธุ์ ครอบคลุม 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 17–45 ปี
46–60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 23 แห่ง ได้แก่ กะเหรีย่ งทีโ่ ครงการฯ สบเมย
แม่สามแลบ แม่สอง แม่มะลอ สบโขง แม่แฮหลวง ขุนตืน่ น้อย คนไทยพืน้ เมืองทีโ่ ครงการฯ ป่าแป๋ ห้วยเป้า ปางมะโอ
โป่งคำ� แม่จริม ม้งที่โครงการฯ ดอยปุย ป่ากล้วย ปางหินฝน ขุนสถาน อาข่าที่โครงการฯ วาวี แม่สลอง ห้วยก้างปลา
และเมีย่ นทีโ่ ครงการฯ สะเนียน น้ำ�แป่ง วังไผ่ คลองลาน รวมทัง้ สิน้ 75 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 61 ราย เพศหญิง 14 ราย
มีอายุเฉลี่ย 44 ปี ร้อยละ 39 จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. มีรายได้เฉลี่ย 218,405 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี ผลการประเมินคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้นำ �เกษตรกร ประกอบด้วย มีความรู้ในเรื่องที่ทำ � 
มีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจ มีการจัดการผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม มีความภูมใิ จในความเป็นเกษตรกร และภูมใิ จในการทำ�งานร่วมกับ สวพส.
คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ 4.11 จาก 5 คะแนน อยูใ่ นระดับดี แต่ยงั ต้องการได้รบั การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
ให้ได้มาตรฐานและการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า เกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะนิสัยของการเป็นผู้นำ�  คือ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ เพียรพยายาม สนใจใฝ่รู้ และพัฒนาตน
ตลอดเวลา กระตือรือร้นในการทำ�งาน ลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับความรู้ใหม่ มีความรู้ในเรื่องที่ทำ�อยู่ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลอื่นได้ และภูมิใจในการเป็นผู้นำ�เกษตรกรของ สวพส. ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกร
มีประสบการณ์ในการทำ�งานนอกชุมชนและนำ�ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำ�เกษตรกร
o

ผู้นำ�เกษตรกรในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงในจังหวัด
เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน
และกำ�แพงเพชร

2. การศึกษาปัจจัยและเงือ่ นไขความสำ�เร็จของสถาบันเกษตรกร
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 8 กลุ่ม ได้แก่ (1) สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง
ปางหินฝน จำ�กัด (2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนตำ�บล
ป่าแป๋ (3) วิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ำ�จัน (4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (5) สหกรณ์
การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำ�กัด (6) วิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติปางแดงใน (7) สหกรณ์พฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงพบพระ จำ�กัด และ (8) วิสาหกิจกาแฟดอยลาง
(ปางต้ น เดื่ อ ) มี ปั จ จั ย ที่ นำ � ไปสู่ ค วามสำ � เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ น
การดำ�เนินงานกลุม่ 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในทีเ่ กิดจากแรง
ผลักไปสู่การรวมกลุ่ม ต้องมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาหรือความต้องการ
ของเกษตรกร และอยูบ่ นวิถชี มุ ชน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน
และการทำ�งานเป็นทีมบนฐานทุนท้องถิน่ ปัจจัยภายในทีม่ สี ว่ นในการ
ขับเคลือ่ นธุรกิจ มีองค์ประกอบสำ�คัญ 2 ส่วน คือ คณะกรรมการ ต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ น่าเชื่อถือ เสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก ความคิดก้าวหน้า และมีภาวะความเป็นผูน้ ำ�
กล้าตัดสินใจ พร้อมดำ�เนินการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส
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และสมาชิก ต้องมีความสามัคคีปรองดอง รับฟังข้อคิดเห็นของผูอ้ นื่ ร่วมแก้ไขปัญหา ตระหนักและปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม เสียสละ และคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลกิจการของกลุ่มให้ดำ �เนินไปได้ด้วยดี บนเงื่อนไข
ของการดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่ การทำ�ธุรกิจบนพืน้ ฐานความรู้ ทีท่ กุ คนในกลุม่ รูจ้ กั หน้าที่ เคารพบทบาทซึง่ กันและกัน มีสว่ นร่วม
ในการพัฒนากลุ่ม และขนาดของธุรกิจมีความเหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งการดำ�เนิน
กิจกรรมต้องมีความต่อเนือ่ งและมีชอ่ งทางการตลาดทีช่ ดั เจน โดยพบว่า ปัจจัยภายนอกทีช่ ว่ ยสนับสนุนการทำ�งานกลุม่
ได้แก่ การสนับสนุนของหน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ในด้านความรู้และ
งบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม การมีระบบพี่เลี้ยงคอยติดตามให้คำ�แนะนำ�อย่างใกล้ชิด และนโยบาย
เชิงพืน้ ทีท่ ใี่ ห้ความสำ�คัญต่อการรวมกลุม่ เกษตรกร จะส่งผลต่อความเข้มข้นในการพัฒนากลุม่ และการเชือ่ มโยงเครือข่าย
ด้านการผลิตและการตลาด
3. กระบวนการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรและสถาบันเกษตร จากผลงานวิจัยสามารถกำ�หนดแนวทางการยกระดับ
ศักยภาพเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบแม่นยำ� ตามทักษะการเรียนรู้ของเกษตรกร 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มเกษตรกรที่พร้อม
ปรับเปลี่ยนเมื่อได้รับข้อมูลรอบด้าน (ร้อยละ 37) ที่ครอบคลุมข้อมูลด้านการผลิต การตลาด และผลตอบแทนตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประกอบการตัดสินใจเปรียบเทียบการเกษตรเดิมของครัวเรือนและทางเลือก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วัยทำ�งานอายุ 46–60 ปี ทีม่ ปี ระสบการณ์ทงั้ ในและนอกภาคการเกษตร สามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้มาปรับใช้ในการยกระดับ
เพื่อสร้างรายได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากสิ่งนั้นมาช่วยเสริมการพัฒนา โดยการเรียนรู้ของเกษตรกรเริ่มจาก
การเรียนรูท้ เี่ กิดจากประสบการณ์ ร่วมกับการสอบถามคำ�แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่ การปรับใช้ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการศึกษา
ดูงานและการฝึกอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และ สวพส. ทำ�ให้เกษตรกรมีความรู้มากขึ้น
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ทั้ ง ในชุ ม ชนและข้ า มพื้ น ที่ จะทำ � ให้ เ กษตรกรสามารถเข้ า ถึ ง ความรู้ ไ ด้ ต ลอดเวลาและแหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ ง่ า ยขึ้ น
(2) กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นตัวอย่างความสำ�เร็จ (ร้อยละ 33) ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงอายุ แต่มักจะอยู่ในชุมชน
ทีต่ งั้ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและการคมนาคมขนส่งยากลำ�บาก ทำ�ให้การเข้าถึงความรูม้ จี �ำ กัด การตัดสินใจปรับเปลีย่ นจึงเรียนรู้
จากความสำ�เร็จของคนในชาติพนั ธุเ์ ดียวกัน แนวทางการพัฒนาควรเน้นการสร้างตัวอย่างความสำ�เร็จในชุมชนเพือ่ เป็น
แรงบันดาลใจและแหล่งเรียนรู้ท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School: FFS) และ
(3) กลุม่ เกษตรกรทีม่ ที กั ษะการเรียนรูเ้ ร็ว (ร้อยละ 30) ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ทีม่ ที กั ษะด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
สามารถปรับตัวและยอมรับสิง่ ใหม่ได้งา่ ย กลุม่ คนเหล่านีต้ อ้ งการเสริมความรูเ้ ฉพาะเรือ่ งเพือ่ ยกระดับรายได้ของตนเอง
การเพิ่มทักษะสำ�คัญที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและรองรับความท้าทายในอนาคต โดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและ
การเข้าถึงความรู้ต่างๆ จะช่วยยกระดับให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องได้
ส่วนในการยกระดับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นผูป้ ระกอบการบนพืน้ ทีส่ งู นัน้ ควรมีจดุ เน้นในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลสำ�หรับการค้าแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น E-Commerce และ E-Marketplace
โดยดึงกลุม่ คนรุน่ ใหม่เข้ามาช่วยขับเคลือ่ นการทำ�ธุรกิจออนไลน์ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเครือข่ายเพือ่ เชือ่ มโยงผลผลิต
และการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมีการดำ�เนินงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาคีทงั้ ภาครัฐและเอกชน ในการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็นของกลุม่ เกษตรกร ได้แก่ ทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ
ทักษะการพูดและนำ�เสนอผลงานในทีส่ าธารณะ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การวางแผนผลผลิตและการจัดการตลาด
เป็นต้น
4. กระบวนการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู ในการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชาติพนั ธุ์
บนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ เป็นทุนมนุษย์หนึง่ ของผูน้ �ำ เกษตรกร ได้ขยายผลการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาด้านการจัดการทรัพยากรน้�ำ และ
ป่าไม้ (ทีบอ) ของชุมชนกะเหรีย่ ง ร่วมกับวัดห้วยบง ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวฒ
ั นา
เฉลิมพระเกียรติ โดยการสนับสนุนเยาวชนกะเหรีย่ งทีม่ ที กั ษะด้านศิลปะถ่ายทอดเรือ่ งราวผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ติดตั้งไว้ ณ ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษา วัดห้วยบง ตำ�บลบ้านจันทร์ อำ�เภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง

แผนงานที่ 1
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การเสริ ม ความรู้ ข องมัคคุ เทศก์ท้อ งถิ่นให้สามารถถ่ายทอดเรื่อ งราวทีบอกับผู้ มาเรี ยนรู้ และเผยแพร่ บทความ
ผ่านเว็บไซต์ของ สวพส. อันนำ�ไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
4 กระบวนการ คือ (1) กำ�หนดความรู้ โดยให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกความรู้ที่ควรค่าแก่การสืบทอด (2) แสวงหาความรู้
ด้วยการให้เยาวชนในชุมชนร่วมเป็นผู้รวบรวมและถอดองค์ความรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่น (3) จัดเก็บความรู้ เป็นขั้นตอน
ของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสืบทอดที่เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของชุมชน และ (4) ถ่ายทอดความรู้
ในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ทชี่ มุ ชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย พร้อมใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่
ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงไปสู่สังคมภายนอกเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา
o

วัดห้วยบง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร์ สวพส. และโรงเรียนมัธยม
กัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ในการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญา
ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
และมัคคุเทศก์น้อย

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. กระบวนการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง
คนไทยพื้นเมือง ม้ง อาข่า และเมี่ยน
2. สื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ�  และป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 2 รายการ
คือ ภาพวาดภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรน้ำ�และป่าไม้ของชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูง และบทความออนไลน์
เรื่อง “ทีบอ ภูมิปัญญาการจัดการน้ำ�บนพื้นที่สูงของชุมชนกะเหรี่ยง”
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
สวพส. สามารถนำ�แนวทางการพัฒนาผู้นำ�เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ไปใช้ในการวางแผนกิจกรรมการยกระดับศักยภาพเกษตรกรในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแบบแม่นยำ� ให้สามารถดำ�รงชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และจัดการชุมชนบนฐานความรู้
ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูงได้
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปต่อยอดงานวิจัยที่ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. การทดสอบกระบวนการพัฒนาเกษตรกรที่เหมาะสมกับช่วงวัยและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง คนไทยพื้นเมือง ม้ง
อาข่า และเมี่ยน
2. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้น�ำ เกษตรกรในชาติพันธุ์ลัวะ
ลีซู มูเซอ ไทลื้อ และดาราอั้ง
3. การวิจยั และพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องเกษตรกรและกลุม่ เกษตรกรในการสร้างอาชีพและยกระดับรายได้
ของครัวเรือนบนฐานความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
4. การพัฒนากระบวนการสืบทอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ผลการดำ� เนินงานตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งผลให้ช าวเขา
เลิกปลูกฝิ่นด้วยการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ต้นน้ำ�ของประเทศ ตลอดจนก่อให้เกิด “ต้นแบบของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อย่างยัง่ ยืน” และปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีได้มพี ระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ “สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)
หรือ สวพส.” ดำ�เนินงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้โครงการหลวง
ในการส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตร การพัฒนากลุ่มเกษตรกร การอนุรักษ์ฟ้นื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาได้สง่ ผลให้กลุม่ เกษตรกรแกนนำ�สามารถผลิตอาหารทีเ่ พียงพอสำ�หรับครัวเรือนและมีรายได้
เพิ่มขึ้น ซึ่งผลสำ�เร็จทั้งของมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. ส่วนหนึ่งเกิดจากการให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้บนฐานความรู้
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการรวมกลุ่มเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนที่เข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูงจำ�เป็นต้องอาศัยบทบาทหญิงชาย
ที่เท่าเทียม โดยเฉพาะชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่มีความจำ�เพาะและแตกต่างไปตามแต่ละภูมิสังคม บทบาทสตรี
ในการเข้าร่วมการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ยังไม่ครอบคลุมเนือ่ งจากข้อจำ�กัดของโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และโครงสร้างทางอำ�นาจภายในครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์ในการพัฒนาความมั่นคง
ด้านอาหาร รายได้ ความอยู่ดีมีสุข รวมทั้งบทบาทในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
บนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนามากว่า 5 ทศวรรษจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ จะทำ�ให้ทราบสถานะ บทบาท และโอกาส
ในการยกระดับการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของหญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�
ระหว่างเพศในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู โดยการศึกษาในครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของสตรี
บนพืน้ ทีส่ งู ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและเพือ่ ศึกษาบทบาทสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีด่ �ำ เนินงาน
ของโครงการหลวงและ สวพส. สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 สถานีฯ/ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง สำ�รวจข้อมูลกลุม่ สตรีรว่ มกับหัวหน้าสถานีฯ/ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
39 แห่ง และนำ�ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจากเกณฑ์ 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 ห้วยน้ำ�ขุ่น ผาตั้ง และปังค่า
ครอบคลุม 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ เมี่ยน คนเมือง อาข่า และจีนยูนนาน
1.2 พื้นที่ดำ�เนินงานของ สวพส. ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่าน จำ�นวน 3 แห่ง
ได้แก่ วังไผ่ น้�ำ แป่ง และถ้�ำ เวียงแก ซึง่ เป็นกลุม่ เครือข่ายพืน้ ที่ (Growth Pole) เดียวกันและเป็นกลุม่ พืน้ ทีท่ มี่ ี 5 ชาติพนั ธุ์
ได้แก่ เมี่ยน ขมุ ไทลื้อ ม้ง และคนไทยพื้นเมือง
1.3 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งร่ ว มกั บ หั ว หน้ า สถานี ฯ /ศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวงนำ� ร่ อ ง
นักพัฒนาสังคมในพืน้ ทีศ่ กึ ษานำ�ร่อง นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา หัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าทีโ่ ครงการทีป่ ฏิบตั ิ
งานศึกษานำ�ร่อง ครอบคลุมสตรี 3 กลุม่ คือ (1) สตรีทมี่ รี ายชือ่ เป็นสมาชิกโครงการหลวง/สวพส. หรือมีคนในครอบครัว
เป็นสมาชิกโครงการหลวง และตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น (2) สตรีที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ เช่น หัตถกรรม
แปรรูป ออมทรัพย์ และ (3) สตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดแต่มีความเป็นผู้นำ�ที่โดดเด่น จำ�นวนรวมทั้งสิ้น 1,922 ราย
ประกอบด้วย สถานีฯ/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 1,823 ราย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
จังหวัดน่าน 99 ราย

แผนงานที่ 1

3. โครงการศึกษาบทบาทสตรีชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน
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ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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2. มิตกิ ารประเมินการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ประกอบด้วย
ความมั่นคงด้านอาหาร การประกอบอาชีพ รายได้ (2) ด้านครอบครัว ประกอบด้วย ความรักความอบอุ่นในครอบครัว
การวางแผนอนาคตของครัวเรือน สุขภาพอนามัย การศึกษาบุตร ทีอ่ ยูอ่ าศัย และ (3) ด้านสังคมและชุมชน ประกอบด้วย
การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ การรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับบทบาทสตรี
3. ผลการศึกษาในสถานีฯ/ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง พบว่าสตรีผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มอี ายุ 31–60 ปี (74 เปอร์เซ็นต์)
โดย 65 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการศึกษา ส่วนใหญ่จบชั้นมัธยมศึกษา (44 เปอร์เซ็นต์) และประถมศึกษา (43 เปอร์เซ็นต์)
จากการสัมภาษณ์พบผลในเชิงประจักษ์วา่ คุณภาพชีวติ และบทบาทสตรีในสถานีฯ/ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง โดยภาพรวม
มีการเปลีย่ นแปลงในระดับทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมกับงานพัฒนากับโครงการหลวง โดยด้านเศรษฐกิจครัวเรือน
สตรีมคี วามมัน่ คงด้านอาหารเพิม่ ขึน้ สถานการณ์การขาดแคลนข้าวลดลง สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้หลากหลายมากขึน้
ทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และเนื้อสัตว์บริโภค ครัวเรือนสตรีตัวอย่างมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรายได้ปี พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่
อยูใ่ นช่วง 50,000–150,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ เพิม่ ขึน้ จากก่อนเข้าร่วมงานส่งเสริมทีค่ รัวเรือน
80 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้นอ้ ยกว่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทัง้ นีแ้ หล่งทีม่ าของรายได้สว่ นใหญ่มาจากภาคการเกษตร
ด้านบทบาทและการมีสว่ นร่วม พบว่าสตรีมบี ทบาททีเ่ ท่าเทียมมากขึน้ ในการสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร การประกอบอาชีพ
และรายได้ การพัฒนาหมู่บ้าน ส่วนด้านครอบครัว สตรีมีบทบาทสำ�คัญในการวางแผนอนาคตของครัวเรือน สุขภาพ
อนามัย การศึกษาบุตร และค่าใช้จา่ ยของครัวเรือน นอกจากนีช้ มุ ชนยังมีการยอมรับบทบาทของสตรีมากขึน้ พิจารณาจาก
สัดส่วนของสตรีที่เป็นผู้น�ำ ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน สัดส่วนสตรีในการเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น
สัดส่วนความคิดเห็นของสตรีได้รับการยอมรับ สัดส่วนสตรีที่สามารถทำ�งานนอกบ้านและมีส่วนร่วมในการหารายได้
ของครัวเรือน รวมถึงการมีกิจกรรมในชุมชนสำ�หรับสตรีมากขึ้น เป็นต้น
ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDG) ลำ�ดับที่ 5 เกีย่ วกับความเท่าเทียม
ของหญิงชาย พบความสอดคล้อง 3 เรื่อง ได้แก่ (1) สตรีตัวอย่าง 16 เปอร์เซ็นต์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้นำ�ชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (2) สตรีตัวอย่าง 38 เปอร์เซ็นต์ มีชื่อเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร (3) จำ�นวนผู้ใช้
โทรศัพท์มอื ถือ 1,495 คน โดยในจำ�นวนนีม้ คี นใช้โทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ตโฟน 1,375 คน หรือคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์
และเกือบทัง้ หมดนอกจากการรับสายและโทรออกแล้ว กลุม่ สตรีสว่ นใหญ่ 40 เปอร์เซ็นต์ ยังใช้โทรศัพท์มอื ถือในการเข้าถึง
แหล่งความรู้ ความบันเทิงจากยูทูบ และการเชื่อมโยงสังคมออนไลน์ด้วยเฟซบุ๊ก นอกจากนี้มีการฟังเพลงออนไลน์
18 เปอร์เซ็นต์ การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 17 เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบข้อมูลดินฟ้าอากาศ 9 เปอร์เซ็นต์
การทำ�ธุรกรรมทางการเงิน 7 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการถ่ายรูปและค้าขายออนไลน์ 1 เปอร์เซ็นต์
4. ผลการศึกษาในพืน้ ทีด่ �ำ เนินงานของ สวพส. นำ�ร่อง พบว่าสตรีผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มอี ายุ 31–60 ปี (92 เปอร์เซ็นต์)
โดย 67 เปอร์เซ็นต์ ได้รบั การศึกษา ส่วนใหญ่จบชัน้ ประถมศึกษา (48 เปอร์เซ็นต์) และมัธยมศึกษา (39 เปอร์เซ็นต์)
จากการสัมภาษณ์พบว่าผลการดำ�เนินงานส่งเสริมของ สวพส. ส่งผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ และบทบาทสตรีมกี ารเปลีย่ นแปลง
ทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เทียบกับช่วงก่อนเข้าร่วมกับงานกับ สวพส. โดยด้านเศรษฐกิจครัวเรือน สตรีมีความมั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น
สถานการณ์การขาดแคลนข้าวลดลง สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร
และเนือ้ สัตว์บริโภค ครัวเรือนสตรีตวั อย่างมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยรายได้ปี พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 50,000–150,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ เพิม่ ขึน้ จากก่อนเข้าร่วมงานส่งเสริมทีค่ รัวเรือน 82 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้นอ้ ยกว่า
50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ทัง้ นีแ้ หล่งทีม่ าของรายได้สว่ นใหญ่มาจากภาคการเกษตร ด้านบทบาทและการมีสว่ นร่วม
พบว่าสตรีมบี ทบาททีเ่ ท่าเทียมมากขึน้ ในการสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร การประกอบอาชีพและรายได้ การพัฒนาหมูบ่ า้ น
ส่วนด้านครอบครัวสตรีมบี ทบาทสำ�คัญในการวางแผนอนาคตของครัวเรือน สุขภาพอนามัย การศึกษาบุตร และการออมเงิน
นอกจากนี้ ชุ ม ชนยั ง มี ก ารยอมรั บ บทบาทของสตรี ม ากขึ้ น พิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว นของสตรี ที่ เ ป็ น ผู้ นำ� ชุ ม ชนและ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น สัดส่วนสตรีในการเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น สัดส่วนสตรีทสี่ ามารถทำ�งานนอกบ้าน
และมีสว่ นร่วมในการหารายได้ของครัวเรือน รวมถึงบทบาทของสตรีดา้ นการเป็นผูน้ ำ�ในการดูแลครอบครัว การตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชน และการเลือกประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเองได้มากขึ้น เป็นต้น
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ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDG) ลำ�ดับที่ 5 เกีย่ วกับความเท่าเทียม
ของหญิงชาย พบความสอดคล้อง 3 เรื่อง ได้แก่ (1) สตรีตัวอย่าง 31 เปอร์เซ็นต์ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้นำ�ชุมชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (2) สตรีตัวอย่าง 36 เปอร์เซ็นต์ มีชื่อเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร (3) จำ�นวนผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือ 81 คน โดยในจำ�นวนนี้มีคนใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน 76 คน หรือคิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์
และเกือบทัง้ หมดนอกจากการรับสายและโทรออกแล้ว กลุม่ สตรีสว่ นใหญ่ 36 เปอร์เซ็นต์ ยังใช้โทรศัพท์มอื ถือในการเข้าถึง
แหล่งความรู้ ความบันเทิงจากยูทูบ และการเชื่อมโยงสังคมออนไลน์ด้วยเฟซบุ๊ก นอกจากนี้มีการฟังเพลงออนไลน์
22 เปอร์เซ็นต์ การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 18 เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบข้อมูลดินฟ้าอากาศ 12 เปอร์เซ็นต์
และการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน 6 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับบทบาทสตรีชาติพันธุ์
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐาน (สำ�หรับทุกสถานีฯ/ศูนย์ฯ)
1) การพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สือ่ ออนไลน์ เพือ่ นำ�ความรูม้ าใช้ในการยกระดับ
การผลิตและการตลาดแบบใหม่
2) การพัฒนาทักษะการพูด การนำ�เสนอในที่สาธารณะ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในแปลง
ของตนเองหรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มสตรีที่มีอยู่เดิม
4) การจัดตั้งสภาเครือข่ายสตรีในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อพัฒนาผู้นำ�สตรีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของสตรีหลากหลายทางชาติพันธุ์
5) การส่งเสริมให้เยาวชนสตรีได้รบั ทุนการศึกษาเพือ่ เรียนต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ให้สามารถประกอบอาชีพ
และกลับมาพัฒนาชุมชนตนเองได้
ส่วนที่ 2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของสตรีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ (บางเรื่องในบางสถานีฯ/ศูนย์ฯ)
ด้าน
การเกษตร

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของสตรี
1. การสนับสนุนองค์ความรู้/ทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้
• ด้านการเกษตร เช่น การเพาะเห็ด การลดต้นทุนเรือ่ งอาหารหมู การปลูกพืชชนิดใหม่ การปลูกพืช
		 ที่ใช้น�้ำน้อย การใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกวิธี การแก้ปัญหาเมล็ดข้าวลีบการแก้ปัญหาไส้แดง
		 ในหัวไชเท้า
• การผลิตพืชผักให้มีคุณภาพสม�่ำเสมอ
• การเพาะกล้า การปลูกพืชชนิดใหม่และหลากหลาย
• การขยายพันธุ์ลูกเดือย ฝ้าย
• พืชทางเลือกชนิดใหม่ที่ใช้น�้ำน้อย
การตลาด
2. การสนับสนุนความรู้ระบบตลาดออนไลน์ให้เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นมาท่ อ งเที่ ย ว
เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และเลือกซื้อผลผลิตคุณภาพของชุมชน
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้ การอนุรักษ์และสืบทอดด้านศาสนา
เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
5. การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญา/ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิน่ เช่น อาหาร จักสานพืชท้องถิน่
พืชสมุนไพร การแต่งกาย ฯลฯ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

แผนงานที่ 1
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ด้าน
แปรรูปและ
หัตถกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของสตรี
6. การเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาเครื่องดื่ม (กาแฟ) เช่น การวาดรูปบนกาแฟร้อน
7. การปั ก ผ้ า และลายปั ก ผ้ า การแปรรู ป อาหาร/ขนมจากผลผลิ ต ทางการเกษตร การแต่ ง เวที
การท�ำน�้ำยาล้างจาน การแปรรูปผ้าปักเป็นกระเป๋า เสื้อ อื่นๆ
8. การย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการย้อมสีให้ติดทนนาน การทอผ้าด้วยกี่ การใช้จักรเย็บผ้า
9. การพัฒนางานหัตถกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย/การออกแบบให้ทันยุคสมัย
รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี / เครื่ อ งจั ก รในยกระดั บ สิ น ค้ า หั ต ถกรรม และการตลาดที่ ต ่ อ เนื่ อ ง
ทั้งในโครงการหลวงและตลาดอื่น
10. การสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
11. การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม อาคารแสดงสินค้าหัตถกรรมของกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การแปรรูปสมุนไพร
ผู้สูงอายุ
12. การส่งเสริมอาชีพ/ทางเลือกสร้างรายได้ที่หลากหลายขึ้นและครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น
การเพาะเห็ด งานประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง รวมถึงตลาดรองรับสินค้า
โภชนาการ
13. การสนับสนุนองค์ความรูใ้ นการเข้าถึงแหล่งโปรตีนทางเลือกทีห่ ลากหลาย มีคณ
ุ ภาพ และมีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการ โดยเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้แปรรูปจากวัตถุดิบที่มีในพื้นที่
เครือข่ายการเรียนรู้ 14. การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร และงานศิลปะชีพ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจ
15. การศึกษาดูงานการเกษตรและบทบาทสตรีในพื้นที่ตัวอย่าง
16. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และสินค้าต่างๆ
การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันหรือผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน
สุขอนามัยครัวเรือน 17. การเสริมสร้างความรู้เรื่องการจัดการสุขอนามัยในครัวเรือนและการจัดการขยะ
อื่นๆ
18. การสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
19. การส่งเสริมให้กลุม่ สตรีเข้าถึงแหล่งทุน (ทีไ่ ม่ใช่สนิ เชือ่ ) จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่ ลงทุน
ในการพัฒนาโครงการ/ธุรกิจของกลุ่ม

o

การวางแผนการวิจัย
ร่วมกับหัวหน้าสถานีฯ/
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
รายงานผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ สตรีบนพืน้ ทีส่ งู : กรณีศกึ ษาในสถานีฯ/ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
12 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในจังหวัดน่าน 3 แห่ง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. สามารถนำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการกำ�หนดกลยุทธ์การยกระดับ
บทบาทสตรีในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ดำ�เนินงานของ สวพส. ที่สอดคล้องกับทักษะของกลุ่มสตรีและเป้าหมาย
การพัฒนาของสถานีฯ/ศูนย์ฯ เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบของการส่งเสริมบทบาทหญิงชายที่เท่าเทียม รวมถึงสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรูท้ ไี่ ด้ในปี พ.ศ. 2564 ไปทดสอบกระบวนการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีชาติพนั ธุใ์ นจังหวัดน่าน
ในปี พ.ศ. 2565
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างบทบาทสตรีในพื้นที่โครงการหลวง

แผนงานที่ 1
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การดำ�เนินงานวิจยั ภายใต้แผนงานการวิจยั และพัฒนาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการหลวง เพื่อให้ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตพืชและสัตว์ที่สำ�คัญบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพ การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์แปรรูป และระบบโลจิสติกส์และการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรทีส่ �ำ คัญบนพืน้ ทีส่ งู โดยผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ (1) พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ได้แก่พันธุ์ข้าว 6 พันธุ์
พันธุ์เฮมพ์ 2 พันธุ์ ที่มี THC ต่ำ�  และ CBD สูง และเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ 3 ชนิด (ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว
และกะหล่�ำ ปลี) (2) องค์ความรู/้ เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญ (ข้าว ธัญพืช ผัก ไม้ผล กาแฟ ปศุสตั ว์ ผึง้ )
จำ�นวน 24 เรื่อง และ (3) เครื่องมือเกษตร 1 รายการ และต้นแบบผลิตภัณฑ์และชีวภัณฑ์เกษตรป้องกันกำ�จัดโรคพืช
และวัชพืช จำ�นวน 12 ผลิตภัณฑ์

1. โครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
สวพส. มุ่งศึกษาวิจัยและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากเฮมพ์ทั้งด้านเส้นใย อาหาร เวชสำ�อาง และการแพทย์
โดยมีเป้าหมายให้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือกช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และในระยะทีผ่ า่ นมาได้ศกึ ษารวบรวมเมล็ดพันธุเ์ ฮมพ์ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และได้น�ำ มาทดลองปลูก คัดเลือก
พันธุ์ให้มีสารเสพติดต่ำ�  (Tetrahydrocannabinol: THC) ศึกษาวิจัยด้านการเพาะปลูกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเฮมพ์ ซึง่ เป็นงานวิจยั ต่อเนือ่ งและปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึง่ สวพส. ร่วมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง ได้ทบทวน
แผนการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทั้งด้านเส้นใย เมล็ด และสารสกัดจากช่อดอก (CBD)
เพื่อรองรับการปรับแก้ไขกฎหมาย และให้สามารถพัฒนาเฮมพ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจร ประกอบด้วย
(1) การปรับปรุงพันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ�  และ CBD สูง (2) การแปรรูปเส้นใยเพื่อวิจัย
และพัฒนากระบวนการผลิตเส้นด้ายและเครือ่ งแต่งกายทหารจากเส้นใยเฮมพ์ (3) การผลิตเมล็ดพันธุแ์ ละเมล็ดสำ�หรับ
การบริโภคเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ�  และกระบวนการผลิตเมล็ดเฮมพ์สำ�หรับการบริโภค และ (4) การผลิต
สารสำ�คัญของช่อดอกเพือ่ ให้ได้วธิ กี ารผลิตช่อดอกเฮมพ์ส�ำ หรับระบบการผลิตเฮมพ์ส�ำ หรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์สำ�หรับการใช้ประโยชน์ด้านอาหารและการแพทย์
1.1 กิจกรรมที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ� และ CBD สูง รุ่นที่ 2
ได้คัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ�  และ CBD สูง รุ่นที่ 2 จำ�นวน 27 สายพันธุ์ โดยมีปริมาณ THC
ร้อยละ 0.086–0.588 และมีปริมาณ CBD ร้อยละ 1.788–14.040 สำ�หรับใช้ในการคัดเลือกรุ่นที่ 3 ต่อไป
1.2 กิจกรรมที่ 1.2 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ� และไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง รุ่นที่ 4
ได้คดั เลือกต้นเพศเมียทีม่ ี THC ต่� 
ำ และไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง จำ�นวน 15 สายพันธุ์ โดยมีปริมาณ THC
ร้อยละ 0.061–1.631 ปริมาณ CBD ร้อยละ 1.262–14.265 สัดส่วน CBD:THC ระหว่าง 2–25 เท่า ความสูงระหว่าง
45–250 เซนติเมตร และจำ�นวนวันออกดอก เท่ากับ 45–144 วัน สำ�หรับใช้ปลูกคัดเลือกพันธุ์รุ่นต่อไปในช่วงวันยาว
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o

การปลูกเฮมพ์เพือ่ คัดเลือกพันธุ์
CBD สูง

ต้นแม่พันธุ์และช่อดอก
ของเฮมพ์สายพันธุ์ CBD สูง

2. โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปเส้นใยเฮมพ์
2.1 กิจกรรมที่ 2.1 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายทหาร
1) กระบวนการผลิตต้นแบบเครือ่ งแต่งกายทหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยการผลิตชุดพรางทหารบก โดยการใช้
เส้นใยเฮมพ์ผสมในเส้นด้าย เส้นยืน ขนาด 35/2 ใน 2 อัตราส่วนเฮมพ์ ร้อยละ 20 ± 5 ฝ้าย ร้อยละ 60 ± 5
โพลีเอสเตอร์ ร้อยละ 20 ± 5 เส้นพุ่ง ขนาด 20/1 ใน 2 อัตราส่วนเฮมพ์ ร้อยละ 50 ± 5 และฝ้าย
ร้อยละ 50 ± 5 สามารถนำ�มาทอผ้าและพิมพ์ยอ้ มลายพราง พร้อมตัดเย็บได้เป็นชุดพรางทหารบกได้
โดยมีต้นทุนการผลิตชุดพรางทหารบก ราคา 3,309.15 บาทต่อชุด
2) การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสือ้ ยืดและถุงเท้าทหาร ต้นแบบทีผ่ ลิตได้คณ
ุ ภาพยังไม่ผา่ นมาตรฐาน
ของกรมพลาธิการทหารบก ซึ่งต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมเส้นใยให้มีความยาวเพิ่มขึ้น
2.2 กิจกรรมที่ 2.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปเส้นด้าย
1) การผลิตเส้นด้ายผสมเฮมพ์อุตสาหกรรมขนาดเบอร์ 10 และเบอร์ 20 ที่มีอัตราส่วนผสมเฮมพ์
ร้อยละ 50 ผสมฝ้าย ร้อยละ 50 สามารถผลิตได้ แต่ขนาดเบอร์ 3 และ 5.5 ในอัตราส่วนเฮมพ์ ร้อยละ 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) โดยมีตน้ ทุนการผลิต
ผ้าคลุมไหล่ 1,021.40 บาทต่อผืน

o

o

เสื้ อ เฮมพ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ
จากการแปรรูป
แบบอุตสาหกรรม

ชุดพรางทหารบกพิมพ์
ย้อมลายพรางดิจิตอล
ทหารบก และถุงเท้าทหารบก

แผนงานที่ 2
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3. โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาและพัฒนานำ�ร่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และเมล็ดอาหารของเฮมพ์
3.1 กิจกรรมที่ 3.1 การศึ ก ษาและผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ เ ฮมพ์ THC ต่ำ �  สนั บ สนุ น การวิ จั ย และการส่ ง เสริ ม
จำ�นวน 2 ประเภท คือ เมล็ดพันธุ์คัด และเมล็ดพันธุ์หลัก
1) การผลิตเมล็ดพันธุ์คัด จำ�นวน 8 พันธุ์ อยู่ระหว่างช่วงการออกดอก คาดว่าจะติดเมล็ดในเดือน
กุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ภายในเดือนเมษายน 2565
2) การผลิตเมล็ดพันธุห์ ลักได้รบั ผลผลิตเมล็ดพันธุห์ ลักพันธุ์ RPF2 จำ�นวน 275 กิโลกรัม และพันธุ์ RPF8
จำ�นวน 37 กิโลกรัม รวมปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุห์ ลักทีผ่ ลิตได้ในปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 312 กิโลกรัม
3.2 กิจกรรมที่ 3.2 การศึกษานำ�ร่องกระบวนการผลิตเมล็ดเฮมพ์สำ�หรับใช้ประโยชน์ด้านอาหารในพื้นที่
โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1) การปลูกเพือ่ ผลิตเมล็ดอาหาร เหมาะสมสำ�หรับการปลูกในช่วงฤดูฝน คือ เดือนมิถนุ ายน–กรกฎาคม
ใช้ระบบน้ำ�ฝนในการปลูกพืช
2) พื้นที่ 1 ไร่ เกษตรกรจะปลูกต้นเฮมพ์ได้ประมาณ 3,000 ต้น และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือน
พฤศจิกายน–ธันวาคม
3) ส่วนของเฮมพ์ที่ขายได้ คือ เมล็ด เศษใบ และต้นแห้ง
4) ผลผลิ ต เฉลี่ ย ของน้ำ � หนั ก เมล็ ด 72.76 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ น้ำ � หนั ก เศษใบ 39.79 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
และน้ำ�หนักต้นแห้ง 694.66 กิโลกรัมต่อไร่
5) เมือ่ คิดตามราคาทีเ่ กษตรกรขายส่วนของเฮมพ์ เกษตรกรจะได้ก�ำ ไรต่อไร่ ในกรณีที่ สวพส. สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต จำ�นวน 9,167.84 บาทต่อไร่ และได้กำ�ไรต่อไร่ ในกรณีที่ สวพส. ไม่สนับสนุนปัจจัย
การผลิต จำ�นวน 1,711.79 บาทต่อไร่ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต่ำ�  จึงจำ�เป็นต้องมีเทคโนโลยีช่วยในเรื่อง
การเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ต่อไป

o

o

การจำ�หน่ายเมล็ดพันธุเ์ ฮมพ์
และถ่ายทอดองค์ความรู้
สูส่ าธารณะ

การปลูกเฮมพ์เพื่อผลิต
เมล็ดภายใต้ระบบการควบคุม
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4. โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเฮมพ์สำ�หรับใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์
4.1 กิจกรรมที่ 4.1 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเฮมพ์สำ�หรับใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์
1) กิจกรรมย่อย 4.1.1 การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมสำ�หรับการปลูก
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
• การปักชำ�กิ่งเฮมพ์ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ UD และ CBD3-63-6 เปรียบเทียบความยาวกิ่ง
5 และ 10 เซนติเมตร และความเข้มข้นของสารเร่งรากกลุ่มออกซิน
• การใช้กงิ่ ทีม่ คี วามยาว 10 เซนติเมตร จะมีอตั ราการเจริญเติบโต เช่น น้�ำ หนักของราก และน้�ำ หนัก
ต้นอ่อนมากกว่าการใช้กิ่ง 5 เซนติเมตร ในทุกความเข้มข้นของสารกลุ่มออกซิน ส่วนอัตรา
การรอดของกิ่งปักชำ�สูงสุดแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ โดยพันธุ์ UD ที่ความยาวกิ่ง 10 เซนติเมตร
และสารกลุ่มออกซินเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อัตราการรอด 100 เปอร์เซ็นต์ และ
พันธุ์ CBD3-63-6 ทีค่ วามยาวกิง่ 5 เซนติเมตร และสารกลุม่ ออกซินเข้มข้น 5,000 มิลกิ รัมต่อลิตร
ให้อัตราการรอดสูงสุดเท่ากับ 94 เปอร์เซ็นต์
2) กิจกรรมย่อย 4.1.2 การศึกษาและพัฒนาระบบการปลูกเฮมพ์ ในสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงภายใน
และภายนอกโรงเรือน
• การปลูกเพื่อผลิตช่อดอกเฮมพ์ 3 สายพันธุ์ คือ CD1-Ori-1, CD3-63-3 และ CD5-64-1
• การปลูกในโรงเรือนมีค่าความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม น้ำ�หนักช่อดอกสด สูงกว่าการปลูกนอก
โรงเรือน เท่ากับ 127.3 เซนติเมตร 76.11 กรัม และ 197.55 กรัมต่อตารางเมตร
• สายพันธุ์ CD5-64-1 มีคา่ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุม่ น้�ำ หนักช่อดอกสด และน้�ำ หนักช่อดอกแห้ง
สูงที่สุด เท่ากับ 134.94 เซนติเมตร 101.00 เซนติเมตร 204.72 กรัมต่อตารางเมตร และ
51.84 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำ�ดับ
• สายพันธุ์ CD1-Ori-1 มีจำ�นวนกิ่งหลักเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 14.56 กิ่งต่อต้น
3) กิจกรรมย่อย 4.1.3 การปลูกทดสอบพันธุ์และช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเฮมพ์สำ�หรับ
ใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์
• การปลูกผลผลิตทัง้ ต้นสด ใบ และใบยอด เพือ่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทง้ั เส้นใยและทางการแพทย์
โดยปลูกทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 3 ช่วงเวลา คือ เดือนพฤษภาคม
มิถุนายน และกรกฎาคม
• เดื อนที่ เ หมาะสมที่สุ ด คื อ เดือ นพฤษภาคม และพัน ธุ์ ที่ เ หมาะสมกั บ การปลู ก ในพื้น ที่ ส ถานี
เกษตรหลวงปางดะ ได้แก่ พันธุ์ RPF6 และ RPF7 จะให้ผลผลิตต้นสดมากที่สุด (8.26 ตันต่อไร่
และ 7.62 ตันต่อไร่ ตามลำ�ดับ) แต่อย่างไรก็ตามควรมีการทดสอบซ้ำ�อีกครัง้ ในปีงบประมาณ 2565
เพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองดังกล่าว
• น้�ำ หนักใบยอดสดไม่แตกต่างกันในแต่ละพันธุแ์ ละระหว่างเดือนทีท่ ดสอบ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ น้�ำ หนักสด
ระหว่าง 1.16–1.83 ตันต่อไร่

แผนงานที่ 2
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4.2 กิจกรรมที่ 4.2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการกระตุ้นการออกดอกของเฮมพ์
การเปรียบเทียบเฮมพ์ 3 สายพันธุ์ และการให้แสงไฟสีน้ำ�เงินและสีแดง เพื่อให้เกิดการสะสมปริมาณ
สารสำ�คัญในช่อดอกเฮมพ์ พบว่า
1) การให้แสงสีน้ำ�เงินมีผลทำ�ให้ต้นเฮมพ์มีความสูงมากที่สุดเท่ากับ 125 เซนติเมตร
2) การให้แสงสีแดงหรือไม่ให้แสงเพิม่ มีผลต่อจำ�นวนกิง่ และจำ�นวนช่อดอกเฉลีย่ สูงกว่าการให้แสงสีน�ำ้ เงิน
เท่ากับ 8.11, 8.22 และ 6.45 ตามลำ�ดับ
3) การไม่ให้แสงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของเฮมพ์ทุกพันธุ์มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำ�ต้น น้ำ�หนักช่อดอกสด และ
ช่อดอกแห้งมากสุด แต่อย่างไรก็ตามการปลูกสอบเป็นการปลูกทดสอบในช่วงวันสั้นเท่านั้น จำ�เป็น
ต้องมีการปลูกทดสอบซ้ำ�อีกครั้งในช่วงวันยาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o

o

การขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการปักชำ� 
และการปลูกเฮมพ์
ในและนอกโรงเรือน

การกระตุ้น
การออกดอกของ
เฮมพ์ดว้ ยแสงสีแดง
และแสงสีน้ำ�เงิน

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ� และ CBD สูง รุ่นที่ 2 มีปริมาณ THC ร้อยละ 0.086–0.588 และมีปริมาณ
CBD ร้อยละ 1.788–14.040
2. กระบวนการผลิตต้นแบบเครื่องแต่งกายทหารที่มีคุณภาพ โดยการผลิตชุดพรางทหารบกจากเส้นใยเฮมพ์
ผสมในเส้นด้าย เส้นยืนอัตราส่วนเฮมพ์ ร้อยละ 20 ± 5 และเส้นพุง่ อัตราส่วนเฮมพ์ ร้อยละ 50 ± 5 โดยมีตน้ ทุนการผลิต
ชุดพรางทหารบก ราคา 3,309.15 บาทต่อชุด
3. เทคนิคการขยายพันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมสำ�หรับการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีการปักชำ�กิ่ง
และใช้สารเร่งรากกลุ่มออกซินที่เหมาะสม
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. นักวิจัยสามารถนำ�สายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ CBD สูง 14.040 เปอร์เซ็นต์ ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ�และ
ปลูกทดสอบร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง
2. นักวิจยั นักส่งเสริม และเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวง นำ�สายพันธุเ์ ฮมพ์ทมี่ ปี ริมาณ CBD สูง 14.040 เปอร์เซ็นต์
ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ�และใช้ในการปลูกทดสอบนำ�ร่องการผลิตช่อดอกในพื้นที่มูลนิโครงการหลวง และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (หมายถึง การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดโครงการ/งานวิจัย
การนำ�เสนอผลงานวิจยั การให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม) การพัฒนารูปแบบการจัดเรียนการสอน รวมถึง
การนำ�องค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั ไปตีพมิ พ์สอื่ การเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ
ตำ�รา คู่มือ และบทเรียน เป็นต้น)
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) นำ�สายพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ CBD สูง (14.040 เปอร์เซ็นต์) ไปขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ�ที่เหมาะสม
และใช้ในการปลูกทดสอบนำ�ร่องการผลิตช่อดอกในพืน้ ทีม่ ลู นิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง
2) นำ�องค์ความรู้ด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการเพาะปลูกไปใช้ในการวิจัยต่อยอดร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย ได้แก่
• การทดสอบพันธุ์ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
• การนำ�ร่องส่งเสริมการผลิต 3 ลักษณะ คือ การผลิตเส้นใย การผลิตเมล็ดบริโภค และการผลิตช่อดอก
• ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการใช้ประโยชน์เฮมพ์เชิงอุตสาหกรรม กับ สพว.
สวก. และสถาบันอาหาร
• ร่วมศึกษาวิจยั ต่อยอดพันธุเ์ ฮมพ์ทมี่ ปี ริมาณ CBD สูง (14.040 เปอร์เซ็นต์) กับสถาบันการศึกษาสำ�หรับ
การนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
• ร่วมศึกษาวิจัยต่อยอดพันธุ์เฮมพ์ที่มีกลิ่นเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาสำ �หรับการนำ�ไปใช้
ประโยชน์จากน้ำ�มันหอมระเหย
3) การบรรยายและศึกษาดูงานของผู้สนใจทั่วไป
1.2 การให้บริการวิชาการ
1) การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลเฮมพ์
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (หมายถึง การนำ�ผลงานวิจยั นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์ หรือการสร้างมูลค่าเพิม่
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ นำ � ไปสู่ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ลดต้ น ทุ น การผลิ ต ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
ทำ�ให้เกษตรกรหรือชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น)
3.1 ได้ ส่ ง มอบและจำ � หน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ์ รั บ รองเฮมพ์ แ ละเมล็ ด เฮมพ์ สำ � หรั บ บริ โ ภคให้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ
ตามประกาศของ สวพส. รวมทั้งสิ้น 351 ราย จำ�นวน 3,629.24 กิโลกรัม มูลค่ารวม 1,980,594.80 บาท
3.2 อนุสิทธิบัตรชุดตรวจปริมาณ THC ภาคสนาม (THC test kit) ผ่านการประเมินประสิทธิภาพมาตรฐาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตและจำ�หน่าย
4. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (หมายถึง การนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการนำ�ข้อมูลไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การกำ�หนด/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรือการบริหาร
การประกาศใช้กฎหมาย การกำ�หนดมาตรการ/กฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
แล้วนโยบายนั้นไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์)
4.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชเฮมพ์สู่เชิงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม
4.2 ร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการจัดทำ� (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชเฮมพ์
สู่เชิงพาณิชย์ (พ.ศ. 2566–2570) สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคม
4.3 ร่วมเป็นคณะทำ�งานตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7
4.4 ร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ ชื สกุลแคนนาบิส สำ�นักคุม้ ครอง
พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์

