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“เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน
โดยตรงกับชาวเขาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยู
ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชนและเปนรายไดใหกับเขาเอง
จุดประสงคอยางหนึง่ คือมนุษยธรรม หมายถึงใหผทู อี่ ยูใ นถิน่ ทุรกันดาร
สามารถมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญได อีกอยางหนึ่งเรื่องชวย
ในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญคือ ปญหาเรื่อง
ยาเสพติด ถาชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูก
ยาเสพติดคือฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝน
และคาฝน ไดผลดี อันนี้เปนผลอยางหนึ่ง
อีกอยางหนึ่งคือ ชาวเขาตามที่รูเปนผูทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่
จะทําใหบา นเมืองของเราสูห ายนะไดทถี่ างปา และปลูกโดยวิธไี มถกู ตอง
ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความดี อยูดี
กินดี และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ ถาสามารถทําโครงการนี้สําเร็จ
ใหชาวเขาอยูเปนหลักแหลง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาปาไม
รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป และยั่งยืนมาก”

สารจาก ดร.อําพน กิตติอําพน

ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เปนองคกร
ที่มุงศึกษาและวิจัยองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิ
โครงการหลวง และมีหนาที่ในการนําองคความรูไปสงเสริมพัฒนา
เกษตรกรบนพื้นที่สูง ทั้งการสรางเกษตรกรผูนํา พัฒนาอาชีพที่เปนมิตร
กับสิง่ แวดลอม การสํารวจและวางแผนการใชประโยชนทดี่ นิ การสนับสนุน
และผลักดันการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสว นรวม การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเผยแพรพระราชกรณียกิจ โครงการ
ตามแนวพระราชดําริ โครงการหลวง จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ ศู น ย ก ารเรี ย นรู  ท างการเกษตร
และอนุรักษพันธุพืช ศูนยการเรียนรูดานวัฒนธรรม และมุงสูการเปน
แหลงทองเที่ยวระดับสากล
ในวาระที่ สวพส. ดําเนินงานครบ 1 ทศวรรษ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ถื อ เป น ช ว งเวลาที่ สวพส. ได ท บทวนบทเรี ย นและ
ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ  า นมา รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ป  จ จั ย ภายในและ
ภายนอกที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ทีน่ าํ ไปสูก ารสรางวัฒนธรรมองคกรตามหลักธรรมาภิบาล ทีม่ งุ รับใชสงั คม
และประชาชนบนพื้ น ที่ สู ง เพื่ อ ให ส ามารถพึ่ ง พาตนเองและเข า ถึ ง
การพั ฒ นาอย า งเท า เที ย ม ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การองค ค วามรู 
เพื่ อ ให เ ป น องค ก รที่ ถึ ง พร อ มด ว ยองค ค วามรู  ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
ตามแนวทางโครงการหลวง
ในนามของคณะกรรมการสถาบัน ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ
รวมทัง้ ผูบ ริหารและเจาหนาทีข่ องสถาบันในการมุง มัน่ อุทศิ ตนทําภารกิจ
ของสถาบั น ลุ ล  ว งไปด ว ยดี โดยมี จุ ด มุ  ง หมายเดี ย วกั น ที่ ป ระโยชน
อยางยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย
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ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เปนองคกร
ที่ มี ห น า ที่ ใ นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
การพัฒนาและเสริมสรางนักวิจัย การใหบริการดานการใหคําปรึกษา
ถายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
การแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และการสนับสนุนงาน
โครงการหลวงเพื่อเปนการขยายองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการปฏิบตั งิ านบนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห า งไกล
ทุรกันดาร โดยนับตั้งแตมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สวพส. เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2548 ถึงปจจุบัน สวพส. ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554)
และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) อยางเขมขน ดังจะเห็นไดจากผลลัพธ
สําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมาย
เชน ชุมชนเปาหมายมีความมั่นคงในอาชีพและรายได จากการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง การอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม จากกระบวนการมีสว นรวมของชุมชน
โดยการสงเสริมการปลูกพืชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สวพส. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 566.65 ลานบาท
เพือ่ ดําเนินงานตามยุทธศาสตรหลัก 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการวิจยั
และพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ และ
ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีผลการใชจา ย
งบประมาณคิดเปนรอยละ 95.75 และมีผลการปฏิบตั งิ านคิดเปนรอยละ
98.89 ของแผนปฏิบัติการสถาบัน ซึ่งการดําเนินงานระยะตอไป สวพส.
จะไดนอ มนําแนวพระราชดําริตามหลักการทํางานของโครงการหลวงและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนด
ไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผนยุทธศาสตร
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เพื่อใหภารกิจของ สวพส. เปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบัน
แนวพระราชดําริ นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน นโยบาย และ
แผนพัฒนาตางๆ ของภาครัฐ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการ
ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง โดยมี บุ ค ลากรของสถาบั น รวมถึ ง หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และภาคประชาชน ในการรวมกัน
บูรณาการแผนงานและงบประมาณ เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงที่
สอดคลองกับสภาพภูมสิ งั คมและทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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สิบปการดําเนินงานของสถาบันและแนวทางในอนาคตที่ปรึกษา

ดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร
นับตั้งแตไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ตั้งแต พ.ศ. 2548
เพือ่ สนับสนุนและขยายผลงานโครงการหลวงสูป ระชาชน
บนพืน้ ทีส่ งู และตอมาใน พ.ศ. 2552 ไดมพี ระราชกฤษฎีกา
เพิ่มวัตถุประสงคของสถาบันใหครอบคลุมการบริหาร
จัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
สถาบันไดดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถาบันทุกดาน โดยเฉพาะการสนับสนุน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 38 ศูนย ทั้งดานวิจัยและ
พัฒนา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสรางความเขมแข็งชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะการประสานงานหนวยงาน
สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลแบบบูรณาการ
ในขณะเดียวกันสถาบันไดทํางานวิจัย มีผลงานวิจัย
ที่นําไปใชประโยชนและสงเสริมการเกษตร มีการทํา
ยุทธศาสตรการวิจยั รายพืน้ ทีแ่ ละรายประเด็นควบคูก นั ไป
สถาบันไดใชองคความรูจากโครงการหลวงและงานวิจัย
ไปสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ 42 โครงการ ครอบคลุม
424 กลุมบาน และนอกจากนี้ยังไดดําเนินงานโครงการ
ถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานครูศูนย
การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) อีก 470 แหง
และสนับสนุนโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน
อีก 11 พื้นที่ ผลของการดําเนินงาน ทําใหเกษตรกรมี
รายไดเพิม่ ขึน้ จากปงบประมาณ 2554 ทีเ่ คยมีรายไดปล ะ
6 ลานบาท เปนปละ 176 ลานบาท ในปงบประมาณ
2559 และไดมีการเพิ่มพื้นที่ปาไมในพื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 67,800 ไร ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ใช
ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของสถาบัน ทั้งในเรื่อง
การจัดทําแผนที่ดินรายแปลง เพื่อการวางแผนการผลิต
และการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การสนั บ สนุ น
การทําแผนชุมชน และการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และไดมีการเพิ่มจํานวน
ผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษจากปละ 200,000 คน
ในป 2553 เปนมากกวา 800,000 คน ในป 2559 เปนตน
สําหรับการดําเนินงานในอนาคต ยังตองใหความ
สําคัญในเรื่องความมั่นคงดานอาหาร การผลิตอาหาร
ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม การเพิม่ พูนรายได
แก เ กษตรกรด ว ยการปลู ก พื ช ที่ ใ ห ผ ลตอบแทนสู ง ใน
พื้นที่จํากัด และปลูกปาหรือไมผลในพื้นที่ที่ควรเปนปา
การแปรรู ป และเพิ่ ม มู ล ค า ผลผลิ ต ความคุ  ม ค า ของ
การสนับสนุนงบประมาณ การกระจายความรูแ ละรายได
โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่สมดุลกับการอนุรักษความ
หลากหลายทางธรรมชาติ แ ละคงความสวยงามของ
ภูมทิ ศั น มีการจัดทํายุทธศาสตรวจิ ยั และพัฒนาเชิงพืน้ ที่
โดยการมีสวนรวมของชุมชน และตองมีการพัฒนา
ศูนยเรียนรูชุมชนในแตละโครงการ โดยมีเกษตรกร
ต น แบบถ า ยทอดองค ค วามรู  ใ นแปลงต น แบบของ
เกษตรกร ซึ่งจะทําใหมีการขยายผลของโครงการหลวง
ไดอยางยั่งยืน รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผนวกกับเทคโนโลยี เครื่องมือและนวัตกรรมใหมๆ
มาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรชาติและ
ยุทธศาสตรสถาบัน อีกทั้งจะตองมีการถายทอดภารกิจ
ของโครงการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ แล ว ให อ งค ก าร
ปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมดําเนินการมากขึ้น และ
อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ จ ะสามารถจั ด หารายได ใ ห
ครอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานและการดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา
อุทยานหลวงราชพฤกษได ทัง้ หลายเหลานีเ้ ปนการสนอง
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทีจ่ ะใหชาวเขา
มีความรู ชวยเหลือตัวเองได และสรางความมัน่ คง มัง่ คัง่
และยั่งยืนใหกับประเทศ

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ
ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

บทสรุปผูบริหาร
“การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน” นับเปนเปาหมายสูงสุดในการดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี โดยการถายทอด
องคความรูของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น สูการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการบริหาร
จั ด การอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ใ ห เ ป น แหล ง เรี ย นรู  แ ละเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชน เปนศูนย
การเรียนรูพฤกษศาสตรการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สูง ตลอดจนเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สวพส. ไดปฏิบัติงานภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก 16 แผนงาน
93 โครงการหลัก ภายใตงบประมาณ 566.65 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตรการวิจยั และพัฒนา ดําเนินงานวิจยั
ภายใต 5 แผนงาน 46 โครงการหลัก 83 โครงการยอย
งบประมาณ 81.76 ลานบาท โดยการดําเนินงานวิจัย
มุงใหความสําคัญกับการสนับสนุนงานโครงการหลวง
และการขยายผลงานโครงการหลวงเพื่อนําไปปรับใชใน
ชุมชนบนพื้นที่สูง พัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวเขา
ใหดีขึ้นและฟนฟูปาตนนํ้าลําธารใหมีความสมบูรณ
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ซึง่ ไดดาํ เนินการวิจยั เพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหาร
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร ฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมให
ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิจัยดานการตลาดของสินคาบนพื้นที่สูง
และการพัฒนาความเขมแข็งของระบบงานวิจัย
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสนั บ สนุ น โครงการ
หลวงและขยายผลโครงการหลวง ดําเนินงานวิจัย
ภายใต 3 แผนงาน 17 โครงการหลัก 53 โครงการยอย
งบประมาณ 193.80 ลานบาท โดยการดําเนินการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรู
การปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว สนั บ สนุ น การถ า ยทอด
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องคความรูก ารผลิตพืชและการเลีย้ งสัตวใหแกเจาหนาที่
และเกษตรกร และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุม เกษตรกร และถายทอดองคความรู
และขยายผลโครงการหลวง พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ที่ เ ป น
เปาหมายของการขยายผลโครงการหลวง โดยดําเนินงาน
4 รู ป แบบ คื อ โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน
โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และโครงการรักษนํ้าเพื่อ
พระแมของแผนดิน โดยบริหารจัดการพัฒนาในเชิงพืน้ ที่
และวิธกี ารทํางานของโครงการหลวงเปนตนแบบในการ
ดําเนินงาน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ดําเนินงานภายใต 4 แผนงาน 20 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 124.92 ลานบาท โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงศึกษาและเผยแพรงานของโครงการหลวงและ
โครงการในพระราชดํ า ริ รวมทั้ ง เป น แหล ง ความรู  ที่
สําคัญในการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว นอกจากนี้ ยังเปนแหลงความรู
ดานพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเปน
สถานที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมและนิ ท รรศการทั้ ง ในระดั บ
ทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเกษตรที่สําคัญ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผูเขามารับการเรียนรู
ด า นการเกษตรและความหลากหลายทางชี ว ภาพ
6,231 คน มีนกั ทองเทีย่ ว 809,820 คน และมีรายไดจาก
การดําเนินงาน 43.44 ลานบาท
ยุ ท ธศาสตร ก ารเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการ ดําเนินงานภายใต 4 แผนงาน
งบประมาณ 166.17 ล า นบาท ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ทัง้ การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการพัฒนาเครือขายการวิจัยและ
พัฒนากับนานาชาติ รวมทั้งการสนับสนุนดําเนินงาน
เชิงนโยบายของคณะกรรมการสถาบัน อนุกรรมการ และ
คณะทํางานตางๆ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไดรวมดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงกับโครงการ
หลวงมานับแตเปน “กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2535 อนุมตั ใิ นหลักการ ใหจดั ตัง้ คณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
มูลนิธโิ ครงการหลวง มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนกรรมการและเลขานุการ และใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้ง
หนวยงานระดับกองขึ้นเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอน
งานบางสวนจากมูลนิธิฯ มายังรัฐบาลเพื่อดําเนินการตอไป จนกระทั่งเปลี่ยนเปน
“สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง” และตอมาป พ.ศ. 2548 ยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติตั้ง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 การดําเนินงาน
ของโครงการหลวงและสถาบันจึงเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังเหตุผลตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน โดยทีค่ ณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิ
โครงการหลวง มี ผู  อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ผู  แ ทนสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง เปนกรรมการและ
ผูช ว ยเลขานุการ และโครงสรางของคณะกรรมการสถาบัน มีประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง
เปนประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงเปนกรรมการ และ
15

รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หัวหนาฝายพัฒนา มูลนิธโิ ครงการหลวง เปนทีป่ รึกษา
คณะกรรมการ ดังดํารัสของหมอมเจาภีศเดช รัชนี
ในการสั ม มนาระดมความคิ ด เรื่ อ ง ทิ ศ ทางและ
การปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ 2548 วา “โครงการหลวงกับสถาบันจูงมือ
กันเดินมานานแลว และจะจูงมือกันเดินตอไปเรื่อยๆ”
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย
และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) (ฉบั บ ที่ 2)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงค ให
สามารถบริ ห ารจั ด การสวนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ
ราชพฤกษ 2549 ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ จั ด งานมหกรรม

พืชสวนโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย
60 ป และเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา และ
เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสวน
แหงนี้วา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และตอมาสํานัก
ราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษวา “Royal Park
Rajapruek” ตอมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ไดมี
การเปลีย่ นแปลงชือ่ “โครงการขยายผลโครงการหลวง”
เป น “โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
(Highland Development Project Using Royal
Project System)”

วิสัยทัศน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทาง
ของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและ
เผยแพรขอ มูลและสารสนเทศเกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางครบวงจร ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5. เสริ ม สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและ
ตางประเทศ
6. พั ฒ นาอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ใ ห เ ป น
แหลงเรียนรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

“เป น องค ก รที่ มุ  ง การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน รวมทั้งเสริม
สรางและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลง
ความรูพืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหลง
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

1. สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางาน
โครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนา
ตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รวมทัง้ รักษาคุณคาและสราง
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิ
โครงการหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการวิจัย
พัฒนาและถายทอดองคความรูแ ละพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใต
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เปาหมายสูงสุด

คือ “การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน” โดยการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลองคความรู
โครงการหลวง
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กลยุทธการดําเนินงาน

วัตถุประสงค

คือ “ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมที่ดี” โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูของ
โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง

เปาประสงคเชิงผลลัพธ

1. ดานเศรษฐกิจ คือ ชุมชนเปาหมายมีความ
มั่นคงในอาชีพและรายได จากการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของโครงการหลวง
2. ดานสังคม คือ ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูง
มีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได โดยกระบวนการมี
สวนรวมและการเรียนรูจากการสนับสนุนงานโครงการ
หลวงและขยายผลโครงการหลวง
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คือ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมดี
จากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
4. ด า นบริ ห ารจั ด การ คื อ อุ ท ยานหลวง
ราชพฤกษ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง

1. การกํ า หนดกลยุ ท ธ เชื่ อ มโยงงานวิ จั ย ของ
โครงการหลวงและสถาบั น เพื่ อ นํ า ไปถ า ยทอดและ
พัฒนาในพื้นที่เปาหมาย โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจน วางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการ
รวมกับโครงการหลวง
2. การกําหนดเกณฑถา ยโอนและการขยายพืน้ ที่
โครงการขยายผลโครงการหลวง โดยคํานึงถึงขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการของสถาบัน มีความสอดคลอง
กับภารกิจของสถาบัน และสรางกลไกในการทํางาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. การจัดทําคูมือการดําเนินงานโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง โดยมีการจัดระดับของการพัฒนา
ตั้งแตก ารถ ายทอดองคความรู การวิ จัยและพัฒนา
การสร า งความยั่ ง ยื น ให แ ก ชุ ม ชนและการถ า ยโอน
เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. การกําหนดพื้นที่เปาหมายในระยะตอไปให
ชั ด เจน โดยใช ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร คั ด เลื อ ก
ตามเกณฑ ก ารขยายพื้ น ที่ และให อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวม
5. การกําหนดกลยุทธเพือ่ ยกระดับความรวมมือ
ภายใตกรอบยุทธศาสตรนี้ โดยการบูรณาการแผนและ
งบประมาณรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับ
สวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ (อปท.) อยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนถึงการถายโอนพื้นที่
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สถาบันมีแผนแมบทและแผนปฏิบัติงาน จํานวน 6 แผน เพื่อรองรับการทํางานของสถาบันในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนแมบท/แผนปฏิบัติ
แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559)
แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2561)
แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556-2559)
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

ยุทธศาสตรการดําเนินงานของสถาบัน

1. ยุทธศาสตรการวิจยั และพัฒนา เนนสงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยของโครงการหลวง
ในการสรางองคความรูใ หมมากยิง่ ขึน้ งานวิจยั เพือ่ ขยาย
ผลองคความรูโ ครงการหลวง เนนงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนเพือ่ แกไขปญหาที่
เกิดขึน้ กับเกษตรกรในแตละทองถิน่ โดยเฉพาะอยางยิง่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนการผลิต
การฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพรวมถึงการพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
รวมถึงการสงเสริมความรวมมือและบูรณาการงานวิจัย
บนพื้นที่สูง โดยการประสานและรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานวิจัยใหเปน
ไปในแนวเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยรวมกัน
เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั บนพืน้ ทีส่ งู ใหเกิดประโยชนสงู สุด
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสนับสนุนโครงการ
หลวงและขยายผลโครงการหลวง มุงเนนสนับสนุน
งานโครงการหลวง และสงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการของศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการ
เรียนรูข องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน รวมทัง้ ขยายผล
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มติคณะรัฐมนตรี
20 เมษายน 2554
20 เมษายน 2554
2 ตุลาคม 2555
26 มีนาคม 2556

องคความรูของโครงการหลวงสูชุมชนพื้นที่สูงสวนใหญ
ของประเทศใหกวางขวาง เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ชวยเสริมสราง
ใหชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู สามารถพึง่ ตนเองได และมีภมู คิ มุ กัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ มุง เนนใหอทุ ยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เผยแพรประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั และพระบรมวงศานุวงศ ทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชนโดยใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนศูนยการเรียนรู
พฤกษศาสตร ก ารเกษตรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพื้นที่สูง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนเปน
แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ มุง เนนใหสถาบันมีระบบการบริหาร
จั ด การที่ ดี สามารถเอื้ อ อํ า นวยต อ การปฏิ บั ติ ง าน
ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
การขยายผลความสําเร็จโครงการหลวงสูช มุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู
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พื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบัน

1. พื้นที่ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประกอบดวย
1.1 พืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง เนนการ
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนา/
สถานีวิจัยโครงการหลวง ทั้งดานงานวิจัยและพัฒนา
เชิงบูรณาการ เพือ่ ใหศนู ยพฒ
ั นา/สถานีวจิ ยั โครงการหลวง
เป น ศู น ย เรี ย นรู  ข องการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น
ประกอบดวย 38 ศูนยพัฒนา/สถานีวิจัยโครงการหลวง
ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน และพะเยา
1.2 พื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง เนนการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู  จ ากทุ น ความรู  ข อง
โครงการหลวงผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดําเนินงาน
ครอบคลุมทุกมิติ ในพื้นที่สูง 29 แหง ใน 24 อําเภอ
ของ 7 จังหวัด
1.3 พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน เนนการพัฒนา
พื้ น ที่ ที่ มี ป  ญ หาการปลู ก ฝ  น ซํ้ า ซาก โดยใช แ นวทาง
ของโครงการหลวงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุง เสริมสรางอาชีพและรายไดบนฐานความรูท สี่ อดคลอง
กับสภาพภูมิสังคม ในพื้นที่ 11 แหง 7 อําเภอ ของ
3 จังหวัด

