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โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา
ต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร
นางรุ่งทิวา ดารักษ์1/ นางเกษตริน ฝุายอุประ1/ นายรณชาติ ประทวน1/ นายธนกฤต หงส์วัชรเดชา 1/
นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ2/ สมบัติ ตงเต๊า2/ ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์1/
---------------------------------บทคัดย่อ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านปุาคา
จัดตั้งโครงการตามพระราชดาริ โดย วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชีนีนาถ ได้มีหนังสือถึงกองทัพภาค 3 ความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มี
พระราชดาริให้ดาเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริบ้านป่าคา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ความรู้โดยมุง่ ส่งเสริมด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาและหมู่บ้านบริวาร” สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชดาริบ้านปุาคา ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา ณ บ้านปุาคา
หมู่ที่ 8 ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์
ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชาวไทยภูเขา และให้เกษตรกรเข้าใจในหลักการปลูกพืช
ต่างๆแบบยั่งยืนและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองแนวพระราชดาริ
ในการพัฒนาประเทศช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปุาต้นน้า การดาเนินงาน
มุ่งเน้นให้ความสาคัญในการปลูกพืชแบบผสมผสาน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และขยายผลในพื้นที่
เกษตรกรซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เกษตรกร โดยเน้นพันธุ์ที่ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิชาการเกษตร และมี
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถปลูกเป็นอาชีพหลักพร้อมกับการฟื้นคืนสภาพปุา และสภาพแวดล้อมบนที่
สูงได้ และได้ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟอาราบิก้า อโวคาโด้ และพืชผัก ไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยได้ดาเนินงานตาม
แผนมี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1)การวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่ 2)การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต3)แปลง
ต้นแบบและ 4)แปลงขยายผล ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยการจัดฝึกอบรม มาตั้งแต่ปี 2553-2560
ทั้งหมด 8 รุ่น มีเกษตรกรผ่านการอบรมทั้งหมด 210 ราย การฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตและการแปร
รูปกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร และการเกษตรแบบผสมผสาน มีแปลงขยายผล จานวน 3 แปลง เกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรักและหวงแหนในพื้นที่ปุาต้นน้าร่วมกัน ซึ่งเป็นพลังสาคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
พัฒนาปุาต้นน้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ คนอยู่ร่วมกับปุาและใช้ประโยชน์จากปุาได้อย่างสมบูรณ์ และเห็นเป็น
รูปธรรม
1/
2/

