
 
 

รายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 2 (6 เดือน นับจากวันลงนามสัญญา) 
รหัสโครงการ.............................................................................. 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................ 

ระหว่างเดือน.........................พ.ศ.  25..............- เดือน........................พ.ศ. 25........... 
 
ช่ือโครงการ (ไทย)                                 . 
               (อังกฤษ)                                                                                                        . 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปี    จ านวนเงิน    บาท 
ระยะเวลาท าการวิจัย  ปี  (ต้ังแต่วันท่ี.............................ถึงวันท่ี.......................................) 
รายงานความก้าวหน้าครั้งท่ี   2   ระหว่าง วันท่ี                     ถึงวันท่ี                                
หัวหน้าโครงการ...................................................................................................................................................                                                                                                            
หน่วยงาน............................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์ ................................................................อีเมล์.............................................................................. 

1. หลักการเหตุผลและระบุสาเหตุที่ต้องด าเนินการวิจัย 
              . 
              . 
              . 
               

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 .................................................................................................................................................... 
 2.2 .................................................................................................................................................... 
 2.3 .................................................................................................................................................... 

3.  ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

4.  ผลกระทบเชิงสังคม 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 



5.  การพัฒนาเทคโนโลย ี
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  

6.  เป้าหมายผลงานในแต่ละช่วงเวลา 
ปีท่ี เดือน ผลงานท่ีคาดว่าจะส าเร็จ 

1 
1-2  
3-6  
7-12  

7.  รายละเอียดทางวิชาการที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เกริ่นน าผลงานต้ังแต่เริ่มต้น-รายงานความก้าวหน้าครั้งก่อนโดยย่อ (กรณีไม่ใช่รายงานครั้งแรก) 
 2. รายงานรายละเอียดความก้าวหน้าครั้งนี้ โดยแสดงข้อมูลท่ีชัดเจนและเข้าใจง่ายซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ กราฟ ตาราง หรือภาพประกอบ (ถ้ามี) 
 3. ตารางแสดงความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 

8.  ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย ณ ช่วงรายงานเมื่อเทียบกับแผนงานวิจัยท้ังโครงการ 
8.1 ตารางความก้าวหน้าของผลงานวิจัยเทียบกับแผนงาน 

รายละเอียดของแผนงาน ความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 
ปีที่ 1 (ปี 25..............) เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  
 

            

2.  
 

            

3.  
 

            

4.  
 

            

5.  
 

            

แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว้ 
ผลงานวิจัยที่ด าเนินจนถึงปัจจุบัน 



8.2 สรุปความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้า.......... เดือน (ต้ังแต่ เดือน....................ถึง............................) 
แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว ้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยที่ด าเนินการจนถึงปัจจุบัน 

   
   
   
   

 
ตัวอย่าง 

แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว ้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยที่ด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
1. ความผันแปรของเชื้อสาเหตุโรค
แอนแทรคโนสในแหล่งปลูกมะม่วงใน 
อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

เดือนที่ 1-3 1. ผลมะม่วงที่เก็บมาจากสวนใน อ. พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 2 สวน และ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 สวน 
เกิดโรคแอนแทรคโนสเท่ากับ 39, 60 และ 32 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ ส าหรับเชื้อขณะน้ีมีความเป็นไปได้ที่จะมีมากกว่า 
1 species ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจ าแนกทั้งลักษณะ
ทางรูปร่างและชีวโมเลกุล เพราะถ้าเชื้อมีมากกว่า 1 
species จริงจะท าให้การควบคุมโรคยุ่งยากข้ึน 

2. การด้ือสารเคมีของเชื้อราสาเหตุโรค
แอนแทรคโนสที่ใช้ในแปลงเกษตรกร 

เดือนที่ 1-3 2. สารเคมี propineb สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ 
เชื้อแต่ละไอโซเลทมีค่า EC50 ที่แตกต่างกัน โดยเชื้อที่แยกได้
จากจังหวัดฉะเชิงเทรามีค่า EC50 ต่ าท่ีสุดและสูงที่สุดเท่ากับ 
107 ppm และ 803 ppm ตามล าดับ ส่วนเชื้อที่แยกได้
จากจังหวัดพิษณุโลก มีค่า EC50   ต่ าท่ีสุดและสูงที่สุดเท่ากับ 
157 ppm และ 1,169 ppm ตามล าดับและเชื้อที่แยกได้
จากจังหวัดนครราชสีมา มีค่า EC50   ต่ าท่ีสุดและสูงที่สุด
เท่ากับ 147 ppm และ 919 ppm ตามล าดับ 

3.การใช้สารเคมีป้องกันโรคแอนแทรค
โนสในระยะใบอ่อน 
3.1 การใช้สารเคมีป้องกันโรคแอน
แทรคโนสในระยะใบอ่อนในสภาพ
โรงเรือน 
3.2 การใช้สารเคมีป้องกันโรคแอน
แทรคโนสในระยะใบอ่อนในสภาพ
แปลงปลูก 
 
 

เดือนที่ 4-6 3.1 ผลการทดลองพบว่าสารเคมี Propineb 
(dithiocarbamate) ให้ผลการป้องกันการเข้าท าลายของ
เชื้อได้ดีกว่าสารเคมีชนิดอื่นๆ เมื่อพ่นสารเคมีบนใบนาน 3 
ชั่วโมงก่อนปลูกเชื้อ ซึ่งการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค
เมื่อพ่นสารเคมี Propineb เท่ากับ 25 และ 3.5 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ส่วนการพ่นสารเคมีเพียงอย่างเดียว โดยไม่ปลูก
เชื้อตาม พบว่าใบไม่แสดงอาการของโรค และการปลูกเชือ้
เพียงอย่างเดียว พบการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค
เท่ากับ 100  และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และจากการ
ทดลองในสภาพโรงเรือน พบว่า สารเคมี Propineb มี
ประสิทธิภาพดีในการป้องกันการเข้าท าลายของเชื้อสาเหตุ
โรค จึงได้น าไปทดสอบในสภาพแปลงปลูก 



แผนงานวิจัยทั้งโครงการที่วางไว ้ ระยะเวลา ผลงานวิจัยที่ด าเนินจนถึงปัจจุบัน 
3.2 การป้องกันโรคในระยะใบอ่อนโดยการพ่นสารเคมีทุก 7 
วันไม่สามารถควบคุมโรคได้เท่าท่ีควร เน่ืองจาก ในการ
ทดลองครัง้น้ีได้ด าเนินการในช่วงที่มีฝนตกชุก (เดือน
กันยายน พ.ศ. 2556 ) ซึ่งน้ าฝนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของเชื้อได้ดี  จะเห็นได้ว่าเชื้อเข้าท าลายใบ
อ่อนและมีความรุนแรงของโรคเพ่ิมข้ึนในระยะที่ใบเพสลาด 
(ช่วงวิกฤต)  และเมื่อใบเข้าสู่ระยะใบแก่ อาการของโรค
ลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งต้องท าการทดลองเพ่ิมเติมเรื่อง
ระยะเวลาของการพ่นสารเคมีในการป้องกันโรคเมื่อฝนตก 
และท าการทดลองซ้ าอีกครัง้ในช่วงฤดูแล้ง 

4. ทดสอบการห่อผลและการกระตุ้น
ความต้านทานโรคก่อนห่อผล ต่อการ
เกิดโรค 
 

เดือนที่ 4-6 การพ่นสารเคมี Prochloraz แล้วตามด้วยการห่อผล มีการ
เกิดโรคและความรุนแรงของโรคน้อยกว่าการพ่นสารเคมี 
Prochloraz แล้วไม่ห่อผล เท่ากับ 40 %, 1.75 %  และ 
77.5 %, 4.28 % ตามล าดับ ส าหรับการพ่นด้วยสารกระตุ้น
ความต้านทาน Bion ตามด้วยการห่อผลและไม่ห่อผล  มี
การเกิดโรคและความรุนแรงของโรค ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 47.5 %, 1.78 %  และ 
62.5 %, 3.2 % ตามล าดับ การฉีดพ่นน้ าแล้วไม่ห่อผล ท า
ให้การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคมากท่ีสุด เท่ากับ 
100 % และ 14.4 % ตามล าดับ ซึ่งการเกิดโรคและความ
รุนแรงของโรคเมื่อพ่นด้วยน้ าเปล่าลดลงเมื่อห่อผล เท่ากับ 
67.5 % และ 2.37 % ตามล าดับ ดังน้ันการห่อผลร่วมกับ
การพ่นสาร Prochloraz หรือ Bion ช่วยลดการเกิดโรค
และความรุนแรงของโรคได้มากกว่าไม่ห่อผล 

5. ทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุห่อผล
ชนิดต่างๆ ในสภาพแปลงปลูก  

เดือนที่ 7-10 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

6 ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้ถุง
ห่อผลมะม่วง และการเข้าท าลายของ
เชื้อผ่านวัสดุห่อผล 

เดือนที่ 7-10 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

7. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว: การ
ขนย้าย 

เดือนที่ 11-
12 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

8. การศึกษาผลของวิธีการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว โดยเลียนแบบการส่งผล
มะม่วงไปทางเรือที่ประเทศจีน 

เดือนที่ 11-
12 

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 



9.  งานส าเร็จตามเป้าหมายที่เสนอไว้หรือไม่ (ถ้าไม่ เพราะเหตุใด)  
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

11.  แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

12.  รายละเอียดงบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแต่ละหมวดอย่างชัดเจน ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงิน)  
12.1 รายการใช้จ่ายเงิน 

       งวดท่ี ......................ระหว่างวันท่ี......................................ถึงวนัท่ี...................................................... 

(1) 
ล าดับ 

(2) 
รายละเอียด 

(3) 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ
ท้ังหมด  
(ตาม

สัญญา) 

(4) 
งบประม

าณท่ี
ได้รับ 

(งวดแรก
ถึงงวดท่ี
รายงาน) 

เบิกจ่าย 
(8) 

งบประม
าณท่ี
ได้รับ

คงเหลือ 
(4)-(7) 

(9) 
ขอเบิก 

งวดต่อไป 

หมาย
เหตุ 

(5) 
ค่าใช้จ่าย

สะสม 
ยกมา 

(6) 
ค่าใช้จ่าย

งวด
รายงาน 

(7) 
รวม

ค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด 
(5)+(6) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ค่าตอบแทนผู้วิจัย 
ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยฯ 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ   
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบริการวิชาการ 
อื่นๆ  

        

 รวม         



12.2 รายละเอียดประกอบครุภัณฑ์ 
รายการ งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ยอดผูกพัน คุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ท่ีจัดช้ือแล้ว 
 
 

     

 
        รับรองความถูกต้อง 
       ลงช่ือ ........................................... 
        (  ) 

 หัวหน้าโครงการ 

13.  รายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

14.  สรุปผลงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ผลงานวิจัย ที่ได้ท าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ........................... ของงานวิจัยตลอดโครงการ 
 
       ลงช่ือ  ...................................................... 
         หัวหน้าโครงการ 
       วันท่ี  ....................................................... 
 
หมายเหตุ  จัดท าเล่มรายงาน 5 ชุด พร้อมกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน  
 
 
 
 