1.4 พื้ น ที่ โ ครงการถ า ยทอดองค ค วามรู 
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
เนนสงเสริมกระบวนการเรียนรูจากองคความรูของ
โครงการหลวงสูช มุ ชนเพือ่ ใหชมุ ชนสามารถนําไปปรับใช
ในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยอาศัยเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 92 ศศช.
ใน 30 อําเภอ ของ 7 จังหวัด
1.5 โครงการ “รั ก ษ นํ้ า เพื่ อ พระแม ข อง
แผนดิน” เนนสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการโครงการเพื่อสนับสนุนและ
ประสานงานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่ทั้งหมด
จํานวน 11 แหง ใน 10 อําเภอ ของ 7 จังหวัด
2. พืน้ ทีอ่ ทุ ยานหลวงราชพฤกษ มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด
468 ไร 3 งาน 10 ตารางวา ในตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม มุง เนนใหเปนแหลงเผยแพรประชาสัมพันธ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และ
พระบรมวงศานุ ว งศ ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชี วิ ต และ
ความเปนอยูของประชาชน และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนสถานที่จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการ
ดานการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ ทัง้ ใน
ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และระดั บ นานาชาติ
รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนดานการเกษตร
และวัฒนธรรม และเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุพืช
19
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

แผนที่แสดงพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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กลุมบริหารจัดการ
งานพัฒนา

กลุมสังคม

กลุมบริหารจัดการ
งานวิจัย

กลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

กลุมงานวิชาการและ
สนับสนุนงานพัฒนา

สํานักพัฒนา (55)
ผูอํานวยการสํานัก

กลุมงานตลาดและ
สถาบันเกษตร

กลุมทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมเพิ่มผลผลิต
และการตลาด

สํานักวิจัย (27)
ผูอํานวยการสํานัก

ผูเชี่ยวชาญ (1)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

กลุมประสานความรวมมือวิจัย
และพัฒนากับตางประเทศ

กลุมชวยอํานวยการ
คณะกรรมการบริหาร

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ

กลุมติดตามและประเมินผล

กลุมงานพัสดุ

กลุมแผนงาน
และงบประมาณ

กลุมงานสํานักงาน
กรุงเทพ

กลุมงานนิติการ

กลุมงานอาคาร
สถานที่

กลุมงานธุรการและ
ประชาสัมพันธ

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

กลุมงานคลัง

กลุมโครงสรางพื้นฐาน

กลุมพัฒนาและดูแล
บํารุงสวน

กลุมอํานวยการ

กลุมวิชาการ
และการเรียนรู

กลุมการตลาดและ
กิจกรรม

รองผูอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ

อุทยานหลวงราชพฤกษ (44)
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

สํานักอํานวยการ (49)
ผูอํานวยการสํานัก

ที่ปรึกษา (1)

หนวยตรวจสอบภายใน (3)

กลุมยุทธศาสตร

สํานักยุทธศาสตรและแผน (32)
ผูอํานวยการสํานัก

รองผูอํานวยการสถาบัน (2)

ผูอํานวยการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

ผังโครงสรางการแบงสวนงานสถาบันและอัตรากําลังสถาบันวิจัยและพัฒนาพืนที่สูง (214 อัตรา)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ปงบประมาณ 2559
78,399,000
190,994,800
128,697,080
168,559,420
566,650,300

1. การวิจัยและพัฒนา
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณรายจายประจําป
จําแนกตามงบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2558

168,559,420
,420

30%
0%

78,399,000

14%

128,697,0800

23%
%

190,9
190,994,800

33%

การวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
22

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของความสําเร็จการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชนและ/หรือการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนรายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการไดรับการ
ถายทอดองคความรูและมีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ชุมชนที่จัดทําแผนชุมชนและดําเนินการตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จัดทําแผนชุมชนป 2559
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 การดําเนินการตามแผนชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนกลุมที่ไดรับการสงเสริมใหชุมชนบริหารจัดการ
ดานการผลิต และการตลาด
ตัวชี้วัดที่ 1.5 รอยละของชุมชนที่ปฏิบัติตามแผนขอบเขตที่ดิน
ไปใชประโยชนในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ 1.6 การดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ตัวชี้วัดที่ 1.6.1 จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
ตัวชี้วัดที่ 1.6.2 รายไดจากการเก็บคาเขาชม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
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เกณฑการใหคะแนน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ง

ตัวชี้วัดที่ 3.4 จํานวนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงที่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานและนําไปใชประโยชน
มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคกร
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความพึงพอใจ
และพัฒนาการใหบริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชเงิน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานองคการมหาชน
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ดานไฟฟา
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การประหยัดนํ้า

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งานวิจยั เปนภารกิจทีส่ าํ คัญของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) มุง การวิจยั เพือ่ สรางความรู
สนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงเพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มุง ใหชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู เกิดความมัน่ คงดานอาหาร องคความรู
ของโครงการหลวงไดรบั การพัฒนาตอยอดและนําไปทดสอบในพืน้ ทีส่ งู อืน่ ๆ ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง ชุมชน
สามารถอยูอ าศัยรวมกับสิง่ แวดลอมไดอยางยัง่ ยืนและสรางนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู
สนับสนุนสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันของสินคาบนพืน้ ทีส่ งู และการพัฒนาความเขมแข็งของระบบงานวิจยั ผานแนวทางการดําเนินงานตาม
5 แผนงานหลัก ไดแก
1. แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร
2. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
3. แผนงานวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. แผนงานวิจัยเพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แผนงานวิจัยดานการตลาดของสินคาบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเขมแข็งของระบบงานวิจัย
ดําเนินงานวิจัย 42 โครงการ โดยมีสัดสวนของงานวิจัยแตละดาน ดังนี้
การบริหารจัจดการ
ดการ

19%

การเพิ่มผลผลิต
กา

45%
45

งานวิจัยดานสังคม

12%

ทรัพยากรธรรมชาติ

24%

ผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวง

• การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สงมอบใหมูลนิธิโครงการหลวงและสํานักพัฒนา (เจาหนาที่/เกษตรกร)
จํานวน 12 เรื่อง
• การสงมอบองคความรูใหโครงการหลวง 10 เรื่อง
• การดําเนินงานจดแจง/จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 15 รายการ

26

โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ฟนฟูแหลงอาหารและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

• เกษตรกรผูปลูกขาวนาในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง นําวิธีการปลูกขาวตนเดียว
(1 ตนตอ 1 หลุม) และกําจัดตนพันธุปนไปปฏิบัติจริง และทําใหได
เมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ สงผลใหการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว
ดีขึ้น
• เกษตรกรนําเทคโนโลยีระบบนานํ้านอย โดยลดการขังนํ้าในแปลงนา
ตลอดเวลาในระยะขาวแตกกอ ลดการใชนํ้าลง 35-38%
โดยไมสงผลกระทบตอผลผลิตขาว อีกทั้งป 2559 ปริมาณฝน
มีการตกไมสมํ่าเสมอหรือเกิดภาวะฝนทิ้งชวง ทําใหเกษตรกร
มีความรูและเขาใจเทคโนโลยีนานํ้านอยมากขึ้น
• เกษตรกรนําวิธีการจัดการธาตุอาหารในดินไปใชสําหรับเพิ่ม
ผลผลิตขาว โดยวิเคราะหดินกอนทําการใสปุยหรือใสปุยตามผล
การวิเคราะหดิน
• วิธีการเพาะขยายพันธุมะแตกและมะขม โดยวิธีการเปลี่ยนยอด
• เกษตรกรนําวิธีการเพาะขยายพันธุมะแตกและมะขม โดยวิธีการ
ไปประยุกตใชกับแปลงของตนเอง สามารถลดระยะเวลา
เปลี่ยนยอดไปประยุกตใชกับแปลงของตนเอง สามารถลดระยะเวลา
การติดดอกออกผลใหสั้นลง
การติดดอกออกผลใหสั้นลง
• หลักสูตรทองถิ่น เพื่อถายทอดองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู • มีหลักสูตรทองถิ่น เพื่อถายทอดองคความรูและการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนพืชทองถิ่น
เรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชน
จากผูร สู เู ยาวชน ทําใหองคความรูต า งๆ ทีเ่ กีย่ วของไดรบั การสืบทอด
พืชทองถิ่นจากผูรูสูเยาวชน ทําใหองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ
และรักษาไมใหสูญหายไป
ไดรับการสืบทอดและรักษาไมใหสูญหายไป
• ฐานเรียนรูเรื่องการอนุรักษ ฟนฟู และเพาะขยายพันธุเห็ด
• ชุมชนมีฐานเรียนรูเรื่องการอนุรักษ ฟนฟู และเพาะขยายพันธุเห็ด
เพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดสําหรับครัวเรือน
เพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดสําหรับครัวเรือน

โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
แผนงานวิจัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • วิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่น ที่ผานมาตรฐานคุณภาพ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
เมล็ดพันธุขาว และลดปริมาณการใชเมล็ดพันธุลงได 50%
การผลิตขาวบนพื้นที่สูง
• วิธีการปลูกขาวดวยระบบนานํ้านอย เพิ่มผลผลิตขาว 11%
และใชนํ้านอยลง 35-38%
• พันธุขาวบือโปะโละ บือพะโด บือปอหมอ และเฮงาะเลอทิญ
ที่นํามาแปรรูปเปนขาวกลอง ขาวซอมมือ โดยกลุมเกษตรกร
บานจันทร และบานปาแป (แมสะเรียง)

สรุปการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
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ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • ระบบการผลิตตนกลาพันธุอาโวคาโด 1 ระบบ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
(ตนตอ วัสดุเลี้ยงกลา วิธีการเพาะ วิธีการ ชวงการเปลี่ยนพันธุ)
การผลิตของอาโวคาโด
• ดัชนีเก็บเกี่ยวอาโวคาโด 6 พันธุ (Hass, Buccaneer, Booth 7,
บนพื้นที่สูง
Booth 8, Peterson, Pinkerton)

โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • ผลผลิตถั่วแดงหลวงและถั่วขาวที่มีศักยภาพพัฒนาสายพันธุ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในประเทศไทย
การผลิตของพืชไรบนพื้นที่สูง • วิธีการปลูกงาหอม ระยะปลูก 0.5 x 0.5 ม. ผลผลิต 270 กก./ไร
ซึ่งใหผลผลิตตอไรสูงที่สุด
แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • วิธีการจัดการธาตุอาหารกาแฟ เพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอาราบิกา
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
จํานวน 2 สูตรปุย ขึ้นกับสภาพดินของแตละพื้นที่
การผลิตของกาแฟอาราบิกา • แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อเพิ่มผลผลิต
บนพื้นที่สูง
และคุณภาพกาแฟอาราบิกา
• แนวทางการพัฒนากระบวนการสงเสริมการปลูกกาแฟอาราบิกา
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • พันธุองุนที่มีศักยภาพการผลิต คือ พันธุ Perlette และ JG01
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
(มีเปอรเซ็นตการออกดอกติดผล 60 ขึ้นไป และมีคุณภาพ
การผลิตองุนบนพื้นที่สูง
ผลผลิตสูง TSS/TS มากกวา 25) (จากทดสอบองุน 20 พันธุ)
• วิธีการขยายขนาดชอผลองุนพันธุ Perlette โดยใช GA3 25 ppm
หลังดอกบาน 7, 14 และ 21 วัน (ชอผลใหญขึ้น 85%)
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการ • วิธีการบมผลเสาวรสหวาน สําหรับพื้นที่สูง 3 ระดับ
ผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค • ตนแมพันธุเสาวรสหวาน พันธุเบอร 2 ปลอดโรคไวรัส
เพื่อเปนตนแมพันธุสําหรับงานสงเสริม
• เกษตรกรสามารถนําวิธีการบมผลเสาวรสหวานจากผลงานวิจัยไปใช
ในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวไดอยางถูกตอง
• มูลนิธิโครงการหลวงมีวิธีการขยายพันธุตนกลาเสาวรสหวาน
พันธุเบอร 2 โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อใหไดตนที่ปลอดโรค
เพื่อนําไปเปนตนแมพันธุและขยายพันธุสงเสริมใหแกเกษตรกร
• มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการผลิตตนกลา
อาโวคาโดสําหรับงานสงเสริม และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอาโวคาโดตามดัชนีการเก็บเกี่ยวไดอยางถูกตอง

• นําวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอาราบิกาไปใชใน
พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
5 แหง
• ขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการสงเสริมการปลูกกาแฟ
อาราบิกาที่ดีในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
• มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
มีองุนพันธุใหมที่ใหผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตสูง
เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
• นําวิธีการใช GA3 ไปเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุนพันธุใหม

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• นําองคความรูไปอบรมถายทอดใหความรูแกเกษตรกรและเจาหนาที่
หรือทําแปลงทดสอบสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร

รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • พันธุเบญจมาศที่ทนทานโรคราสนิมขาวที่ปลูกฤดูรอน 1 พันธุ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ • โรงเรือนสําหรับการปลูกเบญจมาศ เฉพาะในฤดูหนาวที่ศูนยหวยลึก
การผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง
โดยใชผาสปนบอนด แตไมควรใชในฤดูรอน
• พันธุเบญจมาศที่มีอายุปกแจกันนาน 2 สัปดาหหลังตัดดอก 5 พันธุ
(นิวเดย, วันเวยอมิ พรูฟ, ลีโอพารด, ทาลิชา, ออเรจนเดย, คลอเนลเลีย)
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • กุหลาบพันธุ/สายพันธุใหมที่เปนที่ตองการของตลาด ดอกสีแดง
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
(พันธุ Red Crown) ดอกสีขาว (พันธุ Ice Bear, Dolomiti)
การผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง
ดอกสีชมพู (พันธุ Lovely Dolomiti, Sweet Dolomiti) ดอกสองสี
(พันธุ Jumilia และ Boulevard)
• ระยะตัดดอกที่เหมาะสมของกุหลาบ พันธุ Titanic คือ
ระยะตัดดอกที่ 3 และ 2 และพันธุ Happy day คือ ระยะที่ 3
• โรงเรือนสําหรับการปลูกกุหลาบเฉพาะในฤดูหนาวที่อินทนนท
โดยใชผาสปนบอนด
ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ • วิธีการลดปริมาณโลหะหนักอาซีนิคในดินโดยใชสารชีวภัณฑ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปลูกผักอินทรีย โดยการโรยดวยปุยหมักที่ผสมสารชีวภัณฑ
การผลิตผักอินทรีย
ลดปริมาณโลหะหนักอาซีนิค อัตรา 3 กก./พื้นที่ 1 ตร.ม.
โครงการหลวง
และฉีดพนสารชีวภัณฑลดปริมาณโลหะหนักอาซีนิค อัตรา 2 ลิตร
ตอนํ้า 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
• สายพันธุฟกทองพันธุทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
ทดสอบเทคโนโลยี
- หวยเขยง: พันธุ AVPU 1394, AVPU 1502, AVPU 1505
โครงการหลวง
- หวยเปา: พันธุ AVPU 1504, AVPU 1505
ดานการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง • สายพันธุมะระพันธุทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
- หวยเขยง: AVBG 1301, AVBG 1312, AVBG 1324
• เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
คลองลาน นําเทคโนโลยีการปลูกและพันธุมันเทศไปปลูก
เพื่อสรางรายได
• เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเขยง
และหวยเปา นําพันธุฟกทองและมะระไปปลูกเพื่อสรางรายได

• เกษตรกรผูปลูกผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวงนําองคความรู
ไปปรับใช สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได
• เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงนําเมล็ดพันธุถั่วแขกและ
ผักกาดหวานไปใชในการปลูกผักอินทรีย

• มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ในการสงเสริมศักยภาพการผลิตกุหลาบในโรงเรือน เพื่อสรางรายได
ใหแกเกษตรกร
• มูลนิธิโครงการหลวงมีพันธุ/สายพันธุกุหลาบพันธุใหมที่ผานการ
ทดสอบ และแนะนําใหเปนพันธุออกสําหรับการสงเสริมเกษตรกร
ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• ตลาดมูลนิธิโครงการหลวงมีขอมูลพันธุเบญจมาศที่มีอายุปกแจกัน
นาน 2 สัปดาหหลังตัดดอก เพื่อแนะนําลูกคากรณีจัดงานตางๆ
• มูลนิธิโครงการหลวงมีพันธุเบญจมาศที่ทนทานตอโรคราสนิมขาว
และสามารถนําไปสงเสริมแกเกษตรกรในพื้นที่
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•
•

•
•

•

•

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม 5 ชนิด คือ กุหลาบ
สายพันธุใหม ไฮเดรนเยีย เยอบีรา อัลสโตรมีเรีย และดองดึง
วิธีการยืดอายุการปกแจกันของดอกไม 5 ชนิด คือ กุหลาบ
สายพันธุใหม ไฮเดรนเยีย เยอบีรา อัลสโตรมีเรีย และดองดึง
ไกกระดูกดําสายพันธุดี ตรงตามลักษณะ 1 สายพันธุ
เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ PMEL17 สามารถแยกไกกระดูกดํา
ไดถูกตอง 72.84% สําหรับยีน MC1R สามารถแยกไกกระดูกดํา
ไดถูกตอง 82.03%
สูตรอาหารที่สําหรับไกกระดูกดํา 1 สูตร
ระบบการเลี้ยงไกกระดูกดําที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs)

ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ • สุกรลูกผสมสายพันธุดี สามารถเลี้ยงบนพื้นที่สูง 2 สายพันธุ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ลูกผสมพื้นเมืองเปยแตรง (RPP2) และลูกผสมพื้นเมืองเหมยซาน
การเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง
(RPM2)
• สูตรอาหารสําหรับสุกรลูกผสม 1 สูตร
• สุกรสายพันธุแทที่สามารถเลี้ยงบนพื้นที่สูง 1 สายพันธุ
(สุกรพื้นเมืองสายพันธุแท)
• สุกรลูกผสมสายพันธุดีที่สามารถเลี้ยงบนพื้นที่สูง 1 สายพันธุ
ลูกผสมพื้นเมือง x เหมยซาน
• ขอมูลการใชนํ้า ปุย และความตองการธาตุอาหารในพืชผัก 6 ชนิด
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหนํ้าและ
(แตงกวาญี่ปุน มะเขือเทศ พริกหวาน เบบี้ฮองเต เบบี้คอส คอส)
ปุยแกพืชบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวไมดอก
โครงการหลวง
ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การเลี้ยงไกบนพื้นที่สูง

• เกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงนําวิธีการใหนํ้าและปุยไปใชใน
การผลิตพืชผักในโรงเรือน

•

•

•

•

•

•

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เกษตรกรและบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงนําวิธีการหรือ
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สําหรับดอกไม
5 ชนิด ไดแก ไฮเดรนเยีย เยอบีรา กุหลาบสายพันธุใหม
อัลสโตรมีเรีย และดองดึง ไปประยุกตใชเพื่อยืดอายุการปกแจกัน
มีฝูงพอแมพันธุไกกระดูกดําสายพันธุดีตรงตามลักษณะ และ
มีการเจริญเติบโตบนพืน้ ทีส่ งู ไดดี สําหรับใชผลิตลูกไกกระดูกดําพันธุด ี
เพื่อสงเสริมใหกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สามารถใช DNA marker ในการคัดเลือกไกกระดูกดําพอแมพันธุ
ใหมีลักษณะตรงตามสายพันธุ
ใชสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะเหมาะสมตอสมรรถภาพการผลิต
แตละชวงอายุของไกกระดูกดํา และนําระบบการผลิตลูกไกและ
การเลี้ยงไกกระดูกดําตามระบบการผลิตสัตวที่ดีที่เหมาะสมกับ
พื้นที่สูงไปสงเสริมใหกับเกษตรกร
การปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสมที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง
รุน ที่ 1 และสูตรอาหารสุกรทีเ่ หมาะสมโดยใชวสั ดุจากทองถิน่ รวมดวย
เมื่อปรับปรุงพันธุไดพันธุสุกรตามเปาหมายจะนําไปขยายพันธุ
เพื่อใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงไดเลี้ยงตอไป
ระบบการผลิตสัตวที่ดี (GAPs) สําหรับสุกรบนพื้นที่สูง
ที่ไมกอปญหาจากการเลี้ยงสัตวในชุมชน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตไผและหวายบนพื้นที่สูง

โครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตปทุมมา
และกระเจียวบนพื้นที่สูง

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
การเพาะปลูกและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากเฮมพ

โครงการวิจัย
โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุ
กระเทียมบนพื้นที่สูง

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
วิธีการปลูกกระเทียมเปนพืชหลังนา เพื่อบริโภคเอง เกษตรกร
ในพื้นที่อมกอยสามารถลดคาใชจายในการซื้อ จํานวน 31 ราย
ขอมูลทางสัณฐานวิทยาและเภสัชวิทยาของกระเทียมจากแตละ
แหลงปลูก พบวากระเทียมจากแมฮองสอนมีคุณสมบัติทาง
เภสัชวิทยาดีที่สุด
พันธุเฮมพทองถิ่น เพิ่มเติม 12 สายพันธุ รวม 22 สายพันธุ
พันธุเฮมพ THC ตํ่า ใหมีเปอรเซ็นตเสนใยเพิ่มขึ้น รุนที่ 5: 3 พันธุ
คือ RPF2, RPF3 และ RPF4 (20.97, 23.88, 23.3%)
เมล็ดพันธุคัด 6 กก. (ปลูก 3 ไร) เมล็ดพันธุหลัก 200 กก.
(ปลูก 57 ไร) และเมล็ดพันธุขยาย 450 กก. (ปลูก 34 ไร)
วิธีการผลิตเสนดายเฮมพผสมฝาย ในสัดสวนเฮมพ 55: ฝาย 45
(จํานวน 100 กก.)
เครื่องลอกเปลือกขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
วิธีการผลิตการผลิตไมกระถางของพืชกลุมปทุมมาและกระเจียว
(ใชสารละลายพาโคลบิวทราโซล 1,000-2,000 มก./ลิตร แชหัวพันธุ
กอนปลูก และราดสารละลายพาโคลบิวทราโซล 1,500-2,000 มก./ลิตร
จํานวน 2 ครั้ง หลังพืชงอกสูง 10 ซม.)
เชื้อปฏิปกษที่สามารถควบคุมโรคทางดินของปทุมมาและกระเจียว
จํานวน 3 ไอโอเลท (MTR13, MTR14 และ NS5) ซึ่งจัดอยูในกลุม
Bacillus spp. และไมมีผลกระทบดานลบกับพืช
ฐานพันธุกรรมไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ด 5 ชนิด
วิธีการแปรรูปหนอไมใหมีคุณภาพและมีอายุการเก็บรักษานาน 3 วิธี
วิธีการตัดฟนลําหวายและเก็บรักษาลําหวายหลังตัดฟน 1 วิธี
กระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสานจากหวาย 1 กระบวนการ
• เกษตรกรในพื้นที่สูงนําวิธีการปลูกและการจัดการไผและหวายไปใช
ในแปลงปลูกไผและหวาย รวมถึงนําวิธีการจัดการและแปรรูป
ผลิตภัณฑจากไผและหวายไปใชเพื่อสรางรายไดและสรางมูลคาเพิ่ม

• สามารถนําผลงานวิจัยไปถายทอดองคความรูใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่เพื่อเสริมสรางศักยภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียว
ใหกับเกษตรกรใหเขมแข็งมากขึ้น

•
•
•

•

•

•

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ขอมูลลักษณะพันธุกระเทียมที่โดดเดนทั้งสัณฐานวิทยาและทาง
เภสัชวิทยา สําหรับคัดเลือกพันธุกระเทียมปลูกทดสอบบนพื้นที่สูง
เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่มีความตองการกระเทียมสําหรับบริโภค
มีความรู ทักษะในการปลูกกระเทียมเบือ้ งตน และมีผลผลิตกระเทียม
สําหรับบริโภคเองในครัวเรือน ลดคาใชจายในการซื้อ
นําเมล็ดพันธุเฮมพที่มีปริมาณ THC ตํ่ากวา 0.3% ไปใชในงานวิจัย
และงานสงเสริมเพื่อใชในครัวเรือน และการสงเสริมเพื่อใชใน
เชิงพาณิชย
ประยุกตใชเทคโนโลยีการปลูกเฮมพเพื่อผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี
ใชกระบวนการแปรรูปเสนดายเฮมพเชิงพาณิชยที่มีคุณภาพดี
ชุดตรวจวัด THC test kit สําหรับขยายผลและใชประโยชนรวมกับ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ไดสายพันธุไกฟาและไกเบรสที่มีลักษณะที่ดี ตรงตามสายพันธุ
และเปนสายพันธุแท สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับไกเบรส
ที่ชวงอายุตางๆ สําหรับใชสงเสริม
ระบบการเลี้ยงไกฟาใหไดมาตรฐานการผลิตที่ดีสําหรับพื้นที่สูง
นําขอมูลที่ไดไปประเมินศักยภาพของการผสมเกสรของผึ้ง
แตละชนิดในไมผลและกาแฟบนพื้นที่สูงที่กําหนด
สามารถประเมินศักยภาพของการผลิตนํ้าผึ้งของผึ้งทั้งสองชนิด
ในพืน้ ทีท่ ดลอง เพือ่ นําขอมูลทีไ่ ดไปใชในการพัฒนาการเลีย้ งผึง้
เปนอาชีพ เพื่อผลิตนํ้าผึ้งสรางรายไดใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ในอนาคต

แผนงานวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ชุดโครงการศึกษารวบรวมและ • วิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรสําคัญ เชน โดไมรูลม ผักเชียงดา
• นําองคความรูการใชประโยชนพืชสมุนไพรและพืชทองถิ่นของ
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นจาก
รางจืดดอกแดง และยอดิน
บานปาเกี๊ยะ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
พืชสมุนไพรและยาพื้นบาน
• กระบวนการผลิตเพื่อลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ เปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาการขอคุมครองพืชสมุนไพร
สมุนไพรชงดื่มเชียงดาและมะรุม
และถิน่ กําเนิด
• องคความรูการผลิตลูกประคบ ยาดมเขยา และสครับมะขาม
• ใหความรูเรื่องวิธีการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรชงดื่มเชียงดาและมะรุม
• ขอมูลการศึกษาฤทธิ์ตอสมรรถภาพทางเพศและหลอดเลือดของพืช
แกวิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรทองถิ่นและยาพื้นบานศรีบุญเรือง
สมุนไพร 2 ชนิด ไดแก โดไมรูลม และปูเฒาทิ้งไมเทา
เพื่อลดการปนเปอนจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
• ขอมูลการศึกษาฤทธิ์ตานยาฆาแมลงในหนูทดลองและการศึกษา
• ใชขอมูลการศึกษาฤทธิ์และความเปนพิษเปนขอเสนอแนะ
ความเปนพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของพืชสมุนไพร ไดแก สังหยู
ในการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
และตํารับขับสารพิษ (รางจืด รางจืดดอกแดง สมกุง และยอดิน)

โครงการวิจัยและพัฒนาการ • ชนิดผึ้งที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง 2 ชนิด
เลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรและ
• วิธีการใชผึ้งเพื่อชวยผสมเกสรในกาแฟ ไมผล
สรางรายไดแกชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู

โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาไกฟา • ไกฟาและไกเบรสสายพันธุดี ตรงตามลักษณะ 2 สายพันธุ
และไกเบรสบนพื้นที่สูง
• สูตรอาหารสําหรับไกเบรส 1 สูตร
• ระบบการเลี้ยงไกฟาที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs)
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โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
• ชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคผลเนาเสาวรส + วิธีใช
ชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑ • สารสกัดสมุนไพรกําจัดไรขาวพริก + วิธีใช
สําหรับการปลูกพืช
• ผลทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ/ผลิตภัณฑ 4 ชนิด และ
เพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง
ผลการใชชีวภัณฑ/ผลิตภัณฑในการปลูกกะหลํ่าปลีรวมกับเกษตร
• วิธีผลิตชีวภัณฑเกษตรแบบใหมที่มีอายุการเก็บรักษากอนใชงาน
นานขึ้น 5 วิธี
• สารอบฆาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน
• ชีวภัณฑเกษตรและสารเคลือบผลสําหรับควบคุมโรคผลเนา
ของสตรอวเบอรรี
• ชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุโรคแมลงและสารไลแมลงเพื่อควบคุม
หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่วแขก
• ชีวภัณฑลดความเปนพิษของสารตกคางในดิน
• องคประกอบหลักของฟโรโมนดึงดูดดวงหมัดผัก
• เทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพืน้ ทีส่ งู
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
• แชมพูบํารุงเสนผมที่มีสวนประกอบของสารสกัดจากหญาถอดปลอง
• ผลิตภัณฑสําหรับเสนผมที่มฤี ทธิ์ชวยใหผมดํา และฤทธิ์ชวยลด
ผลิตภัณฑตอยอดจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ผมหงอก
ความหลากหลายทางชีวภาพ • ผลิตภัณฑเซรั่มบํารุงผิวหนาที่มีสวนประกอบจากสารคาเทชิน
บนพื้นที่สูงเพื่อนําไป
และสารสกัดฟกขาว
สูการใชประโยชนเชิงพาณิชย • แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ
(โรคความดันโลหิตสูง โรคอัลไซเมอร โรคกระดูกและขอ)
• สงมอบผลิตภัณฑจากการวิจยั ใหแกมลู นิธโิ ครงการหลวง 3 ผลิตภัณฑ
• นําผลการวิจัยไปถายทอดองคความรูและกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑชุมชนใหแกเกษตรกร โดยกระบวนการมีสวนรวม
ใหสามารถผลิตสําหรับใชเองหรือจําหนายในระดับชุมชน 1 ผลิตภัณฑ
(ผลิตภัณฑแปรรูปจากหญาหวานอบแหง พืน้ ทีโ่ ครงการขยายผลฯ ฝน
บานฟาสวย)

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• อบรมวิธีการขยายเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae
ซึ่งเกษตรกรและเจาหนาที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงสามารถผลิตใชเองได จํานวน 437 คน
• สงมอบ “ผลิตภัณฑชีวภาพสําหรับการเพาะปลูกพืช” จํานวน 2 ชนิด
ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง ไดแก ชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคผลเนา
Phytophthora เสาวรส และสารสกัดสมุนไพรสันโสกกําจัดไรขาว
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โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่น • การศึกษาชนิดไมและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน
และการใชประโยชนเพื่อการ
- ชนิดไมที่เหมาะสมสําหรับปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการหลวง
ปลูกปาชาวบาน
8 ชนิด ไดแก จําปปา กอเดือย แดง มะขามปอม กําลังเสือโครง
ทะโล ลําพูปา และมะแขวน
• การศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษ
ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร
- ขอมูลคุณสมบัตเิ ชิงกลของไมสนพืน้ เมือง (สนสองใบและสนสามใบ)
และสนตางถิ่น (สนคาริเบีย สนโอคาปา และสนเทคูนูมานี่)
- ขอมูลสถานภาพของพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร
หนวยยอยหวยงู
• รูปแบบการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงใหเปนตนแบบของ
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาชุมชนตนแบบ
การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และสอดคลองกับ 3 สภาพภูมิสังคม
(ปาเมี่ยง นาขาว เคยปลูกฝน) 4 ชุมชน โดยมีขอกําหนดและตัวชี้วัด
โครงการหลวงเพื่อใหคน
3 ดาน 21 ตัวชี้วัด
อยูอาศัยรวมกับปาไม
ไดอยางยั่งยืน
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• เจาหนาที่สงเสริมสามารถนําขอกําหนดและตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชน
ตนแบบโครงการหลวง 3 ดาน 21 ตัวชี้วัด ไปใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินชุมชนเพื่อกําหนดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับการพัฒนาชุมชนแตละสภาพภูมิสังคม
• ชุมชนไดทราบขอมูลสภาพปารอบชุมชนที่เปนปจจุบันและสามารถ
นํารายงานผลการศึกษาพรรณไมและโครงสรางของพืน้ ทีป่ า ไมรอบเขต
ชุมชนมาวางแผนเพือ่ การจัดการ ฟน ฟู และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน และจัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ในอนาคต
• มีการฟนฟูพืชอาหารและสมุนไพรในชุมชน โดยการรวบรวมและ
เพาะขยายพันธุพืชหายาก และการเพิ่มแหลงอาหารจากพืชทองถิ่น
ในชุมชนและการแลกเปลี่ยนพันธุพืชระหวางชุมชน
• เกษตรกรเกิดทักษะและความชํานาญดานการเพาะเลี้ยงเห็ดทองถิ่น
สามารถเพาะเลีย้ งเพือ่ การบริโภคและจําหนายเสริมรายไดใหกบั ครัวเรือน
• เกษตรกรสามารถคัดพันธุขาวใหบริสุทธิ์ โดยการปลูกขาวตนเดี่ยว
ซึ่งสามารถลดการปนพันธุ และลดการใชเมล็ดพันธุขาวในการปลูก
นอกจากนี้ยังสามารถแจกจายเมล็ดพันธุขาวใหกับเกษตรกรรายอื่น
สําหรับปลูกในฤดูกาลตอไปได

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทราบชนิดไมที่เหมาะสมจะนําไปปลูก
ทดสอบเพื่อการสงเสริมการปลูกในโครงการปาชาวบานฯ ตอไป
• ใชเปนขอมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการดําเนินการในการหา
มาตรการสงเสริมการปลูก การจัดการ และการใชประโยชนไมสน
อยางยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวงบานวัดจันทร

รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• แบบจําลองสภาพอากาศและแบบจําลองพืช (อาโวคาโดพันธุ
• มีแนวทางในการคาดการณสภาพอากาศและผลผลิตของพลับ
บัคคาเนีย พลับ และมะมวงพันธุนวลคํา) ที่สามารถคาดการณ
อาโวคาโดพันธุบัคคาเนีย และมะมวงพันธุนวลคําในแตละป
ผลกระทบของการผันแปรสภาพอากาศตอการผลิตไมผลใน
เพื่อใชในการประมาณการสงและการตลาดของโครงการหลวง
พื้นที่ศึกษา 11 แหงของมูลนิธิโครงการหลวง
• ระบบพยากรณสภาพภูมอิ ากาศบนพื้นที่สูง ที่ใชเปนแนวทางในการ • สามารถนําระบบพยากรณสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงไปใช
วางแผนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
ในการวางแผนวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
อากาศบนพื้นที่สูง

• แนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชนระดับครัวเรือน
• นําระบบการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียที่ถูกสุขลักษณะจากผล
และชุมชน
งานวิจัยไปทดสอบรวมกับชุมชนตั้งแตตนกําเนิดของเสียในครัวเรือน
• ระบบบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือนและชุมชน ไปจนถึงระดับชุมชน เปนการรักษาสมดุลระบบนิเวศและ
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ รวมถึงลดผลกระทบของมลพิษ
ของเสียตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของสมาชิกในชุมชน
แผนงานวิจัยเพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุดโครงการวิจัยการฟนฟูระบบ • เทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดียวเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุร ว มกับ
• เกษตรกรสามารถลดการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกขาวโพด
เกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนา การจัดการธาตุอาหารในขาวนา
โดยนําเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเหลื่อมดวยถั่ว มีระบบอนุรักษดิน
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
• เทคโนโลยีการปลูกฟกทองพันธุทองถิ่น เพื่อสรางรายได
และนํ้าดวยหญาแฝกและสับปะรดตามแนวระดับ เพื่อฟนฟู
โปงคํา
และผลิตเมล็ดพันธุ
ความอุดมสมบูรณของดิน
• ใชองคความรูเพื่อการฟนฟูพืชอาหารทองถิ่นและใชประโยชน
• เทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือก (มะมวง)
• ฟนฟูพืชอาหารทองถิ่นในชุมชน ดังนี้ (1) พืชอาหารสูญหายทั้งหมด จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
9 ชนิด ทําการฟนฟู 7 ชนิด (2) พืชอาหารหายากขาดแคลนทั้งหมด • องคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกขาวเดี่ยว การปลูกฟกทอง
12 ชนิด ทําการฟนฟู 9 ชนิด จัดทําคูมือการปลูก การปฏิบัติดูแล
พันธุทองถิ่น การปลูกพืชทางเลือก
รักษาพืชอาหารทองถิ่นในชุมชน จํานวน 36 ชนิด

โครงการวิจัย
โครงการศึกษาผลกระทบของ
การแปรปรวนของภูมิอากาศ
ตอการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
กรณีศึกษาโครงการหลวง
โครงการศึกษาและจัดทํา
ฐานขอมูลกาลอากาศสําหรับ
งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดการ
สิง่ แวดลอมและสุขาภิบาลชุมชน
บนพื้นที่สูง
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โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตร • เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย และศัตรูพืชกะหลํ่าปลีแบบปลอดภัย • การบูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยสูการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยในพื้นที่ขยายผล
1 เทคโนโลยี
ตามสภาพภูมิสังคมชาติพันธุมง และการขยายผลงานวิจัย
โครงการหลวงปากลวย
• เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย และศัตรูพืชผักกาดขาวปลี
“ชุมชนตนแบบในการทําเกษตรคุณภาพ และปลอดภัย ควบคูไปกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ในพื้นที่สูงอื่น
แบบปลอดภัย 1 เทคโนโลยี
ที่มีบริบทคลายกัน
• เทคโนโลยีการปลูกพริกหวานในโรงเรือนแบบปลอดภัย
1 เทคโนโลยี
• ผลการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคลําตนเนาของอาโวคาโด
แบบปลอดภัย 1 เรื่อง
ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง • การทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุขาวนาทองถิ่นที่มีคุณภาพ
• นําองคความรูเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวนาทองถิ่นที่มีคุณภาพ
โดยวิธีการปลูกขาวตนเดียวที่มีผลผลิตขาวนาเพิ่มขึ้นรอยละ 31
ความมั่งคงดานอาหาร
โดยวิธีการปลูกขาวตนเดียว การฟนฟูพืชอาหารทองถิ่นของชุมชน
• การจัดการธาตุอาหารขาวไรโดยการเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
ของชุมชนในพื้นที่ขยายผล
การเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดสกุลนางรมเพื่อเปนอาหารและรายได
โครงการหลวงแมสอง
ทีไ่ มเพียงพอ (ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และโบรอน) ของชุมชนไปใชเพื่อเสริมสรางความมั่งคงดานอาหารของชุมชน
สงผลใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นรอยละ 36
ในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแมสอง
• สถานการณพืชทองถิ่นของชุมชน
• ฟนฟูพืชอาหารจํานวน 13 ชนิด
• การตรวจสอบและทบทวนขอมูลความหลากหลายของเห็ด
และภูมิปญญาในการจัดการและใชประโยชนจากเห็ดทองถิ่นในบาน
วะโดโกร และบานแมระเมิง จํานวน 71 ชนิด ชุมชนรูจัก 18 ชนิด
สามารถบอกชื่อทองถิ่นได 17 ชนิด สวนเห็ดที่ไมรูจักจะไมมีชื่อเรียก
• เห็ดที่สามารถเจริญไดดี ไดแก เห็ดหูหนู รองลงมาคือ
เห็ดสกุลนางรม
• การทดสอบวิธีการอนุรักษ ฟนฟูเห็ดทองถิ่นและแหลงอาศัยของเห็ด
ในพื้นที่ปาชุมชนบานวะโดโกร ซึ่งเปนแหลงที่มีพืชอาศัยของเห็ด
กลุมไมคอรไรซากระจายตัวอยูทั่วไป โดยทําการเพาะขยายพันธุเห็ด
2 กลุม ไดแก กลุมไมคอรไรซา (เห็ดไขหาน เห็ดแดง เห็ดตับเตา)
และกลุมผูยอยสลาย (เห็ดหูหนู เห็ดซาง เห็ดลม)
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โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
• ชนิดพืชทองถิ่นและพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่นา จํานวน
เศรษฐกิจครัวเรือนและ
5 ชนิด ไดแก คะนาดอย ถั่วลันเตา ถั่วหวาน ผักชี และกวางตุง
ระบบนิเวศในโครงการพัฒนา • ชนิดพืชทางเลือกเหมาะสมกับพื้นที่สูง จํานวน 4 ชนิด ไดแก
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
พลับ อาโวคาโด วานิลลา และมะมวง
ขุนตื่นนอย
• พืชสมุนไพรและพืชทองถิ่นของชุมชนไดรับการอนุรักษ ฟนฟู
ขยายพันธุ และใชประโยชน จํานวน 5 ชนิด ไดแก ซิโจป (ยาแกไอ)
ยอดิน ผักแปมปา มะขามปอม และสนุน
• พืชสมุนไพรและพืชทองถิ่น ไดรับการรวบรวมเพื่อสรางแหลงเรียนรู
สมุนไพรรวมกับผูรูในชุมชน แบงเปนพืชสมุนไพรทองถิ่น
จํานวน 13 ชนิด และพืชสมุนไพรพื้นฐาน จํานวน 18 ชนิด
• รูปแบบการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง
1 รูปแบบ
ชุดโครงการศึกษาและทดสอบ • แปลงทดสอบระบบการปลูกกาแฟอาราบิกาบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
เทคโนโลยีการผลิตพืชภายใต
มีเกษตรกรเขารวม จํานวน 10 ราย พื้นที่ทดสอบ 20 ไร โดยแบง
ระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่
เปน 2 กลุม คือ กลุม ทีม่ กี ารปลูกกาแฟสวนใหม จํานวน 2 ราย 4 ไร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
และกลุมที่ดําเนินการปรับปรุงสวนดวยองคความรูโครงการหลวง
แบบโครงการหลวงวาวี
เกษตรกร 8 ราย 16 ไร
• ขอมูลและแปลงทดสอบการชะลางพังทลายของดินในระบบการ
ปลูกกาแฟอาราบิกาบนพื้นที่ลาดชัน จํานวน 4 แปลง
• เกษตรกรไดเรียนรูและนําวิธีการปลูกพืชและการจัดการสวนที่
เหมาะสมภายใตระบบการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
และมีแนวทางการเพิ่มรายไดจากการปลูกพืชสรางรายไดที่มี
ศักยภาพทางการตลาด

