
 
 



 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ก 

ค ำน ำ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงาน
โครงการหลวงในการสร้างองค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ทั้งนี้เพ่ือให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน เกิดต้นแบบ 
การพัฒนาพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งการด าเนินงานเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
2. แผนงานวิจัยด้านการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 
3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง 

งานวิจัยดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมูลนิธิ 
คนเพียงไพร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านและทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือใน 
การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
บนพ้ืนที่สูงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งฟ้ืนฟู  
ป่าต้นน้ าล าธารให้มีความสมบูรณ์ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ส านักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
กันยายน 2557 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ข 

สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง  ง 
สารบัญภาพ จ 
  
สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 1 
แผนงำน 1 แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด 3 
 1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟ 

อราบิก้าบนพื้นท่ีสูง 

4 

 2. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
องุ่นบนพื้นที่สูง 

7 

 3. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง 

9 

 4. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ  
อาโวกาโดบนพื้นที่สูง 

12 

 5. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิ ตและการตลาดของ 
ไม้ดอก 

14 

  1) โครงการศึกษาเทคโนโลยีเ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ดอกกุหลาบ 

14 

  2) โครงการศึกษาเทคโนโลยีเ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ดอกเบญจมาศ 

17 

 6. โครงการวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง 19 
 7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก 

ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
22 

 8. โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง 24 
 9. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าว 

บนพื้นที่สูง 
26 

 10. โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกด าเพ่ือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง 

30 

 11. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ 31 
 12. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา 35 
 13. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงส าหรับการแปรรูป 37 
 14. โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 38 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ค 

สำรบัญ (ต่อ) 

 หน้ำ 
แผนงำน 2 แผนงำนวิจัยด้ำนกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม 40 
 1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพ่ือให้คนอยู่อาศัยร่วมกับ

ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน 
41 

 2. โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 46 
 3. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย 49 
 4. โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 52 
 5. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 
55 

 6. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ขยายผลโครงการหลวงวาวี 

57 

 7. โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 60 
 8. โครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 63 
 9. โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืชเพ่ือลดสารเคมี

บนพื้นที่สูง 
65 

 10. โครงการประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่ เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

70 

 11. โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง :  
กรณีศึกษาก๊าซชีวภาพ 

74 

 12. โครงการวิจัยฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง 75 
    
แผนงำน 3 แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 77 
 1. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 78 
 2. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน 80 
 3. โครงการศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 83 
    
แผนงำน 4 แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง 85 
 1. การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 86 
 2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
88 

 3. งานทรัพย์สินทางปัญญา 89 
    
ภาคผนวก 93 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ง 

สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
1 แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2 
2 ข้อมูลการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลฯ คลองลาน (บ้าน 

อุดมทรัพย์และปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557 
23 

3 ความสูญเสียจากแปลง-โรงคัดบรรจุของศูนย์/เชียงใหม่ 25 
4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย” 26 
5 ผลการทดลองชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดหนอนด้วงแก้ว ในพื้นที่ปางหินและแม่มะลอ 27 
6 ปริมาณการใช้น้ าในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้ าน้อยกับระบบนาน้ าขังบนพ้ืนที่สูง 27 
7 แสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และการคัดเลือก

ประชากรเฮมพ์เพ่ือผลิตน้ ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1 
33 

8 แสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557 33 
9 แสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ 34 
10 ชุมชนน าร่องการด าเนินงาน 5 พ้ืนที่ ภายใต้ภูมิสังคม 3 รูปแบบ 42 
11 การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนน าร่องของโครงการวิจัย 

ตามคุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม 
43 

12 แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม 44 
13 สรุปผลการทดสอบกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที ่ 45 
14 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคใบจุดผักกาดหอมห่อและโรคขอบใบไหม้

กะหล่ าปลี 
66 

15 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิค 66 
16 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่และชนิดสารล่อ 67 
17 วิธีการผลิตและการใช้สารสกัดพืชชนิดน้ าควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก

ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. 
68 

18 การศึกษาถึ งความเป็น ไปได้ของผลิตภัณฑ์จาก งานวิ จั ย เ พ่ือก าหนดแนวทาง 
การใช้ประโยชน์ 

73 

19 แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่ เชิงพาณิชย์ประเภท 
อนุสิทธิบัตร จ านวน 7 รายการ 

90 

   



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
จ 

สำรบัญภำพ 

ภำพที ่  หน้ำ 
1 การคัดเลือกต้นกาแฟที่มีทรงต้นสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ปรากฏอาการของโรค 

ราสนิมจากแปลงเกษตรกรและแปลงสาธิตของศูนย์ 
6 

2 การคั่วกาแฟเมล็ดเพ่ือทดสอบหาเอกลักษณ์และคุณภาพด้วยวิธีการชิม (Cupping) 
ของตัวอย่างกาแฟทั้ง 10 พ้ืนที ่

6 

3 การเก็บตัวอย่างดินและใบเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 6 
4 ลักษณะช่อผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ต่างๆ 7 
5 การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน 11 
6 การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน 11 
7 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเสาวรสหวาน 11 
8 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน 11 
9 วัสดุพันกิ่งแบบสถานีฯ ปางดะ (พันด้วยพลาสติกและพาราฟิน) 13 
10 ต้นอาโวกาโดหลังเปลี่ยนพันธุ์แล้ว 2 เดือน 13 
11 การเพาะต้นตออาโวกาโด 13 
12 ลักษณะล าต้นและรากของ                         13 
13 การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโด 13 
14 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกุหลาบ 16 
15 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม 16 
16 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ 16 
17 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเบญจมาศ 18 
18 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศที่เหมาะสม 18 
19 การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพ้ืนที่โครงการหลวง 18 
20 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง 21 
21 การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ (เก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 8 oC ) 
21 

22 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพ่ือระบบเกษตรอินทรีย์ (ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ) 21 
23 การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น 23 
24 การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน 23 
25 การทดสอบและสาธิตการปลูกผักภายใต้โรงเรือน 23 
26 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพริกกะเหรี่ยง 23 
27 ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นกับผลผลิตปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ และ

ผักกาดหวาน 
25 

28 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว  
(พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1) 

29 

29 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ าในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย 29 
30 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว 29 
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31 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนที่สูง 29 
สำรบัญภำพ (ตอ่) 

ภำพที ่  หน้ำ 
32 ลูกไก่กระดูกด าที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากท่ีสูงต่างๆ 30 
33 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์รุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 30 
34 ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ 34 
35 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพปทุมมาและกระเจียว 36 
36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปผลไม้และจุดซื้อมะม่วงในจังหวัดน่านและเชียงใหม่ 37 
37 ลักษณะการแตกหน่อของหวายฝาดและหวายหนามขาว (2 เดือนหลังตัดสาง) 39 
38 เฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 39 
39 ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนน าร่องการพัฒนาต้นแบบโครงการหลวง 42 
40 โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 48 
41 เปรียบเทียบกะหล่ าปลีจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิมกับแปลงที่จัดการธาตุอาหารพืช 51 
42 การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นและแปลงรวบรวมพืชของโรงเรียน 51 
43 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 51 
44 โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 54 
45 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่

โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 
56 

46 การด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 59 
47 การศึกษาปริมาณการใช้น้ าในการแปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียก 59 
48 โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 62 
49 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 64 
50 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีวภัณฑ์เกษตร 69 
51 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย 73 
52 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้า (Face Moisturizer)  

จากสารสกัดฟักข้าว 
73 

53 บ่อไบโอก๊าซและการจุดติดไฟในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 74 
54 เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) และวิธีการวัดไบโอก๊าซ 74 
55 แผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน 76 
56 การระดมความคิดเห็นต่อเป้าหมายการผลิตกาแฟ การหาแนวทางปฏิบัติในการผลิต

และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 
79 

57 ระบบการจัดการน้ าในพื้นที่ชุมชนบ้านดง 82 
58 แปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้ าน้อย 82 
59 การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและแบบจ าลองพืช เมื่อวันที่ 

12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน 

82 
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สำรบัญภำพ (ตอ่) 

ภำพที ่  หน้ำ 
60 การศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 84 
61 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 87 
62 กิจกรรมการประชุมร่วมกับเกษตรกร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 88 
63 เครื่องหมายการค้า (รูปดอกหวาย) ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์

ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่
92 

64 คู่มือการทอ“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง 

92 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมกีารด าเนินงานวิจัยใน 4 แผนงาน ได้แก่ 
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
2. แผนงานวิจัยด้านการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม 
3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง 

โดยมีโครงการหลัก 33 โครงการ โครงการย่อย 77 โครงการ งบประมาณรวม 72,870,000 บาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 แผนงานวิจัย โครงการ และงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 

แผนงำนวิจัย 
จ ำนวนโครงกำรหลัก 

(โครงกำร) 
จ ำนวนโครงกำรย่อย 

(โครงกำร) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด 
14 35 28,220,000  

2. แผนงานวิจัยด้านการฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และมิติด้านสังคม 

12 34 33,791,000 

3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิต
เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3 4 4,400,000   

4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และ 
บูรณาการงานวิจัยและบนพ้ืนที่สูง 

4 4 6,460,000   

 รวม 33 77 72,872,000 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ได้ดังต่อไปนี

สรุปผลกำรด ำเนินงำนวิจัย  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงำน 1 

แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรผลิตและกำรตลำด 
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มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์บนพ้ืนที่สูง เพ่ือให้เกษตรกรมี  
ความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพ อาทิ กาแฟ เฮมพ์ ข้าว  พืชผัก  
ไม้ผล ไม้ดอก ไก่กระดูกด า เป็นต้น และกลุ่มพืชทางเลือกอ่ืน เช่น ปทุมมา มะม่วง และหวาย ควบคู่ไปกับ 
การวิจัยด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด ซึ่งมีการด าเนินงานวิจัยทั้งในพ้ืนที่โครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 14 โครงการหลัก  
15 โครงการย่อย งบประมาณรวม 28,220,000 บาท 

ผลการด าเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ด าเนินการวิจัยและส่งเสริม
การปลูกกาแฟอราบิก้าให้กับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถผลิตกาแฟอราบิก้าโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมุ่งเน้น 
การวิจัยและพัฒนาการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง ซึ่งประเด็นงานวิจัยจะเป็นการศึกษาการคัดเลือกกาแฟ 
อราบิก้าสายพันธุ์ดีที่มีความต้านทานต่อโรคราสนิม การจัดการสวนที่เหมาะสม การจัดการธาตุอาหาร 
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและรสชาติของกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่โครงการหลวง และการศึกษาแนวทาง
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการผลิตกาแฟอราบิก้าของตนเอง  
รวมไปถึงมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดกาแฟต่อไป สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรคัดเลือกสำยพันธุ์กำแฟอรำบิก้ำที่มีลักษณะกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตที่ดี โดย
รวบรวมสายพันธุ์กาแฟจากพ้ืนที่โครงการหลวง 4 แห่ง ได้แก่ ป่าเมี่ยง ตีนตก อ่างขาง อินทนนท์ และน ามาปลูก
ทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตที่ดี ณ สถานีฯ อินทนนท์ ศูนย์ย่อยแม่ยะ
น้อย พบว่า กาแฟอราบิก้าทุกสายพันธุ์มีอายุการเจริญเติบโต 1 ปี ความสูงต้นของต้นกาแฟประมาณ 1-1.5 
เมตร สีของยอดอ่อนกาแฟมีทั้งยอดสีเขียวและแดงปนน้ าตาล และต้นพันธุ์กาแฟจากอ่างขางมีการออกดอก  
ก่อนกาแฟจากแหล่งพันธุ์อ่ืน  

2. กำรทดสอบกำรตัดแต่งกิ่งและกำรจัดกำรร่มเงำที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ
กำแฟอรำบิก้ำ พบว่า วิธีการตัดเพ่ือสร้างล าต้นใหม่หรือ hard pruning ต้นกาแฟแตกหน่อใหม่ และปลิดหน่อ
ให้เหลือ 1-2 หน่อต่อต้น หน่อมีความสูงเฉลี่ย 25-30 เซนติเมตร และมีแนวโน้มจะสามารถให้ผลผลิตประมาณ 
0.2-0.3 กิโลกรัมต่อต้นหรือ 80-120 กิโลกรัมต่อไร่ในปีที่ 2 หลังการตัดแต่งกิ่ง  

3. กำรคัดเลือกและทดสอบชีวภัณฑ์ป้องกันก ำจัดหนอนเจำะล ำต้นกำแฟอรำบิก้ำ พบว่า ชีวภัณฑ์ที่
มีผลต่อการตายหนอนเจาะล าต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัย คือ เชื้อรา Beauveria sp.  

4. กำรศึกษำกระบวนกำรแปรรูปและพัฒนำเอกลักษณ์กำแฟอรำบิก้ำในพื้นที่โครงกำรหลวง พบว่า 
ที่ระดับการค่ัวกลาง (Medium Roast) กาแฟจากสถานีฯ อินทนนท์ จะมี Character โดดเด่นด้วยกลิ่นผลไม้ 
หอมหวาน มีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆ กลิ่น Aroma หวานละมุน fruity ชัดเจน flavor เปรี้ยวคล้ายสตรอเบอรี่ (ไม่จืด) 

แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด 

1. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของกำแฟอรำบิก้ำ  
บนพื้นที่สูง 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
5 

ส่วนที่ระดับการคั่วเข้ม (Dark Roast) กาแฟอราบิก้าจากศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง จะมี Character โดดเด่นด้วยกลิ่น 
Dark Chocolate หวานละมุนด้วยกลิ่น Honey  

5. กำรจัดกำรธำตุอำหำรกำแฟอรำบิก้ำ ผลกำรวิเครำะห์ดินและพืช พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพดิน
เป็นกรดในระดับที่สูงมาก ค่า pH 3.78 – 6.11 แต่กาแฟเป็นพืชที่ชอบสภาพความเป็นกรดปานกลาง pH 5 – 6 
ดังนั้น ควรมีการปรับ pH ของดินให้มีความเป็นกรดที่ลดลง โดยใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ ส่วนปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) อยู่ในช่วง 1.76 – 16.8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกมีความลาดชันเกิดการชะล้างของ 
หน้าดิน จึงควรมีการใส่ปุ๋ยหมักหรือเศษซากพืชต่างๆที่เหลือในแปลงเพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน ใน
บริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุต่ า เช่นเดียวกับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available-P) ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ (Exch-K) และ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch-Mg) บางพ้ืนที่ ก็มีปริมาณต่ าเช่นกัน 
ดังนั้น ควรมีการใส่หินฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสฟอรัส เพ่ือปรับปรุงดินด้วย  

6. กำรศึกษำแนวทำงเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดกำแฟในพื้นที่โครงกำรหลวง
และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง พบว่า ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดของการผลิตกาแฟของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2,933.95 บาทต่อไร่ ผลผลิตผลสดเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 374.44 
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 12.56 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเท่ากับ 4,763.21 บาทต่อไร่ 
ขณะที่ในพ้ืนที่ปลูกกาแฟอราบิก้าที่ส าคัญ 3 แห่ง คือ พ้ืนที่บ้านดอยช้าง โครงการพัฒนาดอยตุง และศูนย์ฯ  
ป่าเมี่ยง เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดเท่ากับ 1,035.13 บาทต่อไร่ ผลผลิตผลสดเฉลี่ย
ต่อไร่เท่ากับ 418.32 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 16.01 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเท่ากับ 
6,308.04 บาทต่อไร่ หากพิจารณาระดับของผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดพบว่ากลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตมาก คือ พ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีและแม่สลอง  

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า การผลิตกาแฟ 
อราบิก้าในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงยังมีศักยภาพและสามารถท ารายได้ให้กับเกษตรกรเมื่อพิจารณาจาก
ก าไรและรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดที่เกษตรกรได้รับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายส่งเสริมหรือขยายการ
ผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงสามารถด าเนินการได้เมื่อพิจารณาจากศักยภาพการผลิต
และปริมาณความต้องการกาแฟอราบิก้าในภาพรวมยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม  
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการตลาดในพ้ืนที่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ือการยกระดับผลิตภาพและ
ผลตอบแทนการผลิตกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่ นอกจากนี้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกและฐานข้อมูล
การตลาดที่ชัดเจนทั้งระบบเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายส าหรับ 
การส่งเสริมการผลิตในแต่ละพ้ืนที่ได้ถูกต้องมากขึ้น 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดหนอนเจาะล าต้นระยะตัวเต็มวัย 

โดยการใช้เชื้อรา Beauvaria sp. ให้มีผลผลิตและคุณภาพดียิ่งข้ึน  
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงมีแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้า เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของกาแฟอราบิก้าในระยะต่อไปได้ 
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที่ 1 การคัดเลือกต้นกาแฟที่มีทรงต้นสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ปรากฏอาการของโรคราสนิมจากแปลง
เกษตรกรและแปลงสาธิตของศูนย์ 

 

 

ภำพที่ 2 การคั่วกาแฟเมล็ดเพ่ือทดสอบหาเอกลักษณ์และคุณภาพด้วยวิธีการชิม (Cupping) ของตัวอย่าง
กาแฟทั้ง 10 พ้ืนที ่

 

 

ภำพที่ 3 การเก็บตัวอย่างดินและใบเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
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มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูงเพ่ือให้เป็นพืชสร้างอาชีพและรายได้
แก่เกษตรกร เนื่องจากองุ่นเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่สูง ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น 
47 ราย พ้ืนที่ปลูก 48.28 ไร่ และมีปริมาณผลผลิตที่ส่งผ่านตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง 16,295 กิโลกรัม 
ซึ่งการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูงยังสามารถพัฒนาทั้งเรื่องของพันธุ์และเทคนิคการปลูกให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 
จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของพันธุ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีด้านการผลิต รวมทั้งการตลาดขององุ่นบนพ้ืนที่สูง  
เพ่ือเพ่ิมมูลคา่หรือผลตอบแทน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้ 

1. กำรวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทำนสดส ำหรับพื้นที่สูง  จากการทดสอบพันธุ์องุ่น
รับประทานสดที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 12 พันธุ์ โดยองุ่นทุกพันธุ์
สามารถออกดอกและให้ผลผลิต ยกเว้นพันธุ์ Autumn Royal องุ่นพันธุ์ Thompson Seedless มีคุณภาพ
ของผลผลิตที่ดีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว แต่มีเปอร์เซ็นต์กิ่งใหม่ที่ออกดอกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เฉพาะในฤดู
หนาว ขณะที่องุ่นพันธุ์ Flame Seedless มีคุณภาพของผลผลิตที่ดีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว แต่มีเปอร์เซ็นต์กิ่ง
ใหม่ที่ออกดอกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เฉพาะในฤดูฝน แต่เนื่องจากเป็นการให้ผลผลิตในปีแรก จึงต้องมี 
การวิจัยต่อเนื่องเพ่ือเก็บข้อมูลในเรื่องปริมาณและคุณภาพผลผลิตของแต่ละพันธุ์ต่อไป 

 

ภำพที่ 4 ลักษณะช่อผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ต่างๆ 

2. กำรศึกษำกำรจัดกำรธำตุอำหำรขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless ผลการศึกษาเบื้องต้นใน 
การจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ใน 3 พ้ืนที่ (ปางดะ ดอยปุย และป่ากล้วย) ดินใน
แปลงปลูกองุ่นทั้ง 3 พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน 
มีปริมาณต่ า แต่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ปริมาณธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียมและแมกนีเซียม  
มีปานกลางถึงสูงมาก ส่วนจุลธาตุ ได้แก่ สังกะสี แมงกานีส เหล็ก และทองแดง ต่ าถึงสูงมาก  ส่วนสถานะธาตุ
อาหารจากตัวอย่างใบองุ่น ขาดธาตุแคลเซียมและโบรอนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบ

2. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดขององุ่นบนพื้นที่สูง 
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ขององุ่นน าไปสู่การก าหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารองุ่นได้ดังนี้ คือ ต้องลดปริมาณการให้ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เนื่องจากในดินมีปริมาณที่มากเกินความต้องการของต้นองุ่น และเพ่ิมปริมาณ
การให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ควรเพ่ิมปริมาณการให้ปุ๋ยแคลเซียม-โบรอนทาง
ใบองุ่นด้วย 

3. กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรผลิตและกำรตลำดขององุ่นภำยในประเทศและต่ำงประเทศ   
จากการศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่าการผลิต
องุ่นบนพ้ืนที่สูงยังมีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากปัจจุบันองุ่นที่บริโภคภายในประเทศส่วนใหญ่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยน าเข้าองุ่นจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ เปรู และสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับการพัฒนาการผลิตองุ่นบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทย คือ การพัฒนาด้านพันธุ์ให้มีความหลากหลายและ
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และทัดเทียมกับองุ่นน าเข้าจากต่างประเทศ คือ รสชาติหวาน ผลมี
ความกรอบ โดยอาจมีหรือไม่มีเมล็ดก็ได้ 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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เสาวรสหวานเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง
ปลูกเพ่ือสร้างรายได้ มีผลผลิตจ าหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานอยู่ในระดับที่ดี จากความต้องการเสาวรสหวานของตลาดที่มี
เพ่ิมมากขึ้นจึงมีการเร่งขยายพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูก แต่พบว่าคุณภาพผลผลิตลดลง มีขนาดผลเล็ก ไม่ได้
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกต้นเสาวรสหวานเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตมากกว่า  
2 ปี จึงมีการสะสมของโรคและแมลงในแปลง ท าให้ต้นโทรมและส่งผลถึงคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ ในช่วงฤดู
ฝนซึ่งเป็นช่วงติดผลของเสาวรสหวานนั้น มีการระบาดของโรคผลเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อ Phytopthora sp.  
ท าให้ผลผลิตของเกษตรกรร่วงหล่น เสียหายมากกว่าร้อยละ 40 โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวานกลางแจ้งเพ่ือลดปัญหาโรคไวรัส  
2) ศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือนเพ่ือลดปัญหาโรคผลเน่าในฤดูฝน 3) ศึกษาวิธีการจัดการ 
หลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีระดับความสูงพ้ืนที่แตกต่างกัน 4) ศึกษา
ข้อมูลศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง มีผลการศึกษา ดังนี้ 

1. กำรศึกษำระบบกำรปลูกเสำวรสหวำนกลำงแจ้งเพื่อลดปัญหำโรคไวรัส เปรียบเทียบระบบปลูก
แบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยการด าเนินงานในปี 2557 เป็นปีที่ 1 ทดลองใน 2 พ้ืนที่ คือ หมอกจ๋าม เริ่มปลูก
ต้นเสาวรสหวานเบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายนและเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือน
สิงหาคม (หลังปลูกเสาวรสหวาน 5 เดือน) โดยมีปริมาณผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 1.24-2.31 กิโลกรัม คุณภาพ
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเกรด 3 และเกรด N ส่วนพื้นทีป่างแดงใน ปลูกในเดือนกรกฎาคม 2557 เริ่มออกดอกใน
เดือนกันยายน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน  

2. กำรศึกษำวิธีกำรปลูกเสำวรสหวำนในโรงเรือนเพื่อลดปัญหำโรคผลเน่ำในฤดูฝน  ด าเนินการใน
พ้ืนที่หมอกจ๋าม เริ่มปลูกต้นเสาวรสหวาน เบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายน 
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 2.44-11.9 กิโลกรัม คุณภาพ
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเกรด N ส าหรับพ้ืนทีป่างแดงใน เริ่มปลูกประมาณกลางเดือนกันยายน 2557  

3. กำรศึกษำวิธีกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวเสำวรสหวำน ด าเนินการใน 3 พ้ืนที่ที่มีระดับความสูง
แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบบ่มเสาวรสหวานด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์หรือเอทธิฟอน 48 เปอร์เซ็นต์ อัตรา  
5 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร ในพ้ืนที่ปางมะโอ (1200 MSL) ท าให้ผลมีสีแดงสม่ าเสมอทั่วทั้งผลเหมือนกันเมื่อบ่ม
ด้วยระยะเวลาเท่ากัน (5-7 วัน) ขณะที่ในพ้ืนที่ห้วยเป้า (450 MSL) และปางแดงใน (700 MSL) การบ่มด้วย 
เอทธิฟอน 48 เปอร์เซ็นต์ ท าให้สีผิวของผลเสาวรสหวานมีสีแดงสม่ าเสมอทั่วทั้งผล อัตราการใช้ที่เหมาะสม 
คือ 7 และ 5 มิลลิลิตรต่อน้ า 1 ลิตร ตามล าดับ  

4. กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดของเสำวรสหวำนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวง  
แหล่งผลิตเสาวรสหวานของประเทศที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ พ้ืนที่ของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมี
ผู้สนใจน าเสาวรสหวานไปปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
และ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย มีการปลูกเสาวรส
พันธุ์เปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมีการน าเข้าเสาวรสหวานพันธุ์ไทนุงจากประเทศเวียดนาม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดเสาวรสหวานในประเทศ  

3. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของเสำวรสหวำน 
บนพื้นที่สูง 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
10 

ส าหรับการปลูกเสาวรสหวานพันธุ์ เบอร์ 2 ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง ได้มีการส่งเสริมใน
พ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก ในการคัดเกรดและคุณภาพเสาวรสหวาน
ในตลาดส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานของโครงการหลวง มีราคาขายส่งอยู่ระหว่าง 20-60 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาขายปลีก 40-90 บาทต่อกิโลกรัม ผู้ค้าปลีกในตลาดสดมีต้องการเสาวรสหวานเกรด 2-4 และ
สามารถรับซื้อได้ 30-100 กิโลกรัมต่อครั้ง ผู้ค้าปลีกในตลาดระดับบน เช่น ริมปิงซุปเปอร์มาร์เกต และ 
ท็อปซุปเปอร์มาร์เกต ต้องการเสาวรสหวานที่มีคุณภาพ (เกรด 1-3) ขนาดผลใหญ่ ผิวสวย ไม่มีต าหนิ ไม่เป็น
โรคหรือแมลง ส่วนผู้ค้าส่งสามารถรับซื้อเสาวรสหวานได้ทุกเกรด เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลายระดับ และจาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 53 ให้ความส าคัญกับรอยต าหนิและลักษณะผิว
ของเสาวรสหวาน ซึ่งมักประสบปัญหาเสาวรสหวานไม่มีคุณภาพ ขนาดผลเล็ก เป็นโรคหรือแมลงเจาะ  
เหี่ยวง่าย และมีผลผลิตไม่สม่ าเสมอ ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน ควรมีการควบคุมการผลิตและ
ผลักดันให้ทุกพ้ืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
สูงขึ้น มีการบริหารจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาด 
รวมทั้งการคัดเลือกและหาพันธุ์เสาวรสหวานที่มีความทนทานต่อโรคและแมลง ควบคู่ไปกับการส่งเสริม 
ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้บริโภคมากข้ึน 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที ่5 การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน 
 

ภำพที่ 6 การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน 
     

 

 

 

 

 

ภำพที่ 7 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวเสาวรสหวาน 
     

 

 

 

 

 

ภำพที ่8 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน 
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อาโวกาโดเป็นไม้ผลที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพ โดยพันธุ์ที่ส่งเสริมเป็น
หลัก คือ พันธุ์ Hass และ Buccaneer ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าทั่วโลก สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพพ้ืนที่และ
ภูมิอากาศบนพ้ืนที่สูงของไทย มีโรคและแมลงรบกวนน้อย และให้ผลผลิตดี ปัจจุบันสามารถปลูกอาโวกาโด
พันธุ์ที่เป็นการค้าของโลกท่ีตลาดต้องการได้ดี เช่น พันธุ์ Hass ในปีพ.ศ.2556 มีเกษตรกร 500 ราย พ้ืนที่ปลูก 
1,105 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 160.3 ตัน เป็นรายได้ 4.4 ล้านบาท แต่ปัจจุบันในงานส่งเสริมการปลูกอาโวกาโด
ของโครงการหลวงพบปัญหาเรื่องการผลิตต้นกล้าอาโวกาโดส าหรับงานส่งเสริม ทั้งในเรื่องปริมาณต้นกล้าที่  
ไม่เพียงพอและคุณภาพของต้นกล้าที่พบอัตราการตายหลังเปลี่ยนยอดพันธุ์และหลังการปลูกสูงถึงร้อยละ  
30 - 40 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโดที่สามารถเพ่ิมอัตรา 
การรอดตายของต้นกล้า และการศึกษาการผลิตและการตลาดของอาโวกาโดภายในประเทศ ซึ่งสรุปผล 
การด าเนินงาน มีดังนี้  

1. วิธีกำรผลิตต้นกล้ำพันธุ์อำโวกำโดที่เหมำะสม โดยสามารถเพ่ิมอัตราการรอดตายของต้นกล้าได้
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ คือ การเพาะเมล็ดอาโวกาโดพันธุ์ Booth 7 โดยใช้วัสดุเพาะ ดิน : ขุยมะพร้าว : ขี้เถ้า
แกลบ (0.5 : 1 : 1) เมื่อต้นกล้าอายุ   เ         เ   เ     ท าการเปลี่ยนพันธุ์และพันกิ่งด้วยพลาสติกและ
พาราฟิน หลังจากเปลี่ยนพันธุ์แล้ว   เ                                              

2. กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรตลำดของอำโวกำโดภำยในประเทศ  การผลิตอาโวกาโด
ภายในประเทศส่วนใหญ่เพ่ือบริโภคภายในประเทศ โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552-2556 ไทยมีปริมาณการส่งออก 
อาโวกาโดไปต่างประเทศเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณการน าเข้า ไทยขาดดุลการค้าปีละไม่ต่ ากว่า 70 
ล้านบาท โดยน าเข้าอาโวกาโดมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นหลัก พันธุ์ที่น าเข้า ได้แก่ Hass (ร้อยละ 
99) และ Shepard (ร้อยละ 1) และน าเข้าอาโวกาโดมากที่สุดในเดือนมกราคม  

ส าหรับการผลิตอาโวกาโดของไทย แหล่งผลิตอาโวกาโดที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมของโครงการ
หลวง ได้แก่ ทุ่งเริง หนองเขียว และปางอุ๋ง เป็นต้น จากการศึกษาด้านความต้องการของตลาดผู้ค้าปลีกและ
ผู้ค้าส่งมีปริมาณความต้องการอาโวกาโดสูง สามารถรับซื้อได้ตลอดทั้งปี พันธุ์ที่ต้องการ คือ Hass, 
Buccanear, Fuerte, Peterson และ Booth 7 คุณภาพที่ต้องการ คือ ผิวสวย ไม่มีโรคแมลงหรือรอยต าหนิ 
และปัญหาที่ผู้ค้าพบคือ อาโวกาโดมีคุณภาพต่ า ขนาดผลเล็ก มีรอยต าหนิ ผลผลิตมีปริมาณน้อย และล้นตลาด
ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ส่วนราคาขายส่งอาโวกาโดเฉลี่ย พันธุ์ทั่วไป 30-50 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์ 
Hass ราคา 50-90 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายปลีกเฉลี่ยพันธุ์ทั่วไปราคา 45 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์ Hass 
และ Pinkerton ราคา 100 บาทต่อ กิโลกรัม  

ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาโวกาโดมารับประทาน คือ 
รสชาติ ราคา ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร พันธุ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทาน คือ Hass และ
ผู้บริโภคยังประสบปัญหาในการเลือกซื้ออาโวกาโด วิธีการรับประทานอาโวกาโดที่ถูกวิธี และช่องทาง  
การจ าหน่ายอาโวกาโดมีน้อยท าให้หาซื้อได้ยากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้ออาโวกาโดมารับประทาน คือ รสชาติ ราคา ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร ส่วนพันธุ์ที่ผู้บริโภคนิยม
รับประทาน คือ พันธุ์ Hass เพราะเนื้อละเอียด ไม่เป็นเสี้ยน และหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ส่วน
ต้นทุนการผลิตอาโวกาโดเฉลี่ย 8,467.50 บาทต่อไร่ คิดเป็น 12.45 บาทต่อกิโลกรัม และปัญหาที่พบใน 
การปลูกอาโวกาโด คือ การขาดแคลนน้ า ผลผลิตไม่สม่ าเสมอ และต้นอาโวกาโดถูกเชื้อรา Phytophthora 
เข้าท าลาย 

4. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของอำโวกำโดบนพื้นที่สูง 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. สถานีเกษตรหลวงปางดะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าไม้ผลที่ส าคัญของมูลนิธิโครงการหลวง สามารถ

น าวิธีการขยายพันธุ์อาโวกาโดไปใช้ในการผลิตต้นกล้า เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมไม้ผลของมูลนิธิโครงการหลวง 
2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

 

 

 

 

ภำพที ่9 วัสดุพันกิ่งแบบสถานีฯ ปางดะ  
(พันด้วยพลาสติกและพาราฟิน) 

 
ภำพที ่10 ต้นอาโวกาโดหลังเปลี่ยนพันธุ์แลว้ 2 เดือน 

   

 

 

 

ภำพที ่11 การเพาะต้นตออาโวกาโด 
 

ภำพที ่12 ลักษณะล าต้นและรากของต้                       
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 13 การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโด 
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(1) โครงกำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของดอกกุหลำบ 
มูลนิธิโครงการหลวงด าเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้ดอกในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 18 แห่ง 

โดยในปี พ.ศ.2555 มีการจ าหน่ายไม้ดอกคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22 ล้านบาท ซึ่งกุหลาบมีมูลค่าจ าหน่ายสูงสุด 
คิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ของยอดจ าหน่ายไม้ดอกทั้งหมด ไม้ดอกส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยังตลาดกรุงเทพฯ โดย
ลูกค้าที่ส าคัญ คือ ส านักพระราชวัง ซึ่งมีความต้องการไม้ดอกส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่จาก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานสินค้า กรณีไม้ดอกของโครงการหลวง 
พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของส านักพระราชวังได้ เนื่องจาก  
บางช่วงเวลาปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอและคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาดของ 
ไม้ดอกบนพื้นที่สูง  

จากการด าเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้  
1. กำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภำพกุหลำบ พบว่า พันธุ์ Doice Vita การให้สารละลาย 

preservative (8-hydroxyquinoline citrate 200 mgl-1 กรดซิตริก 200 mgl-1 และน้ าตาลซูโครส 20 gl-1)  
ไม่ต่างจากกรรมวิธีควบคุม ส่วนพันธุ์ชมพูนุช วิธีที่สามารถยืดอายุกุหลาบตัดดอกได้ดีที่สุด คือ การตัดดอกที่ระยะ
ที่ 4 และแช่ในสารละลาย preservative และการตัดดอกที่ระยะที่ 3 และแช่ในสารละลาย GA3 1 mgl-1 + 
สารละลาย preservative ซึ่งทั้งสองกรรมวิธี สามารถยืดอายุกุหลาบตัดดอกพันธุ์ชมพูนุชเป็นเวลา 5 วัน ซึ่ง 
ต่างจากกรรมวิธีควบคุมที่มีอายุปักแจกันเพียง 3 วัน ส่วนการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งใน
กุหลาบ 3 พันธุ์ พบว่า พันธุ์ Titanic มีอายุปักแจกันนานที่สุด 3.1 วัน โดยการห่อด้วยพลาสติกใสและขนส่งโดย
ไม่แช่น้ า ส่วนกุหลาบพันธุ์ Snow White มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 4.4 วัน โดยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูก
และขนส่งโดยแช่ในสารละลาย Chryzol ส าหรับกุหลาบพันธุ์ Green planet มีอายุการปักแจกันนานที่สุด  
3.1 วัน โดยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูกและขนส่งโดยไม่แช่น้ า  

2. กำรศึกษำกำรจัดกำรธำตุอำหำรกุหลำบท่ีเหมำะสม ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการหลวง 4 พ้ืนที่ 
(อ่างขาง อินทนนท์ ปางดะ และทุ่งเรา) จากผลการวิเคราะห์ทั้งดินและใบ พบว่า ในดินมีปริมาณธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ค่อนข้างสูง แต่ความเข้มข้นของธาตุอาหารเหล่านั้นในใบพืชยังอยู่ในระดับที่
ขาดแคลน ซึ่งอาจเกิดจากดินส่วนใหญ่ที่ปลูกกุหลาบค่อนข้างจะเป็นกรด ซึ่งมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน
นั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน เพ่ือให้สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้น 
มาสู่พืชได้  

3. กำรศึกษำตลำดคู่แข่ง วิเครำะห์ศักยภำพกำรผลิตกุหลำบ พบว่า อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
มีพ้ืนที่ปลูกมากและเป็นแหล่งผลิตกุหลาบขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดไม้ดอก 
ขนาดเล็ก วันละกว่า 1 ล้านดอกโดยเฉลี่ย และเป็นลักษณะการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตแต่ละรายกับ
พ่อค้าท่ีปากคลองตลาดโดยตรง ส่วนราคาจะถูกก าหนดจากตลาดปลายทาง ซึ่งจะขึ้นลงตามภาวะอุปสงค์และ
อุปทาน อย่างไรก็ตาม ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการปลูกกุหลาบของอ าเภอพบพระ มีขนาดและมูลค่าที่ 
ลดลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 530 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2546 - 2548 เหลือเพียง  
329 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2553 – 2556 

 

5. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของไม้ดอก 
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การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกกุหลาบในพ้ืนที่โครงการหลวง พบว่า การปลูกกุหลาบของ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปางดะ และอินทนนท์ มีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา การปลูกกุหลาบ 
นอกโรงเรือน สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า รายได้ 432.00 บาท/
ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 51.03 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 196.41 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้าง
แรงงาน 247.34 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 235.59 บาท/ตารางเมตร สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง โรงเรือนขนาด 150 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี มีความเสี่ยงใน 
การลงทุนต่ า คือ รายได้ 1,080.00 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 1,630.36 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 
439.97 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 953.36 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 
640.03 บาท/ตารางเมตร สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โรงเรือนขนาด 96 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้
ภายในระยะเวลา 2 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า คือ รายได้ 1,130.00 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 
611.77 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 28.28 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 1,030.68 บาท/
ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 776.51 บาท/ตารางเมตร การคิดก าไรคิดเฉพาะรายได้ลบต้นทุน
ผันแปร ส าหรับสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยู่ระหว่างจัดท าโรงเรือนใหม่ 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง สามารถน าเทคโนโลยีการยืดอายุกุหลาบตัดดอกและรูปแบบ 

บรรจุภัณฑ์ส าหรับการขนส่งไปประยุกต์ใช้ เพ่ือลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการผลิตกุหลาบบนพ้ืนที่สูงอีกทางหนึ่ง 

2. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและตลาดของกุหลาบ  
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง 

3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ก) การทดสอบสารละลาย 

Preservative 
 ข) การศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ ์  ค) การทดสอบความเข้มแสง 

ภำพที่ 14 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกุหลาบ 
 

 

 

 

ภำพที่ 15  การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบ
ที่เหมาะสม 

 ภำพที่ 16  การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์
ศักยภาพการผลิตกุหลาบ 
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(2) โครงกำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดดอกเบญจมำศ  
ปัจจุบันการผลิตเบญจมาศบนพ้ืนที่สูงโดยเฉพาะในช่วงนอกฤดู (มกราคม - สิงหาคม) ใช้พลาสติกด า

คลุมเพ่ือบังคับให้ออกดอก เนื่องจากเบญจมาศจัดเป็นพืชวันสั้น กล่าวคือ สามารถออกดอกเมื่อความยาวช่วง
กลางคืนนานกว่าช่วงความยาววันวิกฤติ และถูกยับยั้งเมื่อระยะเวลาช่วงกลางคืนถูกขัดขวางด้วยแสงสีแดง
ในช่วงสั้นๆ หรือเรียกว่า “Night Break : NB” แต่ในช่วงนอกฤดูเป็นช่วงวันยาว มีความยาวช่วงแสงเกิน  
13 ชั่วโมง ซึ่งแม้จะบังคับให้เบญจมาศออกดอกนอกฤดูได้ แต่พบว่าคุณภาพดอกไม่ดี สาเหตุเพราะการคลุม
ด้วยพลาสติกด าท าให้เกิดการสะสมความร้อนและเกิดโรคราสนิม จากปัญหาดังกล่าวมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาวิจัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร รวมทั้งการจัดการหลัง  
การเก็บเกี่ยว เพ่ือให้เบญจมาศมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง สามารถรักษาคุณภาพและลดการสูญเสีย รวมถึง 
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จากการด าเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้  

1. กำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภำพเบญจมำศ โดยศึกษาผลของแสงสีน้ าเงินและแสงสีแดง
ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเบญจมาศ พบว่า การให้แสงสีน้ าเงินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท าให้
เบญจมาศพันธุ์ Reopard, Orange Day และห้วยลึก 4 มีความสูงที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ 19.23, 19.87 และ 
16.25 เซนติเมตร มากกว่ากรรมวิธีควบคุม 8.65, 5.7 และ 5 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ Candor Pink 
ที่ได้รับแสง red จ านวน 2 ชั่วโมง มีความสูงที่เพ่ิมข้ึนมากที่สุด คือ 20.63 เซนติเมตร มากกว่ากรรมวิธีควบคุม 
4.78 เซนติเมตร ส่วนการใช้ฮอร์โมนทดแทน Vernalization ในดอกเบญจมาศ พบว่า กรรมวิธีที่ให้ฮอร์โมน 
IBA  ความเข้มข้น 100 ppm แช่ห้องเย็น 1 คืน จะท าให้การแตกรากของเบญจมาศที่ปักช าพันธุ์  Reopard, 
Tabitha, Orange Day และ ห้วยลึก 4 มีความกว้างของทรงพุ่มรากมากที่สุดคือ 8.80, 7.76, 7.54 และ 7.54 
เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมซึ่งมีความกว้างของพุ่มราก 8.03 เซนติเมตร ส าหรับ
ความยาวทรงพุ่มราก กรรมวิธีที่ให้ฮอร์โมน IBA ความเข้มข้น 100 ppm แช่ห้องเย็น 1 คืน จะท าให้การแตก
รากของเบญจมาศที่ปักช าพันธุ์ Reopard Orange Day ห้วยลึก 4 มีความยาวของทรงพุ่มรากมากที่สุดคือ 
3.97, 7.97 และ 7.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมซึ่งมีและความยาวของพุ่มราก 
3.45 เซนติเมตร  

2. กำรศึกษำกำรจัดกำรธำตุอำหำรเบญจมำศ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินทั้งสองพ้ืนที่ พบว่า  
ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูงมาก ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในระดับสูง 
ส่วนไนโตรเจนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสถานะธาตุอาหารจากตัวอย่างใบ พบว่า ส่วนใหญ่ขาดธาตุโบรอน 
ส่วนธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก อยู่ในระดับที่เพียงพอ ธาตุไนโตรเจน 
ทองแดง และก ามะถันมีสถานะที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพืชอาจแสดงอาการขาดได้ และปริมาณ สังกะสีและ
แมงกานีส อยู่ในระดับที่มากเกินไป ดังนั้นจึงควรเพ่ิมปริมาณปุ๋ยในส่วนของธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง และ 
ลดปริมาณธาตุอาหารที่มากเกินลง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการปลูกเบญจมาศ  

3. กำรศึกษำควำมคุ้มทุนกำรปลูกเบญจมำศในพื้นที่โครงกำรหลวง พบว่า การปลูกเบญจมาศ
ในโรงเรือนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางและห้วยลึก มีความเป็นไปได้ในการลงทุน มีความเหมาะสม
และคุ้มค่าต่อการลงทุน โรงเรือนศูนย์ฯ ห้วยลึก ขนาด 180 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา  
3 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า คือ รายได้ 251.97 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 198.90 บาท/ตารางเมตร 
ต้นทุนผันแปร 57.28 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงานอยู่ที ่226.64 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้าง
แรงงานอยู่ที่ 194.69 บาท/ตารางเมตร ส าหรับโรงเรือนของศูนย์ฯ ขุนวาง ขนาด 144 ตารางเมตร สามารถ
คืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า เนื่องจากเกษตรกรเช่าโรงเรือนจากศูนย์ฯ และ
ศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าต้นทุนคงที่ทั้งหมด คือ รายได้ 161.37 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่เป็น 
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ค่าเช่าโรงเรือน 34.72 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 75.53 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 
127.50 บาท/ตารางเมตร ก าไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 85.83 บาท/ตารางเมตร การคิดก าไรคิดเฉพาะรายได้
ลบต้นทุนผันแปร 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง สามารถน าเทคโนโลยีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร รวมทั้ง  

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปประยุกต์ใช้การผลิตเบญจมาศ เพ่ือรักษาคุณภาพและลดการสูญเสีย รวมถึง 
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกคา้  

2. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถน าข้อมูลการศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศ ไปประยุกต์ใช้ใน 
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง 

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

 

 

 
ก) การศกึษาผลของแสงต่อการเจรญิ เตบิโตและการออกดอก  ข) การศึกษาการใช้ฮอร์โมนทดแทน Vernalization  

ภำพที่ 17 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเบญจมาศ 
 

 

 

 

ภำพที่ 18 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศที่เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 19 การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพ้ืนที่โครงการหลวง 
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มุ่งเน้นการน าชีวภัณฑ์ที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมี
เกษตรบนพ้ืนที่สูง ซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์บนพ้ืนที่สูง ไปทดสอบใช้ส าหรับการปลูกผักอินทรีย์ใน
พ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร และเพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ไป
พร้อมๆ กัน ตลอดจนการศึกษาต้นแบบวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของเกษตรกร เพ่ือน าต้นแบบที่ดีไป
ประยุกต์กับเกษตรกรรายอ่ืนที่ยังต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่อไป  นอกจากนี้ได้ปรับปรุงพันธุ์พืชผัก
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ส าหรับใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรด้วย สรุปผลการด าเนินงานดังนี้  

1. กำรทดสอบปัจจัยกำรผลิตชีวภำพในกำรปลูกผักอินทรีย์โครงกำรหลวง ประกอบด้วย 
1.1 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการป้องกันก าจัดเสี้ยนดินในผักกาดหัวอินทรีย์ พบว่า 

การใช้เชื้อราเมทาไรเซียม สายพันธุ์ ME สามารถลดการสูญเสียที่เกิดจากการเข้าท าลายของเสี้ยนดินได้ดีที่สุด 
คือ 8.08 เปอร์เซ็นต ์เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  

1.2 การทดสอบสารสกัดหางไหลรูปแบบต่างๆ เพ่ือก าจัดด้วงหมัดผักในผักกาดกวางตุ้ง พบว่า  
การฉีดพ่นหางไหลสดพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชน้อยที่สุด คือ 12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สารสกัด 
หางไหลผสมยาสูบ 22 เปอร์เซ็นต ์และหางไหลที่หมักโดยเกษตร 46.33 เปอร์เซ็นต์  

1.3 การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิตผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ พบว่า การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ตราซากุระ ให้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด คือ 100.30 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 30 ตารางเมตร รองลงมา คือ ปุ๋ย
หมักที่เกษตรกรท าเอง ปุ๋ยอินทรีย์ตราแจ๊ค และปุ๋ยชีวินทรีย์ โดยมีปริมาณผลผลิต คือ 84.87, 79.93 และ 
71.73 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 30 ตารางเมตร ตามล าดับ  

2. กำรศึกษำวิธีกำรเพิ่มผลผลิตข้ำวโพดฝักอ่อนอินทรีย์และถั่วแขกอินทรีย์ โดยวิธีการจัดการตั้งแต่
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ในแปลงทดสอบและแปลงควบคุม 
มีปริมาณผลผลิตไม่ต่างกัน คือ 220 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิ พบว่า แปลง
ทดสอบมีรายได้สุทธิ 2,505.12 บาท ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม ซึ่งมีรายได้สุทธิ 1,747.56 บาท คิดเป็น 43.35 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนถั่วแขกอินทรีย์ พบว่า แปลงทดสอบมีปริมาณผลผลิตเกรดดี 382.6 กิโลกรัม มากกว่าแปลง
ควบคุมมีปริมาณผลผลิตเกรดดี 203.2 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบรายได้สุทธิ พบว่า แปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 
7,573.32 บาท ส่วนแปลงควบคุมมีรายได้สุทธิ 4,290 บาท ซึ่งแปลงทดสอบมีรายได้มากกว่าแปลงควบคุม 
76.53 เปอร์เซ็นต ์ 

3. กำรศึกษำวิธีกำรลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยวผักกำดฮ่องเต้อินทรีย์ โดยกำรลดอุณหภูมิแบบ
สุญญำกำศ พบว่า การลดอุณหภูมิผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์แบบสุญญากาศ ที่ความดัน 6 มิลลิบาร์ เป็นเวลานาน 
5 นาที ท าให้ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์สูญเสียน้ าหนัก เท่ากับ 5.71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่า 
เมื่อเทียบกับผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ไม่ได้ผ่านการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ที่มีการสูญเสียน้ าหนัก เท่ากับ 
7.17 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าความเปลี่ยนแปลงของสีใบ (SPAD unit) พบว่า ผักกาดฮ่องเต้ที่ผ่านและไม่ผ่าน 
การลดอุณหภูมิ มคี่าความเปลี่ยนแปลงของสีใบ ไม่แตกต่างกัน คือ มีค่าเท่ากับ 29.70 และ 22.92 SPAD unit 
ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา ผักกาดฮ่องเต้มีการสูญเสียน้ าหนักเพ่ิมมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของ 
สีใบมีแนวโน้มลดลงจากวันเริ่มต้นการทดลอง และอายุการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการลด
อุณหภูมิแบบสุญญากาศ มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน  

 
 

6. โครงกำรวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตผักอินทรีย์โครงกำรหลวง 
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4. กำรปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในการปรับปรุงพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ 3 ชนิด คือ ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มี
การปรับตัวได้ดีในระบบเกษตรอินทรีย์และมีความแตกต่างจากพันธุ์ที่ใช้ปลูกในระบบส่งเสริมของมูลนิธิ
โครงการหลวง ผลการด าเนินการวิจัย สามารถคัดเลือกลักษณะที่มีศักยภาพและตรงตามความต้องการ ใน 
ถั่วแขกลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จ านวน 27 สายพันธุ์ คอสลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จ านวน 20 สายพันธุ์ และมะเขือ
เทศชั่วรุ่นที่ 6 ได้จ านวน 3 สายพันธุ์ ซึ่งในการด าเนินงานยังคงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ต่อเนื่องเพ่ือให้ได้
ลักษณะพันธุ์ที่ต้องการ โดยคาดว่าจะสิ้นสุดการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงมีวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถเพ่ิม

ปริมาณและคุณภาพผลผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ของตนได้ 
2. มูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีในการปลูกผักอินทรีย์แต่ละชนิด เพ่ือใช้ใน

การเผยแพร่ให้กับเกษตรกร 
3. มูลนิธิโครงการหลวงมีเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จ านวน 27 สายพันธุ์ คอสลูกผสม 

ชั่วรุ่นที่ 3 ได้จ านวน 20 สายพันธุ์ และมะเขือเทศชั่วรุ่นที่ 6 ได้จ านวน 3 สายพันธุ์ ส าหรับใช้คัดเลือกในรุ่น
ต่อไป 

4. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ก) ผักกาดหัวอินทรีย ์  ข) ผักกาดกวางตุ้งอินทรีย ์  ค) ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย ์

     

 

 

 
ง) ข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์  จ) ถั่วแขกอินทรีย์ 

ภำพที่ 20 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง 
 

 

ภำพที ่21 การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ (เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 oC) 
 

 

 

 

 

 
ก) ลักษณะถั่วแขกทีไ่ด้ท าการคดัเลอืก

เป็นรายตน้ในช่ัวรุน่ที่ 3 
 ข) ลักษณะคอสลูกผสมช่ัวที่ 2 ที่ได้

ท าการคัดเลือกไว้ 
 ค) แปลงปลูกมะเขือเทศช่ัวรุ่นที่ 6 (S6) 

ภำพที่ 22 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพ่ือระบบเกษตรอินทรีย์ (ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ) 
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การน าองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักแบบครบวงจรของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ละแห่ง เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างอาชีพและเป็น
ทางเลือกในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ดังนั้น การด าเนินงานงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
โครงการขยายผลฯ เป็นหลัก ทั้งนี้เพ่ือให้การปลูกผักบนพ้ืนที่สูงมีรูปแบบการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม  
มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน สามารถลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตและการตลาดของ
พืชผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง  และปรับปรุง
วิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปพริกกะเหรี่ยง ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงาน มีดังนี้  

1. กำรทดสอบและสำธิตกำรปลูกแตงกวำญี่ปุ่นในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงน้ ำแขว่ง 
พบว่า แปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 16,003 บาทต่อพ้ืนที่ 360 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม 50.21 
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีปฏิบัติที่ดีในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ประกอบด้วย การขุดดินตากแดด ใส่ปูนโดโลไมท์ เพ่ือ
ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพ่ือช่วยป้องกันและลดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช  

2. กำรศึกษำกระบวนกำรวำงแผนกำรผลิต – ตลำดพืชผักในพื้นที่โครงกำรขยำยผลฯ น้ ำแขว่ง 
พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปลูก ตั้งแต่การเลือกชนิดพืช การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา  
การเก็บเกี่ยว และการส ารวจตลาดในพ้ืนที่ โดยเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักส่งให้โรงเรียนในพ้ืนที่ 5 โรงเรียน 
ปริมาณผลผลิตรวม 792 กิโลกรัม รายได้รวม 11,880 บาท ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 151 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 
2,273 บาท/เดือน 

3. กำรทดสอบและสำธิตกำรปลูกผักภำยใต้โรงเรือนขนำด 6 x 24 เมตร ร่วมกับเกษตรกรใน
พื้นที่โครงกำรขยำยผลฯ คลองลำน (บ้ำนอุดมทรัพย์และปำงมะนำว) พบว่า เกษตรกรมีการวางแผน 
การปลูกผักพืชผัก และใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมไปถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก 
ฮอร์โมนไข่ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตามปฏิทินการปลูกพืช ท าให้ผลผลิตพืชมีปริมาณ
สม่ าเสมอ โดยข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ  

4. กำรศึกษำวิธีกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยง ด าเนินงานในพ้ืนที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย พบว่า หลังจากประเมินการเข้าท าลายของแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวทุกเดือน เริ่มพบ
แมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยงในเดือนที่ 5 ของการประเมิน ซึ่งพบในถุงพลาสติกกรรมวิธี 
ชุดควบคุม 20 เดือนที่ 6 ของการประเมินพบในกรรมวิธี แช่หางไหลสด 40 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเดือนที่ 7  
พบในกรรมวิธีแช่ว่านน้ า 20 เปอร์เซ็นต์ แช่หางไหลสด 20 เปอร์เซ็นต์ แช่สารสกัด D3 20 เปอร์เซ็นต์  
แช่น้ าเปล่า 20 เปอร์เซ็นต์ และในเดือนที่ 8 พบในกรรมวิธี ชุดควบคุม 20 เปอร์เซ็นต์ แช่ว่านน้ า 20 
เปอร์เซ็นต์ แช่น้ าเปล่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยแมลงที่พบ คือ มอดยาสูบ หนอนมอดยาสูบ และผีเสื้อข้าวเปลือก 
ส าหรับกรรมวิธีการนึ่ง และลวกน้ าเดือด ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว แต่สีของพริกกะเหรี่ยงไม่ได้
คุณภาพ และในทุกกรรมวิธีที่บรรจุในถุงสุญญากาศ ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเก่ียว 

 

7. โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดพืชผักในพื้นที่  
ขยำยผลโครงกำรหลวง 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน 

การปลูกพืชผักของตนเอง โดยมีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมหรือลดการใช้สารเคมีเกษตร ทั้งนี้เพ่ือลด
รายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

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

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกรในพ้ืนที่ขยายผลฯ คลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์และ
ปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557 

ชื่อหมู่บ้ำน รำยชื่อเกษตรกร ชนิดพืชผัก 
ปริมำณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
ต้นทุน 
(บำท) 

รำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำย (บำท) 

รำยได้สุทธ ิ
(บำท) 

บ้านอุดมทรัพย์ นายทองศิษฐ์  จอมศิริวัฒน์ ผักกาดกวางตุ้ง 113 854 1,168 314 
ผักกาดฮ่องเต้ 89 904 1,780 876 
ผักกาดขาวปล ี 127 450 2,540 2,090 
มะเขือเทศเชอรี่ 48 2,160 1,200 -960 

บ้านปางมะนาว นางเฉลิม คงเพชรศักดิ์ คะน้า 40 804 1,200 396 
นางส าเริง คงเพชรศักดิ์ ผักกาดกวางตุ้ง 140 

454 
2,800 

2,496 
คะน้า 5 150 

นางเฉลียว ศรีทัศน์ ผักกาดกวางตุ้ง 180 454 3,600 3,146 
นางส าลี คงเพชรศักดิ์ ผักกาดกวางตุ้ง 230 454 4,606 4,152 
นางแสง ไอ่จั่น ผักกาดกวางตุ้ง 127 454 2,540 2,086 

 

 

 

 

ภำพที ่23  การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น 
 

ภำพที่ 24  การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผัก 
แบบผสมผสาน 

   

 

 

 

ภำพที่ 25  การทดสอบและสาธิตการปลูกผัก 
ภายใต้โรงเรือน 

 ภำพที่ 26  การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พริกกะเหรี่ยง 
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มูลนิธิโครงการหลวงด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงปลูกพืชเมืองหนาว 
ประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก พืชไร่ ชา กาแฟ สมุนไพร และพืชอ่ืนๆ เพ่ือการท าการเกษตรทดแทนการ
ปลูกฝิ่นในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง โดยผลิตผลของเกษตรกรจะถูกรวบรวมที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแต่ละแห่ง เพ่ือท าการคัด ตัดแต่งเบื้องต้นตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่าย จากนั้นจึงขนส่งต่อไป
ยังโรงคัดบรรจุเชียงใหม่ ซึ่งกระบวนการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผักของแต่ละศูนย์ฯ ยังมีการด าเนินการที่ 
ไม่ถูกต้องและแตกต่างกัน ท าให้มีการสูญเสียของผลิตผลเกิดขึ้น ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวของพืชผักแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 การศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง  จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 3 แห่ง ได้แก่ แม่ปูนหลวง แม่แฮ และแกน้อย ซึ่ง
สรุปผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

1. ปวยเล้งและปวยเล้งตัดแต่งบรรจุถุงของศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 
100 และ 91.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ หลังจากเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือลด
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวท าให้ปวยเล้งและปวยเล้งตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสียลดลงเหลือ
เพียง 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

2. บรอคโคลี่ของศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 38.91 เปอร์เซ็นต์ 
หลังจากทดสอบวิธีขนบรอคโคลี่ออกจากแปลงปลูกและเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
พบว่า การบรรจุบรอคโคลี่ในเข่งพลาสติกมีการสูญเสีย 42.42 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การบรรจุในตะกร้าพลาสติก 
สีด า ซึ่งเรียงหน้าในแนวนอนและในแนวตั้ง มีการสูญเสีย 22.84 และ 19.16 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

3. ผักกาดหอมห่อและผักกาดหวานของศูนย์ฯ แม่แฮ พบว่า ผักกาดหอมห่อมีการสูญเสียหลังการเก็บ
เกี่ยวเกิดขึ้น 55.75 เปอร์เซ็นต์ ผักกาดหอมห่อตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 
67.12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักกาดหวานมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 30.27 เปอร์เซ็นต์ ผักกาดหวาน 
ตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 25.05 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวท าให้ผักกาดหอมห่อมีการสูญเสียเหลือเพียง 28.10 เปอร์เซ็นต์ 
และผักกาดหอมห่อตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสีย 48.84 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักกาดหวานมี 
การสูญเสียลดลงเหลือ 25.00 เปอร์เซ็นต ์และผักกาดหวานตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจ าหน่ายมีการสูญเสีย 23.89 
เปอร์เซ็นต ์

ผักกาดหอมห่อและผักกาดหวานของศูนย์ฯ แกน้อยมีการสูญเสียเกิดขึ้น 82.08 เปอร์เซ็นต์ และ 
89.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ หลังจากเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ผักกาด 
หอมห่อมีการสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวลดลงเหลือเพียง 42.94 เปอร์เซ็นต์ และผักกาดหวานมีการสูญเสียเหลือ
เพียง 57.04 เปอร์เซ็นต์ 

8. โครงกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงกำรหลวง 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงมีวิธีการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชผักที่เหมาะสม 
2. การจัดท าร่างคู่มือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผัก 
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

ตำรำงท่ี 3 แสดงความสูญเสียจากแปลง - โรงคัดบรรจุของศูนย์/เชียงใหม่ 
ศูนยฯ์ ชนิดพืช ก่อนปรับปรุง (%) หลังปรับปรุงวิธีกำร (%) 

แกน้อย ผักกาดหอมห่อ 82.08 42.64 
ผักกาดหวาน 89.82 56.12 

แม่ปูนหลวง ปวยเหล็ง 100.00 42.42 
บรอคโคลี่ 39.81 19.16 

แม่แฮ ผักกาดหอมห่อ 55.75 28.10 
ผักกาดหวาน 30.27 25.00 

 
 

  

 

 

 

 
ก) ความเสียหายของปวยเล้งจากส่วน

ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ (ใบนอก) 
 ข) ความเสียหายของผักกาดหอมห่อ 

จากสาเหตุทางกล 
 ค) ความเสียหายของผักกาดหวาน

จากแมลงหรือทากกัดกิน 

ภำพที ่27 ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นกับผลผลิตปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ และผักกาดหวาน 
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สถานการณ์ผลผลิตข้าวต่อพ้ืนที่ต่ า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่  
การปนพันธุ์ ท าให้ข้าวสุกแก่ไม่พร้อมกัน การระบาดของแมลงบั่ว สภาวะฝนทิ้งช่วงหรือขาดแคลนน้ าในระยะ
วิกฤติของข้าว พ้ืนที่เพาะปลูกมีความลาดชันท าให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
และพันธุ์ข้าวดั้งเดิมหรือพันธุกรรมข้าวท้องถิ่นสูญหาย แม้ว่าบนพ้ืนที่สูงจะประสบปัญหาดังกล่าว แต่ข้าวบน
พ้ืนที่สูงก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวที่ดี โดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการของข้าว 
ซึ่งสามารถเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านต่างๆ เพ่ือสร้างเป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะของท้องถิ่นที่มูลค่าสูงขึ้น 
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงด าเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวส าหรับชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว  การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ าในแปลง 
นาข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนที่สูง ซึ่งมีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตข้ำวส ำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 
1.1 ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมพันธุ์ท้องถิ่นชั่วที่ 5 (F5) ที่มีลักษณะทนทานแมลงบั่วและไม่ไวต่อ 

ช่วงแสง จ านวน 4 พันธุ์ ไดแ้ก่ บือแม้ว บือวาเจาะ กินบ่เสี้ยง และบือคอ ซึ่งน าไปทดสอบและคัดเลือกลักษณะ 
ไม่ไวต่อช่วงแสงต่อในฤดูนาปรัง พ.ศ.2558 และทดสอบการทนทานแมลงบั่วในฤดูนาปี พ.ศ.2558  

1.2 รวบรวมพันธุ์ข้าวไร่และพันธุ์ข้าวนาบนพ้ืนที่สูงได้ 320 ลักษณะ (พันธุ์) ซึ่งคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องดอย จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ จาก 2 กลุ่ม
วิสาหกิจ คือ ชุมชนข้าวกล้องดอยบ้านวังไผ่ ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 19 คน และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ข้าวกล้องดอยบ้านละเบ้ายา ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 20 คน ดังตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย” 
พ้ืนที่ พันธุ์ข้ำว ชนิดข้ำว คุณสมบัติพิเศษ 

กลุ่มบ้านวังไผ ่
 

เจ้าเปลือกด า 
 

ข้าวเจ้า 
 

ข้ า วกล้ อ งนุ่ ม  มี ก ลิ่ นหอม  เป็ นข้ า วขาวที่ มี 
สารแกมมาออริไชนอลบริเวณผิวเมล็ด 

ก่ าวังไผ ่ ข้าวเหนียว มีสารแอนโทรไชยานินและสารแกมม่าออริไชนอล 
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ข้าวกล้องนุ่มสามารถ
หุงแบบข้าวเจ้าได้ 

กลุ่มบ้านละเบ้ายา เบี้ยวจิกู ๋ ข้าวเจ้า มีธาตุสังกะสี (Zn) สูงถึง 57.13 mg/kg ซึ่งส าคัญ
ต่อการเจริญเติบโต เกี่ยวข้องกับการท างานของ 
เลือด หัวใจ ต่อมลูกหมาก 

1.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวและวิธีการเดิน
ก าจัดต้นพันธุ์ปนใน 3 ระยะการเจริญเติบโต พบว่า วิธีการนี้ท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์  
ลดพันธุ์ปนลงอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตข้าวจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 16-20 
เปอร์เซ็นต ์

1.4 ผลการทดลองชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดหนอนด้วงแก้ว ในพ้ืนที่ปางหินและแม่มะลอ  พบว่า  
การใช้ชีวภัณฑ์ผงสารสกัดหางไหล+หนอนตายหยาก ไม่พบหนอนด้วงแก้วและข้าวที่แสดงลักษณะอาการน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีสตาร์เกิลจี (ตารางที่ 5) 

9. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของข้ำวบนพื้นที่สูง 
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ตำรำงท่ี 5 ผลการทดลองชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดหนอนด้วงแก้ว ในพื้นที่ปางหินและแม่มะลอ 

กรรมวิธ ี
ค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำรเข้ำท ำลำยของหนอนด้วงแก้ว 

ในแต่ละกรรมวิธีของท้ัง 3 แปลง 
กอข้ำวที่แสดงอำกำร (%) หนอนด้วงแก้วที่พบ (%) 

ชุดควบคุม (ไม่มีการใช้สารใดๆ) 13.2 0.7 
ผงสารสกัดหางไหลผสมหนอนตายหยากรองก้นหลมุ  
อัตรา 3 กรัมต่อหลุม 

1.6 0 

ผงก้านใบยาสูบรองก้นหลุม อัตรา 3 กรัมต่อหลุม 3.1 1.2 
ผงไสเ้ดือนฝอยปราบหนอนรองก้นหลุม อัตราใช้ตามค าแนะน า 10 0.9 
สารเคมีชนิดที่เกษตรกรนิยม อัตราใช้ตามค าแนะน า 0.9 0 

2. กำรฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและกำรจัดกำรธำตุอำหำรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ำว 
ระบบการอนุรักษ์และพ้ืนฟูดิน 2 ระบบ คือ ข้าวไร่-ถั่วผี และข้าวนา-ปอเทือง ผลการ

วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดิน พบว่า ดินข้าวนามีความเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 
4.07 - 4.77) ปริมาณอินทรียวัตถุดินในแปลงข้าวนาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก (0.27-4.72 
เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (27.19 – 132.18 ppm) และ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับ 13.2 - 124 ppm ส่วนดินข้าวไร่มีความเสี่ยงต่อการขาดน้ าในช่วงฤดู
ปลูก หากฝนทิ้งช่วงไป ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นกรดจัด (pH 4.63) ปริมาณอินทรียวัตถุสูง (4.31 
เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ ามาก (4.7 ppm) และโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ยู่ในระดับสูงมาก (106.47 ppm)  

การเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวไร่ได้ 20 – 134 เปอร์เซ็นต์ 
เพ่ิมผลผลิตข้าวนา 23 – 102 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ และสามารถสรุปเป็นสูตรปุ๋ยข้าวที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ได ้ 

3. กำรศึกษำวิจัยปริมำณกำรใช้น้ ำในแปลงนำข้ำวด้วยระบบนำน้ ำน้อย  
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับในเทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ิมขึ้น ผลผลิตข้าวจาก

แปลงระบบนาน้ าน้อยและแปลงนาน้ าขัง เท่ากับ 454 และ 445 กก./ไร่ ตามล าดับ อีกท้ังระบบนาน้ าน้อยช่วย
ลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงได้ เช่น โรคกาบใบแห้งและเพลี้ย เป็นต้น  
ปริมาณการใช้น้ าในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้ าน้อยกับระบบนาน้ าขังบนพื้นที่สูง 

ตำรำงท่ี 6 ปริมาณการใช้น้ าในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้ าน้อยกับระบบนาน้ าขังบนพ้ืนที่สูง 

พันธุ์ข้ำว 
ผลผลิตข้ำว (กก.ต่อไร่) ปริมำณกำรใช้น้ ำ (ลบ.ม.ต่อไร่) ลดกำรใช้น้ ำ 

(%) นำน้ ำน้อย นำน้ ำขัง นำน้ ำน้อย นำน้ ำขัง 
สันป่าตอง1 (ไม่ไวต่อช่วงแสง) 628 576 720.6 1,111.5 35.2 
ลิกา (ไวต่อช่วงแสง 980 900 555.5 895.4 38 
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4. กำรใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้ำวท้องถิ่นส ำหรับชุมชนบนที่สูง  
4.1 คัดเลือกสายพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง 2 สายพันธุ์คือ CMU-L2 และ CMU-B2 เพ่ือใช้เป็นพ่อแม่

พันธุ์ในงานทดลองที่ 2 
4.2 พันธุ์ข้าวเบล้อะประชากรที่ 3 และเจ้าเปลือกด าประชากรที่ 1 มีความสม่ าเสมอของลักษณะ

ต่างๆ ภายในประชากรสูงที่สุดและมีค่าคุณภาพการหุงต้มสูง จึงใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์กับพันธุ์ข้าว
ต้านทานบั่วไม่ไวแสงจากงานทดลองที่ 1 ได้ลูกผสมจ านวน 5 ชุด รวมทั้งหมด 50 คู่ผสม จะได้ปลูกขยายพันธุ์
ในฤดูนาปรังเพ่ือสร้างประชากรลูกผสมรวมและปลูกคัดเลือกในฤดูนาปีต่อไป 

4.3 การปลูกแบบข้าวนาสวนให้ปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีสูงกว่าการปลูกในสภาพข้าวไร่ พันธุ์ที่
มีธาตุเหล็กสูงสุดคือ ข้าวก่ าหอม มช รองลงมาคือ ปิอ๊ิซูเปลือกฟาง เจ้าเปลือกด าวังไผ่ น้ ารู และขาวโป่งไคร้ 
และพันธุ์ที่มีธาตุสังกะสีสูงสุดคือพันธุ์ปิอิ๊ซูเปลือกฟาง รองลงมาได้แก่ ก่ าหอม มช น้ ารู ขาวโป่งไคร้และก่ าวังไผ่ 
ส่วนสารแอนโทไซยานินในเมล็ด พบว่า พันธุ์ปิอ๊ิซูและก่ าวังไผ่ปลูกในสภาพข้าวไร่มีค่าแอนโทไซยานินสูงสุด
และสูงมากกว่าการปลูกแบบข้าวนาถึง 2 เท่า  

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ข้าวพันธุ์บือแม้ว บือวาเจาะ กินบ่เสี้ยง ซึ่งผ่านการปรับปรุงให้ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อ 

ช่วงแสงชั่วที่ 5 (F5) ได้น าไปปลูกทดสอบและคัดเลือกลักษณะทนทานแมลงบั่วร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่บ้าน
ห้วยโป่งบ้านเลอตอและบ้านแม่สายนาเลา 

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ข้าวกล้องดอยบ้านวังไผ่” และ “ข้าวกล้องดอยบ้านละเบ้ายา” สามารถสร้าง
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง 3 ผลิตภัณฑ์เป็นเงิน ประมาณ 262,990 บาท 

3. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาในพ้ืนที่โครงการหลวง ขยายผลโครงการหลวง และสปป.ลาว จ านวน  
70 ราย มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี และยอมรับในวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว อายุกล้า
น้อย วิธีก าจัดต้นพันธุ์ปน เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ถึงร้อยละ 90 และผลผลิตจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพท าให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน 16-20% ลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปี พ.ศ. 2558  

4. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงได้น าวิธีการจัดการธาตุอาหารข้าวไร่และข้าวนา
ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 45-55  

5. น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์หัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงให้ทนทานต่อ
แมลงบั่วแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน” ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557 ระหว่างวันที่ 
11-12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

6. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย หัวข้อ “Rice Research and Development in Highland 
Communities” ในการประชุม1st International Conference on Asian Highland Natural Resources 
Management (AsiaHiland) วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ 

7. ตีพิมพ์ผลงานวิจัย หัวข้อ “Improvement of Local Rice Productivity in the Thai Highland Areas” 
ใน Environment and Natural Resources Journal, Volume 12, Number 2, Dec 2014 หน้า 18-23 

8. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที่ 28 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมี
คุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
(พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1) 

 ภำพที่ 29  การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้ าในแปลง
นาข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย 

   

 

 

 
ก) การอบรมผสมปุย๋  ข) การเปรียบเทยีบผลผลิตข้าวไรจ่ากการใส่ปุ๋ยแบบใหม ่

ภำพที่ 30 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว 
 

 

 

 

 

 
ก) ข้าวเจ้าเปลือกด า (วังไผ่)  ข) ข้าวก่ า (วังไผ่)   ค) ข้าวเบี้ยวจิ๊กู๋ (สะเนียน) 

ภำพที่ 31 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนที่สูง 
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ไก่กระดูกด าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงนิยมเลี้ยง เนื่องจากเลี้ยงง่ายและใช้ในพิธีกรรม
ตามความเชื่อต่างๆ จากข้อมูลด้านโภชนาการ พบว่า ไก่กระดูกด ามีโปรตีนสูง (24.4 กรัม/เนื้อ 100 กรัม) แต่ 
มีไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวต่ า และมีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวอยู่สูง เมื่อเทียบ
กับไก่พ้ืนบ้านไทย ไก่เบรส และไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Jaturasitha และคณะ, 2008 ) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ 
ไก่กระดูกด ามีราคาสูงกว่าไก่พ้ืนเมืองชนิดอ่ืน 60-80 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเกษตรกรยังมีการเลี้ยง
แบบปล่อย ซึ่งท าให้ไก่กระดูกด าเกิดการผสมข้ามกับไก่สายพันธุ์อ่ืนๆ ท าให้ลักษณะประจ าพันธุ์บางอย่างหายไป 
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกไก่กระดูกด าที่มีลักษณะดีตรงตามสายพันธุ์ และตรงกับ
ความต้องการของตลาด สามารถใช้ในการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงต่อไป ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

การรวบรวมสายพันธุ์ไก่กระดูกด าในพ้ืนที่โครงการหลวง และพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง ที่มีลักษณะ
ตรงตามสายพันธุ์สังเกตจากลักษณะภายนอก มีสีด าตลอดทั้งตัว เช่น ปาก แข้ง ขา ขน เป็นต้น แล้วแบ่งสาย
การผสมแต่ละสายพันธุ์ จ านวน 8 สายพันธุ์ (ตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 5 ตัว) ได้ผลการผลิตพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1 
น้ าหนักตัวพ่อพันธุ์เฉลี่ย 2.12-2.63 กิโลกรัม น้ าหนักตัวแม่พันธุ์ 1.50-1.82 กิโลกรัม อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกอยู่
ที่ 184-186 วัน เปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อ 80.95-90.38 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักออก 80.95-90.38 เปอร์เซ็นต์ 
น้ าหนักลูกแรกเกิดอยู่ที่ 29.93-33.21 กรัม เมื่อทดสอบสมรรถนะการผลิต พบว่า ไก่กระดูกด าที่เลี้ยงที่สถานีฯ 
ปางดะ มีน้ าหนักตัวสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า และศูนย์ฯ ขุนวาง ตามล าดับ อัตรา
แลกน้ าหนักหรือ FCR ของไก่ที่เลี้ยง ณ ศูนย์ฯ ขุนวาง มีค่าดีที่สุด รองลงมา คือ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า 
และสถานีฯ ปางดะ (3.55, 3.80 และ 4.92 ตามล าดับ) อัตราการตายของไก่ที่เลี้ยงที่สถานีฯ ปางดะ มีค่าต่ าสุด 
รองลงมา คือ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า และศูนย์ฯ ขุนวาง (10.00, 11.45 และ 12.75 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ) การเน้นเรื่องอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มที่ดีควบคู่กันจะช่วยให้สมรรถภาพการผลิตของไก่
กระดูกด าในแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้  

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ได้ไก่กระดูกด าในรุ่นที่ 1 เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบสมรรถนะการผลิตไก่กระดูกด ารุ่นที่ 2 ต่อไป 
2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

   

 

   
ภำพที่ 32  ลูกไก่กระดูกด าท่ีเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ 

ที่รวบรวมจากท่ีสูงต่างๆ 
 ภำพที ่33 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์รุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว 

10. โครงกำรวิจัยกำรคัดเลือกและปรับปรุงสำยพันธุ์ไก่กระดูกด ำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทำงเลือกใหม่ 
บนพื้นที่สูง 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
31 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการงานวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง
ปัจจุบันเพ่ือวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์ให้สามารถปลูกเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด าเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยี 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ มีผลการด าเนินงาน
สรุปไดด้ังนี้ 

1. กำรพัฒนำพันธุ์และเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์
เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 (M3) พบว่า พันธุ์ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพ่ิมขึ้นเป็น 20.6, 
19.1, 19.9 และ 22.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนการคัดเลือกประชากรเฮมพ์เพ่ือผลิตน้ ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1 
พบว่า พันธุ์ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์น้ ามันในเมล็ด 26.65, 27.12, 23.09 และ 27.79 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเฮมพ์ที่มี THC ต่ า สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์
หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายส าหรับการเพาะปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุมได้  

2. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะปลูกและกำรปฏิบัติรักษำเฮมพ์  พบว่า พันธุ์ RPF3 
เหมาะสมกับการปลูกที่พ้ืนที่ที่ความสูง 300 และ 1,200 MSL โดยที่ระดับความสูง 1,200 MSL การปลูกแบบ 
10 แถว 2 แถว และ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 10-15 เซนติเมตร ให้ผลผลิตต้นสดมากที่สุด นอกจากนี้
การใช้ชีวภัณฑ์ GAR1 และเชื้อราไตโครเดอร์ม่าคลุกเมล็ดก่อนปลูก สามารถช่วยลดการเกิดโรคโคนเน่าได้ ส่วน
การพ่นเอทธิฟอนในอัตราส่วน 5 ml./น้ า 1 L. สามารถท าให้ใบร่วง 70 เปอร์เซ็นต์ (4 วันหลังพ่น) โดยไม่มีผล
ต่อผลผลิตของเฮมพ์ ซึ่งสามารถลดแรงงานเก็บเกี่ยวริดใบจาก 15 คน/ไร่ เหลือเพียง 5 คน/ไร่  

3. กำรวิจัยและส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดเฮมพ์ภำยใต้ระบบกำรควบคุม พบว่า การส่งเสริม
การปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพ้ืนที่น าร่อง อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก สามารถด าเนินการได้จริง และ
ไม่พบพืชเสพติดชนิดอ่ืนปนในแปลงปลูกเฮมพ์ เกษตรกรมีเส้นด้ายเฮมพ์ส าหรับใช้สอยในครัวเรือน 5 ชุมชน 
และมีรายได้จากการผลิตเฮมพ์เชิงพาณิชย์ 36 ราย คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านบาท  

4. กำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยและพัฒนำเฮมพ์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และภาคเอกชน 7 ราย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) บริษัท ไทยน าโชคเท็กซ์ไทล์ จ ากัด บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จ ากัด บริษัท  
ตนานุวัฒน์ จ ากัด ศูนย์กระดาษสาจินนาลักษณ์ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จ ากัด และ หจก.นรอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัยและส่งเสริม รวมทั้ง
ผลักดันการแก้ไขกฎกระทรวง เพ่ือให้สามารถเพาะปลูกเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันได้เสนอ
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตปลูกเฮมพ์ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว 

5. กำรวิจัยและพัฒนำเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม การประเมินสายพันธุ์ดีเด่นของเฮมพ์รุ่น S2 จ านวน 1,049 
สายพันธุ์ พบว่า ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เส้นใยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.57 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี  
79 สายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และมี 76 สายพันธุ์ที่ปริมาณ THC ต่ ากว่า 0.3 
เปอร์เซ็นต ์ซึ่งจากการพัฒนาเฮมพ์รุ่น S2 จะต้องท าการผสมพันธุ์ระหว่างพ่ีน้องในตระกูลเดียวกันอีก 4-5 ครั้ง 
จนกว่าจะได้สายพันธุ์แท้ (inbred line) เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ ส าหรับน าไปพัฒนาเป็น 
พันธุ์ลูกผสม (Hybrid variety) หรือพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic variety) หรือพันธุ์รวม (Composite 
Variety) ส าหรับน าไปปลูกขยายเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป 

11. โครงกำรวิจัยและพัฒนำกำรเพำะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเฮมพ์ 
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6. กำรวิจัยและทดสอบยืนยันสำยพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล
เพ่ือบ่งบอกเพศในเฮมพ์ โดยศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลทั้งหมด 60 เครื่องหมายโมเลกุล พบโครงหมายโมเลกุล
ที่ใช้จ าแนกเพศเฮมพ์โดยจ าแนกต้นเพศผู้ออกจากเพศเมียได้จ านวน 2 เครื่องหมาย ได้แก่ เครื่องหมายโมเลกุล 
106 และ 112 ซึ่งเป็นเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) โดยมี
ความแม่นย าในการจ าแนกประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และจากการทบทวนวรรณกรรมนานาชาติ ได้น า
เครื่องหมายโมเลกุลที่มีรายงานว่าสามารถใช้จ าแนกเพศในเฮมพ์พันธุ์ต่างประเทศ มาศึกษาเพ่ิมเติมอีก จ านวน 
5 เครื่องหมายโมเลกุล ผลการทดสอบพบเพียง 1 เครื่องหมายโมเลกุล ได้แก่ MADS1 เท่านั้นที่สามารถจ าแนก
เฮมพ์เพศผู้ออกจากต้นเพศเมียได้ โดยมีความแม่นย าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 

การศึกษาความสัมพันธ์และจ าแนกสายพันธุ์เฮมพ์พันธุ์ขึ้นทะเบียน 4 พันธุ์ โดยการสร้างลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR (Simple Sequence Repeat) จ านวน 30 เครื่องหมายโมเลกุล 
พบเพียง 10 เครื่องหมายโมเลกุลเท่านั้นที่สามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม (Cluster analysis) พบว่า เฮมพ์พันธุ์รับรองทั้ง 4 สายพันธุ์ 
คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากพันธุ์เริ่มต้นที่น ามาปรับปรุงอาจมีฐานพันธุกรรมที่ค่อนข้างแคบ มีพันธุกรรมที่เหมือนกัน 

7. กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพจำกเฮมพ์ พบว่า การผสมคอมโพสิตที่ดีที่สุด คือ 
การใช้เทอร์โมพลาสติกรีไซเคิลกับเส้นใยเฮมพ์สัดส่วน 70:30 ท าให้ได้วัสดุคอมโพสิตที่ให้ค่าความเค้นสูงสุด 
(34.01±0.9 Mpa) และความต้านแรงดัดโค้งใกล้เคียงพอลิโพรไพลีนบริสุทธิ์ โดยมีค่ามอดุลัสดัดยืดหยุ่น
(2296.84±145.13 Mpa) และมอดุลัสดัดโค้งสูงสุด (47.87±3.98 Mpa) มากกว่าพอลิโพรไพลีนบริสุทธิ์และ
พบว่าสมบัติทางความร้อนจะลดลง เมื่อมีปริมาณเส้นใยจากแกนเฮมพ์ในคอมโพสิตเพ่ิมขึ้น และเมื่อใช้สารคู่
ควบ ส่งผลท าให้อุณหภูมิเริ่มสลายตัวลดลง และพบว่าคอมโพสิตในทุกๆ สภาวะมีอุณหภูมิก่อนเริ่มสลายตัว
ของคอมโพสิตมากกว่า 250 C ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิในการผลิตคอมโพสิต 190 C แสดงว่าเส้นใยจาก
แกนเฮมพ์สามารถทนต่ออุณหภูมิในกระบวนการผลิตได้และค่าของคุณสมบัติเชิงกลมีค่าอยู่ในเกณฑ์ ตาม
มาตรฐาน ASTM D6662 Standard Specification for Polyolefin-Based Plastic Lumber Decking Boards 

8. กำรวิจัยและพัฒนำบ้ำนที่สร้ำงด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนผสมที่เหมาะสมใน
การเติมแกนตน้เฮมพ์ชนิดบดย่อยเข้าไปในคอนกรีต ซึ่งมีค่าสูงสุดที่ การบ่ม 28 วัน ด้วยอัตราส่วนผสมที่ 0.10 
wt% ซึ่งพบว่ามีค่าความต้านทานแรงอัด, ค่าก าลังแรงดึงแยก และค่ามอดุลัสของยังที่สูงที่สุดที่ 39.92, 3.92 
และ 11.58 MPa ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตมาตรฐานถึง 17.51 1.97 และ 4.45 MPa ตามล าดับ แต่ใน
มุมมองของการใช้ทดแทนเหล็กเส้นนั้น เฮมพ์ยังคงมีจุดเสียในด้านของความยืดหยุ่นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ  
ความแข็งแรงในการน าเอาไปเป็นโครงสร้าง หรือพ้ืนส าเร็จรูป ซึ่งหากจะน าไปใช้ทดแทนเหล็กเส้นได้นั้น ควรมี
การปรับปรุงคุณสมบัติในด้านความยืดหยุ่นของการเสริมแรงด้วยเฮมพ์ก่อนการน าไปใช้งาน ส่วนในด้านของ
การยึดเกาะระหว่างแกนต้นเฮมพ์กับคอนกรีตพบว่ามีค่าการยึดเกาะที่ในระดับ 1.49-2.84 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค่า
สูงที่สุดในแกนต้นเฮมพ์ที่มีเปลือกบริเวณโคนล าต้นที่อายุการบ่มคอนกรีต 28 วัน อีกทั้งมีค่าต้านทานแรงดึง
สูงสุดอยู่ที่ 152 กก./ตร.ซม. ส าหรับล าต้นเฮมพ์ชนิดมีเปลือก และยังสามารถแปรรูปการใช้งานแกนต้นเฮมพ์
มาเป็นแผ่นเฮมพ์เพ่ือการใช้งานซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการบวมน้ า และมีค่าความต้นทานการดัดงออยู่ในระดับ
เดียวกับแผ่นไม้ MDF ในท้องตลาด ยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยนี้ยังได้ท าการออกแบบบ้านต้นแบบเฮมพ์ ที่ใช้
ส่วนผสมจากเฮมพ์ ทั้งในรูปของเปลือกแกน และแกนที่ผ่านการย่อย และด าเนินการสร้างบ้านต้นแบบที่มี
ส่วนผสมของเฮมพ์เพ่ือเป็นแนวทาง และการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเฮมพ์ในบริเวณพ้ืนที่ของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์  
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ได้เมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ที่มีปริมาณ THC ต่ า และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพ่ิมสูงขึ้นจาก 17.5-19.8 

เปอร์เซ็นต์ เป็น 19.1-22.9 เปอร์เซ็นต ์ส าหรับใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่นต่อไป 
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ THC ต่ า ลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพสูง ส าหรับการส่งเสริม 

การปลูกเฮมพ์ของเกษตรกร ส าหรับใช้สอยในครัวเรือน 5 ชุมชน และส าหรับการผลิตเฮมพ์เชิงพาณิชย์  
36 ราย พ้ืนที่ 100 ไร่ สร้างรายได้แก่เกษตรกรมูลค่า 2,000,000 บาท  

3. เกษตรกรสามารถใช้พันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยเฉพาะพ้ืนที่น าร่อง  
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์ เลือกใช้เฮมพ์พันธุ์ RPF3 สามารถให้ผลผลิตสูงสุด 

4. เกษตรกรมีระยะการปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสมกับการลอกเปลือกด้วยเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ 

5. เกษตรกรสามารถพ่นสารเอธิฟอนเพ่ือให้ใบร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งสามารถลดต้นทุนในการริดใบเฮมพ์ 
6. ได้ระบบและกลไกการควบคุมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมที่ท าให้เกษตรกรสามารถปลูก

เฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบควบคุม 
7. เกษตรกรสามารถใช้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือก เพ่ือทดแทนพืชเดิม 
8. ข้อมูลการศึกษาวิจัยและน าร่องส่งเสริมการผลิตเฮมพ์ สนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ปัจจุบันร่าง

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
9. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

ตำรำงที่ 7 แสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และการคัดเลือกประชากร
เฮมพ์เพ่ือผลิตน้ ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1 

พันธุ์ %เส้นใย (รุ่นที่ 3) %น้ ำมันในเมล็ด (รุ่นที่ 1) 
RPF1 20.6 26.65 
RPF2 19.1 27.12 
RPF3 19.9 23.09 
RPF4 22.8 27.79 

ตำรำงท่ี 8 แสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557 

พันธุ์ 
เมล็ดพันธุ์คัด

(Breeder seed) 
เมล็ดพันธุ์หลัก 

(Foundation seed) 
เมล็ดพันธุ์ขยำย 

(Extension seed) 
RPF1 1.5 34 665.6 
RPF2 1.6 120 580 
RPF3 4.5 65 392.2 
RPF4 2 119 - 

รวม (กก.) 9.7 338 1,637.8 
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ตำรำงท่ี 9 แสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ 
ระดับควำมสูง (MSL) พันธุ์เหมำะสม ระยะปลูกที่เหมำะสม 

1,200 RPF3 1 แถว (ต้องทดสอบซ้ า) 
900 RPF3 และ RPF4 10 แถว 
600 RPF1 5 แถว (ยังไม่มีการทดสอบที่ 10 แถว) 
300 RPF3 และ RPF2 - 
200 RPF4 และ RPF3 - 

 

 

ภำพที่ 34 ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ 
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มูลนิธิโครงการหลวงมีการส่งเสริมการผลิตปทุมมาให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ โครงการ 
ขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด อย่างไรก็ตาม การผลิตปทุมมาให้ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยปัจจัย 
หลายอย่าง เช่น การเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ช่วงระยะเวลาการปลูกทั้งในฤดูและนอกฤดูกาล 
สภาพพ้ืนที่ และการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกร ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ 
ปทุมมา การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มทุนของการผลิต 
ปทุมมา รวมไปถึงการศึกษาวิธีเพ่ิมปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรมีผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด ซึ่งมี
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรศึกษำต้นทุน ผลตอบแทน และควำมคุ้มทุนของกำรผลิตปทุมมำ โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงและผู้ประกอบการภาคเอกชน 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 1) ปลูกปทุมมานอกฤดูเพ่ือจ าหน่ายหัวพันธุ์ 2) ปลูกปทุม
มานอกฤดูเพ่ือจ าหน่ายดอก 3) ปลูกปทุมมาในฤดูเพ่ือจ าหน่ายหัวพันธุ์ และ 4) ปลูกปทุมมาในฤดูเพ่ือจ าหน่าย
ดอก ผลการศึกษา พบว่า ทุกกรณีมีความเป็นไปได้ในการลงทุน มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
เกษตรกรสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ า โดยกรณีปลูกปทุมมาในฤดูเพ่ือ
จ าหน่ายหัวพันธุ์ มีรายได้และก าไรสูงที่สุด คือ รายได้  98,972.50 บาท/ไร่/ปี ต้นทุนคงที่ 5,000 บาท/ไร่/ปี 
ต้นทุนผันแปร 62,157.80 บาท/ไร่/ปี ก าไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 57,354.70 บาท/ไร่/ปี ก าไรกรณีจ้างแรงงาน
ทั้งหมด 36,814.70 บาท/ไร่/ปี การคิดก าไรคิดเฉพาะรายได้ลบต้นทุนผันแปร ในด้านการตลาดประเทศไทย
ส่งหัวพันธุ์ปทุมมาไปจ าหน่ายต่างประเทศมากถึง 75 ประเทศ 5 ล าดับแรก คือ เยอรมัน ญี่ปุ่น อเมริกา  
เบลเยี่ยม อิตาลี มียอดส่งออกหัวพันธุ์ และต้นดอกปทุมมารวมแล้วมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี เฉพาะที่มี
ใบรับรองสุขอนามัยพืช ส าหรับตลาดในประเทศ  มีบริษัทเอกชน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพ่อค้าอ าเภอ  
ภูเรือ จังหวัดเลย รับซื้อปีละไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

2. กำรศึกษำวิธี เพิ่มปริมำณหัวพันธุ์ปทุมมำพันธุ์ เชียงใหม่พิงค์และพันธุ์สวีทเลดี้  พบว่า  
ในการปลูกนอกฤดูที่ระดับความสูง 300 MSL ปทุมมาทั้ง 2 พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกและให้ดอกที่มี
คุณภาพดีกว่าที่ระดับความสูง 1,200 MSL แต่ที่ระดับความสูง 1,200 MSL ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ให้
จ านวนหน่อต่อกอที่มากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณหัวพันธุ์ที่มากกว่า ส่วนปทุมมาพันธุ์สวีทเลดี้ จ านวน
หน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างกันเมื่อปลูกท่ีระดับความสูงต่างกัน  

3. กำรปลูกกระเจียวพันธุ์ลัดดำวัลย์และพันธุ์ RT ‘Golden Reign’ พบว่า การปลูกนอกฤดู 
ที่ระดับความสูง 300 MSL กระเจียวทั้ง 2 พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกและให้ดอกที่มีคุณภาพดีกว่าที่ระดับ
ความสูง 1,200 MSL แต่ที่ระดับความสูง 1,200 MSL กระเจียวพันธุ์ RT ‘Golden Reign’ ให้จ านวนหน่อ 
ต่อกอที่มากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณหัวพันธุ์ที่มากกว่าเมื่อเก็บเกี่ยว ส่วนกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์ 
จ านวนหน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างกันเมื่อปลูกท่ีระดับความสูงต่างกัน 

12. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของปทุมมำ 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. เกษตรกรมีแนวทางในการปลูกปทุมมาแบบนอกฤดูที่สามารถส่งเสริมแก่เกษตรกรบน พ้ืนที่สูง 

ในการผลิตหัวพันธุ์ส าหรับจ าหน่าย อีกทั้งทราบต้นทุนและความคุ้มทุนในการปลูกซึ่งท าให้มีแนวทางในการลด
ต้นทุนการผลิตได้ 

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

 

 

   

 

 
ก) กระเจียวพันธุ ์RT ‘Golden Reign’  ข) กระเจียวพันธุ์ลดัดาวลัย ์  ค) การสัมภาษณเ์กษตรกรที่ปลูก 

ปทุมมาในพื้นทีโ่ครงการขยายผล
โครงการหลวง 

ภำพที่ 35 การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพปทุมมาและกระเจียว 
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พ้ืนที่สูงภายใต้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีหลายพ้ืนที่ที่

ปลูกมะม่วงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรมากกว่า 230 ราย แต่มีรายได้จาก
การจ าหน่ายมะม่วงน้อย เนื่องจากพันธุ์มะม่วงที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูปมากกว่า
การบริโภคสด ซึ่งจ าหน่ายได้ในราคาต่ า ได้แก่ มะม่วงแก้ว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความ
ต้องการของตลาดมะม่วงแปรรูป และ 2) เพ่ือศึกษาและคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพ้ืนที่สูงส าหรับการแปรรูป 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดมะม่วงแปรรูป ในปัจจุบันมีความต้องการของตลาดมะม่วงแปร
รูปจ านวนมาก ในภาคเหนือตอนบนมีแหล่งปลูกมะม่วงที่ส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และน่าน มี
พันธุ์มะม่วงที่ส าคัญ คือ มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ น้ าดอกไม้ มหาชนก แก้ว และเขียวมรกต มีราคาขายส่ง ณ 
ตลาดไท ตั้งแต่ 3-30 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ คุณภาพและช่วงเวลา จากการศึกษาความต้องการของ
ตลาดมะม่วงส าหรับการแปรรูปเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 10 ราย มีความต้องการ
มะม่วงส าหรับการแปรรูปรวมมากกว่า 300 ตันต่อปี โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์แก้วและโชคอนันต์ เนื่องจากมี
รสชาติอร่อยเป็นที่พอใจของผู้บริโภค ราคามะม่วงที่โรงงานส่วนใหญ่รับซื้อ คือ 5-10 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของมะม่วง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการค้าส่ง พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเป็น
โรค สาเหตุเกิดจากเกษตรกรไม่มีการจัดการสวนท าให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและจ าหน่ายได้ราคาต่ า คือ 2-4 
บาท/กิโลกรัม ส าหรับช่องทางจ าหน่าย แหล่งรวบรวมรับซื้อมะม่วงเพ่ือแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บ้าน
ทุ่งหลุก (อ าเภอเชียงดาว) บ้านทับเดื่อ (อ าเภอแม่แตง) บ้านแคว (อ าเภอสารภี) และโรงงานเกรียงไกรผลไม้ 
(อ าเภอแม่ริม) ส่วนแหล่งรวบรวมในจังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านป่าคา (อ าเภอเมือง) บ้านเมืองจัง (อ าเภอภูเพียง) 
บ้านน้ าปั้วและบ้านตื้ด (อ าเภอเวียงสา) บ้านป่ากลาง (อ าเภอปัว) 

2. กำรศึกษำเพื่อคัดพันธุ์มะม่วงส ำหรับกำรแปรรูป เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลผลิตมะม่วงพันธุ์แก้ว 
พบว่า มะม่วงแก้วจากพ้ืนที่ห้วยเป้าและปางแดงในมีน้ าหนักผลเฉลี่ยและขนาดผลมากที่สุด (248.34 และ 
246.67 กรัม ตามล าดับ) ซึ่งมากกว่าผลมะม่วงในพ้ืนที่โป่งค าและแม่จริม (209.02 และ 128.06 กรัม 
ตามล าดับ) โดยมีต้นมะม่วงที่มีคุณภาพที่ดีในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ ปางแดงใน คือ PDN01-1 รองลงมา คือ 
PDN04-1 และ PDN01-2 ห้วยเป้า คือ HP06-1 HP06-2 HP01-1 และ HP03-3 โป่งค า คือ PK-K02-2 PK-
K04-2 และ PK03-1 และแม่จริม คือ MJR03-1 โดยต้นที่คัดเลือกนั้นมีน้ าหนักผลและขนาดของผลมากท่ีสุด  

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

2. เนื่องจากเป็นด าเนินโครงการวิจัยเป็นปีแรก จึงต้องมีการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือคัดเลือกต้น เก็บข้อมูล
เรื่องคุณภาพผลผลิตและคุณภาพในการแปรรูปของแต่ละต้นต่อไป 

 

 

 

 

 
ภำพที ่36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปผลไม้และจุดซื้อมะม่วงในจังหวัดน่านและเชียงใหม ่

13. โครงกำรศึกษำคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงส ำหรับกำรแปรรูป 
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การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตหวายตัดหน่อและเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพหวาย 
ใช้เส้น ตลอดจนการสนับสนุนทักษะเกษตรกรในการแปรรูปหวายให้มีคุณภาพ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 
ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า โดยมีขั้นตอนการผลิตและแปรรูปที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ วิธีการเขตกรรมการปลูกหวายเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว และแปรรูปหวายที่เหมาะสม ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กำรส ำรวจและรวบรวมชนิดหวำยในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งค ำ พบหวาย 
 5 ชนิด ปางแดงใน พบหวาย 5 ชนิด และแปลงรวบรวมหวายพันธุ์พ้ืนเมืองของโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดน่าน พบหวาย 8 ชนิด  

2. กำรศึกษำวิธีกำรปลูกและกำรจัดกำรที่เหมำะสมส ำหรับหวำยตัดหน่อ โดยนิยมปลูกในพ้ืนที่ 
โล่งแจ้ง และไม่ต้องมีต้นไม้อิงอาศัย ระยะปลูกของหวายฝาดและหวายหนามขาวที่ให้ผลตอบแทนและมี
แนวโน้มในการแตกหน่อสูงสุด คือ 0.75 x 1.5 เมตร แต่ต้องมีการตัดแต่งใบและยอดหวายอยู่เสมอ โดย 
การตัดสาง 2-3 ล า/กอ  

3. กำรศึกษำกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภำพเส้นหวำย พบว่า การเก็บรักษาหวาย
หลังจากการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การผึ่งแดด ล้างและขัดด้วยทรายขาวกับเปลือกมะพร้าว จากนั้นอบด้วยซัลเฟอร์ - 
ไดออกไซด์ และต้มในน้ ามันดีเซลผสมน้ ามันมะพร้าว  

4. กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรผลิตและกำรตลำดของหวำย ประกอบด้วย  
4.1 การส ารวจและวิเคราะห์ระบบตลาดหวายจากคนกลางทางการตลาดในระดับต่างๆ  พบว่า 

พ่อค้า/แม่ค้าคนกลาง มีความต้องการหวายเพื่อน าไปจ าหน่ายในลักษณะที่แตกต่างกัน รวมทั้งลักษณะการซื้อก็
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรับซื้อ ส่วนใหญ่มีความต้องการรับซื้อหวายตัดหน่อและไม่จ ากัด
ปริมาณ  

4.2 การค้าหวาย จากข้อมูลการค้าหวายส าหรับถักสาน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกหวายของ
ไทยมีเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 - 2556 มีปริมาณการส่งออกหวาย
ส าหรับถักสานน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการน าเข้า ส่วนตลาดส่งออกหวายส าหรับถักสานที่ส าคัญของไทย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สิงคโปร์ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา  

4.3 การแปรรูปหวาย หวายมีการน ามาใช้ประโยชน์ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ หวายตัดหน่อ ใช้ยอด
หวายส าหรับน ามาประกอบอาหาร แปรรูปเป็นยอดหวายในน้ าเกลือและยอดหวายอบแห้ง และหวายใช้เส้น /
ล าหวาย น ามาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์หวายที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผล

โครงการหลวง 
2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

 

14. โครงกำรวิจัยและพัฒนำหวำยเพื่อสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 
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ภำพที่ 37  ลักษณะการแตกหน่อของหวายฝาดและหวายหนามขาว (2 เดือนหลังตัดสาง) 

 

      

ภำพที่ 38 เฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านสะปัน อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนงำน 2 

แผนงำนวิจัยดำ้นกำรฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม 
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เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพ่ือศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟู
แหล่งอาหารของชุมชนตามแนวพระราชด าริธนาคารอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น  
บนพ้ืนที่สูง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนา 
ต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมี
การด าเนินงานวิจัยด้านสังคมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 12 โครงการหลัก 34 โครงการย่อย งบประมาณรวม 
33,791,000 บาท ผลการด าเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่โครงการหลวงให้เป็นต้นแบบของ
การพัฒนาที่อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ชุมชนป่าเมี่ยง (ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง) (2) ชุมชนที่ท านาข้าวเป็นหลัก (ศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและทุ่งเริง) 
และ (3) ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิ่น (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ) โดยอาศัยหลักการด าเนินงาน 
ตามแนวทางโครงการหลวง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด าริ 
เป็นแนวทางการด าเนินงาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สรุปผล 
การด าเนินงาน ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างชุมชนและ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละ
รูปแบบภูมิสังคม และเมื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนน าร่องของโครงการวิจัย โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณลักษณะของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง พบว่า ชุมชนน าร่องในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงและพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงทั้ง 3 รูปแบบภูมิสังคม (ตารางที่ 10) มีผล 
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนจากการส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง แม่แฮ ทุ่งเริง และ  
แม่ลาน้อย รวมทั้งโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ซึ่งได้ด าเนินงานร่วมกับคณะท างานของแต่ละ
พ้ืนที่อยู่ในระดับดี (ตารางที่ 11) โดยเฉพาะผลจากการส่งเสริมด้านอาชีพด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บน
พ้ืนฐานองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมของโครงการหลวง ท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ เป็นชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด สมาชิกในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และมีระดับการศึกษา
เฉลี่ยที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับวิถีชีวิตจากชุมชนที่มีระบบเกษตรกรรมเพ่ือ 
การยังชีพมาเป็นระบบเกษตรเพ่ือการพาณิชย์ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
อนาคตได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันแต่ละชุมชนจะมีการรวมกลุ่มทั้งทางด้านอาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่จาก
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการจัดเวทีชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การรวมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละ

แผนงำนวิจัยด้ำนกำรฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมติิด้ำนสังคม 

1. โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบโครงกำรหลวงเพื่อให้คนอยู่อำศัยร่วมกับป่ำไม้ได้
อย่ำงย่ังยืน 
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ชุมชนยังขาดกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนในด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ในแต่ละชุมชนมีแนวทางปฏิบัติเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การจัดท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า และการ
ปลูกเสริมและฟ้ืนฟูป่า แต่อย่างไรก็ตามชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการเก็บข้อมูลเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้าน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จากผลการประเมินพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้สามารถ
ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมได้ดังแสดงในตารางที่ 12 และสรุปผลการทดสอบกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานวิจัย
และพัฒนาของชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที ่แสดงดังตารางที่ 13 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. น าข้อมูลการวิเคราะห์ของโครงการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับวางแผนการด าเนินงานวิจัย

และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area based research) ของชุมชนในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม 
2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

ตำรำงท่ี 10 ชุมชนน าร่องการด าเนินงาน 5 พ้ืนที่ ภายใต้ภูมิสังคม 3 รูปแบบ 
ภูมิสังคม ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง ชนเผ่ำ ชุมชนน ำร่อง 

ภูมิสังคมป่าเมีย่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง คนพ้ืนเมือง บ้านปางบง หมู่ที่ 1  
ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเกด็  
จ.เชียงใหม ่

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ คนพ้ืนเมือง บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9  
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม ่

ภูมิสังคมทีม่ีการท านาข้าว
เป็นหลัก 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแมล่านอ้ย  
(นาขั้นบันได) 

ลั๊วะ บ้านดง หมู่ที่ 5  
ต.ห้วยห้อม อ.แมล่าน้อย 
จ.แม่ฮ่องสอน 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง  
(นาพ้ืนท่ีราบ) 

คนพ้ืนเมือง บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6  
ต.บ้านปง อ.หางดง  
จ.เชียงใหม ่

ภูมิสังคมทีม่ีฐาน 
จากการปลูกฝิ่น 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ กะเหรี่ยง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 
(หย่อมบ้านป่าเกี๊ยะน้อย)  
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม ่

 

    
ชุมชนบ้านปางบง หย่อมบ้านป่าเกีย๊ะน้อย ชุมชนบ้านดง ชุมชนบ้านแม่ขนิลเหนือ 

คนพ้ืนเมือง ชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าละว้า คนพ้ืนเมือง 
ภำพที่ 39 ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนน าร่องการพัฒนาต้นแบบโครงการหลวง 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ตำรำงที ่11 การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนน าร่องของโครงการวิจัยตามคุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม 

คุณสมบัติพึงประสงคข์องชุมชนต้นแบบโครงกำรหลวง 

สถำนภำพกำรด ำเนินงำนพัฒนำในปัจจุบันของชุมชนน ำร่องของโครงกำรวิจยั 
ป่ำเมีย่ง ฐำนจำกฝ่ิน นำข้ำวเป็นหลัก ป่ำเมีย่ง 

ศ.ป่ำเมี่ยง ศ.แม่แฮ ศ.ทุ่งเริง ศ.แม่ลำน้อย ขยำยผลฯ ปำงมะโอ 
บ.ปำงบง บ.ห้วยขมิ้น บ.แมข่นิลเหนือ บ.ดง บ.ปำงมะโอ** 

1. การพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง 
1.1 หลักการส ารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน - มีการก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินที่ชัดเจน 2 2 2 2 2 

- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่ 3 2 2 3 3 
1.2 หลักการปลกูป่าในพื้นที่ที่ควรเป็นป่า  -  มีกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  3 2 2 2 3 
1.3 หลักการท าการเกษตรภายใต้ระบบการ

อนุรักษ์ดินและน้ า 
-  มีระบบการจัดการพื้นที่การเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการอนุรกัษ์ดิน

และน้ า 
3 2 2 3 3 

1.4 หลักการปลกูพืชและเลีย้งสัตว์บนพื้นฐาน
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

-  มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  3 3 3 3 2 
-  มีระบบการจัดการผลผลิตที่มีประสิทธภิาพ  2 2 2 2 1 
-  มีระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต  2 2 2 2 1 
-  มีระบบการจัดการการขนส่งและการตลาด 2 3 2 2 1 

1.5 หลักการชว่ยชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ -  การส่งเสริมอาชีพ  3 3 3 3 2 
-  การพัฒนาดา้นการศึกษา  2 2 2 2 2 
-  การพัฒนาดา้นสาธารณสุข  2 2 2 2 2 
-  ชุมชนปลอดยาเสพติด 3 3 3 3 3 
-  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  2 2 2 2 2 
-  ชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเองที่ดี 2 2 2 2 2 

2. การประยกุต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก 2 2 2 2 2 
- ชุมชนสามารถปรับตัวเพือ่รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้  
2 2 2 2 2 

- ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองไว้ได้ 2 2 2 2 2 
3. การประยกุต์ใช้แนวพระราชด าริธนาคารอาหาร

ชุมชน (Food bank) 
- การรวบรวมองค์ความรู้และภูมปิัญญาเกี่ยวกับพืชทอ้งถิ่น 1* 1* 1* 1* 3 
- รวบรวมข้อมูลรายได้จากพืชท้องถิ่น 1* 0 0 0 0 
- โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น 1* 0 0 0 3 
- กิจกรรมปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าและชุมชน 1* 1* 1* 0 3 

4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน - มีกระบวนการท างานอย่างมีส่วนรว่ม 2 2 2 2 2 
- มีรูปแบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 2 2 2 2 2 

หมำยเหต ุ  ** เร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน)  0 ยังไม่มีการด าเนินงาน 
  1 ด าเนินการแล้วแต่มีปัญหาหรืออุปสรรคจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง  1* เร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และจ าเป็นต้องติดตามผลการด าเนินงานต่อไป 
  2 ด าเนินการแล้วและมีผลการด าเนินงานที่ดีควรเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป  3 ด าเนินการแล้วและมีผลการด าเนินงานที่ดีจนสามารถเป็นแบบอยา่งให้กับชุมชนอื่นได้ 
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ตำรำงที ่12  แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม 

เป้ำหมำยรวม เป้ำหมำยแต่ละด้ำน 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนแต่ละสภำพภูมิสังคม 

ป่ำเมี่ยง ฝ่ิน นำข้ำว 
โครงการหลวงเป็นต้นแบบ
ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง
ยั่งยืน 

1. เศรษฐกิจมั่นคง  
- ชุมชนมีรายได้พอเพียงจากการประกอบ

อาชีพบนฐานความรู้ 
- ชุมชนมีอาหารหลักส าหรับบริโภคเพียงพอ

ตลอดทั้งปี  

1. การปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน (เพิ่ม
รายได้และลดต้นทุน) 

2. พืชทางเลือกที่สามารถปลูก/เลี้ยง
ภายใต้ร่มเงาและใช้พื้นที่น้อย  

3. การเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
ทีเ่กื้อกูลกับป่า 

4. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

1. การผลิตผักปลอดภัย
(GAP/อินทรีย์) 

2. การปลูกไม้ผลเมืองหนาว (พลับ 
สตรอเบอรี่ องุ่น) 

3. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

4. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ 

1. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ 
2. การปลูกพืชเสริมรายได้(ผัก ไม้ผล 

กาแฟ) 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-

เกษตร-วัฒนธรรม 
4. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

2. สังคมเข้มแข็ง 
- ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง 

ด ารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ชุมชนน่าอยู่และสงบสุข 
- เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1. การพัฒนาสังคม 
2. การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

3. สิ่งแวดล้อมดีมีควำมอุดมสมบูรณ์ 
- มีแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เหมาะสม 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ

การอนุรักษ์และฟื้นฟู 

1. การก าหนดขอบเขตการใช้ที่ดินให้มีความชัดเจน 
2. การฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ า 
3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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ตำรำงท่ี 13 สรุปผลการทดสอบกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที ่

กิจกรรม 
พื้นที่ 

ป่ำเมีย่ง 
บ้ำนปำงบง 

ป่ำเมีย่ง 
บ้ำนปำงมะโอ 

นำข้ำว 
บ้ำนแมข่นิลเหนือ 

นำข้ำว 
บ้ำนดง 

ฝ่ิน 
บ้ำนห้วยชมิ้น 

1. Land Use Planning  1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะ 
สมของการใชป้ระโยชน์ที่ดนิ 

1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสม
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2. Buffer Zone  1. ส ารวจพื้นที่ปา่รอบชุมชน เพือ่
ก าหนดแผนการจัดท า Buffer 
Zone และการส ารวจลักษณะ
ทางนิเวศวิทยาปา่ไม้ รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ (3.7 ก.ม. พรรณพืช 
ประมาณ 160 ชนิด) 

1. วางแผนการใช้ประโยชน์บริเวณ
พื้นที่ที่ติดกับป่า (buffer zone) 
โดยการคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสม
และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ได้ปลูกในบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวเขตพื้นที่และเป็นการป้องกัน
ไฟป่าจากพื้นที่ท ากิน 

1. ส ารวจพื้นที่ปา่รอบชุมชน เพือ่
ก าหนดแผนการจัดท า Buffer 
Zone  

2. ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านใหม่สัน
คะยอม เพื่อเตรียมความพร้อมดา้น
การท่องเท่ียว 

1. ส ารวจพื้นที่ชุมชนและป่าต้นน้ าเพื่อ
วางแผนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน 

2. การถอดรูปแบบการบรหิารจัดการปา่
ของชุมชน 

1. การส ารวจและจับพิกัดพื้นทีป่่าต้นน้ า
เพื่อวางแผนการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและ
การบริหารจัดการของชุมชน 

2. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืชเสริมในพื้นที่
ป่าเส่ือมโทรมและปา่ต้นน้ า 

3. Food Bank  1. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่น (พืช 
140 ชนิด) 

2. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืช
ท้องถิ่นในชุมชน (ต๋าว หวาย ลิง
ลาว มะขม) 

3. พัฒนาต่อยอดเพือ่เพิ่มมูลค่าพืช
ท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี่ยง) 

1. สนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากพืชทอ้งถิ่นบ้านปางมะโอ: 
(สมาชิก 5 ราย) 

2. จัดท าแผนการฟื้นฟูพืชทอ้งถิ่นเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน  

3. จัดท าฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร
ท้องถิ่น บริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 7 จุด  

1. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น (11 หมู่บ้าน) 

2. การเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น
ส าคัญ (93 ชนิด) 

3. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืชท้องถิ่น
ในชุมชนและป่าธรรมชาต ิจ านวน 
21 ชนิด 2,820 กล้า  

 

1. เก็บข้อมูลความหลากหลายของพืช
ท้องถิ่นในชุมชน 

2. ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูพืชท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน (เนียง) 

1. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพชื
ท้องถิ่น 

2. เพาะขยายพันธุ์พืชส าหรับปลูกฟื้นฟู
แหล่งอาหารและไม้ใช้สอยของชุมชน 
(หวายและไผ่) 

3. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืชท้องถิ่นใน
ชุมชน (พืช 15 ชนิด 2,500 ต้น) 

4. พืชสมุนไพรและ 
ยาพื้นบา้น  

 1. คัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและยา
พื้นบ้านที่มีศักยภาพเพื่อน าไปวิจัย
ต่อยอด จ านวน 2 ต ารับ (บ ารุง
ร่างกาย และขับสารพิษ) 25 ชนิด 

  - 

5. เห็ดท้องถิ่น  1. ศึกษาความหลากหลายของเห็ด
ท้องถิ่นในพื้นที่ป่ารอบชุมชน 

2. ศึกษาการเพาะเห็ดกลุ่มไมคอร์
ไรซ่าร่วมกับการปลูกป่า
ธรรมชาติ (เห็ดตับเต่าเห็ดแดง) 

1. ส ารวจเห็ดในพื้นที่ศึกษา  
590 ตัวอย่าง 53 ชนิด  

2. ทดสอบการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
ในโรงเรือนขนาดเล็ก  (20 ราย) 

3. การเพาะเห็ดมายคอร์ไรซ่า (เห็ด
ตับเต่า) 
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การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจาก
การบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่า การเผาเศษพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูก โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ และการน าองค์ความรู้ของโครงการหลวง
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมถึงการศึกษาชุมชนต้นแบบในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือน ามาปรับใช้ในพ้ืนที่ การศึกษาในครั้งนี้ จะเน้น การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชให้ได้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการธาตุอาหารพืช 
ร่วมกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีการรวบรวม คัดเลือกและทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ใน
การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่ว  
เพ่ือลดวัชพืชและลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูกข้าวโพด สร้างรายได้จากการปลูกถั่ว มีการมุ่งเน้นฟ้ืนฟูพืช
อาหาร สมุนไพร และพลังงานในท้องถิ่น ทั้งที่สูญหาย ใกล้สูญหายหรือยังมีอยู่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพ่ือเป็น
แหล่งอาหารของชุมชน ภายใต้หลักการของโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด าริ (Food Bank) 
ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นและยาพื้นบ้าน เพื่อฟ้ืนฟูและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยา
พ้ืนบ้านที่ได้มาตรฐาน วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถผลิตพลังงานใช้เองจากชีวมวลที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พืชท้องถิ่น  
ไม้ยืนต้น และไม้ไผ่ ซึ่งจะเป็นการพ่ึงพาตนเองและลดรายจ่ายของครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
เกิดการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพดและทดแทนด้วย 
การปลูกไม้ยืนต้น (ไม้ผล ไม้ป่า และไม้ป่าเศรษฐกิจ) โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องระบบวนเกษตรในพ้ืนที่
เสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูงสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงปลูกป่าและไม้ยืนต้น ร่วมกับพืชเกษตร 
พร้อมทั้งมีการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการจัดการที่ดินและน้ าของชุมชนบนพ้ืนที่สู ง เพ่ือใช้ 
วางแผนการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ าของพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถขยายผลส าเร็จของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอ่ืนต่อไป สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่ชุมชนบ้ำนศรีบุญเรือง พบปัญหาผลผลิตต่ า โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้ มีผลผลิตเพียง 548 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ส่งผลให้
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  

2. กำรทดสอบระบบกำรปลูกข้ำวโพดโดยไม่เผำเศษพืชและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว พบว่า 
ผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกเหลื่อมด้วยถั่ว ให้ผลผลิต 574 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวที่มี
การเผาเตรียมพ้ืนที่ เนื่องจาก เป็นปีแรกที่มีการปลูกโดยไม่เผาและเหลื่อมด้วยถั่ว ส าหรับการทดสอบเชื้อ 
ไมคอร์ไรซ่า ในการเพ่ิมความสามารถการดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดและข้าวไร่  พบว่า สายพันธุ์ 
G.etunicatum สามารถดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดได้ดีที่สุด และสายพันธุ์ G.mossae สามารถดูดซับ
ฟอสฟอรัสของข้าวไร่ดีที่สุด 

3. กำรรวบรวมและคัดเลือกสำยพันธุ์เชื้อรำอำบัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำท้องถิ่น เพ่ือน าไปทดสอบและ
ขยายสายพันธุ์ รวมถึงการผลิตดินหัวเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส
ส าหรับข้าวไร่และข้าวโพด พบว่าเชื้อ Glomus. etunicatum ,G. geosporum, G. mosseae ปริมาณสปอร์
สูงสุดในตัวอย่างดินพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด และพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ น ามาทดสอบในสภาพแปลงเกษตรกร 

2. โครงกำรวิจัยกำรฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งค ำ 
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พบว่า สายพันธุ์ G.etunicatum สามารถดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดได้ดีที่สุด และสายพันธุ์ G.mossae 
สามารถดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวไร่ดีที่สุด 

4. กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวนำที่มีคุณภำพร่วมกับกำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช 
พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนา รุ่นที่ 1 โดยการปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับการจัดการธาตุอาหารพืช มีผลผลิต
เฉลี่ย 796 กิโลกรัม/ไร่ 

5. กำรทดสอบพืชทำงเลือกเพื่อสร้ำงรำยได้ทดแทนข้ำวโพด พบว่า พืชทางเลือกที่มีศักยภาพและ
เป็นที่ต้องการของชุมชนในการปลูกทดแทนข้าวโพด ได้แก่ เฮมพ์และมะม่วง ซึ่งจะได้ท าการทดสอบปลูกใน
พ้ืนที่ รวมไปศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของพืชทดแทนข้าวโพดและการยอมรับของเกษตรกรต่อไป 

6. กำรศึกษำกำรฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชน พบว่า มีพืช
ท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร 27 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 19 ชนิด พืชสมุนไพร  
8 ชนิด  

7. กำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่ได้มำตรฐำน (GAP และ GMP) 
ได้ท าการคัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและยาพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพ 18 ชนิด มาพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
4 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา มะรุม ย่านาง และรางจืด 

8. กำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำกลุ่มผู้ผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกซังข้ำวโพด และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งมสีมาชิก จ านวน 18 ราย เพ่ือผลิตถ่านอัดแท่งจ าหน่ายเป็นรายได้ให้กับชุมชน 

9. กำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้ระบบวนเกษตรในพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง พบว่า รูปแบบการใช้
ที่ดินภายใต้ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การปลูกแบบผสมผสาน (สวนไม้ผลผสมผสาน) และ
การปลูกแบบสลับแถบ (ไม้ไผ่รวกแซมด้วยข้าวโพด) 

10. กำรศึกษำปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรท ำ
เกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนกำรสร้ำงรำยได้จำกควำม
หลำกหลำยทำงธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ คือชุมชนต้นผึ้ ง 
ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่ส าคัญ 3 ปัจจัยหลักที่ท าให้ชุมชนต้นผึ้ง
ประสบผลส าเร็จ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ท าให้ชุมชนสามารถเป็นชุมชนต้นแบบคือ ปัจจัยภายใน
ของชุมชน เช่น การที่ชุมชนมีพัฒนาการร่วม มีความรู้ดั้งเดิม มีโครงสร้างผู้น า ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่ท าให้
ชุมชนสามารถใช้ศักยภาพของชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย 2. ปัจจัยเสริม ลักษณะภูมิ
ประเทศที่เหมาะสม การวิเคราะห์สถานการณ์จากเวทีแลกเปลี่ยนภายในชุมชน รวมทั้งการประสานกับ
หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ เทคโนโลยี ทุนที่หน่วยงานจากภายนอกสนับสนุน  
3 ปัจจัยภายนอก นโยบายและแผนงานของหน่วยงาน กระทรวงของรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและคุณภาพ 

11. กำรศึกษำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำรจัดกำรที่ดินและน้ ำของชุมชนบนพื้นที่สูง พ้ืนที่
ลุ่มน้ าในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า มี 9 ลุ่มน้ าย่อย การประมาณค่าปริมาณน้ าท่าและ
ตะกอนดินโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Arc-SWAT น ามาเชื่อมโยงกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า พ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดไร่มีปริมาณน้ าท่าอยู่ระหว่าง 932.8 – 949.9 มม.ต่อปี และปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยที่พบอยู่
ระหว่าง 1,279.8 – 2,405.6 ตันต่อปี ขณะที่พ้ืนที่ปลูกยางพารามีปริมาณน้ าท่าอยู่ระหว่าง 946.1 – 953.3 
มม.ต่อปี และปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยที่พบอยู่ระหว่าง 1,249.3 – 2,913.4 ตันต่อปี ส าหรับพ้ืนที่ปลูกข้าวมี
ปริมาณน้ าท่าอยู่ระหว่าง 899.4 – 933.8 มม.ต่อปี และปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยที่พบอยู่ระหว่าง  
129 – 1,475.5 ตันต่อปี จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการประมาณปริมาณน้ าท่าและตะกอนดิน
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ข้างต้น พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีความแปรปรวนสูงมาก ซึ่งเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับการพัฒนา
แบบจ าลองให้สอดคล้องกับการจัดการที่ดินและน้ าเพ่ือการเกษตร ผลที่ได้จากแบบจ าลองได้แนะน าให้พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ท าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยคิดเป็นร้อยละ 36.9 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด ปลูกข้าวนาด าร้อยละ 
35.8 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด และปลูกข้าวไร่ร้อยละ 12.6 ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็นการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

มาใช้ประโยชน์ สามารถเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ 
2. เกษตรกรได้น าองค์ความรู้ด้านสมุนไพรมาผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพ่ือสร้างรายได ้
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

 

 

 

 

 
ก)  การปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับ 

การจัดการธาตุอาหารพืช 
 ข) การจัดท าแปลงชะลา้งหน้าดิน 

 
 ค) พืชทางเลือกที่มีศักยภาพทดแทน

ข้าวโพด (เฮมพ์) 
     

 

 

 

 

 
ง)  การส ารวจ คัดเลือกพืชสมุนไพร

ท้องถิ่นและยาพื้นบ้านท่ีมี
ศักยภาพ 

 จ) กลุ่มวิสาหกจิชุมชนในการผลิต 
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด 

 ฉ) รูปแบบการใช้ที่ดินภายใต ้
ระบบวนเกษตรบนพื้นท่ีสูง 

ภำพที่ 40 โครงการวิจัยการฟ้ืนฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 
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ชุมชนม้ง บ้านป่ากล้วย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชเพ่ือสร้างรายได้หลัก
โดยเฉพาะกะหล่ าปลีซึ่งปลูกต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ศัตรูพืชเพ่ิมปริมาณจนเกิดความเสียหาย ผลผลิต
ตกต่ า เกษตรกรจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้นเป็นเหตุให้พบสารพิษตกค้างในผลิตผลและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยเหตุนี้จึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง 
ป่ากล้วยขึ้น โดยเน้นการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป 
สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ด้ำนศักยภำพพื้นที่และชุมชน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 45 รองลงมา
คือ จบชั้น ป. 6 ร้อยละ 21 รายได้หลักมาจากการปลูกกะหล่ าปลี ร้อยละ 38 รองลงมาคือ มันฝรั่ง และ
ผักกาดขาวปลี เกษตรกรปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด โดยมีกะหล่ าปลีเป็นพืชหลัก ส่วนพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ผักกาดขาว
ปลี มันฝรั่ง ข้าวโพด มะเขือเทศ และดอกไม้ ทั้งนี้มีพ้ืนที่ปลูกกะหล่ าปลีมากที่สุด 192 ไร่ และน้อยที่สุดคือ 
ดอกไม้ 1 ไร่ แต่การปลูกดอกไม้ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด และต่ าสุดคือ มันฝรั่ง ส าหรับต้นทุนพบว่า 
เกษตรกรมีค่าปุ๋ยเคมีสูงสุด รองลงมาคือ เมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรประสพภาวะขาดทุนโดยที่ยังไม่คิดต้นทุน
แรงงานในครัวเรือน  

2. ผลทดสอบเทคโนโลยีต้นทุนต่ ำในกำรผลิตพืชผัก พบว่า การใช้ขี้ไก่หมักหินฟอสเฟตร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมก่อนปลูก ตามด้วยการฉีดพ่นสารเร่ง พด. 2 ผสม พด.7 ผสมธาตุแคลเซียม คอปเปอร์ และ
โบรอน ช่วงหลังย้ายปลูกทุก 10 วัน ช่วยให้ปริมาณผลิตผลกะหล่ าปลีต่อไร่เพ่ิมขึ้นสูงสุด 47% และต้นทุน
ลดลง 309 บาท ส่วนการใส่เชื้อไมคอร์ไรซาสายพันธุ์ Giomus etunicatum ผสมหินฟสอเฟต อัตรา 50 หรือ 
100 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณผลิตผลกะหล่ าปลีได้สูงสุดถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ
เอง (ภาพที่ 41) 

3. ผลส ำรวจแหล่งอำหำร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบ้ำนป่ำกล้วย พบพืชท้องถิ่นที่หายาก/
ขาดแคลนในปัจจุบัน 16 ชนิด และพืชท้องถิ่นที่มีปริมาณลดน้อยลง 12 ชนิด เนื่องจากมีการขยายพันธุ์และ
ปลูกทดแทนน้อย คนรุ่นใหม่ไม่รู้คุณค่าและน ามาใช้ประโยชน์ การใช้ยาฆ่าหญ้า และการท าลายโดยสัตว์  
ผลการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นในชุมชนด้วยการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า 
นักเรียนรู้จักพืชท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ส่วนระดับชุมชนมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
จากผู้รู้ภายในและนอกชุมชน แต่ละครัวเรือนกลับมาใช้สมุนไพรและน าไปปลูกบริเวณ สวน ไร่ เช่น พญายอ 
(ภาพที่ 42)  

4. การใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นยาพ้ืนบ้าน พบการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นยาพ้ืนบ้าน 147 ชนิด โดย  
12 ชนิด มีศักยภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า เก็กฮวยป่า ผักแพวแดง จินเจียเหมา
เยี่ย ว่านสากเหล็ก เด่วื่อ ด้องปรา หนามแน่แดง(รางจืดดอกแดง) สังหยูด า สังหยูใบเขียว หญ้าขัดใบยาว จึง
สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้เสริม ได้แก่ สมุนไพรแห้งชงดื่มจากปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า  
จิงจูฉ่าย รางจืดดอกแดง และข้าวเกรียบสมุนไพรของปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า จิงจูฉ่าย และผักแพวแดง รวมทั้งได้
พัฒนาวิธีผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า จิงจูฉ่าย  
ผักแพวแดง และรางจืดดอกแดงให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงขึ้น  โดยปัจจุบันมีกลุ่มอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้าง
มูลคา่เพ่ิมสมุนไพร 1 กลุ่ม สมาชิก 8 ราย  

3. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบกำรปลูกพืชผักแบบย่ังยืนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงป่ำกล้วย 
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5. เงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทาง 
การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ดีวิธีหนึ่ง คือ  

5.1 ทัศนคติและความเชื่อของเกษตรกร โดยเกษตรกรรู้สึกว่าระบบนี้มีข้อจ ากัดหลายด้าน ยุ่งยาก
เป็นภาระมากขึ้นแต่ไม่สอดคล้องกับราคาที่ได้ วิธีการปฏิบัติ /เทคโนโลยียังไม่มีประสิทธิภาพพอเมื่อเทียบกับ
การใช้สารเคมี ส าหรับการสร้างกระแสผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วยการตรวจ
เลือดพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์ที่เป็นประจักษ์แน่ชัด  

5.2 การผลิตและตลาด แบ่งเป็น (1) ชนิดพืช โดยชนิดพืชส่งเสริมต้องมีตลาดรองรับและราคารับ
ซื้อค่อนข้างแน่นอน หรือส่งเสริมชนิดพืชที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตลาด เนื่องจากเกษตรกรหลายพ้ืนที่
สามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายและสะดวก (2) ต้นทุนการผลิต ไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดด้านความแตกต่างของ
ต้นทุนการผลิตระหว่างวิธีการผลิตแบบเดิม และแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (3) ค่านิยมของผู้บริโภคที่
ต้องการผลิตผลที่มีรูปลักษณ์สวยงาม สนับสนุนให้เกษตรกรยังคงรูปแบบการผลิตที่ใช้สารเคมีมาก  

จากผลการวิจัยดังกล่าว ท าให้ไดแ้นวทางในการส่งเสริมการผลิตพืช ดังนี้  
1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพเพ่ือจัดท าแปลงสาธิตให้เกษตรกรรายอ่ืนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์  
2) ต้องการงานวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีของการปฏิบัติที่ดีทางเกษตรในด้านแรงงานและต้นทุน

ปัจจัยการผลิตที่ใช้ เปรียบเทียบกับระบบการผลิตของเกษตรกรทั่วไปกับแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) ส่งเสริมงานด้านการตลาดเพ่ิมมากขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจงด้านการตลาด 

ที่มีความเหมาะสมในพ้ืนที่ 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที ่41 เปรียบเทียบกะหล่ าปลีจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิม (ซ้าย) กับแปลงที่จัดการธาตุอาหารพืช (ขวา) 
   

 

 

 

ภำพที ่42 การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นและแปลงรวบรวมพืชของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 43 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประชากรส่วน
ใหญเ่ป็นชาวเขาชนเผ่าปาเกอญอ ด ารงชีพโดยการท าการเกษตร และหาของป่า พืชหลัก คือข้าวไร่ และข้าวนา 
ส าหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ ประกอบพ้ืนที่อยู่ห่างไกล เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน จะมี
ปัญหาในเรื่องการเดินทางเพ่ือติดต่อด้านต่างๆ จากภายนอก โดยเฉพาะการเดินทางเมื่อเจ็บป่วย จ าเป็นต้อง
เข้าไปรักษาท่ีสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลท าให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากล าบาก คนในชุมชนจึง
ต้องรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้าน โดยใช้ฐานความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ แต่ผู้รู้ส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ไว้เป็นเอกสารชัดเจน ประกอบกับคนรุ่นหลัง
น้อยคนจะสนใจสืบทอดและเรียนรู้  ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ  
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

จากปัญหาดังกล่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง จึงจัดท าโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ และลดพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยการน าองค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น  
การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและจัดการธาตุอาหารพืช การวิจัยฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร (Food bank) และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชอาหาร สมุนไพร และเห็ดในท้องถิ่น) และเพ่ือให้ชุมชนมีข้าวเพียงพอต่อ 
การบริโภค มีแหล่งแหล่งอาหารและยาสมุนไพร ในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
“องค์กรชุมชน” ให้มีการเรียนรู้ การจัดการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองทั้ง
ทางด้านอาหาร การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังเป็นการฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำพื้นที่เป้ำหมำย พบว่า บ้านวะโดโกรมีปัญหา
เรื่องข้าวไม่พอกินในบางครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ ผลผลิตข้าว/ไร่ต่ า ผลผลิตเฉลี่ย 
290 กิโลกรัม/ไร่ และมีปัญหาการสูญหายของพืชอาหารและสมุนไพรในท้องถิ่นบางชนิด  

2. กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ำว พบว่า ผลผลิตข้าวนาเพ่ิมขึ้นจาก 487 กิโลกรัม/ไร่ 
เป็น 604 กิโลกรัม/ไร่ (เพ่ิมขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการผลิตเมล็ดข้าวนาโดยระบบ 
การปลูกข้าวต้นเดียว ร่วมกับเกษตรกร 5 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัม/ไร่  

3. กำรศึกษำรวบรวม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ได้องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นของชุมชน 65  ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 
37 ชนิด พืชสมุนไพร 23 ชนิด อ่ืนๆ 5 ชนิด นอกจากนี้ การส ารวจความหลากหลายและข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของเห็ดในชุมชน พบเห็ดท้องถิ่น 71 ชนิด ส่วนพืชสมุนไพร ได้สนับสนุนการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่
ชุมชนใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้น 10 ชนิด ได้แก่ ราชะ ยาช่วยให้อ้วน รางจืดดอกแดง ตองงุม ซิคลิ ตะบะ โปเนอ 
ป่าโล เจียวกู้หลาน บอระเพ็ดเหลือง และซิ๊กอะ  

4. กำรส ำรวจและรวบรวมภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชท้องถิ่น  ชุมชนแม่สองมีการใช้
ประโยชน์จากพืชท  องถิ่นที่ใช้ประโยชน์ 139 ชนิด แบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร  
62 ชนิด พืชสมุนไพร 78 ชนิด พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด พืชท าวัสดุ 15 ชนิด และพืชที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อีก  
2 ชนิด ทั้งนี้มีพืชสมุนไพรจ านวน 22 ชนิดที่น่าสนใจ สามารถส่งเสริมให้มีการปลูกเพ่ือใช้ในชุมชนเพ่ือเป็น 
การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่วนผลการศึกษาความหลากหลายของพ้ืนที่
ป่าพบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลาย (H) เฉลี่ยของไม้ล าต้นเท่ากับ 2.48 โดยพืชทีมีค่า IVI สูงได้แก่  

4. โครงกำรวิจัยเพื่อลดกำรพึ่งพำปัจจัยภำยนอกในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง 
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มันปู (Glochidion wallichianum Mull. Arg.) น้ าผึ้งขาว (Aporosa octandra (Buch.-Ham. ex D.Don) 
Vickery var. yunnaensis) ก่อ (Lithocarpus sp.) มะค าดีควาย (Sapindus rarak DC.) ก่อเดือย 
(Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) 

5. กระบวนกำรขับเคลื่อนชุมชนในกำรจัดท ำธนำคำรข้ำว ได้น าสมาชิกในกลุ่มธนาคารข้าว 
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารธนาคารข้าว ณ ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย พ้ืนที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้
ศึกษาวิธีการบริหารธนาคารข้าวโดยชุมชน และสามารถน ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้ 

6. กำรศึกษำชุมชนต้นแบบด้ำนกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นในกำรรักษำสุขภำพ ชุมชนต้นแบบ คือ บ้าน
หนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่คนในชุมชนมีวิถีชีวิตอยู่กับป่า พืชพรรณทุกชนิดล้วนเป็นสมุนไพร 
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรคือสิ่งที่ต้องสืบทอดต่อคนรุ่นหลัง และการพัฒนารูปแบบการใช้สมุนไพรเพ่ือเข้าถึง
ง่าย ใช้สะดวกจะท าให้มีการใช้สมุนไพรเพ่ิมขึ้น โดยมีแผนพัฒนาพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สองดังนี้ 
จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเพ่ือสร้างคุณค่าและความตระหนักของชุมชนในด้านสมุนไพร มีการจัดท าระบบข้อมูล  
ด้านสมุนไพร สร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพร พัฒนาศักยภาพผู้รู้ด้านสมุนไพร ผู้สืบทอด ผู้สนใจ และเยาวชน 
พัฒนารูปแบบหรือวิธีการใช้สมุนไพรให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เน้นหลักการ “เก็บง่าย ใช้ง่าย กินง่าย” เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจในการใช้สมุนไพรของคนในชุมชน 

7. กำรศึกษำชุมชนต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรข้ำว คือบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งมีรูปแบบปัจจัยและเงื่อนไข
ความส าเร็จคล้ายกัน คือต้องมีความตระหนักถึงปัญหา “การที่มีข้าวไม่พอกิน การค้าก าไรจากคนภายนอก” 
หาวิธีจัดการปัญหาชุมชนโดยการปรึกษาหารือ จัดการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการใช้วิถีวัฒนธรรม
เข้ามาร่วมในการท างาน  การให้ความไว้วางใจ โดยมีแนวคิดร่วมกัน คือ “ทุกคนในชุมชนต้องมีข้าวกิน” โดยมี
แผนการพัฒนาดังนี้  การจัดเวทีเพ่ือทบทวนและสรุปบทเรียนการบริหารจัดการธนาคารข้าว การรวบรวมพันธุ์
ข้าวท้องถิ่น การพัฒนากองทุนธนาคารข้าวสู่ “การจัดสวัสดิการชุมชน” การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
และสมาชิกธนาคารข้าว และการให้ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มผลผลิตจากการปลูกข้าว 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ก) การจัดเวที วิเคราะห์ปญัหา  ข) การส ารวจ รวบรวมพืชท้องถิ่น  ค) การทดสอบสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียว 

     

 

 

 

 

 
ง) การสาธิตการเพาะเห็ดในโรงเรอืน  จ) การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น  ฉ) สมุนไพรท้องถิ่น 

     

 

 

 

  

ช) ธนาคารข้าวพระราชทานบ้านป่าแป๋ 
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

 ซ) พะตีจอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ชนเผ่า 
ปาเกอญอบ้านหนองเต่า อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 

  

ภำพที่ 44 โครงการวิจัยเพื่อลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง 
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โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเพ่ิมผลผลิตข้าวนาซึ่งเป็นพืชอาหารหลัก การสร้างรายได้
จากพืชทางเลือก การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้รอบชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
กะเหรี่ยงบ้านขุนตื่นน้อย ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสลับซับซ้อนที่
ระดับความสูงกว่า 1,100 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีความทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมยากล าบาก และ
เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อครัวเรือน มีอาชีพทางเลือกจ ากัด และการลักลอบปลูกฝิ่น
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (area-based research program) ที่บูรณาการองค์ความรู้หลากสาขา และ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน นักพัฒนา และนักวิจัย โดยมีผลการศึกษาปีที่ 1 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้ำนสังคมและชุมชน : บ้านขุนตื่นน้อยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่มีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
และนับถือระบบอาวุโสตามวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ด ารงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่และ
ข้าวนาแต่ยังประสบปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคของครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 50 แต่ท่ามกลางความ
ต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืช ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยยังคงดูแลรักษาป่าไม้รอบชุมชนพ้ืนที่กว่า 1,700 ไร่ 
ไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยวิถีความเชื่อของชุมชนกะเหรี่ยงที่มีวัฒนธรรมการอาศัยร่วมกับป่าไม้อย่างเกื้อกูล ชุมชน
ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในปี พ.ศ.2549  

2. ด้ำนเศรษฐกิจ : การทดสอบวิธีการเพ่ิมผลผลิตข้าวด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นพันธุ์บือแม้ว
มีเกษตรกรเข้าร่วมการทดสอบจ านวน 14 ราย และการทดสอบพันธุ์ข้าวบือขะสอร่วมกับกรมการข้าวในแปลง
ของเกษตรกรที่มีระดับความสูงมากกว่า 1,100 เมตรและมีสภาพอากาศหนาวเย็น พบว่าข้าวพันธุ์บือขะสอ
เบอร์ 4 ให้ผลผลิตสูงสุด 642 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์บือแม้วซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้ในชุมชนให้
ผลผลิต 492 กิโลกรัมต่อไร่   ในส่วนของกาแฟซึ่งเป็นพืชทางเลือกทดแทนฝิ่นมีผลการวิเคราะห์คุณภาพกาแฟ
ด้วยวิธีการชิมของกาแฟที่ผลิตในบ้านขุนตื่นน้อยมีค่าคะแนนรวม 75-79 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าคะแนนของกาแฟที่ผลิตในภาคเหนือที่เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมีค่าคะแนนมากกว่า 80 จึงได้
ออกแบบโรงแปรรูปกาแฟระดับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐาน  

3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม : การส ารวจดัชนีความหลากหลายชีวภาพของพืช (biodiversity index) ในป่า
ชุมชนมีค่าเท่ากับ 2.5 พบพืชท้องถิ่นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ 199 ชนิด ประกอบด้วย พืชอาหาร 119 ชนิด 
สมุนไพร 86 ชนิด พืชใช้เป็นวัสดุ 59 ชนิด และพืชที่ใช้ประโยชน์อ่ืน 35 ชนิด (นับซ้ าชนิด) และการศึกษา
ความหลากหลายของชนิดพรรณพืชในพ้ืนที่การเกษตร (แปลงกาแฟ) พบพันธุ์พืชทั้งหมด 309 ชนิดโดยเฉลี่ย
พบพืชเท่ากับ 31.38 ชนิดต่อแปลง และค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 รวมทั้งได้ศึกษาภูมิปัญญา
การใช้พืชสมุนไพรเพ่ือดูแลสุขภาพเบื้องต้นของชุมชน และได้ทดสอบวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น 6 ชนิด 
ได้แก่ ม้าแม่ก่ า หอมซู ฟ้าทะลายโจร หว้าป่า หางไหล และพญามุตติ ในส่วนของการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ชุมชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ า คือการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน้ าที่มีแหล่งก าเนิดจากป่าชุมชน ขนาดก าลัง
การผลิต 3 กิโลวัตต์ เพ่ือใช้เป็นพลังงานส าหรับเครื่องสีข้าวชุมชนและแสงสว่างในบ้านเรือน และการอุดหนุน
การท านาขั้นบันไดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว ลดการแผ้วถาง ตัดไม้ และเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ 
 
 
 

5. โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจครัวเรือนและกำรจัดกำรระบบนิเวศในพื้นที่โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงขุนตื่นน้อย 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์   
1. ผลการศึกษาการทดสอบพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นพันธุ์บือขะสอ

ร่วมกับกรมการข้าว ได้ท าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการหันกลับมาปลูกข้าวนาอีกครั้งภายหลังจากที่
เกษตรกรได้ละทิ้งแปลงนาขั้นบันไดไปแล้ว 3  ปี แล้วไปแผ้วถางป่าเพ่ือปลูกข้าวไร่แทน เนื่องจากผลผลิตข้าวที่
ปลูกด้วยพันธุ์เดิมให้ผลผลิตน้อย เพราะพันธุ์ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเกษตรกรจะ
ท าการทดสอบซ้ าอีกครั้งในฤดูกาลเพาะปลูกปี พ.ศ.2558 

2. การตอบแทนคุณชุมชนที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ า ด้วยการสนับสนุน  
การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน้ าที่มีแหล่งก าเนิดจากป่าชุมชน ได้สร้างต้นแบบการอาศัยอย่างเกื้อกูลกันของ
ชุมชนและระบบนิเวศป่าไม้  และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ น าไปขยาย
ผลโดยการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี พ.ศ.2558 ในการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ าระดับชุมชนในหย่อมบ้านใหม่ทองที่อยู่พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

3. การใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ า โดยการอุดหนุนค่าจัดท านา
ขั้นบันได เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบนาขั้นบันได บนพ้ืนฐาน
ข้อตกลงการคืนพ้ืนที่ข้าวไร่เดิมเป็นป่าชุมชน ส่งผลให้มีการขยายผลงานวิจัยจากแปลงทดสอบของเกษตรกร  
4 รายจ านวน 14 ไร่ เป็น 15 รายจ านวน 50 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

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

 

 

 

 

 
ก) การทดสอบวิธีการผลิตพันธุ์ข้าว

ท้องถิ่นที่ดีด้วยการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
 ข) พืชท้องถิ่น “ม้าแม่ก ่า” พืชหายากที่

ชุมชน ใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร 
 ค) ชุมชมร่วมปลูกป่าในพ้ืนท่ีข้าวไร่เดิม

ที่เกษตรกรมอบคืนเป็นป่าชุมชน 

ภำพที่ 45  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการขยายผล  
โครงการหลวงขุนตื่นน้อย 
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ชุมชนในเขตพ้ืนที่โครงการการขยายผลโครงการหลวงวาวีประกอบด้วยหมู่บ้านดอยช้าง ปางซาง  
ผาแดงลีซอ ดอยล้าน และบ้านใหม่พัฒนา ซึ่งปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก คือ 
ปัญหาจากการท าการเกษตรและการด ารงชีวิตของประชากรจ านวนมากในพ้ืนที่จ ากัดที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและก าลังขยายตัวมากขึ้นตามการเพ่ิมของประชากร นอกจากนี้ 
ยังมีประชากรแฝงจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่อีกจ านวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น และคาดว่าปัญหาข้างต้นจะเป็นปัญหาส าคัญของทุกชุมชนบนพ้ืนที่สูงของ
ประเทศไทยในอนาคต จากการด าเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรทดสอบเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหำน้ ำเสียในพื้นที่วำวี  
1.1 การลดน้ าเสียจากการแปรรูปกาแฟ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟกะลาแบบใช้น้ าน้อย 

สามารถลดการใช้น้ าในกระบวนการหมักกาแฟได้ 20 เปอร์เซ็นต ์ 
1.2 การบ าบัดน้ าทิ้งจากการแปรรูปกาแฟโดยบ่อดินแบบตกตะกอน เกษตรกรสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในพ้ืนที่บ้านดอยช้างและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณน้ าเสียทิ้งจากการแปรรูปกาแฟได้  
1.3 การใช้ประโยชน์จากเปลือกกาแฟ พบว่า ปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟที่ผ่ านการหมักและย่อย

สลายอย่างน้อย 1 ปี สามารถน าไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่ดีส าหรับเกษตรกรได้ 
1.4 การทดสอบการจัดการน้ าเสียและขยะในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดอยช้าง โดยศึกษากระบวนการใช้

ประโยชน์จากธนาคารขยะชุมชน พบว่า ชุมชนสามารถด าเนินการจัดการขยะได้เอง แต่ต้องปรับปรุงวิธี 
การบางขั้นตอนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ วิธีการขนย้ายและการเผาท าลายขยะของผู้
รับจ้าง สถานที่เก็บรวบรวมและก าจัด การขยายงานโครงการธนาคารขยะท่ีโรงเรียนบ้านดอยช้างด าเนินการไป
ยังชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะย่อยสลายได้ รีไซเคิล และรียูส พร้อมผลักดันให้
หน่วยงานในท้องถิ่นสนับสนุน ส่วนโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนบ้านดอยช้างด าเนินการเป็นโครงการที่ดี
สามารถลดปริมาณขยะประเภทรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งมีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือการประดิษฐ์เป็นสิ่งของส าหรับ
ตกแต่งหรือใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามควรขยายผลโครงการธนาคารสู่ชุมชนบ้านดอยช้าง แต่ต้องมีการกระตุ้น
ให้ชุมชนเห็นความส าคัญโดยหน่วยงานในพ้ืนที่ต้องผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยคณะท างานที่แต่งตั้งที่ลง
นามโดยนายอ าเภอแม่สรวยเป็นตัวขับเคลื่อน  

2. กำรศึกษำและทดสอบระบบบ ำบัดน้ ำเสียจำกครัวเรือน พบการท าร่องระบายน้ าพร้อมการติดตั้ง
ถังบ าบัดน้ าทิ้งในครัวเรือนแทนเส้นทางน้ าธรรมชาติภายในชุมชนมีแนวโน้มช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในน้ าที่มีสาเหตุมาจากขยะและน้ าทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งชุมชนเห็นด้วยกับวิธีการนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุน และในภาพรวมควรกระตุ้นให้ชุมชนเกิดส านึกในการรักษาความสะอาดภายใน
หมู่บ้าน โดยอาจตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวธรรมชาติ ชี้ให้เห็นว่าชุมชนสามารถสร้าง
รายได้จากการพัฒนาในเรื่องนี้ และข้อดีด้านอื่นๆ เช่น คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับชุมชน  

3. กำรทดสอบระบบกำรปลูกข้ำวโพดโดยไม่เผำร่วมกับพืชตระกูลถั่ว  
3.1 ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดและน้ าหนักแห้งต้นข้าวโพดในวิธีการปลูกข้าวโพดที่มีการเผาเตรียมพ้ืนที่

ปลูกมีค่าน้อยที่สุด และในวิธีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาและปลูกเหลื่อมด้วยถั่วนิ้วนางแดงมีค่ามากที่สุด 
ผลผลิตเมล็ดถั่วและน้ าหนักแห้งต้นถั่วในวิธีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่วนิ้วนางแดงให้ผลผลิตและน้ าหนัก

6. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงวำวี 
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แห้งต้นมากที่สุด วิธีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่วด าให้ผลผลิตน้อยที่สุด และวิธีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วย
ถั่วเขียวมีน้ าหนักแห้งต้นน้อยที่สุด 

3.2 อัตราการชะล้างหน้าดิน พบว่า การปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวไม่มีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกกับ
วิธีการปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่วในระบบมีปริมาณตะกอนดินถูกชะล้าง
น้อยที่สุด ส่วนวิธีการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและมีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกกับวิธีการปลูกข้าวโพดโดยมีการเผา
เตรียมพ้ืนที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่วในระบบมีปริมานตะกอนดินถูกชะล้างมากที่สุด จากผลการทดลองซึ่ง
ด าเนินการทดลองในปีที่ 2 จะเห็นว่าในแปลงวิธีการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวไม่มีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกกับ
วิธีการปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่วในระบบเริ่มมีปริมาณเศษซากข้าวโพด
และถั่วจากปีแรกคลุมหน้าดินท าให้มีปริมาณตะกอนดินถูกชะล้างน้อยกว่าวิธีการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและมี
การเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกกับวิธีการปลูกข้าวโพดโดยมีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่วในระบบที่ไม่มี
เศษซากพืชไว้คลุมหน้าดินเนื่องจากมีการเผาเตรียมพ้ืนที่ปลูกจึงท าให้มีปริมาณตะกอนดินถูกชะล้างมากกว่า 

4. กำรศึกษำกระบวนกำรฟื้นฟูแหล่งอำหำรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพร่วมกับชุมชน 
รวบรวมองค์ความรู้จากผู้รู้ชนเผ่าอาข่า รวบรวมได้ทั้งหมด 71 ชนิด แบ่งเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารใน
ชุมชน จ านวน 48 ชนิด และใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร 18 ชนิด อ่ืนๆ 5 ชนิด และการท าครัวเรือนตัวอย่าง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืชอาหาร พืชสมุนไพร ทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน ให้เป็นตัวอย่างให้กับ
ครัวเรือนอื่นๆ ท าให้มีการขยายผลสู่ชุมชุนอ่ืนๆ ได้ 

5. กำรทดสอบกระบวนกำรชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีการ
ด าเนินงานสร้างความเข้าใจ และค้นหาแกนน าของชุมชน/ตัวแทน/ผู้รับผิดชอบ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลผู้น า
ชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านใหม่พัฒนา และมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
หาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. กลุ่มเกษตรกรเกิดความตระหนักในการร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเกิด

คณะท างานเพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านดอยช้าง ซึ่งมีสมาชิก
จากหน่วยงานทั้งภายในและนอกชุมชน รวมถึงเกษตรกรเองด้วย 

2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที ่46 การด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
 

 

ภำพที่ 47 การศึกษาปริมาณการใช้น้ าในการแปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียก 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
60 

 

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

1. กำรทดสอบเทคโนโลยีโครงกำรหลวงในกำรผลิตพืชผัก 
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 อยู่ระหว่างรอ
ผลการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ 

(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  
ปาน ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง – ต่ า ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่ า และค่าการน าไฟฟ้าจ าเพาะอยู่
ในระดับที่ปลอดภัย ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบกาแฟระยะเก็บผลผลิต พบว่า ธาตุอาหารส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอส าหรับการปลูกกาแฟ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส 
สังกะสี ทองแดง และโบรอน ธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะขาดใน
อนาคต ได้แก่ เหล็ก และ ก ามะถัน ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารของกาแฟได้โดยการพ่นปุ๋ยทางใบที่มี
ส่วนประกอบ ของ แคลเซียม เหล็ก และก ามะถัน 

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

7. โครงกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลอง 
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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. กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดหนอนเจำะล ำต้นกำแฟ โดยชีวภัณฑ์ที่สามารถท าให้มีผล
ต่อการตายหนอนเจาะล าต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัยคือเชื้อรา Beauveria sp. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใน
สภาพธรรมชาติจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและข้อจ ากัดที่อาจจะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของเชื้อรา จึงควรมี  
การทดสอบในสภาพแปลงปลูกเพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงของเกษตรกร โดยมีข้อแนะน า
ส าหรับเกษตรกร คือ หลังจากเกษตรกรได้ท าการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรก าจัดกิ่งกาแฟออกจากพ้ืนที่หรือเผา
ท าลาย เนื่องจากในกิ่งกาแฟอาจมีหนอนเจาะที่ยังสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ และควรปรับ
สภาพแปลงกาแฟให้มีร่มเงามากยิ่งขึ้น เพ่ือลดความเหมาะสมของการอยู่อาศัยและเข้าท าลายของหนอน
เจาะล าต้นกาแฟ 

3. กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตข้ำว 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. กำรส ำรวจ รวบรวมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นในชุมชน  
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) การสนับสนุนการปลูกเพ่ิมพูน
แหล่งอาหารในครัวเรือน พืช 27 ชนิด จ านวน 2,762 ต้น เช่น ลิงลาว พญายอ เชียงดา จะค่าน ผักหวานบ้าน 
ต้างหลวง 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 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกผักในโรงเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่  
2. ได้จัดท าแปลงรวบรวมพืชท้องถิ่นบ้านสันติคีรี ในพ้ืนที่ 3.3 ไร่ เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง 

ต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน 
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 าไปเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบสารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสม
ในห้องปฏิบัติการ 

   

 

 

 

ค) แปลงปลูกข้าวต้นเดียวในระบบนาน้ าน้อย  ง) แปลงรวบรวมพืชท้องถิ่น 

ภำพที ่48 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 
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ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีภูมิปัญญาการน าพืชสมุนไพรท้องถิ่นมารักษาสุขภาพอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแต่มี
ศักยภาพน ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและต่อยอดได้ แต่พืชสมุนไพรเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่มีการจด
บันทึก ศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการที่น่าเชื่อถือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และหาแนวทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาดังกล่าวจึงด าเนินงานวิจัยด้านสมุนไพรและยา
พ้ืนบ้านขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักจะประกอบด้วย การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพร
และยาพ้ืนบ้าน การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการวิจัยต่อยอดยาพ้ืนบ้าน ซึ่งจากผล
การด าเนินงาน สรุปไดดั้งนี้  

1. กำรวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกพืชสมุนไพรและยำพื้นบ้ำน  รวบรวมและ
ทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน จ านวน 834 ชนิด โดยคัดเลือกสมุนไพร
และยาพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพด้านบ ารุงร่างกาย  
92 ชนิด และขับสารพิษ 39 ชนิด รวม 131 ชนิด และพัฒนาแนวทางส าหรับสร้างมูลค่าเพ่ิมในชุมชน  
33 รายการ ทั้งนี้ สมุนไพรดังกล่าวยังถูกน าไปวิเคราะห์สาระส าคัญและหาแนวทางการพัฒนาต่อยอด โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 83 ชนิด นอกจากนี้ ยังศึกษากระบวนการผลิตยาพ้ืนบ้าน
แบบดั้งเดิมของชุมชน หาแนวทางในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบอย่างง่ายและเป็นไปตามมาตรฐานให้แก่ชุมชน 
เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 3 รูปแบบ คือ สื่อวีดีทัศน์ 1 เรื่อง  
จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง จัดท าโปสเตอร์ เอกสาร และหนังสือให้แก่ชุมชน 3 แห่ง รวม 146 ชนิดพืช 

2. กำรวิจัยต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงก าลัง 71 
ตัวอย่าง น ามาลดขนาด สกัดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องด้วย Soxhlet’s apparatus สารสกัดที่ได้น ามาท า
ให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยชนิดลดความดัน ผลการสกัดพบว่า สารสกัดจากเหง้าเพาะพะโด่ (ดอกสีขาว หัว
กลม) ให้ปริมาณสารสกัดสูงสุด (% yield = 39.84 % w/w) รองลงมา ได้แก่ สารสกัดมะขามแป (36.98 %) 
สารสกัดจากเหง้าเพาะพะโด่ (ดอกสีม่วง หัวกลม) (28.70 %) สารสกัดเปลือกเส่คอโพ (26.80 %) สารสกัดใบ
ส้มชื่น (22.45 %) และสารสกัดจากเถาฮ้อสะพายควายแดง 3 ใบ (22.00 %) สารสกัดทุกตัวอย่างน ามา
ทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS และ DPPH จ านวน 71 ตัวอย่าง ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์ที่ดีใน 
5 อันดับแรกในการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ได้แก่ สารสกัดจากเถาตึ่งเครือค า มะขามแป 
ต้นเส่ฮึยจ่า เปลือกเส่คอโพ และเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.5653, 
0.5058, 0.4643 และ 0.4313 ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่ 
สารสกัดจากมะหลอดนก มะขามแป หัวใจเสือด า เถาตึ่งเครือค าและเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg 
sample) = 0.7258, 0.7221, 0.7155, 0.6803 และ 0.6640 ตามล าดับ สารสกัด 95 % ethanol ของพืช
สมุนไพรที่ให้ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีน า ไปทดสอบฤทธิ์ Acetylcholinesterase inhibitor โดยใช้ 
galanthamine และ physostigmine เป็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดจากตึ่งเครือค า ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยมี 
% inhibition = 78.39 % รองลงมาคือ สารสกัดจากมะขามเครือ เส่คอโพ และมะหลอดนก โดยมี % 
inhibition = 46.76, 45.16, 32.82 % ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาเบื้องต้น สมุนไพรที่มีแนวโน้มที่น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยคัดเลือกสมุนไพร
เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ส าหรับต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืช
สมุนไพรและยาพ้ืนบ้านนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีแนวโน้มที่น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ 
สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่ง

8. โครงกำรวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกพืชสมุนไพรและยำพื้นบ้ำน 
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ผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของ เครื่องดื่มส าเร็จรูปพร้อมดื่ม เครื่องดื่มผงส าเร็จรูป และชาสมุนไพร และ  
(2) ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่ม
เข้มข้นพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้วแต่
ปริมาณสารส าคัญที่ต้องการในแต่ละวัน 

3. กำรวิจัยต่อยอดยำพื้นบ้ำน จากผลการศึกษาสมุนไพรที่มกีารใช้เพื่อขับสารพิษ 32 ตัวอย่าง พบว่า 
สารสกัดจากทั้งต้นของกรดน้ าให้ปริมาณสารสกัดสูงสุด (% yield = 30.06 %w/w) รองลงมา ได้แก่ สารสกัด
หัวเนระพูสีไทย (18.58 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดใบผักเชียงดา (18.29 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทั้งต้นของสะพ้านก๊น 
(16.43 เปอร์เซ็นต์) และสารสกัดใบย่านาง (16.09 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทุกตัวอย่างน ามาทดสอบฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่ม ได้แก่ สารสกัดจาก
เถาตึ่งเครือค า ต่ึงเครือค าใหญ่ ห่อชา และสังหยู โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.2234, 
0.2092 และ 0.2044 ตามล าดับ ส าหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่ สารสกัด
จาก เถาตึ่งเครือค า สังหยู ต่ึงเครือค าใหญ่ และสังหยูใบเขียว โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6803, 
0.6352, 0.5680 และ 0.5005 ตามล าดับ เมื่อน ามาตรวจคัดกรองความเป็นพิษต่อเซลล์ ผลการศึกษาเบื้องต้น
ของสมุนไพร 10 ตัวอย่าง ที่ทดสอบความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที่เป็นเซลล์ปกติ 2 สายพันธุ์ (เซลล์ 
ฮาแคท (HaCat cells) และเซลล์เอ็มดีซีเค (MDCK cells) และเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที่เป็นเซลล์มะเร็ง  
1 สายพันธุ์ (เซลล์เอชสี่หกศูนย์ (H460 cells)) ผลของการทดสอบ พบว่า สารสกัดแอลกอฮอล์แก้ฮากเหลือง 
สารสกัดใบย่านาง และสารสกัดหญ้าตดหมาไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งสามสายพันธุ์  ในขณะที่สารสกัด
เถาและใบของรางจืดดอกแดง สารสกัดยอดิน สารสกัดหญ้าด้องปรา สารสกัดผักเชียงดา สารสกัดเปลือกและ
ต้นเส่โกโบ สารสกัดเปลือกเชอที แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ ต้องระมัดระวังในการใช้ในขนาดท่ีสูง 

จากผลการศึกษาเบื้องต้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มขับสารพิษที่มีแนวโน้มที่
น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับความคงตัวของสารส าคัญ ขนาดของการให้ยา ซึ่ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น เพ่ือให้ก่อประโยชน์ทั้งในการคืนองค์ความรู้แก่ชุมชนเพ่ือใช้ในการดูแลสุ ขภาพ 
และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่
ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาสมุนไพรรูปแบบดั้งเดิม เช่น ยาต้ม ยามัด ที่มี
การพัฒนากระบวนการในการเตรียมและจัดท าข้อก าหนดเฉพาะ หรือ รูปแบบยาชง และ (2) ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาน้ า และผลิตภัณฑ์จาก 
สารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้วแต่ปริมาณสารส าคัญที่ต้องการในแต่ละวัน  

  

 

 

ภำพที่ 49 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบ้าน 
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เกษตรกรบนพื้นที่สูงนิยมใช้สารเคมีเกษตรระหว่างการปลูกพืชผักเพ่ือให้ผลิตผลตรงตามความต้องการ
ของตลาด อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีเกษตรปริมาณมากอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเกิดสารพิษตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม และท าลายความสมดุลของระบบนิเวศ ปัจจุบันการใช้ชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติ หรืออุปกรณ์ เป็น
ทางเลือกส าคัญในการลดใช้สารเคมีเกษตรที่ดีเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตผล ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงได้วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ขึ้นโดยคัดเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจและศัตรูพืช
ส าคัญบนพื้นที่สูงเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน ซ่ึงสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรวิจัยและพัฒนำชีวภัณฑ์เกษตรส ำหรับพืชเศรษฐกิจ พบว่า สามารถคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ 132 ไอโซเลท จากพืชบนพื้นที่สูง 23 ชนิด เพื่อใช้ควบคุมโรคผลเน่า Phytophthora ใน
เสาวรส ด้วยวิธี dual culture ได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ประสิทธิภาพสูง 2 ไอโซเลท คือ TChC2 ที่แยก
ได้จากพืชชื่อ “ทุ่งช้าง” และ YrIL1 แยกจากพืช “ยาฮากเหลือง” โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย
เชื้อสาเหตุโรคบนอาหาร PDA ได้เท่ากัน 85.1% (ภาพที่ 50) ส่วนผลศึกษาและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากสารสกัดพืชสมุนไพรในการควบคุมไรขาวของพริก  พบว่า สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ สันโศก สาบหมา  
และค าแสด ทั้งที่สกัดด้วยน้ า (ความเข้มข้น 4%) และแอลกอฮอล์ 95% (ความเข้มข้น 3%) แบบง่ายด้วยการ
แช่ผงสมุนไพรแห้งในตัวท าละลาย กวน และกรองสารสกัด ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพฆ่าไรขาว
หลังฉีดพ่นสารโดยตรงในสภาพห้องปฏิบัติการมากกว่า 86 – 100 % เมื่อเวลาผ่านไป 48 และ 72 ชั่วโมง  

2. กำรทดสอบและสำธิตกำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกผลงำนวิจัยร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง  พบว่า  
การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคผลเน่า Colletotrichum ของเสาวรส อัตรา 250 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
ช่วยลดการเกิดโรคได้ดีกว่าสารเคมี มีค่า 87.50 และ 75.00% แต่การใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงควบคุม
หนอนกระทู้กะหล่ าปลีให้ผลต่ ากว่าสารเคมี 94.25 และ 82.33% ส่วนกับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใย
ผักมีแนวโน้มการใช้ที่ดีแต่ต้องทดสอบซ้ าในช่วงที่พบการระบาดรุนแรง  สารสกัดหางไหลผสมหนอนตาย
หยาก อัตราเจือจางต่อน้ า 1:100 ช่วยลดปริมาณหนอนแมลงวันทองที่ท าลายเม็ดพริกกะเหรี่ยงได้นานสุด  
9 เดือน การใช้ปุ๋ยชีวินทรีย์คุณภาพสูงจากงานวิจัยช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตต้นพริกกะเหรี่ยงมากกว่า
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวินทรีย์การค้าแต่ต้นทุนการใช้งานยังสูง และต้นผักกาดฮ่องเต้ที่ ใช้ปุ๋ยหมักผสม  
หัวเชื้อจุลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ มีน้ าหนักสดสูงสุด 132.21 กรัม ต่อต้น ในขณะเดียวกันผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และสนใจใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย  

3. กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสำรชีวภำพ อาหารส าหรับเพ่ิมปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
และสารพาสูตรใหม่ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคเหี่ยว Ralstonia solanacearum คือ อาหารสูตรกากถั่วเหลือง 
50 กรัม ผสมกากน้ าตาลทราย 10 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร รองลงมาคือ อาหารกากน้ าตาล 50 กรัม ผสม yeast  
2 กรัม, KH2PO4 0.5 กรัม, MgSO4*7H2O 0.3 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร ส่วนสารพา คือ สูตร CMC 20 กรัม ผสม 
Talcum 980 กรัม มีต้นทุนวัตถุดิบชีวภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 90.34 บาท และสูตรแป้งมันส าปะหลัง 900 กรัม 
ผสมน้ าตาลทราย 100 กรัม (ต้นทุน 98.09 บาท ต่อกิโลกรัม) สูตรอาหารผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคหลัง
เก็บเกี่ยว Collectotrichum สาเหตุโรคผลเน่าเสาวรส ให้ผลเช่นเดียวกับชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคเหี่ยว 
ขณะที่สารพาต้นทุนต่ าประสิทธิภาพสูง คือ สูตรแป้งข้าวจ้าว 900 กรัม ผสมน้ าตาลทราย 100 กรัม  สูตรแป้ง
ข้าวเหนียว 900 กรัม ผสมน้ าตาลทราย 100 กรัม และ CMC 20 กรัม ผสม Talcum 500 กรัม ผสมน้ าตาล
แลคโตส 500 กรัม ต้นทุนวัตถุดิบต่อกิโลกรัม ชีวภัณฑ์ 120.59, 125.09 และ 233.14 บาท ถูกว่าสูตรเดิม
มากกว่า 46 % อย่างไรก็ตามอาหาร IMB-2 และสารพา Talcum 200 กรัม ผสม Dolomite 800 กรัม ยังคง

9. โครงกำรวิจัยและพัฒนำชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส ำหรับกำรปลูกพืชเพื่อลดสำรเคมีบนพื้นที่สูง 
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เหมาะส าหรับการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยมีต้นทุน 105.09 บาท ต่อกิโลกรัม งาน
ทดสอบเพ่ิมเติมในการขยายปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum  ในปุ๋ยหมักผสมร าข้าวพบว่า อัตราปุ๋ยหมัก 70 กรัม ผสมร า
ข้าว 10 กรัม มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นสูงสุด นอกจากนี้โครงการได้ผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตร 9 รายการ 
รวม 412 กิโลกรัม กับดักฟีโรโมน 27 ชิ้น เพ่ือส่งมอบให้งานวิจัยหรือใช้ในงานส่งเสริมของสถาบันด้วย  

4. ชีวภัณฑ์ป้องกันก ำจัดโรคใบจุดผักกำดหอมห่อ และชีวภัณฑ์ป้องกันก ำจัดโรคขอบใบไหม้
กะหล่ ำปลี พร้อมวิธีการผลิตและการใช้งาน โดยความรุนแรงของการเกิดโรคในสภาพโรงเรือนทดสอบอยู่ใน
ระดับต่ าสุดที่ 0.76 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงเวลาในการฉีดพ่นสาร (ป้องกันหรือก าจัด) สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 14 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคใบจุดผักกาดหอมห่อและโรคขอบใบไหม้กะหล่ าปลี  

รำยกำร 
ชนิดชีวภัณฑ ์

โรคใบจุดผักกำดหอมห่อ โรคขอบใบไหม้กะหล่ ำปล ี
1. ชนิดจุลินทรีย์/ไอโซเลท แบคทีเรีย/B18 และ ยีสต์/Y2 แบคทีเรีย/B6 และยีสต์/Y2 
2. สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อเพิ่มปริมาณ Nutrient agar (NA) 
3. รูปแบบชีวภัณฑ์ ผงละลายน้ า 
4. วัสดุรองรับ แป้งข้าวเจ้า 89 กรัม น้ ามันถั่วเหลือง 1 มิลลิลิตร และซูโครส 10 กรัม 

(ราคา 84.4 บาท ต่อ กก.) 
5. อัตรา และวิธีการใช้ ฉีดพ่นสารอัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร  โดยแช่ทิ้งไว้ 4 – 6 ช่ัวโมง หรือ

คนสารให้ละลายก่อนพ่น ทุก 7 – 14 วัน หรือก่อนการระบาดของโรค 
6. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง 
(ประสิทธิภาพ 70 - 100%) 

ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย อายุไม่เกิน 6 เดือน  
ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากยีสต์ อายุไม่เกิน 2 เดือน 

5. ชีวภัณฑ์ลดควำมเป็นกรดและควำมเป็นพิษของโลหะหนักอำซินิค  พร้อมวิธีการผลิต และ 
การใช้งาน โดยประสิทธิภาพการใช้งานในแปลงปลูกทดสอบ และการใช้  mixed media ผสมเชื้อจุลินทรีย์
เป็นวัสดุเพาะกล้า มีแนวโน้มช่วยลดความเป็นกรด และพิษของอาซินิค สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 15 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิค 
รำยกำร รำยละเอียด 

1. ชนิดจุลินทรีย์/ไอโซเลท แบคทีเรีย/ไอโซเลท Ars 8 และ Ars 29 
2. สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อเพิ่มปริมาณ อาหารเหลว molasses low yeast plus (MLY+) ต้นทุน 2.62 บาท/ลิตร 

เลี้ยงเช้ือ 3 วัน ได้ความเข้มข้น 1.9 x 108 (Ars 8) และ 1.4 x 108 (Ars 29) 
cfu/ml  

3. วัสดุรองรับ 3.1 แบบผง คือ mixed media 
3.2 แบบเหลว คือ MLY+ ผสม glycerol ส าหรับไอโซเลท Ars8 และ MLY+ 
ผสม trehalose ส าหรับไอโซเลท Ars 29 

4. อัตรา และวิธีการใช้ 4.1 ชีวภัณฑ์:ปริมาตรดิน 1:10 โดยผสมดินหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก 
4.2 ใช้ mixed media ผสมเช้ือจุลินทรีย์เป็นวัสดุเพาะกล้า 

5. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง 
(ประสิทธิภาพ 70 - 100%) 

อายุไม่เกิน 6 เดือน  
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6. ชีวภัณฑ์เชื้อรำสำเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่และชนิดสำรล่อ พร้อมวิธีการผลิตและการใช้งาน โดย
สามารถท าให้จิ้งหรีดใหญ่ตายในทุกระยะการเจริญเติบโต สูงสุด 100% ระยะ 2 วัน (ตัวอ่อน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ไอโซเลทเชื้อรา สภาพอากาศที่ส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา และระยะการเจริญของจิ้งหรีดใหญ่ นอกจากนี้  
ยังพบการติดเชื้อราไปสู่รุ่นลูกด้วย (สภาพห้องปฏิบัติการ) สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 16 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่และชนิดสารล่อ 
รำยกำร รำยละเอียด 

1. ชนิดจุลินทรีย์/ไอโซเลท เช้ือรา Beauveria bassiana ไอโซเลท Bbg. 2012 และเช้ือรา
Metarhizium anisopliae Mab. 2011 (ดีที่สุด) 

2. อาหารเลี้ยงเช้ือเพื่อเพิ่มปริมาณ 2.1 ชนิดเม็ด: Natural media ที่ผลิตจากเมล็ดข้าวโพดบดหยาบ 
2.2 ชนิดน้ า: malt extract peptone  

3. รูปแบบ / ต้นทุนเฉพาะวัตถุดิบ 3.1 แบบง่ายส าหรับเกษตรกร โดยน าเชื้อราไปผสมกับส่วนผสม 
    3.1.1 เจล : แป้งกวนไส้ 15 กรัม ต่อน้ า 100 มล. ผสมเช้ือรา 5% ของแป้ง
กวนไส้ /ราคา 55 บาท ต่อ กก. 
    3.1.2 ครีม : Bee wax 5 กรัม น้ ามันพืช 37.5 มล. Tween80 2 มล. และ
น้ า 62.5 มล. /ราคา 75 บาท ต่อ กก. 
3.2 แบบเทคโนโลยีระดับกลาง 
    3.2.1 เจล : 55 กรัม Carbopol 940 ผสม 0.55 กรัม Triethanolamin 
และ 2 มล. Tween80 /ราคา 300 บาท ต่อ กก. 

3.2.2 ครีม : น้ ากลั่น 62.5 มล. Glycerin 2 มล. Bee wax 3 กรัม AB 
wax 3 กรัม น้ ามันพืช 37.5 มล. และ 2 มล. Tween80 /ราคา 200 บาท ต่อ 
กก. 

4. อัตรา และวิธีการใช้ 4.1 ก่อนปลูกพืช ให้หว่านเช้ือราแบบเม็ดในแปลงปลูกพืช 
4.2 เดือนกุมภาพันธ์ หรือช่วงฝนตกครั้งแรกของปี ให้ใช้อาหารล่อ และสูตร
ส าเร็จชีวภัณฑ์รูปแบบครีมหรือแบบเจล วางล่อท่ีบริเวณปากหลุมจิ้งหรีดใหญ่ 

5. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง 
(ประสิทธิภาพ 70 - 100%) 

อายุไม่เกิน 6 เดือน แต่ความเหนียวของชีวภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ 

6. อาหารล่อ 6.1 ระยะตัวอ่อน : ขนมปัง ข้าวโพดบด อาหารแมว 
6.2 ระยะตัวเต็มวัย : อาหารแมว /อาหารที่มีโปรตีนมา 

7. สำรสกัดพืชชนิดน้ ำควบคุมเชื้อรำสำเหตุ โรคแอนแทรคโนสของพริกที่เกิดจำกเชื้อรำ 
Colletotrichum sp. โดยพบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่ าสุดระดับ 3.46 ชุดควบคุมพบโรค 36.37 % หลังจาก
พ่นสารสกัดพืชที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ นาน 12 วัน ส่วนสารสกัดพืชที่สกัดด้วยน้ าพบโรค 3.62 % ชุดควบคุม
พบ 13.29 % (สภาพแปลงทดสอบ) นอกจากนี้ยังได้สารสกัดพืชชนิดผงก าจัดแมลงศัตรูพืชในดิน โดยพบ 
การตายของหนอนด้วงแก้ว 100% ภายในเวลา 72 ชั่วโมง (สภาพห้องปฏิบัติการ) พร้อมวิธีการผลิต และการ
ใช้งาน สรุปได้ดังนี้ 
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ตำรำงที ่17  วิธีการผลิตและการใช้สารสกัดพืชชนิดน้ าควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกที่เกิด
จากเชื้อรา Colletotrichum sp. 

รำยกำร 
ชนิดชีวภัณฑ-์ผงสมุนไพร 

โรคแอนแทรคโนสพริก หนอนด้วงแก้วในดิน 
1. ชนิดพืช/ตัวท าละลาย/ ต้นทุน
เฉพาะวัตถุดิบ 

1.1 ใบทองพันช่ัง 200 กรัม /สกัดด้วย
แอลกอฮอล์ 95% 1 ลิตร และใช้
เครื่อง Evaporator /ราคา 122 บาท 
ต่อลิตร 

1.2 ใบทองพันช่ัง 20 กรัม ผสมใบไพล  
20 กรัม ผสมรากหางไหล Derris 
elliptica L. 20 กรัม บดหยาบ 
(อัตรา 1:1:1) ผสมฝักส้มป่อย 1 ฝัก /
สกัดด้วยน้ า 100 มล. แบบง่าย โดย
แช่ 1 คืน แล้วกรองเอาน้ า /ราคา  
75 บาท ต่อลิตร 

1.1 ยาสูบ 200 กรัม /สกัดด้วย
แอลกอฮอล์ 95% 1 ลิตร และใช้
เครื่อง Evaporator น าสารสกัด  
100 มล. ผสมกับผงแป้งดินสอพอง 
100 กรัม /ราคา 193 บาท ต่อ
กิโลกรมั 

1.2 ยาสูบ 200 กรัม /สกัดด้วยน้ า 5 ลิตร 
แบบง่าย โดยแช่ 1 คืน แล้วกรองเอา
น้ า /ราคา 71 บาท ต่อกิโลกรัม 

หมายเหตุ สามารถใช้หางไหล หรือหนอน
ตายหยาก แทนยาสูบได้ 

2. อัตรา และวิธีการใช้ ฉีดพ่นสาร อัตรา 150 - 200 ซีซี/น้ า  
10-15 ลิตร ทุก 3 – 4 วัน หรือตั้งแต่
ระยะเริ่มติดผลอ่อน 

รองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 15 กรัม/หลุม 
(ต้น) หรือประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ทั้งนี้
สามารถใช้ร่วมกับเช้ือรา Metarhizium 
สาเหตุโรคของหนอน 

3. การเก็บรักษา ณ อุณหภมูิห้อง  
(ประสิทธิภาพ 70 – 100 %) 

อายุไม่เกิน 6 เดือน  - 

8. องค์ประกอบหลักของสำรฟีโรโมนดึงดูดแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae คือ สารผสม 
99% Cue-lure : Methyl eugenol (9:1) + 1% Hexanal : cis-6-Nonen-1-ol (6:4) ในปริมาณ 0.12 กรัม 
ต่อกับดัก สามารถดึงดูดแมลงวันแตงได้ 81.0 ตัว รองลงมาคือ 99% Cue-lure : Methyl eugenol (9:1) + 1%  
Hexanal : cis-6-Nonen-1-ol (6:4) ดึงดูดแมลงวันแตงได้ 60.5 ตัว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันแตง
สูงกว่า Cue-lure : Methyl eugenol (9:1) ที่ดึงดูดแมลงวันแตงได้เพียง 48.0 ตัว โดยมีต้นทุนสารล่อเท่ากับ 
4.70 บาทต่อกับดัก 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ส่งมอบผลงานวิจัย (ชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์) ให้กับมูลนิธิโครงการหลวงเพ่ือน าไปผลิตใน 

โรงผลิตสารชีวภาพ เพ่ือจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงใช้
ส าหรับการเพาะปลูกพืชอินทรีย์หรือพืชปลอดภัย  

2. ฝึกอบรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์แบบง่ายให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรส าหรับผลิตใช้เอง 
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำพที่ 50 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีวภัณฑ์เกษตร 

TChC2 PaFr6 

YrIL2 BaF16 BaF15 

Colony of 

Phytophthora sp. 
Spore of Phytophthora sp. Fruit rot of Passion fruit  Colony of Phytophthora sp. 

YrIL1 

ทุ่งช้าง  ยาแก้ฮากเหลือง เสาวรส 
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ในระยะที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง โดยกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพได้มีการ
ส ารวจรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จาก 
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
พืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงหลายชนิดที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นการเพ่ิมชนิดพืชทางเลือก
หรือพืชเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง อันจะส่งผลต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงอย่าง
เป็นรูปธรรมได ้นอกจากนี้ยังพบว่าพืชท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงหลายชนิดมีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบส าคัญในการ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและเวชส าอาง เครื่องหอมและสปา และ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนต่อไป ซ่ึงในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กำรประเมินระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์บนฐำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในกำรพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

1.1 ปรับปรุงวิธีการผลิตส าหรับขยายปริมาณเชิงพาณิชย์ ตลอดจนท าการทดสอบตลาด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง และผลิตภัณฑ์สเปรย์เพ่ิม
ความชุ่มชื้นใบหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว 

1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ (Feasibility) และความคุ้มทุนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว โดยได้ผลิตและทดลองจ าหน่าย
ในงานโครงการหลวง 2556 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย เพราะมีส่วนประกอบจากสารกัดฟัก
ข้าว ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุน และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า  “โครงการหลวง” ผลิตภัณฑ์บ ารุง
เส้นผมและหนังศีรษะ พบว่า วัตถุดิบหาง่าย เป็นพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
สารสกัดธรรมชาติสามารถยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ที่
จ าหน่ายในท้องตลาด ราคาแข่งขันได้ 

1.3 จัดท าร่างค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยในปีที่ผ่านมา จ านวน 3 เรื่อง 
ได้แก่ (1) อนุสิทธิบัตร “สูตรต ารับผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นใบหน้า” จากสารสกัดฟักข้าว (2) อนุสิทธิบัตร 
“สูตรต ารับผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง และ (3) อนุสิทธิบัตร “สูตร
ต ารับผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า (Toner) จากสารสกัดมะขามป้อมและฟักข้าว” 

2. กำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมี กลุ่มสำรส ำคัญ และฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำของพืชท้องถิ่นบน
พื้นที่สูง ท าการคัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงที่มีการใช้ประโยชน์  จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ พลอง
เหมือด ยาบขี้ไก่ รางจืดดอกเหลือง ปิ้งขาว ปิ้งแดง หญ้าผมยุ่ง ยอดิน ลิคุ เสโกโบ และข่อซิแคว พบว่า ปริมาณ
เถ้าของรางจืดดอกเหลือง มีค่าสูงสุด ที่ 14.26 % รองลงมาได้แก่ ยาบขี้ไก่ และปิ้งแดง ส่วนปริมาณไขมันรวม 
พบว่า ข่อซิแคว มีปริมาณสูงสุดถึง 4.92 % รองลงมา ได้แก่ ยาบขี้ไก่ และลิคุ ในส่วนของเยื่อใยรวม พบว่า 
ตัวอย่างทุกชนิดจะมีปริมาณเยื่อใยสูง ยกเว้น ลิคุ ที่มีปริมาณน้อยมาก ส่วนปริมาณโปรตีนรวม พบว่า ข่อซิแคว 
มีปริมาณสูงกว่าพืชตัวอย่างแต่ละชนิด  

 

10. โครงกำรประเมินระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์บนฐำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในกำรพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
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จากผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลโดยรวมของพืชตัวอย่าง พบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของ
รางจืด มีปริมาณฟีนอลโดยรวมสูงสุดมี 683.33 มิลลิกรัมสมมูลกับ Gallic acid รองลงมา ได้แก่ ปิ้งขาว  
มี 583.33 มิลลิกรัมสมมูลกับ Gallic acid ส่วนสารสกัดหยาบเสโกโบด้วยเมทานอล มีค่าเท่ากับ 6,083.33 
มิลลิกรัมสมมูล Gallic acid รองลงมา ได้แก่ ยาบขี้ไก่ มีค่าเท่ากับ 5,416.67 มิลลิกรัมสมมูล Gallic acid 
รองลงมาได้แก่ ข่อซิแคว มีค่าเท่ากับ 5,041.67 มิลลิกรัมสมมูล Gallic acid  

จากนั้นน ามาทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity พบว่า 
สารสกัดด้วยเมทานอลจากพืชเดียวกันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าสารสกัดด้วยไดโครโรมีเทน 
ยกเว้น ปิ้งขาว พลองเหมือด (ต้น) รางจืดดอกเหลือง และยาบขี้ไก่  โดยสารสกัดจากไดโครโรมีเทนของเสโกโบ
ให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระถึง 1,047.21 mol Trolox equivalent/g extract  นอกจากนั้นพบว่า สารสกัด
ด้วยเมทานอลของลิคุ ให้ค่าในการต้านทานอนุมูลอิสระได้ถึง 2,039.07  mol Trolox equivalent/g 
extract รองลงมาได้แก่ ปิ้งตาไก่ปิ้งแดง มีค่าเท่ากับ 1,503.02 mol Trolox equivalent/g extract ส่วน
ผลการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ ไดโคโรมีเทนและ  
เมทานอลจากพืชพบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของเสโกโบให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีที่สุดที่
ความเข้มข้น 10 ug/ml ยับยั้งได้ 23.71 %  ส่วนสารสกัดหยาบเมทานอล พบว่า สารสกัดจากลิคุมีฤทธิ์ใน 
การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ความเข้มข้น 10 ug /ml ยับยั้งได้ 17.42 % 

3. กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนจุลชีพของสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงโดยใช้เคมี
คอมพิวเตอร์ พืชที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Camphylobacter jejunii ได้แก่ หญ้ายาง 
(Euphorbia heterophylla L.) และเสลดพังพอน (Barleria lupulina Lindl.) เชื้อปรสิตโปรโตซัว 
Plasmodium falciparum ได้แก่ หม่อนหลวง (Morus macroura Miq.) และหางเสือ (Flemingia stricta 
Roxb. ex W.T. Aiton) เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus epidermidis ได้แก่ พู่หมวก (Clerodendrum 
paniculatum L.) และมะเมื่อย (Gnetum montanum Markgr.) เชื้อไวรัส Influenza virus ได้แก่ หม่อน
หลวง (Morus macroura Miq.)และพุดฝรั่ง (Tabernaemontana pandacaqui Poir.) พืชที่มีศักยภาพ
ยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ในข้าว Magnaportha grisea ได้แก่ สมุยขน (Clausena sp.) และน้ าลายผีเสื้อ 
(Callicarpa rubella Lindl.) 

4. กำรวิจัยและพัฒนำต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจำกพืชให้สีบนพื้นที่สูงและผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อใช้
ภำยนอก (topical antiseptic) ในระดับห้องปฏิบัติกำร ท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจาก
ธรรมชาติจากพืชบนพื้นที่สูง ได้แก่ ผลมะเก้ิม (Canarium subulatum Guillaumin) ใบกางหลวง  (Albizia 
chinensis (Osbeck) Merr.) ผลกระบก (Irvingia malayana) และผลตะโกนา (Diospyros rhodcalyx Kurz) 
พบว่า สารสกัดจากผลกระบก ให้สีน้ าตาลเข้มเกือบด า จึงเหมาะที่จะน าไปพัฒนาเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผม
ธรรมชาติที่สามารถปกปิดผมขาวได้ และสารสกัดจากผลกระบกยังให้ปริมาณสารสกัดมาก (คิดเป็นร้อยละ 
20.38) ดังนั้น สูตรต ารับครีมย้อมผมจากผลกระบกมีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นครีมย้อมผมจากธรรมชาติได้ 

ในส่วนของการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อภายนอก ซึ่งได้น าพืชจากพ้ืนที่สูงได้แก่ ใบกัญชง 
(Cannabis sativa  : Hemp) ใบสาบเสือ (Chromolaena odorata  : Bitter bush, Siam weed) ใบแคนา 
(Dolichandrone serrulata : Vegetable humming bird) ผลกระบก (Irvingia malayana  : Wild 
almond) ผลมะขามป้อม (Phyllanthus emblica  : Indian gooseberry) เปลือกเพกา (Oroxylum 
indicum : Broken bones tree) และใบหนุมานนั่งแท่น (Jatropha podagrica Hook  : Goutystalk 
nettlespurge) และน าไปทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดคือ Staphylococcus aureus และ 
Escherichia coli พบว่า สารสกัดด้วยน้ าของผลกระบก มีค่า MIC 0.3125 และ 0.039 ตามล าดับ จึงได้น า
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สารสกัดจากผลกระบกไปพัฒนาสูตรต ารับยาน้ าใส ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อภายนอกและมีความคง
สภาพดี 

5. กำรวิจัยและพัฒนำต่อเนื่องผลิตภัณฑ์รักษำโรคน้ ำกัดเท้ำและผลิตภัณฑ์ลดรอยด ำจำกสิวจำก
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ครีมรักษาโรคน้ ากัดเท้าจากสารสกัดสาบเสือด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อรา T. rubrum ซึ่งเป็นเชื้อราหลักที่ก่อให้เกิดโรคน้ ากัดเท้า ไม่พบการระคายเคืองในอาสาสมัคร ราคา
ต้นทุนเท่ากับ 0.10 บาท/กรัม  

สารสกัดหยาบของสะเดามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยให้ IC50 เท่ากับ 0.993 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรซึ่งเทียบเท่ากับ 16.41 มิลลิกรัมของกรดโคจิกต่อกรัมของสารสกัด โดยต ารับเจลที่เหมาะสม 
ประกอบด้วย สารสกัดหยาบของสะเดา, carbopol 934, De-ethanol, PEG-12, glycerine, paraben, 
triethanolamine, fragrance และ DI water ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงช่วยลดรอยด าจากสิวให้จางลงได้อย่าง
รวดเร็ว 

6 กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดส ำหรับผิวหน้ำ (Facial Sunscreen) จำกพืชบน
พื้นที่สูงในระดับห้องปฏิบัติกำร สารสกัดมะเนียงน้ ามีลักษณะกึ่งเหลว สีเขียวเข้ม กลิ่นฉุน ส่วนสารสกัด
สีฟันคนทามีลักษณะกึ่งแข็ง สีเขียวเข้ม กลิ่นฉุน โดยมีร้อยละของสารสกัดเท่ากับ 28.05 และ 33.29 % 
ตามล าดับ ส่วนผลการวัดค่า SPF ด้วยเครื่อง SPF 290S Analyzer พบว่า สารสกัดมะเนียงน้ าและสารสกัด
สีฟันคนทาที่ความเข้มข้น 0.05%โดยน้ าหนัก มีค่า SPF เท่ากับ 0.88 และ 1.03 ตามล าดับ ส่วนสารสกัดมะ
เนียงน้ าและสารสกัดสีฟันคนทาที่ความเข้มข้น 0.50% โดยน้ าหนัก มีค่า SPF เท่ากับ 1.63 และ 1.73 
ตามล าดับ สารสกัดสีฟันคนทามีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวีที่มากกว่าสารสกัดมะเนียงน้ า ดังนั้นสารสกัด
สีฟันคนทาจึงมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการพัฒนาต ารับต่อไป ดังนั้นจึงท าการพัฒนาต ารับเพ่ือให้ได้
ค่า SPF ทีไ่ม่น้อยกว่า 30 โดยการเติมสารกันแดดแบบเคมี คือ  Octyl methoxycinnamate (OMC) ซึ่งเป็น
สารที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างแพร่หลาย และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีค่า 
SPF เท่ากับ 30.01 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. มีการส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยให้กับมูลนิธิโครงการหลวง โดยโครงการผลิตภัณฑ์พืช

สมุนไพร น าผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตเชิงปริมาณและทดสอบตลาด  
2. เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถาบันฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายวัตถุดิบพืชท้องถิ่น ส าหรับ

น ามาเปน็ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตำรำงท่ี 18 การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ ์ คุณสมบัติ 
สถำนะในกำรวิจัย ทดสอบ

ตลำด ระยะแรก กำรต้ังต ำรับ ต้นแบบ 
1. ครีมกันแดดส าหรับผิวหน้า 

(Facial Sunscreen) 
ป้องกันแสงแดดจากรังสียูว ี     

2. ครีมย้อมสีผม  ปกปิดผมขาวใหส้ีน้ าตาลเขม้ถึงด า     
3. น้ ายาฆ่าเช้ือภายนอก ฆ่าเช้ือก่อโรคทางผิวหนัง 

Staphylococcus aureus 
และเชื้อ Escherichia coli   

    

4. ผลติภณัฑร์ักษาโรคน้ ากัดเท้า  ลดอาการคัน มีฤทธ์ิต้านเช้ือรา
สาเหตุจากน้ ากัดเท้า 

    

5. ผลิตภัณฑล์ดรอยด าจากสิว  มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ - 
ไทโรซเินส จึงช่วยลดรอยด าจาก
สิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว 

    

6. ผลิตภณัฑ์บ ารุงเส้นผมและ
หนังศีรษะ (Hair Tonic) 

เส้นผมมสีุขภาพดี ลดการหลดุ
ร่วง และท าให้ผมขึ้นใหม่
แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียน
และให้ความแข็งแรงแก่รูขุมขน 

    

7. ผลิตภณัฑ์เพิ่มความชุ่มช้ืน
ส าหรับผิวหน้า (Face 
moisturizer) จากสารสกัด
ฟักข้าว 

ให้ความชุ่มช่ืนแก่ผิวหน้า อุดม
ด้วยวิตามิน E มีสารต้านอนุมลู
อิสระ (antioxidant) สูง 

    

 

 

 

 

 

 
ก) ครีมรักษาโรคน้ ากัดเท้า  ข) เจลลดรอยด าจากสวิ  ค) ผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ 

ภำพที่ 51 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย 
   

 

 

 

ภำพที่ 52 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ิมความชุ่มชื้นส าหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว 
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การด าเนินงานในระยะที่ผ่านมา ได้มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานใช้เองในครัวเรือนโดยการน ามูลสัตว์
มาใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากการคมนาคมที่ยากล าบาก ความพร้อมของ
เกษตรกร รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ยังมีความไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และบริบทของชุมชนบนพ้ืนที่สูง  
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษารูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพต้นแบบที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกร
บนพื้นที่สูง และทดสอบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพต้นแบบในชุมชนบนพื้นที่สูงอ่ืนๆ  

จากผลการศึกษา พบว่า วัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ดีที่สุด ได้แก่ มูลสัตว์+น้ า เมื่อ
วัดคุณภาพของก๊าซมีเทนมีอยู่ประมาณ 60-66 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ มูลสัตว์+น้ า+เปลือกกาแฟ มีก๊าซ
มีเทนอยู่ประมาณ 60–64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือกกาแฟเพียงอย่างเดียวนั้นมีก๊าซมีเทนอยู่ประมาณ 6 - 8 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เหมาะส าหรับการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ เนื่องจาก  มีสารแทนนิน (Ramirez-
Martinez, 2006) และความเป็นกรดอยู่สูง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ (สุชน และคณะ, 
2554) การวัดปริมาณก๊าซจากบ่อไบโอก๊าซโดยใช้เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) โดยก๊าซมีเทน (CH4) 
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถเป็นเชื้อเพลิงส าหรับเตาหุงต้ม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)  

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งและมูลสัตว์มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกใช้ในครัวเรือน ใน 

การใช้หุงต้มทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ฟืน หรือวัสดุอ่ืนๆ และนอกจากนี้ยังลดกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสัตว์ได ้
2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

 

ภำพที่ 53 บ่อไบโอก๊าซและการจุดติดไฟในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 
 

 

 

 

ภำพที่ 54 เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) และวิธีการวัดไบโอก๊าซ 
 

11. โครงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสมบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษำก๊ำซชีวภำพ 
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โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูพืชท้องถิ่นเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและยาสมุนไพรของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน (2) ศึกษา
วิธีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นหายากและพืชที่มีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมปริมาณคืนสู่ธรรมชาติ (3) ถ่ายทอดองค์
ความรู้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอ่ืน (4) จัดท าระบบฐานข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง โดยสรุปผลการด าเนินงาน 
ไดด้ังนี้  

1. กำรรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้กำรใช้ประโยชน์จำกพืช ท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมใน 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่ บ้านแม่เต๋อ (ชนเผ่าอาข่า) บ้านดอยช้าง (ชนเผ่าอาข่า ลีซู จีนฮ่อ) และ บ้านวะโดโกร (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวม 246 ชนิด 

2. กำรศึกษำวิธีกำรขยำยพันธุ์และกำรปลูกพืชหำยำกและพืชที่มีศักยภำพ 5 ชนิด ได้แก่  
ตีนฮุ้งดอย รางจืดดอกแดง ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า ขมิ้นต้น และ ผักหวานป่า ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงดอยปุย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

3. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรขยำยพันธุ์ กำรปลูก และกำรจัดกำรพืชท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่ 
ผักหวานป่า มะแขว่น และหวาย ให้กับเกษตรกรเครือข่าย 19 หมู่บ้าน 123 คน และสนับสนุนกล้าพันธุ์พืช
ท้องถิ่นจ านวน 67 ชนิด ให้กับเกษตรกรเครือข่ายในพ้ืนที่โครงการหลวง 4 แห่ง (แม่แฮ ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว  
แม่ลาน้อย) และโครงการขยายผลโครงการหลวง 5 แห่ง (วาวี ปางมะโอ ป่ากล้วย แม่สอง โป่งค า)  

4. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งอำหำรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
บนพื้นที่สูง ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ 
บนพื้นที่สูง 1 ระบบ 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของพืชท้องถิ่น และมีการเพาะปลูกในระดับครัวเรือน

เพ่ิมข้ึน จ านวน 28 ชุมชน 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพรรณพืชส าหรับใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร

ระหว่างชุมชน จ านวน 67 ชนิด 
3. เกษตกรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  

ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะแตกโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า สมาชิก 
12 คน รายได้ 16,245 บาท  

4. ยื่นจดอนุสิทธิบัตร “ผลิตภัณฑ์นวดน้ ามันมะแตก” 
5. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

12. โครงกำรวิจัยฟื้นฟูแหล่งอำหำร (Food Bank) และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบนพื้นที่สูง 
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รวบรวมและแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์พืชท้องถ่ิน

รวบรวมพันธุ์พืชในชุมชน
(โรงเรือน/แปลงสำธิต)

แลกเปลี่ยนพรรณพืช
ระหว่ำงครัวเรือน

ครัวเรือนต้นแบบ
Food bank

ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน

กำรปลูกฟ้ืนฟูในป่ำธรรมชำติ

จัดท ำแผนกำรอนรุักษ์และฟืน้ฟูพืชท้องถิ่นรว่มกับชุมชน/โรงเรียน

 

ภำพที่ 55 แผนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงำน 3 

แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิต 
เพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
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เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยถึง 
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีต่อชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือหาแนวทางหรือเตรียมการรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนงานวิจัยที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่สูง  โดย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 4 โครงการย่อย งบประมาณรวม 4,400,000 บาท 
ผลการด าเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 

เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของประเทศไทยมีการผลิตพืชเมืองหนาวหลายชนิดซึ่งตรงกับสินค้าน าเข้าเสรี
จากประเทศจีนและประเทศในประชาคมอาเซียนที่สามารถน าเข้าโดยปลอดภาษีในปี พ.ศ. 2558 นั่นหมายถึง 
ราคาผลผลิตเหล่านี้จะต่ าลง สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้นและสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคมีคุณภาพดีขึ้น  
ในขณะเดียวกันเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของไทยมีโอกาสในการผลิตเพ่ือส่งออก หากมีความสามารถในการผลิต
สินค้าคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยกาแฟอราบิก้าถือเป็นพืชหนึ่งที่ปลูกมากบนพ้ืนที่สูงของประเทศ
ไทย การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและสามารถเตรียมการหรือปรับตัวเพ่ือ
รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการจัดการการผลิตและ
การตลาดให้สอดคล้องกัน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้น การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบสินค้ากาแฟ 
อราบิก้าและลักษณะการตลาดกาแฟอราบิก้าในภูมิภาคอาเซียน ศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของ
ผลิตผลกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง  และศึกษาศักยภาพใน 
การแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันภายใต้กระบวนการมสี่วนร่วม จากผลการด าเนินงาน สรุปไดด้ังนี้  

1. กำรศึกษำรูปแบบสินค้ำกำแฟอรำบิก้ำและลักษณะกำรตลำดกำแฟอรำบิก้ำในภูมิภำคอำเซียน 
พบว่า ผลผลิตกาแฟโลกทั้งอราบิก้าและโรบัสต้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.18 ล  านตัน ในปีการผลิต 
2551/52 เป็น 9.03 ล้านตัน ในปีการผลิต 2556/57 ในจ านวนนี้เป็นผลผลิตกาแฟอราบิก้าที่เพ่ิมขึ้นจาก 5.11 
ล้านตัน เป็น 5.20 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ความต้องการกาแฟของโลกเพ่ิมขึ้นจาก 7.48 ล้านตัน 
ในปีการผลิต 2551/52 เป็น 8.67 ล้านตัน ในปีการผลิต 2556/57 ส าหรับตลาดกาแฟประเทศโลกใน 
ปีการผลิต 2556/57 มีการส่งออกถึง 7.004 ล้านตัน ซึ่งประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีสัดส่วนการส่งออก
คิดเป็นร้อยละ 21.50 และ 6.68 ตามล าดับ ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนรูปแบบสินค้ากาแฟที่มีการค้าขายใน
ตลาดภูมิภาคอาเซียน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกาแฟเมล็ดดิบ และกาแฟคั่ว  

2. กำรศึกษำโซ่มูลค่ำของผลิตผลกำแฟอรำบิก้ำในพื้นที่โครงกำรหลวงและโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง เมื่อพิจารณาจากต้นทุนกาแฟผลสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พบว่า บ้านปางไฮ (ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง) เป็น
พ้ืนที่ที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต่ าสุด คือ 15.74 บาท โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ส่วน
บ้านดอยช้าง (ขยายผลฯ วาวี) เป็นพ้ืนที่ที่กาแฟผลสดมีราคาสูงสุด คือ 18.05 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมี 
การแข่งขันซื้อขายมากและมีโรงงานรับซื้อในพ้ืนที่ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนที่เป็นตัวเงินมากที่สุด คือ ต้นทุน
แรงงานการผลิต (การเก็บเกี่ยวและแปรรูป) โดยพ้ืนที่บ้านปางไฮและบ้านดอยช้างมีต้นทุนแรงงานการผลิต 

1. โครงกำรวิจัยสินค้ำโครงกำรหลวงท่ีมีศักยภำพในกำรแข่งขันในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิตเพ่ือเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
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เท่ากับ 10.92 และ 11.71 บาท/กิโลกรัม ส่วนต้นทุนกาแฟกะลา พบว่า บ้านปางไฮ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
ต่ าสุด คือ 67.05 บาท เนื่องจากมีต้นทุนกาแฟผลสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต่ าสุด  

3. กำรศึกษำศักยภำพในกำรแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟในพื้นที่เป้ำหมำย 3 พื้นที่ (ป่ำเม่ียง 
วำวี แม่สลอง) พบว่า พ้ืนที่ปลูกกาแฟมีความแตกต่างกัน คือ พ้ืนที่ป่าเมี่ยงเป็นการปลูกกาแฟในพ้ืนที่ป่า
ร่วมกับชาเมี่ยง ในขณะที่แม่สลองและวาวีจะเป็นการปลูกกาแฟกลางแจ้งสลับกับการปลูกพืชอ่ืน เช่น  
แมคคาเดเมีย พลับ และพลัม อายุเฉลี่ยของต้นกาแฟ อยู่ระหว่าง 3 - 40 ปี เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกซ่อม
ต้นกาแฟในสวนและตัดแต่งต้นกาแฟอยู่เสมอ  

4. กำรปรับปรุงกำรผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
โดยให้เกษตรกรทุกกลุ่มท าการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง รวมไปถึง
ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขัน
และพร้อมเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สรุปภำพรวมของโครงกำร/ชุดโครงกำร)  
1. เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในพ้ืนที่ขยายผลโครงการการหลวงสามารถเตรียมการหรือปรับตัวเพ่ือรองรับ

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
2. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

 

 

 

ภำพที่ 56  การระดมความคิดเห็นต่อเป้าหมายการผลิตกาแฟ การหาแนวทางปฏิบัติในการผลิตและการตลาด
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 
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ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาวะอากาศเกิดความแปรปรวน อุณหภูมิ
อากาศพ้ืนผิวสูงขึ้น จ านวนวันที่มีอากาศร้อนเพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ าฝนเพิ่มข้ึนแต่จ านวนวันที่ฝนตกกลับลดลง โดย
คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขาดน้ า เกิดการระบาดของโรคและแมลงมากขึ้น มีผลต่อเนื่องถึงกิจกรรม
ทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอาศัยน้ าฝน เช่น ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว สภาพภูมิอากาศแห้ง
แล้งหรือฝนทิ้งช่วงท าให้ข้าวขาดน้ า ผลผลิตข้าวลดลง และในพืชเมืองหนาวที่ได้รับการส่งเสริมอาจเกิดภาวะ
เครียดจากความร้อน เช่น พ้ีช พันธุ์ Jade ส่งผลให้เกิดการสุกแก่และเปลี่ยนสีของผลไม้ทั้งที่ยังมีการพัฒนา
ของผลไม่เตม็ที่ ให้ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพต่ า นอกจากนี้ผลจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ท าให้ไม้ผลบางชนิดในบางพ้ืนทีป่ลูกไม่สามารถก าหนดระยะเวลาท าการเพาะปลูกที่แน่นอนได้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ เช่น ออกดอก ติดผลช้ากว่าปกติ เป็นต้น  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 นี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้ำวบนพื้นที่สูง 
1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการผลิตข้าวนา  

พบว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดงมีความแปรปรวนอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวลดลง 2.56 – 55 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงเวลา
และปริมาณน้ าฝน กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ท าให้เริ่มฤดูปลูกช้า ส่งผลให้ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวสั้นและบางพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว นอกจากนี้ยังเกิดการระบาด
ของแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหนู และปัญหาสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดการ
บ ารุงรักษาดินอย่างถูกต้องด้วย 

1.2 การส ารวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดง  
ต าบลห้วยฮ่อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบปีเป็นไปใน
ทิศทางที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงพัฒนาการเจริญเติบโตของข้าว (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน) อุณหภูมิมีความ
แปรปรวนไม่มาก (ระหว่าง 1-2 องศาเซลเซียส) จึงไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ส่วนปริมาณ
น้ าฝน ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวของเกษตรกร พบว่า มีความแปรปรวนอย่างมาก 
โดยเฉพาะการก าหนดวันปลูกข้าว การไถเตรียมที่นา และก าหนดวันตกกล้า เนื่องจาก พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกบน
พ้ืนที่สูงเปน็พันธุ์ไวแสง จะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน –ตุลาคม หากฝนตกล่าช้าจะส่งผลให้วันปลูกข้าวล่าช้า
ออกไป ท าให้ระยะ Vegetative สั้นลง อีกท้ังในบางช่วง หากการกระจายตัวของน้ าฝนไม่เพียงพอ อาจท าให้
ข้าวขาดน้ าในระยะ Reproductive ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลงได้ 

1.3 การวิเคราะห์มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูง
สามารถผลิตข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภค มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนเพาะปลูกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยระบุพ้ืนที่เพาะปลูก ช่วงเวลา
เพาะปลูก เพ่ือง่ายต่อการจัดการน้ าและแบ่งพ้ืนที่จัดการให้เป็นโซนตามลุ่มน้ าย่อยในพ้ืนที่ 

(2) การส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร ควรมีเดินท่อเพ่ือส่งน้ าจากแหล่งน้ าเข้าพ้ืนที่ให้เป็นโครงสร้าง
ถาวร เพ่ือให้การต่อท่อโครงข่ายเข้าพ้ืนที่การเกษตรแต่ละแปลงเป็นไปได้สะดวกขึ้น และเป็นการลด  
การสูญเสียน้ า 

 

2. โครงกำรวิจัยสินค้ำโครงกำรหลวงที่มีศักยภำพภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะโลกร้อน 
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(3) การจัดท าบ่อพักน้ าเพ่ิมบริเวณล าห้วยหมูและล าห้วยกลงอาแมะ เนื่องจากพ้ืนที่ฝั่งทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ยังขาดการจัดการน้ าและแหล่งเก็บกักน้ า โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกกระจายตามช่องเขาและมี
พ้ืนที่ปลูกข้าวตอนล่างของลุ่มน้ าย่อย และบริเวณนั้นมีความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 980 – 1,000 MSL. แต่
พ้ืนที่การเกษตรมีความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 940 MSL.  

(4) ควรมีการดูแลระบบส่งน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพ่ือป้องกัน  
การสูญเสียน้ าระหว่างการส่งน้ า 

(5) เกษตรกรปลูกข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย ลดการขังน้ าในแปลงนาตลอดเวลา 
2. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนำวบนพื้นที่สูง 

2.1 น าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนที่สูง ระดับ 900 - 1,100 เมตรของสถานี/ศูนย์ จ านวน  
4 แห่ง ได้แก่ อ่างขาง อินทนนท์ วัดจันทร์ และห้วยน้ าขุ่น มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าภาพจ าลองภูมิอากาศและ
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตและเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรต่อ
ศักยภาพการแข่งขันส าหรับเตรียมการรองรับผลกระทบกับงานส่งเสริมการผลิตบ๊วยและพลับในอนาคต 

2.2 สร้างแบบจ าลองพืชของบ๊วยในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ 3 แบบจ าลอง โดยใช้ข้อมูล
อากาศที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการออกดอกและติดผลส าหรับการพยากรณ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ สถานี/
ศูนย์อ่ืนๆ มีข้อมูลผลผลิตไม่ครบถ้วนและต่อเนื่องเพียงพอจึงยังไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติได้  ส าหรับ
แบบจ าลองพืชของพลับ ได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลภูมิอากาศ  จ านวน 3 แบบจ าลอง ของ 
สถานีฯ อ่างขาง สถานีฯ อินทนนท์ และศูนย์ฯ ห้วยน้ าขุ่น ซึ่งเป็นแบบจ าลองพืชของพลับที่เหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ได้เฉพาะของพ้ืนที่นั้นๆ  

2.3 การวิ เคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของไม้ผลเมืองหนาวที่ เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนพ้ืนที่สูง ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิอากาศและฐานข้อมูลพืชให้มี
การบันทึกอย่างต่อเนื่อง ส าหรับในการพัฒนาแบบจ าลองให้มีความแม่นย าและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ความส าคัญเรื่อง”น้ า” ส าหรับท านาบนพ้ืนที่สูงเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อข้าวอยา่งชัดเจน จึงท าให้เกษตรกรยอมรับวิธีการปลูกข้าวด้วยระบบนาน้ าน้อย (แห้งสลับขัง) อีกทั้ง
ลดอายุกล้าส าหรับปักด าให้น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาฝนทิ้งช่วง  

2. เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงมีแนวทางการปรับตัวและวางแผนในการผลิตไม้ผลภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง 

3. น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ก) ระบบการเก็บกักน้ าในพื้นที ่  ข) การผันน้ าและการต่อท่อ PVC  

เพื่อส่งน้ าสู่พื้นที่การเกษตร 

ภำพที่ 57 ระบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดง 
 

 

 

 

ภำพที่ 58 แปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้ าน้อย 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 59  การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจ าลองสภาพภูมิอากาศและแบบจ าลองพืช เมือ่วันที่ 12 มกราคม 
2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเจา้หน้าที่
และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน 
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การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนที่สูงใน 3 
กลุ่มชาติพันธุ์ คือ คนเมือง กระเหรี่ยง  และม้ง  และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าชุมชนที่ประกอบด้วย
คุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบ  การเปลี่ยนแปลงสภาวะผู้น าในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงน าร่อง คือ โป่งค า (คนเมือง) ขุนตื่นน้อย (กะเหรี่ยง) และป่ากล้วย (ม้ง) และกระบวนการพัฒนาภาวะ
ผู้น าในโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

1. กำรศึกษำคุณลักษณะของภำวะผู้น ำของชุมชนต้นแบบ จากชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และการพัฒนาดังกล่าวมาจากการบริหารของผู้น าในชุมชนนั้นเป็นแกนหลัก ได้แก่     

(1) นายบุญเรือน  เฒ่าค า   บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง   
(2) หลวงพ่อถวัลย์   กันทะปวน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   
(3) นายธีรเมศร์   ขจรพัฒนภิรมย์  บ้านแม่ก าปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่   
(4) นายปรีชา  ศิริ   บ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   
(5) นายเลเหม่  ศิลป์มิตรภาพ  บ้านกิ่วโป่ง ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่   

คุณลักษณะเด่นของผู้น าชุมชนต้นแบบ 5 ด้าน คือ (1) ด้านความคิดเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และการคิดอย่างเป็นระบบ (2) ด้านพฤติกรรมเป็นผู้มีทักษะการสร้างทีมในการท างาน (3) ด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มีทักษะการสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก (4) ด้าน
ความรู้ที่เป็นผู้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และ (5) ด้านการบริหารมีทักษะการจัดท า
แผนงาน 

2. กำรศึกษำเงื่อนไขและปัจจัยสนับสนุนภำวะผู้น ำ ในโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 
ประกอบด้วย (1) ศักยภาพของที่ตั้งชุมชนอยู่ใกล้สิ่งอ านวยความสะดวก ท าผู้น าในชุมชนสามารถแสดง
ศักยภาพได้เต็มที ่(2) เงื่อนไขทางการบริหาร (3) สภาพทางเศรษฐกิจที่ชุมชนที่ยากจนมักจะขาดความร่วมมือ
จากชาวบ้าน (4) ข้อจ ากัดทางการเมือง ที่หากมีความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์โอกาสที่จะให้ผู้น ามุ่งพัฒนาย่อม
ท าได้ยากกว่า และ (5) ระบบความเชื่อในการด าเนินชีวิตในการพ่ึงพาภายนอก  ในส่วนของคุณสมบัติบุคคล
ของผู้น า พบว่าทุกชุมชนให้ความส าคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะในชุมชนม้ง เป็นผู้สามารถอ่าน
เขียนภาษาไทย ควรมีฐานะดีในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในสังคมคนม้งและกะเหรี่ยง และเรื่องตระกูลหรือแซ่ใน
ชุมชนม้งโดยเฉพาะ ด้านอายุควรจะเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะชุมชนคนม้งที่ให้ความส าคัญกับระบบอาวุโสมาก และ
ควรแต่งงานมีครอบครัว และมีความเสียสละให้กับส่วนรวม   

3. กระบวนกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ ใช้วิธีกำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน (On the Job Training) 
เป็นหลักด้วยเหตุผลที่ว่าช่องว่างของคุณลักษณะของภาวะผู้น าส่วนใหญ่เป็นเรื่องการพัฒนาทักษะ (Skill) ซึ่ง
ต้องการการทดลองปฏิบัติและผู้น าชุมชนเกือบทั้งหมดมีครอบครัวและมีอาชีพที่จะต้องดูแล เทคนิคที่เหมาะ
กับการพัฒนาภาวะผู้น าควรใช้แนวความคิดของสรรค์นิยม (Constructivism) โดยเน้นที่ตัวผู้รับการพัฒนาให้
เขาคิดเอง สร้างความรู้ความเข้าใจเอง และที่ส าคัญได้ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยวิธีการนี้จะท าให้ มี 
ความเข้าใจและจดจ าได้ตลอด มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) การเกริ่นน า (Orientation) เป็นขั้นที่ผู้รับการพัฒนาจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง 

(2) การทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the Prior Knowledge) เป็นขั้นที่ผู้รับการพัฒนา
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะพัฒนา   

3. โครงกำรศึกษำภำวะผู้น ำในชุมชนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่สูง 
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(3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญหรือเป็น
หัวใจส าคัญตามแนว Constructivism ประกอบด้วยการน าเสนอความคิดใหม่ อาจจะให้รับรู้หรือเห็น
ประสบการณ์ใหม ่โดยการศึกษาดูงาน การอภิปราย หรือถกเถียงในกลุ่มผู้รับการพัฒนา   

(4) ขั้นน าความคิดไปใช้ (Application of Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับการพัฒนามีโอกาสใช้แนวคิด
ใหม่ที่ไดเ้รียนรู้ไปลองปฏิบัติและดูผลสัมฤทธิ์ 

(5) ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้รับการพัฒนาได้ทบทวนว่าความคิด ความเข้าใจ
ของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างไร โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มต้นก่อนการพัฒนากับความคิดของเขาเมื่อ
สิ้นสุดบทเรียนที่ได้รับมาใหม่ โดยวิธีนี้เขาจะท าให้เข้าใจทั้งกระบวนการของความคิด และวิธีการพัฒนา         
ที่เกิดขึ้น 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
น าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

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

 

 

 

 

 

ภำพที่ 60 การศึกษาภาวะผู้น าในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงำน 4 

แผนงำนกำรจดักำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำร
งำนวิจัยบนพื้นที่สูง 
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แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยบนพ้ืนที่สูง เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้การพัฒนา
องค์ความรู้บนพื้นที่สูงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นผลจากงานวิจัย และการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน าไปถ่ายทอด
หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของส านักพัฒนา เป็นต้น รวมทั้งการ
ประสานงานในการประชุมและก ากับติดตามงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม งบประมาณ 6,460,000 บาท ผลการด าเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนงาน
โครงการหลวงในการสร้างองค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนบนพ้ืนที่สูง โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานวิจัยจะต้องตระหนักการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาพื้นท่ีสูงด้วย ดังนั้น การจัดการองคค์วามรู้งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยที่จ าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่สูง (2) จัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย  
(3) ติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ (4) การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มงานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการต่อยอดในวงกว้าง เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2556 จ านวน 369 โครงการ 

2. การจัดท าแผนจัดการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สูง  โดยก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้งานวิจัยได้ 3 ด้าน คือ การจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ 
องค์ความรู้งานวิจัย และการน าเข้าองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย  

3. การติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่น าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โครงการหลวงและโครงการขยายผล 
โครงการหลวง จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ กาแฟอราบิก้า (พ้ืนที่ : ป่าเมี่ยง ตีนตก วาวี) ไม้ผล (พ้ืนที่ : ห้วยเป้า) 
ชีวภัณฑ์ (พ้ืนที่ : ห้วยเป้า) และการจัดการธาตุอาหารพืช (พ้ืนที่ : โป่งค าและบ่อเกลือ) จากการติดตามและ
ประเมินผล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้การยอมรับเป็น
อย่างดี รวมไปถึงต่อยอดให้กับเกษตรกรรายอื่น แต่เกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหลายเรื่อง 

4. การจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างแผนงานวิจัยทั้ง 4 แผนงาน  
ได้สนับสนุนให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในแต่ละกลุ่มงาน จ านวน 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
การประชุมทั้งสิ้น 370 ราย 

 

 

แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง 

1. กำรจัดกำรองค์ควำมรู้งำนวิจัย 
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กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. องค์ความรู้จากงานวิจัยถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่สูงในวงกว้าง 
2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้ ใช้ประโยชน์ ท าให้  

การด าเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 61 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 
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การน าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในวงกว้าง  เป็นปัจจัย
ส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้  การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดจ าเป็นต้องทราบ
ปัจจัยความส าเร็จและข้อจ ากัดที่ส าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือดังกล่าว เพ่ือน าไปพัฒนาเป็น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่การใช้ประโยชน์โดยมีชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จะแตกต่างกันตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่  ดังนั้น การด าเนินงานครั้งนี้  จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาและรวบรวมปัจจัยความส าเร็จ (Best Practice) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย 2) ศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น  

การด าเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม 3 รูปแบบ คือ  
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสานงานกับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยตรง และมีนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาและร่วม
ด าเนินงานทุกขั้นตอน โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหาและจัดซื้อปัจจัยการผลิ ตตาม
ค าแนะน าโดยใช้งบประมาณหรือเงินทุนของตนเอง และมีการบริหารจัดการร่วมกันในกลุ่มสมาชิก  

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัย และน าไปขยายผลให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
รับผิดชอบเกษตรกร รวมไปถึงสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน โดยจะมีการระบุรายละเอียดของ
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชลงในแผนพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพ
ของต าบลในระยะ 3 ปีด้วย ทั้งนี้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจะมีการประสานงาน
และติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่เสมอ  

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการบริหารจัดการในรูปกลุ่มสหกรณ์ เพ่ือต่อยอดและสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชในเชิงธุรกิจ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากนักวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถที่จะ
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกรายอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง  

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพ่ิมผลผลิตพืช จ านวน  

403 ราย พ้ืนที่ 2,349 ไร่ 
2. สื่อเผยแพร่ 2 ชนิด คือ วีซีดีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช 

และ โปสเตอร์การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพ่ิมผลผลิตพืช 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 62 กิจกรรมการประชุมร่วมกับเกษตรกร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. กำรศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 มี
ผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัยมากมายหลายสาขา ทั้งที่เกิดจากผลงานวิจัยและที่เป็นสิทธิของชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้
ผลผลิตดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนที่สูงและผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
และเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการด าเนินงานบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557 มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง รวมทั้งสิ้น 
52 รายการ แบ่งเป็น สิทธิบัตร 12 รายการ อนุสิทธิบัตร 9 รายการ ลิขสิทธิ์ 21 รายการ และเครื่องหมาย
การค้า 4 รายการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศกัยภาพเพ่ือน าไปสู่การจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 
13 รายการ ได้แก่  

1.1 อนุสิทธิบัตรสูตรต ารับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบส าคัญจากสารสกัด
ฮ่อสะพายควาย 

1.2 อนุสิทธิบัตรชีวผลิตภัณฑ์แบบเม็ดส าหรับก าจัดแมลงศัตรูพืช 
1.3 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นวดน้ ามันมะแตก 
1.4 อนุสิทธิบัตรคอนกรีตผสมแกนต้นเฮมพ์และกรรมวิธีการผลิต 
1.5 เครื่องหมายการค้าพริกกระเหรี่ยงภูภัณฑ์  
1.6 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 1 
1.7 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 2 
1.8 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 3 
1.9 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 4 
1.10 สิทธิบัตรส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์ส าหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก 
1.11 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ส าหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช 
1.12 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง” 
1.13 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศน์การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวมะแขว่น” 

2. จัดท าร่างคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่  
2.1 ร่างคู่มือสิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.2 ร่างคู่มือลิขสิทธิ์ 
2.3 ร่างคู่มือเครื่องหมายการค้า 
2.4 ร่างคู่มือความลับทางการค้า 
2.5 ร่างคู่มือแบบผังภูมิวงจรรวม 

3. แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยการวิเคราะห์แนวทาง
ความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ประเภทอนุสิทธิบัตร จ านวน 7 รายการ  
(ตารางที ่13) 

4. แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และการเขียนแผนธุรกิจ (Feasibility Study and Business Plan) เพ่ือลดความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit) ก่อนการอนุญาตให้เอกชนหรือผู้ประกอบการ

3. งำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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ที่สนใจใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากผลงานวิจัย จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
กับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก ผลิตภัณฑ์ Hempcrete และผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวเขียวที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย CMU B10 

5. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 
จ านวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ของกลุ่มสตรีทอผ้า
ปะหล่อง บ้านปางแดงใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และคู่มือการทอ“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้าน 
ห้วยห้อม”พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอังกฤษ ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าขนแกะ 
(ชาวกะเหรี่ยง) บ้านห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ และการเขียนแผนธุรกิจ (Feasibility Study and Business Plan) เพ่ือลดความเสี่ยง
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit) ก่อนการอนุญาตให้เอกชน
หรือผู้ประกอบการที่สนใจใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากผลงานวิจัย  

2. การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่
เป็นสิทธิของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตำรำงท่ี 19  แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ประเภทอนุสิทธิบัตร  
จ านวน 7 รายการ 

ล ำดับ รำยกำรอนุสิทธิบัตร แนวทำงกำรพัฒนำ 
1 เครื่องหีบน้ ามันแบบกดอัด จ าหน่ายเครื่องหีบน้ ามันแบบกดอัดให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกร 
2 สูตรและกรรมวิธผีลติ

เครื่องดื่มอาติโช้คผสม
สมุนไพร 

1. รับจ้างผลิตและขึ้นทะเบียนเครื่องดื่มอาติ โช๊คผสมสมุนไพร ให้กับ 
ผู้ประกอบขนาด SME ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ  

2. จ าหน่ายวัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มอาติโช้คผสม
สมุนไพรให้ผู้ประกอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทอ่ืนหรือประเภทเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆของต้น
อาติโช้ค คือ ดอกและก้านดอก ใบ และราก ใบหญ้าหวาน และราก
ชะเอม 

3 สูตรต ารับผลติภณัฑ์ครีมบ ารุง
ผิวหน้าท่ีมีส่วนประกอบส าคัญ
จากสารสกัดจากชาเมี่ยง 
(Camellia sinensis) ที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอสิระ 

1. รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบส าคัญจากสาร
สกัดจากชาเมี่ยง ให้กับผู้ประกอบขนาด SME ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไป
เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ (สารสกัดคาเท
ชินจากเมี่ยงหมัก ซึ่งมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
ช่วยลดการหมองคล้ าของผิวตามธรรมชาติ) 

4 สูตรผสมสารสกดัจากใบ 
ชาเมี่ยงและน้ ามันหอมระเหย
จากผลมะแขว่น 
 

1. รับจ้างผลิตสเปรย์ระงับการอักเสบของล าคอให้กับผู้ประกอบขนาด SME 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 
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ล ำดับ รำยกำรอนุสิทธิบัตร แนวทำงกำรพัฒนำ 
2. จ าหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไป

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ สารสกัดที่ส าคัญ
ประกอบไปด้วย 
2.1  สารสกัดจากใบชาเมี่ยงและน้ ามันมะแขว่น มีฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย

และมีฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย 
2.2  น้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีฤทธิ์ท าให้เกิดอาการชา ลด

อาการเจ็บของแผลในปากได้ 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติของสารสกัดประเภทเดียวกัน เช่น น้ ายา

บ้วนปากหลังแปลงฟัน เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น 
แต่ให้คุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มยาเพื่อสามารถจ าหน่ายใน
สถานพยาบาลได้  

5 สูตรผลติภณัฑ์เจลยับยั้งการ
อักเสบของผิวหนัง 

1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบขนาด SME เช่น คลินิกดูแลผิว ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้ผู้ประกอบการน าไป
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ คือ 
สารสกัดจากธรรมชาติระหว่าง สารสกัดจากใบไม้แดงและน้ ามันตะไคร้
ต้น 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติของสารสกัดประเภทเดียวกัน เช่น ครีม
บ ารุงผิวหน้า สารช าระล้างร่างกาย เช่น ครีมอาบน้ า สบู่ สครับ ที่มี
ส่วนผสมจากสารสกัดจากใบไม้แดงและน้ ามันตะไคร้ ต้น เพื่อจ าหน่าย
ภายใต้เครื่องหมายการค้าโครงการหลวงแบบคอนเซ็ปเดียวกัน 

6 ผลิตภณัฑ์นวดน้ ามันมะแตก 1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดน้ ามะแตกให้ผู้ประกอบการแบบ OEM เพื่อให้
ผู้ประกอบการน าไปเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้า
ต้องการ (สารสกัดจากมะแตกมีคุณสมบัติแก้เหน็บชาและปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ) 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติเดียวกับผลิตภัณฑ์นวดน้ ามันมะแตก 
เช่น ครีม/เจลคล้ายกล้ามเนื้อในรูปหลอดบีบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
โครงการหลวง เพื่อเพิ่มทางเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า  และ
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติเดียวกันได้ 

7 สูตรต ารับผลติภณัฑ์เจลยับยั้ง
ไวรัสเรมิที่มีส่วนประกอบ
ส าคัญจากสารสกดัฮ่อสะพาย
ควาย 

1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบขนาดการ SME ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของผู้ประกอบการ 

2. จ าหน่ายสารสกัดฮ่อสะพายควายให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้
ผู้ประกอบการน าไปผลิตเป็นสารตั้งต้นให้กับลูกค้าที่ต้องการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ภายใต้เครื่องหมายการค้า (สารสกัดฮ่อสะพายควาย 
มีฤทธ์ิยับยั้งไวรัสเริม) 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มยาเพื่อสามารถจ าหน่ายใน
สถานพยาบาลได้ 
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ภำพที่ 63  เครื่องหมายการค้า (รูปดอกหวาย) ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ของกลุ่มสตรี
ทอผ้าบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

 

 

ภำพที่ 64  คู่มือการทอ “ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษากะเหรี่ยง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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แผนงำน/โครงกำร 
ปีที่เร่ิม

ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
สิ้นสุดตำม
แผนงำน 

(Road map) 
1.แผนงำนวิจัยสนับสนนุกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด   

1.1 โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของพืช
ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขนั  

  

1) ชุดโครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
กาแฟอราบิก้าบนพ้ืนท่ีสูง 

2555 2560 

2) ชุดโครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
องุ่นบนพื้นที่สูง 

2557 2560 

3) ชุดโครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง 

2557 2560 

4) ชุดโครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
อาโวกาโดบนพื้นที่สูง 

2557 2560 

5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพการผลติและการตลาดของไม้ดอก 2557 2560 

6) ชุดโครงการวิจยัเชิงปฏิบัติการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผัก
อินทรีย์โครงการหลวง 

2553 2562 

7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง  

2556 2562 

8) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพด้านการจดัการหลังการเกบ็เกี่ยวบนพ้ืนท่ีสูง 2550 2560 

9) ชุดโครงการวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
ข้าวบนพ้ืนท่ีสูง 

2554 2560 

10) โครงการวิจัยการคดัเลือกและปรบัปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกด าเพื่อเปน็สัตว์เศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม่บนพ้ืนท่ีสูง 

2557 2560 

1.2 โครงกำรวิจัยและพัฒนำกำรเพำะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑจ์ำกเฮมพ ์ 2550 2560 
1.3 โครงกำรวิจัยพืชทำงเลือกใหม่เพ่ือสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน    

1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา 2557 2560 
2) ชุดโครงการศึกษาคดัเลือกพันธุ์มะม่วงบนพ้ืนท่ีสูงส าหรับการแปรรูป 2557 2560 
3) โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน 2555 2560 

1.2 แผนงำนวิจัยกำรฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม    
2.1 โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบโครงกำรหลวงเพ่ือให้คนอยู่อำศัย

ร่วมกับป่ำไม้ได้อย่ำงย่ังยืน  
  

        1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณศีึกษาชุมชนป่าเมี่ยง  

2555 2560 

        2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณศีึกษาชุมชนที่อาศัยการท านาเป็นหลัก   

2555 2560 

3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพือ่ให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณศีึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิน่  

 

2555 2560 

แผนงำนวิจัย โครงกำร และงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
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แผนงำน/โครงกำร 
ปีที่เร่ิม

ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
สิ้นสุดตำม
แผนงำน 

(Road map) 
2.2  โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำเพ่ือแก้ไขปัญหำรุนแรงบนพื้นที่สูง     

1) โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 2557 2560 

2) โครงการพฒันาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนบนพ้ืนท่ีขยายผลโครงการหลวง 
ป่ากล้วย 

2557 2560 

3) โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา 
สมุนไพร และพลังงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแมส่อง 

2557 2560 

4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศ 
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย 

2557 2560 

5) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแกป้ัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ขยายผลโครงการหลวงวาวี 

2557 2560 

6) โครงการวิจัยเพื่อสนับสนนุการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง 2557 2560 
2.3 ชุดโครงกำรวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกภมูิปัญญำท้องถิ่นและ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
  

1) วิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมลูค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพืน้บ้าน 2553 2560 

2) วิจัยและพัฒนาชีวภณัฑ์เกษตรและผลติภณัฑส์ าหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคม ี
บนพ้ืนท่ีสูง 

2550 2560 

3) การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภณัฑ์บนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

2550 2560 

2.4 โครงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสมบนพื้นที่สูง 2554 2560 

2.5 โครงกำรวจิัยฟ้ืนฟูแหล่งอำหำร (Food Bank) และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบน
พ้ืนที่สูง 

2550 2560 

1.3 แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิต เพ่ือเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง   
3.1 โครงกำรวิจัยสินค้ำโครงกำรหลวงท่ีมีศักยภำพในกำรแข่งขนัภำยใต้กำร

เปลี่ยนแปลงของสภำวะโลกร้อนและกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเชียน        
  

1) โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2556 2560 

2) โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง 
กรณีศึกษาโครงการหลวง 

2557 2560 

3.2 โครงกำรศึกษำภำวะผู้น ำในชุมชนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำพ้ืนที่สูง  2557 2560 
1.4 แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง   

4.1 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้งำนวิจัย   
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย 2557 2560 

2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น 

2557 2557 

4.2 กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมงำนวิจัย   
1) งานก ากับและติดตามงานวิจัย  2556 2560 

2) งานทรัพย์สินทางปัญญา  2555 2560 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ   
ดร.ศิริพงศ์  หังสพฤกษ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
นางสาวเพชรดา อยู่สุข ผู้อ านวยการส านักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
   

เรียบเรียง   
นางสาวศิริรัตนาพร หล้าบัววงค์ นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
นางสาวณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
   

ข้อมูลและภำพ   
นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ช่วยนักวิจัย ส านักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 



 

  