แผนงานที่ 2
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2. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลสำ�คัญบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
		 สภาพภูมิอากาศ
มูลนิธโิ ครงการหลวงและ สวพส. ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ปลูกไม้ผลเพือ่ สร้างรายได้ และปลูกเป็นป่าเพือ่ รักษา
สิ่งแวดล้อม ไม้ผลสำ�คัญที่สร้างรายได้สูงสุด 5 ชนิด ได้แก่ เสาวรส สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด และองุ่น
โดยเฉพาะเสาวรสหวานและองุ่นซึ่งเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทั้งการผลิตและการตลาด เนื่องจากเป็นไม้ผลที่สร้างรายได้
ในระยะสัน้ ให้ผลตอบแทนสูง และมีโอกาสทางการตลาด ซึง่ ปี พ.ศ. 2562 สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 60.10
และ 21.88 ล้านบาท ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของพืช
โดยเฉพาะไม้ผล ที่พบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลิตผล
ดังนัน้ ในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลให้แก่เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู จึงต้องพิจารณาปัจจัยเฉพาะในแต่ละพืน้ ที่ ชนิดและ
พันธุไ์ ม้ผลทีเ่ หมาะสมกับภูมนิ เิ วศ การจัดการพืชโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ทดสอบองุน่ พันธุใ์ หม่จากต่างประเทศ และศึกษาเทคโนโลยีการปลูกองุน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่
สำ�หรับเสาวรส มุง่ วิจยั ต้นแบบการปลูกเสาวรสหวานคุณภาพทีส่ อดคล้องสภาพภูมสิ งั คม และการจัดการศัตรูพชื ในระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีองค์ความรู้ มีความพร้อมที่สามารถรองรับ
การแปรปรวนสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของไม้ผลบนพื้นที่สูงได้ สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. โครงการย่อยที่ 1 การทดสอบพันธุแ์ ละศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุน่ รับประทานสดเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษารูปแบบการปลูกองุ่นที่เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่สูงและมีคุณภาพ (ปีที่ 3)
ศึกษารูปแบบการปลูกจำ�นวน 4 รูปแบบ โดยปลูกองุน่ พันธุ์ Beauty Seedless ในกระบะขนาด 0.8 x 1.2
x 0.3 เมตร กระบะ 4.0 x 1.0 x 0.3 เมตร ถุงเพาะชำ�ขนาด 9 x 16 นิ้ว และปลูกลงดิน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า พบว่าการปลูกองุ่นพันธุ์ 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
ใช้น้ำ�ต่อโรงเรือนมากที่สุดคือ 292,500.00 ลิตร รองลงมาคือการปลูกในถุงเพาะชำ �  และปลูกในกระบะใหญ่
ใช้น�้ำ ต่อโรงเรือน 280,000.00 (น้อยกว่าการปลูกลงดินถึง 12,500.00 ลิตร) และ 236,500.00 ลิตร (น้อยกว่าการปลูกลงดิน
ถึง 56,000.00 ลิตร) ตามลำ�ดับ และการปลูกในกระบะเล็กใช้น้ำ�ต่อโรงเรือนน้อยที่สุดคือ 199,285.41 ลิตร ซึ่งน้อยกว่า
การปลูกลงดินถึง 93,214.29 ลิตร
ตารางแสดงผลของรูปแบบการปลูกองุ่นที่ต่างกันต่อปริมาณการใช้น้ำ�ในโรงเรือนขนาด 6 x 30 เมตร
รูปแบบการ
ปลูก
ดิน
กระบะใหญ่
กระบะเล็ก
ถุงเพาะช�ำ

ต.ค. 62–ก.พ. 63
60,000.00
40,000.00
36,428.57
40,000.00

ปริมาณการใช้น้ำ�ต่อโรงเรือนขนาด 6 x 30 เมตร (ลิตร)
มี.ค.–ก.ค. 63 ส.ค.–ธ.ค. 63 ม.ค. 63–เม.ย. 64
57,500.00
80,000.00
95,000.00
66,500.00
55,000.00
75,000.00
55,714.29
55,714.29
51,428.57
88,000.00
40,000.00
112,000.00

รวม
292,500.00
236,500.00
199,285.71
280,000.00

หมายเหตุ: โรงเรือนขนาด 6 x 30 เมตร เท่ากับ 180 ตารางเมตร ปลูกลงดิน 20 ต้นต่อโรงเรือน กระบะใหญ่ 20 ต้นต่อโรงเรือน กระบะเล็ก
30 ต้นต่อโรงเรือน และถุงเพาะชำ� 360 ต้นต่อโรงเรือน
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1.2 การทดสอบพันธุ์และศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นจากต่างประเทศ
ภายใต้ระบบการปลูกแบบโครงการหลวง (ปีที่ 1)
ทดสอบพันธุ์องุ่นจำ�นวน 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
พบว่าหลังปลูก 7 เดือน (กันยายน 2564) มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำ�ต้นแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยองุน่ พันธุไ์ ชน์มสั แคท และสกาล๊อตตาซีดเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของลำ�ต้นมากสุด 19.34 และ 18.82 มิลลิเมตร ตามลำ�ดับ
o การปลูกองุ่นในกระบะขนาด
2) สถานีเกษตรหลวงปางดะ (650 MSL) ปลูก 18 มีนาคม 2564
4.0 x 1.0 x 0.3 เมตร
พบว่าหลังปลูก 7 เดือน (กันยายน 2564) มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำ�ต้นแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยองุน่ พันธุส์ วีสแซฟไฟร์ ออทัม่ คริปส์ สกาล๊อตตาซีสเลส และไชน์มสั แคท มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำ�ต้น
มากที่สุด 22.20, 22.18, 19.30 และ 18.78 มิลลิเมตร ตามลำ�ดับ
3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ (1,000 MSL) ปลูก 25 มีนาคม 2564 พบว่าหลังปลูก 7 เดือน
(กันยายน 2564) มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำ�ต้นแตกต่างกันทางสถิติ โดยองุน่ พันธุส์ วีสแซฟไฟร์ และไชน์มสั แคท มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำ�ต้นมากสุด 19.18 และ 16.09 มิลลิเมตร ตามลำ�ดับ อยู่ระหว่างรอกิ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาล
จะตัดแต่งกิ่งเพื่อศึกษาตำ�แหน่งในการตัดแต่งกิ่งต่อไปในปีที่ 2
o

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

2. โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสหวานบนพื้นที่สูงภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 วิจัยรูปแบบการปลูกเสาวรสหวานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
จากการสำ�รวจพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการปลูกเสาวรสหวาน และสัมภาษณ์เกษตรกร ในพืน้ ที่ 3 แห่ง คือ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (800 MSL) แม่สามแลบ (550 MSL) และสบเมย (510 MSL) พบว่ารูปแบบ
การปลูกเสาวรสหวานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้� 
ำ มีแหล่งตลาดเดียวกัน มีรูปแบบ
การปลูกเสาวรสที่เหมือนกันทั้งเรื่องพันธุ์ รูปแบบค้าง และช่วงปลูก เพื่อให้มีผลผลิตส่งตลาดในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน
โดยในปี พ.ศ. 2564 วางแผนการปลูกเดือนเมษายน–พฤษภาคม ใช้ตน้ กล้าเสียบยอดพันธุไ์ ทนุงจากสถานีเกษตรหลวงปางดะ
และเริม่ เก็บผลผลิตในเดือนตุลาคมซึง่ เป็นช่วงปลายฤดูฝน ทำ�ให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตออกไปจำ�หน่ายได้และ
ทำ�ให้ลดการสูญเสียผลผลิตลง 20 เปอร์เซ็นต์

o

การปลูกเสาวรส
โดยใช้ค้างแบบผืน

o

ผลผลิต
ที่ส่งจ�ำหน่ายผ่าน
สหกรณ์แม่สอง

แผนงานที่ 2
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2.2 การวิจัยวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูของเสาวรสด้วยวิธีแบบผสมผสาน
สำ�รวจชนิดและจำ�นวนแมลงศัตรูพชื ทีพ่ บในการปลูกเสาวรสของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน–กันยายน 2564 โดยเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี
คือ ชุดควบคุม (วิธีปฏิบัติของเกษตรกร) กับชุดทดสอบโปรแกรม IPM พบว่าชุดทดสอบโปรแกรม IPM พบโรคและ
แมลงศัตรูพชื น้อยกว่าชุดควบคุม 50 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื ในการ
ปลูกเสาวรสบนพืน้ ทีส่ งู พบว่าแมลงศัตรูพชื มักระบาดในช่วงทีฤ่ ดูรอ้ น พบในสภาพอากาศความชืน้ สูง ไม่มฝี นตก ช่วงเดือน
พฤษภาคม–กรกฎาคม 2564 แมลงที่พบได้แก่ ตั๊กแตน เพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช และเพลี้ยหอย เป็นต้น อุณหภูมิที่เหมาะสม
อยูใ่ นช่วง 22.83–29.03 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์ 80.32–85.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรคพืชทีพ่ บมักพบในช่วงฤดูฝน
สภาพอากาศฝนตกสลับแดดออก ความชื้นสูง ฝนตก–ชุกมาก โรคพืชที่พบได้แก่ โรคไวรัส โรคผลเน่าแอนแทรคโนส
ทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Collectotrichum sp. เป็นต้น อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมอยูใ่ นช่วง 25.59–28.68 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์
77.45–85.55 เปอร์เซ็นต์

ตั๊กแตนกัดต้นกล้า

โรคไวรัส

โรคผลเน่าแอนแทรคโนส

o

แมลงวันทอง

โรคสแคบ

o

เพลี้ยจักจั่น

โปรแกรมวิธีการป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชของเสาวรสบนพื้นที่สูง

ชนิดศัตรูพืชในการปลูก
เสาวรส
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. รูปแบบการปลูกองุ่นที่ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงและมีคุณภาพ 1 รูปแบบ
2. ข้อมูลเบื้องต้นของพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตองุ่นจากต่างประเทศภายใต้ระบบปลูกแบบโครงการหลวง

3. ต้นแบบการปลูกเสาวรสหวานคุณภาพสอดคล้องกับพื้นที่และภูมิสังคม 1 เรื่อง
4. วิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของเสาวรสหวานในที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
เกษตรกรในพืน้ ทีข่ องมูลนิธโิ ครงการหลวง และ สวพส. และผูส้ นใจมีพนั ธุแ์ ละเทคโนโลยีการปลูกองุน่ และเสาวรส
หวานทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ มีความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้ชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู
มีความมั่นคงในการปลูกพืช สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) การทดสอบพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ใหม่แบบประณีตบนพื้นที่สูง
2) การวิจัยและพัฒนาระบบปลูกเสาวรสหวานแบบประณีตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 การนำ�เสนอผลงานวิจัยในประชุมสัมมนาวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส.
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
2.1 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยแก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างน้อย 50 ราย
2.2 การจัดทำ�สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ของ สวพส.

3. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกผักอินทรีย์ ในพื้นที่โครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวงได้มีการพัฒนาและส่งเสริมผักอินทรีย์ เริ่มดำ�เนินงานตั้งแต่ปี 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)
สิ่งที่เป็นข้อจำ�กัดในการปลูกผักอินทรีย์ คือ เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ซึ่งข้อกำ�หนดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เมล็ดพันธุ์และ
ส่วนขยายพันธุ์พืชที่นำ�มาปลูกต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์
พืชจากระบบเกษตรอินทรียไ์ ด้ อนุญาตให้ใช้จากแหล่งทัว่ ไปได้ แต่ตอ้ งไม่มกี ารคลุกสารเคมี ประกอบกับในประเทศไทย
ยังไม่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ในเชิงการค้า แต่จะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ใช้เองและแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ส่งผลให้การขยายผลการพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างช้า ชนิดของผักอินทรีย์ที่มูลนิธิโครงการหลวงส่ ง เสริ ม
ให้มกี ารผลิตยังพบปัญหาขาดเมล็ดพันธุท์ ดี่ ตี ามมาตรฐานอินทรีย์ จำ�นวน 8 ชนิด ได้แก่ กะหล่�ำ ปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว
กะหล่ำ�ปลีหัวใจ เบบี้แครอท แครอท บีทรูท และปวยเหล็ง ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ทำ�การคัดเลือกพืชผัก
ที่มีมูลค่าสูงและไม่มีเมล็ดอินทรีย์จำ�หน่ายในท้องตลาด 4 ชนิด ได้แก่ กะหล่ำ�ปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหัว และ
กะหล่�ำ ปลีหวั ใจ เพือ่ เริม่ ทำ�การปรับปรุงพันธุใ์ ห้ได้พนั ธุท์ ดี่ แี ละเหมาะสมภายใต้ระบบการปลูกแบบอินทรีย์ จนสามารถ
ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงสามารถนำ �เมล็ดพันธุ์ที่ได้
จากผลงานวิจัยไปผลิตขยาย ใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำ�หนด
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ได้ประเมินและคัดเลือกพันธุผ์ กั กาดขาวปลีรนุ่ F4
และผักกาดหัวรุน่ F5 รวมทัง้ ศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพในการชักนำ�การออกดอกของกะหล่�ำ ปลีและกะหล่�ำ ปลีรปู หัวใจ
ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นการศึกษาต่อเนือ่ งเพือ่ ประเมินและคัดเลือกพันธุผ์ กั กาดขาวปลีรนุ่ F4 และ
ผักกาดหัวรุน่ F5 เพือ่ ให้ได้เมล็ดพันธุ์ F5 และ F6 ตามลำ�ดับ รวมทัง้ ศึกษาการเพิม่ ประสิทธิภาพในการชักนำ�การออกดอก
และติดเมล็ดของกะหล่�ำ ปลีและกะหล่ำ�ปลีหัวใจ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ส�ำ หรับใช้ในการปลูก
ผักอินทรีย์ และเกิดความเชือ่ มัน่ ในการปลูกผักอินทรียอ์ นั จะนำ�ไปสูก่ ารทำ�การเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืนต่อไป ดังนั้น
โครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลีและผักกาดหัวภายใต้ระบบอินทรีย์
1.1 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี
1) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
คัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี สำ�หรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น F5 จำ�นวน 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
เป็นพันธุท์ ม่ี แี นวโน้มทีจ่ ะมีอายุการเก็บเกีย่ วทีส่ น้ั เหมาะสำ�หรับใช้ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ เพือ่ หลีกเลีย่ งการแพร่ระบาด
ของโรคและแมลง จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น F5 ได้จำ�นวน 17 กรัม

o

แปลงปรับปรุงพันธุ์
ผักกาดขาวปลี
ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ลักษณะของพันธุ์ผักกาดขาว 14 เบอร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อ–แม่พันธุ์
สำ�หรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น F5
เบอร์
1

รูปพันธุ์

ลักษณะ
เข้าหัวแน่น รูปทรงกระบอก ลักษณะไม่ค่อยสม�่ำเสมอ ไม่มีขนใบ ใบมีสีเขียวอ่อน

2

เข้าหัวแน่น ก้นเล็ก ปลายบาน (Ovate) ลักษณะสม�ำ่ เสมอ ไม่มขี นใบ ใบมีสเี ขียวอ่อน

3

การเข้าหัวแน่นปานกลาง ไม่ทนโรค ไม่มีขนใบ ใบมีสีเขียวอ่อน
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รูปพันธุ์

ลักษณะ
ลักษณะไม่สม�่ำเสมอ 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 ลักษณะไม่สม�่ำเสมอ
ไม่มีขนใบ ใบมีสีเขียวปานกลาง

14

การเข้ า หั ว แน่ น พอดี ต้ น มี ทั้ ง ลั ก ษณะทรงเตี้ ย และยาวเรี ย ว หั ว มี ข นาดเล็ ก
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

การเข้าหัวแน่นพอดี รูปร่างเป็นทรงรี (Broad) ลักษณะค่อนข้างสม�ำ่ เสมอ ไม่มขี นใบ
ใบมีสีเขียวอ่อน

แผนงานที่ 2

เบอร์
4

43

44

เบอร์
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รูปพันธุ์

ลักษณะ
การเข้าหัวแน่นและเร็ว ใบหยิกเล็กน้อย ไม่มีขนใบ ใบมีสีเขียวอ่อน

28

การเข้าหัวแน่นและเร็ว รูปทรงสวย เป็นทรงกระบอก ไม่มีขนใบ ใบมีสีเขียวอ่อน

29

การเข้าหัวแน่นพอดี รูปทรงกระบอกเรียวยาว ไม่มีขนใบ ใบมีสีเขียวอ่อน

2) สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
คัดเลือกพันธุ์ผักกาดขาวปลี สำ�หรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น F5 จำ�นวน 7 เบอร์ ได้แก่
เบอร์ที่ 1, 10, 25, 26, 27, 28 และ 29 จากพันธุ์ทดสอบทั้ง 30 เบอร์ โดยทั้ง 7 เบอร์ เป็นพันธุ์ที่มีแนวโน้มที่จะมีอายุ
การเก็บเกีย่ วทีส่ นั้ ที่ 40 วัน เหมาะสำ�หรับใช้ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ เพือ่ หลีกเลีย่ งการแพร่ระบาดของโรคและแมลง
อีกทั้งยังมีน้ำ�หนักต่อหัวเฉลี่ยสูงทั้งก่อนและหลังการตัดแต่ง จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์
รุ่น F5 ได้จำ�นวน 10 กรัม
1.2 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหัว
1) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
คัดเลือกพันธุ์ผักกาดหัว สำ�หรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่น F6 จำ�นวน 3 เบอร์ โดยคัดเลือกจาก
รุ่น F6 ไว้ทั้งหมด เนื่องจากทั้ง 3 พันธุ์ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน และการกระจายตัวภายในพันธุ์ค่อนข้างน้อย
หากได้รับการปรับปรุงพันธุ์ ลดการกระจายตัว และให้ลักษณะของพันธุ์นิ่งขึ้น จะทำ�ให้ได้พันธุ์สำ�หรับปลูกและส่งเสริม
เกษตรกรที่มีคุณภาพและเหมาะสำ�หรับปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถ
เก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น F6 ได้จำ�นวน 250 กรัม

o

control
45 วัน

1

2
60 วัน

3

ผักกาดหัว 3 พันธุ์
ทดสอบเทียบกับ
พันธุ์การค้า
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2) สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
คัดเลือกพันธุผ์ กั กาดหัว สำ�หรับใช้ในการปรับปรุงพันธุใ์ นรุน่ F6 จำ�นวน 2 เบอร์ ซึง่ เป็นพันธุท์ มี่ อี ายุ
การเก็บเกี่ยวเร็ว มีการกระจายตัวภายในพันธุ์ค่อนข้างน้อย มีขนาดหัวและน้ำ�หนักต่อหัวเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์เบอร์ 1
จากการปรับปรุงพันธุ์คาดว่าจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น F6 ได้จำ�นวน 210 กรัม

การออกดอก
ของผักกาดหัว

2. กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิธีการชักนำ�การออกดอกและติดเมล็ดของกะหล่ำ�ปลีและกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจอินทรีย์
2.1 รวบรวมและปลูกทดสอบพันธุ์กะหล่ำ�ปลีและกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจ
รวบรวมพันธุ์สำ�หรับใช้ทดสอบและเป็นพ่อ–แม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์กะหล่ำ�ปลีและกะหล่ำ�ปลี
รูปหัวใจ จำ�นวน 7 พันธุ์ ได้แก่ Robust 133, Tropic ace, TAKII, ช้าง, Tokita, Known you และ Cape horn โดยพันธุ์
Robust 133, Tropic ace, TAKII และช้าง เป็นพันธุ์กะหล่ำ�ปลี และพันธุ์ Tokita, Known you และ Cape horn
เป็นพันธุ์กะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจ ในการทดสอบ พบว่าพันธุ์ TAKII มีขนาดของหัวและน้ำ�หนักต่อหัวมากที่สุดในส่วนของ
กะหล่ำ�ปลี และพันธุ์ Tokita มีขนาดของหัวและน้ำ�หนักต่อหัวมากที่สุดในส่วนของกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจ
ลักษณะของพันธุ์กะหล่ำ�ปลีและกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจ 7 พันธุ์
พันธุ์
Robust 133

รูปพันธุ์

ลักษณะ
หัวกลมแบน ในสีเขียวหม่น

Tokita

หัวทรงรี (Broad ovate) ใบสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีเหลือง/
เขียวอ่อน

ช้าง

หัวกลมแบน อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างนาน เป็นพันธุ์หนัก
ผิวใบมีสารเคลือบสีขาว ขอบใบหยัก

แผนงานที่ 2
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พันธุ์
Tropic ace

รูปพันธุ์

ลักษณะ
หัวกลมแบน อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว

TAKII

หัวกลมแบน ใบมีสารเคลือบสีขาวค่อนข้างมาก ใบสีเขียวหม่น

Cape horn

หัวทรงรี (Broad ovate) ใบสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีเหลือง/
เขียวอ่อน

Known you

หัวทรงรี (Broad ovate) ใบสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีเหลือง/
เขียวอ่อน

2.2 ศึกษาวิธีการชักนำ�การออกดอกและติดเมล็ดของกะหล่ำ�ปลีและกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจ
ในการชักนำ�การออกดอกของกะหล่�ำ ปลีและกะหล่�ำ ปลีรปู หัวใจ สามารถชักนำ�ได้โดยการใช้อณ
ุ หภูมติ ่ำ� 
(Vernalization) โดยใช้อณ
ุ หภูมทิ ี่ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45–50 วัน โดยในกะหล่�ำ ปลีรปู หัวใจอาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ที่นานกว่านี้ และการใช้ฮอร์โมน GA3 ที่ความเข้มข้น 100 และ 200 ppm ช่วยให้การแทงช่อดอกและการติดดอกเร็ว
และสม่�ำ เสมอมากขึน้ ทำ�ให้กา้ นช่อดอกยืดยาวขึน้ ช่วยให้การผสมเกสรง่ายขึน้ การผสมเกสรในพันธุท์ มี่ กี ารแทงช่อดอก
พบว่าพันธุ์ Tropic ace เกสรตัวผู้ฝ่อ ทำ�ให้ไม่สามารถผสมตัวเองได้ ต้องทำ�การผสมข้ามกับพันธุ์อื่น จากการผลิต
เมล็ดพันธุ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์รวมทั้งหมดได้ จำ�นวน 61.8 กรัม โดยแบ่งเป็นกะหล่ำ�ปลี 59.5 กรัม จาก 6 คู่ผสม
ได้แก่ (1) TAKII x ช้าง (2) ช้าง x TAKII (3) Robust 133 x ช้าง (4) ช้าง x ช้าง (5) TAKII x TAKII (6) Tropic ace x Tropic ace
และกะหล่ำ�ปลีรูปหัวใจ 2.3 กรัม จาก 2 คู่ผสม ได้แก่ Cape horn x Tokita และ Tokita x Tokita

ไม่พ่นสาร
o

พ่น GA3 100 ppm

พ่น GA3 200 ppm

การเปรียบเทียบการแทงช่อดอกของกะหล่ำ�ปลีที่ไม่ได้พ่นสาร พ่น GA3 100 ppm และพ่น GA3 200 ppm
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ลักษณะเกสรเพศ
ผู้เป็นหมันในพันธุ์
Tropic ace (ขวา)
และเกสรเพศผู้
ปกติ (ซ้าย)

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีรุ่น F5
2. เมล็ดพันธุ์ผักกาดหัวรุ่น F6
3. วิธกี ารชักนำ�การแทงช่อดอกของกะหล่�ำ ปลี 1 วิธี
4. เมล็ดพันธุ์กะหล่ำ�ปลีรุ่น F2

ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
เกษตรกรผูป้ ลูกผักอินทรียบ์ นพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)
มีเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์สำ�หรับปลูกเพื่อจำ�หน่าย สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตร
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) นำ�เมล็ดพันธุผ์ กั กาดขาว F5 ผักกาดหัว F6 และกะหล่�ำ ปลี F2 ไปปรับปรุงพันธุใ์ นปีถดั ไป เพือ่ ให้ได้พนั ธุ์
ที่มีลักษณะตรงตามที่ต้องการ มีความสม่ำ�เสมอของพันธุ์มากขึ้น ก่อนนำ�ไปใช้ส่งเสริมเกษตรกร
2) นำ�วิธีการชักนำ�การแทงช่อดอกของกะหล่ำ�ปลีที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้เพื่อชักนำ�การออกดอก
ของกะหล่ำ�ปลีในงานปรับปรุงพันธุ์ในปีต่อไป
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู สามารถนำ�เมล็ดพันธุท์ ไี่ ด้จากการปรับปรุงพันธุ์ ของพืชทัง้ 3 ชนิด (ผักกาดขาว, ผักกาดหัว,
กะหล่ำ�ปลี) ไปใช้ในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองได้

4. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักของกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู มีการปลูกข้าวเพือ่ บริโภคในครัวเรือนมาช้านานนับแต่อดีต
จนเป็นความมั่นคงด้านอาหาร และก่อเกิดเป็นภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวข้องมากมาย รวมทั้งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของข้าวบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าจำ�นวนมาก การปลูกข้าวบนพื้นที่สูงเป็นการทำ�นาปีละครั้งแบบ
อาศัยน้ำ�ฝน ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นหรือพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงปลูกข้าวนา 39 แห่ง ข้าวไร่ 4 แห่ง
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปลูกข้าวนา 24 แห่ง (พื้นที่ 4,262 ไร่) และปลูกข้าวไร่ 17 แห่ง
(พื้นที่ 11,134 ไร่) ปัจจุบันการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบให้ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค ได้แก่
(1) ลดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวนาลงเนือ่ งจากการแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศโดยเฉพาะน้ำ�ฝน (2) พันธุข์ า้ วทีเ่ คยปลูกให้ผลผลิต
ลดลงจากเดิม (3) การระบาดของแมลงบั่วทำ�ให้ผลผลิตข้าวลดลงถึงร้อยละ 40 (4) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ� 
เกิดการชะล้างสูง กักเก็บความชื้นหรือน้�ำ ในดินต่ำ�  (5) ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และ (6) ต้นทุนด้านปัจจัย
การผลิตสูง
พื้นที่สูงของไทยยังถือว่าเป็นแหล่งความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวจึงเป็นโอกาสในการคัดเลือกพันธุ์
ข้าวสำ�หรับบริโภค สามารถเพิ่มมูลค่าแก่พันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อผลิตเป็นอาหารสุขภาพสำ�หรับ
ผู้บริโภค ดังนั้น การวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
จึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญา และมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
และการยอมรับร่วมกัน

แผนงานที่ 2

o
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งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2. เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทนต่อแมลงบั่ว และทนแล้ง
3. เพื่อให้ได้วิธีการและเทคโนโลยีการปลูกข้าวนาที่ประหยัดแรงงานบนพื้นที่สูง
4. เพื่อให้ได้วิธีการและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
5. เพื่อให้ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีสารอาหารสูงจากพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง
สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ในฤดูนาปี พ.ศ. 2564 รวบรวมและปลูกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงในสภาพไร่ (หยอดเมล็ดแห้ง)
และปลูกพันธุ์ข้าวนาท้องถิ่นในสภาพนา (นาดำ�) ประกอบด้วย
• พันธุข์ า้ วนาท้องถิน่ จำ�นวน 195 พันธุ์ (ลักษณะ) แบ่งเป็นพันธุข์ า้ วเจ้า 165 พันธุ์ และพันธุข์ า้ วเหนียว 30 พันธุ์
• พันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่น จำ�นวน 285 พันธุ์ แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า 174 พันธุ์ และพันธุ์ข้าวเหนียว 111 พันธุ์

o

แปลงอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่และ
พันธุ์ข้าวนา ณ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ

2. ปลูกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อทดสอบคุณลักษณะทนต่อสภาพแล้งหรือใช้น้ำ�น้อย จำ�นวน 10 พันธุ์
ได้แก่ ข้าวก่ำ�เจ้า เบี่ยงดาแปะ งาช้าง เบี่ยวกู๋เต็ก เหนียวดำ�  จานซื่อ ฮ่างแปะ และไม่ระบุชื่อ 3 พันธุ์ พบว่าพันธุ์ข้าว
ทดสอบทัง้ 10 พันธุ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุข์ า้ วไร่ (ปลูกในสภาพไร่) จึงมีลกั ษณะทางพืชไร่ทแี่ ตกกอค่อนข้างน้อย (5–9 หน่อ
ต่อกอ) ให้จำ�นวนรวงต่อกอสูงสุด 9 รวงต่อกอ สำ�หรับพันธุ์ก่ำ�เจ้าถือว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด 452 กิโลกรัมต่อไร่
3. ปลูกทดสอบ 3 ระดับพื้นที่ พื้นที่ละ 2 สภาพปลูก คือ สภาพไร่และสภาพนา พื้นที่ทดสอบได้แก่ ห้วยเป้า
หนองเขียว ขุนวาง และป่าเกีย๊ ะใหม่ (บ้านบวกควาย) พันธุข์ า้ วทดสอบประกอบด้วย เล่าทูหยา เจ้าฮ่อ ข้าวก่�ำ เจ้าเปลือกดำ� 
จาคูเนเน จานูเนเน เฮงาะเลอทิญ บือชอมี บือเนอมู และพันธุ์ท้องถิ่น พบว่าในสภาพนา พันธุ์บือเนอมูสามารถปลูก
ที่ระดับความสูงพื้นที่ตั้งแต่ 500–1,200 เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ก่ำ�วังไผ่และจาคูเนเนที่เหมาะสม
ปลูกในสภาพนาระดับความสูง 400–500 เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล สำ�หรับพันธุ์ที่เหมาะสมปลูกในสภาพไร่ทุกระดับ
ความสูงพื้นที่ คือ พันธุ์เล่าทูหยา และข้าวก่ำ�วังไผ่
4. ข้อมูลผลการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของข้าว จำ�นวน 5 พันธุ์ ได้แก่ บือโช บือขาวพล จานูเนเน (เหนียวดำ�)
จาคูเนเน (เจ้าดำ�) และพันธุ์งีกุ๋ง พบว่าพันธุ์ข้าวจาคูเนเน (ข้าวเจ้ามีสีดำ�) มีค่าความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ
สูงถึง 876.29 และมีปริมาณสารแอนโทรไชยานินสูงถึง 6,207 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีปริมาณอะไมโลส 8.99 เปอร์เซ็นต์

o

พันธุ์จาคูเนเน (ข้าวเจ้าดำ�)
ชนเผ่าลีซอ บ้านบวกควาย
(ป่าเกี๊ยะใหม่)
อำ�เภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
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5. ผลการตรวจสอบจำ�นวนเมล็ดพันธุข์ า้ วทัง้ หมด 81 ตัวอย่าง มีตวั อย่างทีผ่ า่ นคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุข์ า้ ว
จำ�นวน 39 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 48.14)
6. ปลูกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่ทนทานต่อแมลงบั่วบนพื้นที่สูง ฤดูนาปี 2564 ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวทดสอบ 7 พันธุ์
ทดสอบ 3 พืน้ ที่ ได้แก่ แม่สะป๊อก (700 MSL) แม่สะเรียง (800 MSL) และเลอตอ (800 MSL) พบว่าทีร่ ะยะ 40 วันหลังปลูก
พื้นที่แม่สะป๊อก แม่สะเรียง และเลอตอ มีการเข้าทำ�ลายของแมลงบั่วที่ร้อยละ 3.03, 0.55 และ 5.75 ตามลำ�ดับ
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำ�  และที่ระยะ 80 วันหลังปลูก ระดับความสูงพื้นที่ 600–800 เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล (พื้นที่
แม่สะป๊อกและเลอตอ) พบการทำ�เข้าทำ�ลายของแมลงบั่วสูงถึงร้อยละ 62–80 ซึ่งพันธุ์ข้าวทดสอบทุกพันธุ์ให้ผลผลิต
ค่อนข้างสูงแม้วา่ จะมีการเข้าทำ�ลายของแมลงบัว่ ได้แก่ พันธุ์ L2 และพันธุบ์ อื แม้ว สำ�หรับระดับความสูง 900–1,000 เมตร
จากระดับน้ำ�ทะเล (พื้นที่แม่สะเรียง) ก็พบการเข้าทำ�ลายของแมลงบั่วสูงเช่นกันถึงร้อยละ 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 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำ�ดับ จากผลผลิตข้าวพันธุบ์ อื ชอมีทที่ ดสอบด้วยวิธกี ารปากล้าต่�ำ กว่าวิธกี ารปักดำ�เนือ่ งมาจาก
ต้นกล้ามีอายุออ่ น (อายุกล้า 20–25 วัน) จึงทำ�ให้ได้รบั ความเสียหายจากการเข้าทำ�ลายของแมลงบัว่ มากกว่ากล้าทีอ่ ายุแก่
(40–50 วัน) สำ�หรับพันธุ์สันป่าตอง 1 พบว่าเมล็ดข้าวของวิธีการปากล้ามีอายุการสุกแก่ล่าช้ากว่าวิธีปักดำ� จึงส่งผลให้
เมล็ดข้าวสุกแก่ไม่พร้อมกัน เมล็ดข้าวของวิธีปากล้ายังเติมเต็มไม่สมบูรณ์หรือยังติดเมล็ดเขียว
ตารางแสดงข้อมูลผลผลิตข้าว แรงงานในการปลูกข้าวด้วยวิธีการปากล้า
พื้นที่ทดสอบ

พันธุ์ข้าว

แม่ทาเหนือ
แม่สะป๊อก
ทุ่งหลวง

สันป่าตอง1
ไก่ป่า
บือเนอมู

จำ�นวนถาดกล้า ระยะเวลาปลูก จำ�นวนแรงงาน
(ถาด)
(นาที)
(คน)
8
30
3
10
50
4
10
30
5

ผลผลิตข้าว
(กิโลกรัมต่อไร่)
586
746
640

8. ปลูกข้าวไร่ทดสอบในแปลงอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ ต่อเนือ่ งปีที่ 4 จำ�นวน 2 พืน้ ที่ ได้แก่ หนองเขียว (พันธุเ์ ล่าทูหยา)
ผาแตก (พันธุบ์ อื แขร่) และพืน้ ทีส่ บเมย ทดสอบปีที่ 1 (พันธุเ์ ล่าทูหยา) พบว่าทัง้ พืน้ ทีห่ นองเขียวและผาแตกทีป่ ลูกข้าวไร่
ซ้ำ�พื้นที่เดิมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ผลผลิตข้าวยังสูงถึง 1,200–1,400 กิโลกรัมต่อไร่ สำ�หรับพื้นที่สบเมยที่ปลูกข้าวไร่
ด้วยวิธีการ cut and fill เป็นปีแรก ให้ผลผลิต 850 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร

พื้นที่ผาแตก

พื้นที่หนองเขียว

พื้นที่สบเมย

แผนงานที่ 2
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9. ต้นแบบเครื่องปลูกข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติแบบ 2 แถว มีประสิทธิภาพการทำ�งานอยู่ที่ร้อยละ 80 สามารถ
จับหรือปลูกต้นกล้าให้นอ้ ยสุดประมาณ 2–3 ต้นต่อจับ ซึง่ เครือ่ งปลูกนีม้ ขี อ้ จำ�กัดในการใช้งาน เช่น กล้าอายุ 40–45 วัน
แปลงนาต้องไม่มีน้ำ�ขังหรือหน้าดินเรียบเพื่อให้เครื่องสไลด์ตามหน้าดินได้ง่าย หากกรณีแปลงนามีน้ำ�ขังอาจจะต้อง
ปรับแต่งเครื่องปลูกให้มีล้อสำ�หรับขับเคลื่อน
10. คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสำ�หรับศึกษาวิจัยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำ�หรับเด็ก 1–2 ปี พบว่า
แป้งข้าวพันธุ์เฮงาะเลอทิญและเล่าทูหยาเหมาะเป็นวัตถุดิบหลัก มีส่วนผสมอื่น เช่น ไข่ไก่ อกไก่ ผักเคล แครอท
หอมหัวใหญ่ 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
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
สำ�หรับเด็ก
อายุ 1–2 ปี
รสเนย

o

ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
สำ�หรับเด็ก
อายุ 1–2 ปี
รสช็อกโกแลต

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. พันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 2 พันธุ์ ได้แก่ จานูเนเน (ข้าวเหนียวดำ�) และจาคูเนเน
(ข้าวเจ้าดำ�)
2. พันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อแมลงบั่วบนพื้นที่สูง 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์บือแม้ว พันธุ์ L2 และพันธุ์ B2
3. วิ ธี ก ารปลู ก ข้ า วนาที่ ป ระหยั ด แรงงานและเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ สู ง คื อ การปลู ก ข้ า วแบบปากล้ า
โดยเพาะเมล็ดข้าวในถาดเพาะขนาด 434 หลุม เมื่อกล้าอายุ 20 วัน นำ�ไปปลูกโดยการปากล้าแบบเป็นแถวเป็นแนว
ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการทิ้งต้นกล้าข้าว (กล้าแก่) หากฝนล่าช้า ประหยัดแรงงานปลูกข้าว และประหยัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว
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4. เครื่องปลูกข้าวแบบกึ่งอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพนาบนพื้นที่สูง ที่มีประสิทธิภาพการทำ�งานร้อยละ 80
ซึ่งมีข้อจำ�กัดในการใช้งาน เช่น กล้าอายุ 40–45 วัน แปลงนาต้องไม่มีน้ำ�ขังหรือหน้าดินเรียบเพื่อให้เครื่องสไลด์
ตามหน้าดินได้ง่าย
5. วิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ำ�บนพื้นที่สูง ด้วยวิธีการ cut and fill เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สามารถปลูกข้าวไร่ซ้ำ�พื้นที่เดิมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว และช่วยลดรอบการหมุนเวียนพื้นที่ปลูกข้าวไร่
6. พันธุ์ข้าวท้องถิ่น (ข้าวไร่/ข้าวนา) ที่มีคุณลักษณะทนแล้ง ได้แก่ พันธุ์ก่ำ�เจ้า และพันธุ์เจ้าฮ่อ
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ในฤดูนาปี พ.ศ. 2564 ได้นำ�พันธุ์ข้าวนาที่คัดเลือกให้ทนทานต่อแมลงบนพื้นที่สูง จำ�นวน 2 พันธุ์ ได้แก่
บือแม้วและบือเจาะ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงเลอตอ ปลูกจำ�นวน 30 ราย พบว่าพันธุข์ า้ ว
ทั้งสองพันธุ์เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร ให้ผลผลิตสูงสุดที่ 426 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
ดังกล่าวไว้เป็นเชื้อพันธุ์สำ�หรับปลูกในฤดูนาปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
2. โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงสบเมย ได้น�ำ องค์ความรูเ้ รือ่ งการลดรอบพืน้ ทีป่ ลูกข้าวไร่ ด้วยวิธกี าร
cut and fill มาใช้ปรับใช้เพือ่ ลดรอบการปลูกข้าวไร่ในฤดูนาปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแรก ข้าวพันธุท์ ดสอบ คือ พันธุเ์ ล่าทูหยา
ให้ผลผลิตข้าวไร่ที่ 850 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นทีพ่ งึ พอใจของเกษตรกร และเกษตรกรเริม่ ให้ความสนใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพืน้ ที่
ปลูกข้าวไร่ให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดมากขึ้น
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) คัดเลือกพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อยกระดับหรือเพิ่มมูลค่าข้าว
2) ทดสอบและคัดเลือกพันธุข์ า้ วนาท้องถิน่ ทีท่ นต่อแมลงบัว่ พืน้ ทีส่ งู ทีค่ วามสูงของพืน้ ทีต่ า่ งกัน
3) ทดสอบและขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อรองรับงานส่งเสริมของเกษตรกร
ในการปลูกและจำ�หน่ายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
4) ทดสอบและคัดเลือกพันธุข์ า้ วท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะทนใช้น้ำ�น้อย เพือ่ รองรับหากเกิดภาวะฝนแล้ง
5) ทดสอบและปรับปรุงเครือ่ งปลูกข้าวแบบกึง่ อัตโนมัตใิ ห้มปี ระสิทธิภาพการทำ�งาน อย่างน้อยร้อยละ 90
ภายใต้ข้อจำ�กัดการทำ�งานของเครื่องปลูก
1.2 การนำ�เสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ
เผยแพร่บทความทางวิชาการผลงานวิจยั ด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของ สวพส. ในช่องทางต่างๆ และนำ�เสนอ
ผลงานวิจัยในการอบรมระดับนานาชาติ เช่น APO
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
2.1 ในฤดูนาปี พ.ศ. 2564 เกษตรกรนำ�องค์ความรู้วิธีการคัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์
ตรงตามพันธุ์ไปปฏิบัติติจริง 13 พื้นที่ 25 ชุมชน เกษตรกรจำ�นวน 80 ราย
2.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่น (ข้าวไร่) ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่
ถ้ำ�เวียงแก และสะเนียน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มจำ�นวน 30 ราย มีการจำ�หน่ายผลผลิตพันธุ์
ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการในรูปของข้าวเปลือก ในรูปข้าวสาร และผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุง สร้างรายได้แก่
เกษตรกรประมาณ 1,780,000 บาท
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5. โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ธัญพืชและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง
การทำ � การเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ อ าศั ย น้ำ � ฝน มี ก ารเพาะปลู ก พื ช ไร่ ห ลากหลายชนิ ด
โดยมีการปลูกข้าวเป็นพืชอาหารหลัก และยังมีการปลูกพืชไร่ชนิดอืน่ ๆ เพือ่ บริโภคและสร้างรายได้ อาทิ ข้าวโพด ถัว่ งา
พืชไร่ส�ำ คัญอีกหนึง่ ชนิดทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวงมีการส่งเสริมปลูกและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร คือ งาหอม หรืองาขีม้ อ้ น
เป็นพืชที่มีน้ำ�มันในเมล็ดอยู่ระหว่าง 27–34 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 ในปริมาณที่สูง
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำ�มันที่ปลูกในประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการรับซื้อ 2.1 ตัน คิดเป็นมูลค่า
185,300 บาท ปัจจุบนั เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ใช้เมล็ดงาหอมพันธุพ์ น้ื เมืองทีม่ คี วามหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากร
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ผลผลิตงาหอมต่ำ�อยู่ระหว่าง 80–100 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเทียบกับผลผลิตงาหอมทางการค้า
ที่ให้ผลผลิตสูงถึง 200–250 กิโลกรัมต่อไร่ จากการคัดเลือกพันธุ์งาหอมระหว่างปี พ.ศ. 2561–2563 พบว่าพันธุ์งาหอม
ที่รวบรวมจากแหล่งปลูกในภาคเหนือตอนบนจำ�นวน 54 สายพันธุ์ สามารถคัดเลือกได้เหลือ 5 สายพันธุ์ โดยใช้เกณฑ์
การคัดเลือกจากผลผลิต น้�ำ หนัก 1,000 เมล็ด ปริมาณและคุณภาพของน้ำ�มัน ในปี พ.ศ. 2564 จึงทำ�การเก็บข้อมูลและ
คัดเลือกต่อเนื่องในรุ่นที่ 3 และทดสอบพันธุ์งาหอมในแปลงร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้ได้สายพันธุ์งาหอมที่มีศักยภาพ
การผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี
นอกจากนี้ พื้นที่สูงของประเทศไทยยังเป็นแหล่งความหลากหลายของพันธุ์พืชไร่ชนิดอื่นๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่
พืชตระกูลถั่วพื้นเมือง ลูกเดือย และข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมือง (ข้าวโพดเทียน) ซึ่งพืชทั้ง 3 ชนิด ถือว่าเป็นพืชอาหาร
ชนิดหนึง่ ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีการใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในครัวเรือน และเก็บรักษาเมล็ดพันธุส์ บื ทอดกันมารุน่ สูร่ นุ่
จึงทำ�ให้เกิดการถดถอยทางพันธุกรรมพืชและสูญพันธุ์ สำ�หรับพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูงเป็นพืชที่มีการใช้ประโยชน์
หลากหลาย เช่น การบริโภคฝักสด เมล็ดแห้ง การใช้ประโยชน์ในการบำ�รุงดิน โดยการปลูกร่วมกันในระบบการปลูก
ข้าวไร่ของชุมชนกะเหรี่ยง นอกจากนี้พืชตระกูลถั่วเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชและมีสารอาหารสำ�คัญ เช่น วิตามิน A, C,
Fe, Zn และ Ca เป็นต้น
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2564 จึงทำ�การทดสอบสายพันธุ์งาหอมในระดับแปลงเกษตรกรเพื่อประเมินศักยภาพพันธุ์
ที่มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมทั้งทำ�การเก็บข้อมูลต่อเนื่องในการปลูกทดสอบถั่วพื้นเมือง
ลูกเดือย และข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมือง ตลอดจนศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
เพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุ์พืชพื้นเมืองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกพันธุ์งาหอมที่มีผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูงในระดับแปลงของเกษตรกร
2. เพื่อสำ�รวจและคัดเลือกถั่วพื้นเมือง และข้าวโพดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
3. เพื่อสำ�รวจและคัดเลือกลูกเดือยบนพื้นที่สูงสำ�หรับใช้ประโยชน์และสร้างรายได้
4. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง
1. กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกพันธุ์งาหอมที่มีผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูงในระดับแปลงของเกษตรกร
การทดลองคัดเลือกพันธุ์งาหอม (งาขี้ม้อน) ใน 5 พื้นที่ ปลูกทดสอบงาหอมจำ�นวน 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
กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ ทัง้ 2 สายพันธุ์ เมือ่ ปลูกในพืน้ ทีข่ องเกษตรกรและมีการดูแลรักษาตามแบบของเกษตรกร จะให้ผลผลิต
น้อยกว่าการปลูกทดลองในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ซึ่งสายพันธุ์ NAN8 และ MH9 ปลูกที่สถานีฯ มีผลผลผลิต
245.24 และ 236.41 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงจะนำ�ไปพิจารณาให้การขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อให้เกษตรกร
มีพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีจำ�นวน 4 สายพันธุ์ คือ งาดอ พันธุ์ CR10 งากลางมีจำ�นวน 2 สายพันธุ์ คือ NAN8 และ
MH9 และงาปี คือ DOA9
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แปลงทดสอบพันธุ์
งาหอม

o

การเก็ บ ตั ว อย่ า ง
งาหอมในแปลง
ของเกษตรกร

2. กิจกรรมที่ 2 การทดสอบและคัดเลือกถั่วพื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เก็บเกี่ยวผลผลิต และบันทึกลักษณะลำ�ต้น ฝัก และลักษณะเมล็ดถั่วพื้นเมือง จำ�นวน 50 สายพันธุ์
ที่รวบรวมได้จากพื้นที่ต่างๆ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน และตาก ผลการจำ �แนก
ชนิดของพืชตระกูลถั่วสามารถจำ�แนกได้ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ Vigna umbellata, Vigna unguiculata, Lablab
purpureus, Psophocarpus tetragonolobus, Pisum sativum, Phaseolus lunatus และ Phaseolus vugaris
จากนั้นนำ�มาปลูกและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา ประกอบด้วย ลักษณะทรงพุ่ม สีลำ�ต้น สีใบ ลักษณะใบ
สี ข้ อ สี ป ล้ อ ง สี ด อก ลั ก ษณะช่ อ ดอก จำ � นวนช่ อ ดอก ลั ก ษณะการติ ด ฝั ก เส้ น ลายบนฝั ก สี ฝั ก ลั ก ษณะฝั ก
ความกว้าง–ยาวฝัก จำ�นวนเมล็ดต่อฝัก สีเมล็ด อายุออกดอก และอายุเก็บเกี่ยว
ข้อมูลทางโภชนาการของเมล็ดถั่วพื้นเมือง
• จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต กากใย พลังงาน ไขมันรวม โปรตีน
และธาตุเหล็ก ผลการวิเคราะห์ พบว่า
• คาร์โบไฮเดรต พบระหว่าง 50.48–62.69 เปอร์เซ็นต์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 57.35 เปอร์เซ็นต์ และพบน้อยทีส่ ดุ
ในตัวอย่าง CM11 และมากที่สุด NAN9
• กากใย (Fiber) พบระหว่าง 9.9–15.57 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.39 เปอร์เซ็นต์ และพบน้อยที่สุด
ในตัวอย่าง TAK7 และมากที่สุด CR5
• พลังงาน (Energy) พบระหว่าง 347.03–361.50 กิโลแคลอรีตอ่ 100 กรัม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 352.40 กิโลแคลอรี
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 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 6.03 เปอร์เซ็นต์ และพบน้อยทีส่ ดุ ในตัวอย่าง
TAK10 และมากทีส่ ดุ NAN9

ลักษณะดอกของถั่ว Vigna umbellata

ลักษณะดอกของถั่ว Vigna unguiculata

แผนงานที่ 2
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3. กิจกรรมที่ 3 การทดสอบคัดเลือกลูกเดือยบนพื้นที่สูงเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างรายได้
ผลผลิตลูกเดือยและองค์ประกอบผลผลิต จำ�นวน 13 สายพันธุ์ พบว่าความสูงต้นมีความสูงเฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง
82.5–155.8 เซนติเมตร สายพันธุ์เดือยขบ (ดำ�) เชียงราย มีความสูงกอสูงที่สุด จำ�นวนต้นต่อกอเฉลี่ย เท่ากับ 5 หน่อ
ต่อกอ สีของแผ่นใบเป็นสีเขียว สีของกาบใบและสีของปล้องเป็นสีแดง มีลักษณะเมล็ด 2 ลักษณะ คือ เปลือกหุ้ม
สีน้ำ�ตาลเข้มและสีน้ำ�ตาลอ่อน ลักษณะเมล็ดลูกเดือยขาวพบมีลักษณะที่หลากหลายที่สุด พบ 4 ลักษณะ เดือยขบดำ�
มีน้ำ�หนักเมล็ดต่อกอมากที่สุด เท่ากับ 139.2 เมล็ดต่อกอ นอกจากนี้น้ำ�หนัก 100 เมล็ด พบระหว่าง 5.10–45.06 กรัม
เดือยขบขาวมีน้ำ�หนักมากที่สุด

ลูกเดือยประดับ

ลูกเดือยขบ

4. กิจกรรมที่ 4 การทดสอบและคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทดสอบและคัดเลือกข้าวโพดข้าวเหนียวพืน้ เมืองทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงในปี พ.ศ. 2564 ซึง่ รวบรวมพันธุ์
จำ�นวน 37 พันธุ์ จากแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และเลย เก็บข้อมูลความสูงและ
สีของเมล็ดข้าวโพด พบว่ามีสีขาว สีครีม สีเหลือง และสีม่วง

o

ข้าวโพดข้าวเหนียว
พื้นเมือง

5. กิจกรรมที่ 5 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช และพืชตระกูลถั่วบนพื้นที่สูง
จากการสำ�รวจตลาด พบว่าปัจจุบนั ความนิยมบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพมีกระแสเพิม่ มากขึน้ มีทงั้ การบริโภค
โปรตีนจากพืช เช่น Plant-Based Protein รวมถึง Plant-Based Diet ทีน่ ยิ มบริโภคอาหารจากพืชเป็นหลัก จึงเป็นโอกาส
ในการพัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
บนพืน้ ทีส่ งู ภายใต้การปลูกและการจัดการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และทางโครงการได้ท�ำ ผลผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ 4 ชนิด
ได้แก่ แครกเกอร์ (เมล็ดเจียและงาขี้ม้อน) ซีเรียลบาร์ (เมล็ดเจียและงาขี้ม้อน) ไอศกรีมธัญพืช และโยเกิร์ตธัญพืช
(รสธรรมชาติ)
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ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ตลาดกลุ่ม
ผู้รักสุขภาพ

1. สายพันธุ์งาหอมที่เตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์ จำ�นวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ งาดอ คือพันธุ์ CR10 งากลาง
จำ�นวน 2 สายพันธุ์ คือ NAN8 และ MH9 งาปี คือ DOA9
2. ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลโภชนาการของลูกเดือย ข้าวโพดข้าวเหนียว และถั่วพื้นเมือง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. สายพันธุ์งาหอมที่เตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์ จำ�นวน 4 สายพันธุ์
2. ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลโภชนาการของลูกเดือย ข้าวโพดข้าวเหนียว และถัว่ พืน้ เมือง เพือ่ ต่อยอดในการคัดเลือก
ในรุ่นต่อไปในปี 2565
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 คือ ข้อมูลลักษณะลำ�ต้น ผลผลิต
และข้อมูลโภชนาการของลูกเดือย ข้าวโพดข้าวเหนียว และถัว่ พืน้ เมือง เพือ่ ต่อยอดในการคัดเลือกในรุน่ ต่อไปในปี 2565
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
การจัดทำ�สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบบทความลงเว็บไซต์ของสถาบันเรื่อง ถั่วบนพื้นที่สูง
สู่อาหารแห่งอนาคต

แผนงานที่ 2
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6. โครงการวิจัยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า
		 โครงการหลวง
กาแฟอราบิก้าเป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นรายได้ การปลูก
และผลิตกาแฟอราบิก้าให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพนั้นเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่มีผลคุณภาพและราคา เช่น สายพันธุ์
ที่ให้รสชาติดี มูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. จึงได้รวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์กาแฟ
ของโครงการหลวงที่ให้ผลผลิตดีและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางการตลาด นอกจากนี้
การปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงเป็นการปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการจัดการ
ระบบเพือ่ ให้กาแฟสามารถเจริญเติบโต มีปริมาณและผลผลิตทีด่ ี รวมถึงมีการจัดการระบบภายในสวนให้เกิดประโยชน์
ในการใช้พื้นที่สูงสุดตามบริบทของชุมชนบนพื้นที่สูง และในปัจจุบันตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าจากกาแฟอราบิก้า
มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จึงต้องมีการวิจยั สารประกอบทีส่ �ำ คัญเพือ่ ใช้ในการผลิตกาแฟเพือ่ สุขภาพ ทัง้ จากสารประกอบ
ทีอ่ ยูใ่ นเมล็ดกาแฟดิบ หรือศึกษาวิธกี ารเพิม่ สารประกอบทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพให้มากขึน้ รวมถึงการสกัดสารประกอบ
ทีม่ ปี ระโยชน์จากส่วนเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปกาแฟเพือ่ นำ�มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
กาแฟของโครงการหลวงให้มากยิง่ ขึน้ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย (1) เพือ่ คัดเลือกสายพันธุก์ าแฟอราบิกา้
คุณภาพของโครงการหลวง (2) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์กาแฟในพื้นที่ความสูงต่างกัน 3 ระดับ
(3) เพือ่ ศึกษาระบบการผลิตกาแฟทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง (4) เพือ่ ศึกษา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงรูปแบบใหม่ เสริมสารสกัดจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยี
การแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ (5) เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารประกอบพันธะเชื่อมจากเมล็ดกาแฟ
อราบิกา้ ดิบโครงการหลวง และ (6) เพือ่ ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้เหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตกาแฟ
ผลการดำ�เนินงานสรุปดังนี้
1. โครงการย่อยที่ 1 การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟคุณภาพและการศึกษาระบบการปลูกกาแฟที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาและคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวง
คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟคุณภาพ ชุดที่ 1 (ปลูกปี 2557) สามารถคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีการเจริญ
เติบโตดี ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพด้านการชิมที่ดีเยี่ยม จำ�นวน 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) จำ�นวน 4 แหล่งพันธุ์ (แม่ลาน้อย ห้วยน้ำ�ขุ่น
ห้วยส้มป่อย และวาวี) พบว่ากาแฟจากแหล่งพันธุ์แม่ลาน้อย (MLN) มีการเจริญเติบโตดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย
33.58 มิลลิเมตร ความสูงเฉลี่ย 142.5 เซนติเมตร และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 155.7 เซนติเมตร และมีน้ำ�หนักผลสด
เฉลี่ยต่อต้นสูงที่สุด 2,428 กรัม ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านรสชาติ พบว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนคุณภาพดีเยี่ยม

o

ตัวอย่างกาแฟผลสด ชุดที่ 2
แหล่งพันธุ์แม่ลาน้อย (MLN)
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1.2 การขึ้นทะเบียนพันธุ์กาแฟอราบิก้าโครงการหลวง จำ�นวน 2 สายพันธุ์
1) สายพันธุ์กาแฟเบอร์ A5 จากแหล่งพันธุ์อ่างขาง
พันธุ์อ่างขาง AK-A5 เป็นกาแฟอราบิก้าในกลุ่มสายพันธุ์ P88 (Progeny 88) ที่เป็นลูกผสมของ
พันธุ์คาทูรา X HDT–CIFC1343 ต้นกำ�เนิดจากประเทศโคลอมเบีย ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่ม R คือมีความต้านทานโรคราสนิม
(Rust resistance) ได้ดีถึง 22 เชื้อสาย จากทั้งหมด 30 เชื้อสาย ขณะเดียวกันก็ต้านทานต่อโรคที่เกิดกับผลกาแฟ
(Coffee Berry Disease: CBD) อันเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum coffeanum นำ�มาปลูกทดสอบที่สถานีวิจัยและ
ศูนย์ฝกึ อบรมการเกษตรทีส่ งู ขุนช่างเคีย่ น และสถานีทดลองเกษตรทีส่ งู หนองหอย ลักษณะประจำ�พันธุท์ างพฤกษศาสตร์
ของพันธุ์โปรจินี 88 (P88) ลักษณะทรงพุ่ม ใบหนากว้าง สีเขียวเข้ม ติดผลดก ผลค่อนข้างใหญ่ มียอดอ่อนสีแดง
มีลกั ษณะทรงต้นทีด่ ี ขนาดเมล็ดกาแฟสารหรือเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee) มีขนาดใหญ่และให้ผลผลิตสูง จากการคัดเลือก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ทดี่ ขี องต้น ผล รวมถึงการให้ผลผลิต ทัง้ หมด 240 ต้น คัดเลือกได้ 37 ต้น ทีม่ กี ารเจริญเติบโตดี
ให้ผลผลิตสูง นำ�มาวิเคราะห์คุณภาพด้านการชิม (Cupping) พบว่าพันธุ์อ่างขาง AK-A5 ผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 2 ปี
ได้ 3,815 กรัม (2560–2561) และมีคุณภาพด้านการชิมที่ดีเยี่ยม 80.00 และ 80.75 ตามลำ�ดับ ตามเกณฑ์ของ
Specialty Coffee Association of America (SCA) (ดังตาราง) ขยายเพิม่ จำ�นวนพันธุอ์ า่ งขาง AK-A5 ด้วยวิธกี ารเพาะเมล็ด
ได้จำ�นวน 1,200 ต้น พบว่ามีความสม่ำ�เสมอและมีความคงตัวของพันธุ์ จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า อาร์พีเอฟ-ซี 3 (RPF-C3)
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟอราบิก้า AK-A5

2) สายพันธุ์เบอร์ A42 จากแหล่งพันธุ์อินทนนท์
สายพั น ธุ์ IN-A42 เป็ น กาแฟอราบิ ก้ า สายพั น ธุ์ ดั้ ง เดิ ม ปลู ก ในสถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท์
โดยนำ�ต้นพันธุม์ าจากสถานีวจิ ยั โครงการหลวงแม่หลอด ต้นแม่พนั ธุม์ ลี กั ษณะทรงพุม่ ใบหนากว้าง สีเขียวเข้ม ติดผลดก
ผลสีแดงเข้ม ขนาดผลค่อนข้างใหญ่ มียอดอ่อนสีแดง เก็บเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์อายุ 12 ปี จากการคัดเลือกลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ที่ดีของต้น ผล รวมถึงการให้ผลผลิต ทั้งหมด 200 ต้น ได้จำ�นวน 33 ต้น ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก
นำ�มาวิเคราะห์คุณภาพทางด้านรสชาติต่อ พบว่าสายพันธุ์ IN-A42 ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 2 ปี 4,030 กรัมต่อต้น
(2560–2561) และคุณภาพด้านการชิม (Cupping) ทีด่ เี ยีย่ ม 80.00 และ 81.75 ตามลำ�ดับ ตามเกณฑ์ของ Specialty Coffee
Association of America (SCA) และขยายพันธุเ์ พิม่ จำ�นวนด้วยวิธกี ารเพาะเมล็ด จำ�นวน 1,200 ต้น พบว่ามีความสม่�ำ เสมอ
และมีความคงตัวของพันธุ์ จึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า อาร์พีเอฟ-ซี 4 (RPF-C4)

แผนงานที่ 2
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1.3 ทดสอบการเจริญเติบโตสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวงที่ระดับความสูงต่างกัน 3 ระดับ
การเจริญเติบโตสายพันธุก์ าแฟคุณภาพโครงการหลวง (ต้นแม่พนั ธุ์ จำ�นวน 5 สายพันธุ)์ ทีร่ ะดับความสูง
ต่างกัน ซึ่งได้แก่ ระดับความสูง 850 เมตร (ต่ำ�) ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง พบว่ากาแฟเบอร์ A42 มีการเจริญเติบโตดีที่สุด
มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำ�ต้นเฉลีย่ 6.89 มิลลิเมตร ความสูงของต้นเฉลีย่ 40.3 เซนติเมตร และความกว้างทรงพุม่ เฉลีย่ 41.6
เซนติเมตร ในระดับความสูง 1,150 เมตร (กลาง) ศูนย์ฯ แม่ปนู หลวง พบว่าต้นกาแฟเบอร์ A58 มีการเจริญเติบโตดีทสี่ ดุ
มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำ�ต้นเฉลี่ย 11.05 มิลลิเมตร ความสูงของต้นเฉลี่ย 43.5 เซนติเมตร และความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
46.6 เซนติเมตร และที่ระดับความสูง 1,400 เมตร (สูง) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พันธุ์เบอร์ A42 มีการเจริญเติบโต
ดีกว่าเบอร์อนื่ ๆ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางลำ�ต้นเฉลีย่ 8.61 มิลลิเมตร ความสูงของต้นเฉลีย่ 40.6 เซนติเมตร และความกว้าง
ทรงพุ่มเฉลี่ย 48.6 เซนติเมตร

o

แปลงทดสอบการเจริญเติบโต
สายพันธุ์กาแฟคุณภาพ
โครงการหลวงที่สถานี
เกษตรหลวงอ่างขาง

o

o

แปลงทดสอบการเจริญเติบโต
สายพันธุ์กาแฟคุณภาพ
โครงการหลวง
ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง

แปลงทดสอบการเจริญเติบโต
สายพันธุ์กาแฟคุณภาพ
โครงการหลวง
ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง
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1.4 การศึกษาและจัดทำ�ต้นระบบการปลูกและผลิตกาแฟทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แผนงานที่ 2

วิเคราะห์ข้อมูลระบบการปลูกและการผลิตกาแฟพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ แม่สลอง มีระบบ
การปลูกกาแฟหลักๆ 3 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ผล เช่น เชอรีด่ อย บ๊วย พลับ คิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์
และมีผลตอบแทนการปลูกกาแฟต่อไร่เฉลีย่ 14,700 บาท (2) ระบบการปลูกกาแฟร่วมกับไม้ปา่ เช่น ก่อด่อย สนสามใบ
คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ และมีผลตอบแทนการปลูกกาแฟต่อไร่เฉลีย่ 9,250 บาท และ (3) ระบบการปลูกกาแฟแบบกลางแจ้ง
คิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ และมีผลตอบแทนการปลูกกาแฟต่อไร่เฉลีย่ 9,150 บาท ส่วนในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ฯ วาวี
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

o

แปลงปลูกกาแฟระบบ
กลางแจ้ง (แปลงเดิมเกษตรกร)

o

แปลงปลูกกาแฟร่มเงา
(จัดการสวนด้วยองค์ความรู้
ของ สวพส.)

2 โครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากาแฟอราบิก้าโครงการหลวงเพื่อสุขภาพ
2.1 การศึกษาเอกลักษณ์ทางกลิ่นรสของกาแฟอราบิก้าเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ
พบว่าเมล็ดกาแฟคั่วที่ผ่านการเสริมสารสกัดที่ระดับการคั่วอ่อน กลาง เข้ม อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
และเป็นเกรด Specialty ทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ตามวิธี SCAA-Cupping และเมล็ดกาแฟคั่วอ่อน
ที่ผ่านการเสริมสารสกัดมีคะแนนมาตรฐานสูงที่สุด รวมถึงกลิ่น กลิ่นรส และรสชาติ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ทดสอบเชี่ยวชาญด้านกาแฟ ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้บริโภคทั่วไป พบว่าผลิตภัณฑ์กาแฟ
เสริมสารสกัดที่คั่วอ่อนมีคะแนนความชอบของคุณลักษณะต่างๆ ในระดับชอบปานกลาง

o

ก

ข

ค

ง

จ

เมล็ดกาแฟเสริมสารสกัดคั่ว
ที่ระดับต่างๆ (ก) คั่วอ่อนมาก
(ข) คั่วอ่อน (ค) คั่วกลาง
(ง) คั่วเข้ม และ (จ) คั่วเข้มมาก
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2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงหน้าที่สารประกอบพันธะเชื่อม
ได้ข้อสรุปว่า ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมจากพืชซึ่งมีสารประกอบพันธะเชื่อมจากเมล็ดกาแฟดิบ มีปริมาณ
ฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชัน DPPH เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ครีมเทียมจากพืชไม่สามารถ
ละลายในกาแฟร้อนได้ จึงทำ�การเปลี่ยนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเทียม เป็นผลิตภัณฑ์สารประกอบพันธะเชื่อม
แบบผงชงละลาย ซึง่ มีความสามารถในการต้านออกซิเดชัน และเป็น Food antioxidative agent โดยสามารถนำ�ไปใช้ส�ำ หรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เช่น กาแฟดำ� ชาเขียว ชาไทย น้ำ�ผักและน้ำ�ผลไม้ เป็นต้น

o

ลักษณะของกาแฟ
เมือ่ ทำ�การละลายต้นแบบผลิตภัณฑ์
ครีมเทียมที่ผลิตได้

2.3 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟ
พบว่าปริมาณน้�ำ มันกากกาแฟทีเ่ หมาะสม ร้อยละ 7
โดยมวล มีความเหมาะสมสำ�หรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก
เนื่องจากมีความชอบด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแต่ละ
คุณลักษณะดีที่สุด มีความคงตัวของอิมัลชันดี และมีปริมาณ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิน่ ปากในรูปแบบนาโนอิมลั ชัน
สารคาเฟสตอลและคาห์วีออลสูง
2.4 การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสสำ�หรับวัสดุกรองกาแฟจากกากกาแฟ
สภาวะทีเ่ หมาะสมในการเตรียมเยือ่ กากกาแฟ ความเข้มข้นด่าง ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น
ร้อยละ 2.5 โดยมวลต่อปริมาตร เนื่องจากได้ผลผลิตเยื่อสูงที่สุด ในการปรับสภาพเยื่อกากกาแฟก่อนการฟอกเยื่อ
ด้วยกรดเปอร์อะซิตกิ ความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยปริมาตร ได้แก่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1.5 ชัว่ โมง และ
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทเ่ี หมาะสมในการฟอกเยือ่ กากกาแฟ ได้แก่ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น
ร้อยละ 20 โดยมวล

(ก) ร้อยละ 10
(ข) ร้อยละ 15
(ค) ร้อยละ 20
เยื่อกากกาแฟที่ผ่านการฟอกเยื่อ โดยใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
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1. ข้อมูลสายพันธุ์กาแฟและข้อมูลการเจริญเติบโตของสายพันธุ์กาแฟคุณภาพโครงการหลวง จำ�นวน 1 เรื่อง
2. ข้อมูลการศึกษาระบบการปลูกและผลิตกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ปีที่ 1 จำ�นวน 1 เรื่อง
3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ 1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ สวพส. มีสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวงสำ�หรับปลูก
และผลิต ภายใต้ระบบการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ จากผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพ
เพื่อจำ�หน่าย และเกิดความยั่งยืนต่อการผลิตกาแฟของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) นำ�ข้อมูลสายพันธุก์ าแฟและข้อมูลการเจริญเติบโตของสายพันธุก์ าแฟคุณภาพโครงการหลวง ไปต่อยอด
ในการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพเพิ่มเติมจากปี 2564 อีกอย่างน้อย 2 สายพันธุ์
2) ต่อยอดด้วยการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ สำ�หรับทดสอบ
ความพึ่งพอใจของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลกาแฟโครงการหลวง
1.2 การนำ�เสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ การนำ�เสนอผลการวิจัยประจำ�ปีของ สวพส. และ
มูลนิธิโครงการหลวง
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
2.1 การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย กิจกรรมประชาสัมพันธ์กาแฟอราบิก้า
ของ สวพส. 1 ครั้ง ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์
2.2 การจัดทำ�สือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั เอกสารประกอบการใช้ประโยชน์สำ�หรับสายพันธุก์ าแฟ
อราบิก้าโครงการหลวง 2 สายพันธุ์
3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลต้นแบบผลิตภัณฑ์กาแฟสุขภาพ) ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง และยื่นจดทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพือ่ คุม้ ครองผลงานวิจยั ของสถาบัน จำ�นวน 1 รายการ ได้แก่ สายพันธุก์ าแฟอราบิกา้ RPF-C3 และ RPF-C4

แผนงานที่ 2

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
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7. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำ�ผึ้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นการเกษตรกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มีการปลูกพืช ไม้ผล พืชผัก และการเลีย้ งสัตว์ ซึง่ เป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ นอกจาก
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาชีพหลักแล้ว การเลี้ยงผึ้งและชันโรงบนพื้นที่สูงจึงเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้เกษตรกร
สร้างเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ในบนพืน้ ทีส่ งู โดยในปัจจุบนั พบว่าเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู มีการเก็บน้�ำ ผึง้ ในป่าจากผึง้ หลวง
ปีละครัง้ เท่านัน้ แต่สามารถสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายน้�ำ ผึง้ มาก โดยมีรายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อปี (ธีรนาฎ, 2562)
ปัจจุบันนโยบายของประเทศไทยส่งเสริมให้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือกและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสิง่ ทอ เครือ่ งสำ�อาง อาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ น้�ำ มันสกัด เป็นต้น (สาริตา และคณะ,
2562) อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตน้ำ�ผึ้งจากเกสรเฮมพ์ จากรายงานของ Frangiosa Farms (2020)
เป็ น ฟาร์ ม เลี้ ย งผึ้ ง ที่ มี ก ารผลิ ต น้ำ � ผึ้ ง จากเกสรเฮมพ์ แ ละเลี้ ย งผึ้ ง ธรรมชาติ พบว่ า น้ำ � ผึ้ ง จากเกสรเฮมพ์ มี คุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากมาย โดยเกสรเฮมพ์ประกอบด้วยกรดอะมิโนทัง้ หมด 20 ชนิด วิตามินบีรวม
(niacin riboflavin และ thiamine) เบต้าแคโรทีน กรดไขมันจำ�เป็น (โอเมก้า 3 และโอเมก้า 6) ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)
แร่ธาตุ (แคลเซียม เหล็ก แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สังกะสี) โปรตีน Terpenes วิตามิน A C และ E นอกจากนี้
ยังพบว่าน้ำ�ผึ้งจากเกสรเฮมพ์ยังมีปริมาณแคลอรีต่ำ�  21 เปอร์เซ็นต์ ต่อน้ำ�ผึ้ง 5 กรัม อีกทั้งไม่พบปริมาณ THC
ที่เป็นสารเสพติดในน้ำ�ผึ้งอยู่เลย ดังนั้นหากมีการเลี้ยงผึ้งร่วมกับการปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตน้ำ�ผึ้งเกสรเฮมพ์จะเป็นโอกาส
ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผึ้งที่สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้นโครงการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อผลิตน้ำ�ผึ้งที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างอาชีพและรายได้
ร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อผลิตน้ำ�ผึ้งที่มีเอกลักษณ์ โดยได้ทดสอบในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงปางดะ อำ�เภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำ�ริน อำ�เภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย (ปีที่ 1) ทดสอบในแปลงเฮมพ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยปลูกเฮมพ์ระหว่างเดือนตุลาคม 2564–มกราคม
2565 และได้วางผึ้งและชันโรงช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564–มกราคม 2565 ผลการทดสอบพบว่า การเลี้ยงผึ้งและ
ชันโรงในฤดูกาลปลูกเฮมพ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ อายุพืช 180 วัน จะมีต้นทุนในการผลิตน้ำ�ผึ้งสูง เนื่องจากพฤติกรรมผึ้ง
จะผลิตน้ำ�ผึ้งช่วงเดือนมีนาคม–พฤษภาคมของทุกๆ ปี และเฮมพ์เป็นพืชที่ให้เกสรมากกว่าน้ำ�หวาน (น้ำ�อ้อย)
การผลิตน้ำ�ผึ้งจึงต้องให้อาหารจากภายนอกเข้ารังแทน ได้แก่ น้ำ�ผึ้งแท้ หรือสารละลายน้ำ�ตาล เพื่อให้ผึ้งผลิต
น้�ำ หวานแทนน้�ำ หวานจากพืชพรรณตามธรรมชาติ ดังนัน้ การผลิตน้�ำ ผึง้ ช่วงนีจ้ ะทำ�ให้เกิดต้นทุนการผลิตสูง โดยระยะเวลา
ในการเลี้ยงผึ้ง 3 เดือน สามารถผลิตน้ำ�ผึ้ง 3 กิโลกรัมต่อรัง

การเลี้ยงผึ้งและชันโรงในแปลงเฮมพ์

ลักษณะของน้ำ�ผึ้งเฮมพ์

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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แผนงานที่ 2

ผลการวิเคราะห์สารสำ�คัญในน้ำ�ผึ้ง เมื่อนำ�ตัวอย่างน้ำ�ผึ้งทั้ง 3 ชนิด ไปวิเคราะห์หาสารสำ�คัญ ได้แก่
สาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ได้กำ�หนดปริมาณ
สารเสพติด THC ไว้ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ และค่า CBD ไม่เกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ พบว่าน้�ำ ผึง้ ทัง้ 3 ตัวอย่าง ไม่พบสารสำ�คัญ
THC และ CBD เนือ่ งจากการปลูกเฮมพ์ของทัง้ พืน้ ทีป่ างดะและศูนย์หว้ ยน้�ำ ริน เป็นสายพันธุ์ RPF3 ทีม่ กี ารปรับปรุงสายพันธุ์
ให้มีเส้นใยสูง THC ต่ำ�  อีกทั้งไม่ใช่สายพันธุ์ที่มีสาร CBD สูงเช่นกัน ทำ�ให้ไม่พบค่าสารสำ�คัญในน้ำ�ผึ้ง 3 ชนิด ทั้งนี้
สารสำ�คัญ CBD ในน้ำ�ผึ้งจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะทางการแพทย์ เพราะสาร CBD พบเฉพาะช่อดอกเฮมพ์เพศเมีย
เท่านั้น โดยเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (Non-psychoactive) มีฤทธิ์ลดอาการชัก ต้านการอักเสบ และ
ลดอาการคลื่นไส้ จึงได้นำ�ตัวอย่างน้ำ�ผึ้งไปจำ�แนกชนิดเกสรที่พบในน้ำ�ผึ้ง โดยพบว่าน้ำ�ผึ้งมีปริมาณเกสรเฮมพ์
30–35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นน้ำ�ผึ้งจากเกสรเฮมพ์ ทั้งนี้คุณสมบัติของเกสรเฮมพ์นั้นนับว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ
มากที่สุดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ ที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ไม่พบในอาหารที่มาจากสัตว์ และยังอุดมไปด้วยโปรตีน
(protein) ไขมัน (lipids) น้�ำ ตาล (sugars) เส้นใย (fiber) เกลือแร่ (mineral salts) กรดอะมิโน (amino acids) สารประกอบฟีนอล
(phenolic compounds) และวิตามิน (vitamins)

ช่อดอกเฮมพ์ตัวเมีย

เกสรเฮมพ์ในน้ำ�ผึ้งกำ�ลังขยาย 10X

เกสรเฮมพ์ในน้ำ�ผึ้งกำ�ลังขยาย 40X

2. ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันศัตรูผึ้งแบบผสมผสานร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
สำ�รวจโรคและและแมลงศัตรูของผึง้ ทีส่ �ำ คัญบนพืน้ ทีส่ งู ใน 3 พืน้ ที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
สบเมย ป่าแป๋ และปางมะโอ พบแมลงศัตรูพืชที่สำ�คัญ 4 อันดับแรก ได้แก่ หนอนกินไขผึ้ง ต่อหัวเสือ แตน และมด
แต่ไม่พบโรคของผึง้ วิธกี ารป้องกันศัตรูผง้ึ ทีเ่ หมาะสมดังนี้ (1) หนอนกินไขผึง้ ทำ�ให้รวงรังผึง้ ถูกแทนทีด่ ว้ ยไข่ของหนอนผีเสือ้
และกัดกินไขผึง้ หรือรวงผึง้ ทำ�ให้ผงึ้ ไม่สามารถวางไข่และสร้างรังได้ทนั ต่อการขยายประชากรผึง้ ได้ วิธกี ารปิดรอยแตกแยก
ของรังรอบๆ บริเวณที่ไม่ใช่ทางเข้าออกของผึ้งด้วยการทามูลสัตว์ ได้แก่ ขี้วัว ขี้หมู รอบๆ รอยเปิดของรังไม่ให้ผีเสื้อ
บินเข้ามาวางไข่ได้ ส่วนรวงผึ้งหรือไขผึ้งที่ถูกทำ�ลายและสร้างความเสียหายมาก ไม่สามารถเลี้ยงภายในรังได้
ให้ตดั รวงผึง้ ทัง้ หมดเหลือเพียง 1–2 รวง เพือ่ ให้นางพญาผึง้ สร้างประชากรใหม่ และนำ�ส่วนทีต่ ดั ไปเผาทำ�ลายนอกรังเท่านัน้
(2) ตัวต่อหัวเสือและแตน เป็นแมลงศัตรูทสี่ �ำ คัญของผึง้ โพรงเป็นประจำ�ทุกปี ต่อหัวเสือและแตน เป็นแมลงเช่นเดียวกับผึง้
จึงไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นได้ เพราะจะทำ�ให้ผึ้งตายยกรัง โดยศัตรูผึ้งจะบินบริเวณรอบๆ รังเพื่อแอบเข้ารัง
และทำ�ร้ายตัวอ่อนในระยะหนอน ที่สำ�คัญคือนางพญาผึ้ง โดยตัวต่อและแตนจะมีปากในลักษณะเป็นปากกัด
สามารถกัดทำ�ร้ายตัวอ่อนและนางพญาผึ้ง หากนางพญาผึ้งตายจะทำ�ให้ผึ้งตายยกรัง เพราะไม่มีนางพญาที่ทำ�หน้าที่
ควบคุมกิจกรรมและควบคุมประชากรผึ้งได้อีก วิธีการป้องกันโดยการใช้เหยื่อล่อโดยใช้แก้วพลาสติกขนาด 16 ออนซ์
มีฝาผิดแบบโค้งตรงกลางมีรูสำ�หรับให้ตัวต่อหัวเสือบินเข้า ใช้น้ำ�ผึ้งแท้เป็นเหยื่อล่อ เทใส่แก้วพลาสติก 20–30 กรัม
เมื่อตัวต่อบินเข้ามากินน้ำ�ผึ้งจะจมน้ำ�ผึ้งและบินออกไม่ได้ นอกจากนี้การใช้วิธีกลด้วยการใช้ไม้ตียุงไฟฟ้าหรือสวิง
เป็นวิธีการป้องกันที่ดีแต่เป็นการยากที่เกษตรกรจะต้องเฝ้ารังไว้ตลอดเวลา และ (3) มด ซึ่งเป็นกลุ่มชนิดแมลง
เช่นเดียวกับผึ้ง การใช้สารเคมีฉีดพ่นจึงไม่สามารถใช้ได้ วิธีการป้องกันมดคือให้ทาน้ำ�มันขี้โล้รอบๆ ขาที่ตั้งรัง ป้องกัน
ไม่ให้มดเข้ามากัดตัวหนอนหรือตัวผึ้งได้
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การทามูลสัตรว์รอบรอยแตกของรัง

การใช้เหยื่อล่อ

การใช้น้ำ�มันขี้โล้ ทางรอบขาตั้งรังผึ้ง

3. ทดสอบต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์รูปแบบรวงน้ำ�ผึ้งสำ�เร็จรูปร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ทดสอบต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์แบบรวงน้ำ�ผึ้งสำ�เร็จรูปร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบผึง้ ในสวนลำ�ไยของเกษตรกร จำ�นวน 50 ต้น
ทั้งนี้ลำ�ไยอยู่ในระยะออกดอก ดอกบานร้อยละ 5 ซึ่งเหมาะสมกับการนำ�ผึ้งมาทดสอบในช่วงนี้ ผึ้งสามารถปรับตัว
ในสภาพแวดล้อมใหม่ โดยมีการเข้าหาอาหาร (เกสรลำ�ไย) โดยวัดจากการบินเข้า–บินออก เท่ากับ 278 และ 267 ตัว
ต่อชัว่ โมง อุณหภูมนิ อกรัง (สภาพแวดล้อม) เท่ากับ 25.2 องศาเซลเซียส มีความชืน้ สัมพัทธ์ 27 เปอร์เซ็นต์ ประชากรภายในรัง
35,000–40,000 ตัวต่อรัง หรือ 8–10 คอนต่อรัง ทดสอบต้นแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุ์แบบรวงน้�ำ ผึ้งสำ�เร็จรูป (ต่อเนื่อง
ปีที่ 2) โดยลังประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นชั้นประชากรผึ้ง จำ�นวน 8–10 คอน และชั้นบนเป็นชั้นวางกล่องพลาสติก
สำ�เร็จรูปจำ�นวน 8–9 คอน ในแต่ละคอนประกอบด้วยกล่องพลาสติกสำ�เร็จรูปจำ�นวน 3 กล่อง เลี้ยงผึ้ง 4 เดือน
(มกราคม–เมษายน 2564) สามารถเก็บเกี่ยวน้ำ�ผึ้งได้ 15 กล่องต่อรัง

รวงน้ำ�ผึ้งสำ�เร็จรูปบรรจุในกล่องพลาสติก

4. ทดสอบวิธีการลดความชื้นในน้ำ�ผึ้งที่เหมาะสมร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ทดสอบวิธกี ารลดความชืน้ ในน้�ำ ผึง้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำ�เภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คัดแยกน้ำ�ผึ้ง
ทีไ่ ม่ผา่ นมาตรฐานน้�ำ ผึง้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) ปี พ.ศ. 2543 เรือ่ งความชืน้ ห้ามเกิน 21 เปอร์เซ็นต์
ความหวานต่ำ�กว่า 80 องศาบริกซ์ นำ�น้ำ�ผึ้งที่เตรียมไว้ไประเหยความชื้นออกโดยวิธีการใช้นำ�้ สะอาดเป็นตัวกลาง
ถ่ายเทความร้อนไปยังภาชนะบรรจุน้ำ�ผึ้ง โดยต้มน้ำ�ด้วยถังต้มน้ำ�ไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ทำ�การวัดค่า
ความหวาน ชั่งน้ำ�หนักและบันทึกผลทุกๆ 10 นาที เพื่อหาเวลาที่น้ำ�ผึ้งมีความหวานเป็น 80 องศาบริกซ์ และความชื้น
ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ 21 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบพบว่า น้ำ�ผึ้งมีความชื้นเริ่มต้น (ชุดควบคุม control) น้ำ�ผึ้ง
มีค่าความชื้นอยู่ที่ 22.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าความหวาน 77.8 องศาบริกซ์ หลังผ่านการระเหยความชื้น โดยการระเหย
ความชื้นแบบระบบปิดที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ที่นาทีที่ 40 ทำ�ให้น้ำ�ผึ้งมีค่าความชื้นลดลง 19.2 เปอร์เซ็นต์ และ
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หม้อระเหยความชื้นแบบปิด (แบบเดิม)

หม้อระเหยความชื้นแบบปิด (แบบปรับปรุงใหม่)

หม้อระเหยความชื้นแบบเปิด (แบบเดิม)

หม้อระเหยความชื้นแบบเปิด (แบบปรับปรุงใหม่)

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อผลิตน้ำ�ผึ้งที่มีเอกลักษณ์ 1 เทคโนโลยี
2. เทคโนโลยีการป้องกันศัตรูของผึ้งแบบผสมผสาน 1 วิธี
3. ข้อมูลผลการทดสอบการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในรูปแบบรวงน้ำ�ผึ้งสำ�เร็จรูปร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง 1 รายงาน
4. เทคโนโลยีการลดความชื้นที่เหมาะสมต่อเกษตรกรบนพื้นที่สูง อย่างน้อย 1 เทคโนโลยี
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีเทคโนโลยีในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงที่เหมาะสม มีวิธีการป้องกันศัตรูผึ้ง วิธีการ
ลดความชื้นของน้ำ�ผึ้งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำ�ผึ้ง รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และสร้างอาชีพ
ทางเลือกให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง 4 แห่ง
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรูท้ ไ่ี ด้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ตอ่ ยอดงานวิจยั ปี พ.ศ. 2565 คือ การใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิต
น้ำ�ผึ้งเฮมพ์ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ สามารถเพิ่มมูลค่าของน้ำ�ผึ้งให้มีเอกลักษณ์ สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
บนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 2

ความหวานเพิม่ ขึน้ 80.5 องศาบริกซ์ และใช้เวลาน้อยกว่าการระเหยความชืน้ แบบระบบเปิด ซึง่ ทำ�ให้น�้ำ ผึง้ มีคา่ ความชืน้
ลดลง 20.5 เปอร์เซ็นต์ และความหวานเพิม่ ขึน้ 80.1 องศาบริกซ์ ทีน่ าทีที่ 50 ในส่วนของลักษณะสี กลิน่ และความหวาน
ของน้�ำ ผึง้ (ก่อน–หลัง) พบว่าลักษณะของน้ำ�ผึง้ ในเรือ่ งของสี กลิน่ ไม่มคี วามแตกต่างในทุกกรรมวิธี โดยน้�ำ ผึง้ มีลกั ษณะ
ใส หนืด สีน้ำ�ตาล–น้ำ�ตาลเข้ม

66

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
การนำ�องค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่
สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวง จำ�นวน 2 เรื่อง ได้แก่ การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง และการเก็บเกี่ยวน้ำ�ผึ้งให้สะอาด
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

8. โครงการวิจยั สารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพือ่ การเพาะปลูกพืชทีเ่ ป็นมิตร
		 กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. มีพันธกิจหลักในการพัฒนาชุมชนบนฐานความรู้เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด ด้วยเหตุนี้จึงวิจัยชีวภัณฑ์และฟีโรโมนด้วยการ
คัดเลือกชนิดพืชและจุลินทรีย์บนพื้นที่สูงที่มีประโยชน์หรือสารปลอดภัย จากนั้นศึกษา ปรับปรุง และทดสอบ
ประสิทธิภาพจนได้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับใช้แทนสารเคมี 5 กลุม่ ได้แก่ (1) สารป้องกันโรคพืช (2) สารกำ�จัดแมลง
ศัตรูพชื (3) สารกำ�จัดวัชพืช (4) สารส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช และ (5) สารปรับปรุงสมบัตดิ นิ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์
ที่ได้ยังไม่ครอบคลุมกับศัตรูพืชสำ�คัญบนพื้นที่สูงซึ่งมีมากถึง 125 ชนิด ในพืชส่งเสริม 495 ชนิด โดยพืช 18 ชนิด
ตรวจพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานบ่อยครัง้ จากการฉีดพ่นสารเคมีทเี่ กษตรกรนิยมใช้ 57 ชนิด ทำ�ให้ตอ้ งวิจยั ผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่เพิม่ เติม ขณะเดียวกันบางต้นแบบผลิตภัณฑ์มปี ระสิทธิภาพต่�ำ กว่ามาตรฐานตามข้อกำ�หนดของกรมวิชาการเกษตร
หรือพบปัญหาระหว่างใช้งาน เช่น ปริมาณใช้ต่อครั้งค่อนข้างสูง ละลายน้ำ�ไม่ดี ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์
ไว้นาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงคัดเลือกประเด็นงานวิจัยสำ�คัญมาดำ�เนินการต่อเนื่อง แบ่งเป็น (1) การปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม 3 ชนิด (2) การวิจัยต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิด (3) การประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
ผลงานวิจัย 4 ชนิด ในสภาพแปลงปลูกพืชของเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีแผนจัดทำ�สื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
เพือ่ การนำ�ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างด้วย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ (1) เพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารผลิตชีวภัณฑ์แบบใหม่
ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกร (2) เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์กำ�จัดวัชพืชชนิดสำ�คัญบนพื้นที่สูง
(3) เพือ่ วิจยั และพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ปอ้ งกันโรคทางดินของพืชผักเศรษฐกิจบนพืน้ ทีส่ งู และ (4) เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยร่วมกับเกษตรกร สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. โครงการย่ อ ยที่ 1 การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบสารชี ว ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น กำ � จั ด ศั ต รู พื ช สำ � คั ญ บนพื้ น ที่ สู ง สำ � หรั บ
การผลิตในโรงงาน
การปลูกเชื้อรา Metarhizium anisopliae ไอโซเลท 4849 บนสิ่งอาศัย ได้แก่ หนอนกระทู้ และรา Beauveria
bassiana ไอโซเลท 5335 บนเพลี้ยอ่อน หลังเก็บรักษานาน 10 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำ�จัดแสดงผลดีที่สุด
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 เมื่อนำ�มาทดสอบประสิทธิภาพ
การกำ�จัดแมลง พบว่าหนอนกระทู้ตาย 83.33 เปอร์เซ็นต์ และเพลี้ยอ่อน 76.67 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่นเชื้อรา 5 วัน
สำ�หรับการปลูกเชื้อราบนสิ่งอาศัยในรุ่นที่ 2 และ 3 พบว่าความเข้มข้นเชื้อลดลง แต่ยังสูงกว่าค่าเริ่มต้น เช่นเดียวกับ
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการกำ�จัดแมลงที่ค่าเปอร์เซ็นต์การตายลดลงเล็กน้อย จึงกล่าวเบื้องต้นได้ว่าการปลูกเชื้อรา
บนหนอนกระทู้และเพลี้ยอ่อนมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการกำ�จัดแมลง การฉีดพ่นชีวภัณฑ์เชื้อรา M. anisopliae
สูตรกัวร์กมั ผสมทัลคัมที่มีหัวเชื้อราอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ (v/w) ความเข้มข้น x 108 สปอร์ตอ่ มิลลิลติ ร พบหนอนกระทู้
ตายหลังทดสอบ 7 วัน มีคา่ สูงสุด 83.33 ± 5.77 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือสูตรสปอร์ผสมเกาลิน 80.00 ± 10.00 เปอร์เซ็นต์
โดยความเข้มข้นเชือ้ ราหลังเก็บรักษา 6 เดือน มีคา่ 88.00 ± 6.56 และ 88.00 ± 7.00 สปอร์ตอ่ กรัม ชีวภัณฑ์สตู รสปอร์
ผสมเกาลิน อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร ทำ�ให้หนอนกระทูต้ ายสูงสุด 93.33 ± 5.77 เปอร์เซ็นต์ (7 วัน) ไม่แตกต่างกับ
อัตราการใช้ 50 และ 70 กรัม รวมทั้งสารเคมีฟิโฟรนิล (90.00 ± 0.00 เปอร์เซ็นต์) เชื้อรา B. bassiana ผงชีวภัณฑ์
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สูตรภูไมค์ผสมน้ำ�มันปาล์มและน้ำ�กลั่น 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 กำ�จัดเพลี้ยอ่อนได้
100 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับสารเคมีฟโิ ฟรนิล สำ�หรับชีวภัณฑ์แบบเม็ดละลายน้�ำ ทีผ่ ลิตจากเชือ้ แอคติโนมัยซีส ไอโซเลท GAR 1
ทัง้ 3 สูตร มีความเข้มข้น 1.51 x 1010–1.63 x 1010 จำ�นวนโคโลนีตอ่ กรัม หลังเก็บรักษา 1 เดือน ผลยับยัง้ การเจริญเส้นใยเชือ้ รา
สาเหตุโรคโคนเน่ารากเน่า Pythium aphanidermatum มีคา่ 79.19–81.41 เปอร์เซ็นต์ (2 วัน) หลังเก็บ 6 เดือน ตรวจพบหัวเชือ้
ลดลงเหลือ 1.06 x 1010–1.29 x 1010 จำ�นวนโคโลนีต่อกรัม แต่ยังคงยับยั้งราสาเหตุโรคสูงถึง 72.91–76.38 เปอร์เซ็นต์
ชีวภัณฑ์สตู ร starch ผสมแป้งถัว่ เหลือง ซูโครสและธาตุอาหารเสริม และสูตรแป้งทัลคัมผสมเกาลินและกลูโคส 70 กรัม
ต่อน้� 
ำ 1 ลิตร ยับยัง้ เชือ้ สาเหตุโรคดีทสี่ ดุ เท่ากัน (in vitro) 68.85 เปอร์เซ็นต์ แต่ต�่ำ กว่าสารเคมีเมทาแลกซิล (100 เปอร์เซ็นต์)
วิธีใช้ชีวภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร โดยรองก้นหลุม 1–3 เม็ด หรือรองก้นหลุมร่วมกับฝังที่โคนต้น 1 เม็ด หลังย้ายปลูก 14 วัน
ทุกกรรมวิธีไม่พบการเกิดโรค และทำ�ให้ต้นคะน้ามีความสูงต้น ความยาวราก น้ำ�หนักสด น้ำ�หนักแห้งเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการรองก้นหลุมชีวภัณฑ์สตู รแป้งทัลคัมผสมเกาลินและกลูโคส อัตรา 3 เม็ด และฝังทีโ่ คนต้น 1 เม็ด หลังปลูก
14 วัน ซึง่ มีประสิทธิภาพดีกว่าชีวภัณฑ์จากผลงานวิจยั สูตรเดิม ชีวภัณฑ์การค้า และสารเคมีเมทาแลกซิล อย่างไรก็ตาม
จำ�เป็นต้องเพิ่มความคงตัวโดยเติมสารยึดเกาะ หรือปรับวิธีการอัดเม็ดให้แน่นขึ้น
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สูตรตำ�รับที่ 7 สูตรตำ�รับที่ 9 สูตรตำ�รับที่ 12

11

12

เพลีย้ อ่อนทีต่ ายจากการเข้าทำ�ลาย
ของเชือ้ รา Beauveria bassiana
ไอโซเลท 5335

2. โครงการย่อยที่ 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพและอายุ
การเก็บรักษาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชีวภาพกำ�จัดวัชพืชชนิด
หลังการผลิต
สำ�คัญบนพื้นที่สูง
ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารสกั ด หยาบที่ นำ � ต้ น
เก็บรักษาไว้
สะระแหน่ อ บแห้ ง แช่ ใ นตั ว ทำ � ละลาย 30 เปอร์ เซ็ น ต์
2 เดือน
Ethyl alcohol นาน 7 วัน จากนั้นทำ�ให้เข้มข้นด้วย rotary
evaporator และเติมสารรักษาสภาพ ได้แก่ Ascorbic acid,
เก็บรักษาไว้
Tocopherol, Butylated hydroxytoluene, Beta hydroxy acid,
6 เดือน
95 เปอร์เซ็นต์ Ethyl alcohol และน้�ำ ส้มสายชู สัดส่วน 0.1,
0.5, 1 และ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมวล เก็บรักษานาน 6 เดือน
o ลักษณะชีวภัณฑ์เม็ดเชื้อแอคติโนมัยซีส
ยังคงผลยับยัง้ การงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้า
Streptomyces sp. ไอโซเลท GAR 1
วัชพืช 3 ชนิด คือ ผักโขม ตีนตุ๊กแก และหญ้าตีนกา
100 เปอร์เซ็นต์ หลังทดสอบในห้องปฏิบัติการ 7 วัน ทั้งระยะก่อนและหลังเมล็ดงอก การใส่วิตามิน C, วิตามิน E,
95 เปอร์เซ็นต์ Ethyl alcohol และน้ำ�ส้มสายชู ไม่ทำ�ให้สารสกัดซึ่งเป็นของเหลวสีน้ำ�ตาลตกตะกอน อาจเกิดจาก
สารดังกล่าวละลายในน้ำ�ได้ ตรงข้ามกับ Butylated hydroxytoluene ที่ละลายในตัวทำ�ละลาย 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 และน้ำ�ส้มสายชู ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ทำ�ให้ค่าความเป็นกรด–ด่าง
ลดลงอยู่ในช่วง 3.07–5.61 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดสะระแหน่ที่เติม 0.1 เปอร์เซ็นต์ ของ 95 เปอร์เซ็นต์
Ethyl alcohol ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 200 มิลลิลติ รต่อถุงทดสอบ (ต้นทุน 111.8 บาทต่อลิตร) เปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการค้าในสภาพโรงเรือน พบว่าสารสกัดที่เก็บรักษา 6 เดือน ยังคงผลการยับยั้งการงอกของเมล็ด
และการเจริญของต้นกล้าวัชพืชทั้ง 3 ชนิด 100 เปอร์เซ็นต์ (หลังทดสอบ 7 วัน) เช่นเดียวกับสารเคมีอะลาคลอร์
และไกลโฟเซต อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้สารสกัดต่อหน่วยทดสอบค่อนข้างสูง อาจไม่เหมาะสมกับการนำ�ไปใช้
ในสภาพแปลงปลูกพืชของเกษตรกรมากนัก

ลักษณะการยับยั้งระยะหลังเมล็ดงอกวัชพืช
ตีนตุ๊กแกของสารสกัดสะระแหน่

ประสิทธิภาพสารสกัดสะระแหน่กับวัชพืชตีนตุ๊กแก
ในถุงทดสอบ ระยะเวลา 7 วัน

3. โครงการย่อยที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบชีวภัณฑ์สตู รสำ�เร็จทีม่ ฤี ทธิ์ในการควบคุมโรคทางดินและ
เพิ่มผลผลิตพืชบนพื้นที่สูง
ต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันโรคทางดิน 4 เชื้อสาเหตุ ที่ผลิตจากแบคทีเรียปฏิปักษ์ 3 สายพันธุ์ คือ FT2, MTR13
และ HRS8 มีประสิทธิภาพดีและเหมาะสมมากกว่าสูตรเดิม สรุปวิธกี ารผลิตดังนี้ ผสมหัวเชือ้ แบคทีเรียปฏิปกั ษ์ 3 สายพันธุ์
กับวัสดุรองรับสูตร 2 corn starch 300 กรัม ผสม talcum 700 กรัม 1:1 (หัวเชื้อ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำ�หนักวัสดุรองรับ)
ต้นทุนค่าสาร 58.00 บาทต่อกิโลกรัม จากนัน้ อบให้มคี วามชืน้ 15–20 เปอร์เซ็นต์ และบดเป็นผงใส่ภาชนะบรรจุ หลังผลิตเสร็จ
ทันทีได้ความเข้มข้นเชือ้ 2.33 x 1010 จำ�นวนโคโลนีตอ่ กรัม โดยมีลกั ษณะเป็นผงสีขาวอมเทา เนือ้ ละเอียดร่วนซุย ละลายน้�ำ
ภายใน 6–10 นาที ตกตะกอนเร็วภายในเวลา 5–10 นาที และมีค่าความเป็นกรด–ด่าง 7.96 ผลทดสอบประสิทธิภาพ
การยับยัง้ เชือ้ ราสาเหตุโรคในห้องปฏิบตั กิ ารกับ Fusarium oxysporum, Pythium aphanidermatum และ Rhizoctonia solani
มีค่า 83.91, 74.32 และ 75.12 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิดวงใสขนาด 3.55 เซนติเมตร กับแบคทีเรีย
โรคเหี่ยวเขียว Ralstonia solanacearum อย่างไรก็ตาม เมื่อเก็บรักษาชีวภัณฑ์ 12 เดือน พบว่าความเข้มข้นหัวเชื้อ
ลดลงเหลือ 1.25 x 105 จำ�นวนโคโลนีตอ่ กรัม เช่นเดียวกันประสิทธิภาพการยับยัง้ เชือ้ สาเหตุโรค 4 ชนิด มีคา่ ลดลงเหลือ
53.23, 30.18 และ 32.22 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีไ่ ม่พบการเกิดวงใสกับแบคทีเรีย R. solanacearum ผลศึกษาวิธใี ช้ตน้ แบบ
ชีวภัณฑ์ในแปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร พบว่าการคลุกต้นแบบชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัย 40 กรัม กับวัสดุเพาะกล้า
1 กิโลกรัม และการใช้ชวี ภัณฑ์การค้าให้ผลยับยัง้ การเกิดโรคกับต้นคะน้าดีทส่ี ดุ 90–95 เปอร์เซ็นต์ ส่วนชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา่
และชีวภัณฑ์ B10 ทีเ่ กษตรกรปฏิบตั ิ ควบคุมโรคได้ 75–80 เปอร์เซ็นต์ สำ�หรับแปลงทดสอบมะเขือเทศ ต้นแบบชีวภัณฑ์
แสดงผลควบคุมโรคเหีย่ วเขียวระดับปานกลาง โดยวิธเี กษตรกรทีเ่ ปลีย่ นต้นตอเป็นมะเขือพวงยับยัง้ โรคสูงสุด 85–90 เปอร์เซ็นต์
เท่ากับการใช้สารเคมีการค้า 2 ชนิด หลังการทดสอบ 30 วัน ในขณะทีก่ ารคลุกต้นแบบชีวภัณฑ์ 40 กรัม กับวัสดุเพาะกล้า
1 กิโลกรัม ช่วยลดการเกิดโรคได้ 75–80 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนการใช้งานต้นแบบชีวภัณฑ์ตอ่ ฤดูกาล 683–875 บาท ปริมาณ
และคุณภาพผลิตผลของคะน้าและมะเขือเทศมีค่าเฉลี่ย 387 และ 628 กิโลกรัมต่อพื้นที่ทดสอบ 1 โรงเรือน ตามลำ�ดับ
ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีหรือชีวภัณฑ์การค้า
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ลักษณะการ
แขวนลอยของ
ต้นแบบผงชีวภัณฑ์
หลังผสมน้ำ�
30 นาที

o

การใช้ต้นแบบ
ชี ว ภั ณ ฑ์ ป้ อ งกั น
โรคเหี่ยวเขียว
ในแปลงปลูก
มะเขือเทศ

4. โครงการย่อยที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทดแทนสารเคมีเกษตรจากผลงานวิจัยที่ผลิตจาก
พืชท้องถิ่นและสายพันธุ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์บนพื้นที่สูง
4.1 การฉีดพ่นชีวภัณฑ์เชื้อรา Beauveria bassiana อัตรา 100, 200 และ 300 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร แบ่งเป็น
(1) แปลงกลางแจ้ง ทุกกรรมวิธีแสดงผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ 18.34, 17.78 และ 18.71 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้การใช้กับดัก
ร่วมกับสารล่อของเกษตรกร (เมทิลแอลกอฮอล์ผสมเอทิลแอลกอฮอล์ สัดส่วน 1:1) มีเปอร์เซ็นต์การเข้าทำ�ลายมอด
เจาะผลกาแฟน้อยสุด 7.48 เปอร์เซ็นต์ (2) แปลงในร่ม วิธีควบคุมที่ไม่มีการจัดการใดพบมอดเพียง 5.97 เปอร์เซ็นต์
แตกต่างกับการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราทั้ง 3 อัตรา (24.58, 26.41�����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
และ 28.36 เปอร์เซ็นต์ ตามลำ�ดับ) ความเสียหายส่วนใหญ่
พบรอยเจาะที่เปลือก เนื้อด้านในและเมล็ดกาแฟ คิดเป็น 30.75 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้คุณภาพผลิตผลอยู่ระดับต่ำ�
และไม่สามารถนำ�ไปจำ�หน่ายได้ โดยรวมแล้วความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา
B. bassiana ครั้งนี้จัดอยู่ระดับปานกลางซึ่งตรงกันข้ามกับผลการวิจัยปีก่อนหน้า
4.2 การติดตั้งสารล่อดึงดูดร่วมกับกับดักกาวเหนียวสีน้ำ�เงิน ระยะห่าง 4 เมตร ในแปลงปลูกพริกหวานของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อยต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ช่วยลดจำ�นวนประชากรเพลี้ยไฟ โดยพบสะสม 1,586 ตัว
(เฉลี่ย 88 ตัวต่อกับดัก) แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกับดักกาวเหนียวสีเหลือง ดักจับได้ 607 ตัว
(เฉลี่ย 33 ตัวต่อกับดัก) สำ�หรับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ พบจำ�นวนเพลี้ยไฟในกับดักสารดึงดูด 1,267 ตัว
(เฉลี่ย 72 ตัวต่อกับดัก) ส่วนกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 793 ตัว (เฉลี่ย 44 ตัวต่อกับดัก) เห็นได้ว่าการใช้สารล่อดึงดูด
ร่วมกับกับดักกาวเหนียวสีน้ำ�เงินดักจับเพลี้ยไฟได้มากกว่ากับดักกาวเหนียวทั่วไป
4.3 การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิกโดยการ
รองก้นหลุมหรือโรยก่อนปลูกต้นกล้าด้วยผงชีวภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากไดอะตอมไมท์และปูน จากนัน้ ราดสารละลาย 0.1 เปอร์เซ็นต์
เฟอร์รัสซัลเฟต ลงดินในแปลงปลูกผักเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ข้อมูลแสดงว่ามีเพียงตัวอย่างดินปลูก
ผักสลัดระยะก่อนการทดสอบของนายพะมูที่พบปริมาณโลหะหนักอาซินิกทั้งหมด 43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินค่า
พื้นฐานการปนเปื้อน (30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนแปลงปลูกคะน้านายวันฤทธิ์และแปลงปลูกผักสลัดนางวิภาไม่เกิน
มีค่า 29 และ 27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำ�ดับ แต่เมื่อเก็บดินหลังทดสอบทั้งแปลงควบคุมและแปลงทดสอบ
ทีใ่ ส่ผงชีวภัณฑ์รว่ มกับสารตรึงโลหะหนัก กลับพบว่าทุกแปลงมีปริมาณอาซินกิ สูงขึน้ และเกินค่าพืน้ ฐาน อาจเนือ่ งมาจาก
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของขี้วัวและแกลบ โดยตรวจพบอาซินิกปนเปื้อน 2.40–15.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
รวมทัง้ การใช้ปยุ๋ เคมีสตู ร 13–13–21 และสูตร 15–15–15 อย่างไรก็ตามตรวจไม่พบการปนเปือ้ นแคดเมียมในดิน สำ�หรับ
ตัวอย่างใบและรากพืช พบอาซินกิ ทัง้ แปลงควบคุมและแปลงทดสอบ แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน (0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
เช่นเดียวกับแคดเมียม ซึ่งกำ�หนดให้ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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4.4 ชีวภัณฑ์ผงป้องกันโรคผลเน่า Phytopthora ของเสาวรส ที่ผลิตจากแบคทีเรียปฏิปักษ์ สายพันธุ์ TChC2
ซึ่งเพิ่มปริมาณในอาหารเหลวสูตรแป้งถั่วเหลือง เติม CaCl2 และ MnCl2 จากนั้นผสมกับวัสดุรองรับ ร้อยละ 50
โดยน้�ำ หนัก ตรวจพบความเข้มข้นเชือ้ หลังผลิตทันทีสงู สุดในสูตรแป้งข้าวเจ้า (สูตรเดิม) มีคา่ 2.80 x 109 จำ�นวนโคโลนีตอ่ กรัม
ต้นทุน 145 บาทต่อกิโลกรัม ไม่แตกต่างทางสถิติกับสูตรใหม่ Carboxymethyl cellulose 20 กรัม และ Talcum 980 กรัม
มีคา่ 2.63 x 109 จำ�นวนโคโลนีตอ่ กรัม ต้นทุน 50 บาทต่อกิโลกรัม โดยสูตรใหม่มลี กั ษณะเป็นผงสีขาว เนือ้ ค่อนข้างละเอียด
และร่วนซุย ละลายน้ำ�ภายใน 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 โดยการใช้ตน้ แบบชีวภัณฑ์สตู รใหม่ อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ�  20 ลิตร มีแนวโน้มควบคุมโรคผลเน่า
เสาวรสได้ดี อย่างไรก็ตาม การทดสอบในแปลงร่วมกับเกษตรกรปีนพี้ บโรคเพียง 0.25 เปอร์เซ็นต์ จึงตรวจไม่พบอาการ
ผลเน่าในทุกกรรมวิธี ทั้งระยะก่อนและระยะหลังเก็บเกี่ยว 14 วัน

o

ระดับความเสียหาย
ของเมล็ดกาแฟ
จากมอดเจาะผล

o

กับดักสารล่อ
ดึงดูดเพลี้ยไฟใน
แปลงทดสอบ

5. โครงการย่อยที่ 5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันและกำ�จัดโรคราน้ำ�ค้างสำ�หรับระบบการ
เพาะปลูกองุ่นที่ดีบนพื้นที่สูง
ต้นแบบชีวภัณฑ์ปอ้ งกันโรคราน้ำ�ค้างขององุน่ ทีผ่ ลิตจากแบคทีเรียปฏิปกั ษ์ สายพันธุ์ NK-CSL02 ซึง่ เลีย้ งเชือ้
ในอาหารเหลวสูตรรำ�ข้าวสาลี ผสม MgSO4 และ CaCl2 จากนั้นนำ�หัวเชื้อร้อยละ 35 ไปผสมกับวัสดุรองรับ ได้แก่
แป้งข้าวเจ้า yeast extract และ CMC ได้ผงชีวภัณฑ์สีเหลืองนวล เนื้อละเอียดและร่วนซุยปานกลาง ละลายน้ำ�ภายใน
20 วินาที ตกตะกอน 1.30 นาที และความเป็นกรด–ด่าง 7 ความเข้มข้นเชือ้ หลังผลิตเสร็จมีคา่ 1.05 × 109 จำ�นวนโคโลนีตอ่ กรัม
ต้นทุนค่าสาร 54.90 บาทต่อกิโลกรัม ผลการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ�  20 ลิตร
ควบคุมโรค 100 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับการใช้สารเคมี mancozeb-metaxyl-M และ petroleum oil สำ�หรับการฉีดพ่นโรคราน้�ำ ค้าง
องุ่นทั้งต้นตั้งแต่ระยะเริ่มออกดอกทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง พบว่าต้นแบบชีวภัณฑ์และ petroleum oil ลดการเกิดโรค
ในแปลงได้เทียบเท่ากับการใช้สารเคมีการค้า วิธีการของเกษตรกรซึ่งใช้สารเคมีและชีวภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง
ต้นทุนการใช้ต้นแบบชีวภัณฑ์และ petroleum oil มีค่าต่ำ�ที่สุด 1,203.60 และ 1,224.00 บาท ตามลำ�ดับ

ลักษณะแปลงทดสอบโรคราน้ำ�ค้างขององุ่น

อาการโรคราน้ำ�ค้างขององุ่น

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ที่ผลิตจากเชื้อรา Metarhizium anisopliae กำ�จัดหนอน 1 ต้นแบบ (ระดับ
กึง่ อุตสาหกรรม)
2. ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้�ำ ทีผ่ ลิตจากเชือ้ รา Beauveria bassiana กำ�จัดเพลีย้ 1 ต้นแบบ (ระดับกึง่ อุตสาหกรรม)
3. ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายน้�ำ ทีผ่ ลิตจากเชือ้ แอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่า 1 ต้นแบบ
(ระดับกึง่ อุตสาหกรรม)
4. ชีวภัณฑ์ชนิดน้ำ�ที่มีฤทธิ์กำ�จัดวัชพืช 1 ต้นแบบ (ระดับกึ่งอุตสาหกรรม)
5. ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้�ำ ป้องกันโรคทางดินทีเ่ กิดจากเชือ้ สาเหตุโรคพืช 4 ชนิด 1 ต้นแบบ (ระดับภาคสนาม)
6. ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ป้องกันกำ�จัดโรคราน้ำ�ค้างขององุ่น 1 ต้นแบบ (ระดับภาคสนาม)
7. องค์ความรู้ใหม่ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 4 รายการ ได้แก่ (1) ชีวภัณฑ์
เชื้อรา Beauveria bassiana กำ�จัดมอดเจาะผลกาแฟ (2) สารล่อดึงดูดเพลี้ยไฟของพริก (3) ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรด
และความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินกิ ในดิน และ (4) ชีวภัณฑ์ปอ้ งกันโรคผลเน่าของเสาวรสทีเ่ กิดจากรา Phytopthora
8. คำ�ขอทรัพย์สินทางปัญญา (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 และวีดิทัศน์แนะนำ�ชีวภัณฑ์และฟีโรโมนจากผลงานวิจัย 6 รายการ
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. นักวิจยั นำ�องค์ความรูก้ ารวิจยั และพัฒนาชีวภัณฑ์และฟีโรโมนป้องกันกำ�จัดโรคพืช แมลงศัตรูพชื และวัชพืช
6 รายการ ไปต่อยอด พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติและการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนปรับปรุงวิธีการดำ�เนินงานเดิมหรือ
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกัน
2. โรงชีวภัณฑ์มลู นิธโิ ครงการหลวง ปรับกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์และฟีโรโมนเข้าสูม่ าตรฐาน พร้อมทัง้ มีศกั ยภาพ
การผลิตสินค้าทีเ่ พียงพอกับความต้องการของเกษตรกรโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
สำ�หรับนำ�ไปใช้ปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื เศรษฐกิจเพือ่ ลดปริมาณการใช้สารเคมีโดยเฉพาะชนิดทีเ่ ป็นอันตราย เป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในการบริโภคผลิตผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพิม่ ช่องทางการแข่งขันทางการตลาดของสินค้าโครงการหลวงและ สวพส.
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) ส่งต่อองค์ความรูใ้ หม่ เรือ่ ง ผลการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ 4 รายการ ในสภาพแปลงปลูกพืช
ร่วมกับเกษตรกรแล้ว ให้กับโรงชีวภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อใช้เป็น (1) ข้อมูลเตรียมการ
ขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ 1 รายการ (ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ที่ผลิตจากเชื้อรา Beauveria bassiana)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำ�หนดของกรมวิชาการเกษตร (2) พิจารณาแผนการขึน้ ทะเบียน
ในระยะต่อไป 2 รายการ (สารล่อดึงดูดเพลี้ยไฟของพริก และชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและ
ความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิกในดิน) และ (3) ปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อเนื่อง 1 รายการ
(ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคผลเน่าเสาวรสจากรา Phytopthora)
2) ต้นแบบผลิตภัณฑ์ระดับภาคสนาม 2 รายการ (ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้�ำ ป้องกันโรคทางดินทีเ่ กิดจาก
เชื้อสาเหตุโรคพืช 4 ชนิด และชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ป้องกันกำ�จัดโรคราน้ำ�ค้างขององุ่น) และ
ระดับกึง่ อุตสาหกรรม 1 รายการ (ชีวภัณฑ์ชนิดน้�ำ ทีม่ ฤี ทธิก์ �ำ จัดวัชพืช) ทีผ่ า่ นการทดสอบประสิทธิภาพ
และให้ผลทีด่ ไี ปวางแผนและทดสอบต่อเนือ่ งในสภาพแปลงปลูกพืชร่วมกับเกษตรกร อย่างน้อย 3 แห่ง
โดยเปรียบเทียบกับสารเคมีการค้าที่เกษตรกรนิยมใช้

แผนงานที่ 2
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2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง เทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์และฟีโรโมนป้องกัน
กำ�จัดศัตรูพืช/การผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคของแมลง/สารสกัดจากพืชสมุนไพรอย่างง่าย โดยใช้สื่อไวนิลแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย (ฉบับปรับปรุง) 3 เรื่อง ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ใช้ทดแทนสารเคมีป้องกันกำ�จัดโรคพืช
(2) ผลิตภัณฑ์ใช้ทดแทนสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดแมลงศัตรูพชื และ (3) การผลิตและการใช้เชือ้ รากำ�จัดแมลงศัตรูพชื สำ�หรับ
เกษตรกร พร้อมทั้งวีดิทัศน์ 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การใช้ชีวภัณฑ์/สารชีวภาพ และฟีโรโมน สำ�หรับควบคุมแมลงศัตรูพืช
(2) การใช้ชีวภัณฑ์/สารชีวภาพสำ�หรับควบคุมโรคพืช และ (3) การผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการควบคุมศัตรูพืช
ในการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สวพส.
3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ส่งมอบรายงานผลการวิจยั ผลิตภัณฑ์ระดับกึง่ อุตสาหกรรม 3 รายการ ให้กบั มูลนิธโิ ครงการหลวงเพือ่ พิจารณา
คัดเลือกชนิดชีวภัณฑ์รายการใหม่ไปทดลองผลิตในโรงชีวภัณฑ์ ก่อนนำ�ไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรโครงการหลวงและ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสำ�หรับใช้ป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช ได้แก่ ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ที่ผลิต
จากเชื้อรา Metarhizium anisopliae กำ�จัดหนอน ชีวภัณฑ์ชนิดผงละลายน้ำ�ที่ผลิตจากเชื้อรา Beauveria bassiana
กำ�จัดเพลีย้ และชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดละลายน้�ำ ทีผ่ ลิตจากเชือ้ แอคติโนมัยซีส Streptomyces sp. ป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่า

9. โครงการวิจยั และพัฒนาการเลีย้ งสัตว์ปกี และสุกรบนพืน้ ทีส่ งู
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนงานปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกร
และผู้ที่สนใจนำ�ไปปรับใช้พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร โดยได้มีการวิจัยพันธุ์สัตว์ใหม่ๆ ได้แก่ ไก่กระดูกดำ� 
ไก่เบรสฝรัง่ เศส ไก่ฟา้ ไก่พนื้ เมือง และสุกรดำ�สายพันธุโ์ ครงการหลวง โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้น�ำ สุกรพันธุโ์ ครงการหลวง
ไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สูงทดสอบ จำ�นวน 24 แห่ง จำ�นวน 502 ตัว เกษตรกร 82 ราย พันธุ์ไก่กระดูกดำ� 
จำ�นวน 11 แห่ง เกษตรกร 63 ราย รวม 11,572 ตัว (สำ�นักวิจัย สวพส., 2562) อีกทั้งยังมีการศึกษาวิจัยเรื่อง
วิธีการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ และวิธีการจัดการการเลี้ยงที่เหมาะสม เช่น การเลี้ยงหมูหลุม การทำ�บ่อแก๊สชีวภาพ
และการขอรับรอง GAP และอินทรีย์ เป็นต้น สามารถนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป
การศึกษาในครัง้ นีม้ งุ่ หวังทีจ่ ะนำ�องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั ด้านปศุสตั ว์ทผี่ า่ นมาของ สวพส. ไปทดสอบร่วมกับ
เกษตรกรในพืน้ ทีส่ งู ทีม่ บี ริบทแตกต่างกันโดยเปรียบเทียบกับวิธกี ารเลีย้ งแบบเดิมของเกษตรกร วิเคราะห์และประเมินผล
เพื่อนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่เหมาะสมสำ�หรับพื้นที่สูง
ศึกษาข้อมูลสมรรถภาพการผลิตของการเลีย้ งสัตว์ปกี (ไก่กระดูกดำ�) ในพืน้ ที่ 2 พืน้ ที่ ได้แก่
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โดยทดสอบการเลีย้ ง 2 รูปแบบ ได้แก่
ระบบที่ 1 ระบบการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกร
ระบบที่ 2 ระบบการเลีย้ งแบบใช้องค์ความรูข้ องงานวิจยั (ไก่กระดูกดำ�สายพันธุแ์ ท้ อาหารสัตว์ และมาตรฐาน
RPF-GAP)

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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แผนงานที่ 2

เมื่อเปรียบเทียบการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่กระดูกดำ�) แบบเดิมของเกษตรกรและแบบใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย
พบว่าน้ำ�หนักเริ่มต้นที่ 4 สัปดาห์ เท่ากับ 265.0 และ 265.0 กรัม น้ำ�หนักเริ่มต้นที่ 8 สัปดาห์ เท่ากับ 422.5 และ
533.0 กรัม น้ำ�หนักที่อายุ 12 สัปดาห์ เท่ากับ 610.0 และ 1,070.0 กรัม น้ำ�หนักที่อายุ 16 สัปดาห์ เท่ากับ 1,137.0
และ 1,488.0 กรัม และน้ำ�หนักที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 872.0 และ 1,223.0 กรัม ตามลำ�ดับ ขณะที่สมรรถภาพการผลิต
เปรียบเทียบการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกรและแบบใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย พบว่าน้ำ�หนักที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 872.0
และ 1,223.0 กรัม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ ปริมาณอาหารที่กิน เท่ากับ 4,761 และ 6,484 กรัม อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ำ�หนักตัว (Feed Conversion Ratio: FCR) เท่ากับ 3.795 และ 4.497 ขณะที่อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Gain: ADG) เท่ากับ 9.68 และ 13.59 (กรัมต่อตัวต่อวัน)

ทดสอบการเลี้ยงไก่ร่วมกับเกษตรกร

2. การศึกษาระบบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมสำ�หรับพื้นที่สูง
ศึกษาข้อมูลสมรรถภาพการผลิตของสุกร ในพืน้ ที่ 2 พืน้ ที่ ได้แก่
2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำ�เภอคลองลาน จังหวัดกำ�แพงเพชร
2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดยทดสอบการเลี้ยง 2 รูปแบบ ได้แก่
ระบบที่ 1 ระบบการเลี้ยงแบบเดิมของเกษตรกร
ระบบที่ 2 ระบบการเลี้ยงแบบใช้องค์ความรู้ของงานวิจัย (สุกรดำ�สายพันธุ์โครงการหลวง อาหารสัตว์
และมาตรฐาน RPF-GAP)
การทดสอบการเลี้ยงสุกรที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง พบว่าสมรรถภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสามสาย
โดยเปรียบเทียบการเลีย้ งแบบเดิมของเกษตรกรและแบบใช้องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั พบว่าน้�ำ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ เท่ากับ 54.80
และ 66.91 กิโลกรัม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ ปริมาณอาหารที่กิน เท่ากับ 160.23 และ 190.23 กิโลกรัม
ต่อตัว อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำ�หนักตัว (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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สุกรดำ�สายพันธุ์โครงการหลวง

สนับสนุนสื่อองค์ความรู้ในการเลี้ยงสุกร

เตรียมคอกสำ�หรับทดสอบระบบการเลีย้ งสุกร

ทดสอบการเลี้ยงสุกรร่วมกับเกษตรกร

3. การศึกษาต้นทุนระบบการเลีย้ งพ่อ–แม่พนั ธุข์ องสัตว์ปกี และสุกรทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพืน้ ทีส่ งู
3.1 ต้นทุนระบบการเลี้ยงพ่อ–แม่พันธุ์ไก่กระดูกดำ�  จากอัตราส่วน พ่อพันธุ์ 2 ตัวต่อแม่พันธุ์ 20 ตัว และ
ปล่อยให้ผสมพันธุแ์ บบธรรมชาติ ดำ�เนินการเลีย้ งและฟักไข่จากฝูงพ่อแม่พนั ธุด์ งั กล่าว พบว่าต้นทุนการเลีย้ งไก่แบ่งออก
เป็นค่าอาหาร คิดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ใช้อาหารประมาณ 60 กิโลกรัม เท่ากับ 900 บาท ค่าไฟในการใช้ฟักไข่
ระยะเวลาการฟักไข่  21 วัน เฉลีย่ วันละ 15 บาท เท่ากับ 315 บาท และผลตอบแทนจากการขายลูกไก่อายุ 1 วัน ตัวละ 25 บาท
ซึ่งลูกไก่ที่ฟักออกเฉลี่ยครั้งละ 100 ตัว ผลตอบแทนเท่ากับ 2,500 บาท เมื่อคิดส่วนต่างที่ได้จากการฟักไข่แต่ละครั้ง
เกษตรกรจะได้กำ�ไรครั้งละ 1,285 บาท
3.2 ต้นทุนระบบการเลี้ยงพ่อ–แม่พันธุ์สุกร จากอัตราส่วน พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 1 ตัว และปล่อยให้
ผสมพันธุแ์ บบธรรมชาติ ดำ�เนินการเลีย้ งและขยายพันธุจ์ ากฝูงพ่อแม่พนั ธุด์ งั กล่าว พบว่าต้นทุนค่าสายพันธุข์ องพ่อแม่พนั ธุ์
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 และค่ารับจ้างนำ�พ่อพันธุ์ไปผสมพันธุ์ให้เกษตรกรรายอื่น เดือนละประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ
800 บาท เท่ากับ 4,800 บาท กำ�ไรจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกรและให้ลูกแต่ละครอก ประมาณ 4,140 บาท

ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก

ผลผลิตจากการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีก

การติดตั้งตู้ฟักไข่เพื่อท�ำการทดสอบ
ต้นทุนการผลิต

ทดสอบการศึกษาต้นทุนระบบการเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์

ผลผลิตจากเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สุกร
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. องค์ความรูก้ ารเลีย้ งสัตว์ปกี ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงตามบริบทของพืน้ ที่
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
2. องค์ความรูก้ ารเลีย้ งสุกรทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงตามบริบทของพืน้ ที่
อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีองค์ความรู้และระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมกับชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 5 แห่ง
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
1) การศึกษาการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบนพื้นที่สูง
2) ใช้รูปแบบการเลี้ยง สายพันธุ์ การให้อาหาร เพื่อทดสอบการเลี้ยงสัตว์ในปี 2565
1.2 การนำ�เสนอผลงานวิจัยโดยจัดทำ�เป็นคู่มือการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
2.1 จัดทำ�ศูนย์เรียนรูอ้ งค์ความรูก้ ารเลีย้ งสัตว์ปกี และสุกรทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีส่ งู อย่างน้อยองค์ความรูล้ ะ 1 พืน้ ที่
2.2 การจัดทำ�สื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยการเผยแพร่บทความในเว็บไซต์ของ สวพส.

แผนงานที่ 2

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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10. โครงการศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบเกษตรและการตลาด
		 สินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงร่วมกับ TaiwanICDF
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกพืช–เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างรายได้
ในปี พ.ศ. 2563 เกษตรกรมีรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้าเกษตรจากพืชและสัตว์ 14 ชนิด ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล ข้าว
ข้าวโพด เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เกษตร โดยผ่านตลาดโครงการหลวง ตลาดข้อตกลง ตลาดท้องถิน่ และตลาดอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ การส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการบริโภคภายในครัวเรือน รวม 383,341,060 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.49
ของแผนทั้งหมด มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จำ�นวน 3,852 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ย 99,517.41 บาทต่อครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั มีเงือ่ นไขใหม่ทที่ า้ ทายและส่งผลกระทบต่อการดำ�รงชีพของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ�คัญของโลก (Megatrends) นัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิง่ แวดล้อม
และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำ �วัน ได้แก่ (1) ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการผลิตพืช การเกิดโรคแมลงใหม่หรือการระบาดทีม่ ากขึน้ ทำ�ให้เกิดความเสีย่ ง
ส่งผลกระทบต่อพืชและผลผลิตทัง้ ในเรือ่ งปริมาณและคุณภาพ (2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซงึ่ เข้าสูก่ ารปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั
การเติบโตของระบบออนไลน์ (3) การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การเข้าสูส่ งั คมสูงวัย ความต้องการของผูบ้ ริโภคให้ความสำ�คัญ
ด้านโภชนาการ ความปลอดภัย และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แรงงานภาคการเกษตรกรที่ลดลง
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งเตรี ย มการรองรั บ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของพื้นที่ สามารถสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร
จากการจำ�หน่ายสินค้าผ่านช่องทางรูปแบบตลาดใหม่ อันเป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันและเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัว
ของเกษตรกรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การแข่งขัน และกลไกการบริหารจัดการ ส่งผลดีตอ่ การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
ศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบระบบอัจฉริยะจากไต้หวัน เช่น ระบบการให้น�้ำ /ปุย๋ ระบบติดตามข้อมูลภูมอิ ากาศ
โดยประชุม online ร่วมกับเจ้าหน้าที่ TaiwanICDF และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ประชุมเพื่อ
คัดเลือกบริษทั ทีจ่ ะเลือกใช้เทคโนโลยี 3 บริษทั คือ บริษทั CHT Smart agriculture บริษทั Foxconn และบริษทั Beehive
Data Teachnology Co., Ltd. ซึ่งได้เลือกบริษัท CHT Smart Agriculture เนื่องจากมีข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการ
และมีสาขาที่สามารถให้บริการได้ ซึ่งจะได้ประสานในการสำ�รวจพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ต่อไป

การประชุม online ร่วมกับเจ้าหน้าที่ TaiwanICDF คัดเลือกบริษัทเพื่อนำ�เทคโนโลยีมาใช้

คัดเลือกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงของพื้นที่สูง และมีการจัดการที่ประณีตภายใต้โรงเรือน สามารถสร้าง
รายได้ในระยะสัน้ ให้ผลตอบแทนสูง และมีโอกาสทางการตลาด เพื่อเป็นพืชทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการผลิตพืช ดังนี้
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1.1 องุ่น
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปลูกองุ่นส่วนใหญ่มักพบปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูเข้าทำ�ลาย
ในทุกระยะการเจริญเติบโต เช่น เพลีย้ ไฟ เพลีย้ แป้ง แอนแทรคโนส และราน้�ำ ค้าง เป็นต้น และส่งผลกระทบต่อปริมาณ
คุณภาพของผลผลิต เกิดการใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชในปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาโรคแมลงศัตรู และเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตองุ่น ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำ�รวจแปลงวิจัยองุ่นร่วมกับ
TaiwanICDF และบริษทั CHT Smart Agriculture เพือ่ วางแผนติดตัง้ อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตองุ่น ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และทดสอบ
เทคโนโลยีโดยบันทึกข้อมูล เช่น ปริมาณและคุณภาพพืช ปริมาณการให้น�้ำ และปุย๋ ของพืช โรคและแมลงศัตรูพชื ข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 เมลอน
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปลูกเมลอน พบว่าในฤดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศปิด แสงแดดไม่เพียงพอ
และความชืน้ สูง ส่งผลให้เมลอนไม่มกี ารพัฒนาลายของผิวผล รสชาติไม่หวาน ขณะทีใ่ นฤดูหนาวทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ � 
่ำ ส่งผลให้
การพัฒนาของผลเมลอนช้า ทำ�ให้ผลมีขนาดเล็ก ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ส่งผลกระทบต่อปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้พันธุ์เมลอนที่ปลูกในปัจจุบันยังมีน้อย คือ พันธุ์บารมี และพันธุ์จันทร์ฉาย ดังนั้น
จึงทดสอบพันธุแ์ ละเทคโนโลยีการปลูกเมลอนเพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตเมลอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
การทดสอบรูปแบบการปลูกเมลอน
ทดสอบรูปแบบการปลูกเมลอนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า พบว่าเมลอน
ที่ปลูกแบบลงดินให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมากกว่าปลูกในวัสดุปลูก (Substrate) โดยเมลอนที่ปลูกลงดิน
มีน้ำ�หนักผลเฉลี่ย 1.65 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าเมลอนที่ปลูกในวัสดุปลูก น้ำ�หนักผลเฉลี่ย 1.13 กิโลกรัม มีปริมาณ
TSS 15.03 องศาบริกซ์ ซึ่งมากว่าเมลอนที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีปริมาณ TSS 14.18 องศาบริกซ์

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

ลักษณะของผลเมลอนพันธุ์บารมีที่ปลูก
แบบลงดิน (ซ้าย) และปลูกในวัสดุปลูก (ขวา)

การทดสอบพันธุ์เมลอน
ทดสอบปลูกเมลอนจำ�นวน 4 พันธุ์ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติทางด้านของน้ำ�หนักผลเฉลี่ย
ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเปลือก และความหนาเนื้อ แต่ปริมาณ TSS ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
โดยเมลอนพันธุ์ ML3747-Green มีน้ำ�หนักผลเฉลี่ยมากที่สุด 2.24 กิโลกรัม รองลงมาคือ เมลอนพันธุ์ ML3747-White
พันธุ์ Radiance มีน้ำ�หนักผลเฉลี่ย 1.79 และ 0.86 กิโลกรัม ตามลำ�ดับ 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 ตามลำ�ดับ

แผนงานที่ 2

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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เมลอนพันธุ์ ML3747-Green (ซ้าย) เมลอนพันธุ์ ML3747-White (ขวา)

เมลอนพันธุ์ Radiance (ซ้าย) เมลอนพันธุ์ Silver Light (ขวา)

1.3 พริกหวาน
จากการวิเคราะห์ปญ
ั หาในการปลูกพริกหวานพบว่าในช่วงเดือนเมษายน–มิถนุ ายน มักพบปัญหาในเรือ่ ง
ปริมาณผลผลิตทีล่ ดลง เนือ่ งจากช่วงเพาะกล้าและช่วงการดูแลรักษา (ธันวาคม–มีนาคม) เป็นช่วงฤดูหนาวทีม่ อี ากาศเย็น
อุณหภูมติ �่ำ กว่า 20 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ตน้ พริกหวานชะงักการเจริญเติบโต การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ทำ�ให้ผลบิดเบีย้ ว
ไม่ได้มาตรฐานตามทีต่ ลาดต้องการ นอกจากนี้ ในช่วงฤดูรอ้ นทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู และมีความชืน้ ในอากาศต่� 
ำ มักเกิดการระบาด
ของเพลีย้ ไฟ ผลผลิตมีต�ำ หนิ เกิดอาการผิวไหม้จากแสงแดด ทำ�ให้มผี ลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต ดังนัน้ จึงทดสอบ
พันธุแ์ ละเทคโนโลยีการปลูกเมลอนเพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ปริมาณและ
คุณภาพผลผลิตเมลอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
การสำ�รวจข้อมูลพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงถ้�ำ เวียงแก บ้านปางแก อำ�เภอทุง่ ช้าง
จั ง หวั ด น่ า น โดยเกษตรกรปลู ก พริ ก หวานเป็ น อาชี พ
ทีส่ ร้างรายได้หลัก และสนใจการนำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้
ในการแก้ปญ
ั หาคุณภาพของพริกหวาน ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ให้ ผ ลผลิ ต ได้ ต ามความต้ อ งการของตลาด อุ ณ หภู มิ
ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการเจริญเติบโตของพริกหวานอยูใ่ นช่วง
โรงเรือนปลูกพริกหวานของนายแสวง แซ่ท้าว
ระหว่าง 28–35 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำ�
ส่งผลให้การพัฒนาของผลพริกหวานผิดรูปทรง พริกหวาน
ไม่ขน้ึ สี และไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานทีต่ อ้ งการทำ�ให้มผี ลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต โดยมีเกษตรกรทีส่ นใจร่วมวิจยั
2 ราย คือ นายแสวง แซ่ท้าว มีโรงเรือนขนาด 30 x 40 เมตร พิกัดแปลง X 714623, Y 2147192 และนายจำ�ลอง
อนุวงค์ประพันธ์ มีโรงเรือนขนาด 30 x 36 เมตร พิกดั แปลง X 715556, Y 2149819 ดังนัน้ จึงปลูกพริกหวานเพือ่ เก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมและการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพริกหวาน เพือ่ เป็นพารามิเตอร์ในการควบคุมสภาพแวดล้อม
การจัดการต่างๆ และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการผลิตพริกหวานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ต่อไป
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2. กิจกรรมที่ 2 การศึกษาระบบโลจิสติกส์และตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรที่สำ�คัญบนพื้นที่สูง
จากการสำ�รวจการบริหารจัดการผลิตผลในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงแม่จริม อำ�เภอแม่จริม
จังหวัดน่าน ด้วยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร พบว่า
2.1 เกษตรกรของกลุ่มส่วนใหญ่ 5 หมู่บ้าน อยู่ใกล้บริเวณศูนย์ซึ่งปลูกพืชผักใบ และมีจำ�นวนหลายชนิด
แต่มี 1 หมู่บ้าน ที่ห่างไกลและมีอากาศที่เย็น ซึ่งทำ�ให้มีต้นทุนค่าขนส่งมาก
2.2 การจัดทำ�หลักสูตรการผลิตพืชแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพื่อให้มีความพร้อมที่จะผลิตพืชให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด
2.3 ปัญหาทีพ่ บคือ จำ�นวนชนิดพืชผักค่อนข้างมาก มีความหลากหลาย แต่ความต้องการของลูกค้ามีปริมาณ
ไม่มาก ทำ�ให้ตอ้ งมีการบริหารจัดการและมีขอ้ มูลทีค่ อ่ นข้างมาก และต้องการความถูกต้อง แม่นยำ� ทันต่อสถานการณ์ตลาด
2.4 ข้อคิดเห็นจากการประชุมร่วมกัน (1) ควรเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น คู่ค้าที่ต้องการผลผลิตสม่ำ�เสมอ
ช่องทางตลาดออนไลน์ (2) เพิม่ ความเชือ่ มัน่ แก่ผบู้ ริโภค โดยสร้างคิวอาร์โค้ดบนผลผลิต/บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับไปถึงเกษตรกรได้ (3) นำ�เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการทำ�งานเพื่อลดขั้นตอนและเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ตัง้ แต่การวางแผนการผลิต การติดตามแปลง การวางแผนเก็บเกีย่ ว การคัดบรรจุไปจนถึงคูค่ า้ ทางธุรกิจ
หรือผู้บริโภค โดยเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ฯ ฝ่ายตลาด สพวส. และผู้จัดการกลุ่มสหกรณ์แม่จริม