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• เกษตรกรชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงบานขุนตื่นนอยมีพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่นา
และพื้นที่สูง
• การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนพืชสมุนไพรและพืชทองถิ่นของ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนแมตื่นนอย
• เกษตรกรมีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินในระดับฟารมที่สามารถ
สรางผลตอบแทนตอการใชพื้นที่และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1 รูปแบบ
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โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน • ขอมูลดานการผลิตและการตลาดพลัมเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
การพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่
พลัมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
• การพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากพลัมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
แบบโครงการหลวงแมสลอง • เทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอวเบอรรีที่มีคุณภาพเพื่อลดตนทุน
การผลิตสตรอวเบอรรีและการนําเขาไหลสตรอวเบอรรีจากพื้นที่อื่น
• เทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกไดที่สรางรายไดใหแกเกษตรกร
เชน อาโวคาโด
• แนวทางการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบเพื่อการบริโภค
อุปโภค และการเกษตรของชุมชนบานแมเตอ-แมจันหลวง
โครงการศึกษาแนวทางการ
• กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเยาวชนเพื่อการพัฒนา
พัฒนาภาวะผูนําเยาวชน
ภาวะผูนําในชุมชนกะเหรี่ยงและมง จํานวน 2 ชาติพันธุ
บนพื้นที่สูง
• แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาภาวะผูนําในกลุมเยาวชนกะเหรี่ยง
และมง 2 ชาติพันธุ
โครงการศึกษารูปแบบและ
• องคความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองคกรชุมชนในขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาองคกร
วิกฤตที่สง ผลตอความเขมแข็งขององคกรชุมชนบนพื้นที่สูง
ชุมชนบนพื้นที่สูง
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูของกลุมเกษตรกรจากองคความรู
โครงการหลวง
โครงการศึกษาการ
• ขอมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในมิติการลดความเสี่ยงและ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
การเพิ่มพูนความอยูดีมีสุขของชุมชนบนพื้นที่สูงเฉพาะพื้นที่
ของชุมชนบนพื้นที่สูง
ในเชิงลึก จํานวน 8 แหง
• ปจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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• ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่สะทอนถึง
ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง 8 แหง ในดานการสงเสริมอาชีพ รายได ความเขมแข็ง
ของชุมชน และความอยูดีมีสุขของชุมชน นําไปสูขอเสนอแนะ
การพัฒนากระบวนการดําเนินงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จไปยังพื้นที่ที่มีลักษณะ
ภูมิสังคมคลายคลึงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

• การนําความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองคกรชุมชนในขั้นตอน
วิกฤตที่สงผลตอความเขมแข็งขององคกรชุมชนไปใชในการริเริ่ม
และสรางกลุมเกษตรกรกลุมใหมบนพื้นที่สูง

• ผลการศึกษาในชุมชนนํารองสามารถนําไปขยายผลยังหยอมบาน
อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• เกษตรกรหรือชุมชนมีทางเลือกทางการเกษตรที่สามารถสรางรายได
ใหแกครัวเรือนได
• เกษตรกรหรือชุมชนสามารถวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพพลัม
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกพลัมได
• ชุมชนบานแมเตอ-แมจันหลวง สามารถนําขอมูลที่ไดไปวางแผน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการบริโภค อุปโภค และ
การเกษตรอยางเปนระบบตอไป
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โครงการวิจัย
ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
แผนงานวิจัยดานการตลาดของสินคาบนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเขมแข็งของระบบงานวิจัย
โครงการศึกษาผลกระทบของ • ขอมูลสถานการณ และผลกระทบของผักและไมดอกทีม่ กี ารนําเขามา • มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีขอมูล
สินคาเกษตรจากประเทศ
อยางตอเนือ่ งจากประเทศเพือ่ นบาน ไดแก กุหลาบ เบญจมาศ
สถานการณและผลกระทบของสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบาน
เพื่อนบานตอผลิตผล
กะหลํ่าปลี แครอท
ที่มตี อผลิตผลบนพื้นที่สูงของไทย และขอเสนอแนะแนวทาง
โครงการหลวง
• ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ในการปรับตัวของเกษตรกร เพื่อนําไปใชในการวางแผนการพัฒนา
และสงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ตอไป
โครงการวิจัยศักยภาพ
• กลยุทธและแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดของพืชผัก • นําแนวทางที่ไดไปใชในการวางแผนการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ดานการตลาดในพื้นที่โครงการ ไมผล และไมดอก ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
ในพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวงลุม นํา้ ปง ทีก่ อ ใหเกิดการสรางรายได
ขยายผลโครงการหลวง
โครงการหลวง ลุมนํ้าปง 11 พื้นที่
แกชุมชน และการพัฒนาระบบตลาดของชุมชนใหมีความมั่นคง
และยั่งยืน
โครงการวิจัยศักยภาพการผลิต • ขอเสนอแนะดานการผลิตและการตลาดของไมดอกที่มีมูลคาสูงสุด • มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สามารถนํา
และการตลาดไมดอก
6 อันดับแรก กุหลาบ เบญจมาศ ไฮเดรนเยีย อัลสโตรมีเรีย
ขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางศักยภาพการผลิตและ
โครงการหลวง
ซิมบิเดียม และกลอริโอซา
การตลาดของไมดอกโครงการหลวงไปใชในการพัฒนาตลาดไม
ตัดดอกของมูลนิธิโครงการหลวง
การจัดการองคความรูงานวิจัย • การจัดทําฐานขอมูลองคความรูงานวิจัย 1 ฐานขอมูล
• ผลงานวิจัยถูกรวบรวมและมีการจัดเก็บอยางเปนระบบมากขึ้น
• การจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการองคความรูงานวิจัย
ทําใหงายตอการสืบคนและการนําไปใช
1 แผนงาน (14 เรื่อง)
• กลุมเปาหมายมีการประยุกตใชผลงานวิจัยอยางเหมาะสมและ
• การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการงานวิจัยใหเกิด
เปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย
การนําไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สูง 27 ครั้ง/831 ราย
และเชิงนโยบาย
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัยและกลุมผูใชประโยชน
ทําใหเกิดการเชื่อมโยงกระบวนการดําเนินงานระหวางงานวิจัยและ
พัฒนา สงผลใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน
สูงสุดตอกลุมผูใชประโยชน
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ผลผลิตที่สําคัญของงานวิจัย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
• จดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญาใหมที่เกิดจากผลงานวิจัย • ทรัพยสินทางปญญาของสถาบันไดรับการคุมครอง และสามารถ
และทรัพยสินทางปญญาของชุมชน รวมจํานวน 18 รายการ ไดแก
นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการเชิงสังคม เชิงพาณิชย และ
สิทธิบัตรการประดิษฐ 1 รายการ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
เชิงนโยบาย
1 รายการ อนุสิทธิบัตร 9 รายการ เครื่องหมายการคา 4 รายการ • ทรัพยสินทางปญญาของชุมชนไดรับการปกปองและคุมครอง
ภูมิปญญาใหเปนสิทธิของชุมชน และชุมชนสามารถนําไปตอยอด
และลิขสิทธิ์ 2 รายการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มได
โครงการศึกษาความเปนไปได • ผลการศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
• มีขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจในการนําผลงานวิจัยไปใช
ของผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
8 ผลิตภัณฑ
ประโยชนเชิงพาณิชยในรูปแบบตางๆ เชน การผลิตและจําหนาย
เพื่อการใชประโยชน
ดวยตนเอง การขายสิทธิ์ใหกับผูประกอบการหรือการรวมทุน ฯลฯ
เชิงพาณิชย
และมีขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถขยายไปสูเชิงพาณิชย
โครงการสํารวจขอมูลราย
• ขอมูลพื้นฐานรายครัวเรือน ขอมูลเศรษฐกิจของครัวเรือน และ
• การใชฐานขอมูลของเกษตรกร และระบบฐานขอมูลของเกษตรกร
ครัวเรือนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง ขอมูลการถือครองและการใชประโยชนที่ดินของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการหลวง 20 แหง ในการเตรียมขอมูลเพื่อการวางแผน
ในพื้นที่โครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 20 แหง
แมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวงในระยะตอไป รวมทั้งการนําฐาน
• ระบบฐานขอมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
ขอมูลของเกษตรกรไปใชประโยชนเพื่อใชในการตัดสินใจในการ
วางแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาเครือขายวิจัย • เครือขายการวิจัยดานการเพิ่มผลผลิตพืชทางเลือกรวมกับ AVRDC • พันธุฟกทองที่ตานทานไวรัสพันธุ AVPU 1502, 1504, 1505,
ดานการพัฒนาพื้นที่สูง
เพื่อสรางแหลงอาหารและรายไดของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
1506, 1394 ที่เหมาะสมกับพื้นที่หวยเปา หวยเขยง และโปงคํา
อยางยั่งยืน
1 เครือขาย
• พันธุมะระ พันธุ AVBG 1301, 1312, 1313, 1314, 1324
ที่เหมาะสมกับพื้นที่หวยเปา หวยเขยง และโปงคํา
• การนําพันธุมันเทศ 4 สายพันธุ จาก Okinawa มาปลูกทดสอบ
ที่หมอกจามและคลองลาน
• การเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับ NARO ในการใหคําปรึกษา
ที่ประเทศไทย
• เทคนิคการปลูกไมผลยืนตนในโรงเรือน

โครงการวิจัย
งานทรัพยสินทางปญญา
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1

แผนงานวิจัย

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร

แผนงานวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คง
ดานอาหาร มีเปาประสงคเพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูง
เกิดความมัน่ คงทางดานอาหาร ตามแนวทางการวิจยั
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของชุมชน
บนพื้นที่สูง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟู
แหล ง อาหารของชุ ม ชนและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

แปลงทดสอบพันธุขาวทนทานแมลงบั่ว พื้นที่เลอตอ
อ.แมระมาด จ.ตาก

1.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต
ขาวบนพื้นที่สูง

ดําเนินการวิจัยเพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีความ
มั่นคงดานอาหาร โดยมีระบบการปลูกที่สามารถผลิต
ขาวไดอยางเพียงพอตอการบริโภคและสรางรายไดเสริม
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงานสําคัญ
ไดแก
1) การเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง
การทดสอบและคั ด เลื อ กพั น ธุ  ข  า วท อ งถิ่ น ที่
ทนทานตอแมลงบัว่ และไมไวตอชวงแสงในพืน้ ทีท่ ดสอบ
พบวา มีขาวพันธุทองถิ่นที่ทนทานตอแมลงบั่ว จํานวน
4 พันธุ ไดแก บือแมว บือวาเจาะ บือคอ และกินบเสี้ยง
ซึ่งปลูกขยายเมล็ดพันธุในฤดูนาปรัง และนําพันธุขาว
ทั้งสี่พันธุปลูกทดสอบในฤดูนาปในพื้นที่ที่มีแมลงบั่ว
ระบาด ได แ ก พื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงบอเกลือ จังหวัดนาน โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหลงขอด และบานหวยโปง
จังหวัดเชียงใหม
41
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การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข  า วท อ งถิ่ น
บนพื้ น ที่ สู ง ดํ า เนิ น การทดสอบในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงวัดจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม และศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง
(ศู น ย ย  อ ยบ า นป า แป ) อํ า เภอแม ส ะเรี ย ง จั ง หวั ด
แมฮอ งสอน โดยกลุม เกษตรกรบานจันทร ผลิตขาวกลอง
และขาวซอมมือ ไดแก บือปอหมอ บือพะโด สําหรับ
เกษตรกรบ า นป า แป (แม ส ะเรี ย ง) รวมกลุ  ม แปรรู ป
ขาวกลองเฮงาะเลอทิญ
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวทองถิ่นสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่ชุมชน
ตนแบบ 5 ชุมชน ไดแก พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงหวยเปา (พันธุสันปาตอง 1) พื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน
(พันธุบือโปะโละ) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
(พันธุอิโต) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร (พันธุ
บือโปะโละ) และศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาท
หวยตม (พันธุบือวาเจาะ) พบวา ตัวอยางเมล็ดพันธุขาว
จํานวน 41 ตัวอยาง ผานมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ
จํานวน 25 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 61 ของจํานวน
ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวทั้งหมด
การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีขา วนานํา้ นอยที่
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ สู ง ดํ า เนิ น การทดสอบในพื้ น ที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก และ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหลงขอด
พบว า การปลู ก ข า วด ว ยระบบนานํ้ า น อ ยประหยั ด
การใชนํ้าไดรอยละ 56 ลดการปลอยกาซมีเทนซึ่งเปน
กาซเรือนกระจกลง รอยละ 75 และลดการปลอยไนตรัส
ออกไซดได รอยละ 14 เมือ่ เทียบกับนานํา้ ขัง นอกจากนี้
ระบบนานํ้ า น อ ยยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการลดศั ก ยภาพ
การทําใหโลกรอน รอยละ 46 หากเกษตรกรชนเผาหัน
มาทํ า นาด ว ยระบบนานํ้ า น อ ยมากขึ้ น จะสามารถ
ประหยัดนํ้าสําหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น
การศึกษาวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
และการจัดการธาตุอาหารในดินสําหรับขาวบนพื้นที่สูง
ดําเนินการทดสอบในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน (บานสบโขง)
พบวา การไถกลบเศษซากถั่วลงในแปลงนาโดยเฉพาะ
แปลงที่เปนดินทราย จํานวน 5 แปลง สงผลใหปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น รอยละ 1.5
การศึ ก ษาแนวทางการลดผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต อ ข า วบนพื้ น ที่ สู ง
ดําเนินการทดสอบในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พบวา แนวทางการลด
ผลกระทบจากการแปรปรวนของฝน คือ การปลูกขาวที่
อายุกลา 20 วัน เปรียบเทียบกับกลาขาวที่อายุปกดํา
40-50 วัน (วิธีของเกษตรกร) เพื่อลดความเสียหาย
ของกลาที่แก เนื่องจากรอนํ้าฝนสําหรับไถเตรียมที่นา

การตรวจวัดปริมาณนํ้าและเก็บตัวอยาง
กาซเรือนกระจกในแปลงนา
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2) การศึ ก ษาวิ จั ย และคั ด เลื อ กพั น ธุ  ข  า ว
บนพื้นที่สูงที่ทนทานตอแมลงบั่วไมไวตอชวงแสง
และมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ
พบว า ได พั น ธุ  ข  า วท อ งถิ่ น ลู ก ผสมที่ ท นทาน
ตอแมลงบั่วและไมไวตอชวงแสงในชั่วที่ 3-4 จํานวน
4 คูผสม ไดแก เบลอะ x CMU-L2, เบลอะ x CMU-B2,
เจาเปลือกดํา x CMU-L2 และเจาเปลือกดํา x CMU-B2
สําหรับพันธุขาวที่มีคุณภาพพิเศษไดพันธุขาวทองถิ่น
ลูกผสม ชั่วที่ 3-4 ระหวางพันธุเจาเปลือกดํา x PTT1
จํานวน 1 คูผสม จากการวิเคราะหสายพันธุพอแมมีคา
ธาตุเหล็กในเมล็ด 12.95-18.70 mg/kg โดยพันธุเ บลอะ
มีคาสูงสุด ลูกผสมทุกคูมีคาระหวางพันธุพอแม 12.7015.65 mg/kg คูผสมจากพันธุเบลอะผสมกับสายพันธุ
ไมไวตอชวงแสง มีคา สูงกวาคูผ สมจากพันธุเ จาเปลือกดํา
ในทํ า นองเดี ย วกั น สายพั น ธุ  พ  อ แม มี ค  า ธาตุ สั ง กะสี
22.85-44.35 mg/kg โดยพันธุเ บลอะมีคา สูงสุด ลูกผสม
ทุกคูม คี า ระหวางพันธุพ อ แม 30.50-39.10 mg/kg คูผ สม
จากพันธุเบลอะผสมกับสายพันธุไมไวตอชวงแสงมีคา
36.25-39.10 mg/kg สูงกวาคูผ สมจากพันธุเ จาเปลือกดํา
ทีม่ คี า ระหวาง 30.50-33.55 mg/kg สําหรับการตรวจวัด
สารหอมสายพันธุพอแมทุกพันธุตรวจไมพบปริมาณ
สารหอมในเมล็ด ยกเวนพันธุปทุมธานี 1 ที่มีความหอม
ในปที่ผานมา พ.ศ. 2559 ไดวิเคราะหความหอมเฉพาะ
คูผ สม JPD1 x PTT1 พบวาในพันธุแ มเจาเปลือกดําตรวจ
ไมพบสารหอม ปทุมธานี 1 มีคา ความหอม 2AP เทากับ
2.28 ppm ขณะที่ลูกผสมรวมหมูมีคาเทากับ 0.46 ppm

1.2 โครงการวิจัยและพัฒนาการฟนฟู
แหลงอาหารและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง

ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการเนนกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน และการสรางกระบวนการเรียนรู
ของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ แ ละฟ  น ฟู พื ช ท อ งถิ่ น เพื่ อ
เปนแหลงอาหารและยาสมุนไพรของชุมชน สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

การฟนฟูและใชประโยชนพืชในระดับครัวเรือน

การเพาะเห็ดตับเตารวมกับผักเฮือดและเห็ดลมในทอนไม
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การศึกษาและรวบรวมองคความรูก ารใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ไดขอมูล
องคความรูการใชประโยชนจากพืชทองถิ่นเพิ่มเติมใน
4 พืน้ ที่ ประกอบดวย บานปางตนเดือ่ (พืน้ เมือง) อําเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม บานหลายอาย (พื้นเมือง)
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม บานปาแป (ลัวะ) อําเภอ
แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และบานหวยอีคาง
(กะเหรีย่ ง) อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยมีชนิดพืช
ที่ใชประโยชน จํานวน 166, 155, 155 และ 154 ชนิด
ตามลําดับ มีพืชที่ตองการฟนฟูเพื่อใชประโยชน รวม
67 ชนิด เชน ตีนฮุง ดอย ฮอสะพายควาย กวาวเครือขาว
ตะไครตน มะแขวน และผักหวานปา เปนตน และไดจัด
ทําแผนการฟนฟูพืชทองถิ่นรวมกับชุมชน 5 รูปแบบ
ไดแก ธนาคารพืชทองถิ่น แหลงรวบรวมเมล็ดพันธุ
แปลงรวบรวมพืช วนเกษตร และ Home garden ตนแบบ
การศึกษาวิธีการขยายพันธุ การปลูก การปฏิบัติ
รักษาพืชทองถิ่นที่สําคัญ ไดศึกษาวิธีการขยายพันธุ
พืชทองถิ่น 2 ชนิด ไดแก มะขม และมะแตก ดวยวิธีการ
เสียบยอด พบวา มีการแตกยอดใหม รอยละ 73 และ
20 ตามลําดับ
การถายทอดองคความรูการอนุรักษฟนฟูแหลง
อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพและการแลกเปลีย่ น
พรรณพืชภายในและภายนอกชุมชน ไดจัดทําหลักสูตร
ทองถิน่ เพือ่ ถายทอดองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาเกีย่ วกับ
พืชทองถิ่นโดยผูรูสูเยาวชนและผูที่สนใจ ประกอบดวย
กิ จ กรรมการสํ า รวจพื ช ในชุ ม ชน การเก็ บ รวบรวม
เมล็ดพันธุพ ชื ทองถิน่ องคความรูก ารขยายพันธุพ ชื และ
การใชประโยชนพืชแตละชนิด
การศึกษาและพัฒนาการอนุรักษและฟนฟูเห็ด
ทองถิน่ เพือ่ เปนแหลงอาหารของชุมชน ดําเนินการทดสอบ
ในพืน้ ทีบ่ า นปางมะโอ อําเภอเชียงดาว และบานปางกืด้
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ
จังหวัดเชียงใหม และพื้นที่บานปาแดด ตําบลพงษ และ
บานศรีบุญเรือง ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข ในพื้นที่
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวงโป ง คํ า
อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน โดยการทดสอบการเพาะ
เห็ดไมคอรไรซา (เห็ดตับเตา) รวมกับพืชทองถิ่นในพื้นที่
บานปางมะโอ พบวา เห็ดตับเตาสามารถเจริญรวมกับ
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ตนผักเฮือดในธรรมชาติไดและใหผลผลิตหลังจากการใสเชือ้
ไปแลว 3 ป สวนการทดสอบการเพิม่ ผลผลิตเห็ดทองถิน่
ในสภาพธรรมชาติของเห็ดกลุม ผูย อ ยสลายในทัง้ 2 พืน้ ที่
(โปงคํา ปางมะโอ) พบวา เห็ดลมหรือเห็ดกระดางทีเ่ พาะ
ในทอนไมใหผลผลิตในเดือนที่ 11 หลังจากใสเชือ้ เห็ด และ
ในการทดสอบการเพาะเห็ดหูหนูรงั ผึง้ หรือเห็ดเหงือกควาย
และเห็ดหูหนูดําในถุงพลาสติก พบวา เห็ดทั้งสองชนิด
ใหผลผลิตคอนขางดี แตการคงสภาพในเห็ดหูหนูดาํ จะดีกวา
พัฒนาระบบฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง ไดแก ขอมูล
พืชและเห็ดและภูมิปญญาทองถิ่นในการใชประโยชน
ทะเบียนผูรู การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชนิดและปริมาณพืชที่ไดรับ
การอนุรกั ษฟน ฟูรายพืน้ ที่ บทความและสือ่ เผยแพร และ
การแสดงผล

1.3 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต
ของพืชไรบนพื้นที่สูง

วิจัยชนิดถั่วหมุนเวียนกับขาวนาบนพื้นที่สูงและ
การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตพืชทางเลือกในงาหอมอันเนนการสรางรายไดเสริม
ใหแกเกษตรกร และฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
การทดสอบพันธุถ วั่ แดงหลวงและถัว่ ขาวทีเ่ หมาะสม
กับการปลูกบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม พบวา ถั่วแดงหลวงที่มี
ศักยภาพพัฒนาสายพันธุในประเทศไทย คือ พันธุที่
นําเขาจากประเทศญีป่ นุ ทีม่ ลี กั ษณะองคประกอบผลผลิต
สูงทีส่ ดุ เทากับ 452 กิโลกรัม/ไร และถัว่ ขาวพันธุท นี่ าํ เขา
มาจากประเทศญี่ ปุ  น มี ผ ลผลิ ต สู ง ที่ สุ ด เท า กั บ 420
กิโลกรัม/ไร แตองคประกอบผลผลิตยังนอยกวาพันธุที่
ใชสงเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง
การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต
งาหอม ดําเนินการทดสอบในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงหวยเปา อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา ระยะปลูกงาหอมทีเ่ หมาะสม คือ ระยะ
0.5 x 0.5 เมตร ซึ่งใหผลผลิตตอไรสูงที่สุด
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การปลูกคัดเลือกถั่วแดงหลวง

การคัดเลือกเมล็ดถั่วขาว
45

2

แผนงานวิจัย

เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิตเกษตร

แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิตเกษตร มีเปาประสงคเพือ่ ใหองคความรู
ของโครงการหลวงไดรับการพัฒนาตอยอดและ
นําไปทดสอบในพื้นที่สูงอื่นๆ ใหเกิดประโยชนอยาง
กวางขวางยิง่ ขึน้ ตามแนวทางการสนับสนุนงานวิจยั
เพื่อตอยอดองคความรูของโครงการหลวง การนํา
องคความรูข องโครงการหลวงไปทดสอบในพืน้ ทีส่ งู
อื่นๆ การวิจัยเพื่อหาชนิด/พันธุพืชและพันธุสัตวที่
สามารถปรับตัวไดดีกับสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง และ
การวิจัยและพัฒนาชนิดและพันธุพืชทองถิ่นเพื่อ
สรางความโดดเดนของผลิตภัณฑในระดับชุมชน
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2.1 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การปลูกกาแฟอาราบิกาบนพื้นที่สูง

วิ จั ย เพื่ อ ให เ กษตรกรในพื้ น ที่ โ ครงการหลวงมี
สายพั น ธุ  ก าแฟอาราบิ ก  า ที่ มี คุ ณ ภาพดี เ ยี่ ย ม และ
เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาดานการปลูกและตลาด
กาแฟอาราบิ ก  า คุ ณ ภาพเพื่ อ จํ า หน า ยเป น รายได
อยางยั่งยืน สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
สามารถรวบรวมและคั ด เลื อ กสายพั น ธุ  ก าแฟ
อาราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง ในพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 5 พืน้ ที่ โดยเก็บไดทงั้ หมด 14 ตัวอยาง
จาก 5 แหลงพันธุ ซึ่งพรอมจะนําไปขยายเพาะพันธุที่
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท (ศูนยยอยแมยะนอย)
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การเพิม่ ผลผลิตของกาแฟอาราบิกา ภายใตระบบ
รมเงาของปาไม ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก
อํ า เภอแม อ อน จั ง หวั ด เชี ย งใหม และศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงปาเมีย่ ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ไดทดสอบการปลูกกาแฟใตระบบรมเงาไม โดยการสราง
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ระบบตนแบบของการปลูกกาแฟภายใตระบบรมเงาไม
โดยปลูกเสริมชนิดไมรมเงาในแปลงกาแฟที่ปลูกใหม
ในระยะสั้ น ปลู ก ถั่ ว มะแฮะ และระยะยาวปลู ก ต น
พญาเสือโครง มะเฟอง มะขามปอม มะไฟ และไมปา
ทองถิ่น เปนตน และปลูกตนกาแฟระยะปลูก 1.5 x 2.0
เมตร กอนการยายปลูกตนกลากาแฟ นําปุย ร็อกฟอสเฟต
(0-3-0) ผสมกั บ ปุ  ย ขี้ วั ว นํ า มารองก น หลุ ม โดยการ
คลุกเคลากับดินปลูกภายในหลุม สําหรับการทดสอบวิธี
การปรับปรุงสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟที่ปลูกภายใต
รมเงาของปาไม โดยใชองคความรูโครงการหลวงและ
องคความรูที่ไดจากการทดสอบดานธาตุอาหาร

รักษาแปลงกาแฟที่แตกตางกัน รอยละ 80 มีการจัดการ
สวนตามคําแนะนําของเจาหนาที่ในพื้นที่ใหคําแนะนํา
ซึ่งปญหาที่พบสวนใหญเปนการกําจัดนํ้าเสียจากการ
แปรรูปกาแฟ โดยมีมากถึงรอยละ 70 ที่มีการทิ้งนํ้าจาก
การแปรรูปกาแฟลงดิน แมนํ้า และลําคลองในหมูบาน
เกษตรกรรอยละ 95 ที่ตองการใหเจาหนาที่เขาไปให
ความรู  แ ละคํ า แนะนํ า หรื อ มี ก ารจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ
คุณภาพการผลิตกาแฟ

แปลงทดสอบการปลูกกาแฟภายใตรมเงาปาไมในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แมออน จ.เชียงใหม

การทดสอบการจัดการธาตุอาหารเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
และคุ ณ ภาพกาแฟอาราบิ ก  า ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงปาเมีย่ ง ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยโปง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงวาวี และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางมะโอ จังหวัดเชียงใหม พบวา
การจัดการธาตุอาหารแบบใหมในตนกาแฟ สามารถเพิม่
ผลผลิตและคุณภาพในกาแฟอาราบิกา ไดเมือ่ เปรียบเทียบ
กับการจัดการธาตุอาหารแบบดั้งเดิมของเกษตรกร
ผลการศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงผลผลิต
และคุณภาพกาแฟอาราบิกา โครงการหลวง ในพืน้ ทีว่ จิ ยั
10 พื้นที่ พบวา เกษตรกรในแตละพื้นที่ที่ปลูกกาแฟ
อาราบิกาของโครงการหลวง และ สวพส. มีการดูแล

แปลงทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตโดยการตัดแตงกิ่ง
กาแฟที่ปลูกภายใตระบบรมเงาปาไม
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
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ผลการศึ ก ษาระบบการปลู ก กาแฟภายใต ก าร
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ทําการสํารวจระบบการปลูก
กาแฟในพืน้ ทีข่ องศูนยวจิ ยั และฝกอบรมทีส่ งู ขุนชางเคีย่ น
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวงตีนตก ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงปาเมีย่ ง
สถานี เ กษตรหลวงอ า งขาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม และ
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมลานอย จังหวัดแมฮอ งสอน
โดยสํารวจดานการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ
ตนกาแฟบางสายพันธุ เพือ่ คัดเลือกสายพันธุท มี่ คี ณ
ุ ภาพ
เหมาะสม นําเมล็ดพันธุที่ไดไปทําการเพาะเปนตนกลา
นําไปปลูกในแปลงทดลองของเกษตรกรที่เปนระบบ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่รับผิดชอบของ
สถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท ส ว นสารกาแฟนํ า ไป
ทดสอบคุณภาพดวยวิธีการชงดื่ม สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหผลการชงชิมกาแฟสายพันธุคัดเลือก จํานวน
5 แหง ดําเนินการโดยวิธีการของ Specialty Coﬀee
Association ซึง่ ถือวาเปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ผลของการ
ทดสอบคุณภาพโดยการชงชิม พบวา กาแฟทีน่ าํ มาจาก
แหลงปลูกดังกลาว โดยคะแนนที่ประเมินไดตามลําดับ
ดังนี้ (1) ศูนยฯ ขุนชางเคี่ยน (C-1669-31) มีคะแนน
79.55 คะแนน (2) ศูนยฯ ขุนชางเคี่ยน (LC-1662)
มีคะแนน 79.05 คะแนน (3) ศูนยฯ ตีนตก มีคะแนน
78.93 คะแนน (4) ศูนยฯ ปาเมี่ยง มีคะแนน 78.50
คะแนน (5) ศูนยฯ ขุนชางเคี่ยน (Progeny-90) มีคะแนน
78.35 คะแนน (6) ศูนยฯ ขุนชางเคี่ยน (Progeny-88)
มีคะแนน 77.6 คะแนน (7) ศูนยฯ แมลานอย 5 มีคะแนน
76.95 คะแนน และ (8) ศูนยฯ อางขาง มีคะแนน 63.75
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คะแนน ซึ่งจากแบบประเมินผลการชิมของผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน พบวากลิน่ ทีพ่ บจากตัวอยางโดยสวนใหญ
ไดแก กลิ่น Black Tea, Chocolate, Vanilla และกลิ่น
ในกลุม Nut
สําหรับผลการศึกษากระบวนการสงเสริมและ
การตลาดกาแฟอาราบิกาไทย ไดนํามาพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการผลิตกาแฟอาราบิกา เชน ความสูง
ของพื้นที่ปลูกและระบบที่ปลูกตองเปนระบบรมเงา
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีไ่ ดมกี ารวิจยั ไวและนําไปสูก ารนําไป
ใชประโยชน รวมถึงการพัฒนาระบบการตลาดที่เนนให
มีการรับซื้อผลผลิตกาแฟผลสดเพื่อนําไปแปรรูปโดย
เจาหนาทีห่ รือกลุม เกษตรกร เพือ่ คุณภาพทีไ่ ดจะมีความ
สมํ่าเสมอกัน และพัฒนาการรวมกลุมการปลูกและ
แปรรูปกาแฟในรูปแบบสหกรณ

2.2 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การผลิตองุนบนพื้นที่สูง

ดําเนินการวิจัยเพื่อใหมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีองุนพันธุใหมที่ให
ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตสูง สามารถขยายการ
สงเสริมแกเกษตรกร และทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่ม
จากการปลูกองุน พันธุใ หมหรือจากปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สรุปการดําเนินงานสําคัญดังนี้
การทดสอบพันธุองุนรับประทานสด จํานวน
20 พันธุ คือ Beauty Seedless (วิธีควบคุม), Marroo
Seedless, Black Queen, Autumn Royal, Black Corinth,
P1, Flame Seedless, Ruby Seedless, JR01, White
Malaga, Thompson Seedless, Dawn Seedless,
Perlette, JG01, JB01, JG02, JR02, JB02, JG03 และ
JB03 พบวา พันธุองุนที่ใหผลผลิตสูงและคุณภาพดี
บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะในฤดูหนาวซึ่งมีการแขงขันจาก
ตางประเทศนอย คือ องุน พันธุ JG01 (มีเปอรเซ็นตกงิ่ ใหม
ที่ออกดอก 85% นํ้าหนักผล 5.66 กรัม และมีสัดสวน
TSS/TA เทากับ 24.98) และ Perlette (มีเปอรเซ็นต
กิ่งใหมที่ออกดอก 66% นํ้าหนักผล 2.67 กรัม และ
มีสัดสวน TSS/TA เทากับ 34.69)
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2.3 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เสาวรสหวานปลอดโรค

องุนพันธุ JG01

องุนพันธุ Perlette

การศึ ก ษารู ป แบบค า งและโรงเรื อ นพลาสติ ก
สําหรับองุนพันธุ Beauty Seedless ไดปลูกองุนพันธุ
Beauty Seedless จํานวน 48 ตน ภายใตโรงเรือนทั้ง
4 รูปแบบ คือ (1) คางตัว Y ตํ่า โรงเรือนปกติ (2) คางตัว
Y ตํ่า โรงเรือนเปด-ปดได (3) คางตัว Y สูง โรงเรือนปกติ
และ (4) คางตัว Y สูง โรงเรือนเปด-ปดได
สําหรับการทดสอบแบบจําลองวิธกี ารจัดการธาตุ
อาหารขององุนพันธุ Beauty Seedless บนพื้นที่สูง โดย
เพิม่ คุณภาพผลผลิตในฤดูฝนและฤดูหนาวในพืน้ ทีส่ ถานี
เกษตรหลวงปางดะ ไดนาํ ผลการวิเคราะหสมบัตดิ นิ และ
สถานะธาตุ อ าหารพื ช มาจั ด การธาตุ อ าหารองุ  น
โดยจัดการธาตุอาหารทางดินเปนธาตุอาหารหลัก ไดแก
N, P, K สวนทางใบเปนธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
ไดแก Ca, Zn และ B แบงการใสปุย 3 ระยะ ดังนี้
(1) หลังตัดแตงกิ่งถึงดอกบาน (2) ดอกบานถึงผลเริ่ม
เปลี่ยนสี (3) ผลเริ่มเปลี่ยนสีถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

วิ จั ย เพื่ อ ให มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงมี ต  น กล า
เสาวรสหวาน พันธุเ บอร 2 ปลอดโรค สามารถใหผลผลิต
ที่ดี เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูก และมีวิธี
การบมผลเสาวรสหวานทีเ่ หมาะสมสําหรับพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
ตางกันของระดับความสูงของพื้นที่ สรุปการดําเนินงาน
สําคัญดังนี้
การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ  แ ละการปลู ก
เสาวรสหวานปลอดโรค
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกและปรับปรุง
คุ ณ ภาพผลผลิ ต เสาวรสหวาน ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงหมอกจาม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม พบวา
การปลู ก เสาวรสหวานภายใต โรงเรื อ นมี แ นวโน ม
การออกดอกติ ด ผลมากกว า การปลู ก นอกโรงเรื อ น
(กลางแจ ง ) โดยเริ่ ม ออกดอกตั้ ง แต เ ดื อ นสิ ง หาคม
สามารถเก็บเกีย่ วไดตงั้ แตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ
รวมระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 5 เดือน
ผลการทดสอบพั น ธุ  เ สาวรสหวานรหั ส ใหม ที่
เหมาะสมกับพื้นที่สูง ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ
จังหวัดเชียงใหม พบวา ตนรหัสพันธุ SG02-9, SG02-7
และ V-11 มีลักษณะผล สีผิวผล สีเนื้อ และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าไดผานตามเกณฑการคัดเลือกพันธุ
วิธีมาตรฐานในการบมเสาวรสหวานที่เหมาะสม
กับพื้นที่ที่ระดับความสูงแตกตางกัน ซึ่งทดสอบในพื้นที่
ที่มีระดับความสูงตางกัน 3 ระดับ พบวา วิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการบมผลเสาวรสหวานที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ (ความสูง
ของพื้นที่ 900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล, MSL) และ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
(750 MSL) คือ การเก็บรักษาผลเสาวรสหวานทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
หองนาน 2 วัน และ 4 วัน ตามลําดับ และที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา (450 MSL)
คือ วิธีการบมผลดวยเอธีฟอน 6 มิลลิลิตรตอนํ้า 1 ลิตร
นาน 4 วัน
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ปางมะโอ : ไมบมผล

ปางแดงใน : ไมบมผล

หวยเปา : เอธีฟอน 6 ppm

สําหรับการวิเคราะหตัวอยางดินและใบเสาวรส
ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงหมอกจ า ม และ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน
พบวา ดินที่ปลูกเสาวรสในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหมอกจามเปนกรดจัดมาก และขาดธาตุอาหาร
ไนโตรเจน แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี เหล็ก และ
โบรอน สวนดินที่ปลูกเสาวรสในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงในเปนกรดจัดมาก
และขาดธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม
สังกะสี ทองแดง และโบรอน
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การวิจัยวิธีการผลิตตนแมพันธุเสาวรสหวาน
ปลอดโรคไวรัส
พบวา วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสําหรับการผลิต
ตนแมพันธุเสาวรสหวาน พันธุเบอร 2 ที่ปลอดโรคไวรัส
โดยนํายอดที่มีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ยายไป
เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
กลุมออกซิน ชนิด indole-3-butyric acid (IBA) ที่ 1-3
มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 4 สัปดาห สามารถชักนําให
ยอดเกิดรากไดรอยละ 25
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2.4 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การผลิตของอาโวคาโดบนพื้นที่สูง

วิจัยเพื่อใหมูลนิธิโครงการหลวงสามารถพัฒนา
การผลิตกลาอาโวคาโดสําหรับงานสงเสริม และเกษตรกร
สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตอาโวคาโดตามดัชนีเก็บเกีย่ วที่
เหมาะสมสําหรับแตละพันธุอยางถูกตอง เพื่อใหได
ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ สี าํ หรับผูบ ริโภค สรุปการดําเนินงาน
สําคัญดังนี้
การวิจยั เชิงบูรณาการเพือ่ เสริมสรางประสิทธิภาพ
การผลิตของอาโวคาโด ทําการทดสอบในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม พบวา การผลิตกลา
อาโวคาโด พันธุ Peterson มีเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ด
สูงทีส่ ดุ (83.82%) รองลงมา คือ Booth 7, Booth 8, Hall
และ Buccaneer (73.86, 73.50, 73.23 และ 67.48%
ตามลําดับ) ทําการเปลี่ยนพันธุเมื่อตนอายุ 3 เดือน
โดยใชพนั ธุ Hass เปนพันธุด ี พบวา การเจริญเติบโตของ
ตนหลังเปลี่ยนพันธุ 4 เดือน วิธีการใช Booth 7 เปนตน
ตอมีความสูงของตนและเสนผานศูนยกลางตนเฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ (17.01 เซนติเมตร และ 4.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ)
สําหรับการศึกษาวัสดุเพาะเมล็ดอาโวคาโด พันธุ Booth
7 พบวา การใชทรายมีเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดมาก
ที่สุด (64.45%) และวัสดุเลี้ยงตนกลา วิธีการใชดินตอ
ขุยมะพราวตอขีเ้ ถาแกลบ อัตราสวน 0.5:1:1 มีเปอรเซ็นต
การงอก (78.33%) ความสูงของตน (20.04 เซนติเมตร)
คะแนนราก (3.8%) การรอดตายหลั ง เปลี่ ย นยอด
(62.03%) มากที่สุด และมีนํ้าหนักวัสดุนอยที่สุด (3.79
กิโลกรัม) นอกจากนี้ การใชเทปพลาสติกใสและพาราฟลม
และเทปพันธุกิ่งแบบไตหวัน มีเปอรเซ็นตการรอดตาย
หลังเปลี่ยนพันธุสูงสุด (78.13 และ 75.0% ตามลําดับ)
โดยมีความสูงตน 19.15 และ 21.64 เซนติเมตร และ
เสนผานศูนยกลางตน 4.53 และ 4.58 เซนติเมตร
ตามลําดับ สําหรับอายุของตนตอและชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการเปลี่ยนพันธุอาโวคาโด พันธุ Booth 7 ตนกลาที่
อายุ 2 เดือน และเปลีย่ นพันธุใ นเดือนมีนาคม มีความสูง
ของตนและเสนผานศูนยกลางของตนมากทีส่ ดุ หลังการ
เปลี่ยนพันธุ 3 เดือน (13.11 เซนติเมตร และ 4.54

มิลลิเมตร ตามลําดับ) การทดสอบการปลูกตนอาโวคาโด
ที่เปลี่ยนพันธุ Hass บนตนตอ 5 พันธุ คือ Peterson,
Hall, Booth 7, Booth 8 และ Buccaneer พบวา
มีเปอรเซ็นตการรอดตายเฉลีย่ หลังปลูกลงแปลง 75.0%
โดยต น พั น ธุ  Hass บนต น ตอ Hall มี เ ปอร เซ็ น ต
ตนรอดตายสูงสุด 100.0%
พันธุอาโวคาโดที่ใหผลผลิตที่มีคุณภาพดีในชวง
ต น ฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน-กรกฎาคม) และต น ฤดู ห นาว
(พฤศจิกายน) พบวา พันธุ Pinkerton มีการออกดอกและ
ติดผลประมาณ 4 ชุด โดยผลผลิตชุดแรกจะเก็บเกี่ยวได
ประมาณเดือนพฤศจิกายน
การศึกษาดัชนีเก็บเกีย่ วผลอาโวคาโด 4 พันธุ คือ
Booth 7, Booth 8, Hass และ Buccaneer ในพื้นที่
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงทุง เริง และหนวยวิจยั ขุนหวยแหง
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท จังหวัดเชียงใหม พบวา
การนับอายุหลังจากดอกบานและการใชนํ้าหนักแหง
เป น ดั ช นี ก ารเก็ บ เกี่ ย วของอาโวคาโดทั้ ง 4 พั น ธุ 
มีความถูกตองและแมนยําทีแ่ มนยําทีส่ ดุ และไมแนะนํา
ใหใชลักษณะภายนอกผลคือสีของผล ลักษณะภายใน
ของผล ไดแก สีของเมล็ด ลักษณะของเยื่อหุมเมล็ด
รวมถึงการใชความถวงจําเพาะ มาใชเปนดัชนีการเก็บเกีย่ ว
ผลอาโวคาโด เพราะมีความคลาดเคลื่อนสูง
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2.5 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การผลิตเบญจมาศบนพื้นที่สูง

มีเปาหมายเพือ่ ใหเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเบญจมาศ ลดตนทุน
การผลิต มีปริมาณผลผลิตอยางสมํา่ เสมอและมีคณ
ุ ภาพ
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การทดสอบรูปแบบโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับ
การปลู ก เบญจมาศบนพื้ น ที่ สู ง ณ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงหวยลึก จังหวัดเชียงใหม 3 รูปแบบ คือ
(1) โรงเรือนแบบเดิมหลังคาคลุมพลาสติก ดานขางเปดโลง
(2) โรงเรือนหลังคาคลุมพลาสติก ดานขางติดมุงตาขาย
และ (3) โรงเรือนหลังคาคลุมพลาสติก ดานขางติดผา
สปนบอนด เบือ้ งตนสรุปไดวา โรงเรือนทีต่ ดิ ผาสปนบอนด
ไมเหมาะสม เนื่องจากไมเหมาะกับสภาพอากาศ และ
ฉีกขาดงาย

งานทดสอบโรงเรือนปลูกตนพันธุเบญจมาศ 3 รูปแบบ
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อายุปก แจกันของพันธุเ บญจมาศทีม่ อี ายุปก แจกัน
นาน 2 สัปดาหหลังตัดดอก มีจาํ นวน 6 พันธุ ไดแก พันธุ
New Day (19.12 วัน) Oneway Improve (18.12 วัน)
Leopard (17.75 วัน) Talicha (17.25 วัน) Orange Day
(15.25 วัน) และ Clonellia (15.12 วัน) และพันธุท ใี่ หอายุ
ปกแจกันสั้นที่สดุ คือ พันธุ Celebrate (6.50 วัน)

งานทดสอบอายุปกแจกันพันธุเบญจมาศ 12 พันธุ

สําหรับผลการทดสอบพันธุเ บญจมาศทีต่ า นทาน
โรคราสนิมและไมตอบสนองตอความยาววัน จํานวน 7 พันธุ
คือ Corana, Flash Back, Toﬀee White, Amalia, Anat,
Ayala และ Souﬄe ณ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยลึก
และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท (หนวยวิจยั ขุนหวยแหง)
จังหวัดเชียงใหม การทดสอบการออกรากของกิ่งชํา
พบวา พันธุแ ละฤดูกาลมีผลตอการเกิดรากและความยาว
รากอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ แต ไ ม มี อิ ท ธิ พ ล
รวมกัน โดยการชําในฤดูรอนทําใหกิ่งชําเกิดรากเร็วกวา
และรากมีความยาวกวาการชําในฤดูหนาว ประมาณ
2-3 เทา การเจริญเติบโตของแมพันธุในฤดูรอน พบวา
ทั้ง 7 พันธุ หลังจากเด็ดยอดไปแลว 6 วัน จะเริ่มเห็น
การแตกหนอใหม จากนั้นประมาณ 20 วัน จึงสามารถ
ตัดหนอใหมนําไปขยายพันธุตอไป โดยพันธุ Toﬀee
White เปนพันธุที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด การเจริญเติบโต
และลั ก ษณะหน อ ที่ แ ตกใหม ห ลั ง จากเด็ ด ยอดและ
ตัดหนอเก็บครั้งที่ 1 แลว พบวา พันธุ Anat มีขนาด
หนอใหญที่สุด สําหรับแปลงผลผลิตตัดดอก (ฤดูรอน)
พบวา ทีห่ นวยวิจยั ขุนหวยแหงมีการเจริญเติบโตทัง้ ทาง
ดาน vegetative และ reproductive ดีกวาที่ศูนยพัฒนา
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โครงการหลวงหวยลึก ทั้งนี้ ตนเบญจมาศที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยลึกไมสามารถใหดอกหรือสรางดอก
ที่มีลักษณะสมบูรณได ขณะที่หนวยวิจัยขุนหวยแหง
ต น เบญจมาศสามารถพั ฒ นาสร า งดอกได ซึ่ ง พั น ธุ 
Flash Back เปนพันธุที่ใหดอกเร็วสุดประมาณ 87 วัน
หลังจากปลูก พันธุ Amalia ตั้งแตปลูกจนถึงดอกแรก
บานชาที่สุด คือ 115 วัน พันธุ Souﬄe ทั้งที่หนวยวิจัย
ขุนหวยแหงและศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก ไมมี
การสร า งดอกที่ ส มบู ร ณ จึ ง ไม ใ ห ผ ลผลิ ต และไม พ บ
การระบาดของโรคและแมลง

2.6 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การผลิตกุหลาบบนพื้นที่สูง

มีเปาหมายเพือ่ ใหเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
สามารถประยุกตใชองคความรูใหเหมาะสมกับพื้นที่
โดยสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตกุหลาบ ลดตนทุน
การผลิต มีปริมาณผลผลิตอยางสมํา่ เสมอและมีคณ
ุ ภาพ
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
รูปแบบโรงเรือนและระบบการจัดการทีเ่ หมาะสม
สํ า หรั บ การปลู ก กุ ห ลาบ ในพื้ น ที่ ส ถานี เ กษตรหลวง
อินทนนท (บานผาหมอน) จังหวัดเชียงใหม คือ โรงเรือน
หลังคาคลุมพลาสติก ดานขางติดผาสปนบอนด โดยมี
จํานวนดอกและมูลคาผลผลิตมากกวา เมือ่ เปรียบเทียบ
กับโรงเรือนหลังคาคลุมพลาสติก ดานขางเปดโลง

การจัดการศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ) ที่เหมาะสมสําหรับ
กุหลาบบนพื้นที่สูง จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุ Royal
Baccara และพันธุ Avalance ทําการทดสอบที่สถานี
เกษตรหลวงอางขาง จังหวัดเชียงใหม พบวา วิธีการใช
สารเคมีควบคุมจํานวนเพลี้ยไฟ เพลี้ยออน และหนอน
กระทูไ ดผลดีทสี่ ดุ วิธกี ารจัดการแบบผสมผสานสามารถ
ลดปริมาณเพลี้ยไฟได แตตองทําการพนซํ้าบอยครั้ง
หรือใชเมื่อพบปริมาณเพลี้ยไฟนอย
ระยะตัดดอกทีเ่ หมาะสมของกุหลาบ พันธุ Titanic
คือ ระยะตัดดอกที่ 3 และระยะตัดดอกที่ 2 และระยะ
ตัดดอกตัดดอกทีเ่ หมาะสมของกุหลาบพันธุ Happy Day
คือ ระยะที่ 3
กุหลาบสายพันธุใ หมจากตางประเทศทีเ่ หมาะสม
สําหรับการผลิตเปนการคาบนพื้นที่สูง ไดนําเขากุหลาบ
สายพันธุฮอลแลนด 4 กลุมสี ไดแก กลุมดอกสีแดง
สี ข าว สี ช มพู และสองสี ปลู ก เปรี ย บเที ย บกั บ พั น ธุ 
การคาเดิมในแตละกลุมสี โดยปลูกทดสอบในโรงเรือน
ควบคุมอุณหภูมทิ สี่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ โดยวิธปี ลูก
ลงดินและปลูกในซับสเตรท พบวา กุหลาบที่ปลูกใน
ซับสเตรทมีการเจริญเติบโตดีกวาการปลูกลงดิน สามารถ
คัดเลือกเบื้องตนในแตละกลุมสี ไดดังนี้ กลุมดอกสีแดง
ไดแก พันธุ Red Crown กลุมดอกสีขาว ไดแก Ice Bear
และ Dolomiti กลุมดอกสีชมพู ไดแก Lovely Dolomiti
และ Sweet Dolomiti และกลุมดอกสองสี ไดแก Jumilia
และ Boulevard

งานทดสอบระยะตัดดอกที่เหมาะสมของกุหลาบพันธุ Titanic และ Happy Day
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2.7 ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การผลิตผักอินทรียโครงการหลวง

เพื่ อ ให เ กษตรกรผู  ป ลู ก ผั ก อิ น ทรี ย  ใ นพื้ น ที่
โครงการหลวงสามารถนําสารชีวภัณฑไปใชในการลด
ปริมาณโลหะหนักในดิน และมีวธิ กี ารปลูกพืชในโรงเรือน
ขนาดเล็กที่เหมาะสม มีผลการดําเนินงานดังนี้
การทดสอบปจจัยการผลิตชีวภาพและวิธีการ
จัดการศัตรูพืชในการปลูกผักอินทรีย ณ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม กับพืช 4 ชนิด
ในพื้นที่เดิม คือ กะหลํ่าปลีรูปหัวใจอินทรีย โอคลีฟแดง
อินทรีย ผักกาดกวางตุง อินทรีย และคอสอินทรีย พบวา
การโรยดวยปุยหมักที่ผสมสารชีวภัณฑลดปริมาณโลหะ
หนักอาซีนิค อัตรา 3 กิโลกรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร และ
ฉีดพนสารชีวภัณฑลดปริมาณโลหะหนักอาซีนิค อัตรา
2 ลิตรตอนํ้า 20 ลิตร ทุกๆ 7 วัน ทําใหดินหลังปลูกพืช
มีปริมาณอาซีนิคลดลงมากที่สุด จาก 11.23 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม เปน 5.51 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือปริมาณอาซีนคิ
ลดลง 50.93% สําหรับในรากพืชและตนพืชโลหะหนัก
อาซีนิคมีปริมาณตํ่ากวาคามาตรฐาน
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แปลงทดสอบผักกาดหวาน

การทดสอบการปลู ก พื ช ในโรงเรื อ นขนาดเล็ ก
เบือ้ งตนพบวา โรงเรือนทีใ่ ชผา สปนบอนดขนาด 18 แกรม
เปนวัสดุคลุมทั้งหมด ทําใหผักกาดกวางตุงอินทรียและ
คะนาฮองกงอินทรียมีการเจริญเติบโตดี โดยมีความสูง
มากทีส่ ดุ ในชวงสัปดาหที่ 1 และ 2 หลังยายปลูก จากนัน้
สัปดาหที่ 3 และ 4 หลังยายปลูก ผักกาดกวางตุง อินทรีย
และคะนาฮองกงอินทรียจ ะเจริญเติบโตไดดี และมีความสูง
มากที่สุดเมื่อปลูกในโรงเรือนที่ใชพลาสติกคลุม และใช
มุงปดดานขาง (รูปแบบโรงเรือนของโครงการหลวง)
สําหรับปริมาณผลผลิต พบวา ผักกาดกวางตุงอินทรีย
และคะนาฮองกงอินทรีย มีนํ้าหนักทั้งกอนและหลังตัด
แตงมากทีส่ ดุ เมือ่ ปลูกในโรงเรือนทีใ่ ชพลาสติกคลุม และ
ใชมุงปดดานขาง (รูปแบบโรงเรือนของโครงการหลวง)
การปรับปรุงพันธุผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย
ดําเนินการทดสอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือ และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมสะปอก จังหวัดเชียงใหม ไดขอมูลผล
การทดสอบผลผลิตถัว่ แขกและสายพันธุถ วั่ ทีม่ ศี กั ยภาพ
จํานวน 3 สายพันธุ ไดแก C1801-56-59-182-133-B-B,
C1801-56-179-177-125-B-B และ C1801-56-168144-22-B-B และได ข  อ มู ล ผลการทดสอบผลผลิ ต
ผักกาดหวาน และสายพันธุผักกาดหวานที่มีศักยภาพ
จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก CL1203-4-172-4-135-B-B
และ CL1203-4-145-244-52-B-B
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2.8 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวง
ดานการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง

วิ จั ย เพื่ อ ให เ กษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง มี เ ทคโนโลยี
ในการผลิตมันเทศ มีพนั ธุฟ ก ทองและมะระทีส่ ามารถปลูก
เพื่อสรางรายได มีผลการดําเนินงานดังนี้
การทดสอบสาธิตเทคโนโลยีโครงการหลวงใน
การผลิตพืชผักทีเ่ หมาะสมบนพืน้ ทีส่ งู ดําเนินงานทดสอบ
เทคโนโลยีการปลูกและพันธุมันเทศ 9 สายพันธุ ไดแก
พันธุ พจ.65-3, พจ.166-5, พจ.265-1, พจ.290-9,
พจ.281-47, PROC NO 65-16, T101, มันเทศญี่ปุน
สายพันธุเนื้อสีขาว และเนื้อสีมวง และใชวิธีการปลูก
2 กรรมวิธี คือ ปลูกโดยใชพลาสติกดําคลุมแปลง และปลูก
โดยไมใชพลาสติกคลุมแปลง ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
พบวาเทคโนโลยีการปลูกและพันธุมันเทศที่เหมาะสม
คื อ การปลูกโดยไมใชพลาสติกสีดําคลุมแปลง และ
เกษตรกรมีความตองการปลูกมันเทศ 3 สายพันธุ ไดแก
พันธุ T101 มันเทศญีป่ นุ สายพันธุเ นือ้ สีขาว และเนือ้ สีมว ง
ซึง่ เกษตรกรตองการจําหนายทั้งในรูปแบบผลสดและนํา
ไปแปรรูป

การทดสอบการปลูกฟกทองและมะระพันธุท อ งถิน่
ที่ตานทานเชื้อไวรัส ดําเนินงานรวมกับศูนยพืชผักโลก
ภูมิภาคเอเชีย (AVRDC-ESEA) ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง จังหวัดกาญจนบุรี
และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปา
จังหวัดเชียงใหม พบวา พันธุฟกทองที่เหมาะสมสําหรับ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง
3 สายพันธุ คือ AVPU 1394, AVPU 1502 และ AVPU 1505
สําหรับพันธุฟกทอง 2 สายพันธุ ที่เหมาะสมสําหรับ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา คือ
AVPU 1504 และ AVPU 1505 ในสวนการทดสอบ
การปลู ก มะระพั น ธุ  ท  อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง พบวา มีมะระ
3 สายพันธุ ที่เหมาะสมและเปนที่พอใจของเกษตรกร
คือ AVBG 1301, AVBG 1312 และ AVBG 1324
เนื่องจากเปนพันธุที่สามารถจําหนายไดภายในชุมชน
สําหรับในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
หวยเปา พบวา สายพันธุที่เหมาะสมคือ AVBG 1301
แตเกษตรกรไมตองการปลูก เนื่องจากมีรสขมมากกวา
พันธุการคาและไมสามารถจําหนายผลผลิตไดในชุมชน

การเก็บขอมูลมันเทศ
การเก็บขอมูลผลผลิตฟกทอง

แปลงทดสอบฟกทอง

แปลงทดสอบมะระ
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2.9 การวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวไมดอกโครงการหลวง

เพื่ อ ให เ กษตรกรและบุ ค ลากรของมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงมีวิธีการหรือกระบวนการจัดการหลังการ
เก็ บ เกี่ ย วที่ เ หมาะสม สามารถยื ด อายุ ก ารป ก แจกั น
สําหรับดอกไม 5 ชนิด ไดแก ไฮเดรนเยีย เยอบีรา
กุหลาบสายพันธุใหม อัลสโตรมีเรีย และดองดึง
ผลจากการสํารวจการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
และอายุการปกแจกันของดอก 5 ชนิด ไดแก ดอกกุหลาบ
สายพั น ธุ  ใ หม ข องศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงทุ  ง เรา
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ดอกไฮเดรนเยี ย ของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงแกนอย จังหวัดเชียงใหม ดอกเยอบีรา
ของสถานี เ กษตรหลวงอิ น ทนนท จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ดอกอัลสโตรมีเรียของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม และดอกดองดึ ง ของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงหนองเขี ย ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า
หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ดอกไมแตละชนิดมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวลดลง
และดอกไมแตละชนิดมีอายุการปกแจกันนานขึ้น ดังนี้
ดอกกุหลาบพันธุ Prince Dream (จิตรา) พันธุ
Prince Love (ดารา) พันธุ Coral Beauty และพันธุ
Magenta Pink กอนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวมีอายุการปกแจกัน 6.73, 6.73, 7.53 และ
7.40 วัน ตามลําดับ สวนหลังการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกีย่ วและขนสงดอกกุหลาบแบบเปยก
โดยแชกานดอกใน Citric acid pH 3 มีอายุการปกแจกัน
11.67, 8.93, 10.80 และ 9.80 วัน ตามลําดับ และ
แชกานดอกใน AgNO3 150 mg/liter + 8-HQS 400
mg/liter + Citric acid 30 mg/liter + Sucrose 10%
ทําใหดอกกุหลาบมีอายุการปกแจกัน 14.33, 9.93,
10.93 และ 11.60 วัน ตามลําดับ
ดอกไฮเดรนเยียทีไ่ ดรบั การปรับปรุงกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกีย่ วโดยการเสียบกานดอกในหลอด
พลาสติกทีบ่ รรจุสารเคมีตงั้ แตในแปลงปลูกของเกษตรกร
ทําใหดอกไฮเดรนเยียสีขาวที่เสียบกานดอกใน Sodium
hypochlorite 100 mg/liter แลวปกแจกันในสารละลาย
ชนิดเดียวกันมีอายุการปกแจกันนาน 8 วัน ซึง่ ไมแตกตาง
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กับอายุการปกแจกันของดอกไฮเดรนเยียที่เสียบกาน
ดอกใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แลว
ปกแจกันในสารละลายชนิดเดียวกันทีม่ อี ายุการปกแจกัน
7.22 วัน สวนดอกไฮเดรนเยียทีเ่ สียบกานดอกใน 8-HQS
200 mg/liter + Sucrose 1% แลวปกแจกันใน Sodium
hypochlorite 100 mg/liter มีอายุการปกแจกัน 6.56 วัน
ขณะทีด่ อกไฮเดรนเยียกอนไดรบั การปรับปรุงกระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกีย่ วมีอายุการปกแจกันเพียง 3.89 วัน
และดอกไฮเดรนเยียสีฟาที่เสียบกานดอกใน Sodium
hypochlorite 100 mg/liter แลวปกแจกันในสารละลาย
ชนิ ด เดี ย วกั น และดอกไฮเดรนเยี ย ที่ เ สี ย บก า นดอก
ใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แลวปกแจกัน
ในสารละลายชนิ ด เดี ย วกั น มี อ ายุ ก ารป ก แจกั น นาน
เทากัน คือ 8.56 วัน ในขณะที่ดอกไฮเดรนเยียที่เสียบ
กานดอกใน 8-HQS 200 mg/liter + Sucrose 1% แลว
นํามาปกแจกันใน Sodium hypochlorite 100 mg/liter
มีอายุการปกแจกัน 7 วัน
ดอกเยอบี ร  า ก อ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเกีย่ วมีอายุการปกแจกันนาน 17.05,
12.80 และ 10.00 วัน ตามลําดับ ขณะที่ดอกเยอบีรา
หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ดอกเยอบีราพันธุ Supra (สีชมพูเขมไสทอง) พันธุ
Carambole (สี แ ดงไส ท อง) และพั น ธุ  Blackjack
(สีแดงเขม) มีอายุการปกแจกันนาน 21.05, 16.55 และ
13.00 วัน ตามลําดับ
ดอกอัลสโตรมีเรียพันธุ Everest (สีขาว) พันธุ
Bellevue (สีมวง) พันธุ Mango (สีเหลือง) และพันธุ
Saﬃer (สีชมพู) กอนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว มีอายุการปกแจกันนาน 7.20, 3.73, 3.47
และ 5.40 วัน ตามลําดับ ขณะที่ดอกอัลสโตรมีเรีย
หลังการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และ Pulsing ดวย 8-HQS 250 mg/liter + Sucrose 2%
+ GA3 200 mg/liter มีอายุการปกแจกันนาน 12.80,
10.60, 9.13 และ 10.07 วัน ตามลําดับ
ดอกอัลสโตรมีเรียที่ Pulsing ดวย 8-HQS 250
mg/liter + Sucrose 2% + BA 50 mg/liter มีอายุ
การปกแจกันนาน 9.20, 7.33, 7.67 และ 9.27 วัน

ตามลํ า ดั บ ส ว นดอกดองดึ ง ชนิ ด Rothschildiana
กอนการปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
มีอายุการปกแจกัน 4.00 วัน และหลังการปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ Pulsing ดวย
8-HQS 250 mg/liter + Sucrose 5% และ 8-HQS 250
mg/liter + Sucrose 20% มีอายุการปกแจกันนาน
6.67 และ 6.56 วัน ตามลําดับ

2.10 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การเลี้ยงไกบนพื้นที่สูง

เพื่ อ ให ไ ด ไ ก ก ระดู ก ดํ า สายพั น ธุ  แ ท ที่ ต รงตาม
สายพันธุแ ละเหมาะสมสําหรับสงเสริมใหเกษตรกรเลีย้ ง
บนพื้นที่สูง รวมถึงมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส.
มีชดุ เครือ่ งหมายทางพันธุกรรม (DNA marker) ทีม่ คี วาม
แมนยําในการบงชี้เอกลักษณไกกระดูกดําสําหรับใช
คัดเลือกพอแมพันธุไกกระดูกดํา และสูตรอาหารที่มี
ระดับโปรตีนและพลังงานใชประโยชน (Metabolizable
Energy: ME) ที่เหมาะสมตอสมรรถภาพการผลิตของ
ไกกระดูกดําโครงการหลวง สรุปผลการดําเนินงานดังนี้

การคัดเลือกไกกระดูกดํา

การปรับปรุงพันธุไกกระดูกดําพันธุแท รุนที่ 3
ที่มสี มรรถภาพการผลิตทีด่ สี าํ หรับพืน้ ที่ 3 ระดับความสูง
คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา
จังหวัดเชียงใหม (400-800 เมตร) สถานีเกษตรหลวงปางดะ
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จังหวัดเชียงใหม (800-1,000 เมตร) และศูนยพัฒนา
โครงการหลวงวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม (1,000 เมตร
ขึน้ ไป) โดยเลีย้ งพอแมพนั ธุไ กกระดูกดํา รุน ที่ 2 ณ ฟารม
ปศุสัตว งานพัฒนาและสงเสริมปศุสัตว มูลนิธิโครงการ
หลวง จัดพอแมพันธุไกออกเปน 8 สาย สายละ 6 ตัว
แบงเปนตัวผู 1 ตัว ตัวเมีย 5 ตัว เก็บขอมูลสมรรถภาพ
การผลิตตางๆ พบวา ผลผลิตไขเฉลี่ยเทากับ 212 ฟอง
ระยะเวลา 105 วัน (1 ธันวาคม 2558 – 7 มีนาคม 2559)
โดยสูงที่สุด คือ สายที่ 7 (287 ฟอง) เปอรเซ็นตไขมีเชื้อ
เฉลี่ย 81.80% โดยสายที่ 5 มีเปอรเซ็นตสูงสุด เทากับ
92.23% สวนเปอรเซ็นตการฟกออกเปนตัว พบวา มีคา
เฉลี่ยเทากับ 43.72% โดยสูงที่สุด คือ สายที่ 5 คือ
60.82% ดานนํา้ หนักตัวที่ 16 สัปดาห มีนาํ้ หนักตัวเฉลีย่
1.63 กิโลกรัม โดยสายที่ 5 มีนํ้าหนักตัวสูงสุดที่ 1.78
กิโลกรัม สวนปริมาณอาหารที่กิน พบวา สายที่ 5
มีปริมาณอาหารที่กินมากที่สุด คือ 6,769 กรัม/ตัว
ดานอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนัก (FCR) นั้น
มีคาเฉลี่ย 3.71 โดยสายที่ 7 มี FCR ดีที่สุด คือ 3.09
ในการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสําหรับ
บ ง ชี้ เ อกลั ก ษณ ไ ก ก ระดู ก ดํ า พบว า เครื่ อ งหมาย
พันธุกรรมของยีน PMEL17 และ MC1R มีความสัมพันธ
กั บ ลั ก ษณะไก ก ระดู ก ดํ า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
เครื่องหมายพันธุกรรมของยีน PMEL17 และ MC1R
สามารถแยกไกกระดูกดําไดถกู ตอง 72.84 และ 82.03%
ตามลําดับ เครือ่ งหมายพันธุกรรมของยีน MC1R มีความ
สัมพันธกับลักษณะสีของกลามเนื้ออกไก (P = 0.0002)
โดยไกที่มีจีโนไทป E/E มีกลามเนื้ออกสีเขมกวาไกที่มี
จีโนไทป E/e ผลการศึกษาครัง้ นีบ้ ง ชีว้ า เครือ่ งหมายทาง
พันธุกรรมของยีนดังกลาวมีความสัมพันธกับลักษณะ
ของไกกระดูกดํา

นําไกกระดูกดําทดสอบบนพื้นที่สูง
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พอแมพันธุ ไกกระดูกดํา

อนุบาลลูกไกกระดูกดํา

สูตรอาหารสําหรับไกกระดูกดําและระบบการ
ผลิ ต ลู ก ไก แ ละการเลี้ ย งขุ น ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ สู ง
ทีม่ รี ะดับโปรตีนและพลังงานใชประโยชน (Metabolizable
Energy: ME) เหมาะสมตอสมรรถภาพการผลิตของ
ไก ก ระดู ก ดํ า ในระยะเจริ ญ เติ บ โตอายุ 1-5 สั ป ดาห
ควรให 21% CP, 2.9 kcal ME/g สวนที่ชวงอายุ 6-10
และ 11-13 สัปดาห ควรใหอาหารที่มี 19% CP, 2.9
kcal ME/g และ 17% CP, 3.2 kcal ME/g ตามลําดับ
สําหรับการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับไก
กระดู ก ดํ า และระบบการผลิ ต ลู ก ไก แ ละการเลี้ ย งขุ น
ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงใน 3 พื้นที่ คือ ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม และศูนย
พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร จังหวัดเชียงใหม พบวา
ดานอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันไมมีแตกตางกัน
และปริมาณอาหารที่กินพบวาไกกระดูกดําที่นําไปเลี้ยง
ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทรมีปริมาณอาหาร
ที่กินสูงกวาทุกศูนย
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2.11 ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
การเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง

มีวตั ถุประสงคเพือ่ ปรับปรุงสายพันธุส กุ รลูกผสม
ระหวางพื้นเมืองกับเปยแตรง และพันธุสุกรลูกผสม
ระหวางพื้นเมืองกับเหมยซาน รุน 2 (RPP 2 และ RPM
2) ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง และพัฒนา
สายพันธุสุกรที่เหมาะสมภายใตเงื่อนไขสภาพการเลี้ยง
บนพื้นที่สูง สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกร และการทดสอบ
สูตรอาหารทีเ่ หมาะสม แบงการทดลองเปน 3 การทดลอง
โดยการทดลองที่ 1 ในสายแม (Mather line) ทําการ
ผสมพันธุสุกรพันธุผสมพื้นเมืองและเหมยซาน รุน 1
(RPM 1) ที่ไดจากผลการทดลองป พ.ศ. 2558 เพื่อผลิต
สุกรพันธุผ สมพืน้ เมืองและเหมยซาน รุน 2 (RPM 2) เชน
เดียวกันกับสายพอ (Father line) ทําการผสมพันธุสุกร
พันธุผสมพื้นเมืองและเปยแตรง รุน 1 (RPP 1) ที่ไดจาก
ผลการทดลองป พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตสุกรพันธุผสม
พื้นเมืองและเปยแตรง รุน 2 (RPM 2) หลังจากทําการ
ผสมพันธุสองรุน จึงทําการคัดเลือกสุกร โดยไดพอพันธุ
สาย RPP 2 จํานวน 3 ตัว และแมพันธุ จํานวน 9 ตัว
เพื่ อ ใช ใ นการผสมพั น ธุ  แ บบ cross breeding และ
คัดเลือกสุกรสายพันธุ RPP 2 ไดพอพันธุจํานวน 6 ตัว
และไดแมพันธุ จํานวน 2 ตัว สําหรับเก็บไวใชเปน
พอแมพันธุตอไป
การทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2
แฟกทอเรียล โดยใชสุกรสายพันธุ RPM 2 จํานวน
24 ตัว และ RPP 2 จํานวน 24 ตัว โดยการทดลองนี้
แบงออกเปน 2 ชวงนํ้าหนัก คือ ชวงนํ้าหนัก 20-40
กิโลกรัม และชวงนํ้าหนัก 40-60 กิโลกรัม มีปจจัยหลัก
ทีใ่ ชในการศึกษา คือ ระดับโปรตีน 2 ระดับ (CP ระดับ 13
และ 14%) และระดับพลังงาน 2 ระดับ (ME ระดับ 2.5
และ 2.8 Mcal/g) สุกรสายพันธุ RPM 2 ในชวงนํ้าหนัก
20-40 กิโลกรัม พบวา กลุมที่ไดรับพลังงาน 2.5 Kcal
ME/g และ 16% CP มีคาอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ตอวัน (ADG) สูงที่สุด และมีจํานวนวันที่ใชเลี้ยงสั้นที่สุด
สวนผลของนํ้าหนัก 40-60 กิโลกรัม พบวา สุกรกลุมที่

ลูกผสมพื้นเมืองเหมยซาน

ไดรับอาหารโปรตีน 14% และพลังงาน 2.5 Kcal ME/g
มีนํ้าหนักตัวเพิ่มมากกวาทุกกลุม ผลของสุกรสายพันธุ
RPP 2 พบวา ในชวงนํ้าหนัก 20-40 กิโลกรัม พบวา
กลุมที่ไดรับพลังงาน 2.8 Kcal ME/g และ 16% CP
มีนาํ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ สวนผลของนํา้ หนัก 40-60
กิโลกรัม พบวา สุกรกลุม ทีไ่ ดรบั อาหารโปรตีน 14% และ
พลังงาน 2.8 Kcal ME/g มีคา ADG สูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับกลุมอื่นๆ เมื่อนําสูตรอาหารที่เหมาะสมขางตน
มาใชรวมกับวัสดุในทองถิ่น คือ ผักคัดทิ้ง พืชหมัก
(ขาวโพดบดหมักดวยยีสต) พบวา สมรรถนะการเจริญ
เติบโตของสุกรไมมีความแตกตางกันในทุกกลุม แตมี
แนวโนมวาคา ADG ในกลุมควบคุมที่ไมมีการใชวัสดุ
ทองถิ่นในสูตรสูงกวากลุมที่ใชวัสดุทองถิ่นในสูตร
การทดลองที่ 3 สุกรพันธุผสมรุน 2 (RPM 2 และ
RPP 2) ถูกใชเพื่อนําไปใหเกษตรกรเลี้ยงตามแนวทาง
คูมือปฏิบัติการเลี้ยงสัตวที่ดี (GAPs) สุกรบนพื้นที่สูง
ในพืน้ ทีค่ วามสูงทีแ่ ตกตางกัน คือ พืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความสูง
นอยกวา 800 เมตร และมากกวา 800 เมตรจากระดับ
นํ้าทะเล โดยเกษตรกรไดรับลูกสุกรที่หยานมแลว (อายุ
28 วัน) ฟารมละ 3 ตัว พบวา พื้นที่ที่มีระดับความสูง
นอยกวา 800 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ลูกสุกรที่หยานม
แลว จํานวน 15 ตัว ไดถูกสงไปเลี้ยงที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย และศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
หนองเขียว จังหวัดเชียงใหม และพืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความสูง
มากกวา 800 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล ลูกสุกรทีห่ ยานมแลว
จํานวน 3 ตัว ไดถูกสงไปเลี้ยงที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหวยโปง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเกษตรกรสามารถ
ที่จะปรับปรุงระบบการเลี้ยงตามแนวทางของ GAPs ได
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

แตตองมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงคอก
ที่เลี้ยงและการจัดการของเกษตรกรแบบเดิมที่เคยทํา
การปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม (พันธุพื้นเมือง)
เพื่ อ ให เ หมาะสมกั บ การเลี้ ย งบนพื้ น ที่ สู ง โดยแผน
การผสมพันธุสุกรตอเนื่องมาในปที่ 2 ไดมีการรักษา
สายพันธุแทเพื่อการผลิตลูกสองสายที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการเก็บรักษาพันธุแทที่มีลักษณะดี และการผสม
พันธุพ นั ธุแ ทไวเพือ่ คัดเลือกและดํารงสายพันธุข องพันธุ
พื้นเมืองและเหมยซานไว ผสมพันธุแมพันธุเหมยซาน
กับพอเหมยซาน ไดลกู ทัง้ หมดเปนตัวผู 6 ตัว ไดคดั เลือก
ไวทําพอพันธุ จํานวน 2 ตัว สวนการผสมสายพันธุ
พื้นเมืองแทเพื่อผลิตสายพันธุพื้นเมืองแท ไดลูกสุกร
รุน F2 จํานวน 16 ตัว ผานการทดสอบและสามารถนํา
ไปใชเปนพอแมพันธุไดจํานวน 8 ตัว ซึ่งเปนตัวผู 3 ตัว
และตัวเมีย 5 ตัว ทําการผสมสุกรสองสายระหวางพันธุ
เหมยซานและพืน้ เมือง ซึง่ ตองการทัง้ ความทนทานตอโรค
ลักษณะความเปนแม มีจาํ นวนลูกมาก ไดลกู สุกรทัง้ หมด
12 ตัว คัดเลือกไวทาํ พอแมพนั ธุ 6 ตัว โดยพอพันธุ 2 ตัว
แมพนั ธุ 4 ตัว ซึง่ ไดคดั เลือกสุกรทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโต

สูงกวาคาเฉลีย่ และรูปรางลักษณะทีเ่ หมาะสมและมีสดี าํ
เพื่ อ ใช ใ นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ  จากนั้ น นํ า สุ ก รลู ก ผสม
สองสายไดจากแมพันธุพื้นเมืองและพอพันธุเหมยซาน
ผสมพันธุกับพอพันธุที่ไดเกิดจากแมเหมยซานผสมกับ
พอพื้นเมือง ไดลูกสุกรรุน F2 ทั้งหมด 25 ตัว คัดเลือก
มาเปนพอแมพันธุ ตัวเมีย จํานวน 6 ตัว ตัวผู 2 ตัว
ตัวแม 4 ตัว นําสุกรลูกผสมสองสายไปทดสอบกับระบบ
การเลีย้ งของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ในพืน้ ทีท่ ดสอบโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปา จังหวัดเชียงใหม
พบวา นํ้าหนักมีชีวิตโดยเฉลี่ย เทากับ 72.77 กิโลกรัม
ซากของสุกรมีนํ้าหนักซากอุน คิดเปน 70.44% ของ
นํ้าหนักมีชีวิต นอกจากนั้นประกอบไปดวยสวนของ
เครือ่ งใน คิดเปน 14.88% สวนของเลือด คิดเปน 0.35%
และสวนของหัว คิดเปน 8.83% เมื่อนําซากมาตรวจ
วัดคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของเนื้อ พบวาอยูในชวง
5.97-6.49 จากนั้นนํามาชําแหละ เพื่อดูสวนประกอบ
ตางๆ ไดแก กระดูก มันและเนือ้ แดง พบวา มีสว นทีเ่ ปน
กระดูกคิดเปน 15.43% ของนํ้าหนักซากอุน สวนมัน
คิดเปน 39.32% และสวนเนื้อแดง คิดเปน 45.26%

แมพันธุพื้นเมือง

พอพันธุพื้นเมือง

แมพันธุเหมยซาน
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2.12 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชนํ้าและปุย
แกพืชสําคัญบนพื้นที่สูง

มีเปาหมายเพื่อใหมูลนิธิโครงการหลวงมีวิธีการ
ที่เหมาะสมในการใหนํ้าและปุยของพืชผักในโรงเรือน
สงเสริมใหเกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถนําไปใชและ
ผลิตพืชผักเพื่อสรางรายไดและลดตนทุนการผลิต

การเก็บขอมูลแปลงปลูกมะเขือเทศ

ไดวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชนํ้าและ
ปุยแกพืชสําคัญบนพื้นที่สูง 6 ชนิด ไดแก เบบี้ฮองเต
เบบีค้ อส คอส พริกหวานสีเขียว มะเขือเทศโครงการหลวง
และแตงกวาญีป่ นุ ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงแมโถ
ศูนยพฒ
ั นาโครงหลวงขุนวาง ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
แม ท าเหนื อ และศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงทุ  ง เรา
จังหวัดเชียงใหม พบวา การผลิตผักในโรงเรือนขนาด
180 ตารางเมตร ของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ
เบบี้ ฮ  อ งเต ต  อ งการไนโตรเจน 0.88-1.29 กิ โ ลกรั ม
ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.20-0.23 กิโลกรัมและโพแทสเซียม
(K2O) 2.33-2.40 กิโลกรัม เบบี้คอสตองการไนโตรเจน
0.34-0.36 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.06-0.07
กิโลกรัม และโพแทสเซียม (K2O) 0.61-0.65 กิโลกรัม
สําหรับคอสตองการไนโตรเจน 0.90-1.66 กิโลกรัม
ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.17-0.34 กิโลกรัม และ โพแทสเซียม
(K2O) 1.65-3.19 กิโลกรัม สําหรับการผลิตผักของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง พริกหวานสีเขียว
ตองการไนโตรเจน 2.39 กรัม/ตน ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.48
กรัม/ตน และโพแทสเซียม (K2O) 3.19 กรัม/ตน ในขณะที่

