โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของเกษตรกรและแนวทางการพัฒนาของ
พื้น ที่ โดยเน้ น กระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของเจ้า หน้ า ที่ใ นพื้ น ที่ และเกษตรกรในการวิเ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา
การกาหนดแนวทางการพัฒนา และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการทดสอบงานวิจัยในพื้นที่เกษตรกร
ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการดาเนินงาน รวมทั้งผลผลิตโครงการวิจัยได้รับการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร
โดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
ในการดาเนินงาน และวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่รวมถึงการกาหนดประเด็นงานวิจัยและแนวทางการดาเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. การทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการผลิตพืชผัก
1.1 การวินิจฉัยการขาดธาตุอาหารพืช ได้เก็บตัวอย่างดินและใบมะเขือเทศในแปลงปลูกมะเขือ
เทศของเกษตรกรบ้านแม่จันหลวง จานวน 4 ราย และเก็บตัวอย่างดินและใบกาแฟในแปลงปลูกกาแฟของ
เกษตรกรบ้านแม่เต๋อ จานวน 5 ราย เพื่อนาไปวิเคราะห์สมบัติดินและสถานธาตุอาหาร โดยมี ผลการวิเคราะห์
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 มาณเหล็ ก อยู่ ใ นระดับ สู ง มาก ปริ มาณแมงกานีส อยู่ใ นระดับ สู ง มาก ปริมาณสั งกะสี อ ยู่ใ นระดั บ
ปานกลาง – สูง ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่า – ต่ามาก และค่าการ
นาไฟฟ้าจาเพาะ อยู่ในระดับที่ปลอดภัย – เฝ้าระวัง ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบมะเขือเทศ อยู่ระหว่างรอผล
การวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ
(2) กาแฟอราบิ ก้ า ดิ น ในแปลงกาแฟที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0 – 30 เซนติ เ มตร พบว่ า ดิ น มี
ความเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) อยู่ใน
ระดั บ สู ง มาก ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ (Available –P) อยู่ ใ นระดั บ ต่ า – ปานกลาง ปริ ม าณ
โพแทสเซียมอยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับต่ามาก ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ในระดับปานกลาง
– ต่า ปริ มาณเหล็ กอยู่ ในระดับ สู งมาก ปริ มาณแมงกานีส อยู่ในระดับสู งมาก ปริมาณสั งกะสี อยู่ในระดับ
ปานกลาง ปริมาณทองแดงอยู่ในระดับปานกลาง – ต่า ปริมาณโบรอนอยู่ในระดับต่า และค่าการนาไฟฟ้า
จาเพาะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ส่วนสถานธาตุอาหารพืชในใบกาแฟระยะเก็บผลผลิต พบว่า ธาตุอาหารส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ ที่เพียงพอสาหรับ การปลู ก กาแฟ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม
แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และโบรอน ธาตุอาหารที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุอาหารที่ต้องเฝ้าระวังว่า
จะขาดในอนาคต ได้แก่ เหล็ก และ กามะถัน ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารของกาแฟได้โดยการพ่นปุ๋ย
ทางใบที่มีส่วนประกอบ ของ แคลเซียม เหล็ก และกามะถัน
1.2 การทดสอบและสาธิตการปลูกพืชตระกูลสลัด ภายใต้สภาพโรงเรื อน พบว่า ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พืชตระกูลสลัดที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีที่สุ ด คือ โอ๊คลีฟเขียว และโอ๊ค
ลีฟแดง และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การปลูกคอส และผักกาดหอมห่อ พืชมีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดี แต่พบโรคใบจุดตากบระบาด ควรแนะนาให้เกษตรกรริดใบที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลงปลูก หาก
พบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมี (ฟังกูราน อมิสตา ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45)

1.3 การทดสอบการปลูกมะเขือเทศภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
มะเขือเทศโทมัสมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีกว่ามะเขือเทศเชอรี่ เนื่องจากมะเขือเทศเชอรี่พบปัญหาติด
ผลน้อย ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อน นอกจากนี้ยังพบโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโทมัส ส่วนแมลงศัตรูพืชที่
พบ ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ และหนอนกระทู้ผัก และในช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์ มะเขือเทศพันธุ์
ท้อทั้ง 4 พันธุ์ มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีมาก โดยเฉพาะพันธุ์ Perfect gold 111 และ Namdhari ที่
ใช้กล้าแบบเปลี่ยนยอด สาหรับมะเขือเทศโทมัสให้ผลผลิตดี แต่ยังพบปัญหาโรคเหี่ยวเขียวระบาดทั้งในกล้า
แบบเปลี่ยนยอด และไม่เปลี่ยนยอด ทาให้มีระยะการเก็บเกี่ยวสั้นกว่ามะเขือเทศพันธุ์ท้อทั้ง 4 พันธุ์
2. การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกาจัดหนอนเจาะลาต้นกาแฟ โดยชีวภัณฑ์ที่สามารถทาให้มีผล
ต่อการตายหนอนเจาะลาต้นกาแฟในระยะตัวเต็มวัยคือเชื้อรา Beauveria sp. อย่า งไรก็ต าม เนื่อ งจากใน
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 โดย มีข้อ แนะนา
สาหรับเกษตรกร คือ หลังจากเกษตรกรได้ทาการตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรกาจัดกิ่งกาแฟออกจากพื้นที่ หรือเผา
ทาลาย เนื่อ งจากในกิ่ง กาแฟอาจมีห นอนเจาะที่ยังสามารถเจริญเติบโตและขยายพัน ธุ์ได้ และควรปรับ
สภาพแปลงกาแฟให้มีร่มเงามากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเหมาะสมของการอยู่อาศัยและเข้าทาลายของหนอน
เจาะลาต้นกาแฟ
3. การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าว โดยการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดียว
ในระบบนาน้าน้อยของเกษตรกร 3 ราย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก มี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เชโก (พันธุ์ข้าวเจ้าไว
แสง) ให้ ผ ลผลิ ตเฉลี่ ย 617 กิ โ ลกรั ม /ไร่ และพันธุ์ก่าเตาะ (พันธุ์ข้าวเหนียวไวแสง) ให้ ผ ลผลิ ตเฉลี่ ย 297
กิโลกรัม/ไร่ (ผลผลิตสูญเสีย 60 % จากการทาลายของหนูและนก)
4. การสารวจ รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นในชุมชน
4.1 ผู้รู้ในท้องถิ่น บ้านแม่เต๋อ จานวน 5 คน มีการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่ง
อาหาร ส่ ว นสมุน ไพร มีการใช้ป ระโยชน์ น้ อยลง ทั้งนี้เนื่องจากมีส ถานพยาบาลภายในชุมชน รวมทั้งไม่ มี
การสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น ทาให้พืชบางชนิดเริ่ม สูญหายไปจากชุมชน
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในชุมชน ชนิดพืช ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในชุมชน ชนิดพืช
114 ชนิด (พืชอาหาร 40 ชนิด พืชสมุนไพร 83 ชนิด และพืชใช้สอย 15 ชนิด)
4.2 การฟื้น ฟูแหล่ งอาหาร สมุนไพรและพืช ท้ องถิ่น หายากในชุ 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) การสนับสนุนการปลูกเพิ่มพูนแหล่ง
อาหารในครัวเรือน พืช 27 ชนิด จานวน 2,762 ต้น เช่น ลิงลาว พญายอ เชียงดา จะค่ าน ผักหวานบ้าน ต้าง
หลวง 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
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านสันติคี รี โดยการรวบรวมพืชอาหารและสมุน ไพร
จ านวน 145 ชนิ ด บริ เ วณแปลงรวบรวมพื ช ท้ อ งถิ่ น บ้ านสั นติ คี รี ในพื้ น ที่ 3.3 ไร่ มี ป ราชญ์ ชุ ม ชน ได้ แ ก่
นายพิสิษฐ์ ขัติกุล และ (4) มีการสารวจความหลากหลายของชนิดพืชบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้าน
สันติคีรี รวมระยะทาง 2.50 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีการปลูกหวายและกล้วยไม้เสริม

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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
เพื่ อ น าไปเพาะเลี้ ย งเพื่ อ ทดสอบสารชี ว ภั ณ ฑ์ ที่
เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ

ค) แปลงปลูกข้าวต้นเดียวในระบบนาน้าน้อย

ง) แปลงรวบรวมพืชท้องถิ่น

ภาพแสดงโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง