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
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ค้าน้า
ก่อนการมีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านปุาคา เกิดกรณีขัดแย้งในพื้นที่รอบ
เขตอุทยาน พื้นที่ปุาในเขตอุทยานถูกบุกรุกโดยชาวไทยภูเขาเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อนาพื้นที่ไปทาการเกษตรและอยู่
อาศัย และมีการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในปริมาณมากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้า โครงการ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านปุาคา ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ความรู้ ส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากได้ดาเนินงานภายใต้กิจกรรมหลักตามแผนงานโครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านปุาคา ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยได้รับมอบหมายให้ดาเนินการฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการฯ มีความรู้ด้านการผลิตพืช ที่เหมาะสม และเพียงพอ
ต่อการบริโภค เพิ่มรายได้ และหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางปุา เริ่มจากการสนับสนุนกล้าไม้ผล เช่น อโวกาโด กล้า
กาแฟอาราบิก้า มะคาเดียเมียนัท เพื่อทดลองปลูกในพื้นที่โครงการ ต่อมาได้เนินการภายใต้กิจกรรม จานวน 3
กิจกรรม คือ กิจกรรมการปลูกไม้ผลที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง การสร้างแปลงสาธิตและแปลงต้นแบบการปลูกพืช
ผสมผสาน และกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผล
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ปุาต้นน้าอุดม
สมบูรณ์
เป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้าให้คงอยู่
และเป็นต้นน้าของประเทศที่มี
ความสาคัญต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมกับหาแนวทางให้เกษตรกรมีอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างความตระหนักใน
การรักษาปุาโดยให้คนกับปุาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เกษตรกรในพื้นที่ไม่ทิ้งถิ่นฐานไปทางานที่อื่น
ความเป็นมา
บ้านปุาคาหรือบ้านผู้ใหญ่ยี
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่บรรพชนชาวม้งได้พาลูกหลานมาตั้งรกราก โดยชื่อ
หมู่บ้านเดิมนี้เป็นชื่อของผู้นาชาวม้ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตามใบแต่งตั้ง (สน.๑๓) เลขที่ ๑๐/
๒๔๘๓ หมายตราตั้งลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยหลวงปริวรรต วรวิจิตร ข้าหลวงประจาจังหวัด
กาแพงเพชร บ้านปุาคา ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เมื่ออดีตเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มี
ปัญหา เป็นหมู่บ้านที่มีเส้นทางเข้า-ออกทางเดียว ทาให้การเข้าถึงด้านการศึกษาหรือการประกอบอาชีพมีทางเลือก
น้อย การขนส่งหรือการนาพืชผลทางการเกษตรออกไปจาหน่ายยังตลาดเพื่อให้มีรายได้เป็น ไปได้ยากลาบาก
ขณะที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการหมุนเวียนใช้พื้นที่ ประมาณ 3-4 ปี
ก็จะกลับมาทาในพื้นที่เดิมอีกครั้ง เมื่อมีความต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการบุกรุกถากถางพื้นที่ทาการเกษตรจึง
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของราษฎรชาวเขา และในพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐานอยู่ ถึง 5 เผ่าได้แก่ ม้ง เย้า
กะเหรี่ยง มูเซอ และลีซอ เมื่อความทราบถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้หาทางแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ โดย วันที่ 31
ตุลาคม 2551 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ ได้มีหนังสือถึงกองทัพภาค 3
ความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดาริให้ดาเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดาริบ้านป่าคา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ให้กับราษฎรชาว
ไทยภูเขาและหมู่บ้านบริวาร” สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริบ้านปุาคา ได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา ณ บ้านปุาคา หมู่ที่ 8 ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงวิธีการในการทาการเกษตรแบบไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
และได้เข้าถึง
วิทยาการด้านการเพาะปลูกที่ไม่ต้องเปิดพื้นที่ใหม่สามารถให้ผลผลิตสูงและตรงตามความต้องการของตลาด ให้
คนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างมีความสุข และเกื้อกูลกันอย่างแท้จริง จากบูรณาการความร่วมมือทั้งจากหน่วย
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ราชการ และราษฎร ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ภูมิประเทศเป็นภูเขา
ซับซ้อน สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,439 เมตร เป็นปุาดงดิบผสมปุาเบญจพรรณที่มีความสมบูรณ์ เป็นต้นน้า
ของลาธารและคลองหลายสาย เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทรแล้วไหลลงสู่แม่น้าปิง
ที่จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่จัดตั้งสถานี 1,340 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 16,208 ไร่ อยู่ในพื้นที่ที่
มีแหล่งต้นน้าลาธารเป็นที่ลุ่มน้าชั้นดี (1A)
ปัญหาสาคัญของพื้นที่บ้านปุาคา คือ เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้ปีละครั้ง ดาเนินการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับแนวทางดังกล่าว ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ จะใช้
แนวทางการผลิตแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
ภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรมเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อ
พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เกษตรกรเข้าใจในหลักการปลูกพืชต่างๆแบบยั่งยืนและวิธีการปฏิบัติ
ที่ถกู ต้องตามหลัก วิชาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เข้าไปให้องค์ความรู้ในเรื่องของการปลูก การดูแลรักษา
ต่างๆ การจัดการภายในสวนกาแฟ การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูป ตามเทคโนโลยี
ของกรมวิชาการเกษตรสู่แปลงเกษตรกรในพื้นที่ โดยการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งยังได้จัดทาแปลงเรียนรู้ภายในพื้นที่โครงการ และแปลงขยายผลในพื้นที่ราษฎร เน้นให้
ความสาคัญในการปลูกกาแฟอาราบิก้า ซึ่งเป็นพืชสามารถปลูกเป็นพืชแซมปุาโดยไม่ต้องตัดไม้ทาลายปุา ตลอดจน
พืชผักต่างๆเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างยั่งยืน
กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่งของไทย กาแฟอาราบิก้ามีแหล่งปลูกที่สาคัญอยู่ในภาคเหนือ
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ตาก ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปที่
เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีความต้องการในการบริโภคกาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้น ทาให้มีการนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย
และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยจะต้องเปิดตลาด
ให้นาเข้ากาแฟเสรี โดยลดภาษีนาเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟสาเร็จรูปเหลือร้อยละ 5 และร้อยละ 0 ตามลาดับ ซึ่ง
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในประเทศ
ผู้ประกอบการแปรรูปกาแฟไทยอาจจะนาเข้าเมล็ด
กาแฟและกาแฟสาเร็จรูปจากต่างประเทศ แทนการรับซื้อในประเทศ ประเทศคู่แข่งในการผลิตกาแฟของไทย
ได้แก่ ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งสามารถผลิตกาแฟที่ให้ผลผลิตสูงกว่าและต้นทุนการผลิตต่ากว่า การ
ผลิตกาแฟของไทยจึงไม่สามารถแข่งขันกับเวียดนามได้
และเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าประสบ
ปัญหาจานวนพันธุ์มีให้เลือกไม่มาก สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทาให้โรคและแมลงมีความหลากหลายและรุนแรง
มากขึ้นทุกปี ได้แก่ โรคราสนิม โรคแอนแทรกโนส และโรคใบรู เป็นต้น อีกทั้งเกษตรกรไม่มีการนาเทคโนโลยีการ
ตัดฟื้นต้น การเขตกรรม การจัดการโรคแมลงไปใช้ รวมการใช้เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้อง ทา
ให้เมล็ดกาแฟบางส่วนมีคุณภาพต่า ดังนั้นหากมีการนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น กาแฟอาราบิก้า ชื่อสามัญ
Arabica coffee (Coffea Arabica L.) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Rubiaceae ต้องปลูกภายใต้สภาพร่มเงาโดยใช้ไม้โต
เร็ว ได้แก่ พันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรมวิชาการเกษตร คือ สายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963-1328 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาอนุมัติเป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ เชียงใหม่ 80 โดยมี
ลักษณะเด่นคือ มีความต้านทานโรคราสนิมสูง มีลักษณะต้นเตี้ย ข้อสั้น ผลผลิตสูงสม่าเสมอ ทั้งยังให้ผลผลิตเมล็ด
กาแฟดิบ (green bean หรือ coffee bean) เฉลี่ย 5 ปี 215 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์ Caturra, Bourbon และ
Typica ที่เกษตรกรปลูกทั่วไปให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 90-120 กิโลกรัม/ไร่ ให้ปริมาณสารกาแฟเกรด เอ เฉลี่ย 5 ปี
81.3-87.3% และมีคุณภาพการชิม (cup quality taste) อยู่ระดับ 6.5-7.0 คะแนน (จาก 10 คะแนน) สภาพ
