โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
การนาองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักแบบครบวงจรของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ บ ทของพื้น ที่โ ครงการขยายผลโครงการหลวงแต่ล ะแห่ ง เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างอาชีพและเป็ น
ทางเลื อกในการท าการเกษตรให้ กับ เกษตรกรบนพื้น ที่สู ง ดังนั้น การดาเนินงานงานวิจั ยเพื่ อเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผัก มุ่งเน้น กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่
โครงการขยายผลฯ เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้การปลูกผักบนพื้นที่สูงมีรูปแบบการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม
มีแหล่ งจ าหน่ ายผลผลิ ตที่แน่ น อน สามารถลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้ แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิต และการตลาดของ
พืชผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง และปรับปรุง
วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพริกกะเหรี่ยง ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. การทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงน้้าแขว่ง
พบว่า แปลงทดสอบมีรายได้สุทธิ 16,003 บาทต่อพื้นที่ 360 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าแปลงควบคุม 50.21
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีปฏิบัติที่ดีในการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ประกอบด้วย การขุดดินตากแดด ใส่ปูนโดโลไมท์ เพื่อ
ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อช่วยป้องกันและลดการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช
2. การศึกษากระบวนการวางแผนการผลิต – ตลาดพืชผักในพื้นที่โครงการขยายผลฯ น้้าแขว่ง
พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปลูก ตั้งแต่การเลือกชนิดพืช การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว และการสารวจตลาดในพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถปลูกพืชผักส่งให้โรงเรียนในพื้นที่ 5 โรงเรียน
ปริมาณผลผลิตรวม 792 กิโลกรัม รายได้รวม 11,880 บาท ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 151 กิโลกรัม รายได้เฉลี่ย
2,273 บาท/เดือน
3. การทดสอบและสาธิตการปลูกผักภายใต้โรงเรือนขนาด 6 x 24 เมตร ร่วมกับเกษตรกรใน
พื้น ที่ โ ครงการขยายผลฯ คลองลาน (บ้า นอุดมทรั พย์แ ละปางมะนาว) พบว่า เกษตรกรมีการวางแผน
การปลูกผักพืชผัก และใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน รวมไปถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก
ฮอร์โมนไข่ และสารชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคแมลงศัตรูพืช ตามปฏิทินการปลูกพืช ทาให้ผลผลิ ตพืชมีปริมาณ
สม่าเสมอ โดยข้อมูลปริมาณผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ
4. การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพริกกะเหรี่ยง 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
พบในกรรมวิ ธีแ ช่ว่า นน้ า 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แช่ ห างไหลสด 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แช่ ส ารสกั ด D3 20 เปอร์ เซ็นต์
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
ส าหรั บ กรรมวิธีการนึ่ง และลวกน้ าเดือด ไม่พบแมลงศัตรูห ลั งการเก็บเกี่ยว แต่สี ของพริกกะเหรี่ยงไม่ได้
คุณภาพ และในทุกกรรมวิธีที่บรรจุในถุงสุญญากาศ ไม่พบแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว

การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปลูกพืชผักของตนเอง โดยมีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องเหมาะสมหรือลดการใช้สารเคมีเกษตร ทั้งนี้เพื่อลด
รายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแสดงข้อมูลการปลูกพืชผักในโรงเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลฯ คลองลาน (บ้านอุดมทรัพย์
และปางมะนาว) ในเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557
ชื่อหมู่บ้าน

รายชื่อเกษตรกร

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

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

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

รายได้จากการ
จ้าหน่าย (บาท)
1,168
1,780
2,540
1,200
1,200
2,800
150
3,600
4,606
2,540

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

ภาพแสดงการทดสอบและสาธิตการปลูกแตงกวาญี่ปุ่น

ภาพแสดงการทดสอบและสาธิตการปลูกพืชผัก
แบบผสมผสาน

ภาพแสดงการทดสอบและสาธิตการปลูกผัก
ภายใต้โรงเรือน

ภาพแสดงการศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
พริกกะเหรี่ยง

