
 

การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาของเกษตรกรและแนวทางการพัฒนาของ
พ้ืนที่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และเกษตรกรในการวิเคราะห์สภาพปัญหา  
การก าหนดแนวทางการพัฒนา และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการทดสอบงานวิจัยในพ้ืนที่เกษตรกร
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการด าเนินงาน รวมทั้งผลผลิตโครงการวิจัยได้รับการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร
โดยเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
ในการด าเนินงาน และวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่รวมถึงการก าหนดประเด็นงานวิจัยและแนวทางการด าเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่ ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงาน มีดังนี้  

1. การทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผัก 
1.1 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารพืช ได้เก็บตัวอย่างดินและใบมะเขือเทศในแปลงปลูกมะเขือ

เทศของเกษตรกรบ้านแม่จันหลวง จ านวน 4 ราย และเก็บตัวอย่างดินและใบกาแฟในแปลงปลูกกาแฟของ
เกษตรกรบ้านแม่เต๋อ จ านวน 5 ราย เพ่ือน าไปวิเคราะห์สมบัติดินและสถานธาตุอาหาร โดยมีผลการวิเคราะห์
ดังนี้ 

(1) มะเขือเทศ ดินในแปลงมะเขือเทศที่ระดับความลึก 0 – 30 เซนติเมตร พบว่าดินมีความ
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)  อยู่ใน
ระดับสูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่แลกเปลี่ยนได้ (Available –P) อยู่ในระดับสูง  ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ใน
ระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับปานกลาง - ต่ ามาก ปริมาณแมกนีเซียมในระดับปานกลาง - ต่ า
มาก ปริมาณเหล็กอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแมงกานีสอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณสังกะสีอยู่ในระดับ  
ปานกลาง – สูง ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง  ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่ า – ต่ ามาก และค่าการ 
น าไฟฟ้าจ าเพาะ อยู่ในระดับที่ปลอดภัย – เฝ้าระวัง ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบมะเขือเทศ อยู่ระหว่างรอผล
การวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ 

(2) กาแฟอราบิก้า ดินในแปลงกาแฟที่ระดับความลึก 0 – 30 เซนติเมตร พบว่าดินมี 
ความเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) อยู่ใน
ระดับสูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่แลกเปลี่ยนได้ (Available –P) อยู่ในระดับต่ า – ปานกลาง ปริมาณ
โพแทสเซียมอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับต่ ามาก ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ในระดับปานกลาง 
– ต่ า ปริมาณเหล็กอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแมงกานีสอยู่ในระดับสูงมาก  ปริมาณสังกะสีอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง – ต่ า ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่ า และค่าการน าไฟฟ้า
จ าเพาะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบกาแฟระยะเก็บผลผลิต พบว่า ธาตุอาหารส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับที่เพียงพอส าหรับการปลูกกาแฟ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และโบรอน ธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวังว่า
จะขาดในอนาคต ได้แก่ เหล็ก และ ก ามะถัน ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารของกาแฟได้โดยการพ่นปุ๋ย
ทางใบที่มีส่วนประกอบ ของ แคลเซียม เหล็ก และก ามะถัน 

1.2 การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลสลัดภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พืชตระกูลสลัดที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ โอ๊คลีฟเขียว และโอ๊ค
ลีฟแดง และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การปลูกคอส และผักกาดหอมห่อ พืชมีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดี แต่พบโรคใบจุดตากบระบาด ควรแนะน าให้เกษตรกรริดใบที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลงปลูก หาก
พบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี (ฟังกูราน อมิสตา ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45)  

โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 



1.3 การทดสอบการปลูกมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 
มะเขือเทศโทมัสมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีกว่ามะเขือเทศเชอรี่ เนื่องจากมะเขือเทศเชอรี่พบปัญหาติด
ผลน้อย ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน นอกจากนี้ยังพบโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโทมัส ส่วนแมลงศัตรูพืชที่
พบ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ และหนอนกระทู้ผัก และในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ มะเขือเทศพันธุ์
ท้อทั้ง 4 พันธุ์ มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีมาก โดยเฉพาะพันธุ์ Perfect gold 111 และ Namdhari ที่
ใช้กล้าแบบเปลี่ยนยอด ส าหรับมะเขือเทศโทมัสให้ผลผลิตดี แต่ยังพบปัญหาโรคเหี่ยวเขียวระบาดทั้งในกล้า
แบบเปลี่ยนยอด และไม่เปลี่ยนยอด ท าให้มีระยะการเก็บเกี่ยวสั้นกว่ามะเขือเทศพันธุ์ท้อทั้ง 4 พันธุ์  

2. การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนเจาะล าต้นกาแฟ โดยชีวภัณฑ์ที่สามารถท าให้มีผล
ต่อการตายหนอนเจาะล าต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัยคือเชื้อรา Beauveria sp. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใน
สภาพธรรมชาติจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและข้อจ ากัดที่อาจจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของเชื้อรา จึงควรมี  
การทดสอบในสภาพแปลงปลูกเพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของเกษตรกร โดย มีข้อแนะน า
ส าหรับเกษตรกร คือ หลังจากเกษตรกรได้ท าการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรก าจัดกิ่งกาแฟออกจากพ้ืนที่หรือเผา
ท าลาย เนื่องจากในกิ่งกาแฟอาจมีหนอนเจาะที่ยังสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ และควรปรับ
สภาพแปลงกาแฟให้มีร่มเงามากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหมาะสมของการอยู่อาศัยและเข้าท าลายของหนอน
เจาะล าต้นกาแฟ 

3. การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดียว
ในระบบนาน้ าน้อยของเกษตรกร 3 ราย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก มี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เชโก (พันธุ์ข้าวเจ้าไว
แสง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 617 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์ก่ าเตาะ (พันธุ์ข้าวเหนียวไวแสง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 297 
กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตสูญเสีย 60 % จากการท าลายของหนูและนก) 

4. การส ารวจ รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นในชุมชน  
4.1 ผู้รู้ในท้องถิ่น บ้านแม่เต๋อ จ านวน 5 คน มีการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่ง

อาหาร ส่วนสมุนไพร มีการใช้ประโยชน์น้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานพยาบาลภายในชุมชน รวมทั้งไม่มี  
การสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้พืชบางชนิดเริ่มสูญหายไปจากชุมชน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในชุมชน ชนิดพืช ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในชุมชน ชนิดพืช 
114 ชนิด (พืชอาหาร 40 ชนิด พืชสมุนไพร 83 ชนิด และพืชใช้สอย 15 ชนิด) 

4.2 การฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร สมุนไพรและพืชท้องถิ่นหายากในชุมชนและป่าธรรมชาติ ได้แก่  
(1) การปลูกเสริมบริเวณป่าต้นน้ ารอบอ่างเก็บน้ าแม่จันหลวง ในพ้ืนที่ 10 ไร่ ปลูกพืช 8 ชนิด รวม 8,600 ต้น 
ได้แก่ หวาย ต๋าว เต่าร้าง ต้างหลวง กฤษณา ไผ่เป๊าะ ขี้เหล็ก และหว้า (2) การสนับสนุนการปลูกเพ่ิมพูนแหล่ง
อาหารในครัวเรือน พืช 27 ชนิด จ านวน 2,762 ต้น เช่น ลิงลาว พญายอ เชียงดา จะค่าน ผักหวานบ้าน ต้าง
หลวง ชะอม ผักหวาน ผักกูด แคบ้าน หน่อไม้น้ า เจียวกู้หลาน หญ้าหวาน เนียมอ้ม และผักปลัง   
(3) การสนับสนุนพืชเพ่ือปลูกเพ่ิมพูนแหล่งอาหารในครัวเรือน 27 ชนิด จ านวน 2,762 ต้น รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านสันติคีรี โดยการรวบรวมพืชอาหารและสมุนไพร 
จ านวน 145 ชนิด บริเวณแปลงรวบรวมพืชท้องถิ่นบ้านสันติคีรี ในพ้ืนที่ 3.3 ไร่ มีปราชญ์ชุมชน ได้แก่  
นายพิสิษฐ์ ขัติกุล และ (4) มีการส ารวจความหลากหลายของชนิดพืชบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้าน 
สันติคีร ีรวมระยะทาง 2.50 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีการปลูกหวายและกล้วยไม้เสริม 

 

 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกผักในโรงเรือนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่  
2. ได้จัดท าแปลงรวบรวมพืชท้องถิ่นบ้านสันติคีรี ในพ้ืนที่ 3.3 ไร่ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง 

ต้นพนัธุ์พืชท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน 
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

ก)  แปลงปลูกคอส โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ผักกาดหอม
ใบแดง 

 ข)  การเก็บตัวเต็มวัย ดักแด้ และหนอนเจาะล าต้นกาแฟ 
เพื่อน าไปเพาะเลี้ยง เพื่อทดสอบสารชีวภัณฑ์ที่
เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ 

   

 

 

 

ค) แปลงปลูกข้าวต้นเดียวในระบบนาน้ าน้อย  ง) แปลงรวบรวมพืชท้องถิ่น 

ภาพแสดงโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
 


