โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง
เสาวรสหวานเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สาคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูง
ปลูกเพื่อสร้างรายได้ มีผลผลิตจาหน่ายผ่านตลาดโครงการหลวงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 โดยมีปริมาณเพิ่ม ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สาหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานอยู่ในระดับที่ดี จากความต้องการเสาวรสหวานของตลาดที่มี
เพิ่มมากขึ้น จึ งมีการเร่ งขยายพื้น ที่ส่ งเสริ มการปลู ก แต่พบว่าคุณภาพผลผลิ ตลดลง มีขนาดผลเล็ ก ไม่ได้
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกต้นเสาวรสหวานเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมากกว่า
2 ปี จึงมีการสะสมของโรคและแมลงในแปลง ทาให้ต้นโทรมและส่งผลถึงคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ ในช่วงฤดู
ฝนซึ่งเป็ น ช่ว งติดผลของเสาวรสหวานนั้ น มีการระบาดของโรคผลเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อ Phytopthora sp.
ทาให้ผลผลิตของเกษตรกรร่วงหล่น เสียหายมากกว่าร้อยละ 40 โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวานกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาโรคไวรัส
2) ศึกษาวิธีการปลู กเสาวรสหวานในโรงเรื อนเพื่ อลดปัญหาโรคผลเน่ าในฤดูฝ น 3) ศึกษาวิธี การจั ด การ
หลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีระดับความสูงพื้นที่แตกต่างกัน 4) ศึกษา
ข้อมูลศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง มีผลการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวานกลางแจ้งเพื่อลดปัญหาโรคไวรัส เปรียบเทียบระบบปลูก
แบบ 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยการดาเนินงานในปี 2557 เป็นปีที่ 1 ทดลองใน 2 พื้นที่ คือ หมอกจ๋าม เริ่มปลูก
ต้นเสาวรสหวานเบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายนและเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือน
สิงหาคม (หลังปลูกเสาวรสหวาน 5 เดือน) โดยมีปริมาณผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 1.24-2.31 กิโลกรัม คุณภาพ
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเกรด 3 และเกรด N ส่วนพื้นทีป่ างแดงใน ปลูกในเดือนกรกฎาคม 2557 เริ่มออกดอกใน
เดือนกันยายน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนพฤศจิกายน
2. การศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือนเพื่อลดปัญหาโรคผลเน่าในฤดูฝน ดาเนินการใน
พื้นที่หมอกจ๋าม เริ่มปลูกต้นเสาวรสหวาน เบอร์ 2 ในเดือนเมษายน 2557 มีการออกดอกในเดือนมิถุนายน
และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ในเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณผลผลิตต่อต้นเฉลี่ย 2.44-11.9 กิโลกรัม คุณภาพ
ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเกรด N สาหรับพื้นทีป่ างแดงใน เริ่มปลูกประมาณกลางเดือนกันยายน 2557
3. การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวาน ดาเนินการใน 3 พื้นที่ที่มีระดับความสูง
แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบบ่มเสาวรสหวานด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์ หรือเอทธิฟอน 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. การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
แหล่งผลิตเสาวรสหวานของประเทศที่สาคัญในปัจจุบัน คือ พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังมี
ผู้สนใจนาเสาวรสหวานไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ เช่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
และ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะที่ในพื้นที่อื่นของประเทศ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เลย มีการปลูกเสาวรส
พันธุ์เปรี้ยวเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมีการนาเข้าเสาวรสหวานพันธุ์ไทนุงจากประเทศเวียดนาม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดเสาวรสหวานในประเทศ

สาหรับการปลูกเสาวรสหวานพันธุ์ เบอร์ 2 ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ได้มีการส่งเสริมใน
พื้นที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก ในการคัดเกรดและคุณภาพเสาวรสหวาน
ในตลาดส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานของโครงการหลวง มีราคาขายส่งอยู่ระหว่าง 20-60 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาขายปลีก 40-90 บาทต่อกิโลกรัม ผู้ค้าปลีกในตลาดสดมีต้องการเสาวรสหวานเกรด 2-4 และ
สามารถรั บ ซื้ อ ได้ 30-100 กิโ ลกรั ม ต่อ ครั้ ง ผู้ ค้าปลี กในตลาดระดับ บน เช่น ริมปิงซุปเปอร์ มาร์เ กต และ
ท็อปซุปเปอร์มาร์เกต ต้องการเสาวรสหวานที่มีคุณภาพ (เกรด 1-3) ขนาดผลใหญ่ ผิวสวย ไม่มีตาหนิ ไม่เป็น
โรคหรือแมลง ส่วนผู้ค้าส่งสามารถรับซื้อเสาวรสหวานได้ทุกเกรด เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าหลายระดับ และจาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 53 ให้ความสาคัญกับรอยตาหนิและลักษณะผิว
ของเสาวรสหวาน ซึ่งมักประสบปั ญ หาเสาวรสหวานไม่ มี คุ ณภาพ ขนาดผลเล็ ก เป็นโรคหรือแมลงเจาะ
เหี่ยวง่าย และมีผลผลิตไม่สม่าเสมอ ดังนั้น การส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวาน ควรมีการควบคุมการผลิตและ
ผลักดันให้ทุกพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้
สูงขึ้น มีการบริหารจัดการแปลงให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
รวมทั้ง การคัดเลือกและหาพัน ธุ์ เสาวรสหวานที่มีความทนทานต่อโรคและแมลง ควบคู่ ไปกับการส่งเสริม
ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ภาพแสดงการศึกษาระบบการปลูกเสาวรสหวาน

ภาพแสดงการศึกษาวิธีการปลูกเสาวรสหวานในโรงเรือน

ภาพแสดงการศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเสาวรสหวาน

ภาพแสดงการศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน

