โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดบนพื้นที่สูง
อาโวกาโดเป็นไม้ผลยืนต้นที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพ โดยพันธุ์ที่ส่งเสริม
คือ พันธุ์ Hass และ Buccaneer มีพื้นที่ปลูกประมาณ 1,100 ไร่ มีปริมาณผลผลิต 160 ตัน แต่ปัจจุบัน
ในงานส่ ง เสริ ม การปลู ก อาโวกาโดของโครงการหลวงพบปั ญ หาเรื่ อ งการผลิ ต ต้ น กล้ า อาโวกาโดส าหรั บ
งานส่งเสริม ทั้งในเรื่องปริมาณต้นกล้าที่ไม่เพียงพอและคุณภาพของต้นกล้า ที่พบอัตราการตายหลังเปลี่ยนยอด
พันธุ์และหลังการปลูกสูงถึงร้ อยละ 30-40 จึงควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิ ตกล้าอาโวกาโด เพื่อให้ได้
ปริมาณต้นกล้าที่มีคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร รวมไปถึงต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
ในการปลูกอาโวกาโดด้วย และการศึกษาการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. การวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าอาโวกาโดและการปลูกอาโวกาโดบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาวิธีการผลิ ตต้นกล้ าและขยายพันธุ์อาโวกาโดที่มีคุณภาพส าหรับงานส่ งเสริม
ด าเนิ น งานที่ ส ถานี เ กษตรหลวงปางดะ การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กอาโวกาโด 5 พั น ธุ์ ได้ แ ก่
Peterson, Buccaneer, Hall, Booth 7 และ Booth 8 เพื่อใช้เป็นต้นตอ พบว่า พันธุ์ Peterson มีเปอร์เซ็นต์
การงอกของเมล็ ด สู ง ที่ สุ ด (83.82 เปอร์ เ ซ็ นต์ ) และมี จานวนวัน ที่ เมล็ ด งอกเฉลี่ ยน้ อ ยที่ สุ ด (25.91 วั น )
เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นตออายุ 3 เดือน พันธุ์ Booth 7 และ Booth 8 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลาต้น 4.76 และ 4.78 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าพันธุ์อื่นและมีคะแนนของระบบรากสูงที่สุด ทาการเปลี่ยนพันธุ์
โดยใช้พันธุ์ Hass พันธุ์ Hall และ Booth 8 เป็นต้นตอมีเปอร์เซ็ นต์การเปลี่ยนยอดสาเร็จมากที่สุ ด
(100 เปอร์เซ็น ต์) รองลงมาคือ Buccaneer และ Booth 7 (85.0 และ 61.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ )
เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้น พันธุ์หลังเปลี่ยนพันธุ์ 4 เดือน การใช้ Booth7 เป็นต้นตอมีความสูง
ของต้นและเส้ นผ่าศูนย์ กลางต้น พันธุ์ เฉลี่ ยมากที่สุ ด (17.01 เซนติเมตร และ 4.14 มิลลิ เมตร ตามล าดับ )
เมล็ ด ที่ มี ข นาดใหญ่ (น้ าหนั ก ระหว่ า ง 50-80 กรั ม ) มี แ นวโน้ ม ให้ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอกที่ สู ง และต้ น พั น ธุ์
มีการเจริญเติบโตดีกว่าเมล็ดที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
1.2 การศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่ม คุณภาพผลผลิตอาโวกาโดพันธุ์ Hass และ
Buccaneer ดาเนินงานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง หนองเขียว และปางอุ๋ง โดยได้เก็บตัวอย่างดิน
ในแปลงเกษตรกรและตัวอย่างใบอาโวกาโดพันธุ์ Hass และ Buccaneer เพื่อวิเคราะห์สภาวะธาตุอาหารของ
พืชและวางแผนการจัดการธาตุอาหารเพื่อทดสอบการให้ปุ๋ยในปี 2559
1.3 การศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในการปลูกอาโวกาโดบนพื้นที่สูง ดาเนินงานที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ทุ่งเริง และหนองหอย ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุน
การปลูกอาโวกาโดของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 10,185.50 บาท โดยเป็น
ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน 3,573 บาทต่อไร่ และต้นทุนไม่เป็นตัวเงิน 6,612.50 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณาผลตอบแทน
เฉลี่ ย ต่อไร่ พบว่า เกษตรกรได้รั บ ผลตอบแทนจากการผลิ ตอาโวกาโดเฉลี่ ย 33,750 บาทต่อไร่ ทาให้
มีผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนการผลิตทั้งหมด 23,564.50 บาทต่อไร่

2. การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอาโวกาโดพันธุ์ Hass และ Baccanear ดาเนินงานใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง โดยเลือกต้นอาโวกาโดพันธุ์ Hass และ Buccaneer พันธุ์ละ 5 ต้น
ติดเครื่องหมายที่ช่อดอกอาโวกาโด 100 ช่อต่อต้น หลังจากดอกบาน 6 เดือน เก็บผลอาโวกาโดทุกสัปดาห์
สัปดาห์ละ 10 ผลต่อพันธุ์ เพื่อตรวจสอบทางกายภาพ (ขนาดผล น้าหนักผล ปริมาตรผล ความถ่วงจาเพาะผล
สีเปลือกผล และน้าหนักแห้งของผลอาโวกาโดในระยะต่างๆ) แต่เนื่องจากในฤดูกาลผลิตนี้ อาโวกาโดออกดอก
ช้า กว่าปกติ ทาให้ อาโวกาโดติดผลและสุ กแก่ช้า คาดว่าจะเก็บผลผลิ ตได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม 2558
ผลผลิตที่สาคัญ
การใช้ อาโวกาโดพัน ธุ์ Booth7 เป็นต้นตอของอาโวกาโดพันธุ์ Hass มีความสู งของต้นและ
เส้นผ่าศูนย์กลางต้น พันธุ์เฉลี่ยมากที่สุด (17.01 เซนติเมตร และ 4.14 มิลลิเมตร ตามลาดับ ) โดยเมล็ดที่มี
ขนาดใหญ่ (น้าหนักระหว่าง 50-80 กรัม) มีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงและต้นพันธุ์มีการเจริญเติบโต
ดีกว่าเมล็ดที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สามารถนาผลการวิจัยไป
ใช้ในการผลิตต้นกล้าพันธุ์อาโวกาโดสาหรับงานส่งเสริมได้

ภาพการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ Hass บนต้นพันธุ์ Booth 7