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย

แผนผังระบบโลจิสติกส์และรูปแบบตลาดดิจิทัล
ของสินค้าเกษตรจากไต้หวัน

1. ต้นแบบระบบการปลูกพืชผักบนพื้นที่สูงโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Farming) 1 ชนิด
2. ข้ อ มู ล เรื่ อ งระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการตลาด
สมัยใหม่ของสินค้าเกษตรทีส่ �ำ คัญบนพืน้ ทีส่ งู 1 เรือ่ ง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง มี ค วามรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาดตลอด value
chain โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
เป็น Smart Farmer ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur) ซึง่ จะส่งผลดี
ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบน
พื้นที่สูง อย่างน้อย 2 แห่ง

แผนงานที่ 2
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แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 คือ การศึกษาและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงในโรงเรือน
1.2 การนำ�เสนอผลงานวิจัยในประชุมสัมมนาวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส.
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ผลงานวิจยั สามารถนำ�ไปพัฒนาการปลูกพืชบนพืน้ ทีส่ งู ได้ โดยเกษตรกรในพืน้ ที่ สวพส. ผูป้ ลูกพืชผัก 769 คน
ในพื้นที่ปลูก 749.5 ไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล 2,495 คน ในพื้นที่ปลูก 4,054.5 ไร่ สามารถในใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและตลาดตลอด value chain ได้

HRDI
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Highland Research and Development Institute
(Public Organization)

มุ่งสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ �ำ คัญบนพืน้ ทีส่ งู การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ แนวปฏิบัติที่ดีในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน
สอดคล้องกับแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยดำ�เนินงานวิจัย จำ�นวน 20 เรื่อง และมีผลงานวิจัยที่พร้อมส่งมอบ
ให้เกษตรกรได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ จำ�นวน 7 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ 9 รายการ

1. โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
		 บนพื้นที่สูงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริธนาคารอาหารชุมชน (Food bank) มาเป็นแนวทางการดำ�เนินงาน โดยในปี พ.ศ. 2564
เป็นการดำ�เนินงานต่อเนื่องร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับให้เป็นชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ “ชุมชนตัวอย่าง Food bank” และการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี
ปัจจัยความสำ�เร็จของการพัฒนาชุมชนตัวอย่าง รวมทั้งการพัฒนาระบบการสืบทอดความรู้ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น
ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง การจัดทำ�ชุดองค์ความรู้และภูมิปัญญาตำ�รับอาหารจากพืช
ท้องถิน่ รายชนเผ่า เพือ่ ขยายผลการเรียนรูส้ วู่ งกว้าง การศึกษารูปแบบการปลูกฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมินิเวศบนพื้นที่สูง รวมทั้งการส่งเสริมชุมชนให้มีการใช้ประโยชน์และสร้างอาชีพจาก
การเพาะปลู ก พื ช ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ และการศึ ก ษาแนวทางในการปกป้ อ งคุ้ ม ครองทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างชาญฉลาด
ก่อให้เกิดความยั่งยืน สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพของชุ ม ชน
สำ�หรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1.1 ศึกษาและพัฒนาแหล่งรวบรวมพืชท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน
ร่วมกับชุมชนจัดทำ�แหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู ในรูปแบบสิง่ มีชวี ติ (Living collection)
เพื่อเก็บรักษาฐานพันธุกรรมพืชที่มีคุณค่าให้คงอยู่ ไม่ให้สูญหาย และสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร สีย้อมธรรมชาติ และการใช้สอยอื่นๆ ของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่ง
กล้าพันธุพ์ ชื ในการแลกเปลีย่ นภายในชุมชนและระหว่างชุมชนเครือข่าย โดยมีแหล่งรวบรวมพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ จำ�นวน 3 แห่ง
ประกอบด้วย (1) บ้านแม่แมะ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
มีพืชที่ปลูกในแปลงรวบรวม จำ�นวน 38 ชนิด เช่น ลิงลาว รางจืดแดง ว่านสาวหลง ว่านหัวสืบ พญายอ หญ้าหวาน
กำ�ลังเสือโคร่ง และมะแขว่น เป็นต้น และชนิดพืชที่เพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือน เพื่อเป็นต้นกล้าพันธุ์ในการสนับสนุน
สมาชิกชุมชนสำ�หรับนำ�ไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือน จำ�นวน 21 ชนิด เช่น ผักแปม ต๋าว ลิงลาว มะขม มณฑาดอย
มะกิ้ง จะค่าน ว่านสาวหลง และม้าสามตอน เป็นต้น (2) บ้านปางหินฝน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางหินฝน อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพืชที่ปลูกในแปลงรวบรวม จำ�นวน 39 ชนิด เช่น ว่านน้ำ�เล็ก จิงจูไฉ่
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หอมชู หว้า กีบม้าลม ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า และเนียมดง เป็นต้น และ (3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีพืชที่ปลูกในแปลงรวบรวม จำ�นวน 55 ชนิด เช่น บุก ค้างคาวดำ� ชาอัสสัม มะขม ต๋าว ลิลลี่ป่า เนียมหอม
ต้างหลวง และเลือดมังกร เป็นต้น

1.2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเขตกรรมและการจั ด การเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู พื ช หายากทั้ ง ในและนอกถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย
ของพืชท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย และมะเขาควาย
1) น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.) ศึกษาวิธกี ารจัดการแปลงปลูกน้อยหน่าเครือในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ โหล่งขอด
(บ้านแม่สายป่าเมีย่ ง) โดยปลูกน้อยหน่าเครือ จำ�นวน 14 ต้น ความสูงเฉลีย่ 70 เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลีย่
0.53 เซนติเมตร รวมทั้งเพาะขยายพันธุ์น้อยหน่าเครือ จำ�นวน 150 ต้น เพื่อปลูกฟื้นฟูในสภาพธรรมชาติ และทดสอบ
การเพาะขยายพันธุน์ อ้ ยหน่าเครือโดยวิธตี อนกิง่ และเสียบยอด พบว่าการเสียบยอดใช้เวลา 2–3 เดือน ในการแตกใบใหม่
และการตอนกิ่งใช้เวลา 5–6 เดือน จึงมีรากใหม่ออกมา
2) ตีนฮุ้งดอย (Daiswa polyphylla Smith) ทำ�การทดสอบชนิดวัสดุปลูกตีนฮุ้งดอยในพื้นที่โครงการฯ
แม่มะลอ ทีร่ ะยะเวลา 171 วัน พบว่าวัสดุดนิ ผสมแกลบดำ�มีการงอกดีทสี่ ดุ รองลงมาคือ ดินอย่างเดียว ดินผสมแกลบดำ�
และปุย๋ อินทรีย์ และดินผสมปุย๋ อินทรีย์ ตามลำ�ดับ มีความสูงอยูใ่ นช่วง 5.0–55.0 เซนติเมตร จำ�นวนใบชัน้ ที่ 1 มี 4–8 ใบ
ส่วนชั้นที่ 2 มี 3–7 ใบ
3) มะเขาควาย (Dittoceras maculatum Kerr) สำ�รวจและเก็บข้อมูล สภาพนิเวศแหล่งกำ�เนิดในสภาพป่า
ธรรมชาติ พบว่าเป็นพืชหายากและขึ้นในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่า 1,300 เมตร โดยผลสดสามารถเก็บได้ช่วงเดือน
พฤศจิกายน–ธันวาคม ราคา 30–50 บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้งทดสอบการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด พบว่าใช้ระยะเวลา
งอกไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งนี้ได้ขยายพันธุ์มะเขาควาย จำ�นวน 145 ต้น เพื่อนำ�ไปปลูกฟื้นฟูในชุมชนและป่าธรรมชาติ

น้อยหน่าเครือ
ตีนฮุ้งดอย
มะเขาควาย
การศึกษาวิธีการเขตกรรมและการจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพืชหายากทั้งในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชท้องถิ่น

แผนงานที่ 3

ปางมะโอ
ปางหินฝน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
การศึกษาและพัฒนาแหล่งรวบรวมพืชท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษาฐานพันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน
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1.3 สำ � รวจและเก็ บ ข้ อ มู ล ความหลากหลายของชนิ ด พรรณไม้ โครงสร้ า งสั ง คมพื ช มวลชี ว ภาพ และ
การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของพื้นที่ป่าและพื้นที่วนเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
4 แห่ง ได้แก่ ปางแดงใน ปางมะโอ วาวี (แม่พริก) และสบเมย
1) ปางแดงใน: พื้นที่ป่าธรรมชาติ พบพันธุ์ไม้ทั้งหมด 73 ชนิด ใน 63 สกุล 34 วงศ์ มีความหนาแน่น
ของพันธุไ์ ม้ 157.33 ต้นต่อไร่ ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไ์ ม้ 3.12 พบกล้าไม้และพืชพืน้ ล่างในพืน้ ที่ 53 ชนิด
50 สกุล ใน 32 วงศ์ มีความหนาแน่นของกล้าไม้ 3,208 กล้าต่อไร่ มีปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม 20,231.62 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า 9,501.82 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพื้นที่วนเกษตร พบชนิดพันธุ์ไม้
มากกว่าพืน้ ที่ป่าธรรมชาติ คือ 89 ชนิด ใน 71 สกุล 39 วงศ์ และมีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้มากกว่า 349.67 ต้นต่อไร่
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
ของพันธุไ์ ม้ 178.00 ต้นต่อไร่ ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุไ์ ม้ 2.97 พบกล้าไม้และพืชพืน้ ล่างในพืน้ ที่ 48 ชนิด
45 สกุล ใน 31 วงศ์ มีความหนาแน่นของกล้าไม้ 8,032 กล้าต่อไร่ ปริมาณมวลชีวภาพป่ารวม 20,038.34 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่า 9,418.02 กิโลกรัมต่อไร่ 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 ตามลำ�ดับ 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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2. การศึกษาและพัฒนาชนิดพืช/เห็ดท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ เป็นพืชทางเลือกในการประกอบอาชีพของชุมชน
2.1 ศึกษารูปแบบการปลูก การจัดการ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกบุกบนพื้นที่สูง
1) ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของบุกเนื้อทรายบนพื้นที่สูง โดยเก็บข้อมูลความหลากหลายของ
ลักษณะทรงพุ่มและลำ�ต้น ประกอบด้วย ความสูงต้น ขนาดทรงพุ่ม ขนาดลำ�ต้น ความกว้างและความยาวของใบย่อย
ลักษณะการจัดเรียงใบย่อย และลักษณะลายบนลำ�ต้น ลักษณะผิวบนลำ�ต้น ขณะนี้รอระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อบันทึกข้อมูลหัวใต้ดิน ได้แก่ น้ำ�หนัก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และสีเนื้อหัวบริเวณใต้ผิวเปลือก สำ�หรับใช้หา
ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่อการเจริญเติบโตและการให้
ผลผลิตบุกที่ปลูกภายในโรงเรือนอัจฉริยะโครงการฯ แม่สามแลบ ดอยปุย และ สวพส.
2) เก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผูป้ ลูกบุกในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ สบเมย แม่สามแลบ และแม่สอง รวม 1,304 คน
พืน้ ที่ 5,062.5 ไร่ รูปแบบการปลูก ต้นทุนและผลตอบแทน โดยได้ปริมาณผลผลิตปี พ.ศ. 2563/2564 รวม 652,756 กิโลกรัม
คิดเป็นมูลค่า 12,485,879 บาท ในรูปแบบการปลูกทั้งปลูกเชิงเดี่ยว วนเกษตร (ร่วมกับไม้ป่ายืนต้น) ผสมผสานกับ
พืชเกษตร (ข้าวไร่ ไม้ผล กล้วย หมาก เนียง ฯลฯ) เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 24,468 บาทต่อไร่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นค่าแรงงาน (ไม่เป็นเงินสด) คิดเป็นร้อยละ 41.4 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนมีค่า 19,747 บาทต่อไร่
3) เก็บข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปบุกแผ่นแห้งบนพื้นที่สูง โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
199 บาทต่อกิโลกรัม แต่มีราคาจำ�หน่ายเพียง 170 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่คุ้มค่าในการดำ�เนินงาน ปัจจุบันกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ยกเลิกการแปรรูปเป็นบุกแผ่นแห้งแล้ว

การศึกษารูปแบบการปลูก การจัดการ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกบุกบนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 3

ปางมะโอ
วาวี (แม่พริก)
สบเมย (ห้วยน้ำ�ใส)
การสำ�รวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ โครงสร้างสังคมพืช มวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอน
ในมวลชีวภาพของพื้นที่ป่าและพื้นที่วนเกษตร
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2.2 ศึกษา รวบรวม และปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้ายที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
1) ปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้าย 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) ปางดะ 48 พันธุ์ พบการงอก 40 พันธุ์ โดยน้ำ�หนักผลผลิต
เฉลี่ยทุกพันธุ์อยู่ในช่วง 89.59–469.26 กิโลกรัมต่อต้น นอกจากนี้ยังพบว่าพันธุ์ L3, L4, L5, L15 และ SK3 มีปุยฝ้าย
2 สี ได้แก่ สีขาวและสีน้ำ�ตาล ทั้งนี้อาจมีการปนของเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรที่เก็บพันธุ์ไว้เอง (2) ปางแดงใน 11 พันธุ์
พบงอกทุกพันธุ์ น้ำ�หนักผลผลิตเฉลี่ยมีค่า 66.66–284.40 กิโลกรัมต่อต้น และ (3) ถ้ำ�เวียงแก 6 พันธุ์ พบงอกทุกพันธุ์
เช่นกัน และน้ำ�หนักผลผลิตเฉลี่ยมีค่า 19.04–111.73 กิโลกรัมต่อต้น
2) รวบรวมพันธุ์ฝ้ายพื้นเมืองบ้านห้วยน้ำ�ใส (โครงการฯ สบเมย) 1 ตัวอย่าง และบ้านห้วยโป่งพัฒนา
2 ตัวอย่าง รวมทั้งปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้าย 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการฯ ปางแดงใน จำ�นวน 12 สายพันธุ์ สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ จำ�นวน 57 สายพันธุ์ และโครงการฯ สบเมย จำ�นวน 5 สายพันธุ์

การศึกษา รวบรวม และปลูกทดสอบพันธุ์ฝ้ายที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

2.3 ศึกษารูปแบบการปลูก การจัดการ และการแปรรูปต๋าวที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
1) ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของต๋าว ได้แก่ การกระจายพันธุ์ การปลูก
การดูแลรักษา การนำ�ไปใช้ประโยชน์ และข้อมูลการตลาด โดยการตรวจเอกสารและการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่
5 แห่ง ได้แก่ ห้วยโป่ง (บ้านห้วยน้ำ�กืน) น้ำ�แป่ง (บ้านน้ำ�แป่ง) โหล่งขอด (บ้านปางต้นหนุน) ถ้ำ�เวียงแก (บ้านน้ำ�พัน)
และแม่สลอง (บ้านพญาพิภักดิ์)
2) ศึกษาและพัฒนาวิธีการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากต๋าว โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบนพืน้ ฐานองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ร่วมกับเทคโนโลยีอนื่ ได้แก่ การแปรรูปผลผลิต (ลูกชิดในน้�ำ เชือ่ ม
และลูกชิดแช่อิ่มอบแห้ง) และเครื่องบีบต๋าว
3) เพาะขยายพั น ธุ์ ต้ น กล้ า ต๋ า ว จำ � นวน 5,000 ต้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรปลู ก ฟื้ น ฟู เ สริ ม
แหล่งอาหารของชุมชน รวมทัง้ สนับสนุนต้นกล้าต๋าวให้กบั กลุม่ สมาชิกเพือ่ ปลูกในพืน้ ทีท่ ำ�กิน ป่าชุมชน และป่าธรรมชาติ
จำ�นวน 20 ราย 1,050 ต้น ในพื้นที่โครงการฯ จำ�นวน 4 แห่ง ได้แก่ โหล่งขอด (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) ปางมะโอ
(บ้านปางกื๊ดและบ้านปางมะโอ) วาวี (บ้านปางกลางและบ้านปางต้นผึ้ง) ถ้ำ�เวียงแก (บ้านน้ำ�พัน) น้ำ�แป่ง (บ้านน้ำ�แป่ง)
และพื้นที่เฉพาะฯ บ้านฟ้าสวย

การศึกษารูปแบบการปลูก การจัดการ และการแปรรูปต๋าวที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
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2.4 ทดสอบเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน
1) ศึ ก ษาสารสำ � คั ญ จากเห็ ด ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ 8 ชนิ ด ได้ แ ก่ เห็ ด เผาะ เห็ ด หล่ ม เห็ ด ฟาน
เห็ดแดงหน้าม่อย เห็ดโคนแดง เห็ดแดงก่อ เห็ดไข่เหลือง และเห็ดขมิน้ ด้วยวิธแี ก๊สโครมาโตรกราฟี พบว่ามีสารประกอบ
ในกลุ่ม antimycobacterial ได้แก่ 2-tetradecene (E) 3-tetradecene และ E-15-Heptadecenal อยู่ในเห็ดทั้ง 8 ชนิด
ส่วนสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำ�ตาลในเลือด ได้แก่ Butyl Isobutyl Phthalate พบในเห็ดฟานเท่านั้น และกรดอะมิโนจำ�เป็น
ได้แก่ Linoleic acid ethyl ester พบในเห็ด 3 ชนิด คือ เห็ดฟาน เห็ดหน้าม่อย และเห็ดไข่เหลือง
2) สนับสนุนกลุม่ สมาชิกเพาะเลีย้ งเห็ดท้องถิน่ /เห็ดเศรษฐกิจ 3 กลุม่ สมาชิก 35 ราย ผลิตก้อนเชือ้ เห็ด
นางรมดำ�  นางรมเทา และนางฟ้าภูฏาน จำ�นวน 5,000 ก้อน เพื่อจำ�หน่ายให้กับชุมชนเครือข่าย 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) ทดสอบความสามารถของเห็ดตับเต่าในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเกิดดอกเห็ดของกล้าไม้
5 ชนิด (ขนุน น้อยหน่า มะม่วง อาโวคาโด กาแฟ) โดยปลูกกล้าไม้ร่วมกับการใส่เชื้อเห็ด โดยมีเกษตรกรนำ�ร่อง 3 ราย
ในพื้นที่บ้านปางกึ๊ด (ปางมะโอ) 2 ราย และบ้านปางหินฝน 1 ราย
5) สนับสนุนกล้าไม้ (ยางนา ตะเคียน พะยอม หว้า มะกุก ขนุน น้อยหน่า) ที่ใส่เชื้อเห็ดป่ารวม
(เห็ดเผาะ เห็ดแดง เห็ดหล่ม เห็ดไข่เหลือง และเห็ดตับเต่า) จำ�นวน 2,100 กล้า เกษตรกร 24 ราย เพื่อปลูกในพื้นที่
เกษตร ปลูกเป็นแนวรั้ว และปลูกเสริมป่ารอบชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหารและช่วยในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชน
รวมทั้งสนับสนุนเชื้อเห็ดโคนให้สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชและเห็ดท้องถิ่นบ้านห้วยมะเกลี้ยง (ศ.ห้วยโป่ง) จำ�นวน
15 ราย พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใส่เชื้อเห็ดกับต้นไม้และจอมปลวกในสวนของเกษตรกรสมาชิก พบว่าการใส่เชื้อเห็ดโคน
ของเกษตรกร 2 ราย คือ นายสมพล คงธนบวร และนายวิรัตน์ แก่นทอง เริ่มออกดอกให้ผลผลิตแล้ว หลังจาก
การรดหัวเชื้อเห็ด 4–5 เดือน

การทดสอบเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน

2.5 ศึกษาพรรณพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการป้องกันการพังทลายของดินบนพื้นที่สูง
สำ�รวจพรรณไม้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำ�นวน 5 แห่ง ได้แก่ แม่มะลอ
แม่สลอง แม่สอง สบเมย และบ่อเกลือ โดยคัดเลือกชนิดพืชท้องถิ่น พืชเศรษฐกิจ และไม้ป่า จำ�นวน 19 ชนิด
ทำ�การฉีดล้างรากเพื่อศึกษาโครงสร้างราก และเก็บตัวอย่างรากสำ�หรับวัดแรงดึงรากในห้องปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลถึง
เสถียรภาพในการยึดดินของรากพืชแต่ละชนิด ผลการทดสอบแรงดึงรากที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร พบว่า
พันธุ์ไม้ที่มีแรงดึงรากสูงที่สุด ได้แก่ อาโวคาโด ตะไคร้ต้น จันทร์ทองเทศ กาแฟ แฝก และบ๊วย พันธุ์ไม้ที่มีแรงดึงราก
ระดับกลาง คือ การบูร ตองแตบ ส้มผด กำ�ลังเสือโคร่ง แคฝรั่ง มะขาม และกระท่อมหมู และพันธุ์ไม้ที่มีแรงดึงราก
ระดับต่ำ� คือ ถั่วมะแฮะ และชาจีน

แผนงานที่ 3
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เปรียบเทียบกำ�ลังดึงของรากขนาด 1 มิลลิเมตร ของพืชบนพื้นที่สูง 19 ชนิด

3. การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สืบทอดความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์พชื ท้องถิน่ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3.1 ศึกษาและพัฒนาชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์พชื /เห็ดท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู
แบ่งตัวอย่างชุมชนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ชุมชนแห่งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น
เป็นแหล่งอาหาร 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนป่าเมีย่ งแม่พริก ป่ากล้วย ป่าแป๋ (2) ชุมชนตัวอย่างทีส่ ร้างรายได้จากการเพาะปลูก
พืชท้องถิน่ 1 ชุมชน ได้แก่ ห้วยน้�ำ กืน และ (3) ชุมชนตัวอย่างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1 ชุมชน ได้แก่ ห้วยอีคา่ ง ซึง่ สามารถเป็นต้นแบบชุมชนในการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละขยายผลการขับเคลือ่ นกระบวนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สู่ชุมชนเครือข่ายที่มีบริบทพื้นที่ใกล้เคียงกัน
20 ชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพจากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 12 ชนิด นำ�ไปสู่การสร้างรายได้จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกว่า 180,375 บาท

ชุมชนตัวอย่างธนาคารอาหารชุมชน (Food bank)
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3.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์พชื /เห็ดท้องถิน่ ร่วมกับโรงเรียน/หน่วยงาน
จัดทำ�กิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง “การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์พืช/เห็ดท้องถิ่น” ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่น เช่น การทำ�ยาหม่องสมุนไพร การทำ�อาหารจากพืชท้องถิ่น การทำ�ขนมโดย
ใช้สีจากพืชธรรมชาติ การทำ�โรงเรือนเพาะเห็ด และการปลูกผักในโรงเรือน เพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
รวมทัง้ สนับสนุนสือ่ องค์ความรูเ้ รือ่ งเห็ด ได้แก่ การเพาะเลีย้ งเห็ดสกุลนางฟ้า–นางรม เห็ดกลุม่ ไมคอร์ไรซ่า ความหลากหลาย
ของเห็ดบนพื้นที่สูง และเห็ดพิษ

3.3 การจัดทำ�ชุดองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1) จัดทำ�ร่างหนังสือตำ�รับอาหารพื้นบ้านเป็นยา 1 เรื่อง ซึ่งรวบรวมภูมิปัญญาการประกอบอาหาร
ของชุมชนบนพื้นที่สูง 4 พื้นที่ รวม 50 ตำ�รับ พร้อมทั้งข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของชนิดพืชที่เป็นองค์ประกอบ
ตลอดจนสรรพคุณทางยาและคุณประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของตำ�รับอาหารท้องถิ่นแต่ละชุมชน
2) วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงร่างของระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู (เดิม) 1 ระบบ โดยสืบค้นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชและศึกษา
องค์ประกอบฐานข้อมูลพืช/พรรณไม้ของหน่วยงานอืน่ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูลในระยะต่อไป

ร่างหนังสือตำ�รับอาหารพื้นบ้านเป็นยา
โครงสร้างของฐานข้อมูลพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
การจัดทำ�ชุดองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

แผนงานที่ 3
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4. การถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่พื้นที่อื่น
4.1 จัดทำ�แผนการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูห่ มูบ่ า้ นเครือข่ายในพืน้ ทีว่ าวี จำ�นวน 5 ชุมชน รวมทัง้ สำ�รวจชนิดพืชทีม่ กี ารใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
บ้านทุง่ พร้าวกะเหรีย่ ง พบการใช้ประโยชน์พชื 56 ชนิด และต้องการปลูกฟืน้ ฟูพชื ทัง้ ในป่าและครัวเรือน จำ�นวน 23 ชนิด
จำ�แนกเป็นพืชหายากและพืชที่ต้องการใช้ประโยชน์
4.2 คัดเลือกชนิดพืชทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างรายได้ เพิม่ พูนแหล่งอาหาร และเหมาะสมกับพืน้ ที่ โดยดำ�เนินการ
ร่วมกับเกษตรกร เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวงเลอตอ และเจ้าหน้าทีก่ รมป่าไม้ เพือ่ วางแผนการเพาะขยายพันธุ์
จำ�นวน 30 ชนิด รวมทัง้ สนับสนุนเกษตรกร 6 ราย พืน้ ทีป่ ระมาณ 6 ไร่ ปลูกพืชท้องถิน่ กว่า 10 ชนิด เช่น ลิงลาว ขมิน้ ชัน
ผักกูด บุก ซะกุกุย ต้างหลวง ผักฮาก มะกรูด และหมาก เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ครัวเรือน และ
ปลูกขมิน้ ชัน 200 กิโลกรัม และบุกเนือ้ ทราย 100 กิโลกรัม บริเวณของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงเลอตอ เพือ่ ขยายพันธุ์
สำ�หรับใช้ในงานส่งเสริมและทดสอบต่อไป
4.3 ถ่ายทอดความรูแ้ ละสนับสนุนเกษตรกรนำ�ร่องปลูกพืชท้องถิน่ เพือ่ สร้างรายได้และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
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 จำ�นวน 1,317 ต้น
4.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ การปลูกและการจัดการแปลงปลูกไผ่ให้แก่เกษตรกร 2 ชุมชน
(ห้วยก้างปลา และสบเมย) มีผเู้ ข้าร่วม 71 คน และถ่ายทอดความรูก้ ารเพาะขยายพันธุแ์ ละการปลูกบุกบนพืน้ ทีส่ งู ให้แก่
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�คัญของงานวิจัย
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. ชุดองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาการใช้ประโยชน์พชื ท้องถิน่ 1 เรือ่ ง ได้แก่ ข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านตำ�รับอาหาร
พื้นบ้านเป็นยาของชุมชน 3 ชาติพันธุ์ ได้แก่ คนพื้นเมือง ม้ง และมอญ รวม 50 ตำ�รับ
5. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง (เบื้องต้น) 1 ระบบ
6. ชุ ม ชนที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 20 ชุมชน
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ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงปางหินฝน จำ�นวน 3 หมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านปางหินฝน
แม่ตูม และพุยใต้ มีแหล่งต้นพันธุ์พืช สำ�หรับปลูกฟื้นฟูเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรในครัวเรือน
รวมทั้งแลกเปลี่ยนกล้าไม้กับชุมชนเครือข่าย (ม้ง) 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านป่ากล้วย อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านดอยปุย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านร่มฟ้าหม่น อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2. เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 12 แห่ง ได้แก่ ดอยปุย ปางหินฝน บ่อเกลือ
ปางมะโอ แม่มะลอ โหล่งขอด วาวี สบเมย แม่สามแลบ แม่สอง น้ำ�แป่ง และถ้ำ�เวียงแก นำ�องค์ความรู้การปลูก
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 ห้วยน้ำ�กืน
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
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี 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 อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
2.5 บทความทางวิชาการ 7 เรื่อง ได้แก่
1) บทบาทของระบบวนเกษตรต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านห้วยน้ำ�กืน ตำ�บลแม่เจดีย์
อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
2) รู้หรือไม่ลูกชิดมาจากไหน
3) บุก แต่ไม่รุกป่า
4) พืชกันไฟ
5) น้อยหน่าเครือ ผลไม้ป่าหายากบนพื้นที่สูง
6) พืชยึดดิน...รากนั้นสำ�คัญไฉน
7) น้อยหน่าเครือ จากผลไม้ป่าสู่ยาสมุนไพร และสารเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

แผนงานที่ 3
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2. โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
		 ของชุมชนบนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำ�คัญ พืชสมุนไพร
มีศกั ยภาพในการนำ�มาศึกษาวิจยั ต่อยอด เพือ่ สร้างคุณค่า (value creation) รักษาสุขภาพ และเพิม่ มูลค่า (value added)
ทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ รวมถึงมีศักยภาพสำ�หรับเพาะปลูกเป็นพืชทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ
ให้กบั ชุมชน ดังนัน้ การวิจยั เพือ่ ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิม่ จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพืน้ ทีส่ งู โดยเฉพาะด้านสมุนไพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกจิ กรรมประกอบด้วย (1) ศึกษา รวบรวม และต่อยอด
การใช้ประโยชน์สมุนไพรและตำ�รับยาพื้นบ้านในระดับชุมชนบนพื้นที่สูง (2) ศึกษาและพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (product spec) (3) ศึกษาผลของผลิตภัณฑ์กลุ่มขับสารพิษจากสังหยู
ต่อมนุษย์ในระยะคลินิก และ (4) คัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพและศึกษาผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ในระยะพรีคลินกิ สำ�หรับเป็นกลไกในการรักษาต่อยอดภูมปิ ญ
ั ญาการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรและยาพืน้ บ้านบนพืน้ ทีส่ งู
พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน สำ�หรับใช้รักษาสุขภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ลดการเก็บหาจากป่าต่อไป สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์พื้นที่สูง
1.1 ศึกษา รวบรวม และต่อยอดการใช้ประโยชน์สมุนไพรและตำ�รับยาพื้นบ้านในระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
1) รวบรวมองค์ความรู้ตำ�รับยาพื้นบ้าน/สมุนไพรกลุ่มโรคสำ�คัญ 5 พื้นที่ ได้แก่ (1) บ้านห้วยมะซาง
พบมี ผู้ รู้ / หมอยาพื้นบ้าน จำ �นวน 2 ราย และมียาพื้นบ้าน 10 องค์ความรู้ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ วาวี )
(2) บ้านสมุนใหม่ พบผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน จำ�นวน 3 ราย และมียาพื้นบ้าน 7 องค์ความรู้ บ้านละเบ้ายา พบผู้รู้/
หมอยาพื้นบ้าน จำ�นวน 1 ราย และมียาพื้นบ้าน 4 องค์ความรู้ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ สะเนียน) (3) บ้านปางยาง
พบผูร้ /ู้ หมอยาพืน้ บ้าน จำ�นวน 3 ราย และมียาพืน้ บ้าน 12 องค์ความรู้ บ้านขุนกูน พบผูร้ /ู้ หมอยาพืน้ บ้าน จำ�นวน 2 ราย
และมียาพื้นบ้าน 5 องค์ความรู้ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ปางยาง) (4) บ้านแม่หลองหลวง พบผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน
จำ�นวน 1 ราย และมียาพื้นบ้าน 14 องค์ความรู้ บ้านบูแมะ พบผู้รู้/หมอยาพื้นบ้าน จำ�นวน 1 ราย และมียาพื้นบ้าน
7 องค์ความรู้ (โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ฯ สบโขง) (5) บ้านห้วยเป้า พบผูร้ /ู้ หมอยาพืน้ บ้าน จำ�นวน 2 ราย และมียาพืน้ บ้าน
6 องค์ความรู้ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ห้วยเป้า)
2) คุ้มครองตำ�รับยาพื้นบ้าน จำ�นวน 3 ตำ�รับ ในพื้นที่โหล่งขอด ได้แก่ ตำ�รับสมุนไพรแก้โรคลม
ตำ�รับสมุนไพรรักษานิ่ว และตำ�รับสมุนไพรอบตัว
3) สนับสนุนการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูการใช้ประโยชน์ยาพืน้ บ้านในชุมชน 5 พืน้ ที่ 14 ตำ�รับต่อเนือ่ ง ได้แก่
กล้วยอัดเม็ด บ้านป่าเกีย๊ ะ ลูกประคบ บ้านห้วยชมภู (ศูนย์ฯ ห้วยน้�ำ ขุน่ ) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ สมุนไพรขับสารพิษ ประเภท
ยาต้ม/ชาชง (ศูนย์ฯ ห้วยส้มป่อย) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยู ประเภทยาต้ม/ชาชง (ป่ากล้วย) ลูกประคบน้ำ� 
(โป่งคำ�) กลุม่ มีรายได้เสริมเฉลีย่ ปีละ 100,000 บาท ตำ�รับยาสมุนไพรอบตัว ตำ�รับยาสมุนไพรแก้โรคลมทุกชนิด ตำ�รับยา
สมุนไพรรีแพร์ ตำ�รับยาสมุนไพรบำ�รุงร่างกาย (ท่านชาย) ตำ�รับยาสมุนไพรรักษาบ่าโหกเลือด (ใช้อบ) ตำ�รับยาสมุนไพร
แก้บ่าโหก (ต้มดื่ม) และตำ�รับยาสมุนไพรรักษาโรคนิ่ว (โหล่งขอด)
4) ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ สมุนไพรทีผ่ ลิตโดยชุมชนเบือ้ งต้น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดืม่ สมุนไพรขับสารพิษ ประเภทยาต้มและชาชง (ห้วยส้มป่อย) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ สมุนไพรสังหยู ประเภทยาต้ม
และชาชง (ป่ากล้วย) พบว่ามีลกั ษณะทางกายภาพทีด่ ี และวิเคราะห์โภชนาการผลิตภัณฑ์ชมุ ชนกล้วยอัดเม็ด (ห้วยน้�ำ ขุน่ )
1 ผลิตภัณฑ์
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องค์ความรู้ตำ�รับยาพื้นบ้าน/
สมุนไพรของชุมชน
บนพื้นที่สูง

การใช้ประโยชน์ยาสมุนไพรและ
ยาพื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการประเมินคุณภาพ

การปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับ
เกษตรกร และอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
การปลูกทดแทนการเก็บหาจากป่า

2. การวิจัยและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านบนพื้นที่สูง กลุ่มขับสารพิษ
ในระดับคลินิก
2.1 การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สังหยูต่อมนุษย์ในระยะคลินิก
1) การศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 (Clinical trial phase 1, First in human)
การรับประทานสังหยู 4 เม็ด (800 มิลลิกรัม) ก่อนอาหารเช้า–กลางวัน–เย็น เป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน หรือ 8 เม็ด
(1,600 มิลลิกรัม) ก่อนอาหารเช้า–กลางวัน–เย็น เป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน มีความปลอดภัย สามารถดำ�เนินการต่อ
ในระยะที่ 2 คือการศึกษาวิจัยยาสังหยูเพื่อหาประสิทธิผลในการกำ�จัดสารพิษในเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
จำ�นวน 39 คนได้
2) การศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 (Clinical trial phase 2, Efficacy and safety of Sung-Yu extraction in
agriculturists)
ทำ�การทดสอบในเกษตรกรทีใ่ ช้สารกำ�จัดศัตรูพชื ทัง้ หมด 39 คน โดยเกษตรกร 19 คน ได้รบั ประทาน
สังหยู 8 เม็ด (1,600 มิลลิกรัม) ก่อนอาหารเช้า–กลางวัน–เย็น เป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน และเกษตรกร 20 คน
ได้รับยาหลอกขนาดเดียวกัน การได้รับสังหยูมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดพิษที่เม็ดเลือด การทำ�งานของตับและ
การทำ�งานของไต และไม่กอ่ ให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง โดยสังหยูไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงระดับเอนไซม์ acetylcholine
esterase และ butylcholine esterase การได้รบั สังหยูไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงภาวะการอักเสบ ซึง่ ทดสอบโดยการวัด
Erythrocyte Sedimentation Rate, Nitric oxide, Interleukin-6, Tumor necrotic factor alpha ตรวจภาวะ lipid
peroxidation โดยการดูระดับการผลิตสร้าง Malondialdehyde (MDA) ซึง่ ไม่พบความแตกต่างจากกลุม่ ควบคุม การได้รบั

แผนงานที่ 3

1.2 ศึกษาและพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (product spec)
1) ศึกษาวิธีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพร่วมกับเกษตรกรให้มีมาตรฐาน ได้เก็บข้อมูล
การปลูกสมุนไพร 3 ชนิด (อายุ 2 ปี) ขมิน้ ขิง และไพล ได้แก่ น้�ำ หนักหัว ความหนาของหัว ความยาวของหัว จำ�นวนเหง้า
ความหนาของเหง้า ขนาดรอบวงด้านใน ขนาดรอบวงด้านนอก ความสูงของต้น ความยาวของใบ ความกว้างของใบ
ความยาวของข้อ–ปล้องของหัว น้ำ�หนักสด ใน 6 พื้นที่ คือ ห้วยเป้า โหล่งขอด ปางมะโอ ดอยปุย แม่มะลอ สบโขง
และปางหินฝน
2) สนับสนุนการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูการปลูกพืชสมุนไพรในยาพืน้ บ้าน สำ�หรับใช้ประโยชน์ในชุมชนทดแทน
การเก็บหาจากป่า 3 ชนิด ได้แก่ (1) เฮาะที จำ�นวน 60 ต้น ในพื้นที่สบโขง (2) สังหยู จำ�นวน 650 ต้น ในพื้นที่ 4 แห่ง
คือ แม่สอง ป่ากล้วย โหล่งขอด และดอยปุย (3) มะขามเครือ จำ�นวน 200 ต้น ในพื้นที่ ห้วยเป้า และโหล่งขอด
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สังหยูมปี ระสิทธิผลในการเพิม่ ฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระในเลือดของเกษตรกรตัง้ แต่ 7 วัน โดยเพิม่ ความสามารถประมาณ
1.5–2 เท่า เทียบกับก่อนการได้รับสังหยู และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 3–4 เท่าหลังจาก
ได้รับสังหยู 14 วัน โดยอาจผ่านกลไกการเพิ่มเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�จัดสารพิษ ได้แก่ superoxide dismutase,
catalase และ glutathione reductase จากผลการศึกษาสรุปว่าได้วา่ สังหยูขนาด 4,800 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 14 วัน
มีความสามารถในการเพิ่มการต่อต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มการทำ�งานของเอนไซม์ superoxide dismutase และชะลอ
การกดการทำ�งานของเอนไซม์ Acetylcholine esterase ซึ่งอาจอนุมานได้ว่าสังหยูมีแนวโน้มที่จะสามารถขับสารพิษ
ในเกษตรกรได้ อย่างไรก็ตาม การทำ�งานของเอนไซม์ catalase มีการทำ�งานทีล่ ดลงและไม่พบการเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจน
ของ glutathione reductase ดังนัน้ ควรมีการศึกษาวิจยั ในกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ริม่ มีความผิดปกติทางสุขภาพ หรือมีชว่ งระยะ
เวลาหลังได้รบั สารเคมีในการกำ�จัดศัตรูพชื ทีน่ านขึน้ อีกทัง้ ระยะเวลาการรับประทานสังหยูอาจต้องมีการเพิม่ ระยะเวลา
ในการรับประทานเพื่อดูผลการกำ�จัดสารพิษในระยะยาวในกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป
2.2 การศึกษาพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงต่อระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในผู้สูงอายุ
1) คัดเลือกพืชสมุนไพรสำ�หรับศึกษาผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเตรียมสารสกัดและจัดทำ�
ข้อกำ�หนดเฉพาะวัตถุดบิ สมุนไพร 3 ชนิด (เฮาะที คะน้าเม็กซิโก และหม่อน) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบ ประกอบด้วย การจัดทำ�ข้อมูลลักษณะทางมหภาค จุลทรรศน์ลักษณะ และคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
ของแต่ละตัวอย่าง ใช้วิธีการตามที่ระบุในตำ�รามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ปี 2563 สมุนไพรแต่ละชนิดนำ�ไปทำ�ให้แห้ง
ที่ 50 องศาเซลเซียส ลดขนาด จากนัน้ นำ�ไปสกัดด้วยวิธกี ารต้มโดยใช้น�้ำ เป็นตัวทำ�ละลาย สารสกัดน้�ำ ทีไ่ ด้น�ำ ไปทำ�ให้แห้ง
ด้วยเครื่องทำ�แห้งแบบพ่นฝอยจนได้ผงแห้งสีน้ำ�ตาล ผลพบว่าได้ปริมาณผลผลิต 29.95, 29.89 และ 32.90 ร้อยละ
โดยน้�ำ หนักต่อน้�ำ หนัก ตามลำ�ดับ สารสกัดทีไ่ ด้น�ำ ไปตรวจสอบรูปแบบองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยโครมาโทกราฟีผวิ บาง
แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพทางเคมี สารสกัดที่ได้ถูกนำ�ส่งไปศึกษาฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา
2) ศึกษาผลของสารสกัดพืชสมุนไพรต่อระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายในสัตว์ทดลอง ได้แก่ สารสกัดคะน้า
เม็กซิโก ใบหม่อน และเฮาะที ต่อระบบภูมคิ มุ้ กันในหนูเพศผู้ พบว่าสารสกัดจากคะน้าเม็กซิโกและใบหม่อนอาจจะช่วย
ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้าน humoral mediated immunity ในหนูเพศผู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสกัดคะน้าเม็กซิโก
ในขนาด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ humoral mediated immunity เป็นการตอบสนองต่อเชือ้ โรคอย่างจำ�เพาะเจาะจง
ผ่านเซลล์ในระบบภูมิคุ้มผ่าน B lymphocyte โดยการสร้างและหลั่ง antibody ชนิดต่างๆ ออกมาหมุนเวียนในร่างกาย
และทำ�หน้าทีจ่ บั สิง่ แปลกปลอมหรือเชือ้ โรค ในขณะทีส่ ารสกัดจากเฮาะทีสามารถกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันในด้าน cell mediated
immunity ในหนูเพศผู้ โดยสามารถเพิ่มปริมาณของ T cell ได้ โดย T helper cell (CD4+ T cell) จะเป็นเซลล์สำ�คัญ
ที่ทำ�หน้าที่หลั่ง cytokine ต่างๆ ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาว macrophage และ granulocyte ให้จับกินเชื้อโรคได้ดีขึ้น T cell
ที่ถูกกระตุ้นให้กลายเป็น cytotoxic T cell (CD8+ T cell) ยังสามารถฆ่าเซลล์ที่มีจุลชีพอาศัยอยู่ (infected cell)
ซึง่ จะทำ�งานร่วมกับ NK cell สำ�หรับหนูเพศเมีย เมือ่ พิจารณาในภาพรวมพบว่าสารสกัดสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด ไม่สามารถ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันในด้าน humoral mediated immunity ในหนูเพศเมียได้ แต่สารสกัดคะน้าเม็กซิโก 400 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ใบหม่อน 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเฮาะที 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในด้าน
cell mediated immunity ในหนูเพศเมียได้

การดำ�เนินการวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 2

ลักษณะผลิตภัณฑ์ยาเม็ดสังหยู
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพื้นบ้านชุมชนบนพื้นที่สูง 5 พื้นที่
2. ตำ�รับยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับการยื่นคุ้มครอง 3 ตำ�รับ
3. สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้น ขิง และไพล มีคุณภาพตามมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร (product spec) และ
ทดสอบปลูกใน 6 พื้นที่
4. ข้อกำ�หนดเฉพาะของสมุนไพร 3 ชนิด (เฮาะที คะน้าเม็กซิโก และหม่อน) เป็นแนวทางควบคุมคุณภาพของวัตถุดบิ
5. การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สังหยูต่อมนุษย์ในระยะคลินิก 1 รายงาน
6. การศึ ก ษาพื ช สมุ น ไพรบนพื้ น ที่ สู ง 3 ชนิ ด (เฮาะที คะน้ า เม็ ก ซิ โ ก และหม่ อ น) ต่ อ ระบบภู มิ คุ้ ม กั น
เพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ในผู้สูงอายุ 1 รายงาน
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ชุมชนบนพื้นที่สูง 5 พื้นที่ มีแนวทางการใช้ประโยชน์ยาพื้นบ้านในชุมชน 14 ตำ�รับ/เรื่อง
2. ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ �  สามารถสร้างรายได้เสริม
จากผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนจากสมุนไพรและยาพื้นบ้าน 1 ผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยปีละ 100,000 บาท
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกพืชสมุนไพร สำ�หรับใช้ประโยชน์ในชุมชนทดแทนการเก็บหาจากป่า 3 ชนิด ได้แก่
เฮาะที สังหยู และมะขามเครือ ใน 7 พืน้ ที่ รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 900 ต้น
4. ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 1 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสังหยู รูปแบบ ยาเม็ด (ปริมาณสารสกัด
ต่อเม็ด 200 มิลลิกรัม)
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ระดับชุมชน 2 ชนิด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรขับสารพิษ ประเภทยาต้ม/ชาชง ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพรสังหยู ประเภทยาต้ม/ชาชง ลูกประคบน้ำ� ต่อยอดจากองค์ความรู้ของชุมชนสำ�หรับใช้รักษาสุขภาพ
ตนเอง ชุมชน และเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา

3. โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพ
		 เพื่อนำ�ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์
การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์
ได้ดำ�เนินการศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) จากการวิจัยให้สามารถนำ�ไปสู่
การใช้ประโยชน์ทง้ั ในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาตำ�รับผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบจากสารคาเทชินจากชาเมี่ยงและน้ำ�มันเฮมพ์
ร่วมกับงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะนำ�เอาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตอ่ ไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำ�ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังได้
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงอีก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ครีมบำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายผสมสารคาเทชินจาก
ใบชาเมี่ยง และ ��������������������������������������������������������������������������������������������
(2������������������������������������������������������������������������������������������
) ผลิตภัณฑ์กันแดดสำ�หรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันเฮมพ์และน้ำ�มันอาโวคาโด ซึ่งคุณสมบัติ
ป้องกันแดด บำ�รุงผิว ป้องกันความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ไม่เหนียวเหนอะหนะ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน โดยนำ�ตะไคร้ต้นซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เจริญเติบโตบนพื้นที่สูง มาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) ยาหม่องบาล์มตะไคร้ต้น และ (2) สเปรย์ไล่แมลงกลิน่ ตะไคร้ตน้ เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือผลิตเพื่อจำ�หน่ายสำ�หรับสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรต่อไป ตลอดจนเกิดการนำ�ผลงาน
วิจยั นำ�ไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนและในวงกว้างมากขึน้

แผนงานที่ 3
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3. ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความปลอดภัยเบื้องต้นของพืชบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ 4 ชนิด ได้แก่
กะเม็ง มะแตก ว่านน้ำ� และสีฟันคนทา พบว่าปริมาณสารสำ�คัญหลัก ได้แก่ พอลิฟนี อลิกรวม สารฟลาโวนอยด์รวม และ
แอนโทไซยานินรวม และฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ ของสารทดสอบในรูปแบบน้ำ�มันและสารสกัดพืช เพือ่ ประเมินศักยภาพ
การเป็นสารสกัดทีจ่ ะนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเวชสำ�อาง หรือใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป ตรวจพบปริมาณสารสำ�คัญ
หลัก พอลิฟนิ อลิกรวม สารฟลาโวนอยด์รวม และตรวจพบฤทธิท์ างชีวภาพต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นดัชนีบ่งชี้ผลต่อสุขภาพผิว
และสุขภาพร่างกายเช่นกัน แต่พบในปริมาณและฤทธิ์ที่สูงต่ำ�แตกต่างกันไป เมื่อศึกษาความคงตัวที่อุณหภูมิ 30 และ
4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน โดยสารทดสอบดังกล่าวถูกเก็บในภาชนะปิด ทึบแสง พบว่าสารทดสอบทีเ่ ก็บ
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีความคงตัวกว่าการเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และเมื่อประเมินคุณภาพของ
สารสกัด โดยวิเคราะห์สารปนเปือ้ นชนิดทีเ่ ป็นโลหะหนัก (heavy metals) เช่น cadmium, mercury, lead และ arsenic
รวมทั้งวิเคราะห์สารปนเปื้อนชนิดที่เป็นจุลินทรีย์ ซึ่งผลตรวจไม่พบสารปนเปื้อน และเมื่อวิเคราะห์ตัวทำ�ละลายที่เป็น
สารตกค้างหลงเหลืออยู่ พบว่ามีคา่ ไม่เกินเกณฑ์อา้ งอิง ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวจะได้น�ำ ไปจัดทำ�มาตรฐานสารสกัดกะเม็ง
มะแตก ว่านน้ำ� และสีฟันคนทาต่อไป
4. ยกร่างคำ�ขอทรัพย์สนิ ทางปัญญา “อนุสทิ ธิบตั ร” 2 รายการ ได้แก่ (1) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวหน้าสำ�หรับ
ผูช้ ายทีม่ สี ว่ นประกอบสำ�คัญจากสารสกัดสมุนไพร และ (2) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงมือทีม่ สี ว่ นประกอบจากสารสกัด
สมุนไพร

ต้นแบบผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชาย

ต้นแบบผลิตภัณฑ์กันแดด

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการวิจัยให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
(1) ครีมบำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายผสมสารคาเทชินจากใบชาเมีย่ ง และ (�����������������������������������������
2����������������������������������������
) ผลิตภัณฑ์กนั แดดสำ�หรับผิวหน้าและผิวกาย
ที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันเฮมพ์และน้ำ�มันอาโวคาโด ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันแดด บำ�รุงผิว ป้องกันความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
ไม่เหนียวเหนอะหนะ
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ (1) ยาหม่องบาล์มตะไคร้ต้น และ (2) สเปรย์ไล่แมลงกลิน่ ตะไคร้ตน้
3. อนุสิทธิบัตร ได้แก่ (1) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบสำ�คัญจากสารสกัด
สมุนไพร และ (2) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บำ�รุงมือที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. เกษตรกร/ชุมชนบนพื้นที่สูงมีรายได้จากการเพาะปลูกพืชท้องถิ่นสำ�หรับเป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ตลอดจนทดแทน/ลดการนำ�เข้าวัตถุดิบพืชจากต่างประเทศ สำ�หรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ
2. สามารถนำ�ผลงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีการยื่น
จดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมีการนำ�วัตถุดิบที่มีบนพื้นที่สูงมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ทำ�ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากการวิจัย
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3. มีการนำ�ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการวิจยั ไปถ่ายทอดให้กบั ชุมชนเพือ่ เป็นแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์
ของชุมชนให้สามารถผลิตและจำ�หน่ายเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกร เกิดการใช้ประโยชน์ หรือเสริมสร้างรายได้จากฐาน
ทรัพยากรของชุมชน
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การถ่ายทอดกระบวนการผลิต
ยาหม่องบาล์มสมุนไพร และสเปรย์กันยุงจากน้ำ�มันส้ม
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.1 ส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
จำ�นวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ครีมบำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายผสมสารคาเทชิน (Men intensive catechins total cream)
และครีมบำ�รุงมือและเล็บ (Hand and nail cream)
จดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองผลงานวิจัยของสถาบัน จำ�นวน 2 รายการ ได้แก่
1) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชายที่มีส่วนประกอบสำ�คัญจากสารสกัดสมุนไพร
2) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บำ�รุงมือที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพร

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก
ไม้ผล และพืชไร่ เพื่อสร้างอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทำ�การเกษตรร้อยละ 96.48 ของพื้นที่สูง
ในภาคเหนือ มีความลาดเทมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขนึ้ ไป ทำ�ให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูง อีกทัง้ มีการจัดการ
ที่ดินที่ไม่เหมาะสม ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพ รวมถึงผลผลิตและคุณภาพของพืชลดลง ปัจจุบันเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีการใช้ปุ๋ย AB ในการปลูก
พืชหลายชนิด โดยที่ยังไม่ทราบความต้องการธาตุอาหารของพืชเหล่านั้น ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตพืชที่ค่อนข้างสูง
ข้อมูลการซื้อปุ๋ย AB ตั้งแต่ปี 2562–2563 มีมูลค่าถึง 1,230,550 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าดินที่ปลูกพืชของเกษตรกร
บนพื้นที่สูงมีการสะสมโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานดินหลายพื้นที่ โดยในพื้นที่โครงการหลวง พบปริมาณสารหนูและ
แคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน จำ�นวน 103 และ 212 แปลง ตามลำ�ดับ จาก 1,382 แปลง และพบปริมาณสารหนูและ
แคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน จำ�นวน 77 และ 80 แปลง ตามลำ�ดับ จาก 663 แปลง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำ�เนินการทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ�ตามสภาพดินเสื่อมโทรมต่อเนื่อง ศึกษาการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบบประณีต เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาพืชผักที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิก
และแคดเมียมที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนโลหะหนักบนพื้นที่สูง เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ปลูกพืชให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การทดสอบเทคโนโลยี ก ารฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ในแปลงปลู ก พื ช บนพื้ น ที่ สู ง ตามสภาพ
ความเสื่อมโทรม
จากการทดสอบการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมดินบนพื้นที่สูง 4 กลุ่มพื้นที่ ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ส่งผลให้ดิน
มีค่า pH และอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ในกรรมวิธีที่มีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่วนใหญ่ปริมาณธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับดินก่อนดำ�เนินการเก็บข้อมูลผลผลิต
ของพืชที่ทำ�การทดสอบ ดังนี้ (1) พื้นที่ลาดชัน ดินเสื่อมโทรม มีการตัดถางและเผาก่อนปลูก พบว่าการปลูกข้าวไร่
ร่วมกับถั่วลอด ให้ผลผลิตข้าวไร่สูงสุด 405 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ แม่มะลอ และการปลูกถั่วดำ�สลับ
กับข้าวไร่ ให้ผลผลิตข้าวไร่สูงสุด 387 กิโลกรัมต่อไร่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ บ่อเกลือ (2) แปลงนาข้าวบันไดของ

แผนงานที่ 3

4. โครงการวิจยั เพือ่ ฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน้�ำ บนพืน้ ทีส่ งู
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โครงการฯ บ่อเกลือ ทีใ่ ช้ปยุ๋ ตามค่าการวิเคราะห์ดนิ ร่วมกับการปลูกถัว่ และใช้แหนแดง มีผลผลิตข้าว 343–519 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่ได้ข้าวนา 272–408 กิโลกรัมต่อไร่ (3) พื้นที่ดินทรายและมีหินปน (มันสำ�ปะหลัง)
พบว่าแปลงที่มีการปลูกถั่ว (ถั่วลิสง ถั่วพร้า และถั่วดำ�) ระหว่างแถวมันสำ�ปะหลังให้ผลผลิตมันสำ�ปะหลังสูงกว่าแปลง
ที่ปลูกมันสำ�ปะหลังอย่างเดียว ผลผลิต 3,194, 2,527, 2,361 และ 1,780 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำ�ดับ และ (4) พื้นที่
ลาดชัน มีการเผา ใช้สารเคมี และปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน พบว่าการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วลอด
ให้ผลผลิตข้าวโพด 979–1,488 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาการปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วดำ�

แปลงทดสอบการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในตามสภาพความเสื่อมโทรม 4 กลุ่ม

2. ศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีตบนพื้นที่สูง
2.1 แตงหอมตาข่าย ดินปลูกเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างเล็กน้อย (pH 5.98–7.55) ปริมาณอินทรียวัตถุต� 
่ำ ปริมาณ
ธาตุอาหารต่างๆ สูง ยกเว้นโบรอน ความต้องการธาตุอาหารในระยะเก็บผลผลิตมีความต้องการแคลเซียม ไนโตรเจน
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม และพบว่าไนโตรเจนจะสะสมไว้ในส่วนของรากและผลขนาดเล็กมากที่สุด
ส่วนลำ�ต้น ใบ และผล มีการสะสมแคลเซียมมากที่สุด และธาตุอาหารที่ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม และโบรอน
2.2 ผักในโรงเรือน ดินเป็นกรดจัดมากถึงด่าง (pH 5.07–7.71) ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงค่อนข้างสูง
มีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ สูง ยกเว้นโบรอน ความต้องการธาตุอาหารพืชของผักอินทรีย์ (เบบี้ฮ่องเต้อินทรีย์ และ
ผักกาดขาวอินทรีย์) ได้แก่ โพแทสเซียม ไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม และพบว่ามีปริมาณธาตุ
อาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ยกเว้นไนโตรเจนและโบรอนซึ่งต้องมีการเพิ่มเติมจากปุ๋ย และพบว่าดินเค็ม
เล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากการใช้ปุ๋ย AB มาก่อนจะปรับเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ ทำ�ให้มีผลการดูดธาตุอาหารของพืชได้

แปลงปลูกแตงหอมตาข่าย

แปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกร

3. การศึกษาและทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิกและแคดเมียม
วิเคราะห์ตวั อย่างดินและพืชในพืน้ ทีท่ พี่ บการปนเปือ้ นอาซินกิ และแคดเมียม 6 พืน้ ที่ ตัวอย่างดิน 27 ตัวอย่าง
ปลูกพืช 15 ชนิด ได้แก่ กะหล่�ำ ปลี คะน้ายอด คะน้าฮ่องกง ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ผักกาดหวาน ฟินเลย์ เซเลอรี่
พาสเลย์ มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือม่วงก้านเขียว บีทรูท แตงกวาญีป่ นุ่ ผักชี และเคฟกูสเบอร์รี พบว่าผลวิเคราะห์การปนเปือ้ น
อาซินกิ และแคดเมียมในดินเกินค่ามาตรฐาน 13 แปลง และ 2 แปลง ตามลำ�ดับ ในตัวอย่างพืชพบการสะสมในส่วนของ
รากและลำ�ต้น โดยพบว่ารากของต้นกะหล่ำ�ปลีในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ปางหินฝน มีอาซินิก 3.09 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และแคดเมียม 0.86 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของรากผักกาดขาวปลี
คะน้า และรากมะเขือเทศ ที่มีแนวโน้มการดูดซับอาซินิก ซึ่งต้องเฝ้าระวังต่อไป

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. เทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ�บนพื้นที่สูง 1 เรื่อง
(มันสำ�ปะหลัง ข้าวไร่ ข้าวโพด)
2. การจัดการธาตุอาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีต 1 ชนิด (เมลอน)
3. ชนิดพืชทีม่ คี วามเสีย่ งในการดูดซับอาซินกิ และแคดเมียมบนพืน้ ทีส่ งู /หรือพืชทีไ่ ม่ดดู ซับอาซินกิ และแคดเมียม
3 ชนิด (กวางตุ้ง กะหล่ำ�ปลี ผักชี)
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อย่างน้อย 10 แห่ง นำ�ชุดเทคโนโลยีการฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดินและธาตุอาหารพืช
ในแปลงปลูกข้าวไร่ นาขั้นบันไดขุดใหม่ มันสำ�ปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อย่างน้อย 5 แห่ง นำ�วิธีการจัดการธาตุอาหาร
อย่างมีประสิทธิภาพในพืชเศรษฐกิจที่ปลูกแบบประณีตบนพื้นที่สูงไปใช้ในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย
3. เกษตรกรและเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีม่ ลู นิธโิ ครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง อย่างน้อย
5 แห่ง หลีกเลี่ยงการปลูกพืชผักที่มีความเสี่ยงในการดูดซับโลหะหนักอาซินิกและแคดเมียมในดิน เพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ แนวทางการจัดการธาตุ
อาหารพืชในรูปแบบการปลูกพืชแบบประณีต เพือ่ นำ�ไปวางแผนการทดสอบการจัดการธาตุอาหารพืชบนพืน้ ทีส่ งู ระยะต่อไป
1.2 การให้บริการวิชาการ เทคโนโลยีในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงปลูกมันสำ�ปะหลังและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำ�หรับนำ�ไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรบนพื้นที่สูงนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
ได้ชนิดพืชผักทีม่ คี วามเสีย่ งในการดูดซับอาซินกิ และแคดเมียม เพือ่ ให้นกั ส่งเสริมและพัฒนาใช้ในการวางแผน
ร่วมกับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก

แผนงานที่ 3

การเก็บตัวอย่างดินและพืชในแปลงทดสอบชนิดพืชที่มีความเสี่ยงในการดูดซับอาซินิก

100

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน
		 ระยะที่ 2
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประสบผลสำ�เร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องชาวเขาจนเกิดความสมดุลยัง่ ยืนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยยึดหลัก
การพัฒนาแบบองค์รวมบนฐานความรูท้ สี่ อดคล้องกับภูมสิ งั คม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็ง
ของคนและชุมชน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำ�ตัวชี้วัด
การพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่�ำ และปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทยยิง่ ขึน้ ตัง้ แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 5 มิติการพัฒนา ได้แก่ (1) การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
6 ตัวชีว้ ดั (2) การฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ปา่ ไม้ 7 ตัวชีว้ ดั (3) การจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม 6 ตัวชีว้ ดั (4) ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการรองรับการเปลีย่ นแปลง 5 ตัวชีว้ ดั และ (5) การลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 4 ตัวชี้วัด รวม 20 เกณฑ์การประเมิน
28 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงานวิจัยต่อเนื่องปีสุดท้ายในขั้นตอนสรุปผลการใช้ตัวชี้วัดเพื่อวางแผน
และวัดผลการพัฒนาในบริบทชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ�อย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง นอกจากนี้ได้
สำ�รวจข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของชุมชนช่วงหลังยกระดับงานพัฒนา และข้อมูลการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 แห่ง ตลอดจนปรับปรุงคู่มือการพัฒนาชุมชนให้แสดง
เนื้อหาสำ�คัญ 2 ส่วน ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ�อย่างยั่งยืน และ
กระบวนการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอก เช่น ศูนย์วิจัยตรวจ
ประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำ�หรับนำ�ไปส่งเสริมให้ชุมชนอื่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป วัตถุประสงค์
ของโครงการ ประกอบด้วย (1) เพื่อประเมินผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ�
อย่างยั่งยืน และ (2) เพื่อศึกษาสถานะการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ� 
การดำ�เนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ประเมินผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน
ทดสอบใช้แบบตรวจประเมินผลการพัฒนาชุมชน ฉบับปรุงปรุง จำ�นวน 28 ตัวชี้วัด โดยคณะกรรมการจาก
หน่วยรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทย พบว่าได้คะแนนร้อยละ 77.33–94.40 และชุมชน
ทัง้ 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ แบ่งเป็น (1) ระดับดีเยีย่ ม 8 แห่ง ได้แก่ บ้านใหม่สามัคคี ศูนย์ฯ ห้วยลึก บ้านห้วยมะเกลีย้ ง
ศูนย์ฯ ห้วยโป่ง บ้านห้วยทรายขาว ศูนย์ฯ แม่ปนู หลวง 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 บ้านปู่คำ�ห้วยแห้ง
โครงการพัฒนาฯ แม่สามแลบ บ้านใหม่พัฒนา โครงการพัฒนาฯ วาวี บ้านแม่มะลอ โครงการพัฒนาฯ แม่มะลอ
บ้านน้�ำ แป่ง โครงการพัฒนาฯ น้�ำ แป่ง บ้านนาหมัน โครงการพัฒนาฯ แม่จริม และ (3) ระดับดี 2 แห่ง ได้แก่ บ้านร่มฟ้า
ผาหม่น ศูนย์ฯ ผาตัง้ กลุม่ บ้านห้วยปูหลวง โครงการพัฒนาฯ บ้านแม่แฮหลวง ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยผลการพัฒนาของชุมชน
เปรียบเทียบแต่ละมิติสรุปว่า การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีค่าต่ำ�สุด ร้อยละ 82.69 รองลงมาคือ มิติความเข้มแข็ง
ของชุมชน ร้อยละ 85.08 มิติการเกษตร ร้อยละ 89.02 มิติการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 90.49 และมิติ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ ร้อยละ 92.25 กล่าวได้ว่าตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้ระดับดีมาก
ภายใต้หลักการ SMART คือ มีความชัดเจนและแนวทางปฏิบตั เิ ป็นรูปธรรม หากปรับให้อยูใ่ นกรอบการวัดความสำ�เร็จ
ตามแผนซึง่ ระบุกจิ กรรมหรือขัน้ ตอนทีช่ มุ ชนต้องปฏิบตั จิ ะแสดงผลการพัฒนาทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพเพิม่ ขึน้ ในระดับ
ดีเยี่ยม แต่ต้องพิจารณาค่าคะแนนจากการสัมภาษณ์ผู้นำ�และตรวจเยี่ยมสถานที่มากกว่าเอกสารหลักฐานด้วยเหตุผล
ของข้อจำ�กัดพื้นที่สูงและง่ายต่อการนำ�ไปปฏิบัติ
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พิธีมอบรางวัลผลการพัฒนาชุมชน

2. ศึกษาสถานะการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวทางพัฒนา
ของโครงการหลวง
2.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชน
ผลการสัมภาษณ์ผู้นำ�ครัวเรือนและการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับ 7 กิจกรรม
การดำ�รงชีวิตและการประกอบอาชีพระยะหลังเข้าร่วมโครงการของ 17 ชุมชน 957 ครัวเรือน ประชากร 6,375 ราย
พบว่าอาชีพและจำ�นวนครัวเรือนส่งผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสิ่งปฏิกูลจากโค กระบือ และ
สุกร ปล่อยสูงสุด 3,060,693.74 KgCO2eq ต่อปี (ร้อยละ 34.62) รองลงมาคือ การใช้ฟืนและถ่าน 2,841,930.19
KgCO2eq ต่อปี (ร้อยละ 32.15) และการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง 1,932,905.49 KgCO2eq ต่อปี (ร้อยละ 21.87) บ้านเมืองอาง
สถานีฯ อินทนนท์ ปล่อยก๊าซสูงสุด 1,767,100.56 KgCO2eq ต่อปี ในขณะที่บ้านลั๊ว ศูนย์ฯ หนองเขียว ปล่อยต่�ำ สุด
174,385.28 KgCO2eq ต่อปี ผลการพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซรวมทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14 เมือ่ เทียบระหว่างระยะก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

ทำ�แบบสอบถามเพื่อศึกษา
สถานะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการของ 17 ชุมชน

2.2 การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชน
ผลประเมินสมรรถนะการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกบริเวณแปลงปลูกป่าต้นน้�ำ บริเวณชุมชนพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 8 แห่ง ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ขนาดแปลง 20 x 20 เมตร
จำ�นวน 6 แปลงต่อชุมชน (แบบสุ่ม) รวม 48 แปลง ที่ความสูงระดับต่ำ�  กลาง และสูงจากน้ำ�ทะเล จากนั้นเก็บข้อมูล
ไม้ยืนต้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ตั้งแต่ 10 เซนติเมตรขึ้นไป และความสูงทั้งหมดของต้นไม้ พบไม้ยืนต้น
ทั้งหมด 2,519 ต้น พันธุ์ไม้ 338 ชนิด 184 วงศ์ ความหนาแน่นสัมพันธ์ ร้อยละ 0.003–0.227 ความถี่สัมพันธ์
ร้อยละ 0.820–7.407 ความเด่นสัมพันธ์ ร้อยละ 0.003–54.355 ดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยา ร้อยละ 0.779–59.026
และค่ามวลชีวภาพเฉลีย่ ตัง้ แต่ 2.76–8.35 ตัน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าป่าต้นน้�ำ แต่ละชุมชนมีพนั ธุไ์ ม้ส�ำ คัญทางนิเวศวิทยา
แตกต่างกัน ผลศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าต้นน้ำ�ทั้ง 8 ชุมชน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่
10.93–27.77 ตันต่อไร่ หรือ 21,867.66–55,548.75 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค่ากักเก็บคาร์บอนเฉลีย่ 10,933.83–27,774.38
กิโลกรัมต่อไร่ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีป่ า่ ของทุกชุมชนสามารถดูดซับก๊าซ CO2 จาก 7 กิจกรรมทีป่ ล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้หมด

แผนงานที่ 3

ผลการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองชุมชน 17 แห่ง
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วางแปลงสำ�รวจเพื่อศึกษา
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในป่าต้นน้ำ�

ค่าการกักเก็บธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเบื้องต้น
บริเวณป่าต้นน้ำ�ของชุมชน 8 แห่ง

3. ปรับปรุงร่างคู่มือการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ�อย่างยั่งยืนตามกรอบระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System: QMS)
ปรับปรุงรายละเอียดร่างคูม่ อื การพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คาร์บอนต่ำ�อย่างยัง่ ยืน ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
(1) คำ�นำ� (2) คู่มือคุณภาพ ได้แก่ บทนำ� พื้นที่ดำ�เนินงาน ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารงาน และการนำ�หลักการ
ชุมชนคาร์บอนต่ำ�มาใช้ในงานพัฒนา (3) ระเบียบการปฏิบัติงาน (4) เอกสารบรรยายลักษณะงาน และ (5) เอกสาร
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน สำ�หรับเจ้าหน้าที่ สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวง หรือผู้สนใจทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ดำ�เนินงานพัฒนาชุมชนในบริบทชุมชนคาร์บอนต่ำ�ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สูง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

o

คู่ มื อ การพั ฒ นา
ชุมชนบนพื้นที่สูง
คาร์บอนต่ำ�
อย่างยั่งยืน

o

รายละเอียด
ของคู่มือ

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงผ่ า นการรั บ รองชุ ม ชนบนพื้น ที่สูง
คาร์บอนต่�ำ และยั่งยืน 17 แห่ง
2. ต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ�อย่างยั่งยืน 5 แห่ง
3. ข้อมูลค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของชุมชนหลังเข้าร่วมโครงการ 17 แห่ง
4. ข้อมูลค่าการเก็บกักปริมาณคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเบื้องต้นของป่าต้นน้ำ�บริเวณชุมชน 8 แห่ง
5. คูม่ อื การพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คาร์บอนต่�ำ และ
ยัง่ ยืนตามกรอบระบบบริหารงานคุณภาพ 1 เรือ่ ง (ฉบับปรับปรุง)
6. สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง
คาร์บอนต่ำ�และยั่งยืน 1 เรื่อง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ชุ ม ชนโครงการหลวงและโครงการพั ฒ นาฯ
17 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักในการใช้
ทรัพยากร รวมทั้งเริ่มปรับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น
2. งานสังคมการศึกษาและสาธารณสุข มูลนิธิ
โครงการหลวง และสำ�นักพัฒนา สวพส. ขยายผลการใช้
ตัวชี้วัดสู่งานส่งเสริมชุมชนโครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาฯ ในขณะเดียวกันเกิดการพัฒนาทักษะความเชีย่ วชาญ
การปฏิบัติงานตรวจประเมินให้กับนักวิจัยและนักพัฒนา

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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แผนงานที่ 3

3. สวพส. และมูลนิธโิ ครงการหลวง สร้างเครือข่ายนักวิจยั และลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวม 3 ฉบับ
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
1. ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนคาร์ บ อนต่ำ � และยั่ ง ยื น ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทศู น ย์ พั ฒ นาโครงการหลวง
39 แห่ง เช่นเดียวกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 44 แห่ง
2. ยกระดับชุมชนโครงการหลวงและโครงการพัฒนาฯ ที่ผ่านการตรวจประเมินระดับดีเยี่ยมหรือดีมาก อย่าง
น้อย 5 แห่ง เป็นศูนย์เรียนรู้
3. ปรับแบบตรวจประเมินผลการพัฒนาเป็นระบบออนไลน์ 1 แพลตฟอร์ม เพื่อให้ง่ายต่อการนำ�ไปใช้

Research

2564

HRDI

4
แผนงานที่

ัว
ต
บ
ั
ร
ป
ร
า
ก
อ
่
ื
เพ
ย
ั
จ
ิ
ว
ร
า
ก
ง
ล
ป
แ
น
ย
่
ี
ล
เป
ร
า
ก
ก
า
จ
บ
รองรับผลกระท

หรือปัญหาวิกฤต
ศ
ท
เ
ะ
ร
ป
ง
อ
ข
ง
ู
ส
่
ี
ท
บนพื้น

Highland Research and Development Institute
(Public Organization)

มุ่งเน้นศึกษารูปแบบระบบเกษตรบนพื้นที่สูงที่ดี ที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำ�กัดให้คุ้มค่า รวมทั้งศึกษาวิจัย
การใช้น้ำ�อย่างประหยัดเพื่อป้องกันหรือรองรับภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกให้กับกลุ่ม
เกษตรกรสำ�หรับการรองรับการเปลี่ยนแปลง ศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
ควบคู่ไปด้วยเพื่อเตรียมการรองรับการปรับตัวของเกษตรกรในอนาคตสำ�หรับการดำ�รงชีพแบบ New normal และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลไกการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง และการวิจัยและพัฒนา
ชุดทดสอบสารเคมีกำ�จัดแมลงกลุ่ม Neonicotinoids ในผลิตผลเกษตร โดยเป็นชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อให้ครอบคลุม
กลุ่มสารเคมีเกษตรที่มีการใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีภัยแล้งมักจะมีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช
และเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับความปลอดภัยของผลิตผลเกษตร อันจะนำ�ไปสูก่ ารทำ�การเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป

1. โครงการศึกษาระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
		 และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำ�เนินงานพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกษตรกร
บนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง และดำ�รงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
ก่อให้เกิดระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายกับบริบทต่างๆ ของแต่ละชุมชนบนพื้นที่สูง การศึกษา
รูปแบบระบบเกษตรยัง่ ยืนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู จากความสำ�เร็จของมูลนิธโิ ครงการหลวง
จึงเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนพืน้ ทีส่ งู อย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อืน่
และสามารถลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ได้ นอกจากนีส้ ถานการณ์ภยั แล้งในปัจจุบนั
ส่งผลกระทบทำ�ให้สภาพอากาศร้อนมากกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำ�ให้สถานการณ์ภัยแล้ง
ในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นพืน้ ทีอ่ าศัยน้�ำ ฝน และในบางพืน้ ทีเ่ กิดปัญหาภัยแล้งซ้�ำ ซาก
ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ดังนั้นโครงการฯ จึงมีวัตถุประสงค์ คือ (1) ศึกษารูปแบบ (Model) และถอดบทเรียนระบบ
เกษตรยัง่ ยืนบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ หมาะสมในแต่ละบริบทของชุมชน และ (2) ศึกษาการใช้น�้ำ อย่างประหยัดเพือ่ ป้องกันหรือรองรับ
ภัยแล้งอย่างยั่งยืนในการทำ�การเกษตรบนพื้นที่สูง โดยทำ�การศึกษาระบบเกษตรที่ยั่งยืน และกระบวนการปรับเปลี่ยน
ระบบเกษตรและปัจจัยและเงื่อนไขของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร ตลอดจนศึกษารูปแบบการจัดการน้ำ�
จากการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร โดยทำ�การศึกษาในบริบทชุมชนจำ�นวน 4 บริบท ได้แก่ (1) ชุมชนที่ห่างไกลทุรกันดาร
และมีการลักลอบปลูกฝิน่ (2) ชุมชนทีม่ กี ารใช้สารเคมีเข้มข้น (3) ชุมชนทีม่ กี ารปลูกกาแฟเป็นหลัก และ (4) ชุมชนทีม่ พี น้ื ที่
ทำ�การเกษตรจำ�กัด ทำ�การเก็บข้อมูลในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงแม่แฮ และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเป้า
แม่สะลอง และปางมะโอ โดยสรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
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1. ศึกษารูปแบบระบบเกษตรยัง่ ยืน ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการพัฒนาในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง มีการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง ดังนี้
1.1 ชุมชนทีใ่ ช้สารเคมีเข้มข้นและปริมาณมากในการทำ�การเกษตร (พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ห้วยเป้า) ในอดีตชุมชนบ้านห้วยเป้ามีพืชสร้างรายได้หลัก คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และปลูกผัก โดยมีการใช้ปุ๋ยและ
สารเคมีปริมาณมาก ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตไม่ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง เกษตรกร
มีความต้องการปลูกพืชที่ใช้สารเคมีน้อยลงและให้ผลตอบแทนเร็ว และปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะยาว จึงปรับสู่
ระบบเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรแบบประณีต และระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) เป็นต้น จากการเก็บข้อมูลสามารถ
สรุปรูปแบบระบบเกษตรที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมี ได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบระบบเกษตรที่ 1 คือ ระบบการปลูกพืชไร่ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม เช่น ข้าว กระเทียม ข้าวโพด
ปลูกพืชในโรงเรือน รวมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ (ร้อยละ 11.6) พื้นที่ทำ�การเกษตรเป็นพื้นที่ลุ่ม มีการจัดการน้ำ�ตลอดทั้งปี
สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย มีระบบการปลูกพืชหลังนา และระบบการปลูกพืชหมุนเวียน เกษตรกรมีรายได้
มากที่สุดเฉลี่ย 161,760 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 2 คือ ระบบการปลูกไม้ผล เช่น ลำ�ไย มะม่วง ในพื้นที่ดอน ร่วมกับการปลูกพืชไร่
เช่น ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ในพื้นที่ลุ่ม และปลูกพืชในโรงเรือน เช่น เมลอน ผักกาด (ร้อยละ 4.7) ซึ่งเกษตรกร
มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชในพื้นที่ดอน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำ�ในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ย 142,250 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 3 คือ ระบบการปลูกไม้ผล เช่น ลำ�ไย มะม่วง ในพื้นที่ดอน และปลูกพืชไร่
เช่น ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ในพื้นที่ลุ่ม รวมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นการทำ�เกษตรแบบผสมผสาน (ร้อยละ 20.9)
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 119,576 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 4 คือ ระบบการปลูกไม้ผล เช่น ลำ�ไย มะม่วง เป็นการทำ�การเกษตรในพื้นที่ดอน
(ร้อยละ 16.3) เกษตรกรทำ�การเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เกษตรกร
มีรายได้เฉลี่ย 88,929 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 5 คือ ระบบการปลูกไม้ผล เช่น ลำ�ไย มะม่วง ในพืน้ ทีด่ อน ร่วมกับการเลีย้ งปศุสตั ว์
(ร้อยละ 32.6) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 60,648 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 6 คือ ระบบการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว กระเทียม ข้าวโพด ในพื้นที่ลุ่ม คิดเป็นร้อยละ
14.0 เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 51,158 บาทต่อปี
อีกทัง้ ยังพบว่าเกษตรกรมีเงือ่ นไขปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้มกี ารปรับเปลีย่ นระบบเกษตรเนือ่ งจากปัญหาในอดีต
มีราคาผลผลิตไม่แน่นอน และต้นทุนในการทำ�การเกษตรสูง (เนื่องจากมีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก) เป็นปัญหา
ที่สำ�คัญที่สุดที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบเกษตร ส่วนสาเหตุที่สำ�คัญที่สุดคือมีขั้นตอนในการทำ�การเกษตร
ทีซ่ บั ซ้อน ยุง่ ยาก และมีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรมากเกินจำ�เป็น ส่วนแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นระบบ
เกษตร พบว่าเกษตรกรได้รับการแนะนำ�ส่งเสริมของเจ้าหน้าที่โครงการฯ
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1.2 ชุมชนทีม่ พ
ี นื้ ฐานจากการปลูกฝิน่ หรือทำ�ไร่เลือ่ นลอย (ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่แฮ) เกษตรกรในพืน้ ที่
ในบริบทชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น มีทางเลือกในการประกอบอาชีพจำ�กัด ส่งผลให้เกษตรกรต้องการอาชีพ
ทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและไม่ผิดกฎหมาย ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร
เพื่อสร้างรายได้ โดยการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรประณีตด้วยการปลูกผักในโรงเรือนและระบบเกษตรผสมผสาน
จากข้อมูลรายได้ของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2560 พบว่าเกษตรกรมีรายได้ รายได้เงินสดเฉลี่ย 100,447 บาทต่อปี เกษตรกร
มีรายได้มากขึ้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม นักวิชาการ ทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และถ่ายทอดความรู้ 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
รูปแบบระบบเกษตรที่ 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) และทำ�ปศุสัตว์ เป็นระบบที่มีความหลากหลาย มีการปลูกผสมผสานในพื้นที่
เดียวกัน (ร้อยละ 29.8) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 129,533 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 4 คือ ระบบการปลูกผักนอกโรงเรือน (ผักกาดหอมห่อ ผักสลัด ผักกาดขาวปลี
บีทรูท) ไม้ผล (พลับ อาโวคาโด สาลี่) ข้าวพื้นเมือง ร่วมกับการทำ�ปศุสัตว์ (ร้อยละ 17.0) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย
285,004 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 5 คือ ระบบการปลูกไม้ผล (พลับ อาโวคาโด สาลี่) ปลูกสตรอว์เบอร์รี ร่วมกับ
การเลี้ยงปศุสัตว์ (ร้อยละ 14.9) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 250,071 บาทต่อปี
นอกจากนัน้ ยังพบว่าเกษตรกรมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้มกี ารปรับเปลีย่ นระบบเกษตรเนือ่ งจากปัญหาในอดีตมีราคา
ผลผลิตไม่แน่นอน (ราคาปรับเปลี่ยนตามเศรษฐกิจ) เป็นปัญหาที่สำ�คัญที่สุดที่ทำ�ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบเกษตร
และแรงจูงใจที่ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบเกษตร พบว่าแรงจูงใจด้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ โดยพบว่าข้อดี
ของการปรับเปลีย่ นระบบเกษตรส่งผลให้รายได้สงู ขึน้ สามารถส่งผลให้เกษตรกรเลือกทีจ่ ะปรับเปลีย่ นเพือ่ รายได้เพิม่ มากขึน้
และสามารถมีรายได้ในการใช้จ่ายตลอดทั้งปี
1.3 ชุ ม ชนที่ มี ก ารปลู ก กาแฟเป็ น หลั ก (โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงแม่ ส ลอง) ในอดี ต
มีการทำ�การเกษตรเพื่อการยังชีพ เช่น การปลูกชา กาแฟ ข้าวไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรายได้หลักมาจาก
การปลูกกาแฟ ซึง่ ในอดีตไม่มรี ะบบการจัดการทีด่ ี ส่งผลให้ผลผลิตตกต่� 
ำ ขายไม่ได้ราคา ปัจจุบนั เกษตรกรได้ปรับเปลีย่ น
มาทำ�การเกษตรตามที่โครงการฯ ส่งเสริม เช่น การจัดการในช่วงที่เจริญเติบโต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การกำ�จัดแมลง
ศัตรูพชื รวมถึงมีการปลูกพืชทีห่ ลากหลายมากขึน้ เช่น พลัม อาโวคาโด และมีการเลีย้ งปศุสตั ว์ จากข้อมูลการสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี (รายได้เงินสดเฉลี่ย 241,374 บาทต่อปี)
เมื่อเทียบจากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 146,791 บาทต่อครัวเรือนต่อปี (ข้อมูลจากสำ�นักพัฒนา
ปี พ.ศ. 2562) ซึง่ จะเห็นว่าเกษตรกรมีรายได้สงู ขึน้ เนือ่ งจากมีการปรับเปลีย่ นการปลูกพืช รวมถึงมีการจัดการทีด่ ใี นเรือ่ ง
ของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป โดยสามารถสรุปรูปแบบระบบเกษตรทีเ่ หมาะสม ได้ทงั้ หมด 2 รูปแบบ ได้แก่
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 (ราคาปรับเปลีย่ นตามเศรษฐกิจ) เป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นระบบเกษตร (ร้อยละ 37.8)
อีกทัง้ ยังพบว่าสาเหตุทสี่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นระบบเกษตรคือในอดีตตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร
มีคอ่ นข้างน้อย (ร้อยละ 33.3) และแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นระบบเกษตร พบว่าแรงจูงใจด้านการส่งเสริม
ของเจ้าหน้าที่ในการหลวง (ร้อยละ 46.7) ในอนาคตเกษตรกรมีความต้องการในการปลูก แมคคาเดเมีย อาโวคาโด
โกโก้ กล้วย หน่อไม้ ปลูกไม้ยนื ต้นทีส่ ามารถบริโภคได้ รวมถึงการปลูกผักในโรงเรือน เพือ่ ให้ได้พชื ทีห่ ลากหลายและรายได้
ที่เพิ่มมากขึ้นจากการปลูกชาและกาแฟ อีกทั้งข้อดีของการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรคือราคาผลผลิตดีขึ้น ส่วนข้อเสีย
พบว่าในปัจจุบันราคาผลผลิตมีความไม่แน่นอน และแรงงานภาคการเกษตรไม่เพียงพอ (เนื่องจากกาแฟสุกพร้อมกัน
จึงเกิดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน) รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถส่งผลให้เกษตรกรเลือกที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อรายได้เพิ่มมากขึ้น
และมีรายได้เพื่อการใช้จ่ายตลอดทั้งปี
1.4 ชุ ม ชนที่ มี พื้ น ที่ จำ � กั ด ในการทำ � การเกษตร (โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงปางมะโอ)
เป็นชุมชนทีม่ พี นื้ ทีท่ ำ�กินทีจ่ �ำ กัด พืชทางเลือกสร้างรายได้จ�ำ กัด เกษตรกรไม่สามารถขยายพืน้ ทีใ่ นการทำ�การเกษตรได้
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบเกษตรเพื่อให้ได้รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ จากข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล
พืน้ ฐานของครัวเรือน พบว่าเกษตรกรปลูกพืชทีห่ ลากหลาย โดยพบว่ามีการปลูกพืช จำ�นวน 9 ชนิด โดยมีการปลูกกาแฟ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือปลูกชา คิดเป็นร้อยละ 32.9 ทำ�เมี่ยง ปลูกไผ่่ อาโวคาโด ลำ�ไย ลองกอง
ทุเรียน และลิงลาว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี (รายได้เงินสดเฉลี่ย 73,250 บาทต่อปี) เมื่อเทียบกับข้อมูล
ปี 2550 เฉลี่ยครัวเรือนละ 48,105 บาทต่อปี พบว่าเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบเกษตร
เพือ่ ให้สอดคล้องกับพืน้ ทีแ่ ละบริบทชุมชน โดยสามารถสรุปรูปแบบระบบเกษตรทีเ่ หมาะสม ได้ทงั้ หมด 4 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบระบบเกษตรที่ 1 คือ ระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเกษตรกรปลูกกาแฟ หรือปลูกชา รวมทั้ง
มีการปลูกไม้ดอกในโรงเรือน และเลี้ยงปศุสัตว์ (ร้อยละ 25.0) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 71,458 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 2 คือ ระบบการปลูกกาแฟร่วมกับการปลูกชา ปลูกไม้ดอกในโรงเรือน (ร้อยละ 31.2)
ร่วมกับการเลี้ยงปศุสัตว์ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 42,780 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 3 คือ ระบบการปลูกระบบการปลูกกาแฟร่วมกับการปลูกชา มีการทำ�เมี่ยง
ปลูกไม้ดอกในโรงเรือน และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ (ร้อยละ 21.9) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 86,455.56 บาทต่อปี
รูปแบบระบบเกษตรที่ 4 คือ ระบบการปลูกกาแฟ ปลูกชา ปลูกไม้ผล ผสมผสานภายในแปลง เช่น ทุเรียน
อาโวคาโด มีการปลูกไผ่ ปลูกไม้ดอกในโรงเรือน และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ (ร้อยละ 12.5) เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 75,250
บาทต่อปี
เกษตรกรมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระบบตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร (ประชาชน
ส่วนใหญ่นยิ มกินเมีย่ งน้อยลง) และแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นระบบเกษตร พบว่าแรงจูงใจด้านการส่งเสริม
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการแนะนำ�จากหน่วยงานและนำ�กระบวนการส่งเสริมของ สวพส./โครงการหลวง ในอนาคตเกษตรกร
มีความต้องการในการปลูกอาโวคาโด พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น รวมถึงต้องการหน่วยงานภายนอกมาส่งเสริม
ในเรือ่ งของประมง เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายทางอาชีพและรายได้ให้มากขึน้ พบว่าข้อดีของการปรับเปลีย่ นระบบเกษตร
คือราคาผลผลิตดีขึ้น จัดการง่ายไม่ซับซ้อน มีตลาดรองรับผลิต มีเวลาพักผ่อน มีอาชีพที่หลากหลาย ผลผลิตดีขึ้น
รายได้สูงขึ้น ลดการเผา รวมถึงทำ�ให้สุขภาพดี

แผนงานที่ 4
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เกษตรกรทำ�การเกษตรแบบผสมผสาน

เกษตรแบบประณีตโดยการปลูกเมลอนในโรงเรือน

การปลูกผักในโรงเรือน

การปลูกผักใบนอกโรงเรือน

2. การศึกษาการใช้น�้ำ อย่างประหยัด เพือ่ ป้องกันหรือรองรับภัยแล้งอย่างยัง่ ยืนในการทำ�การเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
พบว่าเกษตรกรในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการน้ำ�ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตร
โดยจะพบว่าเกษตรกรใช้น้ำ�ฝนเป็นหลัก อีกทั้งยังมีบ่อขุด/สระน้ำ�  (บ่อพวง) มีแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ แหล่งน้ำ�ชลประทาน
และประปาภูเขา แม้ว่าบางพื้นที่จะมีแหล่งน้ำ�ชลประทานที่สามารถใช้น้ำ�ในภาคการเกษตรได้ตลอดปี แต่สามารถ
ใช้น้ำ�ได้อย่างจำ�กัด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ยังคงพบปัญหาจากการใช้น้ำ�
ของประชาชนในส่วนของพื้นที่ดอนที่มีความลาดชัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ�ในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำ�ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ดอนที่มีความลาดชันสูง และปัญหาน้ำ�หลาก (เนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำ�
บางพื้นที่มีปัญหาน้ำ�ท่วมที่เกิดจากน้ำ�ป่าไหลหลากจากพื้นที่ลาดชันสูงลงมาสู่พื้นที่ราบลุ่ม) สร้างความเสียหาย
แก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร และในเกษตรกรบางรายไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ�  เนื่องจากพื้นที่ทำ�กิน
อยู่ในเขตชลประทาน โดยพบว่าช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน จำ�นวน 60 วัน เป็นช่วงที่มีการขาดแคลนน้ำ�มากที่สุด
ซึ่ ง เกษตรกรมี วิ ธี ก ารจั ด การน้ำ � และผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ การใช้ น้ำ � อย่ า งประหยั ด ในพื้ น ที่ ทำ � การเกษตร
โดยพบว่าเกษตรกรมีวธิ กี ารจัดการน้� 
ำ เช่น (1) ปลูกพืชหลายชนิดในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 93.0 (2) การปรับเปลีย่ น
การปลู ก พื ช เพื่ อ รองรับปัญหาการขาดน้ำ �  โดยการปลูกพืชเฉพาะช่วงฤดูกาล ปลูกพืชให้สอดคล้องกับฤดูก าล
ที่เปลี่ยนแปลง (3) การปลูกพืชหมุนเวียน (4) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับดิน (5) เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ�
โดยการขุดสระน้ำ�หรือทำ�แท็งก์นำ้�เพื่อสำ�รองน้ำ�ไว้ใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร (6) ติดตั้งท่อน้ำ�เพื่อกระจายน้ำ�ใช้ในพื้นที่
แปลงเกษตร (7) ใช้วัสดุคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำ�  เช่น ใช้พลาสติกคลุมดิน ใช้ฟางข้าวคลุมดิน (8) ปลูกพืช
ตระกูลถั่วและพืชคลุมดิน และ (9) การติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ�เพื่อสูบน้ำ�จากสระ บ่อน้ำ�
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สำ�รองน้ำ�ด้วยการทำ�แหล่งกักเก็บน้ำ� โดยการขุดสระน้ำ�หรือทำ�แท็งก์ ไว้ใช้ในพื้นที่แปลงเกษตร

แผนงานที่ 4

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. รู ป แบบระบบเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละบริบทชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวง
2. การจัดการน้�ำ ทีเ่ หมาะสมในแต่ละบริบทชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
ขยายรูปแบบระบบเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อนำ�ไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีบริบทชุมชนที่ใกล้เคียงกัน
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
เผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั เรือ่ ง การปรับเปลีย่ นระบบเกษตรเพือ่ ลดปัญหาการปลูกพืชเชิงเดีย่ วบนพืน้ ทีส่ งู
ในเว็บไซต์ของสถาบัน
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2. โครงการศึกษาช่องทางและพัฒนารูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง
สวพส. ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวและพืชท้องถิ่น และนำ�แนวทางการพัฒนา
ตลาดผลผลิตของโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละชุมชน ในปี 2562 มีรายได้
ทีจ่ �ำ หน่ายผ่านตลาดท้องถิน่ ตลาดข้อตกลง และตลาดโครงการหลวง มูลค่า 230 ล้านบาท 62 ล้านบาท และ 42 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ กลุ่มสินค้าที่สำ�คัญได้แก่ ผัก มูลค่า 112 ล้านบาท ไม้ผล 88 ล้านบาท พืชไร่ 82 ล้านบาท ชาและกาแฟ
53 ล้านบาท และสินค้ากลุม่ อืน่ ๆ มูลค่าทัง้ หมดรวม 383 ล้านบาท ทัง้ นีก้ ารจำ�หน่ายผลผลิตของเกษตรกรมีทงั้ ในรูปแบบ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผลผลิตตรงให้กับผู้ค้า ตลาดท้องถิ่น พบว่าราคาผลผลิตขึ้นลงตามสภาวะตลาด หากไม่มี
การวางแผนร่วมกันเกษตรกรอาจได้รับความเสี่ยงจากการปฏิเสธการรับซื้อได้ ข้อดีคือสามารถรองรับผลผลิตของ
เกษตรกรได้ในปริมาณที่มากและผู้ค้าในตลาดท้องถิ่นสามารถกระจายผลผลิตของเกษตรกรไปยังตลาดระดับอื่นๆ ได้
ตลาดข้อตกลงและตลาดโครงการหลวง เป็นการทำ�ข้อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรกับคู่ค้า
เพื่อทำ�แผนการผลิตและแผนการตลาดร่วมกัน แบบไม่เป็นทางการและมีการทำ�ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์ ซึ่งข้อดีคือ
เกษตรกรผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ค้าและลดความเสี่ยงด้านราคาได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม
จากการส่งเสริมอาชีพและการตลาดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง พบว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
Covid-19 และภัยแล้ง ทำ�ให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไปอย่างมาก กล่าวคือมีการใช้ชอ่ งทางตลาดออนไลน์ในการ
ซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยพบว่าในปี 2563 ตลาด E-commerce ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 35 เปอร์เซ็นต์
จากปี 2562 และนอกจากผูบ้ ริโภคยังให้ความสำ�คัญด้านคุณภาพ ประโยชน์ทางโภชนาการ ปลอดภัย การผลิตทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ งานวิจยั นีว้ ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาช่องทางและรูปแบบการตลาดทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์การตลาด
ทีเ่ ปลีย่ นไป เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวรองรับการเปลีย่ นของตลาดในอนาคตและสร้างกลไกการบริหารจัดการ
ตลาดให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลสินค้าเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั จำ�แนกชนิด ปริมาณ มูลค่าการจำ�หน่าย
และแหล่งผลิต
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญที่มีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะที่
มีการจำ�หน่ายผ่านตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง และตลาดท้องถิ่น จำ�นวน 40 แห่ง มูลค่า 135,883,709 บาท
จากข้อมูลผลผลิตของเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วามหลากหลาย และมีคณ
ุ ภาพปลูกภายใต้มาตรฐาน GAP มีการจำ�หน่าย
ผ่านตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง และตลาดท้องถิน่ มีมลู ค่าการจำ�หน่ายตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ ผลผลิตของเกษตรกร
บนพื้นที่สูง จึงมีศักยภาพที่สามารถจำ�หน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรบนพื้นที่สูง
2. รวบรวมวิเคราะห์กระบวนการการผลิต การจัดการ และการจำ�หน่ายสินค้าเกษตร ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และภัยแล้ง
กระบวนการผลิต การจัดการและการจำ�หน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร 5 กลุ่มพื้นที่จากโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ พบว่าการผลิต
เป็นการผลิตภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน GAP จำ�นวน 100 ชนิด การจัดการและ
การจำ�หน่ายสินค้าเกษตร จำ�หน่ายผ่านตลาดข้อตกลง ตลาดโครงการหลวง ตลาดท้องถิน่ รวมมูลค่า 135,883,709 บาท
สำ�หรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และภัยแล้ง พบว่าการรับซือ้ ผลผลิตของเกษตรกร
ไม่เป็นไปตามแผนเนือ่ งจากตลาดตามข้อตกลงปิดให้บริการ จึงงดรับซือ้ และลดปริมาณการรับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตร
ถูกเลิกจ้างงานจากต่างจังหวัดต้องกลับมาพักอาศัยยังภูมลิ �ำ เนา สวพส. จึงมีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว โดยมีผรู้ บั ประโยชน์
49,325 ราย งบประมาณในการดำ�เนินงาน 14.56 ล้านบาท
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ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จำ�นวน 10 พื้นที่ พบว่าทุกพื้นที่มีจุดแข็งในเรื่องคุณภาพ
ผลผลิตที่มีมาตรฐาน GAP และมีโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ในส่วนพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
ผาแดง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะห้วยฮะ ยังคงต้องรอความพร้อมในเรื่อง
สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของการทำ�ตลาดออนไลน์

3. ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค แบ่งกลุ่มตลาดผู้บริโภคให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าเกษตร
3.1 ความต้องการสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้บริโภค จำ�นวน 517 คน 7 จังหวัด 11 พื้นที่ และปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคสินค้าเกษตร ตามหลักของ 4P หรือ Marketing Mix หรือส่วนผสมทางการตลาด
ได้แก่ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางจัดจำ�หน่าย) Promotion (การส่งเสริมการขาย) เพื่อนำ�มาวาง
กลยุทธ์ทางการตลาด พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าเกษตรสัปดาห์ละ 1–2 ครั้ง มากที่สุด สถานที่ที่ผู้บริโภค
ซือ้ สินค้าเกษตรมากทีส่ ดุ คือห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ร้านค้าทีข่ ายอาหารเกษตรปลอดภัย
งานแสดงสินค้า ช่องทางออนไลน์ และซือ้ จากสถานทีผ่ ลิตโดยตรง ปัจจัยความต้องการทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้า
เกษตรตามทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ (1) Product (ผลิตภัณฑ์) เป็นที่สินค้าเกษตรปลอดภัย ปลูกพืชภายใต้
ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน GAP (2) Price (ราคา) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร
ในระดับมาก คือ ให้ความสำ�คัญกับป้ายราคาที่ชัดเจน ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ราคาหลากหลายตามขนาด
ทีต่ อ้ งการ และผูซ้ อื้ ยอมรับราคาสินค้าเกษตรปลอดภัยทีส่ งู กว่าราคาสินค้าเกษตรทัว่ ไปได้ (3) Place (ช่องทางจัดจำ�หน่าย)
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในระดับมาก คือ ให้ความสำ�คัญกับสถานที่ที่สะดวกมีที่จอดรถ วางจำ�หน่าย
ร่วมกับสินค้า สามารถหาซือ้ สินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรง และมีการจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และ (4) Promotion
(การส่งเสริมการขาย) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรในระดับมาก คือ สินค้ามีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ที่เชื่อถือได้ การเผยแพร่ความรู้ คุณประโยชน์ของสินค้า และการจัดกิจกรรมผู้ผลิตพบปะผู้บริโภค

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ค้า

แผนงานที่ 4

การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
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3.2 ความต้องการสินค้าเกษตรของกลุม่ ผูค้ า้ (1) ตลาดข้อตกลง เช่น ผูค้ า้ จากตลาดไท ตลาดสีม่ มุ เมือง บริษทั
Hillkoff บริษัท Natural & Premium Foods บริษัท 8888 เชียงใหม่ บริษัทฟาร์มเฟรช เป็นต้น (2) ตลาดโครงการหลวง
จำ�หน่ายผ่านศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงปังค่า ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงอินทนนท์ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงแม่สาใหม่
งานตลาดโครงการหลวงเชียงใหม่ เป็นต้น (3) ตลาดท้องถิ่น เช่น ผู้รับซื้อในชุมชน ตลาดนัดในชุมชน ตลาดนัด
หน่วยงานราชการ เป็นต้น พบว่าผูค้ า้ ทุกรายยอมรับว่ากระแสรักสุขภาพทำ�ให้ความต้องการบริโภคผักปลอดภัยเพิม่ ขึน้
มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงมาหาซื้อผัก ผลไม้ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ในด้านผู้ค้าส่งต้องการปริมาณและคุณภาพผลผลิต
ที่สม่ำ�เสมอ สำ�หรับผู้ค้าปลีกต้องการผลผลิตที่มีความหลากหลาย และสม่ำ�เสมอ
4. ศึกษาและวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการซื้อขายสินค้าเกษตรในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต
ช่องทางและรูปแบบการซื้อขายสินค้าเกษตรของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน และมีแนวโน้มดีในอนาคต
คือ การจำ�หน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ซื้อสินค้าแปรรูป
ผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ ไม้ผล กาแฟ ผัก พืชไร่ และไม้ดอก ตามลำ�ดับ และจากกระแสรักสุขภาพ
ที่ทำ�ให้ความต้องการซื้อสินค้าปลอดภัยมีมากกว่าปริมาณการส่งมอบของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในปัจจุบัน และเทรนด์
ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทั้งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และยิ่ง
การระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการดำ�เนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal)
5. วิเคราะห์และประเมินศักยภาพของสินค้าเกษตรและกลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับช่องทางและ
รูปแบบการตลาดที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตได้
5.1 ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการจำ�หน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงนั้น ควรจะต้องมีความพร้อมด้านทั้งด้านสินค้าเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สัญญาณ
Internet/โทรศัพท์ การคมนาคม ระบบขนส่งสะดวก ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุม่ สหกรณ์การเกษตรทีเ่ ข้มแข็ง มีเกษตรกรรุน่ ใหม่ทเี่ ป็นคนดำ�เนินการ ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของผู้ซื้อ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/อินทรีย์/GMP
5.2 พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสม
ที่จะทดสอบการจำ�หน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีความพร้อมด้านสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรทำ�การเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีความหลากหลาย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีสัญญาณ Internet/โทรศัพท์
มีโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP การคมนาคมและระบบขนส่งสะดวก บริษัทขนส่งให้บริการรับและส่ง
สินค้าถึงพื้นที่ ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย เคอรี่ แฟลช เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมร่วมดำ�เนินงาน 2 คน และกลุ่มเกษตรกร
ที่ร่วมดำ�เนินงานเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 86 คน มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมดำ�เนินงาน 2 คน
กระบวนการทดสอบโดยใช้เครือ่ งมือส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เครือ่ งมือทางการตลาดนี้
เรียกว่า 6Ps ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านการจัดจำ�หน่าย (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 เหมาะสำ�หรับการขนส่ง ที่สำ�คัญเป็นผลผลิตที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GAP พบว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีความโดดเด่นเรื่องการส่งเสริม
การปลูกเมลอนญี่ปุ่นในโรงเรือนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีมะม่วงมันขุนศรี มะม่วงน้ำ�ดอกไม้ กระเทียม ที่สามารถ
จำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และจากการทดสอบจำ�หน่าย ต้องเพิ่มความหลากหลายของชนิดสินค้า
1.2) ออกแบบเครือ่ งหมายการค้าทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์ เรือ่ งราวของชุมชน เพือ่ ให้สนิ ค้าเป็นทีจ่ ดจำ�
ของลูกค้า จากกระบวนการนี้ พบว่าชุมชนให้ความสำ�คัญเรื่องการรักษาแหล่งต้นน้ำ�  เพราะปัญหาเดิมของชุมชน
มีปญ
ั หาเรือ่ งการใช้สารเคมี ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารปรับเปลีย่ นมาทำ�การเกษตรทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมปลูกผักในโรงเรือน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์และ GAP จึงเป็นที่มาของการสร้างตราสินค้า “น้ำ� 3 สาย By ห้วยเป้า” มีที่มาจาก
ห้วยเป้าเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำ� 3 สาย (น้ำ�ปิง น้ำ�ซุ้ม น้ำ�กอน) ที่ไหลผ่านให้ชุมชนได้ใช้น้ำ� 3 สายน้ำ� ในการทำ�การเกษตร
ที่ผสมผสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตและสร้างอาชีพ ด้วยเห็นความสำ�คัญของการรักษาแหล่งต้นน้ำ�  ตราสินค้า “น้ำ�  3 สาย
By ห้วยเป้า” จึงเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจของชุมชนห้วยเป้าที่จะรักษาแหล่งต้นน้ำ�
1.3) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเหมาะสมกับการขนส่ง พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้า โดยเน้นความสวยงามสะดุดตา น่าซื้อ เหมาะสำ�หรับเป็นของฝากที่จำ�หน่ายในช่องทาง Offline และ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำ�หรับการขนส่ง พบว่าควรเป็นกระดาษลูกฟูกลอน B ความสูงลอน 3 มิลลิเมตร บรรจุผลผลิต
ไม่เกิน 10 กิโลกรัม ซึง่ จะทำ�ให้ทนทานต่อการขนส่ง ไม่ท�ำ ให้ผลผลิตเสียหาย ซึง่ สินค้าของห้วยเป้าทีจ่ �ำ หน่ายมีน�้ำ หนัก
ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
2) ด้านราคา (Price) พบว่ากระบวนการจัดการที่จะสะดวกต่อการจัดการในลักษณะกลุ่ม และสะดวก
ต่อการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของลูกค้า (ตรวจสอบสลิปการโอนเงิน ปรับสมุดบัญชีเงินฝาก) คือ การคำ�นวณ
ต้นทุนสินค้า รวมค่าจัดการและค่าขนส่ง เหมาะสมกับการดำ�เนินงานของกลุ่ม โดยกำ�หนดราคา ดังนี้ เมลอนญี่ปุ่น
จำ�หน่ายในรูปแบบกล่องละ 1 ลูก น้ำ�หนัก 1.5 กิโลกรัมต่อลูก รวมค่าจัดส่ง จำ�หน่ายในรูปแบบกล่องละ 2 ลูก น้ำ�หนัก
1.5 กิโลกรัมต่อลูก รวมค่าจัดส่ง มะม่วงน้�ำ ดอกไม้ จำ�หน่ายในรูปแบบกล่องละ 4 กิโลกรัม รวมค่าจัดส่ง มะม่วงมันขุนศรี
จำ�หน่ายในรูปแบบกล่องละ 4 กิโลกรัม รวมค่าจัดส่ง กระเทียมตัดจุก จำ�หน่ายในรูปแบบถุงละ 500 กรัม รวมค่าจัดส่ง
3) การนำ�เสนอ (Place) พบว่าช่องทางจำ�หน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าและชุมชน
บนพื้นที่สูง คือ Facebook และ Line Official ซึ่งเกษตรกรใช้งานได้ง่าย สะดวก เพราะเกษตรกรใช้ Facebook ในชีวิต
ประจำ�วันอยูแ่ ล้ว และเป็นช่องทางทีก่ ลุม่ ลูกค้ายังเข้าถึงได้งา่ ย นอกจากนีย้ งั พบว่า การมอบหมายสมาชิกกลุม่ /เยาวชน
รุ่นใหม่ร่วมเป็น Admin เพื่อเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การเป็น Admin หลักในการขับเคลื่อนตลาดออนไลน์ ตั้งแต่การตอบ
รับรายการสั่งซื้อของลูกค้า บันทึกฐานข้อมูลค้า จัดการออเดอร์ตั้งแต่บรรจุ จัดส่ง และติดตามผลการจัดส่งจนถึงมือ
ลูกค้า จะทำ�ให้กิจกรรมดำ�เนินการไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) พบว่าการจัดท�ำแผนปริมาณและชนิดผลผลิตเพือ่ เปิดรับสัง่ จอง
สินค้าล่วงหน้ารายสัปดาห์ เพื่อความสะดวกต่อการจัดส่ง ขนส่ง/รับประมาณการความต้องการ/ประชาสัมพันธ์สินค้า
ล่วงหน้าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ให้มกี ารจัดโปรโมชัน่ ลดราคาจ�ำหน่ายในช่วงเปิดตัวเพจ การจัดกิจกรรมให้ลกู ค้าร่วมสนุกเพือ่ รับ
ของรางวัล การซื้อโฆษณาใน Facebook เพื่อโปรโมทสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเพื่อเข้าร่วมและสั่งซื้อ นอกจากนี้
ยังพบว่า การจัดท�ำสือ่ โฆษณาเชิญชวนและให้ความรูท้ นี่ า่ สนใจ โดนใจลูกค้า เช่น คลิปสัน้ Info-graphic ต่างๆ โดยให้เกษตรกร
เป็นผู้ถ่ายทอดจะสามารถดึงความสนใจจากลูกค้าได้ดี
5) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) พบว่าการมีผู้รับผิดชอบหลัก (Admin) สำ�คัญ
มากสำ�หรับการติดตาม ตอบข้อซักถามของลูกค้า และสามารถแนะนำ�สินค้าให้กับสมาชิกประจำ�ได้ทาง Line Office
เนือ่ งจากเป็นช่องทางสือ่ สารทีต่ รงไปถึงรายบุคคล สามารถแจ้งข่าวหรือส่งโปรโมชัน่ ได้ทวั่ ถึงทุกคนทีเ่ ป็นสมาชิกในกลุม่
ทำ�ให้ลูกค้าได้รับข่าวสารได้ทันทีจากการแจ้งเตือน และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในช่องทาง Line Office ได้ทันทีเลย
เช่นกัน รวมถึงให้ความสำ�คัญในการติดตามทักทาย ให้ลูกค้ารู้สึกและให้การปฏิบัติที่ดี
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6) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ การรักษาความเป็น
ส่วนตัว การรักษาความเป็นส่วนตัวจึงเป็นสิง่ ทีธ่ รุ กิจต้องยึดมัน่ เป็นจรรยาบรรณต่อลูกค้า ซึง่ ได้สร้างความเข้าใจให้กลุม่
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
สำ�หรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ที่มีความพร้อมในเรื่องผลผลิตคุณภาพ และผลผลิตมีความหลากหลาย แต่ยังไม่พร้อมในการจำ�หน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จึงได้ทดสอบนำ�อาโวคาโดมาจำ�หน่ายภายใต้ตรา “น้ำ�  3 สาย by ห้วยเป้า” รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านผาแดง อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้พื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และมีส้มสายน้ำ�ผึ้งที่มีคุณภาพ ทดสอบร่วมในลักษณะเครือข่าย
ส่งผลผลิตมาจำ�หน่าย ภายใต้ตรา “น้ำ� 3 สาย by ห้วยเป้า” ด้วยเช่นกัน
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การตั้งราคาสินค้า

บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า

ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้า
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6. นำ�เสนอช่องทางและรูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
นำ�เสนอช่องทางและรูปแบบการตลาดของสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 3
มิถนุ ายน 2564 ให้กบั วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเป้า นักส่งเสริมและ
พัฒนา เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ที่ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จำ�นวน 20 คน นำ�เสนอผลการทดสอบการจำ�หน่ายสินค้าเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู
ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ต่ออนุกรรมการวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการลุ่มน้ำ� เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 11 คน

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. ช่องทางและรูปแบบการตลาดออนไลน์ของสินค้าเกษตรที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นที่สูง
อย่างเหมาะสม
2. องค์ความรู้ ขั้นตอนวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
3. แผนการตลาดสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง
4. ตราสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์ของชุมชนห้วยเป้า “น้ำ� 3 สาย by ห้วยเป้า”
5. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำ�หรับเพิ่มมูลค่าสินค้า และต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำ�หรับการขนส่ง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 136,717 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2564 หลังหักต้นทุน
เหลือรายได้สุทธิ 82,030 บาท
2. กลุ่มมีรายได้จากการบริหารจัดการการจำ�หน่ายสินค้า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2564 (หักสำ�หรับ
การบริหารจัดการ เช่น จ้างคัด บรรจุ ติดต่อประสานงาน อืน่ ๆ) 13,672 บาท คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้
3. เกิดการจ้างงานเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 2 คน รวมค่าจ้าง 24,000 บาทต่อปี
4. กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายองค์ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายหากต้องการเรียนรู้ในการทำ�
ตลาดออนไลน์ 19,600 บาท (การอบรม การเรียน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การทำ�แผนการตลาด)
5. เกิดกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมคิด แลกเปลี่ยน ดำ�เนินการตลอดโครงการ
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�ผลการศึกษา ปัญหา และข้อเสนอแนะที่พบจากการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะนำ�ไปต่อยอด
งานวิจัยโครงการศึกษาและทดสอบต้นแบบระบบตลาดออนไลน์และโลจิสติกส์สินค้าเกษตร สำ�หรับกลุ่มเกษตรกร
บนพื้นที่สูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
องค์ความรู้ ขั้นตอนวิธีการเริ่มต้นตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง Digital Platform ได้แก่ เพจขายของ
บนเฟซบุก๊ และ LINE Official Account รวมถึง Packaging เพิม่ มูลค่าสินค้า และเหมาะสมกับการขนส่ง จะนำ�ไปทดสอบ
และปรับใช้กบั พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง อย่างน้อย 4 พืน้ ที่ (2565) ร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักพัฒนา
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3. โครงการวิจยั และพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีก�ำ จัดแมลงกลุม่ Neonicotinoids
		 ในผลิตผลเกษตร
สถานการณ์ภัยแล้งและการแปรปรวนของสภาพอากาศมีผลต่อวงจรชีวิตและประชากรแมลงที่เข้าทำ �ลาย
พืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ตัวอย่างเช่น เร่งอัตราการเจริญเติบโต กระตุ้นความทนทานต่ออุณหภูมิสูง เพิ่มจำ�นวนรุ่น
ประชากร เพิม่ โอกาสการแพร่กระจาย และเพิม่ ระยะพักตัวทำ�ให้รอดชีวติ ในช่วงฤดูหนาว ผลกระทบดังกล่าวเป็นสาเหตุ
ให้เกษตรกรใช้สารเคมีก�ำ จัดแมลงมากขึน้ เพือ่ ลดความเสียหายต่อผลผลิต ซึง่ การใช้สารเคมีตอ่ เนือ่ งก่อให้เกิดการสะสม
สารพิษในดิน น้ำ� และห่วงโซ่อาหาร
ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยกิจกรรมสำ�คัญประการหนึง่ ทีต่ อ้ งดำ�เนินการคือ การวิจยั
และพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีอย่างง่ายเพือ่ ตรวจหาสารตกค้างในพืชผัก ผลไม้ และธัญพืช วิธนี ที้ ำ�ได้งา่ ย สะดวก และ
ให้ผลรวดเร็วกว่าการส่งตรวจในห้องปฏิบตั กิ ารซึง่ มีราคาแพงและรอผลนาน จึงเหมาะสำ�หรับเกษตรกร ชุมชน หน่วยงาน
และผู้ ป ระกอบการ อย่ า งไรก็ ต าม ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ชุ ด ทดสอบสำ � หรั บ ตรวจหาสารเคมี กำ � จั ด แมลงกลุ่ ม
Neonicotinoid ตามข้อกำ�หนด “ASSURED” ขององค์การอนามัยโลก ซึง่ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีราคาถูก มีความไวสูง มีความจำ�เพาะ
ใช้งานง่าย ใช้เวลาตรวจรวดเร็ว และมีความคงทน ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และสามารถใช้ในภาคสนาม
ได้ดี ชุดทดสอบสารเคมีทไี่ ด้จะช่วยเพิม่ มูลค่าของผลิตผลให้กบั เกษตรกร และยังสนับสนุนนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรภายใต้การทำ�การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพือ่ วิจยั และพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบอย่างง่ายสำ�หรับตรวจหาสารเคมีกำ�จัดแมลงกลุม่
Neonicotinoids ในผลิตผลเกษตร สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลสารเคมีกลุ่ม Neonicotinoids ที่เกษตรกรนิยมใช้
การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช เป็นการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
และการดูแลสุขภาพประชาชนไทย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพ ชนิดสารเคมีกำ�จัดแมลง
ศัตรูพืชในกลุ่ม Neonicotinoids ที่ประเทศไทยนำ�เข้าปริมาณสูง เกษตรกรนิยมใช้และสุ่มตรวจพบในตัวอย่างพืชผัก
และผลไม้เกินค่ามาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างของ Codex ได้แก่ อิมิดาคลอพริด อะเซทามิพริด ไดโนทีฟูแรน และ
ไทอะมีทอกแซม อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาโครงสร้างทางเคมีของหมูไ่ ซยาโนซึง่ เกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมีเฉพาะกับตัวรับรู้
ทำ�ให้สีของสารเปลี่ยนในสภาวะกรด–ด่าง ได้คัดเลือกอิมิดาคลอพริด และอะเซทามิพริด มาดำ�เนินการก่อน
2. การศึกษาและออกแบบเทคนิคการตรวจหาชนิดสารเคมีเป้าหมาย
วิธที งี่ ่ายต่อการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที/่ เกษตรกร ในการแสดงผลตรวจหาสารเคมีเป้าหมายในตัวอย่างผลิตผล
ทางการเกษตร คือ อ่านค่าเปลี่ยนสีของสารด้วยตาเปล่าตามหลักการแรงดึงดูดระหว่างประจุ ซึ่งเหนี่ยวนำ�อนุภาค
นาโนทองคำ�  (ประจุลบ) ให้เกิดการรวมตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้สีอนุภาคนาโนทองคำ�เปลี่ยนจากสีแดงเป็น
สีน�้ำ เงิน ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงสีดงั กล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของสารเคมีเป้าหมาย จึงอาศัยการตรวจเทียบ
ระดับความเข้มสีของอนุภาคนาโนทองคำ�ในการวิเคราะห์ รายละเอียดดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณอิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริด ทำ�ได้โดยวัดความเข้มสีสารละลายด้วยเครื่อง
ยูววี สิ เิ บิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ สภาวะทีศ่ กึ ษาคือ ขนาดของอนุภาคนาโนทองคำ� ปริมาตรของอนุภาคนาโนทองคำ�ทีใ่ ช้
ความเป็นกรดเป็นด่างและความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์ และเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา ได้ช่วงความเป็น
เส้นตรงของอิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริด 20–100 พีพีบี และ 40–80 พีพีบี ตามลำ�ดับ ส่วนอนุภาคนาโนทองคำ�
มีขนาด 13.67 ± 0.13 นาโนเมตร การสกัดตัวอย่างใช้ตวั ทำ�ละลาย Dichloromethane อัตราส่วน 1:2 ร่วมกับสารละลาย
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 ตามลำ�ดับ

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

119

o

ลักษณะอนุภาค
นาโนทองคำ�
ใต้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน
แบบส่องผ่าน

o

คูโ่ ครงสร้างทางเคมี
ของอิมดิ าคลอพริด
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2.2 วิธมี าตรฐาน LC-MS ถูกนำ�มาใช้ศกึ ษาความถูกต้องของผลการวิเคราะห์จากเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ต้นแบบ
ชุดทดสอบสามารถแสดงผลวิเคราะห์ได้ถูกต้อง แต่มีข้อจำ�กัดคือ ตัวอย่างพืชผักต้องมีปริมาณอิมิดาคลอพริดและ
อะเซทามิพริด อย่างน้อย 1.0 และ 2.0 พีพีเอ็ม ตามลำ�ดับ
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 แสดงผลในทิศทางเดียวกับการเติมสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช 16 ชนิด
ได้แก่ (1) Triazophos 25 พีพบี ี (2) Phosalone 25 พีพบี ี (3) Chlorpyrifos 50 พีพบี ี (4) Profenofos 100 พีพบี ี (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
ที่ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับความเข้มข้นศึกษาให้ค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีไม่เกิน 10 ซึ่งถือว่าไม่รบกวนต่อ
ผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคการตรวจวัดสี สำ�หรับอะเซทามิพริด 50 พีพบี ี พบว่าความเข้มข้นไอออนบวก ได้แก่ โซเดียม
ไอออน 100 พีพเี อ็ม โพแทสเซียมไอออน 100 พีพเี อ็ม แมกนีเซียมไอออน 2.50 พีพเี อ็ม แคลเซียมไอออน 2.50 พีพเี อ็ม
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
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3. การทดลองผลิตต้นแบบชุดทดสอบสารเคมี (Test kit) สำ�หรับใช้กับพืชผัก ผลไม้ และธัญพืช ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบชุดทดสอบ (Test kit) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถตรวจวัดสารตกค้างสำ�คัญในกลุม่ Neonicotinoids 2 ชนิด คือ
อิมิดาคลอพริด และอะเซทามิพริด โดยมีต้นทุนค่าสารเคมีและอุปกรณ์ 100 บาทต่อตัวอย่าง (เบื้องต้น) อย่างไรก็ตาม
ยังต้องปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามข้อกำ�หนดองค์การอนามัยโลก

ต้นแบบชุดทดสอบ

วิธีการใช้ต้นแบบชุดทดสอบ

ผลผลิตที่สำ�คัญของงานวิจัย
ต้นแบบชุดทดสอบที่สามารถตรวจวัดสารเคมีกำ�จัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่ม Neonicotinoids (ระดับห้องปฏิบัติ)
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของงานวิจัย
1. นักวิจัย สวพส. และหน่วยงานร่วม นำ�องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบสารเคมีกำ�จัดแมลง
สำ�คัญ 2 ชนิด คือ อิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริด ในผลิตผลเกษตรไปต่อยอดและปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติ
ตามข้อกำ�หนดขององค์อนามัยโลก รวมถึงตรวจวัดปริมาณสารขั้นต่ำ�ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ CODEX
2. นักวิจัย สวพส. และหน่วยงานร่วม ประยุกต์ใช้หลักการเกิดสีของสารและเทคนิคการรวมตัวกันของอนุภาค
นาโนของโลหะทองกับงานวิจัยอื่นที่มีแนวคิดคล้ายกัน เช่น การตรวจหาเซลล์มะเร็ง
3. นักวิจัย สวพส. และหน่วยงานร่วม พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในปฏิบัติการทางเคมี รวมถึงการ
คิดวิเคราะห์เทคนิคใหม่เป็นอีกช่องทางของการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
แผนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
นำ�องค์ความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ. 2564 ไปใช้ต่อยอดงานวิจัยปี พ.ศ. 2565 โดยประยุกต์ใช้เทคนิคเซนเซอร์
Colorimetric method based on the aggregation of AuNPs และวิธีสกัดตัวอย่างพืช เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อคัดเลือก
สารเติมแต่งสำ�หรับเพิม่ ความจำ�เพาะของการเกิดอันตรกิรยิ า ตัวทำ�ละลายและตัวดูดซับสารรบกวน (ชนิดใหม่) ทีส่ ง่ ผล
ให้ประสิทธิภาพการตรวจอิมิดาคลอพริดและอะเซทามิพริดเพิ่มขึ้น ก่อนเสนอต่อผู้ประกอบการที่สนใจและผลิตเป็น
ชุดทดสอบอย่างง่าย (test kit) ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานสะดวก และมีต้นทุนการใช้ต่ำ�  ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
ภายใต้แนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และดูแลสุขภาพประชาชนไทย
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สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เน้นการจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย ผลักดันการนำ�ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและจากชุมชน
ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยร่วมกับนักวิจัยและนักพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรและ
กลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลกระทบหลังจากการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประมวลผล
กำ�กับติดตามแผนงานและงบประมาณด้านงานวิจยั และช่วยอำ�นวยการการกำ�กับติดตามงานวิจยั ของคณะอนุกรรมการ
วิจัยและพัฒนา

1. การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
สวพส. ได้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนงานและ
ขยายผลงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปสู่การใช้ประโยชน์มากขึ้น จากการดำ�เนินงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550–2563
มีผลงานวิจยั ทัง้ หมด 440 โครงการหลัก 940 โครงการย่อย ก่อให้เกิดองค์ความรูก้ ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สามารถนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง จึงได้ศกึ ษากระบวนการจัดการองค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร นักพัฒนา
นักวิจยั และบุคคลทัว่ ไป รวมทัง้ การพัฒนาเครือข่ายการวิจยั เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน โดยการสร้างความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาขีดความสามารถนักวิจยั ให้มคี วามรอบรูแ้ ละมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ ตลอดจนสถาบันสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ของเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ภูเขาและนำ�ต่อยอดปรับใช้กับพื้นที่สูงของไทย สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1 การศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปสูก่ ลุม่ เป้าหมาย
1.1 รวบรวม คัดเลือก ประมวลองค์ความรู้และจัดทำ�แผนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย
รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั โดยร่วมกับนักวิจยั และนักพัฒนานำ�ผลงานวิจยั ไปขับเคลือ่ นการพัฒนา
บนพืน้ ทีส่ งู สูเ่ กษตรกรและกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่โครงการหลวงและชุมชนบนพื้นที่สูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำ�นวน 34 เรื่อง มีเกษตรกรนำ�ร่องทีไ่ ด้รบั
ประโยชน์ 1,835 รายต่อ 5 ชุมชน ในพื้นที่ของโครงการหลวง 8 แห่ง และ สวพส. 47 แห่ง โดยเสริมอาชีพให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูงแก่เกษตรกรนำ�ร่อง และขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไป ซึ่งสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีห่ รือชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เพิม่ ความมัน่ คงด้านอาหาร เพิม่ ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประมาณ 14.08 ล้านบาท ดังตาราง
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1) พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่า ส่งเสริมกลุม่ เกษตรกร 3 กลุม่ 30 ราย ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงวังไผ่
ทางโภชนาการ โดยกลุ ่ ม ถ�ำ้ เวียงแก และสะเนียน จังหวัดน่าน ผู้ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการส�ำหรับ
วิสาหกิจชุมชน
บริโภคในครัวเรือน และขายเป็นรายได้เสริมทั้งในรูปของข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวบรรจุถุง
1,780,000 บาท
ั นาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
2) วิธี ก ารปลู ก ข้ า วต้ น เดี ย ว ส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
เพื่อ การคั ด พั น ธุ ์ แ ละผลิ ต และโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 13 พื้นที่ 80 ราย ในการน�ำองค์ความรู้
วิ ธี ก ารปลู ก ข้ า วต้นเดียวเพื่อคัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์ ไปใช้ในฤดูนา
เมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่น
ปี 2563–2564 ซึง่ เกษตรกรยอมรับองค์ความรู้และน�ำไปปฏิบัติท�ำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกใน
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 ส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
นาน�้ำน้อย
และโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 13 พื้นที่ 82 ราย น�ำองค์ความรู้การให้น�้ำ
แบบนาน�้ ำน้อยไปใช้ปฏิบัติร่วมกับวิธีการคัดและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นให้บริสุทธิ์
ตรงตามพันธุ์ สามารถลดการใช้นำ�้ ลงร้อยละ 35–38 ลดการปล่อยก๊าชมีเทน (CH4) ร้อยละ 75
และลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับนาน�้ำขัง นอกจากนี้ โรงเรียน
บ้านผาหมอนนิยมไพร (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์) ได้น�ำองค์ความรู้ไปสร้างเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกข้าวจนกระทั่งเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูท�ำนา
และผลผลิตข้าวทีไ่ ด้ทางโรงเรียนได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องบรรจุถงุ ในสภาพสุญญากาศ
จ�ำหน่าย สร้างรายได้แก่ทางโรงเรียน
4) พันธุก์ ญ
ั ชง (เฮมพ์) THC ต�ำ่ เผยแพร่พนั ธุก์ ญ
ั ชงพร้อมทัง้ องค์ความรูใ้ นการปลูกให้กบั เกษตรกร หน่วยงาน วิสาหกิจชุมชน
และผูส้ นใจ เพือ่ น�ำไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจและศึกษาวิจยั รวม 351 ราย จ�ำนวน 3,629.24 กิโลกรัม
มูลค่า 1,980,594.80 บาท
5) การปลู ก กั ญ ชง (เฮมพ์ ) ส่งเสริมเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงพบพระ 31 ราย ปลูกเฮมพ์
ภายใต้ระบบควบคุม
ด้วยระบบควบคุมในลักษณะเพือ่ ใช้สอยในครัวเรือน 2 ราย 2 ไร่ และเพือ่ การพาณิชย์ 29 ราย
180 ไร่ ท�ำให้เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู สามารถอนุรกั ษ์วถิ กี ารท�ำเส้นใยเฮมพ์ และสร้างรายได้เสริม
6) ระบบการปลู ก พืช ที่ ล ด ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แห่ง 190 ราย
การเผาในแปลงปลูกข้าวไร่ ใช้ระบบการปลูกข้าวไร่สลับแปลงถั่วนิ้วนางแดง ช่วยลดรอบการปลูกได้จาก 7 ปี เหลือ 2 ปี
และสร้างรายได้เพิ่มจากถั่ว ท�ำให้เกิดระบบการผลิตข้าวไร่ที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่า
7) การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง 165 ราย
ของดินในแปลงข้าวโพดด้วย ปลูกข้าวโพดโดยไม่เผา และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว ช่วยลดการเผาเตรียมพื้นที่ และ
การปลู ก เหลื่ อ มด้ ว ยพืช สร้างรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายข้าวโพดและพืชตระกูลถั่ว
ตระกูลถั่ว

การบริหารจัดการงานวิจัย
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8) การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
ของดินในแปลงข้าวนาด้วย พื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาพื้ น ที่ เ ฉพาะ 15 แห่ ง 125 ราย ปลู ก ข้ า ว
ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และหมุนเวียนด้วยถั่ว ช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารและไนโตรเจนหมุนเวียงลงดิน
มากกว่าการปลูกข้าวอย่างเดียว 2.0–2.7 เท่า ท�ำให้ข้าวนาแตกกอดีและให้ผลผลิตมากกว่า
การปลูกข้าวอย่างเดียว
9) การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง 50 ราย
ของดินในแปลงปลูกข้าวไร่ น�ำองค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอดไปใช้
ด้วยถั่วลอด
พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ช่วยในการคลุมวัชพืช
และช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ช่วยในการตรึงไนโตรเจนและให้ปุ๋ยกลับคืนสู่ดิน N P K
เท่ากับ 1.35, 0.09 และ 1.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ ฝักและเมล็ดสามารถน�ำมาบริโภคได้
10) การปลู ก กาแฟอราบิ ก ้ า ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ภายใต้ ส ภาพร่ ม เงาบน แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน 16 แห่ง
พื้นที่สูง
64 ราย ปลูกกาแฟอราบิก้าใต้ร่มเงา ท�ำให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตดี และพร้อมส�ำหรับ
การออกดอกและติดผลเต็มที่ในฤดูกาลถัดไป
11) การแปรรูปกาแฟอราบิก้า ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่
เพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้าง สูงแบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และโครงการรักษ์นำ�้ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน
รายได้
9 แห่ง 41 ราย แปรรูปกาแฟอราบิก้าที่มีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
ท�ำให้เพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยทางมูลนิธิโครงการหลวงมีการเพิ่มค่าตอบแทน
ของคุณภาพของกาแฟกะลาเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร 5 และ 10 บาท ตามเกณฑ์ของมูลนิธิ
โครงการหลวง
12) ก า ร ผ ลิ ต เ ส า ว ร ส ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
คุ ณ ภาพด้ ว ยต้ น กล้ า แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 12 แห่ง 52 ราย น�ำต้นกล้าเสาวรสปลอดโรค
เสาวรสปลอดโรค
ไปปลูก สามารถเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับต้น
ที่เป็นโรคไวรัส และมีคุณภาพของผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด (ผิวผลสม�่ำเสมอ
มีผลขนาดใหญ่)
13) การเก็บเกีย่ วผลอาโวคาโด ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ด้วยดัชนีเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 13 แห่ง 51 ราย ใช้วิธีการนับอายุเก็บเกี่ยว
อาโวกาโดจากการท�ำเครื่องหมายวันที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับวิธีการสังเกตการ
เปลีย่ นแปลงลักษณะทางภายนอก และการผ่าดูเยือ่ หุม้ เมล็ด เพือ่ ใช้เป็นดัชนีในการเก็บเกีย่ ว
ผลอาโวคาโดที่แก่จัด ท�ำให้เกิดความผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลง และผลผลิต
มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
14) การปลูกองุ่นภายใต้ระบบ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
การจั ด การศั ต รู พืช แบบ แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 14 แห่ง 44 ราย น�ำองค์ความรูก้ ารจัดการศัตรูพชื
ผสมผสานเพื่อลดการใช้ แบบผสมผสานไปใช้ พบว่าการเข้าท�ำลายราแป้ง เพลี้ยไฟ หนอนกระทู้ และเพลี้ยแป้ง
สารเคมี
ลดลง หรือไม่พบการเข้าท�ำลาย เกิดการยอมรับของเกษตรกร
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15) การจั ด การธาตุ อ าหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
มะม่วงบนพื้นที่สูง
เฉพาะ 2 แห่ง 15 ราย น�ำองค์ความรู้การจัดการธาตุอาหารมะม่วงบนพื้นที่สูงไปใช้แก้ไข
อาการผิดปกติของผลผลิตมะม่วงนวลค�ำ  มะม่วงน�้ำดอกไม้ ที่มีอาการเนื้อผลเป็นเสี้ยน
เป็นโพรง และ/หรือเนื้อเละเป็นวุ้น ซึ่งเกิดจากการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุแคลเซียม
ท�ำให้เกษตรกรยอมรับวิธกี ารจัดการธาตุอาหารทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้
16) การจั ด การโรคกรีน นิ่ง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
(Citrus Greening) ในส้ม เฉพาะบ้านผาแดง 10 ราย เรียนรู้วิธีการป้องกันก�ำจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้มซึ่งเป็นพาหะโรคกรีนนิ่ง
บนพื้นที่สูง
โดยหมั่นส�ำรวจแปลง เมื่อพบการระบาดจึงป้องกันก�ำจัดโดยเร็วด้วยการพ่นสารเคมีเกษตร
ได้แก่ คาร์บาริล ไดเมทไธเอล หรืออิมดิ าคลอพริด ตลอดจนศัตรูสม้ อืน่ ๆ การใช้สารล่อแมลง
การวางกับดัก ซึง่ ช่วยลดการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกส้มบนพื้นที่สูง ลดต้นทุนการผลิต
และเกิดผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในระยะยาว
17) การปลู ก ผั ก อิ น ทรีย ์ บ น ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
พื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
13 แห่ง 96 ราย ปลูกผักอินทรีย์ และน�ำความรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การป้องกัน
ก�ำจัดโรคและแมลง การท�ำปัจจัยการผลิต การเก็บเกีย่ ว และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วไปใช้
สามารถผลิตผักอินทรีย์ได้มากถึง 76.43 ตัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 10.87 ล้านบาท
18) ก า ร ป ลู ก ก ร ะ เ ที ย ม ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และ
(พืชหลังนา) โดยใช้ปัจจัย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 4 แห่ง 37 ราย
การผลิตอินทรีย์
น�ำองค์ความรู้การปลูกกระเทียมอินทรีย์ไปใช้ สามารถผลผลิตกระเทียมสดเฉลี่ย 878.47
กิโลกรัมต่อไร่ และสูงสุดที่ 1,786 กิโลกรัมต่อไร่ ท�ำให้เกษตรกรมีผลผลิตกระเทียมเพียงพอ
ส�ำหรับบริโภคตลอดทั้งปี และสร้างรายได้รวม 66,025 บาท และมีการเทียมส�ำหรับท�ำหัวพันธุ์
เพือ่ ปลูกในฤดูปี 2565 ต่อไป
19) การปลู ก มั น เทศญี่ ปุ ่ น ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง 18 ราย
บนพื้นที่สูง
น�ำองค์ความรูก้ ารปลูกมันเทศญีป่ นุ่ ไปใช้ตงั้ แต่ผลิตยอดพันธุม์ นั เทศญีป่ นุ่ จนถึงการเก็บเกีย่ ว
ท�ำให้เพิ่มพืชทางเลือก และสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตร 9 ราย ที่จ�ำหน่ายผลผลิตจ�ำนวน
3,130 กิโลกรัม รายได้ 43,364 บาท
20) กระบวนการจัดการหลัง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
การเก็บเกี่ยวพืชผักที่ลด พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 6 แห่ง 37 ราย น�ำวิธกี ารจัดการหลังการ
การสูญเสียของผลิตผล เก็ไบเกี่ยวพืชผักไปปรับใช้กับบริบทของพื้นที่ เพื่อลดการสูญเสียของผลิตผลพืชผัก 13 ชนิด
ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่นมินิ แตงหอมตาข่ายเนื้อส้ม หน่อไม้ฝรั่ง พริกหวานสีแดง
พริกหวานสีเหลือง มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือเทศเชอรี่แดง กะหล�่ำปลี ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว และผักกาดหวาน ท�ำให้ผลิตผลพืชผักมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และเพิ่มโอกาสทางการตลาด
21) ส า ร ชี ว ภั ณ ฑ ์ เ ก ษ ต ร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แ ล ะ ฟ ี โ ร โ ม น ส�ำ ห รั บ แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ และโครงการรักษ์น�้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ใช้ ในการผลิตพืชเพื่อลด 13 แห่ง 247 ราย ใช้ผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด คือ (1) พีพี-ไตรโค ร้อยละ 53.9 (2) พีพี-เมทา
การใช้ ส ารเคมี เ กษตร ร้อยละ 42 (3) พีพี-บีเค 33 ร้อยละ 37.4 (4) พีพี-บี 10 ร้อยละ 33.7 และ (5) พีพี-สเตร็ปโต
บนพื้นที่สูง
ร้อยละ 31.3 โดยที่เกษตรกร ร้อยละ 98.3 เห็นด้วยกับการน�ำสารชีวภัณฑ์จากผลงานวิจัย
ไปใช้แทนสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช

การบริหารจัดการงานวิจัย

รายการ
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22) ก า ร เ ลี้ ย ง ผึ้ ง โ พ ร ง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
บนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 5 แห่ง 40 ราย น�ำองค์ความรู้
เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงไปประยุกต์ใช้กับบริบทของชุมชน โดยสามารถเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง
ร่วมกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดการเผาป่า
ท�ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพิ่มมากขึ้น นับเป็นการใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกับป่า
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น น�้ ำ ผึ้ ง ที่ ไ ด้ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะ เช่ น ชุ ม ชนป่ า เมี่ ย งในพื้ น ที่ ป ่ า แป๋ แ ละ
ปางมะโอ มีการปลูกชาอัสสัมร่วมกับกาแฟ มีการผลิตน�้ำผึ้งกาแฟ ส่วนชุมชนกะเหรี่ยง
ในพื้นที่สบเมยมีการผลิตน�้ำผึ้งป่าจากการเลี้ยงผึ้งโพรง เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถผลิต
น�้ำผึ้งได้ 483 กิโลกรัม มีรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำผึ้งโพรง 111,220 บาทต่อปี
23) ไก่กระดูกด�ำสายพันธุ์แท้ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 7 แห่ง 52 ราย
ส�ำ ห รั บ ก า ร เ ลี้ ย ง บ น น�ำไก่กระดูกด�ำสายพันธุ์แท้ไปเลี้ยงบนพื้นที่สูง 1,091 ตัว สามารถสร้างแหล่งอาหาร
พื้นที่สูง
โปรตีนในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้เสริม โดยเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวีและปางมะโอ 11 ราย มีรายได้เพิ่ม 299,245 บาท และยังขยาย
ไปยังเกษตรกรรายอื่นด้วย
24) รู ป แ บ บ ค อ ก ส�ำ ห รั บ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
ก า ร เ ลี้ ย ง ห มู บ น พื้น ที่ พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ 4 แห่ง 25 ราย เลีย้ งหมูโดยใช้รปู แบบคอก
สู ง แ ล ะ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ ส�ำหรับการเลีย้ งทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (คอกหมูหลุม) 59 คอก 150 ตัว สามารถสร้างแหล่ง
สิ่งแวดล้อม
อาหารโปรตีนในพืน้ ที่ สร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิม่ 592,200 บาท และสามารถใช้ประโยชน์
จากมูลสุกรมาเป็นปุ๋ยส�ำหรับปลูกพืชผัก
25) การปลู ก และการจั ด การ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง 77 ราย
ไผ่เพื่อการใช้ประโยชน์บน ได้น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกไผ่ 13 ชนิด 3,925 ต้น ในรูปแบบการปลูกเป็น
พื้นที่สูง
แปลง แนวเขตพื้นที่ แนวบังลม วนเกษตร และปลูกผสมผสานร่วมกับพืชเศรษฐกิจ และ
ต่อยอดส่งเสริมการปลูกภายใต้กลไกธนาคารต้นไม้ มีการตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกล้าพันธุ์
ไผ่คุณภาพ และเกิดรายได้ในเกษตรกร 4 ราย มีรายได้จากการจ�ำหน่ายกล้าไผ่ 8 ชนิด
จ�ำนวน 811 ต้น รวม 33,145 บาท
26) การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 แห่ง 15 ราย
เสริมแหล่งอาหารชุมชน น�ำองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดท้องถิ่น 2 รูปแบบ คือ การผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก
ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดซาง และการเพาะเลี้ยงเห็ดไมไคอร์ไรซ่า
ร่วมกับพืชอาศัย ได้แก่ เห็ดตับเต่า และเห็ดเผาะ โดยมีชนิดพืชอาศัย ได้แก่ มะนาว
ส้มโอ หว้า มะกอกน�้ำ  กระท้อน ผักเฮือด และยางนา ท�ำให้ชุมชนมีแหล่งอาหารจากเห็ด
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน มีรายได้เสริม 61,190 บาท และท�ำให้
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร จัดท�ำ
แนวกันไฟ ดูแลป้องกันไฟป่า
27) การปลูกพืชท้องถิ่นสร้าง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แห่ง 18 ราย
รายได้
น�ำองค์ความรู้การปลูกพืชท้องถิ่นที่ตลาดมีความต้อง 28 ชนิด ไปใช้ประโยชน์ และ
ส่งเสริมปลูกน�ำร่อง 12 ชนิด แบ่งตามช่วงอายุการเก็บเกีย่ วออกเป็น 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 ท�ำให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารในครัวเรือน และเกษตรกร 5 ราย เกิดรายได้
เพิ่ม 19,185 บาท

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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การบริหารจัดการงานวิจัย

28) การปลู ก และการจั ด การ ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนา
ต๋ า วเพื่อ การฟื ้ น ฟูแ ละ พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ 6 แห่ง 21 ราย น�ำต้นกล้าต๋าวไปปลูก
ใช้ประโยชน์
เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ในชุมชน 1,100 ต้น โดยปลูกเสริมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน และในพื้นที่ท�ำกินที่มีต้นต๋าวอยู่เดิมแล้ว ซึ่งเกษตรกรสามารถจ�ำหน่ายต๋าว
สร้างรายได้ 35,000–40,000 บาทต่อปี และยังปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่น (ต๋าว) มิให้สูญหาย
29) การต่อยอดพืชสมุนไพร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
3 แห่ง 65 ราย น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ “ลูกประคบน�้ำ”
สามารถจ�ำหน่ายสร้างรายได้ประมาณ 200,000 บาท “ต�ำรับขับสารพิษ” และการปลูกขิง
เป็นวัตถุดิบพืชสมุนไพร (Product Spec) บนพื้นที่สูง ท�ำให้ชุมชนมีองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการรักษาสุขภาพตนเอง และสร้างรายได้เพิ่มเป็นอาชีพได้
30) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากงานวิจั ย ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากงานวิจยั ให้แก่มลู นิธโิ ครงการหลวง เพือ่ ผลิตจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ 10 รายการ
ส่งมอบโครงการหลวงและ ได้แก่ แฮร์โทนิค ผลิตภัณฑ์ขจัดรังแค ซีซีครีม อาโวคาโด บอดีออยล์ และไนท์ครีม มูลค่ารวม
มี ก ารผลิ ต เพื่อ จ�ำหน่ า ย 325,652.55 บาท และเกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกและเก็บเกีย่ วพืชท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู
เชิงพาณิชย์
ในรูปวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์
31) กระบวนการเรีย นรู ้ ข อง เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
เกษตรกรด้ า นการปลู ก ห้วยน�้ำเย็นและผีปานเหนือ 18 ราย ได้เรียนรู้การคัดเลือกชนิดพืชตามความเหมาะสม
ไม้ ผ ลทางเลื อ กร่ ว มกั บ ของพืน้ ทีแ่ ละตลาด การเปลีย่ นยอดพันธุแ์ ละการจัดการสวนไม้ผล วิธกี ารจัดท�ำระบบอนุรกั ษ์
ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ดินและน�ำ 
้ ท�ำให้เกษตรกรมีชนิดพืชทางเลือกสร้างรายได้ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาวทีเ่ หมาะสม
ในชุมชนที่มีฐานจากการ กับพืน้ ที่ เกิดแปลงเรียนรูก้ ารปรับระบบการปลูกข้าวไร่หมุนเวียนและข้าวโพดเป็นระบบเกษตร
ปลูกฝิ่น
ผสมผสานร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน�ำ 
้ ด้วยการปลูกไม้ผลและพืชทางเลือกระหว่างแถว
ไม้ผล การปลูกกาแฟร่วมกับป่า เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอืน่ ในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง
32) กระบวนการปรับเปลี่ยน เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
พื้น ที่ ไร่ ห มุ น เวีย นเป็ น บ้านขุนตืน่ น้อย 8 ราย ปรับพืน้ ทีไ่ ร่หมุนเวียนเป็นนาขัน้ บันได 24 ไร่ และคืนพืน้ ทีไ่ ร่หมุนเวียน
นาขั้ น บั น ไดและป่ า ชุ ม ชน ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ จ�ำนวน 80 ไร่ เป็นป่าชุมชน ท�ำให้ผลิตข้าวได้พอเพียง บริโภค แต่ใช้แรงงาน
แบบมีสว่ นร่วม (นาแลกป่า) ลดลงได้มากกว่าครึ่ง และมีเวลาพอส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรม รวมทั้งลดการถางป่า
และตัดไม้เพื่อปลูกข้าวไร่ได้กว่า 300 ไร่
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สวพส. พัฒนารูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำและป่าไม้
(ทีบอ) ของชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งบนพืน้ ทีส่ งู 3 ชุมชน ได้แก่ (1) บ้านห้วยบง ต�ำบลบ้านจันทร์
อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร์ (2) บ้านหัวเลา
ต�ำบลป่าแป๋ อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงป่าแป๋
และ (3) บ้านปิพอ ต�ำบลแม่ตื่น อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะขุนตื่นน้อย โดยการถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนกะเหรี่ยง ผ่านภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่ติดตั้งไว้ภายใน
ศูนย์ปกาเกอะญอศึกษาวัดห้วยบง ซึ่งเยาวชนกะเหรี่ยงมีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญาด้านการจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ และป่าไม้ (ทีบอ) อีกทัง้ ชุมชนเป้าหมายเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการสืบทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสามารถน�ำความรูไ้ ปต่อ ยอดโดยผสมผสานกับความรูป้ จั จุบนั ในการ
วางแผนและก�ำหนดกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้การสืบทอดภูมิปัญญาชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงด้านการจัดการทรัพยากรน�้ำบนพื้นที่สูงแก่บุคคลทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และวิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
34) กระบวนการเสริม สร้ า ง กลุ่มผู้น�ำและคณะกรรมการชุมชนกลุ่มบ้านห้วยน�้ำเย็น หมู่ที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
การจั ด ท�ำแผนพั ฒ นา แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านห้วยน�้ำเย็น ต�ำบลแม่ตื่น อ�ำเภอแม่ระมาด
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
จังหวัดตาก และชุมชนกลุม่ บ้านห้วยต้นตอง หมูท่ ี่ 7 โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะบ้านห้วยโป่งพัฒนา ต�ำบลแม่ทะลบ อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญของแผนพัฒนาชุมชนและระดับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมถึงการใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็นเครือ่ งมือในการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนได้
33) การสื บ ทอดภู มิ ป ั ญ ญา
ชาติ พั น ธุ ์ ก ะเหรี่ย งด้ า น
การจัดการทรัพยากรน�้ำ
บนพื้นที่สูง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแผนการขับเคลือ่ นการนำ�ผลงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญาจากงานวิจยั
และจากชุมชนไปใช้ประโยชน์ โดยการหารือร่วมกันระหว่างนักวิจยั นักพัฒนา และเกษตรกร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยไปสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 25 เรื่อง ซึ่งมีเป้าหมายคือเกษตรกรนำ�ร่อง จำ�นวน 1,809 ราย
ในพืน้ ที่ 46 แห่ง
1.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรนำ�ร่องที่เป็นนักวิจัยร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพือ่ ขับเคลือ่ นงานวิจยั บนพืน้ ทีส่ งู จำ�นวน 5 ราย โดยได้รบั การถ่ายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และอบรมแล้ว มีความเชีย่ วชาญ
ในองค์ความรูด้ า้ นนัน้ มากขึน้ สามารถนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปรับใช้ในการผลิตพืชให้มคี ณ
ุ ภาพ สร้างรายได้เพิม่ และมีชอ่ งทาง
การจำ�หน่ายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้
2. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย ดังนี้
พัฒนาระบบองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูงเป็นเว็บแอปพลิเคชัน https://rsdb.hrdi.or.th เพื่อรวบรวม
เผยแพร่ผลงานวิจยั และเชือ่ มโยงข้อมูลร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้ประโยชน์ คือ กลุม่ เกษตรกร นักพัฒนา
นักวิจยั นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป โดยกำ�หนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนาระบบเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1) ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (e-Research Report) (2) องค์ความรู้จากงานวิจัย และ (3) ผลงานวิจัยเด่น
ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ด้วยภาษาโปรแกรม ASP.NET แบบ MVC ใช้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
รวมทัง้ นำ�เข้าข้อมูลเพือ่ ทดสอบการใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://rsdb.hrdi.or.th ในส่วนฐานข้อมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(e-Research Report) จำ�นวน 477 รายงาน และองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ในรูปแบบ Info-graphic คลิปวิดโี อ โปสเตอร์
คูม่ อื 14 หมวดองค์ความรู้ จำ�นวน 125 เรือ่ ง ตลอดจนเชือ่ มโยงระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญา เว็บไซต์
https://ip.hrdi.or.th
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เผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ นักพัฒนา เกษตรกร นักวิจยั และบุคคลทัว่ ไป ลงเว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
เฟซบุ๊กสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) – HRDI และแอปพลิเคชันไลน์ของดีพื้นที่สูง 57 เรื่อง

3. การพัฒนาเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
สนับสนุนและติดตามการปฏิบตั งิ านตามแผนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงาน และแลกเปลีย่ นเรียน
รูร้ ว่ มกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั ในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่
สูงอย่างยั่งยืน 7 เครือข่าย ได้แก่
1.1 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากัญชง (เฮมพ์) กับมูลนิธิโครงการหลวง สำ�นักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กองทัพบก
กรมพลาธิการฯ สถาบันสิง่ ทอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพือ่ ศึกษาวิจยั การใช้ประโยชน์เส้นใยเฮมพ์ เมล็ดบริโภค และ CBD ได้แก่ ความร่วมมือกับสำ�นักงานวิจยั และพัฒนาการ
ทางทหาร กองทัพบก ทดสอบวิธกี ารเตรียมเส้นใยเฮมพ์ในการปัน่ เส้นด้ายโดยใช้เฮมพ์เข้าไปทดแทนฝ้ายใน เพือ่ จัดทำ�
เครื่องแต่งกายทหารตามมาตรฐานกรมพลาธิการทหารบก ความร่วมมือกับสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวิจัยและพัฒนาพืชเฮมพ์
ของประเทศสู่อุตสาหกรรม โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านเฮมพ์อย่างครบวงจร และร่วมกันนำ�องค์
ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั ไปต่อยอดสูก่ ารใช้ประโยชน์ทงั้ ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนถ่ายทอด
เทคโนโลยีและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาคส่วนต่างๆ
1.2 ความร่วมมือด้านการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนพืน้ ทีส่ งู กับมูลนิธโิ ครงการหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ดา้ นการเกษตรกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ สนับสนุนและ
ต่อยอดการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่� 
ำ ยกระดับเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHG) บนพื้นที่สูง
1.3 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากร
ในการดำ�เนินงาน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั ให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์กบั ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และพืน้ ที่
ราบสูง ได้แก่ การวิจยั และพัฒนาพืชเส้นใยธรรมชาติและสียอ้ มธรรมชาติพร้อมใช้จากครามและฮ่อมเพื่องานหัตถกรรม
การป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี การวิจัยและพัฒนาพันธุ์เฮมพ์และกัญชา และการทดสอบทางคลินิกพืชสมุนไพร
ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ

การบริหารจัดการงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง และการเผยแพร่บทความวิจัยลงเว็บไซต์สถาบัน
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1.4 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและเห็ดราบนพื้นที่สูง เพื่อใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม
และการเกษตร ร่วมกับศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น เห็ด รา จุลนิ ทรีย์
อื่นๆ และพืชสมุนไพร ในพื้นที่สูง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงผลักดันองค์ความรู้ เทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้
ประโยชน์ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิด
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1.5 การวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตพืชเศรษฐกิจสำ�คัญของพื้นที่สูง ร่วมกับ TaiwanICDF
โดยการทดสอบสาธิตและวิจัยร่วมกับเกษตรกร ในการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจสำ�คัญทีเ่ หมาะสมกับภูมนิ เิ วศของพืน้ ที่ ร่วมกับการทดสอบพันธุพ์ ชื ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสม
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) ทดสอบใช้แบบจำ�ลองความสูงเชิงเลข
ความละเอียดสูง (High resolution digital elevation models: DEMs) ในการประเมินพืน้ ที่ slope บนพืน้ ทีส่ งู ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำ�แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มบนพื้นที่สูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงถ่ายทอด
องค์ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่เสีย่ งภัยในการป้องกันและเฝ้าระวังจากภัยพิบตั ดิ นิ ถล่ม
1.7 ความร่วมมือด้านวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน
และผลักดันองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน
		 บนพื้นที่สูง
องค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติมีความสำ�คัญกับงานวิจัยและ
พัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู เนือ่ งจากบนพืน้ ทีส่ งู มีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ซึง่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ให้ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้แต่ละชุมชน/ชนเผ่า
มีการสั่งสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกละเลย
เสือ่ มสภาพ สูญหาย หรือถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ถกู ต้อง จำ�เป็นต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครองเพือ่ การอนุรกั ษ์หรือ
ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน เช่นเดียวกันผลงานวิจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึง่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ระยะเวลา และงบประมาณ จนเกิดผลผลิตใหม่เป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม สูตรการผลิต วิธกี าร
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ ก็ควรดำ�เนินการด้วย จากเหตุผลข้างต้น สวพส. เริ่มขอรับความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2563 รวมทั้งสิ้น 141 รายการ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นการดำ�เนินงานต่อเนื่อง โดยเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ยื่นจดแจ้ง/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำ�นวน 21 รายการ ประกอบด้วย
1.1 อนุสิทธิบัตร จำ�นวน 5 รายการ ได้แก่ (1) ส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
(2) ส่วนผสมสารล่อดึงดูดผีเสือ้ หนอนกระทูผ้ กั (3) ส่วนผสมสารล่อดึงดูดผีเสือ้ หนอนเจาะผลไม้ (4) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์
บำ�รุงมือทีม่ สี ว่ นประกอบจากสารสกัดสมุนไพร และ (5) สูตรตำ�รับผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวหน้าสำ�หรับผูช้ ายที่มีส่วนประกอบ
สำ�คัญจากสารสกัดสมุนไพร
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1.2 ลิขสิทธิ์ จำ�นวน 4 รายการ ได้แก่ (1) คูม่ อื ชนิดไม้ทอ้ งถิน่ เพือ่ การปลูกป่าชาวบ้าน (2) เอกสารเผยแพร่
ไม้จันทน์หอม และ (3) คู่มือกระบวนการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสน
วัดจันทร์ อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
1.3 เครือ่ งหมายการค้า จำ�นวน 3 รายการ ได้แก่ (1) ดอกเมี่ยง (2) โอบดอย และ (3) ฌ่ายไน่
1.4 ขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช จำ�นวน 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.) พันธุอารพีเอฟ 5 (RPF5) (4) เฮมพ์ (Cannabis sativa L.) พันธุอารพีเอฟ 6 (RPF6) (5) เฮมพ์
(Cannabis sativa L.) พันธุอารพีเอฟ 7 (RPF7) และ (6) เฮมพ์ (Cannabis sativa L.) พันธุอารพีเอฟ 8 (RPF8)
1.5 ยืน่ ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย จำ�นวน 3 รายการ ได้แก่ (1) ตำ�รับยาสมุนไพรอบตัว
(2) ตำ�รับสมุนไพรแก้โรคลม และ (3) ตำ�รับยาสมุนไพรรักษาโรคนิ่ว
2. กำ�กับดูแลทรัพย์สนิ ทางปัญญาตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกำ�หนด (การแก้ไขตามคำ�สัง่ กรม การต่ออายุการออก
ใบประกาศ และอื่นๆ) จำ�นวน 46 รายการ
3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทางปัญญา 10 รายการ ประกอบด้วย สิทธิบตั รการประดิษฐ์ 1 รายการ อนุสทิ ธิบตั ร
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

การบริหารจัดการงานวิจัย

ตัวอย่างผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�เครื่องหมายการค้า
ผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเป้า

ติดตามการดำ�เนินกิจกรรมการประกวด
ผลิตภัณฑ์ “ถ่านดูดกลิ่น”
จากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์
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3. ช่วยอำ�นวยการการกำ�กับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
โดยมีการประชุมและติดตามการดำ�เนินงานในพื้นที่ รวม 15 ครั้ง
1. ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2563 จำ�นวน 3 ครั้ง
และปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 9 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (3 ครั้ง) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (9 ครั้ง)
2. ติดตามการดำ�เนินงานในพืน้ ทีร่ ว่ มกับนักวิจยั นักพัฒนา และเกษตรกร จำ�นวน 3 ครัง้ ได้แก่ โครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงโหล่งขอด
อำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงแม่มะลอ และปางหินฝน อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
ผลผลิตที่สำ�คัญของการบริหารจัดการงานวิจัย
1. ผลงานวิ จั ย /ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี สู่ เ กษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง
อย่างน้อย 34 เรื่อง
2. เกษตรกรผู้นำ�ที่เป็นนักวิจัยร่วมสามารถดำ�เนินการขับเคลื่อนงานวิจัย 5 ราย
3. ระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 1 ระบบ
4. จำ�นวนโครงการวิจยั /เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น/ความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ การพัฒนาพืน้ ที่
สูงกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 7 เครือข่าย
5. ผลงานวิจัย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการยื่นจดแจ้ง/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 21 รายการ และประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 10 รายการ
6. ช่วยอำ�นวยการการกำ�กับติดตามงานวิจัยของคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา 15 ครั้ง
ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของการบริหารจัดการงานวิจัย
นักวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เกิดการต่อยอดความรู้ใหม่ และเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
ร่วมขับเคลือ่ นงานวิจยั สามารถนำ�องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เพือ่ สร้างทางเลือกในการประกอบ
อาชีพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง แก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนได้รับการคุ้มครอง
มีเครื่องหมายการค้าของชุมชน ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร
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การบริหารจัดการงานวิจัย

แผนการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์ สวพส. 3 ครั้ง หัวข้อดังนี้ (1) เขาเผาทิง้
เราเผาใช้ แถมได้เงิน (2) ทำ�ไมต้องมีแบรนด์ และ (3) นวัตกรรมจากงานวิจยั “ถ่านดูดกลิน่ จากซังข้าวโพดบ้านศรีบุญเรือง”
สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
1.2 เกษตรกร นักพัฒนา นักวิจยั ใช้องค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั สืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ได้สะดวก
ซึ่งนำ�ไปสู่การขยายผลงานวิจัยที่กว้างขวางและแลกเปลี่ยนรู้งานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ
เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู นำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์และร่วมขับเคลือ่ นงานวิจยั สามารถยกระดับคุณภาพชีวติ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.1 กลุม่ เกษตรกร/ชุมชนได้รบั การคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ /มีเครือ่ งหมายการค้าของชุมชน ช่วยเพิม่ มูลค่า
ให้กับสินค้าและผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
3.2 ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของชุมชน 3 รายการ
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แผนปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) มีเป้าหมายเพื่อ
เป็นแนวทางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง
และชุมชนบนพื้นที่สูงในการดำ�รงชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
เทคโนโลยี สังคมผูส้ งู อายุ และแนวโน้มของผูบ้ ริโภค ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ BCG
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน
ตลอดจนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการงานวิจัย
ใน 2 ส่วน คือ (1) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้ชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู มีความอยูด่ มี สี ขุ และสอดคล้องกับบริบท
ภูมสิ งั คม และ (2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ศักยภาพนักวิจยั และระบบนิเวศวิจยั เพือ่ เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย
การวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู

		 แนวทางการดำ�เนินงานวิจัย
1. การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวงและการดำ�เนินงานของศูนย์วิจัยชนกาธิเบศรดำ�ริ เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางงานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูง พัฒนาความพร้อมทั้งห้องปฏิบัติการและพื้นที่ในการทดลองที่สามารถ
ดำ�เนินการวิจัยครอบคลุมได้ในทุกมิติ ตลอดจนการเป็นหน่วยงานในการประสานงานความร่วมมือด้านงานวิจัย
กับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. มุง่ เน้นงานวิจยั ทีส่ ร้างนวัตกรรม งานวิจยั เชิงระบบ หรือทดสอบ ต่อยอด และปรับใช้องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
(Research & Development) ตามบริบทของพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับ
การวิจัยให้มีคุณภาพ
4. เพิม่ ขีดความสามารถในการวิจยั โดยพัฒนานักวิจยั และปัจจัยพืน้ ฐานสนับสนุนงานวิจยั ได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ าร
พื้นที่แปลงทดลองสำ�หรับศึกษาและวิจัย
5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนการนำ�งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
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ประเด็นงานวิจัย

แผนงานวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
เป้าหมายของแผนงาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสำ�หรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ของโครงการหลวง และปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพของภูมิสังคม การวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกบนพื้นที่สูง การผลิตพืชและสัตว์ที่สอดคล้องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
อย่างคุม้ ค่า และลดหรือใช้ประโยชน์จากของเสียจากกระบวนการผลิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการผลิตและการ
ตลาดทีส่ อดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี อี ตั ลักษณ์เด่นของพืน้ ทีส่ งู เพือ่ ให้เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู
มีการพัฒนาอาชีพบนฐานความรูแ้ ละสามารถดำ�รงชีพภายใต้สถานการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงจากปัจจัยต่างๆ เกิดความมัน่ คง
ด้านอาหาร เป็นชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
มุง่ เน้นการวิจยั เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านอาหารและความมัน่ คงด้านอาชีพ ได้แก่ การวิจยั เพือ่ ยกระดับการผลิต
พืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดโซ่อุปทาน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ ตลาดออนไลน์ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
การวิจัยพืชใหม่และพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร เช่น เฮมพ์ งาหอม ตลอดจนการวิจัย
ชีวภัณฑ์เกษตรและสารทดแทนสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการสำ�คัญ
แผนงานย่อยที่ 2 การวิจัยชนิดและพันธุ์พืช/สัตว์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
มุ่งเน้นการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ รวมถึงพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารประกอบที่ต้องการ และสามารถปรับตัวในสภาพแวดล้อมของพื้นที่สูง เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผู้บริโภค

แผนปฏิบัติการวิจัยฯ ระยะ 5 ปี

เมือ่ พิจารณาผลการดำ�เนินงานวิจยั ทีผ่ า่ นไป ประเด็นท้าทายภายใต้สถานการณ์ปจั จุบนั และแนวโน้มสถานการณ์
การเปลีย่ นแปลงต่างๆทำ�ให้เกิดประเด็นงานวิจยั ใหม่ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
กับสภาพภูมสิ งั คมบนพืน้ ทีส่ งู การวิจยั และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การเกษตร การศึกษาและคัดเลือกพืชท้องถิน่
และพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนและเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของพืน้ ทีส่ งู งานวิจยั ทีม่ งุ่ แก้ไขปัญหา
หรือลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ บนพื้นที่สูง การวิจัยระบบการเกษตรร่วมกับป่าไม้ท่เี หมาะสมกับแต่ละ
สภาพภูมสิ งั คมเพือ่ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเก็บกักคาร์บอน โดยมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ตลอดจนการวิจัยเพื่อเสริมสร้างกลไกทางสังคมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สำ�หรับงานวิจยั ทีย่ งั คงมีความจำ�เป็นต้องดำ�เนินการต่อเนือ่ ง ได้แก่ งานวิจยั เพือ่ ต่อยอดองค์ความรูจ้ ากโครงการ
หลวงตลอดโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญของพื้นที่สูง เช่น กาแฟอราบิก้า พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก
เป็นต้น การวิจัยเพื่อหาชนิด/พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงและสอดคล้อง
กับพื้นที่ การศึกษาตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูงภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ การวิจัยเพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่ คงด้านอาหารและด้านอาชีพของชุมชน การวิจยั เพือ่ ฟืน้ ฟู ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การฟืน้ ฟูหรือลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ดิน น้� 
ำ ป่าไม้ อากาศ ซึง่ นำ�มาสูก่ ารกำ�หนด
แผนปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

138

ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานย่อยที่ 3 การวิจยั เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืชทีโ่ ดดเด่นของแต่ละภูมสิ งั คมเพือ่ สร้างอัตลักษณ์ของพืน้ ทีส่ งู
มุง่ เน้นเพือ่ สร้างมูลค่าและคุณค่าของผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ทมี่ อี ตั ลักษณ์ของพืน้ ทีส่ งู สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
แผนงานวิจยั ที่ 2 การวิจยั การใช้ประโยชน์และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู
เป้าหมายของแผนงาน มุง่ เน้นงานวิจยั เพือ่ ฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม และการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกการปกป้องคุ้มครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ตามโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน (Food Bank) และ
ยกระดับพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจาก
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-based Products) ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู
ที่สำ�คัญ งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon)
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือจากผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพิ่มมูลค่าของเสียและ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง ตามโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของชุมชน “คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน”
แผนงานย่อยที่ 1 การวิจยั และพัฒนาเชิงบูรณาการเพือ่ ฟืน้ ฟูและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู
มุง่ เน้นงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ นวัตกรรม และการสร้างกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ในการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ ทีส่ งู ซึง่ ครอบคลุมงานรักษา/เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดิน น้ำ�  และป่าไม้ รวมทั้งการบรรเทามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมีเกษตร
โลหะหนัก เชือ้ จุลนิ ทรียจ์ ากกองขยะ น้�ำ เสีย สิง่ ปฏิกลู สัตว์เลีย้ ง และฝุน่ ละอองในอากาศจากการเผาป่า/พื้นที่เกษตร
นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นวิจยั เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีเพิม่ การกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ
ในการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชนบนฐานสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง ให้เข้าสูม่ าตรฐานสากล เพือ่ ลดผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ
โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีงานวิจัยทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบองค์ความรู้
จากงานวิจัยร่วมกับเกษตรกร การทดสอบผลสำ�เร็จการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงร่วมกับชุมชน
เพื่อให้สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมแต่ละแห่งบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวางต่อไป
แผนงานย่อยที่ 2 การวิจัยระบบและการจัดการการปลูกพืชร่วมกับป่าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
มุง่ เน้นงานวิจยั และพัฒนาชุมชนต้นแบบในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพชื ท้องถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่
เป็นธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Bio Bank) บนพืน้ ทีส่ งู สำ�หรับการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารของชุมชน (Food Bank)
และเป็นแหล่งวัตถุดบิ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิม่ ผ่านกลไกการปกป้อง คุม้ ครองโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการศึกษารูปแบบการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำ�ริการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และ
แนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน “คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน”
และใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสู่พื้นที่สูงอื่นต่อไป
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แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง และงานวิจัยเชิงนโยบาย
เป้าหมายของแผนงาน มุ่งเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
บนพื้นที่สูงด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือน การต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ การประยุกต์ใช้วทิ ยาการปัจจุบนั และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีพได้อย่างยัง่ ยืน และปรับตัวรองรับ
การเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ชาย หญิง เยาวชน รายเดี่ยวและกลุ่ม
ให้ได้รบั โอกาส ความเสมอภาคในการเรียนรูแ้ ละการสร้างอาชีพทีม่ นั่ คง อันจะนำ�ไปสูก่ ารเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อย่างยัง่ ยืนและทัว่ ถึง รวมทัง้ การวิจยั เชิงนโยบายและการตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่สูง
การดำ�เนินงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ ได้สร้างนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาพื้นที่สูง
ทัง้ ในรูปแบบของนวัตกรรมด้านผลผลิต (Product Innovation) คือองค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั ด้านการเกษตรทีเ่ หมาะสม
กับพืน้ ทีส่ งู ระบบการผลิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สินค้าเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพปลอดภัย รวมทัง้ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ (Process Innovation) การพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับภูมสิ งั คมครอบคลุมมิตเิ ศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่ซึ่งจะพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ที่สำ�คัญของประเทศและนานาชาติ ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถเรียนรู้การพัฒนาแบบ
โครงการหลวงในยุคทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยวิธกี ารทีผ่ สมผสาน เช่น การเรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริง
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การวิจัยเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
และเครือข่ายการเรียนรู้ จะสนับสนุนให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีทักษะด้านดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เท่าทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลง
แผนงานย่อยที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้นำ�เกษตรกรและองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงในระยะทศวรรษทีผ่ า่ นมาได้ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของครัวเรือนและชุมชนนำ�ร่อง ด้วยกระบวนการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคม การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ในระยะ
ต่อไปทีต่ อ้ งครอบคลุมกลุม่ บ้านเป้าหมายอย่างทัว่ ถึง จำ�เป็นต้องใช้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการพัฒนาผูน้ ำ�ด้านต่างๆ
ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุม่ เกษตรกรทีเ่ หมาะสมกับช่วงวัย เพศ ระดับการพัฒนาของชุมชน และชาติพันธุ์ เพื่อเป็นผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนร่วมกับ สวพส.

แผนปฏิบัติการวิจัยฯ ระยะ 5 ปี

แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำ�คัญ จากการสำ�รวจ
และรวบรวมความหลากหลายของพืชท้องถิน่ ทีม่ กี ารใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู พบว่ามีพชื ท้องถิน่ ที่มีศักยภาพ
ในการนำ�มาศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า (Value creation) และเพิ่มมูลค่า (Value added) มากกว่า 135 ชนิด
รวมทั้งพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพสำ�หรับนำ�มาเพาะปลูก (Domesticate) เป็นพืชทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชน
มากกว่า 20 ชนิด ดังนั้น แผนงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอด จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทม่ี คี วามปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และการวิจยั
เพื่อยกระดับพืชท้องถิ่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง นำ�ไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ภายใต้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
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แผนงานย่อยที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทของกลุ่มสตรีและเด็กบนพื้นที่สูง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนทีเ่ ข้มแข็งจำ�เป็นต้องอาศัยบทบาทหญิงชาย
ที่เท่าเทียม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาแบบโครงการหลวง ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก
ในศูนย์/สถานีโครงการหลวง จะทำ�ให้เห็นถึงการพัฒนาแบบโครงการหลวงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนแห่งสหประชาชาติ แนวทางการยกระดับการเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ของหญิงชายอย่างเท่าเทียม
และการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบทบาทสตรีชาติพันธุ์กับการพัฒนาบนพื้นที่สูง
แผนงานย่อยที่ 4 การวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งในด้านแรงงาน รูปแบบการบริโภค
และสุขภาวะ การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้างประชากรบนพืน้ ทีส่ งู ครอบคลุมช่วงอายุ เพศ ลักษณะครอบครัว
การย้ายถิ่น และคุณภาพของประชากร จะทำ�ให้การกำ�หนดทิศทางการพัฒนาของ สวพส. มีความเหมาะสมกับ
กลุ่มประชากรบนพื้นที่สูงที่หลากหลายกว่า 10 ชาติพันธุ์ จำ�นวนเกือบ 1 ล้านคน รวมถึงการขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยต่างๆ เพื่อเป้าหมายของการอยู่ดีมีสุขของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู รวมถึงงานวิจยั
ด้านการตลาดสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรทีส่ �ำ คัญและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
แผนงานที่ 4 การพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย
เป้าหมายของแผนงาน เป็นแผนงานสนับสนุนงานวิจยั และขับเคลือ่ นการนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำ�ริ” ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำ�ริ ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจยั และพัฒนา
บนพื้นที่สูง โดยการร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาระบบงานวิจัย ฐานข้อมูล
งานวิจยั ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั และเครือ่ งมืออุปกรณ์ทมี่ มี าตรฐาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจยั ให้เป็นมืออาชีพ
แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
เพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู สวพส. จำ�เป็นต้องพัฒนานักวิจยั ให้มี
ขีดความสามารถสูงและมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับภารกิจ โดยเฉพาะในสาขาที่จำ�เป็น โดยการประเมินสมรรถนะ
จัดทำ�แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสูง และบูรณาการงานร่วมกับงานพัฒนา
มูลนิธโิ ครงการหลวง มหาวิทยาลัย หน่วยงานอืน่ รวมทัง้ การจัดหาบุคลากรเฉพาะสาขาเพิม่ ใหม่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
มีมาตรฐานด้านการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยบนพื้นที่สูง รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ�ในพื้นที่ให้สามารถ
ดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยขับเคลื่อนงานของ สวพส. ในการขยายองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่สูง
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
แผนงานย่อยที่ 2 การขับเคลื่อนการนำ�ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา
มุ่งสนับสนุนการนำ�ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี พันธุ์พืชและสัตว์ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
และสร้างโอกาสให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง ตลอดจนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและ
นานาชาติ รวมถึงการติดตาม ประเมินผลกระทบของงานวิจัยที่นำ�ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่
เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง ผลการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนจากการนำ� องค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี จากงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการคุม้ ครองผลผลิตจากงานวิจยั และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อ 7
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 วรรคหนึง่
คือ ดำ�เนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปั ญ ญาอื่ น ๆ ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
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แผนงานย่อยที่ 3 การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
มุง่ การสร้างเครือข่ายการวิจยั และพัฒนากับหน่วยงานทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติผา่ นโครงการความร่วมมือ
ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร อาชีพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคม
ด้านบุคลากร ฐานข้อมูลงานวิจยั และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Platform ต่างๆ เพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ศูนย์วิจัยชนกาธิเบศรดำ�ริ” ให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง
แผนงานย่อยที่ 4 การพัฒนาฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และปัจจัยพื้นฐาน
มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยบนพื้นที่สูงในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูล
บนพืน้ ทีส่ งู และสนับสนุนศูนย์การบริการข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพืน้ ทีส่ งู ในระดับพืน้ ที่ (Highland
Area Data Innovation Technology Service Center: HAIC) ตรงตามความต้องการของผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึง
ได้สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนา
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการวิจัยและรองรับ
งานวิจัย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ศูนย์วิจัย
ชนกาธิเบศรดำ�ริ” ให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง ตลอดจนการเตรียมศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ผลจากงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับกลุ่มในพื้นที่และกลุ่มบ้านเครือข่ายได้
เรียนรู้และนำ�ไปใช้ประโยชน์

		 ผลสำ�เร็จที่คาดว่าจะได้รับในระยะ 5 ปี
ผลสำ�เร็จเชิงปริมาณ
ด้านเศรษฐกิจ
1. ชุดความรู้/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าของผลิตผลเกษตรบนพื้นที่สูง 57 เรื่อง
2. พันธุ์พืช–สัตว์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 41 พันธุ์
3. ชีวภัณฑ์เกษตรสำ�หรับป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช 7 รายการ

แผนปฏิบัติการวิจัยฯ ระยะ 5 ปี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. องค์ความรู/้ นวัตกรรมในการแก้ปญ
ั หาความเสือ่ มโทรมของสิง่ แวดล้อมและลดผลกระทบจากการแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง 8 เรื่อง
2. ชุมชนตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสำ�คัญบนพื้นที่สูง 10 ชุมชน
3. ชุมชนตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น/ปลูกไม้มีค่า 10 ชุมชน
4. พืชท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด ยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก
5. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยที่ส่งมอบให้มูลนิธิโครงการหลวง หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 13 รายการ (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เสริมอาหาร เวชสำ�อาง เครื่องใช้ในครัวเรือน สีย้อมธรรมชาติ)
6. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์บนพื้นพื้นที่สูง 1 ระบบ
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ด้านสังคมและชุมชน
1. องค์ความรู้ด้านสังคมที่สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
บนพื้นที่สูง จำ�นวน 88 ชุมชน
2. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 10 ชาติพันธุ์
3. ฐานข้อมูลโครงสร้างประชากรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง 3 เรื่อง
ด้านการพัฒนานักวิจัยและการบริหารงานวิจัย
1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรด้านการวิจยั ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามเป็นมืออาชีพ พร้อมเปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
2. ร้อยละ 10 ของจำ�นวนเกษตรกรผูน้ � 
ำ เยาวชน หรือกลุม่ เป้าหมายได้รบั การพัฒนา สามารถดำ�เนินการวิจัย
ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ (ร้อยละ 10 ต่อปี)
3. องค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 ของจำ�นวนโครงการวิจยั ต่อปี โดยมีการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจยั ทีม่ กี ารนำ�ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 30 ของผลงานวิจยั ทีม่ กี ารนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อปี
เพื่อสะท้อนถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนจากการนำ�องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. การยืน่ ขอคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาในผลงานวิจยั และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไม่นอ้ ยกว่า 10 รายการต่อปี
5. เครือข่ายร่วมมือในการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์รว่ มกันอย่างชัดเจน แบ่งเป็นความร่วมมือ
ระดับในประเทศ ต่างประเทศ และภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 10 เครือข่าย
6. ฐานข้อมูลงานวิจยั ฐานข้อมูลองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ในรูปแบบดิจทิ ลั ทีต่ รงตามความต้องการ เข้าถึงได้สะดวก
รวดเร็ว และเชือ่ มโยงกับภาคีเครือข่าย เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั ให้กบั กลุม่ เป้าหมาย จำ�นวน 1 ฐานข้อมูล
7. ห้องปฏิบตั กิ ารและเครือ่ งมืออุปกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการวิจยั เพือ่ รองรับ
งานวิจัย 1 แห่ง และมีศูนย์ปฏิบัติการด้านการวิจัยในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 5 แห่ง
ผลสำ�เร็จเชิงคุณภาพ
1. เกิ ด ความมั่ น คงด้ า นอาหาร ครั ว เรื อ นมี ผ ลผลิ ต เพี ย งพอต่ อ การบริ โ ภค มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
และลดรายจ่ายครัวเรือน จากการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวและธัญพืชท้องถิ่น
2. รายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงด้านอาชีพภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพดี ได้แก่ พันธุ์ข้าว ธัญพืช พืชตระกูลถั่วท้องถิน่
พันธุก์ ญ
ั ชงทีป่ รับตัวได้ดบี นพืน้ ทีส่ งู กาแฟ ไม้ผล พืชผักทีใ่ ห้ผลผลิตสูงกว่าพันธุเ์ ดิม หรือการใช้เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการปลูกพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ เช่น พริกหวาน เมลอน
3. ลดการสูญเสียผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โลจิสติกส์ เช่น องค์ความรูจ้ ากการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิต
พืชผัก ระบบตลาดสมัยใหม่
4. ผลิตผลเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชาอัสสัม เฮมพ์ ผลิตภัณฑ์จากข้าวท้องถิ่น ธัญพืช
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
5. พืชท้องถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู ได้รบั การฟืน้ ฟู ต่อยอด ใช้ประโยชน์ และเพิม่ มูลค่าเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
6. สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นฟูคุณภาพดิน กิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น ลดก๊าซเรือนกระจกและสารพิษปนเปื้อน การจัดการขยะ น้ำ�เสีย ที่ขับเคลื่อนด้วยชุมชน
7. ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ผู้นำ�เกษตรกร
กลุ่มสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา ตลอดจนบทบาทสตรี เยาวชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายวิรัตน์  ปราบทุกข์
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ดร.เพชรดา  อยู่สุข
รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านการพัฒนา
ดร.อัจฉรา  ภาวศุทธิ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัย
รวบรวม/เรียบเรียง
นางสาวเกษราภร  ศรีจันทร์
ดร.สิทธิเดช  ร้อยกรอง
ดร.จารุณี  ภิลุมวงค์
นางสาวนฤมล  ศรีวิชัย
นายสุคีพ  ไชยมณี
ดร.สริตา  ปิ่นมณี
ดร.จันทร์จิรา  รุ่งเจริญ
ดร.สุมาลี  เม่นสิน
นางสาวกรรณิกา  ศรีลัย
นางสาวอัปสร  วิทยประภารัตน์
ดร.อดิเรก  ปัญญาลือ
นางสาวสายทอง  อินชัย
ดร.รัตญา  ยานะพันธุ์
นางสาวดารากร  อัคฮาดศร
นางสาวจุไรรัตน์  ฝอยถาวร
นางสาวนิตยา  โนคำ�
นางสาวกมลทิพย์  เรารัตน์
นางสาวธีรนาฏ  ศักดิ์ปรีชากุล
นางสาวณัฐวรรณ  ธรรมสุวรรณ์
นางสาวปัณชพัฒน์  แจ่มเกิด
นางสาวศิริรัตนาพร  หล้าบัววงค์
นางสาวจิราวรรณ  ปันใจ
นางสาวกชพร  สุขจิตภิญโญ
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