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พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกคือ เขตภาคเหนือบนพื้นที่สูงจากระดับน้าทะเล 700 เมตรขึ้นไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 1825 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนไม่ต่ากว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ข้อจากัดของพันธุ์คือ ต้องปลูกภายใต้สภาพร่ม
เงา ปุาธรรมชาติ หรือระหว่างแถวไม้ผล เช่น มะคาเดเมีย บ๊วย ลิ้นจี่ เนื่องจากไม่ทนต่อสภาวะอากาศร้อนแห้ง
(มานพ, 2557) ระยะปลูกกาแฟ ระยะ 2x2 เมตร (400 ต้น/ไร่) หรือ 1.5x2 เมตร (533 ต้น/ไร่) หรือ 1.5x1.5
เมตร (711 ต้น/ไร่) กาแฟเริ่มให้ผลผลิตหลังปลูก 3 ปี กาแฟอาราบิกาเก็บเกี่ยวผลเมื่ออายุ 6-9 เดือน หลังจาก
ออกดอก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น การเก็บเกี่ยวผลที่สุก 90 - 100 % คือ เมื่อผลมีสีแดงเกือบทั้งผล หรือ
ทั่วทั้งผล หรือผลมีสีเหลืองเกือบทั้งผลหรือทั่วทั้งผล (บางสายพันธุ์ผลจะสุกเป็นสีเหลือง) การทดสอบผลสุกพร้อม
ที่จะเก็บเกี่ยว โดยการปลิดผลกาแฟแล้วใช้นิ้วบีบผล ถ้าผลสุกเปลือกจะแตกง่ายและเมล็ดกาแฟจะโผล่ออกมา
การเก็บผลควรพิจารณาการสุกของผลบนแต่ละกิ่งที่ให้ผลในแต่ละต้น ว่ามีผลสุกมากกว่าร้อยละ 50 ในการเก็บ
ผลผลิตครั้งแรก ปกติการเก็บผลกาแฟจะต้องใช้เวลาเก็บประมาณ 2 - 4 ครั้ง
โรคและแมลงศัตรูกาแฟ
โรคกาแฟ
1.โรคราสนิม (Coffee leaf rust) เกิดจากเชื้อรา Helmileia vastatrix ทาลายกาแฟระยะต้นกล้าและ
ต้นโต บริเวณใบ เกิดจุดสีเหลืองเล็กๆ ด้านใต้ของใบ ด้านบนของใบตรงข้ามกับจุดที่เป็นโรคจะแห้งมีสีน้าตาล ใบ
จะร่วง ต้นโกร๋น กิ่งแห้ง หากรุนแรงใบจะร่วงเกือบหมดต้น ปูองกันกาจัด สารปูองกันกาจัดเชื้อราเช่น คูปราวิท
ออกซิคาร์ออกซิน และโปรพิโคนาโซล
2.โรคเน่าด้า (black rot) เกิดจากเชื้อรา Koleroga noxia ทาลายกาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาทึบ บริเวณใบ กิ่ง
ผล ใบจะเน่ามีสีดา แล้วลามไปกิ่งและผล ผลสีเขียวจะกลายเป็นสีดาและร่วง การเน่าของใบจะลามสู่ตรงกลาง
ของพุ่มปูองกันกาจัด ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกและเผาไฟ ตัดแต่งกิ่งให้กลางพุ่มโปร่ง สารปูองกันกาจัด พวก
สารประกอบทองแดง
3.โรคเน่าคอดิน (Collar rot , damping off) เกิดจาก เชื้อรา Rhizocyonia solani ทาลายกาแฟระยะ
ต้นกล้า อายุ 1-3 เดือน ในแปลงที่ระบายน้าไม่ดี ไม่มีการเปลี่ยนวัสดุเพาะใหม่ หลังคาเรือนเพาะชาทึบ ปริมาณ
ของกล้าที่งอกหน้าแน่น สภาพอากาศที่มีความชื้นสูงสลับกับร้อน ระยะแรก เมล็ดก่อนงอกเน่า เพราะเชื้อราใน
ดินทาลาย ระยะที่สอง กล้าที่งอกจากเมล็ดที่เน่า มีแผลสีน้าตาล ต่อมาจะเน่า กลายเป็นสีดา ในที่สุดกล้าเหี่ยว
และตาย ปูองกันกาจัดโดย ใช้วัสดุเพาะใหม่ มีการระบายน้าดี ถอนและเผากล้าที่เป็นโรค สารปูองกันกาจัดเชื้อรา
เช่น แมนโคเซป
4. โรคใบจุดตากบ (Brown eye spot) เกิดจาก เชื้อรา Cercospora coffeeicola ทาลายกาแฟมาก
ที่สุดในฤดูแล้ง บริเวณใบ และผล ใบมีจุดกลมขนาด 3-15 มม. สีน้าตาลและสีเทา จนเกิดสีขาวรอบด้วยวงสี
เหลือง ตรงกลางแผลมีจุดเล็กๆ สีดา ทาให้ผลเน่ามีสีดา เหี่ยวย่น ผลร่วงก่อนสุกในบางครั้ง ปูองกันกาจัด แปลงที่
ปลูกควรมีร่มเงา และให้ปุ๋ยไนโตรเจน อย่างเพียงพอ สารปูองกันกาจัด พวกสารประกอบทองแดง
5. โรคราด้า (Sooty mould) เกิดจาก เชื้อรา Capnodium spp. ทาลายกาแฟบริเวณ กิ่ง ผล อาการ
ผงเขม่าสีดาของเชื้อราที่กิ่ง ใบ ผล ปูองกันกาจัดโดย ควบคุมแมลงปากดูด และมดที่เป็นพาหะนาโรค
6. โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) เกิดจาก เชื้อรา Colletotrichum coffeanum Noack. ใบ เกิด
จุดกลมสีน้าตาลแล้วขยายใหญ่ขึ้นผลเป็นจุดสีน้าตาลเข้มด้านใดด้านหนึ่งของผลแล้วขยายใหญ่
ไม่มีรูปร่างที่
แน่นอน ตรงกลางแผลจะยุบลงกิ่ง ข้อ ปล้อง และใบร่วงที่เหลือง กิ่งจะเหี่ยว และแห้ง ปูองกันกาจัด ตัดแต่งกิ่ง
ที่เป็นโรคและเผา ระบาดรุนแรงพ่นด้วยสารปูองกันกาจัด เชื้อราแมนโคเซป หรือสารที่มีทองแดง เป็น
ส่วนประกอบ
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7. โรครากเน่าแห้ง (Fusarium root disease) เกิดจาก เชื้อรา Fusarium spp. ทาลายกาแฟที่ปลูก
ในสภาพพื้นที่อุณหภูมิแตกต่างกันมาก ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ อาการ ใบเหลือง เหี่ยว และร่วง กิ่งที่อยู่
เหนือดินแห้งตาย รากเน่าและแห้งตาย ปูองกันกาจัดโดย ถอนต้นที่เป็นโรคเผาไฟ อาการรุนแรงในสภาพการ
ปลูกการแจ้ง ควรปลูกไม้บังร่ม ลาใส่ปูนขาวลงในดิน กรณี pH ของดินต่ากว่า 5.5
แมลงศัตรูกาแฟ
1. มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer) ความเสียหายที่รุนแรงจะเกิดกับเนื้อเยี่อผล ทาให้เป็นรู
พรุนอยู่ภายในเมล็ด ผลอ่อนจะถูกมอดเพศเมียเจาะเข้าไปกินเป็นอาหารทาให้ผลร่วงก่อนกาหนด
การปูองกันกาจัด เก็บผลผลิตในระยะเวลาที่ถูกต้อง นาผลสุกหรือผลแห้งที่ติดค้างอยู่บนต้น ไปเผาทาลายทิ้ง
ปูองกันการอาศัยอยู่ข้ามฤดูของมอด รักษาระดับความสูงของต้นระยะ 1.8-2 ม. ตัดแต่งกิ่งและทรงต้นเพื่อช่วยให้
ต้นโปร่ง เก็บเกี่ยวง่าย
2. หนอนเจาะล้าต้นกาแฟสีแดง (Red stem borer) หนอนกัดเจาะเข้าไปในกิ่งและลาต้น ทาให้ยอด
แห้งกิ่งหักตรงบริเวณที่เจาะ เมทื่อลมพัดทาให้ต้นหรือกิ่งหักโค่น หากเป็นต้นขนาดเล็กอาจตายได้
การปูองกันกาจัด รักษาแปลงปลูกให้สะอาด ทาลายวัชพืชรอบบริเวณสวน ถ้าะบาดสูงใช้สารเคมีฆ่าแมลง เฟนิ
โตรไธออน ทาบริเวณลาต้น หรือฉีดพ่น
3. หนอนกัดเปลือกและเจาะล้าต้นกาแฟ (White stem norer) ส่วนใหญ่ทาลายต้นที่ปลูกกลางแจ้ง ที่
ต้นที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ทาให้ใบเหลือง เหี่ยวและยืนต้นตายในที่สุด พบร่องรอยการควั่นของหนอนเจาะลา
ต้นกาแฟตั้งแต่บริเวณโคนต้นขึ้นมาจนถึงกึ่งกลางลาต้น
การปูองกันกาจัด พ่นสารแมลงเฟนิโตรไธออนซูมิไธออน 50% EC 40 ม.ล./น้า 20 ลิตร ในเดือน พ.ค–ก.ค
และ พ.ย–ม.ค
4. มอดเจาะกิ่งกาแฟ (Twig borer)ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กกว่าหัวเข็มหมุด เจาะเข้าไปในกิ่ง
ทาลายจนเกิดเป็นโพรง และเจริญเติบโตอยู่ภายใน ทาให้ต้นอ่อนแอ กิ่งจะเริ่มแห้งตาย ทาให้เชื้อโรคเข้าทาลายใน
ระยะต่อมา
การปูองกันกาจัด ตัดแต่งกิ่งที่ถูกทาลาย นาไปเผาทิ้ง บารุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรงเพื่อลดการทาลายของแมลง
5. เพลี้ยหอยเขียว (Green scale) เป็นแมลงปากดูด ทาลายยอดอ่อน ผลอ่อน ลาใบอ่อน ทาให้ยอด
และใบหงิกงอผิดรูปร่าง ใบร่วง ต้นชะงักการเจริญเติบโต
การปูองกันกาจัด ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่น คาร์โบซัลเฟน โมโนโครโทฟอส หรือปิโตรเลียมออย
6. เพลี้ยอ่อน (Black aphid) เป็นแมลงปากดูด ทาลายบริเวณยอด และใบอ่อน ทาให้ยอดและใบหงิกงอ
ต้นชะงักการเจริญเติบโต และมีการถ่ายมูล ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเชื้อราดา
การปูองกันกาจัด ใช้สารเคมีปูองกันกาจัดแมลงพวกสารสกัดสะเดา
อาโวกาโด (Avocado: Persea Americana Mill) อยู่ในวงศ์ Lauraceae ผลผลิตอาโวกาโดทั่วโลก
ปัจจุบันมีอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านตัน ในพื้นที่ปลูกประมาณ 340,000 เฮกตาร์ มีถิ่นกาเนิดในทวีปอเมริกากลางทาง
ตอนใต้ของเม็กซิโกถึงภาคกลางของเปรู กัวเตมาลา และหมู่เกาะเวสท์อินดิส ปลูกแพร่หลายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435
เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลาง ทนทานต่อโรคและแมลง ที่ถึงแม้ว่าต้นจะโดนทาลายก็สามารถงอกใหม่หรือปลูก
ทดแทนใหม่ได้เพราะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเร็ว มีความหลากหลายของพันธุ์ ฤดูกาลให้ผลผลิตจึงกระจาย
ครอบคลุมเกือบตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ยกเว้นทะเลทราย ติดผลดก ผลสุกมีคุณค่าทางอาหารที่
อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่เป็นประโยชน์สาหรับร่างกาย หรือใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสาอางต่าง ๆ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและตลาดยังมีความต้องการสูง ในไทยปลูกกันมานาน
กว่า 80 ปี กรมวิชาการเกษตรได้ทาการปลูกทดลองในปี พ.ศ. 2498 และเริ่มดาเนินการวิจัยอย่างจริงจังในปี
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2528 และสิ้นสุดในปี 2541 ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มมีการปลูกในปี พ.ศ. 2507 และเริ่มดาเนินการ
วิจัยในปี 2518 จนถึงปัจจุบันและได้ต่อยอดงานวิจัยสู่มูลนิธิโครงการหลวง ต่อมาได้มีการปลูกกระจายทั่วไป ได้แก่
ที่จังหวัด ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ จันทบุรี ระยอง น่าน เชียงใหม่ เชียงราย และ สงขลา จากข้อมูล
การนาเข้าผลผลิตสดอาโวกาโดเพื่อการบริโภค ปี 2552 มีปริมาณนาเข้า 180,453 กิโลกรัม มูลค่า 73,829,162
บาท ในปี 2555 มีปริมาณนาเข้าเพิ่มขึ้น 529,671 กิโลกรัม มูลค่า 88,967,399 บาท ซึ่งนาเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ อังกฤษ และมาเลเซีย สาหรับปริมาณส่งออก
มีการส่งออกในปี 2552 มีปริมาณส่งออก 2,390 กิโลกรัม มูลค่า 163,530 บาท ปี 2555 มีปริมาณส่งออก 2,081
กิโลกรัม มูลค่า 135,724 บาท ซึ่งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุน สิงคโปร์ เยอรมัน พม่า มาเลเซีย รัสเซีย และมัลดิฟ
พบว่า ประเทศไทยขาดดุลการค้า แสดงว่าในปัจจุบันอาโวกาโดเป็นพืชที่ตลาดต้องการ แต่มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาด
ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้ามากขึ้น แต่ประสบปัญหาทั้งเรื่องของพันธุ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการ
ปลูกอาโวกาโดของเกษตรกรเริ่มจากการเก็บเมล็ดปลูกรุ่นต่อรุ่น ซึ่งได้ทั้งต้นที่มีลักษณะดีและไม่ดี ผลผลิตที่ได้ไม่
แน่นอน ขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นพันธุ์ ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมที่ให้ผลผลิตและคุณภาพแตกต่างกัน
บางพันธุ์มีลักษณะดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการได้
เพราะประสบปัญหาด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต เช่น การจัดการดิน-ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มที่
เหมาะสมสาหรับประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาพัฒนาพันธุ์และหาเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดจึงเป็นแนวทางวิจัย
เพื่อให้เกษตรกรผลิตอาโวกาโดคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด ทาให้สะดวกในการปฏิบัติงานและลด
ต้นทุนการผลิต
ทาให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เพื่อเตรียมการรองรับในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาโวกาโดในประเทศไทย ปลูกมานานกว่า 80 ปี ปลูกครั้งแรกที่จังหวัดน่านจากการนาเข้ามาของ
มิชชันนารีชาวอเมริกัน ต้นเดิมได้ตาย คงเหลือแต่ต้นที่ปลูกจากเมล็ดไม่ทราบชื่อพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2507 ดร.
อัญเชิญ ชมภูโพธิ์ หัวหน้าสถานีฝึกนิสิตเกษตรปากช่อง ได้นาพันธุ์อาโวกาโดมาปลูกเพื่อการศึกษา จานวน 14
พันธุ์คือ บูท 7 บูท 8 แคทาลีนา โชเควท ฟุค ฮอลล์ แฮส ลูลา มอนโร เนเดียร์ ปีเตอร์สัน ซิมเมอร์ เทเลอร์
และพันธุ์วอลดิน (รักเกียรติ, 2552) พ.ศ. 2508 ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยฮาวาย ได้นาพันธุ์มาปลูกอีก 4 พันธุ์ ได้แก่ คาโน่ รูเฮิลร์ กัมปง และมองค์ ปลูกที่สถานีฝึกนิสิตเกษตร
ปากช่อง (สถานีวิจัยปากช่อง) อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้มีผู้นาพันธุ์มาจากแหล่งต่าง ๆ เข้ามา
ปลูกในหลายท้องถิ่น เช่น จันทบุรี เชียงใหม่ ลาพูน เป็นต้น พ.ศ. 2526 รองศาสตราจารย์ฉลองชัย แบบประเสริฐ
หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นาต้นอาโวกาโดพันธุ์ดีและต้นตออาโวกาโดไปส่งที่สถานี
เกษตรหลวงทุ่งเริง โครงการหลวงอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ปลูก และได้ผลิตต้นอาโวกาโดพันธุ์ดีจาหน่ายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่
กาญจนบุรี ราชบุรี บุรีรัมย์ ขอนแก่น และอุดรธานี จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อาโวกาโดสามารถปลูกได้ดีใน
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (รักเกียรติ, 2552) ที่อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการปลูกอาโวกาโดมา
นานกว่ายี่สิบปี จากเมล็ดที่นามาจากศูนย์วิจัยพืชสวนดอยมูเซอ จังหวัดตาก กระจายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ด
ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ในฤดูให้ผลผลิตเกษตรกรจาหน่ายได้ในราคา
กิโลกรัมละ 15-40 บาท เนือ่ งจากเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีแนวโน้มทางการตลาดดี โตเร็ว ไม่ผลัด
ใบ ให้ใบเขียวตลอดทั้งปี ติดผลดก อายุยืนเหมาะสาหรับปลูกทดแทนปุา จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายการ
ปลูกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามการปลูกอาโวกาโดของเกษตรกรยังประสบปัญหาหลายอย่าง ตั้งแต่พันธุ์ปลูกที่มีอยู่
น้อย ผลไม่ได้คุณภาพส่วนมากผลที่ได้ต้นที่ปลูกจากต้นเพาะเมล็ดมีหลากหลายรูปทรงทั้งเป็นที่ต้องการและไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาด การให้ผลผลิตไม่สม่าเสมอ ขาดความรู้ในการจัดการระบบการปลูก โรค แมลง ผลผลิต การ
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เก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การขนส่ง เมื่อพิจารณาถึงสายพันธุ์ที่มีความหลากหลาย สามารถเจริญเติบโตได้เกือบ
ทุกสภาพ ฤดูกาลให้ผลผลิตแต่ละพันธุ์แตกต่างกัน ถ้ามีการปรับปรุงพันธุ์พร้อม ๆ ไปกับการจัดการเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสม การผลิตอาโวกาโดคุณภาพในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประสบผลสาเร็จสูง ที่จะสามารถพัฒนา
เป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สาคัญในอนาคต
อาโวกาโดเจริญเติบโตดีในดินร่วนปนทรายที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง หน้าดินลึก การระบายน้าดี น้าไม่ท่วมขัง ค่า pH ระหว่าง 6-7 การปลูกคานึงถึงลักษณะประจาพันธุ์
และลักษณะของดินเป็นสาคัญ ระยะปลูกที่นิยม 8×8 และ 10×10 เมตร หรือปลูกในระยะชิด 3-4 เมตร ขนาด
หลุมปลูก 70×70×70 เซนติเมตร รองก้นหลุมก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก คลุมโคนต้นด้วยฟางหรือหญ้า
แห้งเพื่อปูองกันความชื้นและควบคุมวัชพืช
อาโวกาโดปลูกใหม่ต้องการน้ามากซึ่งในฤดูฝนมีน้าเพียงพอในการ
เจริญเติบโต แต่ในฤดูหนาวและฤดูร้อนควรให้น้าโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ระบบพ่นฝอย ระบบน้าหยด และอื่น ๆ การใส่
ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยคอกปีละ 1.5 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ครั้ง พร้อมปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 2ครั้งต่อปี ให้เดือนพฤษภาคม
และเดือนตุลาคม เมื่อต้นอายุได้ 1- 3 ปี ใส่ปุ๋ยเคมี 2 กิโลกรัมต่อปี อายุ 4 ปี ขึ้นไป ใส่ 4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
(จิตอาภา, 2551)
วนเกษตร เป็นเกษตรกรรมที่นาเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบปุา ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางใน
การทาการเกษตร ให้ความสาคัญเป็นอย่างสูงกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็นองค์ประกอบ
หลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ต้องการแสงแดดมาก หรือได้อาศัยร่มเงา และความชื้นจากการ
ที่มีพืชชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองค์ประกอบการผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย
ระบบวนเกษตร หมายถึง การทาการเกษตรในพื้นที่ปุา เช่น การปลูกพืชเกษตรแซมในพื้นที่ปุาธรรมชาติ
การนาสัตว์ไปเลี้ยงในปุา การเก็บผลผลิตจากปุามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการใช้พื้นที่ปุาทาการเพาะปลูกใน
บางช่วงเวลาสลับกับการปล่อยให้ฟื้นคืนสภาพกลับไปเป็นปุา รวมถึงการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบ
ระบบนิเวศปุาธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุม และมีความชุ่มชื้นสูง
การเกษตรรูปแบบนี้ส่วนใหญ่พบในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ปุาธรรมชาติ
เกษตรกรจะทาการผลิตโดยไม่ให้
กระทบต่อพื้นที่ปุาเดิมเช่นไม่โค่นไม้ปุาหรือนาผลผลิตมาจากปุามาใช้ประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
การอนุรักษ์ปุาต้นน้า ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ไม่ถูกบุกรุกทาลาย การทาการเกษตรที่สามารถทาร่วมกับ
ปุา ไม่ต้องตัดไม้ทาลายปุา ปลูกพืชแซมในปุาธรรมชาติ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ปุาเดิม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรในพื้นที่ต้นน้าให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้ อยู่ในพื้นที่ ไม่ทิ้งถิ่นฐาน ตามพระราช
เสาวนีย์ และสามารถขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่เปูาหมาย เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสม
อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ทากินของตนเอง
2. เพื่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งอาหารในพื้นที่ พึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
3. ปรับการปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
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เป้าหมาย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโครงการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในบริเวณเขตพื้นที่
การดาเนินการวางแผนจัดการ การแก้ไขปัญหา ในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการทา
กิจกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของระบบนิเวศ รวมทั้งการพัฒนากลุ่มอาชีพเสริมให้ดาเนินกิจกรรมใน
รู ป แบบธุ ร กิ จ ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประชาชนมี ค วามเข้ า ใจ มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ต้ น น้ าและฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมเพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่มีการบุกรุกปุา
ขอบเขตของโครงการ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านปุาคา
ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการร่วมมือกันในการทางานวิจัยระหว่างศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตาก สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานโครงการพิเศษ
ดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่นทหาร และกรมปุาไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้นเพื่อให้เกษตรกรนาเทคโนโลยีและผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ใน
การผลิตพืชที่มีความเหมาะสมกับทางด้านเกษตรศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นที่
โครงการสถานีการเกษตรที่สูงบ้านป่าคา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่
เจ้าหน้าที่
ศวพ.ตาก
กรมวิชาการเกษตร

แปลงต้นแบบ

แปลงขยายผล

เกษตรกรในพื้นที่
ต.โปุงน้าร้อน
อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร

- ส่วนราชการต่างๆใน
พื้นที่ จ.กาแพงเพชร

- เกษตรกรสามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ในพืน้ ที่ของตนเองได้
- สามารถช่วยปรับระบบปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน ช่วย
อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพปุาต้นน้าให้มีความอุดมสมบูรณ์
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการมีหลายหน่วยงาน คณะทางานด้านการพัฒนาสถานีฯ ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กรมพัฒนาที่ดิน
5. กรมชลประทาน
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. กรมประชาสัมพันธ์
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
9. กระทรวงมหาดไทย
10. ชุดประสานงานและคุ้มครอง กรมทหารราบที่ 14

หน้าที่
1.กาหนดแนวทางเปูาหมายการพัฒนาสถานี
พัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ
2. บูรณาการและจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาสถานีเกษตรที่สูงประจาปี
และนาไปสู่การปฏิบัติ
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการดาเนินงาน
4. ดาเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทางานด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร
2. กรมการข้าว
3. กระทรวงสาธารณสุข
4. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. กระทรวงศึกษาธิการ
6. กระทรวงมหาดไทย
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กรมปศุสัตว์
9. กรมประมง
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. กระทรวงศึกษาธิการ
12. กรมทางหลวงชนบท
13. กระทรวงพลังงาน
14. กรมส่งเสริมสหกรณ์
15. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. กรมพัฒนาที่ดิน
17. องค์การบริหารส่วนตาบล
18. ชุดประสานงานและคุ้มครอง กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดตาก
19. นักเกษตรในพระองค์ฯ

หน้าที่
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและกาหนด
แนวทาง เปูาหมายการพัฒนาพื้นที่และ
ชุมชน โดยมุ่งการส่งเสริมอาชีพ การจัด
ระเบียบชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่เปูาหมายใน
โครงการฯ
2. บูรณาการและจัดทาแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาพื้นที่และชุมชนประจาปีและนาไปสู่
การปฏิบัติ
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินงาน
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขั้นตอนและวิธีด้าเนินการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมดังนี้
1. การวิเคราะห์พื้นที่
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
3. แปลงเรียนรู้
4. แปลงขยายผล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์พื้นที่
ทาการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ สภาพความเป็นอยู่ การคมนาคมสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นปัญหา และความต้องการของเกษตรกร เพื่อนามากาหนดกิจกรรมในการดาเนินงาน
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลจากการวิเคราะห์พื้นที่ได้กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
“การปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เน้นกิจกรรมการปลูกกาแฟเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว “เทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม” ปลูกร่วมกับปุาเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
สามารถอยู่กับปุาได้
ปี 2556-2562 อบรมเรื่อง การผลิตเกษตรแบบผสมผสาน โดยเน้นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ผล รวมถึงการผลิตกาแฟ อาราบิก้าแบบครบวงจร เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. แปลงเรียนรู้
จัดทาแปลงเรียนรู้ภายในพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้ เกษตรกรที่สนใจการทาเกษตรแบบผสมผสาน
เข้าศึกษาเรียนรู้ โดยปลูกกาแฟอาราบิก้า ร่วมกับไม้ผลอื่นเพื่อให้ร่มเงากาแฟ ประกอบด้วย อาโวคาโด้ มะคาเด
เมียนัท พลับ พีช เพื่อนาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิกาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยปลูกกาแฟอาราบิก้า ระยะปลูก 4x4 เมตร การปลูกพืชผสมผสาน เช่น ผักต่างๆ ไม้ผลที่
มีศักยภาพในพื้นที่
4. แปลงขยายผล
คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและมีความสนใจที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาของโครงการฯ โดย
แบ่งเป็นแปลงขยายผลการฝึกอบรม เรื่องการผลิตพืชแบบผสมผสาน และเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป
กาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร ทาการเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการพึ่งพาตนเอง ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน ต่อมาก็ปลูกกาแฟอาราบิก้าเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้
ระยะเวลาและสถานที่ด้าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการปี 2553–2562 สถานที่ดาเนินการหมู่บ้านโละโคะ บ้านปุาหมาก ต.โปุงน้าร้อน อ.
คลองลาน จ.กาแพงเพชร
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ผลและวิจารณ์ผลการด้าเนินงาน
1. การวิเคราะห์พื้นที่
บ้านปุาคา หมู่ที่ 8 ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐาน
อยู่ ถึง 5 เผ่าได้แก่ ม้ง เย้า กะเหรี่ยง มูเซอ และลีซอ ภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อน สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
1,439 เมตร เป็นปุาดงดิบผสมปุาเบญจพรรณ ที่มีความสมบูรณ์ เป็นต้นน้าของลาธารและคลองหลายสาย เช่น คลองวัง
เจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทรแล้วไหลลงสู่แม่น้าปิงที่จังหวัดกาแพงเพชร มีพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่
จัดตั้งสถานี 1,340 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 16,208 ไร่ อยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งต้นน้าลาธารเป็นที่ลุ่มน้าชั้นดี (1A) เป็นอีกพื้นที่
หนึ่งที่มีปัญหา เป็นหมู่บ้ านที่มีเส้ นทางเข้า-ออกทางเดียว ทาให้การเข้าถึงด้านการศึกษาหรือการประกอบอาชีพมี
ทางเลือกน้อย การขนส่งหรือการนาพืชผลทางการเกษตรออกไปจาหน่ายยังตลาดเพื่อให้มีรายได้เป็น ไปได้ยากลาบาก
ขณะที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งจะเป็นในลักษณะของการหมุนเวียนใช้พื้นที่ ประมาณ 3-4 ปีก็จะ
กลับมาทาในพื้นที่เดิมอีกครั้ง เมื่อมีความต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการบุกรุกถากถางพื้นที่ทาการเกษตรจึงเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของราษฎรชาวเขา สภาพพื้นที่เป็นปุา ที่มีความสูงจากระดับน้าทะเลที่เหมาะสมต่อการปลูก
กาแฟ อโวกาโด และมะคาเดเมียนัท และไม้ผลเมืองหนาวอื่นๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากจึง ได้ร่วม
ดาเนินการ โดยเน้นอยู่ภายใต้กิจกรรมในผลผลิตที่ 4 คือเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ได้
ดาเนิ น การพัฒ นาการปลูกพืชแบบผสมผสาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้ กับ
เกษตรกร เพื่อปรับระบบการผลิตในพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นระบบปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืชที่
สามารถสร้างปุา สร้างรายได้ในพื้นที่ และสามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เพื่อมุ่งหวังที่จะ
แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ต้นน้าการเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน การเข้าไปทางานในพื้นที่ เริ่มจากการรวบรวมข้อมู ลพื้นฐาน พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตที่ได้ ปัญหาอุปสรรค
ด้านการเกษตร พื้นที่จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเมื่อเริ่มต้นนั้นเป็นพื้นที่ปุาข้าวโพดที่เกษตรกร
เจ้าของพื้นที่ได้ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตและมอบพื้นที่ให้กับโครงการฯ อยู่ห่างจากหย่อมบ้านปุาคาประมาณ 3
กิโลเมตร เริ่มงานแรกในการประชาสัมพันธ์หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากชุมชนบ้านปุาคา พบปะกับชาวบ้าน หา
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อใช้ประกอบในการดาเนินงาน และพัฒนาเพื่อนาไปสู่การผลิตข้าวที่เพียงพอ การ
หาข้อมูลต้องอาศัยล่าม โดยมีล่ามที่เป็นทหารเกณฑ์เชื้อสายม้งเป็นผู้ช่วย ข้อมูลที่ต้องการ คือ แต่ละครัวเรือน การ
เก็ บ ข้ อมู ล ก็ ค่ อนข้ า งสั บ สน (เพราะหลายคนกลั ว ทางการเรี ยกที่ ดิ นคื น และยั ง ไม่มั่ น ใจในการเกิ ด โครงการ
พระราชดาริ) ความไม่ไว้วางใจยังมีอยู่ กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จคือ การศึกษาและเลือกวิธีการให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และบริบทของชาวบ้าน โดยเลือกเวลาและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมในการส่ งเสริม
แนะนา โดยปกติชาวบ้านจะทางานในช่วงกลางวัน และว่างในเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่จึงเลือกเวลากลางคืนในการ
อบรม ในบางครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมและสร้างบรรยากาศในการอบรมให้เป็นกันเอง ผ่อนคลายไม่มีลักษณะเป็น
ทางการ ผลที่ได้คือ เกิดทัศนคติที่เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่และสถานีพร้อมจะยอมรับและปรับเปลี่ยนในสิ่งที่อบรม
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l

ภาพที่ 1 เส้นทางเข้าออกสถานีฯ

ภาพที่ 2 ถนนเข้าออกทางเดียวฤดูฝน
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2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่เปูาหมายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2553 เป็นต้นมา มีเกษตรกรเปูาหมายรุ่นละ30 ราย ในระยะแรกคือ ตั้งแต่ปี 2556-2562 เน้นการอบรม 2
หลักสูตร คือ การผลิตพืชแบบผสมผสาน ตั้งแต่ปี 2556 เน้นอบรมเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกาแฟ
อาราบิก้าแบบครบวงจร
รายละเอียดการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้
1) การผลิตพืชแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้เน้นการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีอโวกาโด มะคาเดเมียนัท และไม้ผลชนิดอื่น
เพื่อปลูกร่วมให้กาแฟอาราบิก้า และปลูกร่วมกับปุาเป็นไม้บังร่มให้กับกาแฟเป็นการสร้างปุาสร้างรายได้
2) เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร
ในระยะแรก จะเน้นให้เกษตรกรเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของกาแฟซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ ใน
ส่วนของเทคโนโลยีการผลิตให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมพื้น ที่ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ใน
ระยะหลังได้เน้นอบรมในส่วนของการแปรรูปกาแฟมากขึ้น
ทาการอบรมเกษตรกรปีละ 1 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมทั้งหมด 7 รุ่น มีเกษตรกรผ่านการอบรมทั้งหมด 210
คน โดยดาเนินการอบรม ให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านปุาคา ซี่งอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ และเกษตรกรที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ดังแสดงในตารางที่ 1
หลังการฝึกอบรมได้คัดเลือกแปลงเกษตรกรเป็นแปลงขยายผล และได้มอบต้นกาแฟ ให้กับเกษตรกร
แปลงขยายผลเพื่อนาไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และออกติดตามให้คาแนะนาเรื่องการปลูกและการดูแลแปลง
ตลอดจนแก้ปัญหาด้านโรคและแมลงในแปลง
ตารางที่ 1 หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2556-57
60

1.การผลิตพืชแบบผสมผสาน
2.เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และการแปรรู ป
กาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร
รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมด 210 คน

2558
30

เกษตรกร (ราย)
2559
2560
2561
30

30

30

2562
30

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดได้เน้นการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีอโวกาโด มะคาเดเมียนัท และไม้ผลชนิดอื่น
ร่วมกับกาแฟอาราบิก้า การปลูกกาแฟร่วมกับปุา เป็นการสร้างปุาสร้างรายได้ หลังการฝึกอบรมทางศูนย์วิจัย และ
พัฒนาเกษตรตากได้เข้า ติดตามงานเกษตรกรที่ได้ผ่านการฝึกอบรม และได้ สนับสนุนต้นกล้ากาแฟ อาราบิก้า ราย
ละ 1 ไร่ (400 ต้น) เพื่อปลูกในพื้นที่ของตนเอง และออกติดตามให้คาแนะนา การเจริญเติบโตกาแฟอาราบิก้าใน
ช่วงแรกของการปลูก
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ภาพที่ 3 การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การเกษตรแบบผสมผสาน”

ภาพที่ 4 การฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจร”

ภาพที่ 5 สนับสนุนกล้ากาแฟอาราบิก้า
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3. แปลงเรียนรู้
เกษตรกรบางส่วนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้ และนาแนวคิดไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง จน
ประสบผลสาเร็จ ในแปลงเรียนรู้ได้จัดทาแปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80
ร่วมกับการอโวคาโด มะคาเดียเมีย มัลเบอรี่ กล้วย พลับ พีช โดยใช้ไม้ผลเป็นไม้บังร่ม ส่วนอโวกาโด และมะคาเด
เมียนัท ได้ปลูกกระจายตามพื้นที่โครงการฯ
กาแฟอาราบิก้า สามารถเก็บเกี่ ยวผลผลิตได้แล้ว ผลผลิตในพื้นที่โครงการฯ ได้ให้เกษตรกรเข้าเรียนรู้
วิธีการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ กาแฟคุณภาพ ในช่วงแรกๆของการเก็บเกี่ยว ได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปกาแฟ โดยการ
สนับสนุนของหลายหน่วยงาน เช่น เกษตรในพระองค์ หัวหน้าสถานีฯ ที่สนับสนุนเครื่องสีกาแฟ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตาก กรมวิชาการเกษตร ให้ความรู้และคาแนะนา ตลอดจนสาธิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและ
เก็บรักษา การฝึกอบรม จึงเน้นเรื่องการเก็บเกี่ยวและแปรรูปกาแฟ เพื่อให้เกษตรกรเก็บในรูปแบบแห้งแทนการ
ขายสดเพียงอย่างเดียว จนได้ผลผลิตเป็นเมล็ดกาแฟปี 2558 เก็บผลผลิตได้ 100 กิโลกรัม ปี 2559 ได้ 400
กิโลกรัม ปี 2560 เก็บได้ 900 กิโลกรัม เก็บบ่มไว้ใช้ปีถัดไป ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมในโครงการ และ
ทดสอบคุณภาพ

ภาพที่ 6 ปรับพื้นที่เพื่อทาแปลงเรียนรู้ในโครงการ
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ภาพที่ 7 การแปรรูปกาแฟอาราบิก้า

ภาพที่ 8 แปลงเรียนรู้การปลูกกาแฟอาราบิก้าร่วมกับไม้ผลเมืองหนาว
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ภาพที่ 9 แปลงเรียนรู้การปลูกไม้ผลเมืองหนาว

ภาพที่ 10 ผลผลิตจากแปลงเรียนรู้การปลูกกาแฟอาราบิก้าร่วมกับไม้ผลเมืองหนาว
3. แปลงขยายผล
3.1) นางนุ ม้าเจริญตระกูล บ้านเลขที่ 210 หมู่ 8 บ้านปุาคา ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นเกษตรกรที่นาแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการอบรมมาทาการเกษตรแบบผสมผสาน
ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย(สุทธิ) 148,441บาท/ปี จากการปลูกกาแฟ ถั่วลันเตา มะเขือเทศ มันเทศ อโวคาโด เสาวรส
(ตารางที่ 2) พื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่
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ตารางที่ 2 ผลผลิตและรายได้ในปี 2561 แปลงเกษตรผสมผสาน นางนุ ม้าเจริญตระกูล
ชนิดพืช
กาแฟ
ถั่วลันเตา
มะเขือเทศ
มันเทศ
อโวคาโด
เสาวรส
รวม

พื้นที่
(ไร่)
5
0.5
1
1
3
0.5
11

ผลผลิต/ไร่
(ก.ก.)
670
1,230
2,110
1,810
319
1,624

ผลผลิต
(ก.ก.)
3,350
615
2,110
1,810
956
812

ราคา

ต้นทุน
(บาท/ก.ก.) (บาท)
15
5,850
35
4,280
18
5,464
18
4,620
20
2,550
15
2,430
25,194

รายได้
(บาท)
50,250
21,525
37,980
32,580
19,120
12,180
173,635

รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

44,400
17,245
32,516
27,960
16,570
9,750
148,441

*ราคาต้นทุน คิดราคา บาทต่อพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละพืช (ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ค่าต้นพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี)

ภาพที่ 11 แปลงขยายผลการปลูกกาแฟอาราบิก้าร่วมกับอโวคาโด้
3.2) นายเส่ง กระจ่างพายัพ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 8 บ้านปุาคา ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอคลอง
ลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นเกษตรกรที่นาแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการอบรมมาทาการเกษตรแบบผสมผสาน
โดยมีไม้ผล คือกาแฟและอโวคาโด ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย (สุทธิ) 107,147 บาท/ปี จากการปลูกกาแฟ กล้วยน้าว้า
อโวคาโด ขิง ยอดมะระ พื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลผลิตและรายได้ในปี 2561 แปลงเกษตรแบบผสมผสาน นายเส่ง กระจ่างพายัพ
ชนิดพืช
พื้นที่ ผลผลิต/ไร่ ผลผลิต
ราคา
ต้นทุน
รายได้
(ไร่)
(ก.ก.)
(ก.ก.)
(บาท/
(บาท)
(บาท)
ก.ก.)
5
512
2,560
15
4,140
38,400
กาแฟ
5
402
2,010
5
1,280
10,050
กล้วยน้าว้า
2
173
345
20
4,564
6,900
อโวคาโด้
3
417
1,250
18
3,569
22,500
ขิง
2
1,250
2,550
20
8,150
51,000
ยอดมะระ
รวม
17
21,703 128,850

รายได้สุทธิ
(บาท/ปี)

34,260
8,770
2,336
18,931
42,850
107,147

*ราคาต้นทุน คิดราคา บาทต่อพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละพืช(ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ค่าต้นพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี)

3.3) นายจักรพงษ์ ม้าเจริญตระกูล บ้านเลขที่ 234 หมู่ 8 บ้านปุาคา ตาบลโปุงน้าร้อน อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นเกษตรกรที่นาแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการอบรมมาทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ปลูกไม้ผลร่วมกับพืชผักที่ตลาดต้องการ ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย(สุทธิ) 127,367 บาท/ปี จากการปลูก
กาแฟ มันเทศ ถั่วลันเตา อโวคาโด และผักชี พื้นที่ทั้งหมด 10.5 ไร่ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลผลิตและรายได้ในปี 2561 แปลงขยายผลการเกษตรแบบผสมผสานนายจักรพงษ์ ม้าเจริญตระกูล
ชนิดพืช
พื้นที่
ผลผลิต/ไร่ ผลผลิต
ราคา
ต้นทุน
รายได้
รายได้
(ไร่)
(ก.ก.)
(ก.ก.) (บาท/
(บาท)
(บาท)
สุทธิ
ก.ก.)
(บาท/ปี)
5
916
4,580
15
3,860
68,700 64,840
กาแฟ
มันเทศ
1
1,280
1,280
18
4,530
23,040 18,510
ถั่วลันเตา
0.5
1,360
680
35
5,827
23,800 17,973
อโวคาโด
3
260
780
20
2,256
15,600 13,344
ผักชี
1
465
465
35
3,575
16,275 12,700
รวม
10.5
20,048 147,415 127,367
*ราคาต้นทุน คิดราคา บาทต่อพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละพืช(ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ค่าต้นพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี)
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ภาพที่ 12 แปลงต้นแบบการเกษตรแบบผสมผสาน นายจักรพงษ์ ม้าเจริญตระกูล

ภาพที่ 13 ร่วมกิจกรรมในสถานี กินข้าวใหม่ม้ง

ภาพที่ 14 ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี
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กลยุทธ์ในการสร้างความสาเร็จคือ การศึกษาและเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
บริบทของชาวบ้าน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่เชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่และสถานีพร้อมจะยอมรับและปรับเปลี่ยนในสิ่งที่
อบรม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการได้รับการเรียนรู้โดยร่วมจัดทาแปลงเรียนรู้
2. การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและจริงใจ นาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของชาวไทยภูเขา
ส่งผลให้การพัฒนารวดเร็ว และประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
3. มีแหล่งเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตการเกษตรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
4. ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการฯ มีงานทา มีรายได้ หยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางเปิดปุา
5. ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการสามารถผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ ที่ได้รั บจัดสรรได้เพียงพอต่อ
การบริโภค
6. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบผสมผสาน และเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่สาหรับการปลูกพืช
บนที่สูงแบบอนุรักษ์
สรุปผลการด้าเนินงาน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดาริ บ้านปุาคา ได้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ส่งผลต่อ
ชาวไทยภูเขา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีแนวทางในการดาเนินโครงการฯ ลักษณะเดียวกัน
โดยขยายผลไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกปุา และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวไทยภูเขา
ด้านการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรได้เข้าดาเนินการ สรุปได้ดังนี้
1. เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการเกษตรแบบผสมสาน การปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน และเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรตั้งแต่ปี 2556-2562 ทั้งหมด 7
รุ่น มีเกษตรกรผ่านการอบรมทั้งหมด 210 ราย นาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนได้ ในบาง
แปลง จัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้คาแนะนา
ต่อได้ มีแปลงขยายผลการปลูกพืชแบบผสมผสาน ในพื้นที่ จานวน 3 แปลง
2. มีแหล่งเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตการเกษตรอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่สาหรับการปลูกพืชบนที่สูงแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการตัดไม้ทาลายปุา ปุามีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ร่วมกับปุาได้ อย่างยั่งยืน
3. สามารถผลิตด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร โดยนาพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะกาแฟอา
ราบิก้า อโวคาโด มะคาเดเมียนัท พืชผักต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การบริโภคและการจาหน่ายเพื่อการดารงชีวิต
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การน้าไปใช้ประโยชน์/การขยายผล
1. การพัฒนาต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจกับชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ และต้องมีความอดทนในการสร้างการ
เรียนรู้และเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้นาและชุมชนให้มากที่สุด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เป็นจริงตามสภาพ วิเคราะห์เพื่อวางแผนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการบูรณาการการทางานไปด้วยกัน เพื่อให้สถานีฯ
ซึ่งเป็นตัวแทนราชการเป็นที่พึ่งของราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง
3. การปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นหนี้สิน นอกจากจะปลูกพืชเพียง
อย่างเดียว หรือข้าวเพียงอย่างเดียว ให้ความสนใจการทาการเกษตรผสมผสาน อยู่ร่วมกับปุาแบบสร้างปุาสร้าง
รายได้ เก็บผลผลิตกาแฟขาย ไม่บุกรุกพื้นที่ปุาไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาพปุามีความ
อุดมสมบูรณ์ อยู่ร่วมกับปุาได้ อย่างยั่งยืน มีความเข้าใจที่จะนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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