คำนำ
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้น ที่สู ง (องค์ การมหาชน) มุ่ง เน้น การวิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สนั บสนุ น งาน
โครงการหลวงในการสร้างองค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปยัง ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเน้น
กระบวนการมีส่ วนร่ วมของเกษตรกร ทั้งนี้ เพื่อให้ผ ลงานวิจัยเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน เกิดต้นแบบ
การพัฒนาพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แบ่งการดาเนินงานเป็น 4 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
2. แผนงานวิจัยด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม
3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง
งานวิจั ย ดังกล่ าวได้รั บ ความร่ ว มมือเป็นอย่างดีจากมูล นิธิโ ครงการหลวง สถาบันการศึกษา แล ะ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมูลนิธิ
คนเพียงไพร
สถาบั นวิจั ยและพัฒ นาพื้นที่สู ง ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านและทุกหน่ว ยงานที่ให้ ความร่วมมือใน
การดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งฟื้นฟู
ป่ า ต้ น น้ าล าธารให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ตามแนวพระราชด าริข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หั ว เพื่อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
สานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กันยายน 2557
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สำรบัญ
หน้ำ
ก
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คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สรุปผลกำรดำเนินงำนวิจัย
แผนงำน 1 แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด
1. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟ
อราบิก้าบนพื้นที่สูง
2. โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของ
องุ่นบนพื้นที่สูง
3. โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของ
เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง
4. โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของ
อาโวกาโดบนพื้นที่สูง
5. โครงการวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของ
ไม้ดอก
1) โครงการศึ ก ษาเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของ
ดอกกุหลาบ
2) โครงการศึ ก ษาเทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาดของ
ดอกเบญจมาศ
6. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์โครงการหลวง
7. โครงการวิจั ย เชิงปฏิบั ติการเพื่อเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพการผลิ ตและการตลาดพืช ผั ก
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
8. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง
9. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าว
บนพื้นที่สูง
10. โครงการวิ จั ย การคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ์ ไ ก่ ก ระดู ก ด าเพื่ อ เป็ น สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ
ทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง
11. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์
12. โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา
13. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสาหรับการแปรรูป
14. โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
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สำรบัญ (ต่อ)
หน้ำ
แผนงำน 2 แผนงำนวิจัยด้ำนกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม
40
1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับ 41
ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน
2. โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคา
46
3. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย 49
4. โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
52
5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่โครงการ 55
ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย
6. โครงการวิจั ยเชิงบู ร ณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ 57
ขยายผลโครงการหลวงวาวี
7. โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
60
8. โครงการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
63
9. โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สาหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมี 65
บนพื้นที่สูง
10. โครงการประเมิ น ระดั บ ความพร้ อ มของเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นฐาน 70
ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
11. โครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง :
74
กรณีศึกษาก๊าซชีวภาพ
12. โครงการวิจัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง 75
แผนงำน 3 แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
1. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน
3. โครงการศึกษาภาวะผู้นาในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง

77
78
80
83

แผนงำน 4 แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง
1. การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย
2. การศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. งานทรัพย์สินทางปัญญา

85
86
88
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93
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สำรบัญตำรำง
ตำรำงที่
1
แผนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
2
ข้ อ มู ล การปลู ก พื ช ผั ก ในโรงเรื อ นของเกษตรกรในพื้ น ที่ ข ยายผลฯ คลองลาน (บ้ า น
อุดมทรัพย์และปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม 2557 – กันยายน 2557
3
ความสูญเสียจากแปลง-โรงคัดบรรจุของศูนย์/เชียงใหม่
4
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย”
5
ผลการทดลองชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดหนอนด้วงแก้ว ในพื้นที่ปางหินและแม่มะลอ
6
ปริมาณการใช้น้าในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้าน้อยกับระบบนาน้าขังบนพื้นที่สูง
7
แสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่ นที่ 3 และการคัดเลือก
ประชากรเฮมพ์เพื่อผลิตน้ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1
8
แสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557
9
แสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์
10
ชุมชนนาร่องการดาเนินงาน 5 พืน้ ที่ ภายใต้ภูมิสังคม 3 รูปแบบ
11
การประเมิ น สถานภาพการพั ฒ นาในปั จ จุ บั น ของชุ ม ชนน าร่ อ งของโครงการวิ จั ย
ตามคุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม
12
แนวทางการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม
13 สรุปผลการทดสอบกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนนาร่อง 5 พื้นที่
14
วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคใบจุดผักกาดหอมห่อและโรคขอบใบไหม้
กะหล่าปลี
15
วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิค
16
วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่และชนิดสารล่อ
17
วิธีการผลิตและการใช้สารสกัดพืชชนิดน้าควบคุมเชื้อราสาเหตุ โรคแอนแทรคโนสของพริก
ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp.
18
การศึ ก ษาถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก งานวิ จั ย เพื่ อ ก าหนดแนวทาง
การใช้ประโยชน์
19 แนวทางความเป็ น ไปในการพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปสู่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ป ระเภท
อนุสิทธิบัตร จานวน 7 รายการ
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สำรบัญภำพ
ภำพที่
1
การคั ดเลื อ กต้น กาแฟที่ มีท รงต้น สมบู รณ์ แข็ง แรง และไม่ ป รากฏอาการของโรค
ราสนิมจากแปลงเกษตรกรและแปลงสาธิตของศูนย์
2
การคั่วกาแฟเมล็ดเพื่อทดสอบหาเอกลักษณ์และคุณภาพด้วยวิธีการชิม (Cupping)
ของตัวอย่างกาแฟทั้ง 10 พื้นที่
3
การเก็บตัวอย่างดินและใบเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
4
ลักษณะช่อผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ต่างๆ
5
การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน
6
การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน
7
การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวาน
8
การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน
9
วัสดุพันกิ่งแบบสถานีฯ ปางดะ (พันด้วยพลาสติกและพาราฟิน)
10 ต้นอาโวกาโดหลังเปลี่ยนพันธุ์แล้ว 2 เดือน
11 การเพาะต้นตออาโวกาโด
12
ลักษณะลาต้นและรากของ
13
การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโด
14
การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ
15
การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบที่เหมาะสม
16
การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ
17
การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพเบญจมาศ
18
การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศที่เหมาะสม
19
การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพื้นที่โครงการหลวง
20
การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง
21
การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ (เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 8 oC )
22
การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ (ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ)
23
การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น
24
การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน
25
การทดสอบและสาธิตการปลูกผักภายใต้โรงเรือน
26
การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยง
27
ความเสี ย หายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นกับผลผลิ ตปวยเล้ ง ผั กกาดหอมห่อ และ
ผักกาดหวาน
28
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
(พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1)
29
การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้าในแปลงนาข้าวด้วยระบบนาน้าน้อย
30
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว

หน้ำ
6
6
6
7
11
11
11
11
13
13
13
13
13
16
16
16
18
18
18
21
21
21
23
23
23
23
25
29
29
29
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จ

31

การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสาหรับชุมชนบนที่สูง

29

สำรบัญภำพ (ต่อ)
ภำพที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ลูกไก่กระดูกดาที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่รวบรวมจากที่สูงต่างๆ
ไก่พ่อ-แม่พันธุ์รุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์
การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพปทุมมาและกระเจียว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปผลไม้และจุดซื้อมะม่วงในจังหวัดน่านและเชียงใหม่
ลักษณะการแตกหน่อของหวายฝาดและหวายหนามขาว (2 เดือนหลังตัดสาง)
เฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนนาร่องการพัฒนาต้นแบบโครงการหลวง
โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคา
เปรียบเทียบกะหล่าปลีจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิมกับแปลงที่จัดการธาตุอาหารพืช
การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นและแปลงรวบรวมพืชของโรงเรียน
การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
โครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นและการจั ด การระบบนิ เ วศในพื้ น ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย
การดาเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี
การศึกษาปริมาณการใช้น้าในการแปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียก
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีวภัณฑ์เกษตร
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย
การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสาหรับผิวหน้า (Face Moisturizer)
จากสารสกัดฟักข้าว
บ่อไบโอก๊าซและการจุดติดไฟในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) และวิธีการวัดไบโอก๊าซ
แผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน
การระดมความคิดเห็นต่อเป้ าหมายการผลิตกาแฟ การหาแนวทางปฏิบัติในการผลิต
และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
ระบบการจัดการน้าในพื้นที่ชุมชนบ้านดง
แปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้าน้อย
การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจาลองสภาพภูมิอากาศและแบบจาลองพืช เมื่อวันที่
12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน

หน้ำ
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ฉ

สำรบัญภำพ (ต่อ)
ภำพที่
60
61
62
63
64

การศึกษาภาวะผู้นาในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย
กิจกรรมการประชุมร่วมกับเกษตรกร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เครื่องหมายการค้า (รูปดอกหวาย) ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์
ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
คู่มือการทอ“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง

หน้ำ
84
87
88
92
92

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ช

สรุปผลกำรดำเนินงำนวิจัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

สรุปผลกำรดำเนินงำนวิจัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีการดาเนินงานวิจัยใน 4 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
2. แผนงานวิจัยด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม
3. แผนงานด้านการตลาดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง
โดยมีโครงการหลัก 33 โครงการ โครงการย่อย 77 โครงการ งบประมาณรวม 72,870,000 บาท
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แผนงานวิจัย โครงการ และงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2557
จำนวนโครงกำรหลัก จำนวนโครงกำรย่อย
แผนงำนวิจัย
(โครงกำร)
(โครงกำร)
1. แผนงานวิจัยสนับสนุนการเสริมสร้าง
14
35
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
2. แผนงานวิจั ย ด้านการฟื้นฟู อนุรั กษ์
12
34
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และมิติด้านสังคม
3. แผนงานด้า นการตลาดของผลผลิ ต
3
4
เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. แผนงานการจัดการองค์ความรู้และ
4
4
บูรณาการงานวิจัยและบนพื้นที่สูง
รวม
33
77

งบประมำณ
(บำท)
28,220,000
33,791,000
4,400,000
6,460,000
72,872,000

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ได้ดังต่อไปนี
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2

แผนงำน 1
แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
กำรผลิตและกำรตลำด

แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด
มุ่ง เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตพื ช และสั ตว์ บ นพื้ น ที่ สู ง เพื่อ ให้ เ กษตรกรมี
ความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพ อาทิ กาแฟ เฮมพ์ ข้าว พืชผัก
ไม้ผล ไม้ดอก ไก่กระดูกดา เป็นต้น และกลุ่มพืชทางเลือกอื่น เช่น ปทุมมา มะม่วง และหวาย ควบคู่ไปกับ
การวิจัยด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด ซึ่งมีการดาเนินงานวิจัยทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและ
โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้ ว ย 14 โครงการหลั ก
15 โครงการย่อย งบประมาณรวม 28,220,000 บาท
ผลการดาเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของกำแฟอรำบิก้ำ
บนพื้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดาเนินการวิจัยและส่งเสริม
การปลูกกาแฟอราบิก้าให้กับเกษตรกรบนพื้ นที่สูง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถผลิตกาแฟอราบิก้าโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมุ่งเน้น
การวิจัยและพัฒนาการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง ซึ่งประเด็นงานวิจัยจะเป็นการศึกษาการคัดเลือกกาแฟ
อราบิ ก้า สายพั น ธุ์ ดีที่ มีค วามต้ านทานต่อ โรคราสนิม การจัด การสวนที่ เหมาะสม การจั ดการธาตุอ าหาร
การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและรสชาติของกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวง และการศึกษาแนวทาง
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง
ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการผลิตกาแฟอราบิก้าของตนเอง
รวมไปถึงมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
และการตลาดกาแฟต่อไป สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ กำแฟอรำบิก้ำ ที่มีลักษณะกำรเจริ ญเติบโตและกำรให้ผลผลิตที่ ดี โดย
รวบรวมสายพันธุ์กาแฟจากพื้นที่โครงการหลวง 4 แห่ง ได้แก่ ป่าเมี่ยง ตีนตก อ่างขาง อินทนนท์ และนามาปลูก
ทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตที่ดี ณ สถานีฯ อินทนนท์ ศูนย์ย่อ ยแม่ยะ
น้อย พบว่า กาแฟอราบิก้าทุกสายพันธุ์มีอายุการเจริญเติบโต 1 ปี ความสูงต้นของต้นกาแฟประมาณ 1-1.5
เมตร สีของยอดอ่อนกาแฟมีทั้งยอดสีเขียวและแดงปนน้าตาล และต้นพันธุ์กาแฟจากอ่างขางมีการออกดอก
ก่อนกาแฟจากแหล่งพันธุ์อื่น
2. กำรทดสอบกำรตัดแต่งกิ่งและกำรจัดกำรร่มเงำที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ
กำแฟอรำบิก้ำ พบว่า วิธีการตัดเพื่อสร้างลาต้นใหม่หรือ hard pruning ต้นกาแฟแตกหน่อใหม่ และปลิดหน่อ
ให้เหลือ 1-2 หน่อต่อต้น หน่อมีความสูงเฉลี่ย 25-30 เซนติเมตร และมีแนวโน้มจะสามารถให้ผลผลิตประมาณ
0.2-0.3 กิโลกรัมต่อต้นหรือ 80-120 กิโลกรัมต่อไร่ในปีที่ 2 หลังการตัดแต่งกิ่ง
3. กำรคัดเลือกและทดสอบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดหนอนเจำะลำต้นกำแฟอรำบิก้ำ พบว่า ชีวภัณฑ์ที่
มีผลต่อการตายหนอนเจาะลาต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัย คือ เชื้อรา Beauveria sp.
4. กำรศึกษำกระบวนกำรแปรรูปและพัฒนำเอกลักษณ์กำแฟอรำบิก้ำในพื้นที่โครงกำรหลวง พบว่า
ที่ระดับการคั่วกลาง (Medium Roast) กาแฟจากสถานีฯ อินทนนท์ จะมี Character โดดเด่นด้วยกลิ่นผลไม้
หอมหวาน มีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆ กลิ่น Aroma หวานละมุน fruity ชัดเจน flavor เปรี้ยวคล้ายสตรอเบอรี่ (ไม่จืด)
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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
ดังนั้ น ควรมีการปรั บ pH ของดิ นให้ มี ความเป็นกรดที่ล ดลง โดยใช้ปูนขาวหรื อโดโลไมท์ ส่ วนปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) อยู่ในช่วง 1.76 – 16.8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพื้นที่ปลูกมีความลาดชันเกิดการชะล้างของ
หน้ าดิน จึงควรมีการใส่ปุ๋ ยหมักหรื อเศษซากพืชต่างๆที่เหลื อในแปลงเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน ใน
บริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุต่า เช่นเดียวกับปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available-P) ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ (Exch-K) และ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch-Mg) บางพื้นที่ ก็มีปริมาณต่าเช่นกัน
ดังนั้น ควรมีการใส่หินฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสฟอรัส เพื่อปรับปรุงดินด้วย
6. กำรศึกษำแนวทำงเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดกำแฟในพื้นที่โครงกำรหลวง
และโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง พบว่า ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดของการผลิตกาแฟของ
เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 2,933.95 บาทต่อไร่ ผลผลิ ตผลสดเฉลี่ ยต่อไร่เท่ากับ 374.44
กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 12.56 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเท่ากับ 4,763.21 บาทต่อไร่
ขณะที่ในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิก้ าที่สาคัญ 3 แห่ง คือ พื้นที่บ้านดอยช้าง โครงการพัฒนาดอยตุง และศูนย์ฯ
ป่าเมี่ยง เกษตรกรได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดเท่ากับ 1,035.13 บาทต่อไร่ ผลผลิตผลสดเฉลี่ย
ต่อไร่เท่ากับ 418.32 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรได้รับเท่ากับ 16.01 บาทต่อกิโลกรัม รายได้รวมเท่ากับ
6,308.04 บาทต่อไร่ หากพิจารณาระดับของผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดพบว่ากลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการผลิตมาก คือ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวีและแม่สลอง
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟในพื้นที่ศึกษา พบว่า การผลิตกาแฟ
อราบิก้าในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงยังมีศักยภาพและสามารถทารายได้ให้กับเกษตรกรเมื่อพิจารณาจาก
กาไรและรายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสดที่เกษตรกรได้รับ ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายส่งเสริมหรือขยายการ
ผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงสามารถดาเนินการได้เมื่อพิจารณาจากศักยภาพการผลิต
และปริ มาณความต้องการกาแฟอราบิ ก้าในภาพรวมยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการตลาดในพื้นที่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อการยกระดับผลิตภาพและ
ผลตอบแทนการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ นอกจากนี้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้น ที่ปลูกและฐานข้อมูล
การตลาดที่ชัดเจนทั้งระบบเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจกาหนดนโยบายสาหรับ
การส่งเสริมการผลิตในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องมากขึ้น
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรสามารถนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี การป้องกันกาจัดหนอนเจาะลาต้นระยะตัวเต็มวัย
โดยการใช้เชื้อรา Beauvaria sp. ให้มีผลผลิตและคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้า เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของกาแฟอราบิก้าในระยะต่อไปได้
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 1 การคัดเลือกต้นกาแฟที่มีทรงต้นสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่ปรากฏอาการของโรคราสนิมจากแปลง
เกษตรกรและแปลงสาธิตของศูนย์

ภำพที่ 2 การคั่วกาแฟเมล็ดเพื่อทดสอบหาเอกลักษณ์และคุณภาพด้วยวิธีการชิม (Cupping) ของตัวอย่าง
กาแฟทั้ง 10 พื้นที่

ภำพที่ 3 การเก็บตัวอย่างดินและใบเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
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2. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดขององุ่นบนพื้นที่สูง
มูลนิธิโครงการหลวงได้เริ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูงเพื่อให้เป็นพืชสร้างอาชีพและรายได้
แก่เกษตรกร เนื่องจากองุ่นเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง ในปี พ.ศ. 2555 มีจานวนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น
47 ราย พื้นที่ปลูก 48.28 ไร่ และมีปริมาณผลผลิตที่ส่งผ่านตลาดของมูลนิธิโครงการหลวง 16,295 กิโลกรัม
ซึ่งการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูงยังสามารถพัฒนาทั้งเรื่องของพันธุ์และเทคนิคการปลูกให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของพันธุ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีด้านการผลิต รวมทั้งการตลาดขององุ่นบนพื้นที่สูง
เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือผลตอบแทน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
1. กำรวิ จั ย เพื่ อ ทดสอบพั น ธุ์ อ งุ่ น รั บ ประทำนสดส ำหรั บ พื้ น ที่ สู ง จากการทดสอบพั น ธุ์ อ งุ่ น
รับประทานสดที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 12 พันธุ์ โดยองุ่นทุกพันธุ์
สามารถออกดอกและให้ผลผลิต ยกเว้นพันธุ์ Autumn Royal องุ่นพันธุ์ Thompson Seedless มีคุณภาพ
ของผลผลิตที่ดีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว แต่มี เปอร์เซ็นต์กิ่งใหม่ที่ออกดอกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์เฉพาะในฤดู
หนาว ขณะที่องุ่นพันธุ์ Flame Seedless มีคุณภาพของผลผลิตที่ดีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว แต่มีเปอร์เซ็นต์กิ่ง
ใหม่ที่ออกดอกมากกว่า 50 เปอร์ เซ็น ต์เฉพาะในฤดูฝ น แต่เนื่องจากเป็นการให้ผ ลผลิ ตในปีแรก จึง ต้องมี
การวิจัยต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องปริมาณและคุณภาพผลผลิตของแต่ละพันธุ์ต่อไป

ภำพที่ 4 ลักษณะช่อผลขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ต่างๆ
2. กำรศึกษำกำรจัดกำรธำตุอำหำรขององุ่นพันธุ์ Beauty seedless ผลการศึกษาเบื้องต้นใน
การจัดการธาตุอาหารขององุ่นพันธุ์ Beauty Seedless ใน 3 พื้นที่ (ปางดะ ดอยปุย และป่ากล้วย) ดินใน
แปลงปลู กองุ่นทั้ง 3 พื้น ที่ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ปริมาณธาตุอาหารหลั ก ได้แก่ ไนโตรเจน
มีปริมาณต่า แต่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ปริมาณธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียมและแมกนีเซียม
มีปานกลางถึงสูงมาก ส่วนจุลธาตุ ได้แก่ สังกะสี แมงกานีส เหล็ก และทองแดง ต่าถึงสูงมาก ส่วนสถานะธาตุ
อาหารจากตัวอย่างใบองุ่น ขาดธาตุแคลเซียมและโบรอนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบ
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ขององุ่นนาไปสู่การกาหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารองุ่นได้ดังนี้ คือ ต้องลดปริมาณการให้ปุ๋ยไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เนื่องจากในดินมีปริมาณที่มากเกินความต้องการของต้นองุ่น และเพิ่มปริมาณ
การให้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ควรเพิ่มปริมาณการให้ปุ๋ยแคลเซียม-โบรอนทาง
ใบองุ่นด้วย
3. กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรผลิตและกำรตลำดขององุ่น ภำยในประเทศและต่ำ งประเทศ
จากการศึกษาและวิเคราะห์การผลิตและการตลาดขององุ่นภายในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่าการผลิต
องุ่นบนพื้นที่สูงยังมีศักยภาพสูงมาก เนื่องจากปัจจุบัน องุ่นที่บริโภคภายในประเทศส่วนใหญ่นาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยนาเข้าองุ่นจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ เปรู และสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด
สาหรับการพัฒนาการผลิตองุ่นบนพื้นที่สูงของประเทศไทย คือ การพัฒนาด้านพันธุ์ให้มีความหลากหลายและ
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และทัดเทียมกับองุ่นนาเข้าจากต่างประเทศ คือ รสชาติหวาน ผลมี
ความกรอบ โดยอาจมีหรือไม่มีเมล็ดก็ได้
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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3. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของเสำวรสหวำน
บนพื้นที่สูง
เสาวรสหวานเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
ปลูกเพื่อสร้างรายได้ มีผลผลิตจาหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สาหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานอยู่ในระดับที่ดี จากความต้องการเสาวรสหวานของตลาดที่มี
เพิ่มมากขึ้น จึงมีการเร่งขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูก แต่พบว่าคุณภาพผลผลิตลดลง มีขนาดผลเล็ก ไม่ได้
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกต้นเสาวรสหวานเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมากกว่า
2 ปี จึงมีการสะสมของโรคและแมลงในแปลง ทาให้ต้นโทรมและส่งผลถึงคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ ในช่วงฤดู
ฝนซึ่งเป็นช่วงติดผลของเสาวรสหวานนั้น มีการระบาดของโรคผลเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อ Phytopthora sp.
ทาให้ผลผลิตของเกษตรกรร่วงหล่น เสียหายมากกว่าร้อยละ 40 โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวานกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาโรคไวรัส
2) ศึ กษาวิธีก ารปลู กเสาวรสหวานในโรงเรือนเพื่อ ลดปัญ หาโรคผลเน่ าในฤดูฝ น 3) ศึ กษาวิธี ก ารจั ดการ
หลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีระดับความสูงพื้นที่แตกต่างกัน 4) ศึกษา
ข้อมูลศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มีผลการศึกษา ดังนี้
1. กำรศึกษำระบบกำรปลูกเสำวรสหวำนกลำงแจ้งเพื่อลดปัญหำโรคไวรัส เปรียบเทียบระบบปลูก
แบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยการดาเนินงานในปี 2557 เป็นปีที่ 1 ทดลองใน 2 พื้นที่ คือ หมอกจ๋าม เริ่มปลูก
ต้นเสาวรสหวานเบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายนและเริ่มเก็บ เกี่ยวในเดือน
สิงหาคม (หลังปลูกเสาวรสหวาน 5 เดือน) โดยมีปริมาณผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 1.24-2.31 กิโลกรัม คุณภาพ
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเกรด 3 และเกรด N ส่วนพื้นทีป่ างแดงใน ปลูกในเดือนกรกฎาคม 2557 เริ่มออกดอกใน
เดือนกันยายน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน
2. กำรศึกษำวิธีกำรปลูกเสำวรสหวำนในโรงเรือนเพื่อลดปัญหำโรคผลเน่ำในฤดูฝน ดาเนินการใน
พื้นที่หมอกจ๋าม เริ่มปลูกต้นเสาวรสหวาน เบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายน
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ในเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 2.44-11.9 กิโลกรัม คุณภาพ
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเกรด N สาหรับพื้นทีป่ างแดงใน เริ่มปลูกประมาณกลางเดือนกันยายน 2557
3. กำรศึกษำวิธีกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวเสำวรสหวำน ดาเนินการใน 3 พื้นที่ที่มีระดับความสูง
แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบบ่มเสาวรสหวานด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์หรือเอทธิฟอน 48 เปอร์เซ็นต์ อัตรา
5 มิลลิลิตรต่อน้า 1 ลิตร ในพื้นที่ปางมะโอ (1200 MSL) ทาให้ผลมีสีแดงสม่าเสมอทั่วทั้งผลเหมือนกันเมื่อบ่ม
ด้วยระยะเวลาเท่ากัน (5-7 วัน) ขณะที่ในพื้นที่ห้วยเป้า (450 MSL) และปางแดงใน (700 MSL) การบ่มด้วย
เอทธิฟอน 48 เปอร์เซ็นต์ ทาให้สีผิวของผลเสาวรสหวานมีสีแดงสม่าเสมอทั่วทั้งผล อัตราการใช้ที่เหมาะสม
คือ 7 และ 5 มิลลิลิตรต่อน้า 1 ลิตร ตามลาดับ
4. กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดของเสำวรสหวำนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวง
แหล่งผลิตเสาวรสหวานของประเทศที่สาคัญในปัจจุบัน คือ พื้นที่ของมูลนิธิ โครงการหลวง นอกจากนี้ยังมี
ผู้สนใจนาเสาวรสหวานไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ เช่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
และ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ในพื้นที่อื่นของประเทศ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย มีการปลูกเสาวรส
พันธุ์เปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ ตามมีการนาเข้าเสาวรสหวานพันธุ์ไทนุงจากประเทศเวียดนาม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดเสาวรสหวานในประเทศ
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สาหรับการปลูกเสาวรสหวานพันธุ์ เบอร์ 2 ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้มีการส่งเสริมใน
พื้นที่อาเภอเชียงดาว 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 ไม่มีตาหนิ ไม่เป็น
โรคหรือแมลง ส่วนผู้ค้าส่งสามารถรับซื้อเสาวรสหวานได้ทุกเกรด เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลายระดับ และจาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 53 ให้ความสาคัญกับรอยตาหนิและลักษณะผิว
ของเสาวรสหวาน ซึ่ง มักประสบปั ญหาเสาวรสหวานไม่ มี คุณภาพ ขนาดผลเล็ ก เป็น โรคหรื อแมลงเจาะ
เหี่ยวง่าย และมีผลผลิตไม่สม่าเสมอ ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน ควรมีการควบคุมการผลิตและ
ผลักดันให้ทุกพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
สูงขึ้น มีการบริหารจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
รวมทั้ง การคัดเลื อกและหาพัน ธุ์เสาวรสหวานที่มีความทนทานต่อโรคและแมลง ควบคู่ไปกับการส่ งเสริม
ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 5 การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน

ภำพที่ 6 การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน

ภำพที่ 7 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวาน

ภำพที่ 8 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน
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4. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของอำโวกำโดบนพื้นที่สูง
อาโวกาโดเป็นไม้ผลที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพ โดยพันธุ์ที่ส่งเสริมเป็น
หลัก คือ พันธุ์ Hass และ Buccaneer ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าทั่วโลก สามารถเจริญเติบ โตได้ดีในสภาพพื้นที่และ
ภูมิอากาศบนพื้นที่สูงของไทย มีโรคและแมลงรบกวนน้อย และให้ผลผลิตดี ปัจจุบันสามารถปลูกอาโวกาโด
พันธุ์ที่เป็นการค้าของโลกที่ตลาดต้องการได้ดี เช่น พันธุ์ Hass ในปีพ.ศ.2556 มีเกษตรกร 500 ราย พื้นที่ปลูก
1,105 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 160.3 ตัน เป็นรายได้ 4.4 ล้านบาท แต่ปัจจุบันในงานส่งเสริมการปลูกอาโวกาโด
ของโครงการหลวงพบปัญหาเรื่องการผลิตต้นกล้าอาโวกาโดสาหรับงานส่งเสริม ทั้งในเรื่องปริมาณต้นกล้าที่
ไม่เพียงพอและคุณภาพของต้นกล้าที่พบอัตราการตายหลังเปลี่ยนยอดพันธุ์และหลังการปลูกสูงถึงร้อยละ
30 - 40 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโดที่สามารถเพิ่มอัตรา
การรอดตายของต้น กล้า และการศึกษาการผลิตและการตลาดของอาโวกาโดภายในประเทศ ซึ่งสรุปผล
การดาเนินงาน มีดังนี้
1. วิธีกำรผลิตต้นกล้ำพันธุ์อำโวกำโดที่เหมำะสม โดยสามารถเพิ่มอัตราการรอดตายของต้นกล้าได้
มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ คือ การเพาะเมล็ดอาโวกาโดพันธุ์ Booth 7 โดยใช้วัสดุเพาะ ดิน : ขุยมะพร้าว : ขี้เถ้า
แกลบ (0.5 : 1 : 1) เมื่อต้นกล้าอายุ เ
เ เ ทาการเปลี่ยนพันธุ์และพันกิ่งด้วยพลาสติกและ
พาราฟิน หลังจากเปลี่ยนพันธุ์แล้ว เ
2. กำรศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ ก ำรตลำดของอำโวกำโดภำยในประเทศ การผลิ ต อาโวกาโด
ภายในประเทศส่วนใหญ่เพื่อบริโภคภายในประเทศ โดยตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552-2556 ไทยมีปริมาณการส่งออก
อาโวกาโดไปต่างประเทศเพียงเล็กน้อย เมื่ อเทียบกับปริมาณการนาเข้า ไทยขาดดุลการค้าปีละไม่ต่ากว่า 70
ล้านบาท โดยนาเข้าอาโวกาโดมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นหลัก พันธุ์ที่นาเข้า ได้แก่ Hass (ร้อยละ
99) และ Shepard (ร้อยละ 1) และนาเข้าอาโวกาโดมากที่สุดในเดือนมกราคม
สาหรับการผลิตอาโวกาโดของไทย แหล่งผลิตอาโวกาโดที่สาคัญอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการ
หลวง ได้แก่ ทุ่งเริง หนองเขียว และปางอุ๋ง เป็นต้น จากการศึกษาด้านความต้องการของตลาดผู้ค้าปลีกและ
ผู้ ค้ า ส่ ง มี ป ริ ม าณความต้ อ งการอาโวกาโดสู ง สามารถรั บ ซื้ อ ได้ ต ลอดทั้ ง ปี พั น ธุ์ ที่ ต้ อ งการ คื อ Hass,
Buccanear, Fuerte, Peterson และ Booth 7 คุณภาพที่ต้องการ คือ ผิวสวย ไม่มีโรคแมลงหรือรอยตาหนิ
และปัญหาที่ผู้ค้าพบคือ อาโวกาโดมีคุณภาพต่า ขนาดผลเล็ก มีรอยตาหนิ 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
ผลการสารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาโวกาโดมารับประทาน คือ
รสชาติ ราคา ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร พันธุ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทาน คือ Hass และ
ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ประสบปั ญ หาในการเลื อกซื้อ อาโวกาโด วิธี การรั บประทานอาโวกาโดที่ถู ก วิธี และช่อ งทาง
การจาหน่ายอาโวกาโดมีน้อยทาให้หาซื้อได้ยากการสารวจพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
ซื้ออาโวกาโดมารั บประทาน 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 การขาดแคลนน้า ผลผลิตไม่สม่าเสมอ และต้นอาโวกาโดถูกเชื้อรา Phytophthora
เข้าทาลาย
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สถานีเกษตรหลวงปางดะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าไม้ผลที่สาคัญของมูลนิธิโครงการหลวง สามารถ
นาวิธีการขยายพันธุ์อาโวกาโดไปใช้ในการผลิตต้นกล้า เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมไม้ผลของมูลนิธิโครงการหลวง
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพที่ 9 วัสดุพันกิ่งแบบสถานีฯ ปางดะ
(พันด้วยพลาสติกและพาราฟิน)

ภำพที่ 11 การเพาะต้นตออาโวกาโด

ภำพที่ 10 ต้นอาโวกาโดหลังเปลี่ยนพันธุ์แล้ว 2 เดือน

ภำพที่ 12 ลักษณะลาต้นและรากของต้

ภำพที่ 13 การศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของอาโวกาโด
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5. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของไม้ดอก
(1) โครงกำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของดอกกุหลำบ
มูลนิธิโครงการหลวงดาเนินงานส่งเสริม การปลูกไม้ดอกในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 18 แห่ง
โดยในปี พ.ศ.2555 มีการจาหน่ายไม้ดอกคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22 ล้านบาท ซึ่งกุหลาบมีมูลค่าจาหน่ายสูงสุด
คิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ ของยอดจาหน่ายไม้ดอกทั้งหมด ไม้ดอกส่วนใหญ่จะถูกส่ง ไปยังตลาดกรุงเทพฯ โดย
ลูกค้าที่สาคัญ คือ สานักพระราชวัง ซึ่งมีความต้องการไม้ดอกสาหรับจัดกิจ กรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง แต่จาก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานสินค้า กรณีไม้ดอกของโครงการหลวง
พบว่ า มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของส านั ก พระราชวั ง ได้ เนื่ อ งจาก
บางช่วงเวลาปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอและคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ด้านการตลาดของ
ไม้ดอกบนพื้นที่สูง
จากการดาเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้
1. กำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภำพกุหลำบ พบว่า พันธุ์ Doice Vita การให้สารละลาย
preservative (8-hydroxyquinoline citrate 200 mgl-1 กรดซิตริก 200 mgl-1 และน้าตาลซูโครส 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
ต่างจากกรรมวิธีควบคุมที่มี อายุปักแจกันเพียง 3 วัน ส่วนการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับการขนส่งใน
กุหลาบ 3 พันธุ์ พบว่า พันธุ์ Titanic มีอายุปักแจกันนานที่สุด 3.1 วัน โดยการห่อด้วยพลาสติกใสและขนส่งโดย
ไม่แช่น้า ส่วนกุหลาบพันธุ์ Snow White มีอายุการปักแจกันนานที่สุด 4.4 วัน โดยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูก
และขนส่งโดยแช่ในสารละลาย Chryzol สาหรับกุหลาบพันธุ์ Green planet มีอายุการปักแจกันนานที่สุด
3.1 วัน โดยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูกและขนส่งโดยไม่แช่น้า
2. กำรศึกษำกำรจัดกำรธำตุอำหำรกุหลำบที่เหมำะสม ดาเนินการในพื้นที่โครงการหลวง 4 พื้นที่
(อ่างขาง อินทนนท์ ปางดะ และทุ่งเรา) จากผลการวิเคราะห์ทั้งดินและใบ พบว่า ในดินมีปริมาณธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ค่อนข้างสูง แต่ความเข้มข้นของธาตุอาหารเหล่านั้ นในใบพืชยังอยู่ในระดับที่
ขาดแคลน ซึ่งอาจเกิดจากดินส่วนใหญ่ที่ปลูกกุหลาบค่อนข้างจะเป็นกรด ซึ่งมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน
นั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน เพื่อให้สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้น
มาสู่พืชได้
3. กำรศึกษำตลำดคู่แข่ง วิเครำะห์ศักยภำพกำรผลิตกุหลำบ พบว่า อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
มีพื้น ที่ป ลูกมากและเป็ นแหล่ งผลิ ตกุห ลาบขนาดใหญ่ที่สุ ดของประเทศ โดยส่ งผลผลิ ตเข้าสู่ ตลาดไม้ดอก
ขนาดเล็ก วันละกว่า 1 ล้านดอกโดยเฉลี่ย และเป็นลักษณะการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตแต่ละรายกับ
พ่อค้าที่ปากคลองตลาดโดยตรง ส่วนราคาจะถูกกาหนดจากตลาดปลายทาง ซึ่งจะขึ้นลงตามภาวะอุปสงค์และ
อุปทาน อย่างไรก็ตาม ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจการปลูกกุหลาบของอาเภอพบพระ มีขนาดและมูลค่าที่
ลดลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ จากมูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณ 530 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2546 - 2548 เหลือเพียง
329 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2553 – 2556
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การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกกุห ลาบในพื้นที่โครงการหลวง พบว่า การปลูกกุห ลาบของ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปางดะ และอินทนนท์ มีความเป็นไปได้ในการ
ลงทุน มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา การปลูกกุหลาบ
นอกโรงเรือน สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่า รายได้ 432.00 บาท/
ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 51.03 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 196.41 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีไม่จ้าง
แรงงาน 247.34 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 235.59 บาท/ตารางเมตร สถานีเกษตร
หลวงอ่างขาง โรงเรื อนขนาด 150 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภ ายในระยะเวลา 5 ปี มีความเสี่ยงใน
การลงทุนต่า คือ รายได้ 1,080.00 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 1,630.36 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร
439.97 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 953.36 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด
640.03 บาท/ตารางเมตร สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โรงเรือนขนาด 96 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้
ภายในระยะเวลา 2 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่า คือ รายได้ 1,130.00 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่
611.77 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 28.28 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 1,030.68 บาท/
ตารางเมตร กาไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 776.51 บาท/ตารางเมตร การคิดกาไรคิดเฉพาะรายได้ลบต้นทุน
ผันแปร สาหรับสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยู่ระหว่างจัดทาโรงเรือนใหม่
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรในพื้ นที่ โครงการหลวง สามารถน าเทคโนโลยี การยื ดอายุ กุ หลาบตัดดอกและรูปแบบ
บรรจุ ภั ณฑ์ ส าหรั บ การขนส่ ง ไปประยุ กต์ ใช้ เพื่ อลดการสู ญ เสี ย ที่ จะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งถื อเป็ นการเพิ่ มศั กยภาพ
ด้านการผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูงอีกทางหนึ่ง
2. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิต และตลาดของกุหลาบ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ก) การทดสอบสารละลาย
Preservative

ข) การศึกษารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

ค) การทดสอบความเข้มแสง

ภำพที่ 14 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ

ภำพที่ 15 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารกุหลาบ
ที่เหมาะสม

ภำพที่ 16 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์
ศักยภาพการผลิตกุหลาบ
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(2) โครงกำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดดอกเบญจมำศ
ปัจจุบันการผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะในช่วงนอกฤดู (มกราคม - สิงหาคม) ใช้พลาสติกดา
คลุมเพื่อบังคับให้ออกดอก เนื่องจากเบญจมาศจัดเป็นพืชวันสั้น กล่าวคือ สามารถออกดอกเมื่อความยาวช่วง
กลางคืนนานกว่าช่วงความยาววันวิกฤติ และถูกยับยั้งเมื่อระยะเวลาช่วงกลางคืนถูกขัดขวางด้วยแสงสีแดง
ในช่วงสั้นๆ หรือเรียกว่า “Night Break : NB” แต่ในช่วงนอกฤดูเป็นช่วงวันยาว มีความยาวช่วงแสงเกิน
13 ชั่วโมง ซึ่งแม้จะบังคับให้เบญจมาศออกดอกนอกฤดูได้ แต่พบว่าคุณภาพดอกไม่ดี สาเหตุเพราะการคลุม
ด้ว ยพลาสติกดาทาให้ เกิดการสะสมความร้อนและเกิดโรคราสนิม จากปัญหาดังกล่ าวมีความจาเป็นต้อง
ศึกษาวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภ าพด้านเทคโนโลยีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร รวมทั้งการจัดการหลั ง
การเก็บเกี่ยว เพื่อให้เบญจมาศมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง สามารถรักษาคุณ ภาพและลดการสูญเสีย รวมถึง
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จากการดาเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้
1. กำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภำพเบญจมำศ โดยศึกษาผลของแสงสีน้าเงินและแสงสีแดง
ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเบญจมาศ พบว่า การให้แสงสีน้าเงินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ทาให้
เบญจมาศพันธุ์ Reopard, Orange Day และห้วยลึก 4 มีความสูงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 19.23, 19.87 และ
16.25 เซนติเมตร มากกว่ากรรมวิธีควบคุม 8.65, 5.7 และ 5 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนพันธุ์ Candor Pink
ที่ได้รับแสง red จานวน 2 ชั่วโมง มีความสูงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 20.63 เซนติเมตร มากกว่ากรรมวิธีควบคุม
4.78 เซนติเมตร ส่วนการใช้ฮอร์โมนทดแทน Vernalization ในดอกเบญจมาศ พบว่า กรรมวิธีที่ให้ฮอร์โมน
IBA ความเข้มข้น 100 ppm แช่ห้องเย็น 1 คืน จะทาให้การแตกรากของเบญจมาศที่ปักชาพันธุ์ Reopard,
Tabitha, Orange Day และ ห้วยลึก 4 มีความกว้างของทรงพุ่มรากมากที่สุดคือ 8.80, 7.76, 7.54 และ 7.54
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมซึ่งมีความกว้างของพุ่มราก 8.03 เซนติเมตร สาหรับ
ความยาวทรงพุ่มราก กรรมวิธีที่ให้ฮอร์โมน IBA ความเข้มข้น 100 ppm แช่ห้องเย็น 1 คืน จะทาให้การแตก
รากของเบญจมาศที่ปักชาพันธุ์ Reopard Orange Day ห้วยลึก 4 มีความยาวของทรงพุ่มรากมากที่สุดคือ
3.97, 7.97 และ 7.9 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมซึ่งมีและความยาวของพุ่มราก
3.45 เซนติเมตร
2. กำรศึกษำกำรจัดกำรธำตุอำหำรเบญจมำศ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างดินทั้งสองพื้นที่ พบว่า
ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับ สูงมาก ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในระดับสูง
ส่วนไนโตรเจนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสถานะธาตุอาหารจากตัวอย่างใบ พบว่า ส่วนใหญ่ขาดธาตุโบรอน
ส่วนธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก อยู่ในระดับที่เพียงพอ ธาตุไนโตรเจน
ทองแดง และกามะถันมีสถานะที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพืชอาจแสดงอาการขาดได้ และปริมาณ สังกะสีและ
แมงกานีส อยู่ในระดับที่มากเกินไป ดังนั้นจึงควรเพิ่มปริมาณปุ๋ยในส่วนของธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง และ
ลดปริมาณธาตุอาหารที่มากเกินลง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการปลูกเบญจมาศ
3. กำรศึกษำควำมคุ้มทุนกำรปลูกเบญจมำศในพื้นที่โครงกำรหลวง พบว่า การปลูกเบญจมาศ
ในโรงเรือนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางและห้วยลึก มีความเป็นไปได้ในการลงทุน มีความเหมาะสม
และคุ้มค่าต่อการลงทุน โรงเรือนศูนย์ฯ ห้วยลึก ขนาด 180 ตารางเมตร สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา
3 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่า คือ รายได้ 251.97 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่ 198.90 บาท/ตารางเมตร
ต้นทุนผันแปร 57.28 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีไม่จ้างแรงงานอยู่ที่ 226.64 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีจ้าง
แรงงานอยู่ที่ 194.69 บาท/ตารางเมตร สาหรับโรงเรือนของศูนย์ฯ ขุนวาง ขนาด 144 ตารางเมตร สามารถ
คืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่า เนื่องจากเกษตรกรเช่าโรงเรือนจากศูนย์ฯ และ
ศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายค่าต้นทุนคงที่ทั้งหมด คือ รายได้ 161.37 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนคงที่เป็น
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ค่าเช่าโรงเรือน 34.72 บาท/ตารางเมตร ต้นทุนผันแปร 75.53 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีไม่จ้างแรงงาน
127.50 บาท/ตารางเมตร กาไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 85.83 บาท/ตารางเมตร การคิดกาไรคิดเฉพาะรายได้
ลบต้นทุนผันแปร
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง สามารถนาเทคโนโลยีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร รวมทั้ง
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปประยุกต์ใช้การผลิตเบญจมาศ เพื่อรักษาคุณภาพและลดการสูญเสีย รวมถึง
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
2. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนาข้อมูล การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศ ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ก) การศึกษาผลของแสงต่อการเจริญ เติบโตและการออกดอก

ข) การศึกษาการใช้ฮอร์โมนทดแทน Vernalization

ภำพที่ 17 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพเบญจมาศ

ภำพที่ 18 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเบญจมาศที่เหมาะสม

ภำพที่ 19 การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกเบญจมาศในพื้นที่โครงการหลวง
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6. โครงกำรวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตผักอินทรีย์โครงกำรหลวง
มุ่งเน้นการนาชีวภัณฑ์ที่ได้จากโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมี
เกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์บนพื้นที่สูง ไปทดสอบใช้สาหรับการปลูกผักอินทรีย์ใน
พื้นที่ของเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร และเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ไป
พร้อมๆ กัน ตลอดจนการศึกษาต้นแบบวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของเกษตรกร เพื่อนาต้นแบบที่ดีไป
ประยุกต์กับเกษตรกรรายอื่นที่ยังต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่อไป นอกจากนี้ได้ปรับปรุงพันธุ์พืชผัก
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สาหรับใช้ในการส่งเสริมเกษตรกรด้วย สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
1. กำรทดสอบปัจจัยกำรผลิตชีวภำพในกำรปลูกผักอินทรีย์โครงกำรหลวง ประกอบด้วย
1.1 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการป้องกันกาจัดเสี้ยนดินในผักกาดหัวอินทรีย์ พบว่า
การใช้เชื้อราเมทาไรเซียม สายพันธุ์ ME สามารถลดการสูญเสียที่เกิดจากการเข้าทาลายของเสี้ยนดินได้ดีที่สุด
คือ 8.08 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
1.2 การทดสอบสารสกัดหางไหลรูปแบบต่างๆ เพื่อ กาจัดด้วงหมัดผักในผักกาดกวางตุ้ง พบว่า
การฉีดพ่นหางไหลสดพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชน้อยที่สุด คือ 12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ สารสกัด
หางไหลผสมยาสูบ 22 เปอร์เซ็นต์ และหางไหลที่หมักโดยเกษตร 46.33 เปอร์เซ็นต์
1.3 การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ พบว่า การใช้ ปุ๋ย
อินทรีย์ตราซากุระ ให้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด คือ 100.30 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 30 ตารางเมตร รองลงมา คือ ปุ๋ย
หมักที่เกษตรกรทาเอง ปุ๋ยอินทรีย์ตราแจ๊ค และปุ๋ยชีวินทรีย์ โดยมีปริมาณผลผลิ ต คือ 84.87, 79.93 และ
71.73 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 30 ตารางเมตร ตามลาดับ
2. กำรศึกษำวิธีกำรเพิ่มผลผลิตข้ำวโพดฝักอ่อนอินทรีย์และถั่วแขกอินทรีย์ โดยวิธีการจัดการตั้งแต่
การปลู กจนถึงเก็บ เกี่ยวผลผลิต พบว่า ผลผลิตข้าวโพดฝั กอ่อนอินทรีย์ในแปลงทดสอบและแปลงควบคุม
มีปริมาณผลผลิตไม่ต่างกัน คือ 220 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 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 เปอร์เซ็นต์
3. กำรศึกษำวิธีกำรลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเกี่ยวผักกำดฮ่องเต้อินทรีย์ โดยกำรลดอุณหภูมิแบบ
สุญญำกำศ พบว่า การลดอุณหภูมิผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์แบบสุญญากาศ ที่ความดัน 6 มิลลิบาร์ เป็นเวลานาน
5 นาที ทาให้ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์สูญเสียน้าหนัก เท่ากับ 5.71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการสูญเสียน้าหนักน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ไม่ได้ผ่านการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ ที่มีการสูญเสียน้าหนัก เท่ากับ
7.17 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าความเปลี่ยนแปลงของสีใบ (SPAD unit) พบว่า ผักกาดฮ่องเต้ที่ผ่านและไม่ผ่าน
การลดอุณหภูมิ มีค่าความเปลี่ยนแปลงของสีใบ ไม่แตกต่างกัน คือ มีค่าเท่ากับ 29.70 และ 22.92 SPAD unit
ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา ผักกาดฮ่องเต้มีการสูญเสียน้าหนักเพิ่มมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของ
สีใบมีแนวโน้มลดลงจากวันเริ่มต้นการทดลอง และอายุการเก็บรักษาผักกาดฮ่องเต้ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการลด
อุณหภูมิแบบสุญญากาศ มีอายุการเก็บรักษา 10 วัน
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4. กำรปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในการปรับปรุงพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ 3 ชนิด คือ ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มี
การปรั บ ตัวได้ดีใ นระบบเกษตรอิน ทรี ย์ และมีความแตกต่างจากพันธุ์ที่ใช้ปลู กในระบบส่ งเสริมของมูล นิธิ
โครงการหลวง ผลการดาเนินการวิจัย สามารถคัดเลือกลักษณะที่มีศักยภาพและตรงตามความต้องการ ใน
ถั่วแขกลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จานวน 27 สายพันธุ์ คอสลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จานวน 20 สายพันธุ์ และมะเขือ
เทศชั่วรุ่นที่ 6 ได้จานวน 3 สายพันธุ์ ซึ่งในการดาเนินงานยังคงต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ต่อเนื่องเพื่อให้ได้
ลักษณะพันธุ์ที่ต้องการ โดยคาดว่าจะสิ้นสุดการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2560
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ของตนได้
2. มูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีในการปลูกผักอินทรีย์แต่ละชนิด เพื่อใช้ใน
การเผยแพร่ให้กับเกษตรกร
3. มูลนิธิโครงการหลวงมีเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกลูกผสมชั่วรุ่นที่ 3 ได้จานวน 27 สายพันธุ์ คอสลูกผสม
ชั่วรุ่นที่ 3 ได้จานวน 20 สายพันธุ์ และมะเขือเทศชั่วรุ่นที่ 6 ได้จานวน 3 สายพันธุ์ สาหรับใช้คัดเลือกในรุ่น
ต่อไป
4. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ก) ผักกาดหัวอินทรีย์

ข) ผักกาดกวางตุ้งอินทรีย์

ง) ข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์

ค) ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์

จ) ถั่วแขกอินทรีย์

ภำพที่ 20 การทดสอบปัจจัยการผลิตชีวภาพในการปลูกผักอินทรีย์โครงการหลวง

ภำพที่ 21 การศึกษาวิธีการลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ (เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 oC)

ก) ลักษณะถั่วแขกทีไ่ ด้ทาการคัดเลือก
เป็นรายต้นในชั่วรุน่ ที่ 3

ข) ลักษณะคอสลูกผสมชั่วที่ 2 ที่ได้
ทาการคัดเลือกไว้

ค) แปลงปลูกมะเขือเทศชั่วรุ่นที่ 6 (S6)

ภำพที่ 22 การปรับปรุงพันธุ์ผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ (ถั่วแขก คอส และมะเขือเทศ)
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7. โครงกำรวิ จั ยเชิงปฏิบัติ ก ำรเพื่อเสริ มสร้ ำ งประสิทธิ ภ ำพกำรผลิตและกำรตลำดพืช ผักในพื้น ที่
ขยำยผลโครงกำรหลวง
การนาองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักแบบครบวงจรของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ บ ทของพื้น ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ล ะแห่ ง เป็นแนวทางหนึ่ งในการสร้างอาชี พและเป็ น
ทางเลื อกในการท าการเกษตรให้ กั บ เกษตรกรบนพื้น ที่สู ง ดั งนั้ น การดาเนิน งานงานวิ จัยเพื่อ เสริ มสร้า ง
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก มุ่งเน้น กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่
โครงการขยายผลฯ เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้การปลูกผักบนพื้นที่สูงมีรูปแบบการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม
มีแหล่งจาหน่ายผลผลิตที่แน่นอน สามารถลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิต และการตลาดของ
พืชผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และปรับปรุง
วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพริกกะเหรี่ยง ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. กำรทดสอบและสำธิตกำรปลูกแตงกวำญี่ปุ่นในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงน้ำแขว่ง
พบว่า แปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 16,003 บาทต่อพื้นที่ 360 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม 50.21
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีปฏิบัติที่ดีในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ประกอบด้วย การขุดดินตากแดด ใส่ปูนโดโลไมท์ เพื่อ
ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อช่วยป้องกันและลดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช
2. กำรศึกษำกระบวนกำรวำงแผนกำรผลิต – ตลำดพืชผักในพื้นที่โครงกำรขยำยผลฯ น้ำแขว่ง
พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปลูก ตั้งแต่การเลือกชนิด พืช การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว และการสารวจตลาดในพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักส่งให้โรงเรียนในพื้นที่ 5 โรงเรียน
ปริมาณผลผลิตรวม 792 กิโลกรัม รายได้รวม 11,880 บาท ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 151 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย
2,273 บาท/เดือน
3. กำรทดสอบและสำธิตกำรปลูกผักภำยใต้โรงเรือนขนำด 6 x 24 เมตร ร่วมกับเกษตรกรใน
พื้น ที่ โ ครงกำรขยำยผลฯ คลองลำน (บ้ำ นอุดมทรั พย์แ ละปำงมะนำว) พบว่า เกษตรกรมีการวางแผน
การปลูกผักพืชผัก และใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมไปถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก
ฮอร์โมนไข่ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตามปฏิทินการปลูกพืช ทาให้ผลผลิตพืชมีปริมาณ
สม่าเสมอ โดยข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ
4. กำรศึกษำวิธีกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยง ดาเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย พบว่า หลังจากประเมินการเข้าทาลายของแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวทุกเดือน เริ่มพบ
แมลงศั ต รู ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย วพริ ก กะเหรี่ ย งในเดื อ นที่ 5 ของการประเมิ น ซึ่ ง พบในถุ ง พลาสติ ก กรรมวิ ธี
ชุดควบคุม 20 เดือนที่ 6 ของการประเมินพบในกรรมวิธี แช่หางไหลสด 40 เปอร์เซ็นต์ สาหรับเดือนที่ 7
พบในกรรมวิธีแช่ว่านน้า 20 เปอร์เซ็นต์ แช่หางไหลสด 20 เปอร์เซ็นต์ แช่สารสกัด D3 20 เปอร์เซ็นต์
แช่ น้ าเปล่ า 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และในเดื อ นที่ 8 พบในกรรมวิ ธี ชุ ด ควบคุ ม 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แช่ ว่ า นน้ า 20
เปอร์เซ็นต์ แช่น้าเปล่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยแมลงที่พบ คือ มอดยาสูบ หนอนมอดยาสูบ และผีเสื้อข้าวเปลือก
สาหรับ กรรมวิธีการนึ่ ง และลวกน้าเดือด ไม่พบแมลงศัตรูห ลังการเก็บเกี่ยว แต่สี ของพริกกะเหรี่ยงไม่ได้
คุณภาพ และในทุกกรรมวิธีที่บรรจุในถุงสุญญากาศ ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

22

กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรในพื้นที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวง สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปลูกพืชผักของตนเอง โดยมีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมหรือลดการใช้สารเคมีเกษตร ทั้งนี้เพื่อลด
รายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ คลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์และ
ปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557
ชื่อหมู่บ้ำน

รำยชื่อเกษตรกร

ชนิดพืชผัก

บ้านอุดมทรัพย์

นายทองศิษฐ์ จอมศิริวัฒน์

บ้านปางมะนาว

นางเฉลิม คงเพชรศักดิ์
นางสาเริง คงเพชรศักดิ์

ผักกาดกวางตุ้ง
ผักกาดฮ่องเต้
ผักกาดขาวปลี
มะเขือเทศเชอรี่
คะน้า
ผักกาดกวางตุ้ง
คะน้า
ผักกาดกวางตุ้ง
ผักกาดกวางตุ้ง
ผักกาดกวางตุ้ง

นางเฉลียว ศรีทัศน์
นางสาลี คงเพชรศักดิ์
นางแสง ไอ่จั่น

ปริมำณผลผลิต
(กิโลกรัม)
113
89
127
48
40
140
5
180
230
127

ต้นทุน
(บำท)
854
904
450
2,160
804
454
454
454
454

รำยได้จำกกำร
จำหน่ำย (บำท)
1,168
1,780
2,540
1,200
1,200
2,800
150
3,600
4,606
2,540

รำยได้สุทธิ
(บำท)
314
876
2,090
-960
396
2,496
3,146
4,152
2,086

ภำพที่ 23 การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น

ภำพที่ 24 การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผัก
แบบผสมผสาน

ภำพที่ 25 การทดสอบและสาธิตการปลูกผัก
ภายใต้โรงเรือน

ภำพที่ 26 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พริกกะเหรี่ยง
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8. โครงกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงกำรหลวง
มูลนิธิโครงการหลวงดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกพืชเมืองหนาว
ประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก พืชไร่ ชา กาแฟ สมุนไพร และพืชอื่นๆ เพื่อการทาการเกษตรทดแทนการ
ปลูกฝิ่นในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง โดยผลิตผลของเกษตรกรจะถูกรวบรวมที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแต่ละแห่ง เพื่อทาการคัด ตัดแต่งเบื้องต้น ตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจาหน่าย จากนั้นจึงขนส่งต่อไป
ยังโรงคัดบรรจุเชียงใหม่ ซึ่งกระบวนการจัดการหลังเก็บเกี่ยวพืชผักของแต่ละศูนย์ฯ ยังมีการดาเนินการที่
ไม่ถูกต้องและแตกต่างกัน ทาให้มีการสูญเสียของผลิตผลเกิดขึ้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผักแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 การศึกษาเพื่อปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภาพด้านการจัดการหลั งการเก็บเกี่ยวผลิ ตผลโครงการหลวง จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 3 แห่ง ได้แก่ แม่ปูนหลวง แม่แฮ และแกน้อย ซึ่ง
สรุปผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. ปวยเล้งและปวยเล้งตัดแต่งบรรจุถุงของศูนย์ ฯ แม่ปูนหลวง มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น
100 และ 91.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ หลังจากเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลด
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวทาให้ปวยเล้งและปวยเล้งตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจาหน่ายมีการสูญเสียลดลงเหลือ
เพียง 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
2. บรอคโคลี่ ของศู น ย์ ฯ แม่ ปู น หลวง มีก ารสู ญเสี ยหลั ง การเก็ บ เกี่ ยวเกิด ขึ้น 38.91 เปอร์ เซ็ น ต์
หลังจากทดสอบวิธีขนบรอคโคลี่ออกจากแปลงปลูกและเสนอแนะแนวทางแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พบว่า การบรรจุบรอคโคลี่ในเข่งพลาสติกมีการสูญเสีย 42.42 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การบรรจุในตะกร้าพลาสติก
สีดา ซึ่งเรียงหน้าในแนวนอนและในแนวตั้ง มีการสูญเสีย 22.84 และ 19.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
3. ผักกาดหอมห่อและผักกาดหวานของศูนย์ฯ แม่แฮ พบว่า ผักกาดหอมห่อมีการสูญเสียหลังการเก็บ
เกี่ยวเกิดขึ้น 55.75 เปอร์เซ็นต์ ผักกาดหอมห่อตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจาหน่ายมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
67.12 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผักกาดหวานมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 30.27 เปอร์เซ็นต์ ผักกาดหวาน
ตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจาหน่ายมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น 25.05 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทาให้ผักกาดหอมห่อมีการสูญเสียเหลือเพียง 28.10 เปอร์เซ็นต์
และผักกาดหอมห่อตัดแต่งบรรจุ ถุงพร้อมจาหน่ายมีการสู ญเสีย 48.84 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนผักกาดหวานมี
การสูญเสียลดลงเหลือ 25.00 เปอร์เซ็นต์ และผักกาดหวานตัดแต่งบรรจุถุงพร้อมจาหน่ายมีการสูญเสีย 23.89
เปอร์เซ็นต์
ผักกาดหอมห่อและผักกาดหวานของศูนย์ ฯ แกน้อยมีการสูญเสียเกิดขึ้น 82.08 เปอร์เซ็นต์ และ
89.82 เปอร์ เซ็น ต์ ตามลาดับ หลังจากเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ผั กกาด
หอมห่อมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลดลงเหลือเพียง 42.94 เปอร์เซ็นต์ และผักกาดหวานมีการสูญเสียเหลือ
เพียง 57.04 เปอร์เซ็นต์
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงมีวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักที่เหมาะสม
2. การจัดทาร่างคู่มือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผัก
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ตำรำงที่ 3 แสดงความสูญเสียจากแปลง - โรงคัดบรรจุของศูนย์/เชียงใหม่
ศูนย์ฯ
ชนิดพืช
ก่อนปรับปรุง (%)
แกน้อย
ผักกาดหอมห่อ
82.08
ผักกาดหวาน
89.82
แม่ปูนหลวง
ปวยเหล็ง
100.00
บรอคโคลี่
39.81
แม่แฮ
ผักกาดหอมห่อ
55.75
ผักกาดหวาน
30.27

ก) ความเสียหายของปวยเล้งจากส่วน
ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ (ใบนอก)

ข) ความเสียหายของผักกาดหอมห่อ
จากสาเหตุทางกล

หลังปรับปรุงวิธีกำร (%)
42.64
56.12
42.42
19.16
28.10
25.00

ค) ความเสี ย หายของผั ก กาดหวาน
จากแมลงหรือทากกัดกิน

ภำพที่ 27 ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึ้นกับผลผลิตปวยเล้ง ผักกาดหอมห่อ และผักกาดหวาน
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9. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของข้ำวบนพื้นที่สูง
สถานการณ์ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ต่า ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่
การปนพันธุ์ ทาให้ข้าวสุกแก่ไม่พร้อมกัน การระบาดของแมลงบั่ว สภาวะฝนทิ้งช่วงหรือขาดแคลนน้าในระยะ
วิกฤติของข้าว พื้นที่เพาะปลูกมีความลาดชันทาให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ส่งผลให้ดิ นมีความอุดมสมบูรณ์ต่า
และพันธุ์ข้าวดั้งเดิมหรือพันธุกรรมข้าวท้องถิ่นสูญหาย แม้ว่าบนพื้นที่สูงจะประสบปัญหาดังกล่าว แต่ข้าวบน
พื้นที่สูงก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวที่ดี โดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการของข้าว
ซึ่งสามารถเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ พิเศษด้านต่างๆ เพื่อสร้างเป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะของท้องถิ่น ที่มูลค่าสูงขึ้น
ดังนั้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 จึ งดาเนินการวิจัย และพัฒ นาการผลิ ตข้ าวส าหรับชุม ชนบนพื้นที่สู ง
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้าในแปลง
นาข้าวด้วยระบบนาน้าน้อย และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสาหรับชุมชนบนที่สูง ซึ่งมีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
1. กำรวิจัยและพัฒนำกำรผลิตข้ำวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
1.1 ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมพันธุ์ท้องถิ่นชั่วที่ 5 (F5) ที่มีลักษณะทนทานแมลงบั่วและไม่ไวต่อ
ช่วงแสง จานวน 4 พันธุ์ ได้แก่ บือแม้ว บือวาเจาะ กินบ่เสี้ยง และบือคอ ซึ่งนาไปทดสอบและคัดเลือกลักษณะ
ไม่ไวต่อช่วงแสงต่อในฤดูนาปรัง พ.ศ.2558 และทดสอบการทนทานแมลงบั่วในฤดูนาปี พ.ศ.2558
1.2 รวบรวมพันธุ์ข้าวไร่และพันธุ์ข้าวนาบนพื้นที่สูงได้ 320 ลักษณะ (พันธุ์) ซึ่งคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่
ท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องดอย จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ จาก 2 กลุ่ม
วิสาหกิจ คือ ชุมชนข้าวกล้องดอยบ้านวังไผ่ ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 19 คน และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวกล้องดอยบ้านละเบ้ายา ประกอบด้วยสมาชิกจานวน 20 คน ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องท้องถิ่นภายใต้ “ตราอารีดอย”
พื้นที่
กลุ่มบ้านวังไผ่

กลุ่มบ้านละเบ้ายา

พันธุ์ข้ำว
เจ้าเปลือกดา

ชนิดข้ำว
ข้าวเจ้า

ก่าวังไผ่

ข้าวเหนียว

เบี้ยวจิกู๋

ข้าวเจ้า

คุณสมบัติพิเศษ
ข้ า วกล้ อ งนุ่ ม มี ก ลิ่ น หอม เป็ น ข้ า วขาวที่ มี
สารแกมมาออริไชนอลบริเวณผิวเมล็ด
มีสารแอนโทรไชยานินและสารแกมม่าออริไชนอล
ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ข้าวกล้องนุ่มสามารถ
หุงแบบข้าวเจ้าได้
มีธาตุสังกะสี (Zn) สูงถึง 57.13 mg/kg ซึ่งสาคัญ
ต่อการเจริ ญเติ บโต เกี่ยวข้อ งกับ การทางานของ
เลือด หัวใจ ต่อมลูกหมาก

1.3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์แ ละมีคุณภาพด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวและวิธีการเดิน
กาจัดต้นพันธุ์ปนใน 3 ระยะการเจริญเติบโต พบว่า วิธีการนี้ทาให้ ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์
ลดพัน ธุ์ป นลงอย่ างน้ อย 25 เปอร์ เซ็น ต์ และผลผลิ ต ข้าวจากการใช้เมล็ ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 16-20
เปอร์เซ็นต์
1.4 ผลการทดลองชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดหนอนด้วงแก้ว ในพื้นที่ปางหินและแม่มะลอ พบว่า
การใช้ชีวภัณฑ์ผงสารสกัดหางไหล+หนอนตายหยาก ไม่พบหนอนด้วงแก้วและข้าวที่แสดงลักษณะอาการน้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมีสตาร์เกิลจี (ตารางที่ 5)
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ตำรำงที่ 5 ผลการทดลองชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดหนอนด้วงแก้ว ในพื้นที่ปางหินและแม่มะลอ
กรรมวิธี
ชุดควบคุม (ไม่มีการใช้สารใดๆ)
ผงสารสกัดหางไหลผสมหนอนตายหยากรองก้นหลุม
อัตรา 3 กรัมต่อหลุม
ผงก้านใบยาสูบรองก้นหลุม อัตรา 3 กรัมต่อหลุม
ผงไส้เดือนฝอยปราบหนอนรองก้นหลุม อัตราใช้ตามคาแนะนา
สารเคมีชนิดที่เกษตรกรนิยม อัตราใช้ตามคาแนะนา

ค่ำเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำรเข้ำทำลำยของหนอนด้วงแก้ว
ในแต่ละกรรมวิธีของทั้ง 3 แปลง
กอข้ำวที่แสดงอำกำร (%) หนอนด้วงแก้วที่พบ (%)
13.2
0.7
1.6
0
3.1
10
0.9

1.2
0.9
0

2. กำรฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและกำรจัดกำรธำตุอำหำรเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ำว
ระบบการอนุ รั ก ษ์ แ ละพื้ น ฟู ดิ น 2 ระบบ คื อ ข้ า วไร่ -ถั่ ว ผี และข้ า วนา-ปอเทื อ ง ผลการ
วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดิน พบว่า ดินข้าวนามีความเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH
4.07 - 4.77) ปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุดิน ในแปลงข้าวนาอยู่ในระดั บที่ค่ อนข้ างสู งถึง สู งมาก (0.27-4.72
เปอร์เซ็นต์ ) ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (27.19 – 132.18 ppm) และ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับ 13.2 - 124 ppm ส่วนดินข้าวไร่มีความเสี่ยงต่อการขาดน้าในช่วงฤดู
ปลูก หากฝนทิ้งช่วงไป ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นกรดจัด (pH 4.63) ปริมาณอินทรียวัตถุสูง (4.31
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ เป็ น ประโยชน์ อ ยู่ใ นระดั บ ต่ ามาก (4.7 ppm) และโพแทสเซี ย มที่ เ ป็ น
ประโยชน์ยู่ในระดับสูงมาก (106.47 ppm)
การเพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ได้ 20 – 134 เปอร์เซ็นต์
เพิ่มผลผลิตข้าวนา 23 – 102 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกษตรกรมีความพึงพอใจ และสามารถสรุปเป็นสูตรปุ๋ยข้าวที่
เหมาะสมกับพื้นที่ได้
3. กำรศึกษำวิจัยปริมำณกำรใช้น้ำในแปลงนำข้ำวด้วยระบบนำน้ำน้อย
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับในเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผลผลิตข้าวจาก
แปลงระบบนาน้าน้อยและแปลงนาน้าขัง เท่ากับ 454 และ 445 กก./ไร่ ตามลาดับ อีกทั้งระบบนาน้าน้อยช่วย
ลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงได้ เช่น โรคกาบใบแห้งและเพลี้ย เป็นต้น
ปริมาณการใช้น้าในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้าน้อยกับระบบนาน้าขังบนพื้นที่สูง
ตำรำงที่ 6 ปริมาณการใช้น้าในนาข้าวระหว่างระบบข้าวนาน้าน้อยกับระบบนาน้าขังบนพื้นที่สูง
พันธุ์ข้ำว
สันป่าตอง1 (ไม่ไวต่อช่วงแสง)
ลิกา (ไวต่อช่วงแสง

ผลผลิตข้ำว (กก.ต่อไร่)
นำน้ำน้อย
นำน้ำขัง
628
576
980
900

ปริมำณกำรใช้น้ำ (ลบ.ม.ต่อไร่)
นำน้ำน้อย
นำน้ำขัง
720.6
1,111.5
555.5
895.4

ลดกำรใช้น้ำ
(%)
35.2
38
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4. กำรใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้ำวท้องถิ่นสำหรับชุมชนบนที่สูง
4.1 คัดเลือกสายพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง 2 สายพันธุ์คือ CMU-L2 และ CMU-B2 เพื่อใช้เป็นพ่อแม่
พันธุ์ในงานทดลองที่ 2
4.2 พันธุ์ข้าวเบล้อะประชากรที่ 3 และเจ้าเปลือกดาประชากรที่ 1 มีความสม่าเสมอของลักษณะ
ต่างๆ ภายในประชากรสูงที่สุดและมีค่าคุณภาพการหุงต้มสูง จึงใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์กับพันธุ์ข้าว
ต้านทานบั่วไม่ไวแสงจากงานทดลองที่ 1 ได้ลูกผสมจานวน 5 ชุด รวมทั้งหมด 50 คู่ผสม จะได้ปลูกขยายพันธุ์
ในฤดูนาปรังเพื่อสร้างประชากรลูกผสมรวมและปลูกคัดเลือกในฤดูนาปีต่อไป
4.3 การปลูกแบบข้าวนาสวนให้ปริมาณธาตุเหล็กและสังกะสีสูงกว่าการปลูกในสภาพข้าวไร่ พันธุ์ที่
มีธาตุเหล็กสูงสุดคือ ข้าวก่าหอม มช รองลงมาคือ ปิอิ๊ซูเปลือกฟาง เจ้าเปลือกดาวังไผ่ น้ารู และขาวโป่งไคร้
และพันธุ์ที่มีธาตุสังกะสีสูงสุดคือพันธุ์ปิอิ๊ซูเปลือกฟาง รองลงมาได้แก่ ก่าหอม มช น้ารู ขาวโป่งไคร้และก่าวังไผ่
ส่วนสารแอนโทไซยานินในเมล็ด พบว่า พันธุ์ปิอิ๊ซูและก่าวังไผ่ปลูกในสภาพข้าวไร่มีค่าแอนโทไซยานินสูงสุด
และสูงมากกว่าการปลูกแบบข้าวนาถึง 2 เท่า
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ข้าวพันธุ์บือแม้ว บือวาเจาะ กินบ่เสี้ยง ซึ่งผ่านการปรับปรุงให้ทนทานต่อแมลงบั่วและไม่ไวต่อ
ช่วงแสงชั่วที่ 5 (F5) ได้นาไปปลูกทดสอบและคัดเลือกลักษณะทนทานแมลงบั่วร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่บ้าน
ห้วยโป่งบ้านเลอตอและบ้านแม่สายนาเลา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ข้าวกล้องดอยบ้านวังไผ่” และ “ข้าวกล้องดอยบ้านละเบ้ายา” สามารถสร้าง
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง 3 ผลิตภัณฑ์เป็นเงิน ประมาณ 262,990 บาท
3. เกษตรกรผู้ป ลู กข้าวนาในพื้น ที่โครงการหลวง ขยายผลโครงการหลวง และสปป.ลาว จานวน
70 ราย มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี และยอมรับในวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว อายุกล้า
น้อย วิธีกาจัดต้นพันธุ์ปน เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ถึงร้อยละ 90 และผลผลิตจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพทาให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 16-20% ลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูนาปี พ.ศ. 2558
4. เกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงได้นาวิธีการจัดการธาตุอาหารข้าวไร่และข้าวนา
ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 45-55
5. นาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์หัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงให้ทนทานต่อ
แมลงบั่วแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน” ในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557 ระหว่างวันที่
11-12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
6. นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 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. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 28 การผลิ ตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บ ริสุ ทธิ์และมี
คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี ก ารปลู ก ข้ า วต้ น เดี่ ย ว
(พันธุ์ข้าวสันป่าตอง1)

ภำพที่ 29 การศึกษาวิจัยปริมาณการใช้น้าในแปลง
นาข้าวด้วยระบบนาน้าน้อย

ก) การอบรมผสมปุย๋

ข) การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวไร่จากการใส่ปุ๋ยแบบใหม่

ภำพที่ 30 การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการธาตุอาหารข้าว

ก) ข้าวเจ้าเปลือกดา (วังไผ่)

ข) ข้าวก่า (วังไผ่)

ค) ข้าวเบี้ยวจิ๊กู๋ (สะเนียน)

ภำพที่ 31 การใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสาหรับชุมชนบนที่สูง
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10. โครงกำรวิจัยกำรคัดเลือกและปรับปรุงสำยพันธุ์ไก่กระดูกดำเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทำงเลือกใหม่
บนพื้นที่สูง
ไก่กระดูกดาเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนิยมเลี้ยง เนื่องจากเลี้ยงง่ายและใช้ในพิธีกรรม
ตามความเชื่อต่างๆ จากข้อมูลด้านโภชนาการ พบว่า ไก่กระดูกดามี โปรตี นสูง (24.4 กรัม/เนื้อ 100 กรัม) แต่
มีไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และกรดไขมันชนิดอิ่มตัวต่า และมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวอยู่สูง เมื่อเทียบ
กับไก่พื้นบ้านไทย ไก่เบรส และไก่พันธุ์โรดไอส์แลนด์เรด (Jaturasitha และคณะ, 2008 ) ด้วยเหตุนี้จึงทาให้
ไก่กระดูกดามีราคาสูงกว่าไก่พื้นเมืองชนิดอื่น 60-80 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเกษตรกรยังมีการเลี้ยง
แบบปล่อย ซึ่งทาให้ไก่กระดูกดาเกิดการผสมข้ามกับไก่สายพันธุ์อื่นๆ ทาให้ลักษณะประจาพันธุ์บางอย่างหายไป
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกไก่กระดูกดาที่มีลักษณะดีตรงตามสายพันธุ์ และตรงกับ
ความต้องการของตลาด สามารถใช้ในการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
การรวบรวมสายพันธุ์ไก่กระดูกดาในพื้นที่โครงการหลวง และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ที่มีลักษณะ
ตรงตามสายพันธุ์สังเกตจากลักษณะภายนอก มีสีดาตลอดทั้งตัว เช่น ปาก แข้ง ขา ขน เป็นต้น แล้วแบ่งสาย
การผสมแต่ละสายพันธุ์ จานวน 8 สายพันธุ์ (ตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 5 ตัว) ได้ผลการผลิตพ่อแม่พันธุ์รุ่นที่ 1
น้าหนักตัวพ่อพันธุ์เฉลี่ย 2.12-2.63 กิโลกรัม น้าหนักตัวแม่พันธุ์ 1.50-1.82 กิโลกรัม อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกอยู่
ที่ 184-186 วัน เปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อ 80.95-90.38 เปอร์เซ็นต์ อัตราการฟักออก 80.95-90.38 เปอร์เซ็นต์
น้าหนักลูกแรกเกิดอยู่ที่ 29.93-33.21 กรัม เมื่อทดสอบสมรรถนะการผลิต พบว่า ไก่กระดูกดาที่เลี้ยงที่สถานีฯ
ปางดะ มีน้าหนักตัวสูงสุด รองลงมา ได้แก่ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า และศูนย์ฯ ขุนวาง ตามลาดับ อัตรา
แลกน้าหนักหรือ FCR ของไก่ที่เลี้ยง ณ ศูนย์ฯ ขุนวาง มีค่าดีที่สุด รองลงมา คือ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า
และสถานีฯ ปางดะ (3.55, 3.80 และ 4.92 ตามลาดับ) อัตราการตายของไก่ที่เลี้ยงที่สถานีฯ ปางดะ มีค่าต่าสุด
รองลงมา คือ โครงการขยายผลฯ ห้วยเป้า และศูนย์ฯ ขุนวาง (10.00, 11.45 และ 12.75 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ) การเน้นเรื่องอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์มที่ดีควบคู่กันจะช่วยให้สมรรถภาพการผลิตของไก่
กระดูกดาในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ได้ไก่กระดูกดาในรุ่นที่ 1 เพื่อนาไปใช้ในการทดสอบสมรรถนะการผลิตไก่กระดูกดารุ่นที่ 2 ต่อไป
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพที่ 32 ลูกไก่กระดูกดาที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์
ที่รวบรวมจากที่สูงต่างๆ

ภำพที่ 33 ไก่พ่อ-แม่พันธุ์รุ่น F1 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว
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11. โครงกำรวิจัยและพัฒนำกำรเพำะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเฮมพ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการงานวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง
ปัจจุบันเพื่อวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์ให้สามารถปลูกเฮมพ์ได้อย่า งถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดาเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ มีผลการดาเนินงาน
สรุปได้ดังนี้
1. กำรพัฒนำพันธุ์และเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์
เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 (M3) พบว่า พันธุ์ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพิ่มขึ้นเป็น 20.6,
19.1, 19.9 และ 22.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนการคัดเลือกประชากรเฮมพ์เพื่อผลิตน้ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1
พบว่า พันธุ์ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์น้ามันในเมล็ด 26.65, 27.12, 23.09 และ 27.79
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเฮมพ์ที่มี THC ต่า สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์
หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายสาหรับการเพาะปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุมได้
2. กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรเพำะปลูกและกำรปฏิบัติรักษำเฮมพ์ พบว่า พันธุ์ RPF3
เหมาะสมกับการปลูกที่พื้นที่ที่ความสูง 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./น้า 1 L. สามารถทาให้ใบร่วง 70 เปอร์เซ็นต์ (4 วันหลังพ่น) โดยไม่มีผล
ต่อผลผลิตของเฮมพ์ ซึ่งสามารถลดแรงงานเก็บเกี่ยวริดใบจาก 15 คน/ไร่ เหลือเพียง 5 คน/ไร่
3. กำรวิจัยและส่งเสริมกำรผลิตและกำรตลำดเฮมพ์ภำยใต้ระบบกำรควบคุม พบว่า การส่งเสริม
การปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่นาร่อง อาเภอพบพระ จังหวัดตาก สามารถดาเนินการได้จริง และ
ไม่พบพืชเสพติดชนิดอื่นปนในแปลงปลูกเฮมพ์ เกษตรกรมีเส้นด้ายเฮมพ์สาหรับใช้สอยในครัวเรือน 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 ไทยนาโชคเท็กซ์ไทล์ จากัด บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จากัด บริษัท
ตนานุวัฒน์ จากัด ศูนย์กระดาษสาจินนาลักษณ์ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จากัด และ หจก.นรอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัยและส่งเสริม รวมทั้ง
ผลักดันการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้สามารถเพาะปลูกเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันได้เสนอ
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตปลูกเฮมพ์ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว
5. กำรวิจัยและพัฒนำเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม การประเมินสายพันธุ์ดีเด่นของเฮมพ์รุ่น S2 จานวน 1,049
สายพัน ธุ์ พบว่า ลั กษณะที่ส าคัญ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เส้ นใยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 21.57 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
79 สายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และมี 76 สายพันธุ์ที่ปริมาณ THC ต่ากว่า 0.3
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการพัฒนาเฮมพ์รุ่น S2 จะต้องทาการผสมพันธุ์ระหว่างพี่น้องในตระกูลเดียวกันอีก 4-5 ครั้ง
จนกว่าจะได้สายพันธุ์แท้ (inbred line) เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ สาหรับนาไปพัฒนาเป็น
พันธุ์ลูกผสม (Hybrid variety) หรือพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic variety) หรือพันธุ์รวม (Composite
Variety) สาหรับนาไปปลูกขยายเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป
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6. กำรวิจัยและทดสอบยืนยันสำยพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล
เพื่อบ่งบอกเพศในเฮมพ์ โดยศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลทั้งหมด 60 เครื่องหมายโมเลกุล พบโครงหมายโมเลกุล
ที่ใช้จาแนกเพศเฮมพ์โดยจาแนกต้นเพศผู้ออกจากเพศเมียได้จานวน 2 เครื่องหมาย ได้แก่ เครื่องหมายโมเลกุล
106 และ 112 ซึ่งเป็นเครื่องหมายโมเลกุลชนิด RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) โดยมี
ความแม่นย าในการจาแนกประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และจากการทบทวนวรรณกรรมนานาชาติ ได้นา
เครื่องหมายโมเลกุลที่มีรายงานว่าสามารถใช้จาแนกเพศในเฮมพ์พันธุ์ต่างประเทศ มาศึกษาเพิ่มเติมอีก จานวน
5 เครื่องหมายโมเลกุล ผลการทดสอบพบเพียง 1 เครื่องหมายโมเลกุล ได้แก่ MADS1 เท่านั้นที่สามารถจาแนก
เฮมพ์เพศผู้ออกจากต้นเพศเมียได้ โดยมีความแม่นยาประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาความสัมพันธ์และจาแนกสายพันธุ์เฮมพ์พันธุ์ขึ้นทะเบียน 4 พันธุ์ โดยการสร้างลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR (Simple Sequence Repeat) จานวน 30 เครื่องหมายโมเลกุล
พบเพีย ง 10 เครื่ องหมายโมเลกุล เท่านั้ นที่ส ามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ส ามารถนามาวิเคราะห์ ได้
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม (Cluster analysis) พบว่า เฮมพ์พันธุ์รับรองทั้ง 4 สายพันธุ์
คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน
เนื่องจากพันธุ์เริ่มต้นที่นามาปรับปรุงอาจมีฐานพันธุกรรมที่ค่อนข้างแคบ มีพันธุกรรมที่เหมือนกัน
7. กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพจำกเฮมพ์ พบว่า การผสมคอมโพสิตที่ดีที่สุด คือ
การใช้เทอร์โมพลาสติกรีไซเคิล กับเส้นใยเฮมพ์สัดส่วน 70:30 ทาให้ได้วัสดุคอมโพสิตที่ ให้ค่าความเค้นสูงสุด
(34.01±0.9 Mpa) และความต้านแรงดัดโค้งใกล้ เคียงพอลิโ พรไพลี นบริสุ ทธิ์ โดยมีค่ามอดุลั ส ดัดยืดหยุ่น
(2296.84±145.13 Mpa) และมอดุลัสดัดโค้งสูงสุด (47.87±3.98 Mpa) มากกว่าพอลิโพรไพลีนบริสุทธิ์และ
พบว่าสมบัติทางความร้อนจะลดลง เมื่อมีปริมาณเส้นใยจากแกนเฮมพ์ในคอมโพสิตเพิ่มขึ้น และเมื่อใช้สารคู่
ควบ ส่งผลทาให้อุณหภูมิเริ่มสลายตัวลดลง 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
การเติมแกนต้นเฮมพ์ชนิดบดย่อยเข้าไปในคอนกรีต ซึ่งมีค่าสูงสุดที่ การบ่ม 28 วัน ด้วยอัตราส่วนผสมที่ 0.10
wt% ซึ่งพบว่ามีค่าความต้านทานแรงอัด , ค่ากาลังแรงดึงแยก และค่ามอดุลัสของยังที่สูงที่สุดที่ 39.92, 3.92
และ 11.58 MPa ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าคอนกรีตมาตรฐานถึง 17.51 1.97 และ 4.45 MPa ตามลาดับ แต่ใน
มุมมองของการใช้ทดแทนเหล็ กเส้ นนั้ น เฮมพ์ยังคงมีจุดเสี ยในด้านของความยืดหยุ่นซึ่งส่ งผลโดยตรงต่อ
ความแข็งแรงในการนาเอาไปเป็นโครงสร้าง หรือพื้นสาเร็จรูป ซึ่งหากจะนาไปใช้ทดแทนเหล็กเส้นได้นั้น ควรมี
การปรับปรุงคุณสมบัติในด้านความยืดหยุ่น ของการเสริมแรงด้วยเฮมพ์ก่อนการนาไปใช้งาน ส่วนในด้านของ
การยึดเกาะระหว่างแกนต้นเฮมพ์กับคอนกรีตพบว่ามีค่าการยึดเกาะที่ในระดับ 1.49-2.84 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค่า
สูงที่สุดในแกนต้นเฮมพ์ที่มีเปลือกบริเวณโคนลาต้นที่อายุการบ่มคอนกรีต 28 วัน อีกทั้งมีค่าต้านทานแรงดึง
สูงสุดอยู่ที่ 152 กก./ตร.ซม. สาหรับลาต้นเฮมพ์ชนิดมีเปลือก และยังสามารถแปรรูปการใช้งานแกนต้นเฮมพ์
มาเป็นแผ่นเฮมพ์เพื่อการใช้งานซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการบวมน้า และมีค่าความต้นทานการดัดงออยู่ในระดับ
เดียวกับแผ่นไม้ MDF ในท้องตลาด ยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยนี้ยังได้ทาการออกแบบบ้านต้นแบบเฮมพ์ ที่ใช้
ส่วนผสมจากเฮมพ์ ทั้งในรูปของเปลือกแกน และแกนที่ผ่านการย่อย และดาเนินการสร้างบ้านต้นแบบที่มี
ส่วนผสมของเฮมพ์เพื่อเป็นแนวทาง และการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเฮมพ์ในบริเวณพื้นที่ของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ได้เมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ที่มีปริมาณ THC ต่า และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพิ่มสูงขึ้นจาก 17.5-19.8
เปอร์เซ็นต์ เป็น 19.1-22.9 เปอร์เซ็นต์ สาหรับใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่นต่อไป
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ THC ต่า ลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพสูง สาหรับการส่งเสริม
การปลู กเฮมพ์ของเกษตรกร ส าหรั บ ใช้ส อยในครัว เรือน 5 ชุมชน และส าหรับการผลิ ตเฮมพ์เชิงพาณิช ย์
36 ราย พื้นที่ 100 ไร่ สร้างรายได้แก่เกษตรกรมูลค่า 2,000,000 บาท
3. เกษตรกรสามารถใช้พันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่นาร่อง
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์ เลือกใช้เฮมพ์พันธุ์ RPF3 สามารถให้ผลผลิตสูงสุด
4. เกษตรกรมีระยะการปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสมกับการลอกเปลือกด้วยเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่
5. เกษตรกรสามารถพ่นสารเอธิฟอนเพื่อให้ใบร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งสามารถลดต้นทุนในการริดใบเฮมพ์
6. ได้ระบบและกลไกการควบคุมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมที่ทาให้เกษตรกรสามารถปลูก
เฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบควบคุม
7. เกษตรกรสามารถใช้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือก เพื่อทดแทนพืชเดิม
8. ข้อมูลการศึกษาวิจั ยและนาร่ องส่ งเสริมการผลิ ตเฮมพ์ สนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ปัจจุบันร่าง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
9. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ตำรำงที่ 7 แสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และการคัดเลือกประชากร
เฮมพ์เพื่อผลิตน้ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1
พันธุ์ %เส้นใย (รุ่นที่ 3) %น้ำมันในเมล็ด (รุ่นที่ 1)
RPF1
20.6
26.65
RPF2
19.1
27.12
RPF3
19.9
23.09
RPF4
22.8
27.79
ตำรำงที่ 8 แสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557
เมล็ดพันธุ์คัด
เมล็ดพันธุ์หลัก
เมล็ดพันธุ์ขยำย
พันธุ์
(Breeder seed) (Foundation seed) (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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ตำรำงที่ 9 แสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์
ระดับควำมสูง (MSL)
พันธุ์เหมำะสม
ระยะปลูกที่เหมำะสม
1,200
RPF3
1 แถว (ต้องทดสอบซ้า)
900
RPF3 และ RPF4
10 แถว
600
RPF1
5 แถว (ยังไม่มีการทดสอบที่ 10 แถว)
300
RPF3 และ RPF2
200
RPF4 และ RPF3
-

ภำพที่ 34 ขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

34

12. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของปทุมมำ
มูลนิธิโครงการหลวงมีการส่งเสริมการผลิตปทุมมาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง 4 พื้น ที่ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงปางดะ โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงโหล่ ง ขอด อย่ า งไรก็ ต าม การผลิ ต ปทุ ม มาให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย
หลายอย่าง เช่น การเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ช่วงระยะเวลาการปลูกทั้งในฤดูและนอกฤดูกาล
สภาพพื้น ที่ และการดูแลเอาใจใส่ ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิตและการตลาดของ
ปทุมมา การดาเนิน งานวิจั ยในครั้งนี้ จึงเป็ น การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มทุนของการผลิ ต
ปทุมมา รวมไปถึงการศึกษาวิธีเพิ่มปริมาณหัวพันธุ์ปทุมมา ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีผลตอบแทนคุ้มค่า ที่สุด ซึ่งมี
สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรศึกษำต้นทุน ผลตอบแทน และควำมคุ้มทุนของกำรผลิตปทุมมำ โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงและผู้ประกอบการภาคเอกชน
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 1) ปลูกปทุมมานอกฤดูเพื่อจาหน่ายหัวพันธุ์ 2) ปลูกปทุม
มานอกฤดูเพื่อจาหน่ายดอก 3) ปลูกปทุมมาในฤดูเพื่อจาหน่ายหัวพันธุ์ และ 4) ปลูกปทุมมาในฤดูเพื่อจาหน่าย
ดอก ผลการศึกษา พบว่า ทุกกรณีมีความเป็นไปได้ในการลงทุน มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน
เกษตรกรสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่า โดยกรณีปลูกปทุมมาในฤดูเพื่อ
จาหน่ายหัวพันธุ์ มีรายได้และกาไรสูงที่สุด คือ รายได้ 98,972.50 บาท/ไร่/ปี ต้นทุนคงที่ 5,000 บาท/ไร่/ปี
ต้นทุนผันแปร 62,157.80 บาท/ไร่/ปี กาไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 57,354.70 บาท/ไร่/ปี กาไรกรณีจ้างแรงงาน
ทั้งหมด 36,814.70 บาท/ไร่/ปี การคิดกาไรคิดเฉพาะรายได้ลบต้นทุนผันแปร ในด้านการตลาดประเทศไทย
ส่งหัวพันธุ์ปทุมมาไปจาหน่ายต่างประเทศมากถึง 75 ประเทศ 5 ลาดับแรก คือ เยอรมัน ญี่ปุ่น อเมริกา
เบลเยี่ยม อิตาลี มียอดส่งออกหัวพันธุ์ และต้นดอกปทุมมารวมแล้วมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี เฉพาะที่มี
ใบรับรองสุขอนามัยพืช สาหรับตลาดในประเทศ มีบริษัทเอกชน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพ่อค้าอาเภอ
ภูเรือ จังหวัดเลย รับซื้อปีละไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาท
2. กำรศึ ก ษำวิ ธี เ พิ่ ม ปริ ม ำณหั ว พั น ธุ์ ป ทุ ม มำพั น ธุ์ เ ชี ย งใหม่ พิ ง ค์ แ ละพั น ธุ์ ส วี ท เลดี้ พบว่ า
ในการปลูกนอกฤดูที่ระดับความสูง 300 MSL ปทุมมาทั้ง 2 พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกและให้ดอกที่มี
คุณภาพดีกว่าที่ระดับความสูง 1,200 MSL แต่ที่ระดับความสูง 1,200 MSL ปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ให้
จานวนหน่อต่อกอที่มากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณหัวพันธุ์ที่มากกว่า ส่วนปทุมมาพันธุ์สวีทเลดี้ จานวน
หน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างกันเมื่อปลูกที่ระดับความสูงต่างกัน
3. กำรปลูกกระเจียวพันธุ์ลัดดำวัลย์และพั นธุ์ RT ‘Golden Reign’ พบว่า การปลูกนอกฤดู
ที่ระดับความสูง 300 MSL กระเจียวทั้ง 2 พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกและให้ดอกที่มีคุณภาพดีกว่าที่ระดับ
ความสูง 1,200 MSL แต่ที่ระดับความสูง 1,200 MSL กระเจียวพันธุ์ RT ‘Golden Reign’ ให้จานวนหน่อ
ต่อกอที่มากกว่า ซึ่ งมีแนวโน้มที่จะให้ปริมาณหัวพันธุ์ที่มากกว่าเมื่อเก็บเกี่ยว ส่วนกระเจียวพันธุ์ลัดดาวัลย์
จานวนหน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างกันเมื่อปลูกที่ระดับความสูงต่างกัน
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรมีแนวทางในการปลูกปทุมมาแบบนอกฤดูที่สามารถส่งเสริมแก่เกษตรกรบนพื้นที่สู ง
ในการผลิตหัวพันธุ์สาหรับจาหน่าย อีกทั้งทราบต้นทุนและความคุ้มทุนในการปลูกซึ่งทาให้มีแนวทางในการลด
ต้นทุนการผลิตได้
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ก) กระเจียวพันธุ์ RT ‘Golden Reign’

ข) กระเจียวพันธุ์ลดั ดาวัลย์

ค) การสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูก
ปทุมมาในพื้นทีโ่ ครงการขยายผล
โครงการหลวง

ภำพที่ 35 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพปทุมมาและกระเจียว
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13. โครงกำรศึกษำคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสำหรับกำรแปรรูป
พื้นที่สูงภายใต้การดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีหลายพื้นที่ที่
ปลูกมะม่วงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรมากกว่า 230 ราย แต่มีรายได้จาก
การจาหน่ายมะม่วงน้อย เนื่องจากพันธุ์มะม่วงที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับการแปรรูปมากกว่า
การบริโภคสด ซึ่งจาหน่ายได้ในราคาต่า ได้แก่ มะม่วงแก้ว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
ต้องการของตลาดมะม่วงแปรรูป และ 2) เพื่อศึกษาและคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสาหรับการแปรรูป
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. กำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดมะม่วงแปรรูป ในปัจจุบันมีความต้องการของตลาดมะม่วงแปร
รูปจานวนมาก ในภาคเหนือตอนบนมีแหล่งปลูกมะม่วงที่สาคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และน่าน มี
พันธุ์มะม่วงที่สาคัญ คือ มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ น้าดอกไม้ มหาชนก แก้ว และเขียวมรกต มีราคาขายส่ง ณ
ตลาดไท ตั้งแต่ 3-30 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ คุณภาพและช่วงเวลา จากการศึกษาความต้องการของ
ตลาดมะม่วงสาหรับการแปรรูปเฉพาะกลุ่ม ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 10 ราย มีความต้องการ
มะม่วงสาหรับการแปรรูปรวมมากกว่า 300 ตันต่อปี โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์แก้วและโชคอนันต์ เนื่องจากมี
รสชาติอร่อยเป็นที่พอใจของผู้บริโภค ราคามะม่วงที่โรงงานส่วนใหญ่รับซื้อ คือ 5-10 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของมะม่วง จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการค้าส่ง พบว่า ผลผลิตส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและเป็น
โรค สาเหตุเกิดจากเกษตรกรไม่มีการจัดการสวนทาให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและจาหน่ายได้ราคาต่า คือ 2-4
บาท/กิโลกรัม สาหรับช่องทางจาหน่าย แหล่งรวบรวมรับซื้อมะม่วงเพื่อแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บ้าน
ทุ่งหลุก (อาเภอเชียงดาว) บ้านทับเดื่อ (อาเภอแม่แตง) บ้านแคว (อาเภอสารภี) และโรงงานเกรียงไกรผลไม้
(อาเภอแม่ริม) ส่วนแหล่งรวบรวมในจังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านป่าคา (อาเภอเมือง) บ้านเมืองจัง (อาเภอภูเพียง)
บ้านน้าปั้วและบ้านตื้ด (อาเภอเวียงสา) บ้านป่ากลาง (อาเภอปัว)
2. กำรศึกษำเพื่อคัดพันธุ์มะม่วงสำหรับกำรแปรรูป เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลผลิตมะม่วงพันธุ์แก้ว
พบว่า มะม่วงแก้วจากพื้นที่ห้วยเป้าและปางแดงในมีน้าหนักผลเฉลี่ยและขนาดผลมากที่สุด (248.34 และ
246.67 กรั ม ตามล าดั บ ) ซึ่ งมากกว่ าผลมะม่ว งในพื้ นที่ โ ป่ งค าและแม่จ ริม (209.02 และ 128.06 กรั ม
ตามล าดั บ ) โดยมีต้ น มะม่ ว งที่มี คุ ณ ภาพที่ ดีใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ดั ง นี้ ปางแดงใน คื อ PDN01-1 รองลงมา คื อ
PDN04-1 และ PDN01-2 ห้วยเป้า คือ HP06-1 HP06-2 HP01-1 และ HP03-3 โป่งคา คือ PK-K02-2 PKK04-2 และ PK03-1 และแม่จริม คือ MJR03-1 โดยต้นที่คัดเลือกนั้นมีน้าหนักผลและขนาดของผลมากที่สุด
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
2. เนื่องจากเป็นดาเนินโครงการวิจัยเป็นปีแรก จึงต้องมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อคัดเลือกต้น เก็บข้อมูล
เรื่องคุณภาพผลผลิตและคุณภาพในการแปรรูปของแต่ละต้นต่อไป

ภำพที่ 36 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงงานแปรรูปผลไม้และจุดซื้อมะม่วงในจังหวัดน่านและเชียงใหม่
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14. โครงกำรวิจัยและพัฒนำหวำยเพื่อสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้น การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตหวายตัดหน่อ และเพิ่มผลผลิตและคุณภาพหวาย
ใช้เส้น ตลอดจนการสนับสนุนทักษะเกษตรกรในการแปรรูปหวายให้มีคุณภาพ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า โดยมีขั้นตอนการผลิตและแปรรูปที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ วิธีการเขตกรรมการปลูกหวายเพื่อเพิ่มผลผลิต การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปหวายที่เหมาะสม ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรสำรวจและรวบรวมชนิดหวำยในพื้นที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งคำ พบหวาย
5 ชนิด ปางแดงใน พบหวาย 5 ชนิด และแปลงรวบรวมหวายพันธุ์พื้นเมืองของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดน่าน พบหวาย 8 ชนิด
2. กำรศึกษำวิธีกำรปลูกและกำรจัดกำรที่เหมำะสมสำหรับหวำยตัดหน่อ โดยนิยมปลูกในพื้นที่
โล่ งแจ้ง และไม่ต้องมีต้น ไม้อิงอาศัย ระยะปลูก ของหวายฝาดและหวายหนามขาวที่ให้ ผลตอบแทนและมี
แนวโน้มในการแตกหน่อสูงสุด คือ 0.75 x 1.5 เมตร แต่ต้องมีการตัดแต่งใบและยอดหวายอยู่เสมอ โดย
การตัดสาง 2-3 ลา/กอ
3. กำรศึกษำกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภำพเส้นหวำย พบว่า การเก็บรักษาหวาย
หลังจากการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การผึ่งแดด ล้างและขัดด้วยทรายขาวกับเปลือกมะพร้าว จากนั้นอบด้วยซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และต้มในน้ามันดีเซลผสมน้ามันมะพร้าว
4. กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรผลิตและกำรตลำดของหวำย ประกอบด้วย
4.1 การสารวจและวิเคราะห์ระบบตลาดหวายจากคนกลางทางการตลาดในระดับต่างๆ พบว่า
พ่อค้า/แม่ค้าคนกลาง มีความต้องการหวายเพื่อนาไปจาหน่ายในลักษณะที่แตกต่างกัน รวมทั้งลักษณะการซื้อก็
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรับซื้อ ส่วนใหญ่มีความต้องการรับซื้อหวายตัดหน่อและไม่จากัด
ปริมาณ
4.2 การค้าหวาย จากข้อมูลการค้าหวายสาหรับถักสาน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกหวายของ
ไทยมีเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 - 2556 มีปริมาณการส่งออกหวาย
สาหรับถักสานน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการนาเข้า ส่วนตลาดส่งออกหวายสาหรับถักสานที่สาคัญของไทย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สิงคโปร์ แคนาดาและสหรัฐอเมริกา
4.3 การแปรรูปหวาย หวายมีการนามาใช้ประโยชน์ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ หวายตัดหน่อ ใช้ ยอด
หวายสาหรับนามาประกอบอาหาร แปรรูปเป็นยอดหวายในน้าเกลือและยอดหวายอบแห้ง และหวายใช้เส้น /
ลาหวาย นามาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์หวายที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 37 ลักษณะการแตกหน่อของหวายฝาดและหวายหนามขาว (2 เดือนหลังตัดสาง)

ภำพที่ 38 เฟอร์นิเจอร์จากหวาย บ้านสะปัน อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
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แผนงำน 2
แผนงำนวิจัยด้ำนกำรฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม

แผนงำนวิจัยด้ำนกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนเพื่อ ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการวิจัยเพื่อฟื้นฟู
แหล่งอาหารของชุมชนตามแนวพระราชดาริธนาคารอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
บนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนและเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนา
ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมี
การดาเนิ น งานวิจั ย ด้านสั งคมเพื่อ เสริ มสร้ างความเข้มแข็ งของชุมชนให้ ส ามารถบริห ารจัดการตนเองได้
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้ ว ย 12 โครงการหลั ก 34 โครงการย่ อ ย งบประมาณรวม
33,791,000 บาท ผลการดาเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบโครงกำรหลวงเพื่อให้คนอยู่อำศัยร่วมกับป่ำไม้ได้
อย่ำงยั่งยืน
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงให้เป็นต้นแบบของ
การพัฒนาที่อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ชุมชนป่าเมี่ยง (ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง) (2) ชุมชนที่ทานาข้าวเป็นหลัก (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและทุ่งเริง)
และ (3) ชุมชนที่มีฐ านจากการปลู กฝิ่ น (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ) โดยอาศัยหลักการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการหลวง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดาริ
เป็นแนวทางการดาเนินงาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สรุปผล
การดาเนินงาน ดังนี้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างชุมชนและ
ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องสามารถกาหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัว ชี้วัด ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ ล ะ
รูปแบบภูมิสังคม และเมื่อ ประเมิน สถานภาพการพัฒ นาในปัจจุบันของชุมชนนาร่องของโครงการวิจัย โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณลักษณะของชุมชนต้นแบบโครงการหลวง พบว่า ชุมชนนาร่องในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงและพื้ น ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวงทั้ ง 3 รูป แบบภูมิ สั งคม (ตารางที่ 10) มีผ ล
การด าเนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนจากการส่ ง เสริ ม ของศู น ย์พั ฒ นาโครงการหลวงป่ า เมี่ ย ง แม่ แ ฮ ทุ่ ง เริง และ
แม่ลาน้อย รวมทั้งโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ซึ่งได้ดาเนินงานร่วมกับคณะทางานของแต่ละ
พื้นที่อยู่ในระดับดี (ตารางที่ 11) โดยเฉพาะผลจากการส่งเสริมด้านอาชี พด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บน
พื้นฐานองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมของโครงการหลวง ทาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ เป็นชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด สมาชิกในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และมีระดับการศึกษา
เฉลี่ ยที่ สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่ องจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับวิถีชีวิตจากชุมชนที่มี ระบบเกษตรกรรมเพื่อ
การยังชีพมาเป็นระบบเกษตรเพื่อการพาณิชย์ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จาเป็นต้องใช้เวลาในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนใน
อนาคตได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันแต่ละชุมชนจะมีการรวมกลุ่มทั้ง ทางด้านอาชีพ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ จาก
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการจัดเวทีชุมชนและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การรวมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละ
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ชุมชนยั งขาดกระบวนการบริ ห ารจั ดการที่ มีประสิ ท ธิภ าพ ส่ ว นในด้านการฟื้น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ในแต่ละชุมชนมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การจัดทาแนวกันไฟ การทาฝายชะลอน้า และการ
ปลูกเสริมและฟื้นฟูป่า แต่อย่างไรก็ตามชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามผลการดาเนินงานด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ จากผลการประเมิน พื้นที่ดังกล่าวทาให้สามารถ
กาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมการพั ฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมได้ดังแสดงในตารางที่ 12 และสรุปผลการทดสอบกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานวิจัย
และพัฒนาของชุมชนนาร่อง 5 พื้นที่ แสดงดังตารางที่ 13
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. นาข้อมูลการวิเคราะห์ของโครงการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับวางแผนการดาเนินงานวิจัย
และพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based research) ของชุมชนในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ตำรำงที่ 10 ชุมชนนาร่องการดาเนินงาน 5 พื้นที่ ภายใต้ภูมิสังคม 3 รูปแบบ
ภูมิสังคม
ภูมิสังคมป่าเมีย่ ง

ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

ชนเผ่ำ
คนพื้นเมือง

โครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ

คนพื้นเมือง

ภูมิสังคมทีม่ ีการทานาข้าว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
เป็นหลัก
(นาขัน้ บันได)

ภูมิสังคมทีม่ ีฐาน
จากการปลูกฝิ่น

ชุมชนบ้านปางบง
คนพื้นเมือง

ลั๊วะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง
(นาพื้นที่ราบ)

คนพื้นเมือง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

กะเหรี่ยง

หย่อมบ้านป่าเกีย๊ ะน้อย
ชนเผ่ากะเหรี่ยง

ชุมชนบ้านดง
ชนเผ่าละว้า

ชุมชนนำร่อง
บ้านปางบง หมู่ที่ 1
ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่
บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
บ้านดง หมู่ที่ 5
ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน
บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่ที่ 6
ต.บ้านปง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่
บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17
(หย่อมบ้านป่าเกี๊ยะน้อย)
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่

ชุมชนบ้านแม่ขนิลเหนือ
คนพื้นเมือง

ภำพที่ 39 ลักษณะภูมิสังคมของชุมชนนาร่องการพัฒนาต้นแบบโครงการหลวง
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ตำรำงที่ 11 การประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันของชุมชนนาร่องของโครงการวิจัยตามคุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงการหลวงในแต่ละรูปแบบภูมิสังคม
คุณสมบัติพึงประสงค์ของชุมชนต้นแบบโครงกำรหลวง
1. การพัฒนาตามแนวทางของโครงการหลวง
1.1 หลักการสารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน

- มีการกาหนดขอบเขตการใช้ที่ดินที่ชัดเจน
- มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่
1.2 หลักการปลูกป่าในพื้นที่ที่ควรเป็นป่า
- มีกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
1.3 หลักการทาการเกษตรภายใต้ระบบการ
- มีระบบการจัดการพื้นที่การเกษตรที่สอดคล้องกับหลักการอนุรกั ษ์ดิน
อนุรักษ์ดินและน้า
และน้า
1.4 หลักการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์บนพื้นฐาน
- มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม
- มีระบบการจัดการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- มีระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต
- มีระบบการจัดการการขนส่งและการตลาด
1.5 หลักการช่วยชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ - การส่งเสริมอาชีพ
- การพัฒนาด้านการศึกษา
- การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ชุมชนปลอดยาเสพติด
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง
- ชุมชนมีกระบวนการจัดการตนเองที่ดี
2. การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
- ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก
พอเพียง
- ชุมชนสามารถปรับตัวเพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
- ชุมชนสามารถรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองไว้ได้
3. การประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริธนาคารอาหาร
- การรวบรวมองค์ความรู้และภูมปิ ัญญาเกี่ยวกับพืชท้องถิ่น
ชุมชน (Food bank)
- รวบรวมข้อมูลรายได้จากพืชท้องถิ่น
- โรงเรือนเพาะชากล้าไม้ท้องถิ่น
- กิจกรรมปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่าและชุมชน
4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- มีกระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วม
- มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
หมำยเหตุ

**
1
2

สถำนภำพกำรดำเนินงำนพัฒนำในปัจจุบันของชุมชนนำร่องของโครงกำรวิจยั
ป่ำเมีย่ ง ฐำนจำกฝิ่น
นำข้ำวเป็นหลัก
ป่ำเมีย่ ง
ศ.ป่ำเมี่ยง
ศ.แม่แฮ
ศ.ทุ่งเริง
ศ.แม่ลำน้อย ขยำยผลฯ ปำงมะโอ
บ.ปำงบง บ.ห้วยขมิ้น บ.แม่ขนิลเหนือ
บ.ดง
บ.ปำงมะโอ**
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3
3
3
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เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน)
0
ยังไม่มีการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้วแต่มีปัญหาหรืออุปสรรคจาเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง
1*
เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และจาเป็นต้องติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
สรุ
ป
ผลการด
าเนิ
น
งานวิ
จ
ย
ั
ประจ
าปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.2557
ดาเนินการแล้วและมีผลการดาเนินงานที่ดีควรเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
3
ดาเนินการแล้วและมีผลการดาเนินงานที่ดีจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้

ตำรำงที่ 12 แนวทางการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงแต่ละสภาพภูมิสังคม
เป้ำหมำยรวม

เป้ำหมำยแต่ละด้ำน

โครงการหลวงเป็นต้ นแบบ 1. เศรษฐกิจมั่นคง
ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง - ชุมชนมีรายได้พอเพียงจากการประกอบ
ยั่งยืน
อาชีพบนฐานความรู้
- ชุมชนมีอาหารหลักสาหรับบริโภคเพียงพอ
ตลอดทั้งปี

2. สังคมเข้มแข็ง
- ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
ดารงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ชุมชนน่าอยู่และสงบสุข
- เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. สิ่งแวดล้อมดีมีควำมอุดมสมบูรณ์
- มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู

แนวทำงกำรดำเนินงำนแต่ละสภำพภูมิสังคม
ป่ำเมี่ยง
ฝิ่น
นำข้ำว
1. การปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน (เพิ่ม
1. การผลิตผักปลอดภัย
1. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่
รายได้และลดต้นทุน)
(GAP/อินทรีย์)
2. การปลูกพืชเสริมรายได้(ผัก ไม้ผล
2. พืชทางเลือกที่สามารถปลูก/เลี้ยง 2. การปลูกไม้ผลเมืองหนาว (พลับ
กาแฟ)
ภายใต้ร่มเงาและใช้พื้นที่น้อย
สตรอเบอรี่ องุ่น)
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ3. การเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 3. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
เกษตร-วัฒนธรรม
ทีเ่ กื้อกูลกับป่า
หลากหลายทางชีวภาพ
4. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
4. การฟื้นฟูแหล่งอาหารจากความ
4. การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่
หลากหลายทางชีวภาพ
หลากหลายทางชีวภาพ
1. การพัฒนาสังคม
2. การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
3. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
1. การกาหนดขอบเขตการใช้ที่ดินให้มีความชัดเจน
2. การฟื้นฟูคุณภาพดินและน้า
3. การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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ตำรำงที่ 13 สรุปผลการทดสอบกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนนาร่อง 5 พื้นที่
กิจกรรม
1. Land Use Planning
2. Buffer Zone

3. Food Bank

ป่ำเมีย่ ง
บ้ำนปำงบง
1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะ
สมของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
1. สารวจพื้นที่ปา่ รอบชุมชน เพือ่
กาหนดแผนการจัดทา Buffer
Zone และการสารวจลักษณะ
ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ (3.7 ก.ม. พรรณพืช
ประมาณ 160 ชนิด)
1. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรในท้องถิ่น (พืช
140 ชนิด)
2. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืช
ท้องถิ่นในชุมชน (ต๋าว หวาย ลิง
ลาว มะขม)
3. พัฒนาต่อยอดเพือ่ เพิ่มมูลค่าพืช
ท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์จากใบชาเมี่ยง)

4. พืชสมุนไพรและ
ยาพื้นบ้าน
5. เห็ดท้องถิ่น

1. ศึกษาความหลากหลายของเห็ด
ท้องถิ่นในพื้นที่ป่ารอบชุมชน
2. ศึกษาการเพาะเห็ดกลุ่มไมคอร์
ไรซ่าร่วมกับการปลูกป่า
ธรรมชาติ (เห็ดตับเต่าเห็ดแดง)

ป่ำเมีย่ ง
บ้ำนปำงมะโอ
1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสม
ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. วางแผนการใช้ประโยชน์บริเวณ
พื้นที่ที่ติดกับป่า (buffer zone)
โดยการคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสม
และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์
ได้ปลูกในบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็น
แนวเขตพื้นที่และเป็นการป้องกัน
ไฟป่าจากพื้นที่ทากิน
1. สนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากพืชท้องถิ่นบ้านปางมะโอ:
(สมาชิก 5 ราย)
2. จัดทาแผนการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน
3. จัดทาฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร
ท้องถิ่น บริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 7 จุด
1. คัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและยา
พื้นบ้านที่มีศักยภาพเพื่อนาไปวิจัย
ต่อยอด จานวน 2 ตารับ (บารุง
ร่างกาย และขับสารพิษ) 25 ชนิด
1. สารวจเห็ดในพื้นที่ศึกษา
590 ตัวอย่าง 53 ชนิด
2. ทดสอบการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
ในโรงเรือนขนาดเล็ก (20 ราย)
3. การเพาะเห็ดมายคอร์ไรซ่า (เห็ด
ตับเต่า)

พื้นที่
นำข้ำว
บ้ำนแม่ขนิลเหนือ
1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. สารวจพื้นที่ปา่ รอบชุมชน เพือ่
กาหนดแผนการจัดทา Buffer
Zone
2. สารวจทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านใหม่สัน
คะยอม เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การท่องเที่ยว
1. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น (11 หมู่บ้าน)
2. การเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น
สาคัญ (93 ชนิด)
3. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืชท้องถิ่น
ในชุมชนและป่าธรรมชาติ จานวน
21 ชนิด 2,820 กล้า
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นำข้ำว
บ้ำนดง
1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. สารวจพื้นที่ชุมชนและป่าต้นน้าเพื่อ
วางแผนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน
2. การถอดรูปแบบการบริหารจัดการป่า
ของชุมชน

ฝิ่น
บ้ำนห้วยชมิ้น
1. ศึกษารูปแบบและความเหมาะสมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. การสารวจและจับพิกัดพื้นทีป่ ่าต้นน้า
เพื่อวางแผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
การบริหารจัดการของชุมชน
2. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืชเสริมในพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรมและป่าต้นน้า

1. เก็บข้อมูลความหลากหลายของพืช
ท้องถิ่นในชุมชน
2. ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูพืชท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน (เนียง)

1. รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถิ่น
2. เพาะขยายพันธุ์พืชสาหรับปลูกฟื้นฟู
แหล่งอาหารและไม้ใช้สอยของชุมชน
(หวายและไผ่)
3. สนับสนุนการปลูกฟื้นฟูพืชท้องถิ่นใน
ชุมชน (พืช 15 ชนิด 2,500 ต้น)
-

2. โครงกำรวิจัยกำรฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงโป่งคำ
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจาก
การบุกรุกแผ้ วถางพื้นที่ป่า การเผาเศษพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ปลู ก โดยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และการนาองค์ความรู้ของโครงการหลวง
และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา รวมถึ ง การศึ ก ษาชุ ม ชนต้ น แบบในการฟื้ น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อน ามาปรั บ ใช้ในพื้นที่ การศึกษาในครั้งนี้ จะเน้น การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการผลิตพืช เพื่อ เพิ่มผลผลิตพืช ให้ ได้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่องด้ว ยการจัดการธาตุอาหารพืช
ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีการรวบรวม คัดเลือกและทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ใน
การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาเศษพืชร่วมกับพืชตระกูลถั่ว
เพื่อลดวัชพืชและลดการใช้สารเคมีในแปลงปลูกข้าวโพด สร้างรายได้จากการปลูกถั่ว มีการมุ่งเน้นฟื้นฟูพืช
อาหาร สมุนไพร และพลังงานในท้องถิ่น ทั้งที่สูญหาย ใกล้สูญหายหรือยังมีอยู่ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็น
แหล่งอาหารของชุมชน ภายใต้หลักการของโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดาริ (Food Bank)
ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรท้องถิ่นและยาพื้นบ้าน เพื่อฟื้นฟูและสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยา
พื้นบ้านที่ได้มาตรฐาน วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรชีวมวลท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่ อให้ชุมชน
สามารถผลิตพลังงานใช้เองจากชีวมวลที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร พืชท้องถิ่น
ไม้ยืนต้น และไม้ไผ่ ซึ่งจะเป็นการพึ่งพาตนเองและลดรายจ่ายของครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อให้ เกิดแรงจูง ใจในการลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและทดแทนด้ว ย
การปลูกไม้ยืนต้น (ไม้ผล ไม้ป่า และไม้ป่าเศรษฐกิจ ) โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องระบบวนเกษตรในพื้นที่
เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกป่าและไม้ยืนต้น ร่วมกับพืชเกษตร
พร้อมทั้งมีการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้าของชุมชนบนพื้นที่สู ง เพื่อใช้
วางแผนการใช้น้าเพื่อการเกษตรให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้าของพื้นที่ อันจะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถขยายผลสาเร็ จของการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นต่อไป สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่ชุมชนบ้ำนศรีบุญเรือง พบปัญหาผลผลิตต่า โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ซึ่งเป็นพืชสร้างรายได้ มีผลผลิตเพียง 548 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ส่งผลให้
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
2. กำรทดสอบระบบกำรปลู กข้ำ วโพดโดยไม่ เ ผำเศษพื ชและเหลื่อมด้วยพื ชตระกูล ถั่ ว พบว่ า
ผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกเหลื่อมด้วยถั่ว ให้ผลผลิต 574 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวที่มี
การเผาเตรียมพื้นที่ เนื่องจาก เป็นปีแรกที่มีการปลูกโดยไม่เผาและเหลื่อมด้วยถั่ว สาหรับการทดสอบเชื้อ
ไมคอร์ ไรซ่า ในการเพิ่ มความสามารถการดูด ซับ ฟอสฟอรั ส ของข้า วโพดและข้า วไร่ พบว่า สายพัน ธุ์
G.etunicatum สามารถดูดซับฟอสฟอรัสของข้าวโพดได้ดีที่สุด และสายพันธุ์ G.mossae สามารถดูดซับ
ฟอสฟอรัสของข้าวไร่ดีที่สุด
3. กำรรวบรวมและคัดเลือกสำยพันธุ์เชื้อรำอำบัสคูลำร์ไมคอร์ไรซำท้องถิ่น เพื่อนาไปทดสอบและ
ขยายสายพันธุ์ รวมถึงการผลิตดินหัวเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส
สาหรับข้าวไร่และข้าวโพด พบว่าเชื้อ Glomus. etunicatum ,G. geosporum, G. mosseae ปริมาณสปอร์
สูงสุดในตัวอย่างดินพื้นที่ป่า พื้นที่ปลูกข้าวโพด และพื้นที่ปลูกข้าวไร่ นามาทดสอบในสภาพแปลงเกษตรกร
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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. กำรทดสอบพืชทำงเลือกเพื่อสร้ำงรำยได้ ทดแทนข้ำวโพด พบว่า พืชทางเลือกที่มีศักยภาพและ
เป็นที่ต้องการของชุมชนในการปลูกทดแทนข้าวโพด ได้แก่ เฮมพ์และมะม่วง ซึ่งจะได้ทาการทดสอบปลูกใน
พื้นที่ รวมไปศึกษาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ของพืชทดแทนข้าวโพดและการยอมรับของเกษตรกรต่อไป
6. กำรศึกษำกำรฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชน พบว่า มีพืช
ท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อเป็นแหล่งอาหาร 27 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 19 ชนิด พืชสมุนไพร
8 ชนิด
7. กำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรที่ได้มำตรฐำน (GAP และ GMP)
ได้ทาการคัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นและยาพื้นบ้านที่มีศักยภาพ 18 ชนิด มาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
4 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา มะรุม ย่านาง และรางจืด
8. กำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำกลุ่มผู้ผลิตถ่ำนอัดแท่งจำกซังข้ำวโพด และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งมีสมาชิก จานวน 18 ราย เพื่อผลิตถ่านอัดแท่งจาหน่ายเป็นรายได้ให้กับชุมชน
9. กำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้ระบบวนเกษตรในพื้นที่เสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง พบว่า รูปแบบการใช้
ที่ดินภายใต้ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การปลูกแบบผสมผสาน (สวนไม้ผลผสมผสาน) และ
การปลูกแบบสลับแถบ (ไม้ไผ่รวกแซมด้วยข้าวโพด)
10. กำรศึกษำปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จของชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จด้ำนกำรทำ
เกษตรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและด้ำนกำรสร้ำงรำยได้จำกควำม
หลำกหลำยทำงธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถิ่น คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จ คือชุมชนต้นผึ้ ง
ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนประสบความสาเร็จ ปัจจัยที่สาคัญ 3 ปัจจัยหลักที่ทาให้ชุมชนต้นผึ้ง
ประสบผลสาเร็จ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ทาให้ชุมชนสามารถเป็นชุมชนต้นแบบคือ ปัจจัยภายใน
ของชุมชน เช่น การที่ชุมชนมีพัฒนาการร่วม มีความรู้ดั้งเดิม มี โครงสร้างผู้นา ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่ทาให้
ชุมชนสามารถใช้ศักยภาพของชุมชนให้ เกิดการขับเคลื่ อนให้ บรรลุ เป้าหมาย 2. ปัจจัยเสริม ลั กษณะภู มิ
ประเทศที่เหมาะสม การวิเคราะห์ ส ถานการณ์จากเวทีแลกเปลี่ ยนภายในชุมชน รวมทั้งการประสานกับ
หน่ ว ยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ความรู้ เทคโนโลยี ทุนที่ห น่ว ยงานจากภายนอกสนับสนุน
3 ปั จ จั ย ภายนอก นโยบายและแผนงานของหน่ ว ยงาน กระทรวงของรั ฐ บาล เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและคุณภาพ
11. กำรศึกษำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจเพื่อกำรจัดกำรที่ดินและน้ำของชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่
ลุ่มน้าในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคา มี 9 ลุ่ มน้าย่อย การประมาณค่าปริมาณน้าท่าและ
ตะกอนดินโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Arc-SWAT นามาเชื่อมโยงกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่า พื้นที่
ปลูกข้าวโพดไร่มีปริมาณน้าท่าอยู่ระหว่าง 932.8 – 949.9 มม.ต่อปี และปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยที่พบอยู่
ระหว่าง 1,279.8 – 2,405.6 ตันต่อปี ขณะที่พื้นที่ปลูกยางพารามีปริมาณน้าท่าอยู่ระหว่าง 946.1 – 953.3
มม.ต่อปี และปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยที่พบอยู่ระหว่าง 1,249.3 – 2,913.4 ตันต่อปี สาหรับพื้นที่ปลูกข้าวมี
ปริ มาณน้ าท่ าอยู่ ร ะหว่ าง 899.4 – 933.8 มม.ต่อปี และปริมาณตะกอนดิน เฉลี่ ยที่พบอยู่ระหว่า ง
129 – 1,475.5 ตันต่อปี จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการประมาณปริมาณน้าท่าและตะกอนดิน
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ข้างต้น พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีความแปรปรวนสูงมาก ซึ่งเหมาะสมต่อการนาไปใช้สาหรับการพัฒนา
แบบจาลองให้สอดคล้องกับการจัดการที่ดินและน้าเพื่อการเกษตร ผลที่ได้จากแบบจาลองได้แนะนาให้พื้นที่
ส่วนใหญ่ทาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยคิดเป็นร้อยละ 36.9 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด ปลูกข้าวนาดาร้อยละ
35.8 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด และปลูกข้าวไร่ร้อยละ 12.6 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ประโยชน์ สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้
2. เกษตรกรได้นาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรมาผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ก) การปลูกข้าวต้นเดี่ยวร่วมกับ
การจัดการธาตุอาหารพืช

ข) การจัดทาแปลงชะล้างหน้าดิน

ค) พืชทางเลือกที่มีศักยภาพทดแทน
ข้าวโพด (เฮมพ์)

ง) การสารวจ คัดเลือกพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นและยาพื้นบ้านที่มี
ศักยภาพ

จ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

ฉ) รูปแบบการใช้ที่ดินภายใต้
ระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูง

ภำพที่ 40 โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคา
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3. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำระบบกำรปลูกพืชผักแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงป่ำกล้วย
ชุมชนม้ง บ้านป่ากล้วย ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้หลัก
โดยเฉพาะกะหล่าปลีซึ่งปลูกต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ศัตรูพืชเพิ่มปริมาณจนเกิดความเสียหาย ผลผลิต
ตกต่า เกษตรกรจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้พบสารพิษตกค้างในผลิตผลและสิ่งแวดล้อม
ด้ว ยเหตุนี้ จึง ได้ดาเนิน การวิจั ยเพื่อพัฒนาระบบการปลูกพืชผั กแบบยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ป่ากล้วยขึ้น โดยเน้นการนาองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
1. ด้ำนศักยภำพพื้นที่และชุมชน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 45 รองลงมา
คือ จบชั้น ป. 6 ร้อยละ 21 รายได้หลักมาจากการปลูกกะหล่าปลี ร้อยละ 38 รองลงมาคือ มันฝรั่ง และ
ผักกาดขาวปลี เกษตรกรปลูกพืชมากกว่า 1 ชนิด โดยมีกะหล่าปลีเป็นพืชหลัก ส่วนพืชอื่นๆ ได้แก่ ผักกาดขาว
ปลี มันฝรั่ง ข้าวโพด มะเขือเทศ และดอกไม้ ทั้งนี้มีพื้นที่ปลูกกะหล่าปลีมากที่สุด 192 ไร่ และน้อยที่สุดคือ
ดอกไม้ 1 ไร่ แต่การปลูกดอกไม้ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด และต่าสุดคือ มันฝรั่ง สาหรับต้นทุนพบว่า
เกษตรกรมีค่าปุ๋ยเคมีสูงสุด รองลงมาคือ เมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรประสพภาวะขาดทุนโดยที่ยังไม่คิดต้นทุน
แรงงานในครัวเรือน
2. ผลทดสอบเทคโนโลยีต้นทุนต่ ำในกำรผลิตพืชผัก พบว่า การใช้ขี้ไก่หมักหิ นฟอสเฟตร่ว มกับ
ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมก่อนปลูก ตามด้วยการฉีดพ่นสารเร่ง พด. 2 ผสม พด.7 ผสมธาตุแคลเซียม คอปเปอร์ และ
โบรอน ช่วงหลังย้ายปลูก ทุก 10 วัน ช่วยให้ปริมาณผลิตผลกะหล่าปลี ต่อไร่เพิ่มขึ้นสูงสุด 47% และต้นทุน
ลดลง 309 บาท ส่วนการใส่เชื้อไมคอร์ไรซาสายพันธุ์ Giomus etunicatum ผสมหินฟสอเฟต อัตรา 50 หรือ
100 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณผลิตผลกะหล่าปลีได้สูงสุดถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับวิธีการที่เกษตรกรปฏิบั ติ
เอง (ภาพที่ 41)
3. ผลสำรวจแหล่งอำหำร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบ้ำนป่ำกล้วย พบพืชท้องถิ่นที่หายาก/
ขาดแคลนในปัจจุบัน 16 ชนิด และพืชท้องถิ่นที่มีปริมาณลดน้อยลง 12 ชนิด เนื่องจากมีการขยายพันธุ์และ
ปลูกทดแทนน้ อย คนรุ่น ใหม่ไม่รู้คุณค่าและนามาใช้ประโยชน์ การใช้ย าฆ่าหญ้า และการทาลายโดยสัตว์
ผลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นในชุมชนด้วยการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า
นักเรียนรู้จักพืชท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น ส่วนระดับชุมชนมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้
จากผู้รู้ภายในและนอกชุมชน แต่ละครัวเรือนกลับมาใช้สมุนไพรและนาไปปลูกบริเวณ สวน ไร่ เช่น พญายอ
(ภาพที่ 42)
4. การใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นยาพื้นบ้าน พบการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นยาพื้นบ้าน 147 ชนิด โดย
12 ชนิด มีศักยภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า เก็กฮวยป่า ผักแพวแดง จินเจียเหมา
เยี่ย ว่านสากเหล็ก เด่วื่อ ด้องปรา หนามแน่แดง(รางจืดดอกแดง) สังหยูดา สังหยูใบเขียว หญ้าขัดใบยาว จึง
สนับสนุนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริม ได้แก่ สมุนไพรแห้งชงดื่ม จากปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า
จิงจูฉ่าย รางจืดดอกแดง และข้าวเกรียบสมุนไพรของปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า จิงจูฉ่าย และผักแพวแดง รวมทั้งได้
พัฒนาวิธีผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า จิงจูฉ่าย
ผักแพวแดง และรางจืดดอกแดงให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยปัจจุบันมีกลุ่มอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้าง
มูลค่าเพิ่มสมุนไพร 1 กลุ่ม สมาชิก 8 ราย
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5. เงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการผลิตพืชผักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทาง
การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ดีวิธีหนึ่ง คือ
5.1 ทัศนคติและความเชื่อของเกษตรกร โดยเกษตรกรรู้สึกว่าระบบนี้มีข้อจากัดหลายด้ าน ยุ่งยาก
เป็นภาระมากขึ้นแต่ไม่สอดคล้องกับราคาที่ได้ วิธีการปฏิบัติ /เทคโนโลยียังไม่มีประสิทธิภาพพอเมื่อเทียบกับ
การใช้สารเคมี สาหรับการสร้างกระแสผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วยการตรวจ
เลือดพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์ที่เป็นประจักษ์แน่ชัด
5.2 การผลิตและตลาด แบ่งเป็น (1) ชนิดพืช โดยชนิดพืชส่งเสริมต้องมีตลาดรองรับและราคารับ
ซื้อค่อนข้างแน่น อน หรื อส่ งเสริ มชนิ ดพืช ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อตลาด เนื่องจากเกษตรกรหลายพื้นที่
สามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายและสะดวก (2) ต้นทุนการผลิต ไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่ชั ดด้านความแตกต่างของ
ต้นทุนการผลิตระหว่างวิธีการผลิตแบบเดิม และแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) ค่านิยมของผู้บริโภคที่
ต้องการผลิตผลที่มีรูปลักษณ์สวยงาม สนับสนุนให้เกษตรกรยังคงรูปแบบการผลิตที่ใช้สารเคมีมาก
จากผลการวิจัยดังกล่าว ทาให้ได้แนวทางในการส่งเสริมการผลิตพืช ดังนี้
1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพเพื่อจัดทาแปลงสาธิตให้เกษตรกรรายอื่นได้เห็นเป็นที่ประจักษ์
2) ต้องการงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีของการปฏิบัติที่ดีทางเกษตรในด้านแรงงานและต้นทุน
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ เปรียบเทียบกับระบบการผลิตของเกษตรกรทั่วไปกับแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมงานด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมชนิดพืชที่เฉพาะเจาะจงด้านการตลาด
ที่มีความเหมาะสมในพื้นที่
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 41 เปรียบเทียบกะหล่าปลีจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิม (ซ้าย) กับแปลงที่จัดการธาตุอาหารพืช (ขวา)

ภำพที่ 42 การถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นและแปลงรวบรวมพืชของโรงเรียน

ภำพที่ 43 การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
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4. โครงกำรวิจัยเพื่อลดกำรพึ่งพำปัจจัยภำยนอกในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สอง
โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่าปาเกอญอ ดารงชีพโดยการทาการเกษตร และหาของป่า พืชหลัก คือข้าวไร่ และข้าวนา
สาหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจนไม่มีอาชีพที่สร้างรายได้ ประกอบพื้นที่อยู่ห่างไกล เส้นทางคมนาคมไม่ สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน จะมี
ปัญหาในเรื่องการเดินทางเพื่อติดต่อด้านต่างๆ จากภายนอก โดยเฉพาะการเดินทางเมื่อเจ็บป่วย จาเป็นต้อง
เข้าไปรักษาที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลทาให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากลาบาก คนในชุมชนจึง
ต้องรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรพื้ นบ้าน โดยใช้ฐานความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ แต่ผู้รู้ส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ไว้เป็นเอกสารชัดเจน ประกอบกับคนรุ่นหลัง
น้ อ ยคนจะสนใจสื บ ทอดและเรี ย นรู้ ตลอดจนการพั ฒ นาต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จากปัญหาดังกล่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จึงจัดทาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความ
มั่ น คงทางด้ า นอาหารและรายได้ และลดพึ่ ง พาปั จ จั ย ภายนอก โดยการน าองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น
การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและจัดการธาตุอาหารพืช การวิ จัยฟื้นฟูแหล่งอาหาร (Food bank) และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชอาหาร สมุนไพร และเห็ดในท้องถิ่น ) และเพื่อให้ชุมชนมีข้าวเพียงพอต่อ
การบริโภค มีแหล่งแหล่งอาหารและยาสมุนไพร ในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
“องค์กรชุมชน” ให้มีการเรียนรู้ การจัดการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองทั้ง
ทางด้ านอาหาร การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และยัง เป็ น การฟื้ นฟู ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่เพื่อกำรวิจัยและพัฒนำพื้นที่เป้ำหมำย พบว่า บ้านวะโดโกรมีปัญหา
เรื่องข้าวไม่พอกินในบางครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่ ผลผลิตข้าว/ไร่ต่า ผลผลิตเฉลี่ย
290 กิโลกรัม/ไร่ และมีปัญหาการสูญหายของพืชอาหารและสมุนไพรในท้องถิ่นบางชนิด
2. กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ำว พบว่า ผลผลิตข้าวนาเพิ่มขึ้นจาก 487 กิโลกรัม/ไร่
เป็น 604 กิโลกรัม/ไร่ (เพิ่มขึ้น 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 อื่นๆ 5 ชนิด นอกจากนี้ การสารวจความหลากหลายและข้ อมูลการใช้
ประโยชน์ของเห็ดในชุมชน พบเห็ดท้องถิ่น 71 ชนิด ส่วนพืชสมุนไพร ได้สนับสนุนการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่
ชุมชนใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้น 10 ชนิด ได้แก่ ราชะ ยาช่วยให้อ้วน รางจืดดอกแดง ตองงุม ซิคลิ ตะบะ โปเนอ
ป่าโล เจียวกู้หลาน บอระเพ็ดเหลือง และซิ๊กอะ
4. กำรสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชท้องถิ่น ชุมชนแม่ส องมีการใช้
ประโยชน์จากพืชทองถิ่นที่ใช้ประโยชน์ 139 ชนิด แบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร
62 ชนิด พืช สมุน ไพร 78 ชนิด พืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด พืชทาวัสดุ 15 ชนิด และพืชที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ อีก
2 ชนิด ทั้งนี้มีพืชสมุนไพรจานวน 22 ชนิดที่น่าสนใจ สามารถส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อใช้ในชุมชนเพื่อเป็น
การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่วนผลการศึกษาความหลากหลายของพื้นที่
ป่าพบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลาย (H) เฉลี่ยของไม้ ลาต้นเท่ากับ 2.48 โดยพืชทีมีค่า IVI สูงได้แก่
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มันปู (Glochidion wallichianum Mull. Arg.) น้าผึ้งขาว (Aporosa octandra (Buch.-Ham. ex D.Don)
Vickery var. yunnaensis) ก่อ (Lithocarpus sp.) มะคาดีควาย (Sapindus rarak DC.) ก่อเดือย
(Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) ทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.)
5. กระบวนกำรขับเคลื่อนชุมชนในกำรจัดทำธนำคำรข้ำ ว ได้นาสมาชิกในกลุ่ มธนาคารข้าว
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารธนาคารข้าว ณ ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้
ศึกษาวิธีการบริหารธนาคารข้าวโดยชุมชน และสามารถนามาปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้
6. กำรศึกษำชุมชนต้นแบบด้ำนกำรใช้สมุนไพรท้องถิ่นในกำรรักษำสุขภำพ ชุมชนต้นแบบ คือ บ้าน
หนองเต่า อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่คนในชุมชนมีวิถีชีวิตอยู่กับป่า พืชพรรณทุกชนิดล้วนเป็นสมุนไพร
ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรคือสิ่งที่ต้องสืบทอดต่อคนรุ่นหลัง และการพัฒนารูปแบบการใช้สมุนไพรเพื่อเข้าถึง
ง่าย ใช้สะดวกจะทาให้มีการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สองดังนี้
จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเพื่อสร้างคุณค่าและความตระหนักของชุมชนในด้านสมุนไพร มีการจัดทาระบบข้อมูล
ด้านสมุนไพร สร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพร พัฒนาศักยภาพผู้รู้ด้านสมุนไพร ผู้สืบทอด ผู้สนใจ และเยาวชน
พัฒนารูปแบบหรือวิธีการใช้สมุนไพรให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เน้นหลักการ “เก็บง่าย ใช้ง่าย กินง่าย” เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการใช้สมุนไพรของคนในชุมชน
7. กำรศึกษำชุมชนต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธนำคำรข้ำว คือบ้านหนองเต่า อาเภอแม่วาง
จั ง หวัด เชี ย งใหม่ และบ้ า นป่ า แป๋ อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง จั งหวั ด แม่ ฮ่ องสอน ซึ่ ง มีรู ป แบบปั จจั ย และเงื่อ นไข
ความสาเร็จคล้ายกัน คือต้องมีความตระหนักถึงปัญหา “การที่มีข้าวไม่พอกิน การค้ากาไรจากคนภายนอก”
หาวิธีจัดการปัญหาชุมชนโดยการปรึกษาหารือ จัดการสร้างกฎระเบียบในการบริหารจัดการใช้วิถีวัฒนธรรม
เข้ามาร่วมในการทางาน การให้ความไว้วางใจ โดยมีแนวคิดร่วมกัน คือ “ทุกคนในชุมชนต้องมีข้าวกิน” โดยมี
แผนการพัฒนาดังนี้ การจัดเวทีเพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการบริหารจัดการธนาคารข้าว การรวบรวมพันธุ์
ข้าวท้องถิ่น การพัฒนากองทุนธนาคารข้าวสู่ “การจัดสวัสดิการชุมชน” การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
และสมาชิกธนาคารข้าว และการให้ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มผลผลิตจากการปลูกข้าว
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

53

ก) การจัดเวที วิเคราะห์ปญ
ั หา

ข) การสารวจ รวบรวมพืชท้องถิ่น

ค) การทดสอบสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียว

ง) การสาธิตการเพาะเห็ดในโรงเรือน

จ) การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น

ฉ) สมุนไพรท้องถิ่น

ช) ธนาคารข้าวพระราชทานบ้านป่าแป๋
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

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

ภำพที่ 44 โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
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5. โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจครัวเรือนและกำรจัดกำรระบบนิเวศในพื้นที่โครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวงขุนตื่นน้อย
โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวนาซึ่งเป็นพืชอาหารหลัก การสร้างรายได้
จากพื ช ทางเลื อก การอนุ รั ก ษ์แ ละฟื้น ฟูร ะบบนิ เวศป่า ไม้ รอบชุ มชนบนฐานภูมิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นของชุม ชน
กะเหรี่ยงบ้านขุนตื่นน้อย ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนที่
ระดับความสูงกว่า 1,100 เมตรจากระดับน้าทะเล มีความทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมยากลาบาก และ
เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อครัวเรือน มีอาชีพทางเลือกจากัด และการลักลอบปลูกฝิ่น
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based research program) ที่บูรณาการองค์ความรู้หลากสาขา และ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน นักพัฒนา และนักวิจัย โดยมีผลการศึกษาปีที่ 1
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้ำนสังคมและชุมชน : บ้านขุนตื่นน้อยเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่มีระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
และนับถือระบบอาวุโสตามวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ดารงชีพด้วยการปลูกข้าวไร่และ
ข้าวนาแต่ยังประสบปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อ การบริโภคของครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 50 แต่ท่ามกลางความ
ต้องการใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืช ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยยังคงดูแลรักษาป่าไม้รอบชุมชนพื้นที่กว่า 1,700 ไร่
ไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยวิถีความเชื่อของชุมชนกะเหรี่ยงที่มีวัฒนธรรมการอาศัยร่วมกับป่าไม้อย่างเกื้อกูล ชุมชน
ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในปี พ.ศ.2549
2. ด้ำนเศรษฐกิจ : การทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นพันธุ์บือแม้ว
มีเกษตรกรเข้าร่วมการทดสอบจานวน 14 ราย และการทดสอบพันธุ์ข้าวบือขะสอร่วมกับกรมการข้าวในแปลง
ของเกษตรกรที่มีระดับความสูงมากกว่า 1,100 เมตรและมีสภาพอากาศหนาวเย็น พบว่าข้าวพันธุ์บือขะสอ
เบอร์ 4 ให้ผลผลิตสูงสุด 642 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ์บือแม้ว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้ในชุมชนให้
ผลผลิต 492 กิโลกรัมต่อไร่ ในส่วนของกาแฟซึ่งเป็นพืชทางเลือกทดแทนฝิ่นมีผลการวิเคราะห์คุณภาพกาแฟ
ด้วยวิธีการชิมของกาแฟที่ผลิตในบ้านขุน ตื่นน้อยมีค่าคะแนนรวม 75-79 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าคะแนนของกาแฟที่ผลิตในภาคเหนือที่เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมีค่าคะแนนมากกว่า 80 จึงได้
ออกแบบโรงแปรรูปกาแฟระดับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มีมาตรฐาน
3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม : การสารวจดัชนีความหลากหลายชีวภาพของพืช (biodiversity index) ในป่า
ชุมชนมีค่าเท่ากับ 2.5 พบพืชท้องถิ่น ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ 199 ชนิด ประกอบด้วย พืช อาหาร 119 ชนิด
สมุนไพร 86 ชนิด พืชใช้เป็นวัสดุ 59 ชนิด และพืชที่ใช้ประโยชน์อื่น 35 ชนิด (นับซ้าชนิด) และการศึกษา
ความหลากหลายของชนิดพรรณพืชในพื้นที่การเกษตร (แปลงกาแฟ) พบพันธุ์พืชทั้งหมด 309 ชนิดโดยเฉลี่ย
พบพืชเท่ากับ 31.38 ชนิดต่อแปลง และค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 รวมทั้งได้ศึกษาภูมิปัญญา
การใช้พืชสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นของชุมชน และได้ทดสอบวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น 6 ชนิด
ได้แก่ ม้าแม่ก่า หอมซู ฟ้าทะลายโจร หว้าป่า หางไหล และพญามุตติ ในส่วนของการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ชุมชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้า คือการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน้าที่มีแหล่งกาเนิดจากป่าชุมชน ขนาดกาลัง
การผลิต 3 กิโลวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานสาหรับเครื่องสีข้าวชุมชนและแสงสว่างในบ้านเรือน และการอุดหนุน
การทานาขั้นบันไดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดการแผ้วถาง ตัดไม้ และเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ผลการศึกษาการทดสอบพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นพันธุ์บือขะสอ
ร่ว มกับ กรมการข้าว ได้ทาให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการหั นกลั บมาปลูกข้าวนาอีกครั้งภายหลั งจากที่
เกษตรกรได้ละทิ้งแปลงนาขั้นบันไดไปแล้ว 3 ปี แล้วไปแผ้วถางป่าเพื่อปลูกข้าวไร่แทน เนื่องจากผลผลิตข้าวที่
ปลูกด้วยพันธุ์เดิมให้ผลผลิตน้อย เพราะพันธุ์ไม่เหมาะสมกับพื้น ที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเกษตรกรจะ
ทาการทดสอบซ้าอีกครั้งในฤดูกาลเพาะปลูกปี พ.ศ.2558
2. การตอบแทนคุณชุมชนที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในการดูแลรักษาป่าต้นน้า ด้วยการสนับสนุน
การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน้าที่มีแหล่งกาเนิดจากป่าชุมชน ได้สร้างต้นแบบการอาศัยอย่างเกื้อกูลกันของ
ชุมชนและระบบนิเวศป่าไม้ และองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นาไปขยาย
ผลโดยการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลประจาปี พ.ศ.2558 ในการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงาน
น้าระดับชุมชนในหย่อมบ้านใหม่ทองที่อยู่พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ตื่น
3. การใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้า โดยการอุดหนุนค่าจัดทานา
ขั้นบันได เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกข้าวไร่ในระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบนาขั้นบันได บนพื้นฐาน
ข้อตกลงการคืนพื้นที่ข้าวไร่เดิมเป็นป่าชุมชน ส่งผลให้ มีการขยายผลงานวิจัยจากแปลงทดสอบของเกษตรกร
4 รายจานวน 14 ไร่ เป็น 15 รายจานวน 50 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ก) การทดสอบวิธีการผลิตพันธุ์ข้าว
ท้องถิ่นที่ดีด้วยการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

ข) พืชท้องถิ่น “ม้าแม่ก่า” พืชหายากที่
ชุมชน ใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร

ค) ชุมชมร่วมปลูกป่าในพื้นที่ข้าวไร่เดิม
ที่เกษตรกรมอบคืนเป็นป่าชุมชน

ภำพที่ 45 โครงการวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จครั ว เรื อ นและการจั ดการระบบนิ เ วศในพื้น ที่ โ ครงการขยายผล
โครงการหลวงขุนตื่นน้อย
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6. โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยำยผล
โครงกำรหลวงวำวี
ชุมชนในเขตพื้นที่โครงการการขยายผลโครงการหลวงวาวีประกอบด้วยหมู่บ้านดอยช้าง ปางซาง
ผาแดงลีซอ ดอยล้าน และบ้านใหม่พัฒนา ซึ่งปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นและเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก คือ
ปัญหาจากการทาการเกษตรและการดารงชีวิตของประชากรจานวนมากในพื้นที่จากัด ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงและกาลังขยายตัวมากขึ้นตามการเพิ่มของประชากร นอกจากนี้
ยังมีประชากรแฝงจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่อีกจานวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น และคาดว่าปัญหาข้างต้นจะเป็นปัญหาสาคัญของทุกชุมชนบนพื้นที่สูงของ
ประเทศไทยในอนาคต จากการดาเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรทดสอบเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหำน้ำเสียในพื้นที่วำวี
1.1 การลดน้าเสียจากการแปรรูปกาแฟ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟกะลาแบบใช้น้าน้อย
สามารถลดการใช้น้าในกระบวนการหมักกาแฟได้ 20 เปอร์เซ็นต์
1.2 การบาบัดน้าทิ้งจากการแปรรูปกาแฟโดยบ่อดินแบบตกตะกอน เกษตรกรสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่บ้านดอยช้างและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณน้าเสียทิ้งจากการแปรรูปกาแฟได้
1.3 การใช้ประโยชน์จากเปลือกกาแฟ พบว่า ปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟที่ผ่ านการหมักและย่อย
สลายอย่างน้อย 1 ปี สามารถนาไปใช้เป็นปัจจัยการผลิตที่ดีสาหรับเกษตรกรได้
1.4 การทดสอบการจัดการน้าเสียและขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านดอยช้าง โดยศึกษากระบวนการใช้
ประโยชน์ จ ากธนาคารขยะชุมชน พบว่า ชุมชนสามารถดาเนินการจัดการขยะได้เอง แต่ต้องปรับปรุง วิธี
การบางขั้นตอนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ วิธีการขนย้ายและการเผาทาลายขยะของผู้
รับจ้าง สถานที่เก็บรวบรวมและกาจัด การขยายงานโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนบ้านดอยช้างดาเนินการไป
ยังชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะย่อยสลายได้ รีไซเคิล และรียูส พร้อมผลักดันให้
หน่วยงานในท้องถิ่นสนับสนุน ส่วนโครงการธนาคารขยะที่โรงเรียนบ้านดอยช้างดาเนินการเป็นโครงการที่ดี
สามารถลดปริมาณขยะประเภทรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งมีมูลค่าเป็นตัวเงินหรือการประดิษฐ์เป็นสิ่งของสาหรับ
ตกแต่งหรือใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามควรขยายผลโครงการธนาคารสู่ชุมชนบ้านดอยช้าง แต่ต้องมีการกระตุ้น
ให้ชุมชนเห็นความสาคัญโดยหน่วยงานในพื้นที่ต้องผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยคณะทางานที่แต่งตั้งที่ลง
นามโดยนายอาเภอแม่สรวยเป็นตัวขับเคลื่อน
2. กำรศึกษำและทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียจำกครัวเรือน พบการทาร่องระบายน้าพร้อมการติดตั้ง
ถังบาบัดน้าทิ้งในครัวเรือนแทนเส้นทางน้าธรรมชาติภายในชุมชนมีแนวโน้มช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในน้าที่มีสาเหตุมาจากขยะและน้าทิ้งจากครัวเรือน ซึ่งชุมชนเห็นด้วยกับวิธีการนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุน และในภาพรวมควรกระตุ้นให้ชุมชนเกิดสานึกในการรักษาความสะอาดภายใน
หมู่บ้าน โดยอาจตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวธรรมชาติ ชี้ให้เห็นว่าชุมชนสามารถสร้าง
รายได้จากการพัฒนาในเรื่องนี้ และข้อดีด้านอื่นๆ เช่น คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีสาหรับชุมชน
3. กำรทดสอบระบบกำรปลูกข้ำวโพดโดยไม่เผำร่วมกับพืชตระกูลถั่ว
3.1 ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดและน้าหนักแห้งต้นข้าวโพดในวิธีการปลูกข้าวโพดที่มีการเผาเตรียมพื้นที่
ปลูกมีค่าน้อยที่สุด และในวิธีการปลูกข้าวโพดโดยไม่เผาและปลูกเหลื่อมด้วยถั่วนิ้วนางแดงมีค่ามากที่สุด
ผลผลิตเมล็ดถั่วและน้าหนักแห้งต้นถั่วในวิธีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่วนิ้วนางแดงให้ผลผลิต และน้าหนัก
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แห้งต้นมากที่สุด วิธีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยถั่วดาให้ผลผลิตน้อยที่สุด และวิธีการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วย
ถั่วเขียวมีน้าหนักแห้งต้นน้อยที่สุด
3.2 อัตราการชะล้างหน้าดิน พบว่า การปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวไม่มีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูก กับ
วิธีการปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่ว ในระบบมีปริมาณตะกอนดินถูกชะล้าง
น้อยที่สุด ส่วนวิธีการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและมีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูก กับวิธีการปลูกข้าวโพดโดยมีการเผา
เตรียมพื้นที่ป ลูกและเหลื่อมด้วยถั่ว ในระบบมีปริมานตะกอนดินถูกชะล้างมากที่สุด จากผลการทดลองซึ่ง
ดาเนินการทดลองในปีที่ 2 จะเห็นว่าในแปลงวิธีการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวไม่มีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูก กับ
วิธีการปลูกข้าวโพดโดยไม่มีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่ว ในระบบเริ่มมีปริมาณเศษซากข้าวโพด
และถั่วจากปีแรกคลุมหน้าดินทาให้มีปริมาณตะกอนดินถูกชะล้างน้อยกว่าวิธีการปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวและมี
การเผาเตรียมพื้นที่ปลูกกับวิธีการปลูกข้าวโพดโดยมีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูกและเหลื่อมด้วยถั่ว ในระบบที่ไม่มี
เศษซากพืชไว้คลุมหน้าดินเนื่องจากมีการเผาเตรียมพื้นที่ปลูกจึงทาให้มีปริมาณตะกอนดินถูกชะล้างมากกว่า
4. กำรศึก ษำกระบวนกำรฟื้น ฟูแ หล่งอำหำรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพร่ วมกับชุมชน
รวบรวมองค์ความรู้จากผู้รู้ชนเผ่าอาข่า รวบรวมได้ทั้งหมด 71 ชนิด แบ่งเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารใน
ชุมชน จานวน 48 ชนิด และใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร 18 ชนิด อื่นๆ 5 ชนิด และการทาครัวเรือนตัวอย่าง
เกี่ย วกับการอนุ รักษ์ ฟื้น ฟู พืช อาหาร พืช สมุนไพร ทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน ให้ เป็นตัวอย่างให้กับ
ครัวเรือนอื่นๆ ทาให้มีการขยายผลสู่ชุมชุนอื่นๆ ได้
5. กำรทดสอบกระบวนกำรชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีการ
ดาเนินงานสร้างความเข้าใจ และค้นหาแกนนาของชุมชน/ตัวแทน/ผู้รับผิดชอบ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลผู้นา
ชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านดอยช้าง บ้านดอยล้าน บ้านใหม่พัฒนา และมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาแนวทางการดาเนินงานเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. กลุ่มเกษตรกรเกิดความตระหนักในการร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเกิด
คณะทางานเพื่อดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านดอยช้าง ซึ่งมีสมาชิก
จากหน่วยงานทั้งภายในและนอกชุมชน รวมถึงเกษตรกรเองด้วย
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำพที่ 46 การดาเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี

ภำพที่ 47 การศึกษาปริมาณการใช้น้าในการแปรรูปกาแฟแบบกึ่งเปียก
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7. โครงกำรวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่ขยำยผลโครงกำรหลวงแม่สลอง
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของเกษตรกรและแนวทางการพัฒนาของ
พื้น ที่ โดยเน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้า หน้ า ที่ใ นพื้ นที่ แ ละเกษตรกรในการวิเ คราะห์ ส ภาพปัญ หา
การกาหนดแนวทางการพัฒนา และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการทดสอบงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการดาเนินงาน รวมทั้งผลผลิตโครงการวิจัยได้รับการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร
โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
ในการดาเนินงาน และวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่รวมถึงการกาหนดประเด็นงานวิจัยและแนวทางการดาเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. กำรทดสอบเทคโนโลยีโครงกำรหลวงในกำรผลิตพืชผัก
1.1 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารพืช ได้เก็บตัวอย่างดินและใบมะเขือเทศในแปลงปลูกมะเขือ
เทศของเกษตรกรบ้านแม่จันหลวง จานวน 4 ราย และเก็บตัวอย่างดินและใบกาแฟในแปลงปลูกกาแฟของ
เกษตรกรบ้านแม่เต๋อ จานวน 5 ราย เพื่อนาไปวิเคราะห์สมบัติดินและสถานธาตุอาหาร โดยมีผลการวิเคราะห์
ดังนี้
(1) มะเขือเทศ ดินในแปลงมะเขือเทศที่ระดับความลึก 0 – 30 เซนติเมตร พบว่าดินมีความ
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) อยู่ใน
ระดับสูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่แลกเปลี่ยนได้ (Available –P) อยู่ในระดับสูง ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ใน
ระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับปานกลาง - ต่ามาก ปริมาณแมกนีเซียมในระดับปานกลาง - ต่า
มาก ปริ ม าณเหล็ ก อยู่ ใ นระดั บ สู ง มาก ปริ มาณแมงกานีส อยู่ใ นระดั บ สู งมาก ปริ ม าณสั งกะสี อ ยู่ใ นระดั บ
ปานกลาง – สูง ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่า – ต่ามาก และค่าการ
นาไฟฟ้าจาเพาะ อยู่ในระดับที่ปลอดภัย – เฝ้าระวัง ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบมะเขือเทศ อยู่ระหว่างรอ
ผลการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ
(2) กาแฟอราบิก้า ดินในแปลงกาแฟที่ระดับความลึก 0 – 30 เซนติเมตร พบว่าดินมี
ความเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) อยู่ใน
ระดับสูงมาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่แลกเปลี่ยนได้ (Available –P) อยู่ในระดับต่า – ปานกลาง ปริมาณ
โพแทสเซียมอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับต่ามาก ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ในระดับปานกลาง
– ต่า ปริมาณเหล็กอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแมงกานีสอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณสังกะสีอยู่ในระดับ
ปาน ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง – ต่า ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่า และค่าการนาไฟฟ้าจาเพาะอยู่
ในระดับที่ปลอดภัย ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบกาแฟระยะเก็บผลผลิต พบว่า ธาตุอาหารส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอสาหรับการปลูก กาแฟ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส
สังกะสี ทองแดง และโบรอน ธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะขาดใน
อนาคต ได้แก่ เหล็ก และ กามะถัน ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารของกาแฟได้โดยการพ่นปุ๋ยทางใบที่มี
ส่วนประกอบ ของ แคลเซียม เหล็ก และกามะถัน
1.2 กำรทดสอบและสำธิตกำรปลูกพืชตระกูลสลัด ภำยใต้สภำพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พืชตระกูลสลัดที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ โอ๊คลีฟเขียว และโอ๊ค
ลีฟแดง และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การปลูกคอส และผักกาดหอมห่อ พืชมีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดี แต่พบโรคใบจุดตากบระบาด ควรแนะนาให้เกษตรกรริดใบที่เป็ นโรคทิ้งนอกแปลงปลูก หาก
พบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี (ฟังกูราน อมิสตา ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45)
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1.3 การทดสอบการปลูกมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
มะเขือเทศโทมัสมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีกว่ามะเขือเทศเชอรี่ เนื่องจากมะเขื อเทศเชอรี่พบปัญหาติด
ผลน้อย ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน นอกจากนี้ยังพบโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโทมัส ส่วนแมลงศัตรูพืชที่
พบ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ และหนอนกระทู้ผัก และในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ มะเขือเทศพันธุ์
ท้อทั้ง 4 พันธุ์ มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีมาก โดยเฉพาะพันธุ์ Perfect gold 111 และ Namdhari ที่
ใช้กล้าแบบเปลี่ยนยอด สาหรับมะเขือเทศโทมัสให้ผลผลิตดี แต่ยังพบปัญหาโรคเหี่ยวเขียวระบาดทั้งในกล้า
แบบเปลี่ยนยอด และไม่เปลี่ยนยอด ทาให้มีระยะการเก็บเกี่ยวสั้นกว่ามะเขือเทศพันธุ์ท้อทั้ง 4 พันธุ์
2. กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรป้องกันกำจัดหนอนเจำะลำต้นกำแฟ โดยชีวภัณฑ์ที่สามารถทาให้มีผล
ต่อการตายหนอนเจาะลาต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัยคือเชื้อรา Beauveria sp. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใน
สภาพธรรมชาติจ ะมีปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งและข้อ จากัด ที่อ าจจะมีผ ลต่อ การออกฤทธิ์ข องเชื้อ รา จึง ควรมี
การทดสอบในสภาพแปลงปลูก เพื่อ ให้เ กิด การนาไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้จ ริง ของเกษตรกร โดยมีข้อ แนะนา
สาหรับเกษตรกร คือ หลังจากเกษตรกรได้ทาการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรกาจัดกิ่งกาแฟออกจากพื้นที่ หรือเผา
ทาลาย เนื่อ งจากในกิ่ง กาแฟอาจมีห นอนเจาะที่ยัง สามารถเจริญเติบ โตและขยายพัน ธุ์ไ ด้ และควรปรับ
สภาพแปลงกาแฟให้มีร่มเงามากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหมาะสมของการอยู่อาศัยและเข้าทาลายของหนอน
เจาะลาต้นกาแฟ
3. กำรทดสอบเทคโนโลยีกำรเพิ่มผลผลิตข้ำว โดยการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดียว
ในระบบนาน้าน้อยของเกษตรกร 3 ราย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก มี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เชโก (พันธุ์ข้าวเจ้าไว
แสง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 617 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์ก่าเตาะ (พันธุ์ข้าวเหนียวไวแสง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 297
กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตสูญเสีย 60 % จากการทาลายของหนูและนก)
4. กำรสำรวจ รวบรวมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นในชุมชน
4.1 ผู้รู้ในท้องถิ่น บ้านแม่เต๋อ จานวน 5 คน มีการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่ง
อาหาร ส่ ว นสมุน ไพร มีการใช้ป ระโยชน์ น้ อยลง ทั้งนี้เ นื่องจากมีส ถานพยาบาลภายในชุมชน รวมทั้งไม่ มี
การสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ย าสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น ทาให้พืชบางชนิดเริ่ม สูญหายไปจากชุมชน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในชุมชน ชนิดพืช ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในชุมชน ชนิดพืช
114 ชนิด (พืชอาหาร 40 ชนิด พืชสมุนไพร 83 ชนิด และพืชใช้สอย 15 ชนิด)
4.2 การฟื้น ฟูแ หล่ ง อาหาร สมุ นไพรและพืช ท้อ งถิ่ นหายากในชุ มชนและป่าธรรมชาติ ได้แ ก่
(1) การปลูกเสริมบริเวณป่าต้นน้ารอบอ่างเก็บน้าแม่จันหลวง ในพื้นที่ 10 ไร่ ปลูกพืช 8 ชนิด รวม 8,600 ต้น
ได้แก่ หวาย ต๋าว เต่าร้าง ต้างหลวง กฤษณา ไผ่เป๊าะ ขี้เหล็ก และหว้า (2) การสนับสนุนการปลูกเพิ่มพูน
แหล่งอาหารในครัวเรือน พืช 27 ชนิด จานวน 2,762 ต้น เช่น ลิงลาว พญายอ เชียงดา จะค่าน ผักหวานบ้าน
ต้ า งหลวง ชะอม ผั ก หวาน ผั ก กู ด แคบ้ า น หน่ อ ไม้ น้ า เจี ย วกู้ ห ลาน หญ้ า หวาน เนี ย มอ้ ม และผั ก ปลั ง
(3) การสนับสนุนพืชเพื่อปลูกเพิ่มพูนแหล่งอาหารในครัวเรือน 27 ชนิด จานวน 2,762 ต้น รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเส้น ทางศึกษาธรรมชาติบ้านสั นติคีรี โดยการรวบรวมพืชอาหารและสมุนไพร
จานวน 145 ชนิด บริเวณแปลงรวบรวมพืชท้องถิ่นบ้านสันติคีรี ในพื้นที่ 3.3 ไร่ มีปราชญ์ชุมชน ได้แก่
นายพิสิษฐ์ ขัติกุล และ (4) มีการสารวจความหลากหลายของชนิดพืชบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้าน
สันติคีรี รวมระยะทาง 2.50 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีการปลูกหวายและกล้วยไม้เสริม
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกผักในโรงเรือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
2. ได้จัดทาแปลงรวบรวมพืชท้องถิ่นบ้านสันติคีรี ในพื้นที่ 3.3 ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ต้นพันธุ์พืชท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ก) แปลงปลูกคอส โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ผักกาดหอม
ใบแดง

ข) การเก็บตัวเต็มวัย ดักแด้ และหนอนเจาะลาต้นกาแฟ
เพื่อนาไปเพาะเลี้ยงเพื่อทดสอบสารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสม
ในห้องปฏิบัติการ

ค) แปลงปลูกข้าวต้นเดียวในระบบนาน้าน้อย

ง) แปลงรวบรวมพืชท้องถิ่น

ภำพที่ 48 โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
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8. โครงกำรวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกพืชสมุนไพรและยำพื้นบ้ำน
ชุมชนบนพื้น ที่สู งมีภูมิปั ญญาการนาพืช สมุนไพรท้องถิ่น มารักษาสุ ขภาพอยู่มากมาย ซึ่ง ล้ว นแต่มี
ศักยภาพนามาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนและต่อยอดได้ แต่พืช สมุนไพรเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่มีการจด
บั น ทึ ก ศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการที่น่ า เชื่อ ถื อ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และหาแนวทางการใช้ ประโยชน์ อ ย่ างยั่ ง ยื น
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เห็นความสาคัญของภูมิปั ญญาดังกล่าวจึงดาเนินงานวิจัยด้านสมุนไพรและยา
พื้นบ้านขึ้น ซึ่งกิจกรรมหลักจะประกอบด้วย การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร
และยาพื้นบ้าน การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน ซึ่งจากผล
การดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. กำรวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกพืชสมุนไพรและยำพื้นบ้ำน รวบรวมและ
ทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์สมุนไพรและยาพื้นบ้าน จานวน 834 ชนิด โดยคัดเลือกสมุนไพร
และยาพื้นบ้านที่มีศักยภาพพัฒนาเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพด้านบารุงร่างกาย
92 ชนิด และขับสารพิษ 39 ชนิด รวม 131 ชนิด และพัฒนาแนวทางสาหรับสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชน
33 รายการ ทั้งนี้ สมุนไพรดังกล่าวยังถูกนาไปวิเคราะห์สาระสาคัญและหาแนวทางการพัฒนาต่อยอด โดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 83 ชนิด นอกจากนี้ ยังศึกษากระบวนการผลิตยาพื้นบ้าน
แบบดั้งเดิมของชุมชน หาแนวทางในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบอย่างง่า ยและเป็นไปตามมาตรฐานให้แก่ชุมชน
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาการใช้ ส มุ น ไพรและยาพื้ น บ้ า น 3 รู ป แบบ คื อ สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ 1 เรื่ อ ง
จัดนิทรรศการ 2 ครั้ง จัดทาโปสเตอร์ เอกสาร และหนังสือให้แก่ชุมชน 3 แห่ง รวม 146 ชนิดพืช
2. กำรวิจัยต่อยอดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยาบารุงกาลัง 71
ตัวอย่าง นามาลดขนาด สกัดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องด้วย Soxhlet’s apparatus สารสกัดที่ได้นามาทา
ให้เข้มข้นด้วยเครื่องระเหยชนิ ดลดความดัน 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 %) สารสกัดทุกตัวอย่างนามา
ทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS และ DPPH จานวน 71 ตัวอย่าง ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์ที่ดีใน
5 อันดับแรกในการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ได้แก่ สารสกัดจากเถาตึ่งเครือคา มะขามแป
ต้นเส่ฮึยจ่า เปลือกเส่คอโพ และเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.5653,
0.5058, 0.4643 และ 0.4313 ตามลาดับ สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่
สารสกัดจากมะหลอดนก มะขามแป หัวใจเสือดา เถาตึ่งเครือคาและเถามะขามเครือ โดยมีค่า TEAC (mg/mg
sample) = 0.7258, 0.7221, 0.7155, 0.6803 และ 0.6640 ตามลาดับ สารสกัด 95 % ethanol ของพืช
สมุ น ไพรที่ ใ ห้ ฤ ทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น ดี น าไปทดสอบฤทธิ์ Acetylcholinesterase
inhibitor โดยใช้
galanthamine และ physostigmine เป็นสารมาตรฐาน พบว่าสารสกัดจากตึ่งเครือคา ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยมี
% inhibition = 78.39 % รองลงมาคือ สารสกัดจากมะขามเครือ เส่คอโพ และมะหลอดนก โดยมี %
inhibition = 46.76, 45.16, 32.82 % ตามลาดับ
จากผลการศึกษาเบื้องต้น สมุนไพรที่มีแนวโน้มที่นามาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยคัดเลือกสมุนไพร
เพื่อพัฒ นากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สาหรับ ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืช
สมุนไพรและยาพื้นบ้านนั้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีแนวโน้มที่นามาใช้ในการดูแลสุขภาพ
สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เ ทคโนโลยีที่ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่ง
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ผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของ เครื่องดื่มสาเร็จรูปพร้อมดื่ม เครื่องดื่มผงสาเร็จรูป และชาสมุนไพร และ
(2) ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่ม
เข้มข้นพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้วแต่
ปริมาณสารสาคัญที่ต้องการในแต่ละวัน
3. กำรวิจัยต่อยอดยำพื้นบ้ำน จากผลการศึกษาสมุนไพรที่มกี ารใช้เพื่อขับสารพิษ 32 ตัวอย่าง พบว่า
สารสกัดจากทั้งต้นของกรดน้าให้ปริมาณสารสกัดสูงสุด (% yield = 30.06 %w/w) รองลงมา ได้แก่ สารสกัด
หัวเนระพูสีไทย (18.58 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดใบผักเชียงดา (18.29 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทั้งต้นของสะพ้านก๊น
(16.43 เปอร์เซ็นต์) และสารสกัดใบย่านาง (16.09 เปอร์เซ็นต์) สารสกัดทุกตัวอย่างนามาทดสอบฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS ผลของพืชตัวอย่างที่ให้ฤทธิ์ที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกันในกลุ่ม ได้แก่ สารสกัดจาก
เถาตึ่งเครือคา ตึ่งเครือคาใหญ่ ห่อชา และสังหยู โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6526, 0.2234,
0.2092 และ 0.2044 ตามลาดับ สาหรับผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ได้แก่ สารสกัด
จาก เถาตึ่งเครือคา สังหยู ตึ่งเครือคาใหญ่ และสังหยูใบเขียว โดยมีค่า TEAC (mg/mg sample) = 0.6803,
0.6352, 0.5680 และ 0.5005 ตามลาดับ เมื่อนามาตรวจคัดกรองความเป็นพิษต่อเซลล์ ผลการศึกษาเบื้องต้น
ของสมุนไพร 10 ตัวอย่าง ที่ทดสอบความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดที่เป็นเซลล์ปกติ 2 สายพันธุ์ (เซลล์
ฮาแคท (HaCat cells) และเซลล์ เอ็มดีซีเค (MDCK cells) และเซลล์ เพาะเลี้ ยงชนิดที่เป็นเซลล์ มะเร็ง
1 สายพันธุ์ (เซลล์เอชสี่หกศูนย์ (H460 cells)) ผลของการทดสอบ พบว่า สารสกัดแอลกอฮอล์แก้ฮากเหลือง
สารสกัดใบย่านาง และสารสกัดหญ้าตดหมาไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งสามสายพันธุ์ ในขณะที่สารสกัด
เถาและใบของรางจืดดอกแดง สารสกัดยอดิน สารสกัดหญ้าด้องปรา สารสกัดผักเชียงดา สารสกัดเปลือกและ
ต้นเส่โกโบ สารสกัดเปลือกเชอที แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ ต้องระมัดระวังในการใช้ในขนาดที่สูง
จากผลการศึกษาเบื้องต้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในกลุ่มขับสารพิษที่มีแนวโน้มที่
นามาใช้ในการดูแลสุขภาพ รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับความคงตัวของสารสาคัญ ขนาดของการให้ยา ซึ่ง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้ก่อประโยชน์ทั้งในการคืนองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลสุ ขภาพ
และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง สามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง คือ (1) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีที่
ชุมชนสามารถจัดการได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาสมุนไพรรูปแบบดั้งเดิม เช่น ยาต้ม ยามัด ที่มี
การพัฒนากระบวนการในการเตรียมและจัดทาข้อกาหนดเฉพาะ หรือ รูปแบบยาชง และ (2) ผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิช ย์ จ ะใช้เทคโนโลยี ขั้น สู งในการผลิ ต ซึ่งผลิ ตภัณฑ์น่าจะอยู่ในรูปแบบของยาน้า และผลิ ตภัณฑ์จาก
สารสกัดเข้มข้นในรูปแบบของยาแกรนูล ยาแคปซูลหรือยาเม็ดแล้วแต่ปริมาณสารสาคัญที่ต้องการในแต่ละวัน

ภำพที่ 49 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน
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9. โครงกำรวิจัยและพัฒนำชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับกำรปลูกพืชเพื่อลดสำรเคมีบนพื้นที่สูง
เกษตรกรบนพื้นที่สูงนิยมใช้สารเคมีเกษตรระหว่างการปลูกพืชผักเพื่อให้ผลิตผลตรงตามความต้องการ
ของตลาด อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมีเกษตรปริมาณมากอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเกิดสารพิ ษตกค้างใน
สิ่งแวดล้อม และทาลายความสมดุลของระบบนิเวศ ปัจจุบันการใช้ชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติ หรืออุปกรณ์ เป็น
ทางเลือกสาคัญ ในการลดใช้สารเคมีเกษตรที่ดีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตผล ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงได้วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ /ผลิตภัณฑ์ขึ้นโดยคัดเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจและศัตรูพืช
สาคัญบนพื้นที่สูงเป็นเป้าหมายในการดาเนินงาน ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรวิจัยและพัฒนำชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับ พืชเศรษฐกิจ พบว่า สามารถคัดเลือกเชื้อ จุลิน ทรีย์
ปฏิปัก ษ์ 132 ไอโซเลท จากพืช บนพื้น ที่สูง 23 ชนิด เพื่อ ใช้ ค วบคุม โรคผลเน่า Phytophthora ใน
เสาวรส ด้วยวิธี dual culture ได้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ประสิทธิภ าพสูง 2 ไอโซเลท คือ TChC2 ที่แยก
ได้จากพืชชื่อ “ทุ่งช้าง” และ YrIL1 แยกจากพืช “ยาฮากเหลือง” โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเส้น ใย
เชื้อสาเหตุโรคบนอาหาร PDA ได้เท่ากัน 85.1% (ภาพที่ 50) ส่วนผลศึกษาและพัฒ นาต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากสารสกัด พืช สมุน ไพรในการควบคุม ไรขาวของพริก พบว่า สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ สันโศก สาบหมา
และคาแสด ทั้งที่สกัดด้วยน้า (ความเข้มข้น 4%) และแอลกอฮอล์ 95% (ความเข้มข้น 3%) แบบง่ายด้วยการ
แช่ผงสมุนไพรแห้งในตัวทาละลาย กวน และกรองสารสกัด ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพฆ่าไรขาว
หลังฉีดพ่นสารโดยตรงในสภาพห้องปฏิบัติการมากกว่า 86 – 100 % เมื่อเวลาผ่านไป 48 และ 72 ชั่วโมง
2. กำรทดสอบและสำธิ ตกำรใช้ผลิตภัณ ฑ์จำกผลงำนวิจัยร่วมกับเกษตรกรบนพื้น ที่สูง พบว่า
การใช้ชีว ภัณฑ์ป้ องกัน กาจัดโรคผลเน่า Colletotrichum ของเสาวรส อัตรา 250 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
ช่วยลดการเกิดโรคได้ดีกว่าสารเคมี มีค่า 87.50 และ 75.00% แต่การใช้เชื้อราสาเหตุโ รคแมลงควบคุม
หนอนกระทู้กะหล่าปลีให้ผลต่ากว่าสารเคมี 94.25 และ 82.33% ส่วนกับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใย
ผัก มีแ นวโน้ม การใช้ที่ดีแ ต่ต้อ งทดสอบซ้าในช่ว งที่พ บการระบาดรุนแรง สารสกัดหางไหลผสมหนอนตาย
หยาก อัตราเจือจางต่อน้า 1:100 ช่วยลดปริมาณหนอนแมลงวันทองที่ทาลายเม็ดพริกกะเหรี่ยงได้นานสุด
9 เดือน การใช้ปุ๋ยชีวินทรีย์ คุณภาพสูงจากงานวิจัยช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตต้นพริกกะเหรี่ยงมากกว่า
ปุ๋ ย เคมี และปุ๋ ย ชี วิ น ทรี ย์ ก ารค้ า แต่ ต้ น ทุ น การใช้ ง านยั ง สู ง และต้ น ผั ก กาดฮ่ อ งเต้ ที่ ใ ช้ ปุ๋ ย หมั ก ผสม
หัวเชื้อจุ ลินทรีย์ 3 สายพันธุ์ มีน้าหนักสดสูงสุด 132.21 กรัม ต่อต้น ในขณะเดียวกันผลการประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และสนใจใช้ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
3. กำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรผลิตสำรชีวภำพ อาหารสาหรับเพิ่มปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์
และสารพาสูตรใหม่ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคเหี่ยว Ralstonia solanacearum คือ อาหารสูตรกากถั่วเหลือง
50 กรัม ผสมกากน้าตาลทราย 10 กรัม ต่อน้า 1 ลิตร รองลงมาคือ อาหารกากน้าตาล 50 กรัม ผสม yeast
2 กรัม, KH2PO4 0.5 กรัม, MgSO4*7H2O 0.3 กรัม ต่อน้า 1 ลิตร ส่วนสารพา คือ สูตร CMC 20 กรัม ผสม
Talcum 980 กรัม มีต้นทุนวัตถุดิบชีวภัณฑ์ 1 กิโลกรัม 90.34 บาท และสูตรแป้งมันสาปะหลัง 900 กรัม
ผสมน้าตาลทราย 100 กรัม (ต้นทุน 98.09 บาท ต่อกิโลกรัม) สูตรอาหารผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัด โรคหลัง
เก็บเกี่ยว Collectotrichum สาเหตุโรคผลเน่าเสาวรส ให้ผลเช่นเดียวกับ ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคเหี่ยว
ขณะที่สารพาต้นทุนต่าประสิทธิภาพสูง คือ สูตรแป้งข้าวจ้าว 900 กรัม ผสมน้าตาลทราย 100 กรัม สูตรแป้ง
ข้าวเหนียว 900 กรัม ผสมน้าตาลทราย 100 กรัม และ CMC 20 กรัม ผสม Talcum 500 กรัม ผสมน้าตาล
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
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เหมาะสาหรับการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรครากเน่าโคนเน่า โดยมีต้นทุน 105.09 บาท ต่อกิโลกรัม งาน
ทดสอบเพิ่มเติมในการขยายปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในปุ๋ยหมักผสมราข้าวพบว่า อัตราปุ๋ยหมัก 70 กรัม ผสมรา
ข้าว 10 กรัม มีปริมาณเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นสูงสุด นอกจากนี้โครงการได้ผลิตสารชีวภัณฑ์เกษตร 9 รายการ
รวม 412 กิโลกรัม กับดักฟีโรโมน 27 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้งานวิจัยหรือใช้ในงานส่งเสริมของสถาบันด้วย
4. ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคใบจุดผักกำดหอมห่อ และชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้
กะหล่ำปลี พร้อมวิธีการผลิตและการใช้งาน โดยความรุนแรงของการเกิดโรคในสภาพโรงเรือนทดสอบอยู่ใน
ระดับต่าสุดที่ 0.76 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงเวลาในการฉีดพ่นสาร (ป้องกันหรือกาจัด) สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 14 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคใบจุดผักกาดหอมห่อและโรคขอบใบไหม้กะหล่าปลี
รำยกำร
1. ชนิดจุลินทรีย์/ไอโซเลท
2. สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณ
3. รูปแบบชีวภัณฑ์
4. วัสดุรองรับ
5. อัตรา และวิธีการใช้
6. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง
(ประสิทธิภาพ 70 - 100%)

ชนิดชีวภัณฑ์
โรคใบจุดผักกำดหอมห่อ
โรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลี
แบคทีเรีย/B18 และ ยีสต์/Y2
แบคทีเรีย/B6 และยีสต์/Y2
Nutrient agar (NA)
ผงละลายน้า
แป้งข้าวเจ้า 89 กรัม น้ามันถั่วเหลือง 1 มิลลิลิตร และซูโครส 10 กรัม
(ราคา 84.4 บาท ต่อ กก.)
ฉีดพ่นสารอัตรา 10 กรัม ต่อน้า 1 ลิตร โดยแช่ทิ้งไว้ 4 – 6 ชั่วโมง หรือ
คนสารให้ละลายก่อนพ่น ทุก 7 – 14 วัน หรือก่อนการระบาดของโรค
ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย อายุไม่เกิน 6 เดือน
ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากยีสต์ อายุไม่เกิน 2 เดือน

5. ชีวภัณ ฑ์ลดควำมเป็น กรดและควำมเป็น พิษของโลหะหนักอำซินิค พร้อมวิธีการผลิ ต และ
การใช้งาน โดยประสิทธิภาพการใช้งานในแปลงปลูกทดสอบ และการใช้ mixed media ผสมเชื้อจุลินทรีย์
เป็นวัสดุเพาะกล้า มีแนวโน้มช่วยลดความเป็นกรด และพิษของอาซินิค สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 15 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิค
รำยกำร
1. ชนิดจุลินทรีย์/ไอโซเลท
2. สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณ
3. วัสดุรองรับ
4. อัตรา และวิธีการใช้
5. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง
(ประสิทธิภาพ 70 - 100%)

รำยละเอียด
แบคทีเรีย/ไอโซเลท Ars 8 และ Ars 29
อาหารเหลว molasses low yeast plus (MLY+) ต้นทุน 2.62 บาท/ลิตร
เลี้ยงเชื้อ 3 วัน ได้ความเข้มข้น 1.9 x 108 (Ars 8) และ 1.4 x 108 (Ars 29)
cfu/ml
3.1 แบบผง คือ mixed media
3.2 แบบเหลว คือ MLY+ ผสม glycerol สาหรับไอโซเลท Ars8 และ MLY+
ผสม trehalose สาหรับไอโซเลท Ars 29
4.1 ชีวภัณฑ์:ปริมาตรดิน 1:10 โดยผสมดินหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก
4.2 ใช้ mixed media ผสมเชื้อจุลินทรีย์เป็นวัสดุเพาะกล้า
อายุไม่เกิน 6 เดือน

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

66

6. ชีวภัณฑ์เชื้อรำสำเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่ และชนิดสำรล่อ พร้อมวิธีการผลิต และการใช้งาน โดย
สามารถทาให้จิ้งหรีดใหญ่ตายในทุกระยะการเจริญเติบโต สูงสุด 100% ระยะ 2 วัน (ตัวอ่อน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ไอโซเลทเชื้อรา สภาพอากาศที่ส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา และระยะการเจริญของจิ้งหรีดใหญ่ นอกจากนี้
ยังพบการติดเชื้อราไปสู่รุ่นลูกด้วย (สภาพห้องปฏิบัติการ) สรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 16 วิธีการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราสาเหตุโรคจิ้งหรีดใหญ่และชนิดสารล่อ
รำยกำร
1. ชนิดจุลินทรีย์/ไอโซเลท
2. อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อเพิ่มปริมาณ
3. รูปแบบ / ต้นทุนเฉพาะวัตถุดิบ

4. อัตรา และวิธีการใช้
5. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง
(ประสิทธิภาพ 70 - 100%)
6. อาหารล่อ

รำยละเอียด
เชื้อ รา Beauveria bassiana ไอโซเลท Bbg. 2012 และเชื้ อรา
Metarhizium anisopliae Mab. 2011 (ดีที่สุด)
2.1 ชนิดเม็ด: Natural media ที่ผลิตจากเมล็ดข้าวโพดบดหยาบ
2.2 ชนิดน้า: malt extract peptone
3.1 แบบง่ายสาหรับเกษตรกร โดยนาเชื้อราไปผสมกับส่วนผสม
3.1.1 เจล : แป้งกวนไส้ 15 กรัม ต่อน้า 100 มล. ผสมเชื้อรา 5% ของแป้ง
กวนไส้ /ราคา 55 บาท ต่อ กก.
3.1.2 ครีม : Bee wax 5 กรัม น้ามันพืช 37.5 มล. Tween80 2 มล. และ
น้า 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 : น้ากลั่น 62.5 มล. Glycerin 2 มล. Bee wax 3 กรัม AB
wax 3 กรัม น้ามันพืช 37.5 มล. และ 2 มล. Tween80 /ราคา 200 บาท ต่อ
กก.
4.1 ก่อนปลูกพืช ให้หว่านเชื้อราแบบเม็ดในแปลงปลูกพืช
4.2 เดือนกุมภาพันธ์ หรือช่วงฝนตกครั้งแรกของปี ให้ ใช้อาหารล่อ และสูตร
สาเร็จชีวภัณฑ์รูปแบบครีมหรือแบบเจล วางล่อที่บริเวณปากหลุมจิ้งหรีดใหญ่
อายุไม่เกิน 6 เดือน แต่ความเหนียวของชีวภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้
6.1 ระยะตัวอ่อน : ขนมปัง ข้าวโพดบด อาหารแมว
6.2 ระยะตัวเต็มวัย : อาหารแมว /อาหารที่มีโปรตีนมา

7. สำรสกัด พืช ชนิด น้ำควบคุม เชื้ อ รำสำเหตุ โ รคแอนแทรคโนสของพริ ก ที่ เ กิ ดจำกเชื้อ รำ
Colletotrichum sp. โดยพบเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคต่าสุดระดับ 3.46 ชุดควบคุมพบโรค 36.37 % หลังจาก
พ่นสารสกัดพืชที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ นาน 12 วัน ส่วนสารสกัดพืชที่สกัดด้วยน้าพบโรค 3.62 % ชุดควบคุม
พบ 13.29 % (สภาพแปลงทดสอบ) นอกจากนี้ยังได้สารสกัดพืชชนิดผงกาจัดแมลงศัตรูพืชในดิน โดยพบ
การตายของหนอนด้วงแก้ว 100% ภายในเวลา 72 ชั่วโมง (สภาพห้องปฏิบัติการ) พร้อมวิธีการผลิต และการ
ใช้งาน สรุปได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 17 วิธีการผลิตและการใช้สารสกัดพืชชนิดน้าควบคุมเชื้อราสาเหตุ โรคแอนแทรคโนสของพริกที่เกิด
จากเชื้อรา Colletotrichum sp.
ชนิดชีวภัณฑ์-ผงสมุนไพร
โรคแอนแทรคโนสพริก
หนอนด้วงแก้วในดิน
1. ชนิดพืช/ตัวทาละลาย/ ต้นทุ น 1.1 ใบทองพั น ชั่ ง 200 กรั ม /สกั ด ด้ ว ย 1.1 ยาสูบ 200 กรัม /สกัดด้วย
เฉพาะวัตถุดิบ
แอลกอฮอล์ 95% 1 ลิตร และใช้
แอลกอฮอล์ 95% 1 ลิตร และใช้
เครื่อง Evaporator /ราคา 122 บาท
เครื่อง Evaporator นาสารสกัด
ต่อลิตร
100 มล. ผสมกับผงแป้งดินสอพอง
1.2 ใบทองพั น ชั่ ง 20 กรั ม ผสมใบไพล
100 กรัม /ราคา 193 บาท ต่อ
20 กรั ม ผสมรากหางไหล Derris
กิโลกรัม
elliptica L. 20 กรัม บดหยาบ 1.2 ยาสูบ 200 กรัม /สกัดด้วยน้า 5 ลิตร
(อัตรา 1:1:1) ผสมฝักส้มป่อย 1 ฝัก /
แบบง่าย โดยแช่ 1 คืน แล้วกรองเอา
สกัดด้วยน้า 100 มล. แบบง่าย โดย
น้า /ราคา 71 บาท ต่อกิโลกรัม
แช่ 1 คืน แล้วกรองเอาน้า /ราคา หมายเหตุ สามารถใช้หางไหล หรือหนอน
75 บาท ต่อลิตร
ตายหยาก แทนยาสูบได้
2. อัตรา และวิธีการใช้
ฉีดพ่นสาร อัตรา 150 - 200 ซีซี/น้า รองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 15 กรัม/หลุม
10-15 ลิตร ทุก 3 – 4 วัน หรือตั้งแต่ (ต้น) หรือประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ทั้งนี้
ระยะเริ่มติดผลอ่อน
สามารถใช้ร่ว มกับ เชื้อ รา Metarhizium
สาเหตุโรคของหนอน
3. การเก็บรักษา ณ อุณหภูมิห้อง
อายุไม่เกิน 6 เดือน
(ประสิทธิภาพ 70 – 100 %)
รำยกำร

8. องค์ประกอบหลักของสำรฟีโรโมนดึงดูด แมลงวันแตง 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
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ส่ งมอบผลงานวิ จั ย (ชี วภั ณฑ์ เกษตร/ผลิ ตภั ณฑ์ ) ให้ กั บมู ล นิ ธิ โครงการหลวงเพื่ อน าไปผลิ ตใน
โรงผลิตสารชีวภาพ เพื่อจาหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงใช้
สาหรับการเพาะปลูกพืชอินทรีย์หรือพืชปลอดภัย
2. ฝึกอบรมวิธีการผลิตชีวภัณฑ์เกษตร/ผลิตภัณฑ์แบบง่ายให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรสาหรับผลิตใช้เอง
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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TChC2

YrIL1

PaFr6

BaF16

YrIL2

BaF15

Colony of Phytophthora sp.

Spore of Phytophthora sp.

ทุ่งช้าง

ยาแก้ฮากเหลือง

Fruit rot of Passion fruit

เสาวรส

ภำพที่ 50 เชื้อจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นสารชีว ภัณฑ์เกษตร
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10. โครงกำรประเมินระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์บนฐำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพในกำรพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
ในระยะที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพได้มีการ
ส ารวจรวบรวมองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตลอดจนมี ก ารอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงหลายชนิดที่สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเป็นการเพิ่มชนิดพืชทางเลือก
หรือพืชเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง อันจะส่งผลต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ยังพบว่าพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงหลายชนิดมีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบสาคัญในการ
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและเวชสาอาง เครื่องหอมและสปา และ
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสาหรับคนและสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำรประเมินระดับควำมพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจำกผลิตภัณฑ์บนฐำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในกำรพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
1.1 ปรับปรุงวิธีการผลิตสาหรับขยายปริมาณเชิงพาณิชย์ ตลอดจนทาการทดสอบตลาด ได้แก่
ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Tonic) จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง และผลิตภัณฑ์สเปรย์เพิ่ม
ความชุ่มชื้นใบหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว
1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ (Feasibility) และความคุ้มทุนในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสาหรับผิวหน้าจากสารสกัดฟักข้าว โดยได้ผลิตและทดลองจาหน่าย
ในงานโครงการหลวง 2556 พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย เพราะมีส่วนประกอบจากสารกัดฟัก
ข้าว ประกอบกับมีงานวิจัยสนับสนุน และเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “โครงการหลวง” ผลิตภัณฑ์บารุง
เส้นผมและหนังศีรษะ พบว่า วัตถุดิบหาง่าย เป็นพืชล้มลุกที่พบได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจาก
สารสกัดธรรมชาติสามารถยับยั้งเอนไซม์ 5-alpha reductase และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงผลิตภัณฑ์ที่
จาหน่ายในท้องตลาด ราคาแข่งขันได้
1.3 จัดทาร่างคาขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัยในปีที่ผ่านมา จานวน 3 เรื่อง
ได้แก่ (1) อนุสิทธิบัตร “สูตรตารับผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นใบหน้า ” จากสารสกัดฟักข้าว (2) อนุสิทธิบัตร
“สูตรตารับผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนังศีรษะ จากสารสกัดหญ้าถอดปล้อง และ (3) อนุสิทธิบัตร “สูตร
ตารับผลิตภัณฑ์ปรับสภาพผิวหน้า (Toner) จากสารสกัดมะขามป้อมและฟักข้าว”
2. กำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมี กลุ่มสำรสำคัญ และฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำของพืชท้องถิ่นบน
พื้นที่สูง ทาการคัดเลือกพืช สมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีการใช้ประโยชน์ จานวน 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 ยาบขี้ไ ก่ และลิคุ ในส่วนของเยื่อใยรวม พบว่า
ตัวอย่างทุกชนิดจะมีปริมาณเยื่อใยสูง ยกเว้น ลิคุ ที่มีปริมาณน้อยมาก ส่วนปริมาณโปรตีนรวม พบว่า ข่อซิแคว
มีปริมาณสูงกว่าพืชตัวอย่างแต่ละชนิด

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

70

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
จากนั้นนามาทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity พบว่า
สารสกัดด้วยเมทานอลจากพืชเดียวกันมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิ สระได้มากกว่าสารสกัดด้วยไดโครโรมีเทน
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
ผลการทดสอบฤทธิ์ใ นการยั บ ยั้ งการทางานของเอนไซม์ไ ทโรซิเนสของสารสกัดหยาบ ไดโคโรมีเทนและ
เมทานอลจากพืชพบว่า สารสกัดหยาบไดโครโรมีเทนของเสโกโบให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดีที่สุดที่
ความเข้มข้น 10 ug/ml ยับยั้งได้ 23.71 % ส่วนสารสกัดหยาบเมทานอล พบว่า สารสกัดจากลิคุมีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ความเข้มข้น 10 ug /ml ยับยั้งได้ 17.42 %
3. กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนจุลชีพของสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงโดยใช้เคมี
คอมพิวเตอร์ พืชที่มี ศักยภาพในการยั บยั้ งเชื้อแบคที เรี ย Camphylobacter jejunii ได้ แก่ 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.) และน้าลายผีเสื้อ
(Callicarpa rubella Lindl.)
4. กำรวิจัยและพัฒนำต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจำกพืชให้สีบนพื้นที่สูงและผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อใช้
ภำยนอก (topical antiseptic) ในระดับห้องปฏิบัติกำร ทาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจาก
ธรรมชาติจากพืชบนพื้นที่สูง ได้แก่ ผลมะเกิ้ม (Canarium subulatum Guillaumin) ใบกางหลวง (Albizia
chinensis (Osbeck) Merr.) ผลกระบก (Irvingia malayana) และผลตะโกนา (Diospyros rhodcalyx Kurz)
พบว่า สารสกัดจากผลกระบก ให้สีน้าตาลเข้มเกือบดา จึงเหมาะที่จะนาไปพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผม
ธรรมชาติที่สามารถปกปิดผมขาวได้ และสารสกัดจากผลกระบกยังให้ปริมาณสารสกัดมาก (คิดเป็นร้อยละ
20.38) ดังนั้น สูตรตารับครีมย้อมผมจากผลกระบกมีศักยภาพในการนามาใช้เป็นครีมย้อมผมจากธรรมชาติได้
ในส่วนของการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อภายนอก ซึ่งได้นาพืชจากพื้นที่สูงได้แก่ 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) และนาไปทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดคือ Staphylococcus aureus และ
Escherichia coli พบว่า สารสกัดด้วยน้าของผลกระบก มีค่า MIC 0.3125 และ 0.039 ตามลาดับ จึงได้นา
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สารสกัดจากผลกระบกไปพัฒนาสูตรตารับยาน้าใส ที่มีประสิ ทธิภาพในการฆ่าเชื้อภายนอกและมีความคง
สภาพดี
5. กำรวิจัยและพัฒนำต่อเนื่องผลิตภัณฑ์รักษำโรคน้ำกัดเท้ำและผลิตภัณฑ์ลดรอยดำจำกสิวจำก
พืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ครีมรักษาโรคน้ากัดเท้าจากสารสกัดสาบเสือด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อรา T. rubrum ซึ่งเป็นเชื้อราหลักที่ก่อให้เกิดโรคน้ากัดเท้า ไม่พบการระคายเคืองในอาสาสมัคร ราคา
ต้นทุนเท่ากับ 0.10 บาท/กรัม
สารสกัดหยาบของสะเดามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยให้ IC50 เท่ากับ 0.993 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิ ลิ ตรซึ่งเทียบเท่ากับ 16.41 มิลลิ กรั มของกรดโคจิกต่อกรัมของสารสกั ด โดยตารับเจลที่เหมาะสม
ประกอบด้วย สารสกัดหยาบของสะเดา, carbopol 934, De-ethanol, PEG-12, glycerine, paraben,
triethanolamine, fragrance และ DI water ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงช่วยลดรอยดาจากสิวให้จางลงได้อย่าง
รวดเร็ว
6 กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดสำหรับผิ วหน้ำ (Facial Sunscreen) จำกพืชบน
พื้นที่สูงในระดับห้องปฏิบัติกำร สารสกัดมะเนียงน้ามีลักษณะกึ่งเหลว สีเขียวเข้ม กลิ่นฉุน ส่วนสารสกัด
สีฟันคนทามีลักษณะกึ่งแข็ง สีเขียวเข้ม กลิ่นฉุน โดยมีร้อยละของสารสกัด เท่ากับ 28.05 และ 33.29 %
ตามลาดับ ส่วนผลการวัดค่า SPF ด้วยเครื่อง SPF 290S Analyzer พบว่า สารสกัดมะเนียงน้าและสารสกัด
สีฟันคนทาที่ความเข้มข้น 0.05%โดยน้าหนัก มีค่า SPF เท่ากับ 0.88 และ 1.03 ตามลาดับ ส่วนสารสกัดมะ
เนียงน้าและสารสกัดสีฟันคนทาที่ความเข้มข้น 0.50% โดยน้าหนัก มีค่า SPF เท่ากับ 1.63 และ 1.73
ตามลาดับ สารสกัดสีฟันคนทามีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวีที่มากกว่าสารสกัดมะเนียงน้า ดังนั้นสารสกัด
สีฟันคนทาจึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการพัฒนาตารับต่อไป ดังนั้นจึงทาการพัฒนาตารับเพื่อให้ได้
ค่า SPF ทีไ่ ม่น้อยกว่า 30 โดยการเติมสารกันแดดแบบเคมี คือ Octyl methoxycinnamate (OMC) ซึ่งเป็น
สารที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างแพร่หลาย และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีค่า
SPF เท่ากับ 30.01
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. มีการส่ งต่อผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จ ากการวิจัยให้ กับมูล นิธิโ ครงการหลวง โดยโครงการผลิ ตภัณฑ์พื ช
สมุนไพร นาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตเชิงปริมาณและทดสอบตลาด
2. เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบัน ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายวัตถุดิบพืชท้องถิ่น สาหรับ
นามาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ตำรำงที่ 18 การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อกาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์
1. ครีมกันแดดสาหรับผิวหน้า
(Facial Sunscreen)
2. ครีมย้อมสีผม
3. น้ายาฆ่าเชื้อภายนอก
4. ผลิตภัณฑ์รักษาโรคน้ากัดเท้า
5. ผลิตภัณฑ์ลดรอยดาจากสิว

6. ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและ
หนังศีรษะ (Hair Tonic)
7. ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้น
สาหรับผิวหน้า (Face
moisturizer) จากสารสกัด
ฟักข้าว

ก) ครีมรักษาโรคน้ากัดเท้า

สถำนะในกำรวิจัย
ระยะแรก กำรตั้งตำรับ ต้นแบบ




คุณสมบัติ
ป้องกันแสงแดดจากรังสียูวี
ปกปิดผมขาวให้สีน้าตาลเข้มถึงดา
ฆ่าเชื้อก่อโรคทางผิวหนัง
Staphylococcus aureus
และเชื้อ Escherichia coli
ลดอาการคัน มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา
สาเหตุจากน้ากัดเท้า
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ ไทโรซิเนส จึงช่วยลดรอยดาจาก
สิวให้จางลงได้อย่างรวดเร็ว
เส้นผมมีสุขภาพดี ลดการหลุด
ร่วง และทาให้ผมขึ้นใหม่
แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียน
และให้ความแข็งแรงแก่รูขุมขน
ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้า อุดม
ด้วยวิตามิน E มีสารต้านอนุมลู
อิสระ (antioxidant) สูง






















ทดสอบ
ตลำด





ข) เจลลดรอยดาจากสิว

ค) ผลิตภัณฑ์บารุงเส้นผมและหนังศีรษะ

ภำพที่ 51 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการวิจัย

ภำพที่ 52 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสาหรับผิวหน้า (Face Moisturizer) จากสารสกัดฟักข้าว
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11. โครงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสมบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษำก๊ำซชีวภำพ
การดาเนินงานในระยะที่ผ่านมา ได้มีการส่งเสริมการผลิตพลังงานใช้เองในครัวเรือนโดยการนามูลสัตว์
มาใช้ในการผลิ ตก๊าซชีวภาพบ้างแล้ว แต่ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากการคมนาคมที่ยากลาบาก ความพร้อมของ
เกษตรกร รวมทั้ ง เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ยั ง มี ค วามไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละบริ บ ทของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษารูปแบบการผลิตก๊าซชีวภาพต้นแบบที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกร
บนพื้นที่สูง และทดสอบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพต้นแบบในชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ
จากผลการศึกษา พบว่า วัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ดีที่สุด ได้แก่ มูลสัตว์ +น้า เมื่อ
วัดคุณภาพของก๊าซมีเทนมีอยู่ประมาณ 60-66 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ มูลสัตว์ +น้า+เปลือกกาแฟ มีก๊าซ
มีเทนอยู่ประมาณ 60–64 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเปลือกกาแฟเพียงอย่างเดียวนั้นมีก๊าซมีเทนอยู่ประมาณ 6 - 8
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เหมาะสาหรับการนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ เนื่องจาก มีสารแทนนิน (RamirezMartinez, 2006) และความเป็นกรดอยู่สูง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ (สุชน และคณะ,
2554) การวัดปริมาณก๊าซจากบ่อไบโอก๊ าซโดยใช้เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) โดยก๊าซมีเทน (CH4)
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถเป็นเชื้อเพลิงสาหรับเตาหุงต้ม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553)
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งและมูลสัตว์มาใช้เป็นพลังงานทางเลือกใช้ใ นครัวเรือน ใน
การใช้หุงต้มทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ฟืน หรือวัสดุอื่นๆ และนอกจากนี้ยังลดกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสัตว์ได้
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพที่ 53 บ่อไบโอก๊าซและการจุดติดไฟในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

ภำพที่ 54 เครื่องวัดปริมาณก๊าซ (Gas Analizer) และวิธีการวัดไบโอก๊าซ
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12. โครงกำรวิจัยฟื้นฟูแหล่งอำหำร (Food Bank) และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบนพื้นที่สูง
โครงการนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
และฟื้น ฟูพืชท้องถิ่น เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ เป็ น แหล่ งอาหารและยาสมุนไพรของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน (2) ศึกษา
วิธีการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น หายากและพืช ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณคืนสู่ธรรมชาติ (3) ถ่ายทอดองค์
ความรู้การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอื่น (4) จัดทาระบบฐานข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยสรุปผลการดาเนินงาน
ได้ดังนี้
1. กำรรวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้กำรใช้ประโยชน์จำกพืช ทาการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมใน 3 พื้นที่
ได้แก่ บ้านแม่เต๋อ (ชนเผ่าอาข่า) บ้านดอยช้าง (ชนเผ่าอาข่า ลีซู จีนฮ่อ) และ บ้านวะโดโกร (ชนเผ่ากะเหรี่ยง)
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวม 246 ชนิด
2. กำรศึกษำวิธี กำรขยำยพัน ธุ์ แ ละกำรปลูกพื ชหำยำกและพืชที่มีศัก ยภำพ 5 ชนิด ได้แ ก่
ตีนฮุ้งดอย รางจืดดอกแดง ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า ขมิ้นต้น และ ผักหวานป่า ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวงดอยปุย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรขยำยพันธุ์ กำรปลูก และกำรจัดกำรพืชท้องถิ่น 3 ชนิด ได้แก่
ผักหวานป่า มะแขว่น และหวาย ให้กับเกษตรกรเครือข่าย 19 หมู่บ้าน 123 คน และสนับสนุนกล้าพันธุ์พืช
ท้องถิ่นจานวน 67 ชนิด ให้กับเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่โครงการหลวง 4 แห่ง (แม่แฮ ทุ่งเริง ห้วยเสี้ยว
แม่ลาน้อย) และโครงการขยายผลโครงการหลวง 5 แห่ง (วาวี ปางมะโอ ป่ากล้วย แม่สอง โป่งคา)
4. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งอำหำรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
บนพื้นที่สูง ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง 1 ระบบ
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของพืชท้องถิ่น และมีการเพาะปลูกในระดับครัวเรือน
เพิ่มขึ้น จานวน 28 ชุมชน
2. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพรรณพืช สาหรับใช้ประโยชน์เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพร
ระหว่างชุมชน จานวน 67 ชนิด
3. เกษตกรกรมีการรวมกลุ่มและสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ามันมะแตกโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า สมาชิก
12 คน รายได้ 16,245 บาท
4. ยื่นจดอนุสิทธิบัตร “ผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก”
5. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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รวบรวมและแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น

รวบรวมพันธุ์พืชในชุมชน
(โรงเรือน/แปลงสำธิต)

กำรปลูกฟื้นฟูในป่ำธรรมชำติ

จัดทำแผนกำรอนุรักษ์และฟืน้ ฟูพืชท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/โรงเรียน

แลกเปลี่ยนพรรณพืช
ระหว่ำงครัวเรือน

ครัวเรือนต้นแบบ
Food bank

ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน

ภำพที่ 55 แผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้พืชท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน
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แผนงำน 3
แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิต
เพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิตเพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
เป็ นงานวิจั ยเชิงปฏิบั ติการภายใต้ กระบวนการมีส่ วนร่ว มของชุมชน โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยถึง
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในด้านต่างๆ ที่มีต่อชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อหาแนวทางหรือเตรียมการรองรับ
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนงานวิ จั ย ที่ น าไปสู่ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 4 โครงการย่อย งบประมาณรวม 4,400,000 บาท
ผลการดาเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. โครงกำรวิจัยสินค้ำโครงกำรหลวงที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
เกษตรกรบนพื้นที่สูงของประเทศไทยมีการผลิตพืชเมืองหนาวหลายชนิดซึ่งตรงกับสินค้านาเข้าเสรี
จากประเทศจีนและประเทศในประชาคมอาเซียนที่สามารถนาเข้าโดยปลอดภาษีในปี พ.ศ. 2558 นั่นหมายถึง
ราคาผลผลิ ตเหล่านี้ จ ะต่าลง สิ น ค้ามีความหลากหลายมากขึ้นและสินค้าส่ งถึงมือผู้ บริโ ภคมีคุณภาพดีขึ้น
ในขณะเดียวกันเกษตรกรบนพื้นที่สูงของไทยมีโอกาสในการผลิตเพื่อส่งออก หากมีความสามารถในการผลิต
สินค้าคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยกาแฟอราบิก้าถือเป็นพืชหนึ่งที่ปลูกมากบนพื้นที่สูงของประเทศ
ไทย การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและสามารถเตรียมการหรือปรับตัวเพื่อ
รองรั บ ผลกระทบที่เกิด ขึ้น รวมทั้ง การเสริ มสร้างศักยภาพของกลุ่ มเกษตรกรในการจัดการการผลิ ตและ
การตลาดให้ ส อดคล้ องกัน เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังนั้น การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบสินค้ากาแฟ
อราบิก้าและลักษณะการตลาดกาแฟอราบิก้าในภูมิภาคอาเซี ยน ศึกษาห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของ
ผลิตผลกาแฟอราบิก้าในพื้น ที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง และศึกษาศักยภาพใน
การแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม จากผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
1. กำรศึกษำรูปแบบสินค้ำกำแฟอรำบิก้ำและลักษณะกำรตลำดกำแฟอรำบิก้ำในภูมิภำคอำเซี ยน
พบว่ า ผลผลิ ต กาแฟโลกทั้ งอราบิ ก้ า และโรบั ส ต้า เพิ่ มขึ้ น อย่ า งต่อ เนื่อ งจาก 8.18 ล านตัน ในปี ก ารผลิ ต
2551/52 เป็น 9.03 ล้านตัน ในปีการผลิต 2556/57 ในจานวนนี้เป็นผลผลิตกาแฟอราบิก้าที่เพิ่มขึ้นจาก 5.11
ล้านตัน เป็น 5.20 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ความต้องการกาแฟของโลกเพิ่มขึ้นจาก 7.48 ล้านตัน
ในปี การผลิ ต 2551/52 เป็ น 8.67 ล้ านตั น ในปี การผลิ ต 2556/57 ส าหรั บตลาดกาแฟประเทศโลกใน
ปีการผลิต 2556/57 มีการส่งออกถึง 7.004 ล้านตัน ซึ่งประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีสัดส่วนการส่งออก
คิดเป็นร้อยละ 21.50 และ 6.68 ตามลาดับ ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนรูปแบบสินค้ากาแฟที่มีการค้าขายใน
ตลาดภูมิภาคอาเซียน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกาแฟเมล็ดดิบ และกาแฟคั่ว
2. กำรศึกษำโซ่มูลค่ำของผลิตผลกำแฟอรำบิก้ำในพื้นที่โครงกำรหลวงและโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง เมื่อพิจารณาจากต้นทุนกาแฟผลสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พบว่า บ้านปางไฮ (ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง) เป็น
พื้นที่ที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต่าสุด คือ 15.74 บาท โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ส่วน
บ้านดอยช้าง (ขยายผลฯ วาวี) เป็นพื้นที่ที่กาแฟผลสดมีราคาสูงสุด คือ 18.05 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมี
การแข่งขันซื้อขายมากและมีโรงงานรับซื้อในพื้นที่ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนที่เป็นตัวเงินมากที่สุด คือ ต้นทุน
แรงงานการผลิต (การเก็บเกี่ยวและแปรรูป) โดยพื้นที่บ้านปางไฮและบ้านดอยช้างมีต้นทุนแรงงานการผลิต
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เท่ากับ 10.92 และ 11.71 บาท/กิโลกรัม ส่วนต้นทุนกาแฟกะลา พบว่า บ้านปางไฮ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม
ต่าสุด คือ 67.05 บาท เนื่องจากมีต้นทุนกาแฟผลสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัมต่าสุด
3. กำรศึกษำศักยภำพในกำรแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟในพื้นที่เป้ำหมำย 3 พื้นที่ (ป่ำเมี่ยง
วำวี แม่สลอง) พบว่า พื้นที่ปลูกกาแฟมีความแตกต่างกัน คือ พื้นที่ป่าเมี่ยงเป็นการปลูก กาแฟในพื้นที่ป่า
ร่ ว มกั บ ชาเมี่ ย ง ในขณะที่ แ ม่ ส ลองและวาวี จะเป็ น การปลู กกาแฟกลางแจ้ง สลั บ กับ การปลู ก พื ช อื่น เช่ น
แมคคาเดเมีย พลับ และพลัม อายุเฉลี่ยของต้นกาแฟ อยู่ระหว่าง 3 - 40 ปี เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกซ่อม
ต้นกาแฟในสวนและตัดแต่งต้นกาแฟอยู่เสมอ
4. กำรปรับปรุงกำรผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
โดยให้ เกษตรกรทุกกลุ่มทาการบั นทึกบั ญชีอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบต้นทุนการผลิ ตที่แท้จริง รวมไปถึง
ตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพในการแข่งขัน
และพร้อมเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สรุปภำพรวมของโครงกำร/ชุดโครงกำร)
1. เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในพื้นที่ขยายผลโครงการการหลวงสามารถเตรียมการหรือปรับตัวเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพที่ 56 การระดมความคิดเห็นต่อเป้าหมายการผลิตกาแฟ การหาแนวทางปฏิบัติในการผลิตและการตลาด
ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
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2. โครงกำรวิจัยสินค้ำโครงกำรหลวงที่มีศักยภำพภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะโลกร้อน
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาวะอากาศเกิดความแปรปรวน อุณหภูมิ
อากาศพื้นผิวสูงขึ้น จานวนวันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าฝนเพิ่มขึ้นแต่จานวนวันที่ฝนตกกลับลดลง โดย
คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขาดน้า เกิดการระบาดของโรคและแมลงมากขึ้น มีผลต่อเนื่องถึงกิจกรรม
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอาศัยน้าฝน เช่น ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว สภาพภูมิอากาศแห้ง
แล้งหรือฝนทิ้งช่วงทาให้ข้าวขาดน้า ผลผลิตข้าวลดลง และในพืชเมืองหนาวที่ได้รับการส่งเสริมอาจเกิดภาวะ
เครียดจากความร้อน เช่น พี้ช พันธุ์ Jade ส่งผลให้เกิดการสุกแก่และเปลี่ยนสี ของผลไม้ทั้งที่ยังมีการพัฒนา
ของผลไม่เต็มที่ ให้ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพต่า นอกจากนี้ผลจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ทาให้ไม้ผลบางชนิดในบางพื้นทีป่ ลูกไม่สามารถกาหนดระยะเวลาทาการเพาะปลูกที่แน่นอนได้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ เช่น ออกดอก ติดผลช้ากว่าปกติ เป็นต้น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 นี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึ่งมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้ำวบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการผลิตข้าวนา
พบว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนบ้านดงมีความแปรปรวนอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวลดลง 2.56 – 55 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงเวลา
และปริมาณน้าฝน กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ทาให้เริ่มฤดูปลูกช้า ส่งผลให้ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวสั้นและบางพื้นที่ขาดแคลนน้าในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว นอกจากนี้ยังเกิดการระบาด
ของแมลงบั่ ว เพลี้ ย กระโดดสี น้ าตาล และหนู และปั ญหาสภาพดิ น ขาดความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละขาดการ
บารุงรักษาดินอย่างถูกต้องด้วย
1.2 การส ารวจและวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นดง
ตาบลห้วยฮ่อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบปีเป็นไปใน
ทิศทางที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงพัฒนาการเจริญเติบโตของข้าว (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน) อุณหภูมิมีความ
แปรปรวนไม่มาก (ระหว่าง 1-2 องศาเซลเซียส) จึงไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ส่วนปริมาณ
น้าฝน ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวของเกษตรกร พบว่า มีความแปรปรวนอย่างมาก
โดยเฉพาะการกาหนดวันปลูกข้าว การไถเตรียมที่นา และกาหนดวันตกกล้า เนื่องจาก พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกบน
พื้นที่สูงเป็นพันธุ์ไวแสง จะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน –ตุลาคม หากฝนตกล่าช้าจะส่งผลให้วันปลูกข้าวล่าช้า
ออกไป ทาให้ระยะ Vegetative สั้นลง อีกทั้งในบางช่วง หากการกระจายตัวของน้าฝนไม่เพียงพอ อาจทาให้
ข้าวขาดน้าในระยะ Reproductive ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลงได้
1.3 การวิเคราะห์มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูง
สามารถผลิตข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภค มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
(1) จั ดทาแผนเพาะปลู กเป็ นลายลั กษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยระบุพื้น ที่เพาะปลู ก ช่ว งเวลา
เพาะปลูก เพื่อง่ายต่อการจัดการน้าและแบ่งพื้นที่จัดการให้เป็นโซนตามลุ่มน้าย่อยในพื้นที่
(2) การส่งน้าเข้าพื้นที่การเกษตร ควรมีเดินท่อเพื่อส่งน้าจากแหล่งน้าเข้าพื้นที่ให้เป็นโครงสร้าง
ถาวร เพื่ อ ให้ ก ารต่ อ ท่ อ โครงข่ า ยเข้ า พื้ น ที่ ก ารเกษตรแต่ ล ะแปลงเป็ น ไปได้ ส ะดวกขึ้ น และเป็ น การลด
การสูญเสียน้า
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(3) การจั ดทาบ่อ พักน้าเพิ่มบริเวณล าห้ วยหมูและลาห้ว ยกลงอาแมะ เนื่องจากพื้นที่ฝั่งทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ยังขาดการจัดการน้าและแหล่งเก็บกักน้า โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายตามช่องเขาและมี
พื้นที่ปลูกข้าวตอนล่างของลุ่มน้าย่อย และบริเวณนั้นมีความสูงของพื้นที่ประมาณ 980 – 1,000 MSL. แต่
พื้นที่การเกษตรมีความสูงของพื้นที่ประมาณ 940 MSL.
(4) ควรมีการดูแลระบบส่งน้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน
การสูญเสียน้าระหว่างการส่งน้า
(5) เกษตรกรปลูกข้าวด้วยระบบนาน้าน้อย ลดการขังน้าในแปลงนาตลอดเวลา
2. กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนำวบนพื้นที่สูง
2.1 นาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่สูง ระดับ 900 - 1,100 เมตรของสถานี/ศูนย์ จานวน
4 แห่ง ได้แก่ อ่างขาง อินทนนท์ วัดจันทร์ และห้วยน้าขุ่น มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาภาพจาลองภูมิอากาศและ
ศึกษาแนวโน้ มการเปลี่ย นแปลงภูมิอากาศในอนาคตและเสนอแนะแนวทางการปรับตัว ของเกษตรกรต่อ
ศักยภาพการแข่งขันสาหรับเตรียมการรองรับผลกระทบกับงานส่งเสริมการผลิตบ๊วยและพลับในอนาคต
2.2 สร้างแบบจาลองพืชของบ๊วยในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ 3 แบบจาลอง โดยใช้ข้อมูล
อากาศที่เกิดขึ้นในช่วงที่ มีการออกดอกและติดผลสาหรับการพยากรณ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ สถานี/
ศูนย์อื่นๆ มีข้อมูลผลผลิตไม่ครบถ้วนและต่อเนื่องเพียงพอจึงยังไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติได้ สาหรับ
แบบจาลองพืชของพลับ ได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลภูมิอากาศ จานวน 3 แบบจาลอง ของ
สถานีฯ อ่างขาง สถานีฯ อินทนนท์ และศูนย์ฯ ห้วยน้าขุ่น ซึ่งเป็นแบบจาลองพืชของพลับที่เหมาะสมต่อการ
นาไปใช้ได้เฉพาะของพื้นที่นั้นๆ
2.3 การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของไม้ ผ ลเมื อ งหนาวที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิอากาศและฐานข้อมูลพืชให้มี
การบันทึกอย่างต่อเนื่อง สาหรับในการพัฒนาแบบจาลองให้มีความแม่นยาและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ความสาคัญเรื่อง”น้า” สาหรับทานาบนพื้นที่สูงเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อข้าวอย่างชัดเจน จึงทาให้เกษตรกรยอมรับวิธีการปลูกข้าวด้วยระบบนาน้าน้อย (แห้งสลับขัง) อีกทั้ง
ลดอายุกล้าสาหรับปักดาให้น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาฝนทิ้งช่วง
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีแนวทางการปรับตัว และวางแผนในการผลิตไม้ผลภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
3. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

81

ก) ระบบการเก็บกักน้าในพื้นที่

ข) การผันน้าและการต่อท่อ PVC
เพื่อส่งน้าสู่พื้นที่การเกษตร

ภำพที่ 57 ระบบการจัดการน้าในพื้นที่ชุมชนบ้านดง

ภำพที่ 58 แปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้าน้อย

ภำพที่ 59 การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจาลองสภาพภูมิอากาศและแบบจาลองพืช เมือ่ วันที่ 12 มกราคม
2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเจ้าหน้าที่
และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน
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3. โครงกำรศึกษำภำวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่สูง
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาภาวะผู้นาต้นแบบด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งบนพื้นที่สูงใน 3
กลุ่มชาติพัน ธุ์ คือ คนเมือง กระเหรี่ ยง และม้ง และกระบวนการพัฒ นาภาวะผู้ นาชุมชนที่ประกอบด้ว ย
คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ในชุมชนต้นแบบ การเปลี่ยนแปลงสภาวะผู้นาในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงนาร่อง คือ โป่งคา (คนเมือง) ขุนตื่นน้อย (กะเหรี่ยง) และป่ากล้วย (ม้ง) และกระบวนการพัฒนาภาวะ
ผู้นาในโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมีผลการศึกษาดังนี้
1. กำรศึกษำคุณลักษณะของภำวะผู้นำของชุมชนต้นแบบ จากชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และการพัฒนาดังกล่าวมาจากการบริหารของผู้นาในชุมชนนั้นเป็นแกนหลัก ได้แก่
(1) นายบุญเรือน เฒ่าคา
บ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง
(2) หลวงพ่อถวัลย์ กันทะปวน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
(3) นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ บ้านแม่กาปอง 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
คุณลักษณะเด่นของผู้นาชุมชนต้นแบบ 5 ด้าน คือ (1) ด้านความคิดเป็นผู้มีความรู้ด้านการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และการคิดอย่างเป็นระบบ (2) ด้านพฤติกรรมเป็นผู้มีทักษะการสร้างทีมในการทางาน (3) ด้าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที่มีทักษะการสร้างสายสัมพันธ์กับ หน่วยงานและบุคคลภายนอก (4) ด้าน
ความรู้ที่เป็นผู้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และ (5) ด้านการบริหารมีทักษะการจัดทา
แผนงาน
2. กำรศึ ก ษำเงื่ อ นไขและปั จ จั ย สนั บ สนุ น ภำวะผู้ น ำในโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
ประกอบด้ว ย (1) ศั กยภาพของที่ตั้งชุมชนอยู่ใกล้ สิ่ งอานวยความสะดวก ทาผู้ นาในชุมชนสามารถแสดง
ศักยภาพได้เต็มที่ (2) เงื่อนไขทางการบริหาร (3) สภาพทางเศรษฐกิจที่ชุมชนที่ยากจนมักจะขาดความร่วมมือ
จากชาวบ้าน (4) ข้อจากัดทางการเมือง ที่หากมีความขัดแย้งในด้านอุดมการณ์โอกาสที่จะให้ผู้นามุ่งพัฒนาย่อม
ทาได้ยากกว่า และ (5) ระบบความเชื่อในการดาเนินชีวิตในการพึ่งพาภายนอก ในส่วนของคุณสมบัติบุคคล
ของผู้นา พบว่าทุกชุมชนให้ความสาคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะในชุมชนม้ง เป็นผู้สามารถอ่าน
เขียนภาษาไทย ควรมีฐานะดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในสังคมคนม้งและกะเหรี่ยง และเรื่องตระกูลหรือแซ่ใน
ชุมชนม้งโดยเฉพาะ ด้านอายุควรจะเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะชุมชนคนม้งที่ให้ความสาคัญกับระบบอาวุโสมาก และ
ควรแต่งงานมีครอบครัว และมีความเสียสละให้กับส่วนรวม
3. กระบวนกำรพัฒนำภำวะผู้นำ ใช้วิธีกำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน (On the Job Training)
เป็นหลักด้วยเหตุผลที่ว่าช่องว่างของคุณลักษณะของภาวะผู้นาส่วนใหญ่เป็นเรื่องการพัฒนาทักษะ (Skill) ซึ่ง
ต้องการการทดลองปฏิบัติและผู้นาชุมชนเกือบทั้ งหมดมีครอบครัวและมีอาชีพที่จะต้องดูแล เทคนิคที่เหมาะ
กับการพัฒนาภาวะผู้นาควรใช้แนวความคิดของสรรค์นิยม (Constructivism) โดยเน้นที่ตัวผู้รับการพัฒนาให้
เขาคิ ด เอง สร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจเอง และที่ ส าคั ญ ได้ ฝึ ก แก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง โดยวิ ธี ก ารนี้ จ ะท าให้ มี
ความเข้าใจและจดจาได้ตลอด มีขั้นตอนดังนี้
(1) การเกริ่นนา (Orientation) เป็นขั้นที่ผู้รับการพัฒนาจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเอง
(2) การทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the Prior Knowledge) เป็นขั้นที่ผู้รับการพัฒนา
แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะพัฒนา
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(3) ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญหรือเป็น
หัว ใจส าคัญตามแนว Constructivism ประกอบด้วยการนาเสนอความคิดใหม่ อาจจะให้ รับรู้ห รือเห็ น
ประสบการณ์ใหม่ โดยการศึกษาดูงาน การอภิปราย หรือถกเถียงในกลุ่มผู้รับการพัฒนา
(4) ขั้นนาความคิดไปใช้ (Application of Ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับการพัฒนามีโอกาสใช้แนวคิด
ใหม่ที่ได้เรียนรู้ไปลองปฏิบัติและดูผลสัมฤทธิ์
(5) ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้รับการพัฒนาได้ทบทวนว่าความคิด ความเข้าใจ
ของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างไร โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มต้นก่อนการพัฒนากับความคิดของเขาเมื่อ
สิ้น สุ ดบทเรีย นที่ได้รั บ มาใหม่ โดยวิธีนี้เขาจะทาให้ เข้าใจทั้งกระบวนการของความคิด และวิธีการพัฒ นา
ที่เกิดขึ้น
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ภำพที่ 60 การศึกษาภาวะผู้นาในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
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แผนงำน 4
แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำร
งำนวิจัยบนพื้นที่สูง

แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง
แผนงานการจัดการองค์ความรู้และบูรณาการงานวิจัยบนพื้นที่สูง เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้การพัฒนา
องค์ความรู้บนพื้นที่สูงเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นผลจากงานวิจัย และการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อนาไปถ่ายทอด
หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของสานักพัฒนา เป็นต้น รวมทั้งการ
ประสานงานในการประชุมและกากับติดตามงานวิจัยโดยคณะอนุกรรมการวิจัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม งบประมาณ 6,460,000 บาท ผลการดาเนินงานวิจัยแต่ละโครงการ สรุปได้ดังนี้
1. กำรจัดกำรองค์ควำมรู้งำนวิจัย
สถาบั น วิจั ย และพั ฒ นาพื้น ที่สู ง (องค์การมหาชน) มุ่ งเน้นการวิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อสนับสนุน งาน
โครงการหลวงในการสร้างองค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปยังชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานวิจัยจะต้องตระหนักการนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาพื้นที่สูงด้วย ดังนั้น การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) จัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยที่จาเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่สูง (2) จัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย
(3) ติดตามและประเมินผลการนาองค์ความรู้ จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ (4) การจัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการต่อยอดในวงกว้าง เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. รวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2556 จานวน 369 โครงการ
2. การจัดทาแผนจัดการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง โดยกาหนดเป้าหมาย
ของการจั ดการความรู้ งานวิจั ยได้ 3 ด้าน คือ การจัดทาฐานข้อมูลงานวิจัย การถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้งานวิจัย และการนาเข้าองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรการจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย
3. การติดตามและประเมินผลการนาองค์ความรู้ จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรที่ น าองค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง จานวน 4 โครงการ ได้แก่ กาแฟอราบิก้า (พื้นที่ : ป่าเมี่ยง ตีนตก วาวี) ไม้ผล (พื้นที่ : ห้วยเป้า)
ชีวภัณฑ์ (พื้นที่ : ห้วยเป้า) และการจัดการธาตุอาหารพืช (พื้นที่ : โป่งคาและบ่อเกลือ) จากการติดตามและ
ประเมินผล พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้การยอมรับเป็น
อย่างดี รวมไปถึงต่อยอดให้กับเกษตรกรรายอื่น แต่เกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้อื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายเรื่อง
4. การจั ดประชุมเพื่อ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างแผนงานวิ จัยทั้ ง 4 แผนงาน
ได้สนับสนุนให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในแต่ละกลุ่มงาน จานวน 19 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
การประชุมทั้งสิ้น 370 ราย
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กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. องค์ความรู้จากงานวิจัยถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่สูงในวงกว้าง
2. เกิ ด กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งนั ก วิ จั ย และกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท าให้
การดาเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

ภำพที่ 61 การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย

สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

87

2. กำรศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
การนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในวงกว้าง เป็นปัจจัย
สาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดจาเป็นต้องทราบ
ปั จ จั ย ความส าเร็ จ และข้ อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าไปพั ฒ นาเป็ น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่การใช้ประโยชน์โดยมีชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการ
ถ่ า ยทอดความรู้ จ ะแตกต่ า งกั น ตามสภาพภู มิ สั ง คมของแต่ ล ะพื้ น ที่ ดั ง นั้ น การด าเนิ น งานครั้ ง นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมปัจจัยความสาเร็จ (Best Practice) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัย 2) ศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น
การดาเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสม 3 รูปแบบ คือ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้
ถ่า ยทอดเทคโนโลยี แ ละประสานงานกับ เกษตรกรในพื้ น ที่ โ ดยตรง และมี นั กวิ จั ย เป็ น ที่ ป รึก ษาและร่ ว ม
ดาเนินงานทุกขั้นตอน โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาและจัดซื้อปัจจัยการผลิ ตตาม
คาแนะนาโดยใช้งบประมาณหรือเงินทุนของตนเอง และมีการบริหารจัดการร่วมกันในกลุ่มสมาชิก
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่ว มกับองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น คือ องค์การบริห ารส่ ว นตาบล
(อบต.) ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักวิจัย และนาไปขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่
รับผิ ดชอบเกษตรกร รวมไปถึงสนั บสนุ นงบประมาณในการดาเนินงาน โดยจะมีการระบุรายละเอียดของ
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชลงในแผนพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพ
ของตาบลในระยะ 3 ปีด้วย ทั้งนี้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจะมีการประสานงาน
และติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่เสมอ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการบริหารจัดการในรูปกลุ่มสหกรณ์ เพื่อต่อยอดและสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชในเชิงธุรกิจ โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากนักวิจัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถที่จะ
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกรายอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและนาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช จานวน
403 ราย พื้นที่ 2,349 ไร่
2. สื่อเผยแพร่ 2 ชนิด คือ วีซีดีการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืช
และ โปสเตอร์การจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

ภำพที่ 62 กิจกรรมการประชุมร่วมกับเกษตรกร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

88

3. งำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินงานวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 มี
ผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัยมากมายหลายสาขา ทั้งที่เกิดจากผลงานวิจัยและที่เป็นสิทธิของชุมชน ดังนั้น เพื่อให้
ผลผลิตดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวนักวิจัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงและผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
และเข้าถึงการใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พย์สิน ทางปัญญานั้นๆอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากการดาเนินงานบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปงี บประมาณ 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 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศกั ยภาพเพื่อนาไปสู่การจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา จานวน
13 รายการ ได้แก่
1.1 อนุสิทธิบัตรสูตรตารับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบสาคัญจากสารสกัด
ฮ่อสะพายควาย
1.2 อนุสิทธิบัตรชีวผลิตภัณฑ์แบบเม็ดสาหรับกาจัดแมลงศัตรูพืช
1.3 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก
1.4 อนุสิทธิบัตรคอนกรีตผสมแกนต้นเฮมพ์และกรรมวิธีการผลิต
1.5 เครื่องหมายการค้าพริกกระเหรี่ยงภูภัณฑ์
1.6 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 1
1.7 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 2
1.8 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 3
1.9 สิทธิบัตรลวดลายบนผืนผ้า 4
1.10 สิทธิบัตรส่วนผสมสารฟีโรโมนสังเคราะห์สาหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก
1.11 อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์สาหรับส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช
1.12 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศน์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พริกกะเหรี่ยง”
1.13 ลิขสิทธิ์ “วีดิทัศน์การผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะแขว่น”
2. จัดทาร่างคู่มือสาหรับใช้เป็นแนวทางการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
2.1 ร่างคู่มือสิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2 ร่างคู่มือลิขสิทธิ์
2.3 ร่างคู่มือเครื่องหมายการค้า
2.4 ร่างคู่มือความลับทางการค้า
2.5 ร่างคู่มือแบบผังภูมิวงจรรวม
3. แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา โดยการวิเคราะห์แนวทาง
ความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สิน ทางปั ญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ประเภทอนุสิ ทธิบัตร จานวน 7 รายการ
(ตารางที่ 13)
4. แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และการเขียนแผนธุรกิจ (Feasibility Study and Business Plan) เพื่อลดความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit) ก่อนการอนุญาตให้เอกชนหรือผู้ประกอบการ
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ที่สนใจใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากผลงานวิจัย จานวน 3 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
กับดักฟีโรโมนดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก ผลิตภัณฑ์ Hempcrete และผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวเขียวที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย CMU B10
5. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จานวน 2 พื้นที่ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ของกลุ่มสตรีทอผ้า
ปะหล่อง บ้านปางแดงใน อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และคู่มือการทอ“ผ้ าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้าน
ห้วยห้อม”พิมพ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษากะเหรี่ยง และภาษาอั งกฤษ ให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าขนแกะ
(ชาวกะเหรี่ยง) บ้านห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ และการเขียนแผนธุรกิจ (Feasibility Study and Business Plan) เพื่อลดความเสี่ยง
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit) ก่อนการอนุญาตให้เอกชน
หรือผู้ประกอบการที่สนใจใช้สิทธิ์ (Licensing) ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มาจากผลงานวิจัย
2. การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่
เป็นสิทธิของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตำรำงที่ 19 แนวทางความเป็นไปในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์ประเภทอนุสิทธิบัตร
จานวน 7 รายการ
ลำดับ
1
2

3

4

รำยกำรอนุสิทธิบัตร
เครื่องหีบน้ามันแบบกดอัด
สูตรและกรรมวิธผี ลิต
เครื่องดื่มอาติโช้คผสม
สมุนไพร

แนวทำงกำรพัฒนำ
จาหน่ายเครื่องหีบน้ามันแบบกดอัดให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกร
1. รั บ จ้ า งผลิ ต และขึ้ น ทะเบี ย นเครื่ อ งดื่ ม อาติ โ ช๊ ค ผสมสมุ น ไพร ให้ กั บ
ผู้ประกอบขนาด SME ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ
2. จ าหน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ ตั้ งต้ น ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในเครื่ อ งดื่ ม อาติ โ ช้ ค ผสม
สมุนไพรให้ผู้ประกอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการนาไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทอื่นหรือประเภทเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆของต้น
อาติโช้ค คือ ดอกและก้านดอก ใบ และราก ใบหญ้าหวาน และราก
ชะเอม
สูตรตารับผลิตภัณฑ์ครีมบารุง 1. รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวหน้าที่มีส่วนประกอบสาคัญจากสาร
ผิวหน้าที่มีส่วนประกอบสาคัญ
สกัดจากชาเมี่ยง ให้กับผู้ประกอบขนาด SME ภายใต้เครื่องหมาย
จากสารสกัดจากชาเมี่ยง
การค้าของผู้ประกอบการ
(Camellia sinensis) ที่มีฤทธิ์ 2. จาหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้ผู้ประกอบการนาไป
ต้านอนุมูลอิสระ
เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ (สารสกัดคาเท
ชินจากเมี่ยงหมัก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
ช่วยลดการหมองคล้าของผิวตามธรรมชาติ)
สูตรผสมสารสกัดจากใบ
1. รับจ้างผลิตสเปรย์ระงับการอักเสบของลาคอให้กับผู้ประกอบขนาด SME
ชาเมี่ยงและน้ามันหอมระเหย
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ
จากผลมะแขว่น
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ลำดับ

รำยกำรอนุสิทธิบัตร

5

สูตรผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งการ
อักเสบของผิวหนัง

6

ผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก

7

สูตรตารับผลิตภัณฑ์เจลยับยั้ง
ไวรัสเริมที่มีส่วนประกอบ
สาคัญจากสารสกัดฮ่อสะพาย
ควาย

แนวทำงกำรพัฒนำ
2. จาหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้ผู้ประกอบการนาไป
ผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม อื่ น ตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ สารสกั ด ที่ ส าคั ญ
ประกอบไปด้วย
2.1 สารสกัดจากใบชาเมี่ยงและน้ามันมะแขว่น มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
และมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
2.2 น้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีฤทธิ์ทาให้เกิดอาการชา ลด
อาการเจ็บของแผลในปากได้
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติของสารสกัดประเภทเดียวกัน เช่น น้ายา
บ้วนปากหลังแปลงฟัน เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น
แต่ให้คุณสมบัติใกล้เคียงกัน
4. พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้เ ป็ นผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่ มยาเพื่ อสามารถจาหน่ ายใน
สถานพยาบาลได้
1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบขนาด SME เช่น คลินิกดูแลผิว ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการ
2. จาหน่ายสารสกัดให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้ผู้ประกอบการนาไป
เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้าต้องการ คือ
สารสกัดจากธรรมชาติระหว่าง สารสกัดจากใบไม้แดงและน้ามันตะไคร้
ต้น
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติของสารสกัดประเภทเดียวกัน เช่น ครีม
บารุงผิวหน้า สารชาระล้างร่างกาย เช่น ครีมอาบน้า สบู่ สครับ ที่มี
ส่วนผสมจากสารสกัดจากใบไม้แดงและน้ามันตะไคร้ ต้น เพื่อจาหน่าย
ภายใต้เครื่องหมายการค้าโครงการหลวงแบบคอนเซ็ปเดียวกัน
1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของผู้ประกอบการ
2. จาหน่ า ยสารสกั ด น้ามะแตกให้ ผู้ ป ระกอบการแบบ OEM เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการนาไปเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นตามที่ลูกค้า
ต้องการ (สารสกัดจากมะแตกมีคุณสมบัติแก้เหน็บชาและปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณสมบัติเดียวกับผลิตภัณฑ์นวดน้ามันมะแตก
เช่น ครีม/เจลคล้ายกล้ามเนื้อในรูปหลอดบีบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
โครงการหลวง เพื่อเพิ่ มทางเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และ
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติเดียวกันได้
1. รับจ้างผลิตให้กับผู้ประกอบขนาดการ SME ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของผู้ประกอบการ
2. จาหน่ายสารสกั ดฮ่อสะพายควายให้ผู้ประกอบแบบ OEM เพื่อให้
ผู้ประกอบการนาไปผลิตเป็นสารตั้งต้นให้กับลูกค้าที่ต้องการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ภายใต้เครื่องหมายการค้า (สารสกัดฮ่อสะพายควาย
มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริม)
3. พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม ยาเพื่ อ สามารถจ าหน่ า ยใน
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
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ภำคผนวก

แผนงำนวิจัย โครงกำร และงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2557
ระยะเวลำ
ปีที่เริ่ม
สิ้นสุดตำม
ดำเนินงำน แผนงำน
(Road map)

แผนงำน/โครงกำร
1.แผนงำนวิจัยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำด
1.1 โครงกำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรตลำดของพืช
ที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน
1) ชุดโครงการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
กาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
2) ชุดโครงการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
องุ่นบนพื้นที่สูง
3) ชุดโครงการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
เสาวรสหวานบนพื้นที่สูง
4) ชุดโครงการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
อาโวกาโดบนพื้นที่สูง
5) ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของไม้ดอก
6) ชุดโครงการวิจยั เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดผัก
อินทรีย์โครงการหลวง
7) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
8) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวบนพื้นที่สูง
9) ชุดโครงการวิจยั เชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของ
ข้าวบนพื้นที่สูง
10) โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่กระดูกดาเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง
1.2 โครงกำรวิจัยและพัฒนำกำรเพำะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกเฮมพ์
1.3 โครงกำรวิจัยพืชทำงเลือกใหม่เพื่อสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน
1) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของปทุมมา
2) ชุดโครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงบนพื้นที่สูงสาหรับการแปรรูป
3) โครงการวิจัยและพัฒนาหวายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน
1.2 แผนงำนวิจัยกำรฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และมิติด้ำนสังคม
2.1 โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบโครงกำรหลวงเพื่อให้คนอยู่อำศัย
ร่วมกับป่ำไม้ได้อย่ำงยั่งยืน
1) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง
2) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่อาศัยการทานาเป็นหลัก
3) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพือ่ ให้คนอยู่อาศัย
ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝิน่
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ระยะเวลำ
ปีที่เริ่ม
สิ้นสุดตำม
ดำเนินงำน แผนงำน
(Road map)

แผนงำน/โครงกำร
2.2 โครงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำรุนแรงบนพื้นที่สูง
1) โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคา
2) โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชผักแบบยั่งยืนบนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ป่ากล้วย
3) โครงการวิจัยเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ยา
สมุนไพร และพลังงาน ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สอง
4) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและการจัดการระบบนิเวศ
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขุนตื่นน้อย
5) โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวงวาวี
6) โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
2.3 ชุดโครงกำรวิจัยต่อยอดองค์ควำมรู้และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
1) วิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพืน้ บ้าน
2) วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สาหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมี
บนพื้นที่สูง
3) การประเมินระดับความพร้อมของเทคโนโลยีที่เกิดจากผลิตภัณฑ์บนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ ในการพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.4 โครงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสมบนพื้นที่สูง
2.5 โครงกำรวิจัยฟื้นฟูแหล่งอำหำร (Food Bank) และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบน
พื้นที่สูง
1.3 แผนงำนด้ำนกำรตลำดของผลผลิต เพื่อเตรียมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
3.1 โครงกำรวิจัยสินค้ำโครงกำรหลวงที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะโลกร้อนและกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเชียน
1) โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) โครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
กรณีศึกษาโครงการหลวง
3.2 โครงกำรศึกษำภำวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำพื้นที่สูง
1.4 แผนงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และบูรณำกำรงำนวิจัยบนพื้นที่สูง
4.1 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้งำนวิจัย
1) การจัดการองค์ความรู้งานวิจัย
2) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
4.2 กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมงำนวิจัย
1) งานกากับและติดตามงานวิจัย
2) งานทรัพย์สินทางปัญญา
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
ดร.ศิริพงศ์
นางสาวเพชรดา

หังสพฤกษ์
อยู่สุข

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผู้อานวยการสานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เรียบเรียง
นางสาวศิริรัตนาพร
นางสาวณัฐวรรณ

หล้าบัววงค์
ธรรมสุวรรณ์

นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
นักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ข้อมูลและภำพ
นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ช่วยนักวิจัย สานักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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