มะเขือเทศโครงการหลวง ตองการไนโตรเจน 5.95 กรัม/ตน
ฟอสฟอรัส (P2O5) 2.53 กรัม/ตน และโพแทสเซียม (K2O)
10.54 กรัม/ตน สวนปลูกแตงกวาญี่ปุน ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแมทาเหนือ ซึ่งเปนการปลูกในวัสดุปลูก
ตองการไนโตรเจน 4.48 กรัม/ตน ฟอสฟอรัส (P2O5) 1.88
กรัม/ตน และโพแทสเซียม (K2O) 8.07 กรัม/ตน ในขณะที่
เกษตรกรใหปยุ ไนโตรเจนสําหรับ เบบีฮ้ อ งเต 2.92-3.51
กิโลกรัม ปุยฟอสฟอรัส (P2O5) 1.10-1.32 กิโลกรัม และ
ปุยโพแทสเซียม (K2O) 2.44-2.93 กิโลกรัม เบบีค้ อสให
ปุย ไนโตรเจน 4.40-4.95 กิโลกรัม ปุย ฟอสฟอรัส (P2O5)
1.66-1.86 กิ โ ลกรั ม และปุ  ย โพแทสเซี ย ม (K 2O)
3.68-4.12 กิโลกรัม คอสใหปุยไนโตรเจน 4.32-4.94
กิโลกรัม ปุยฟอสฟอรัส (P2O5) 1.62-1.86 กิโลกรัม และ
ปุยโพแทสเซียม (K2O) 3.60-4.12 กิโลกรัม สําหรับ
การผลิตพริกหวานสีเขียว และมะเขือเทศโครงการหลวง
ที่ ป ลู ก บนดิ น ในโรงเรื อ นของเกษตรกร ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงขุนวาง เกษตรกรใสปุย N เทากับ 11.33
กรัม/ตน ปุย P จํานวน 9.86 กรัม P2O5/ตน และปุย K
จํานวน 9.86 กรัม K2O/ตน สําหรับการปลูกพริกหวาน
และใสปุย N จํานวน 17.08 กรัม/ตน ปุย P จํานวน
14.86 กรัม P2O5/ตน และปุย K จํานวน 14.86 กรัม
K 2O/ต น สํ า หรั บ การปลู ก มะเขื อ เทศโครงการหลวง
สวนการปลูกแตงกวาญี่ปุนในวัสดุปลูกในโรงเรือนของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมทาเหนือนั้น ใชปุย N
จํานวน 7.91 กรัม/ตน ปุย P จํานวน 5.56 กรัม P2O5/ตน
และปุย K จํานวน 13.47 กรัม K2O/ตน

แปลงปลูกคอส
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สําหรับปริมาณนํ้าที่ใชในการผลิตพืชผักที่ปลูก
ในดินพบวา เกษตรกรใหนํ้าเบบี้ฮองเตเฉลี่ย 3.30-3.83
มิ ล ลิ เ มตร/วั น ให นํ้ า เบบี้ ค อสเฉลี่ ย 2.37-2.54
มิ ล ลิ เ มตร/วั น และให นํ้ า คอสเฉลี่ ย 3.11-3.50
มิลลิเมตร/วัน ใหนํ้าพริกหวานสีเขียว และมะเขือเทศ
โครงการหลวง เฉลี่ ย 6.03 มิ ล ลิ เ มตร/วั น สํ า หรั บ
การปลู ก แตงกวาญี่ ปุ  น ในโรงเรื อ นของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงแมทาเหนือ ซึ่งเปนการปลูกในระบบ
สารละลาย มีการใหสารละลายธาตุอาหารเฉลี่ย 40.7
มิลลิเมตร/วัน ในขณะทีค่ วามตองการนํา้ ของเบบีฮ้ อ งเต
ต อ งการนํ้ า เฉลี่ ย 3.4-4.7 มิ ล ลิ เ มตร/วั น เบบี้ ค อส
ตอ งการนํ้า เฉลี่ย 3.2-4.5 มิล ลิ เมตร/วัน และคอส
ตองการ 3.2-4.5 มิลลิเมตร/วัน สําหรับพริกหวานสีเขียว
และมะเขือเทศโครงการหลวง ตองการใชนํ้าเฉลี่ย 3.9
และ 4.5 มิลลิเมตร/วัน ตามลําดับ ในขณะที่แตงกวา
ญี่ปุนตองการนํ้าเฉลี่ย 3.5 มิลลิเมตร/วัน

ในปริมาณที่สูงที่สุด สําหรับสารสกัดกระเทียม ตรวจ
วิเคราะหพบวาตัวอยางกระเทียมทัง้ หาตัวอยางมีกรดไข
มันชนิดโอเลอิก (C18:1 n-9 cis) มากที่สุด คือ 49.69%
รองลงคือ กรดไขมันชนิดอิกโนเลอิก (C18:2 n-6 cis)
ไขมันปาลมิติก (C16:0) และกรดไขมันสเตียริก (C18:0)
ปริ ม าณ 32.33, 21.05 และ 1.23% ตามลํ า ดั บ
ซึ่งตัวอยางสารสกัดกระเทียมทั้ง 5 ตัวอยาง มีสัดสวน
ของกรดไขมันแตละชนิดไมแตกตางกัน
พันธุกระเทียมที่คัดเลือกลักษณะสัณฐานวิทยา/
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาที่แตกตางกันจากแหลงปลูก
สําคัญ ไดแก แมฮองสอน แมลาหลวง แมสะเรียง
เชียงดาว บานโฮง อมกอย จํานวน 10 พันธุ ประกอบดวย
แหลงปลูกอําเภอบานโฮง 2 พันธุ (1) ปลูกในทีน่ า
(พืชหลังนา) ทรงหัวกลมแปน กลีบสีชมพูออน นํ้าหนัก
หัวเฉลี่ย 12.2 กรัม (2) ปลูกในที่ดอน พบวา ทรงหัว
กลมแปน กลีบสีขาวอมชมพู นํา้ หนักหัวเฉลีย่ 11.1 กรัม

2.13 โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียม
บนพื้นที่สูง

เพื่ อ ให เ กษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง มี พั น ธุ  ก ระเที ย ม
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทางเภสัชวิทยาเหมาะสมสําหรับปลูก
บนพื้นที่สูง ผลการศึกษาพบวา
พันธุกระเทียมจากแหลงปลูกที่รวบรวมไดจาก
บานแมลาหลวง อําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง
จังหวัดแมฮองสอน อําเภอเชียงดาว อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มีจาํ นวน
26 ลักษณะ (พันธุ) และกระเทียมโทน 7 ตัวอยาง
มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหัวพันธุที่แตกตางกัน
อาทิ เปลือกและกลีบสีมวงอมชมพู เปลือกและกลีบ
สี ข าว เป น ต น และผลการวิ เ คราะห ส ารสํ า คั ญ ทาง
เภสัชวิทยาในกระเทียม 5 ตัวอยางแรก พบวา กระเทียม
จากแม ฮ  อ งสอนและแม ล าหลวงมี ป ริ ม าณ Diallyl
trisulfide ซึ่งเปนสารสําคัญในกลุม Allicin และอนุพันธ
สู ง ที่ สุ ด คื อ 23.94-25.05 ppm และพบว า
มีปริมาณวิตามินบีหนึ่ง (0.13-0.14 มิลลิกรัม) บีสอง
(0.08 มิลลิกรัม) และวิตามินซี (18.52-19.53 มิลลิกรัม)
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แหล ง ปลู ก อํ า เภอเมื อ งแม ฮ  อ งสอน 2 พั น ธุ 
(1) กระเทียมพมา ทรงหัวกลมแปน กลีบขาวอมชมพู
นํ้าหนักหัวเฉลี่ย 14 กรัม (2) กระเทียมแมฮองสอน
ทรงหัวกลมแปน สีขาวอมชมพู นํา้ หนักหัวเฉลีย่ 11.5 กรัม
กระเทียมจากแมฮอ งสอนทัง้ สองพันธุม สี ารกลุม ฟนอลิก
และฟลาโวนอยด สู ง สุ ด และกระเที ย มแม ฮ  อ งสอน
มีวิตามินบีหนึ่ง บีสอง และวิตามินซีสูงที่สุด
แหลงปลูกอําเภอแมลานอย (แมลาหลวง) 1 พันธุ
ทรงหัวกลมแปน สีขาวอมมวง นํา้ หนักหัวเฉลีย่ 9.4 กรัม
กระเทียมพันธุนี้พบวามีสาร Diallyl trisulfide ซึ่งเปน
สารสําคัญในกลุม Allicin สูงสุดถึง 25.05 ppm
แหล ง ปลู ก อํ า เภอแม ส ะเรี ย ง 1 พั น ธุ  ทรง
หัวกลมแปน สีขาวอมชมพู นํ้าหนักหัวเฉลี่ย 11 กรัม
แหลงปลูกอําเภอเชียงดาว 2 พันธุ (1) กระเทียม
บ า นนาหวาย ทรงกลมแป น สี หั ว กลี บ ขาวอมชมพู
นํ้าหนักหัวเฉลี่ย 20.2 กรัม (2) กระเทียมบานเมืองนะ
ทรงกลมแปน สีขาวอมมวง นํา้ หนักหัวเฉลีย่ 12.57 กรัม

แหลงปลูกอําเภออมกอย 2 พันธุ (1) ปลูกในนา
(พืชหลังนา) ทรงหัวกลมแปน สีมวงอมชมพู นํ้าหนักหัว
เฉลี่ย 15 กรัม (2) ปลูกในที่ดอน ทรงหัวกลมแปน
สีมวงอมชมพู นํ้าหนักหัวเฉลี่ย 15.6 กรัม
ทั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่อมกอยไดรวมทดลอง
ปลูกกระเทียมในปแรก จํานวน 31 ราย พบวา เกษตรกร
มีผลผลิตกระเทียมสําหรับบริโภคในครัวเรือน ลดคาใชจา ย
ในการซื้อบริโภค
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2.14 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
การเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ
จากเฮมพ

ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให เ กษตรกรมี เ มล็ ด พั น ธุ  เ ฮมพ
THC ตํ่ า สํ า หรั บ การผลิ ต ภายใต ร ะบบการควบคุ ม
ในพืน้ ทีน่ าํ รอง 5 จังหวัด พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก
และแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
เฮมพ และนําผลการศึกษาวิจัยไปใชในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมการปลูกเฮมพเปนพืชเศรษฐกิจ
บนพื้นที่สูงระยะที่ 2 มีผลการดําเนินงานสําคัญดังนี้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ
เฮมพ ไดรวบรวมพันธุเ ฮมพทอ งถิน่ ไดทงั้ หมด 23 สายพันธุ
จาก 3 จังหวัด คือ แมฮองสอน เชียงใหม และตาก
การคัดเลือกพันธุเฮมพที่มีปริมาณ THC ตํ่ากวา
0.3% ใหมีเปอรเซ็นตเสนใยสูง ในรุนที่ 5 (M5) โดยใชวิธี
คัดเลือกรวม (Mass selection) พบวา เฮมพทั้ง 3 พันธุ
คือ RPF2, RPF3 และ RPF4 มีเปอรเซ็นตเสนใยเพิ่มขึ้น
จากรุน ที่ 4 (M4) เปน 20.97, 23.88 และ 23.3% ตามลําดับ
โดยที่ทุกพันธุยังคงมีปริมาณ THC ตํ่ากวารอยละ 0.3
และมีสัดสวน CBD/THC มากกวา 10
การคัดเลือกพันธุที่มีปริมาณ THC ตํ่ากวา 0.3%
ใหมีนํ้ามันในเมล็ดสูง ในรุนที่ 3 (M3) โดยใชวิธีคัดเลือก
รวม (Mass selection) พบวา เปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ด
เฮมพ 4 พันธุ คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4
มี เ ปอร เซ็ น ต นํ้ า มั น ในเมล็ ด เพิ่ ม ขึ้ น จากรุ  น ที่ 2 (M 2)
เปน 33.75, 32.55, 30.84 และ 37.41% ตามลําดับ
ในรุนที่ 3 (M3) โดยที่ทุกสายพันธุยังคงมีปริมาณ THC
ตํ่ากวา 0.3% และมีสัดสวน CBD/THC มากกวา 10

การจัดการระบบการปลูกเฮมพภายใตระบบควบคุม

การปลูกเฮมพในโรงเรือนเพื่อคัดเลือกพันธุ
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การผลิตเมล็ดพันธุเ ฮมพ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ
เฮมพภายใตระบบการควบคุมและมีปริมาณ THC ตํ่า
ประกอบดวย เมล็ดพันธุคัด (Breeder seed) จํานวน
6 กิ โ ลกรั ม เมล็ ด พั น ธุ  ห ลั ก (Foundation seed)
450 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุขยาย (Extension seed)
636.5 กิโลกรัม และไดนําเมล็ดพันธุขยายที่ผลิตได
สงเสริมแกเกษตรกรผูป ลูกเฮมพภายใตระบบการควบคุม
พื้นที่ 102 ไร
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การวิจยั และพัฒนาการเพาะปลูกและการเก็บเกีย่ ว
เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพผลผลิ ต พบว า เมื่ อ มี
การจัดการธาตุอาหารตามผลการวิเคราะหดินสามารถ
ทําใหผลผลิตเฮมพเพิ่มขึ้นจาก 3.73 ตัน/ไร เปน 7.41
ตัน/ไร (พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
พบพระ จังหวัดตาก) และเพิ่มขึ้นจาก 3.35 ตัน/ไร
เป น 4.93 ตั น /ไร (พื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก จังหวัดนาน)
การวิ จั ย และพั ฒ นามาตรฐานเส น ด า ยเฮมพ
เชิงพาณิชย โดยปรับใชเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร
ในประเทศ มีกระบวนการผลิตเสนดายเฮมพ ไดแก
(1) กระบวนการลอกเปลือกเฮมพ (2) วิธีการเตรียม
เสนใย (3) วิธีการเตรียมเสนใยปุย (4) กระบวนการปน
เสนดายเฮมพ ซึง่ การเตรียมเสนใยจากเครือ่ งลอกเปลือก
ขนาดเล็ ก และเครื่ อ งลอกเปลื อ กขนาดใหญ จะมี วิ ธี
การเตรียมที่ตางกัน โดยเปลือกจากเครื่องลอกเปลือก
ขนาดใหญมีแกนติดกับเปลือกจํานวนมาก จําเปนตอง
เพิ่ ม ขั้ น ตอนการทํ า ความสะอาดเพิ่ ม เติ ม มาอี ก หนึ่ ง
ขั้นตอน สวนการปนเสนดายเฮมพสามารถปนเสนดาย
2 แบบ ไดแก การปนวงแหวน (Ring spinning) และ
การปน ปลายเปด (Open-end spinning) การปน เสนดาย
แบบวงแหวนจะทําใหเสนดายมีเกลียวมากกวาและ
มีความแข็งแรงของเสนดายมากกวาการปน แบบปลายเปด
การศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่องลอกเปลือกเฮมพ
ได ท ดสอบและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งลอกเปลื อ กเฮมพ
โดยปรับปรุงสวนของชองทางปอนตนเฮมพ ชุดใบมีด
ฐานรองรับเครือ่ งจักรของเครือ่ งลอกเปลือกเฮมพ ชุดสง
กําลังและชุดลูกกลิ้งลําเลียง สวนผลการทดสอบเครื่อง
หลังปรับปรุงอยูระหวางการทําการทดสอบที่โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงถํา้ เวียงแก จังหวัดนาน
การวิจัยและพัฒนาเฮมพสายพันธุแท (Inbred
line) ในรุนที่ 4 (S4) ไดปลูกเฮมพรุนที่ 3 (S3) ประเมิน
ลักษณะ ผสมพันธุระหวางเครือญาติรุนที่ 3 จํานวน
200 สายพันธุ และสามารถผลิตเมล็ดพันธุรุนที่ 4 (S4)
ได จํ า นวน 339 สายพั น ธุ  ได คั ด เลื อ กรุ  น ที่ 4 (S 4)
150 สายพันธุ แลวแบงเมล็ดมาสวนหนึง่ ปลูกทดสอบใน
รุนลูกเปรียบกับพันธุตรวจสอบ RPF1, RPF2, RPF3

และ RPF4 พบวา เฮมพมีการกระจายตัวของลักษณะ
ทุกลักษณะทีว่ ดั มีฐานพันธุกรรมกวาง พบความสัมพันธ
ในทางบวกระหวางทุกลักษณะที่ศึกษา ยกเวนปริมาณ
เสนใย พบสายพันธุดีเดนเหนือพันธุเปรียบเทียบใน
ทุกลักษณะ ประชากรในรุน S4 สวนใหญมีคาสาร THC
ตํ่ากวา 0.3% และมีคาสัดสวน CBD:THC มากกวา 2
ไดนําผลจากการประเมินในรุนลูกมาคัดเลือกสายพันธุ
โดยจะนําเมล็ดพันธุรุนที่ 4 (S4) สวนที่เหลือมาปลูก
เพื่อพัฒนาในรุนที่ 5 (S5) และคัดเลือกสายพันธุเพื่อ
ผสมพันธุกับพันธุทดสอบตอไป
การศึ ก ษาเพื่ อ นํ า เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล (DNA
marker) ทีส่ มั พันธกบั เพศของเฮมพไปใชในงานปรับปรุง
พันธุ ไดบันทึกเพศของเฮมพรุนที่ 3 นําขอมูลมาเปรียบ
เทียบกับผลการบงบอกเพศดวยเครื่องหมายโมเลกุล
พบวามีความแมนยําในการตรวจสอบเทากับ 80.5%
ซึ่งการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอพบตนเพศผูมากกวาและ
ตนตัวเมียนอยกวาการสังเกตดวยตาเปลา นอกจากนั้น
ยังพบตนที่มีแถบดีเอ็นเอทั้งสองชนิดรวมกัน 7 ตน

การปนเสนดายเฮมพ

การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเครื่ อ งหมาย
โมเลกุล และลักษณะเปอรเซ็นตเสนใย พบความสัมพันธ
ระหวางเครื่องหมายโมเลกุล Cs304 กับเปอรเซ็นต
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

เสนใย และสามารถแยกความแตกตางระหวางแถบ
ดีเอ็นเอไดทตี่ าํ แหนง 200 bp โดย genotype โดยชนิด (-)
มีคาเปอรเซ็นตเสนใยสูงกวาชนิด (+) แสดงวามีโอกาส
ในการใชเครือ่ งหมายโมเลกุลชวยในการคัดเลือกสายพันธุ
เฮมพเพื่อเปอรเซ็นตเสนใยได
ดําเนินการศึกษาเพื่อปรับปรุงเครื่อง THC test
kit ใหสามารถใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพชุดทดสอบ ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยี
วิธีการใชชุดตรวจวัดแกพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

2.15 โครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและ
กระเจียวบนพื้นที่สูง

มี เ ป า หมายเพื่ อ ให เ กษตรกรในพื้ น ที่ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
มีเทคโนโลยีในการผลิตพืชกลุมปทุมมาและกระเจียว
เพื่อจําหนายเปนไมตัดดอก ไมกระถาง และหัวพันธุ
มีผลการดําเนินงานสําคัญดังนี้
แนวทางการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ
การใช ส ารละลายพาโคลบิ ว ทราโซลที่ ค วามเข ม ข น
1,000-2,000 มิลลิกรัมตอลิตร แชหัวพันธุปทุมมาและ
กระเจี ย วก อ นปลู ก สามารถนํ า มาใช ใ นการผลิ ต ไม
กระถางของพืชกลุมปทุมมาและกระเจียว และการราด
สารละลายพาโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน 1,5002,000 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 2 ครั้ง หลังจากพืชงอก
สูง 10 เซนติเมตร สามารถนํามาใชในการผลิตไมกระถาง
ของพืชกลุมปทุมมาและกระเจียวได

การเพิ่มปริมาณหัวพันธุปทุมมาและกระเจียว
โดยการผาแบงหัวพันธุกอนปลูก พบวา ในหัวขนาดเล็ก
การผาหัวเปน 4 ชิน้ ตามยาว สามารถเพิม่ ปริมาณจํานวน
หนอใหมตอ กอและปริมาณผลผลิตในรูปของนํา้ หนักสด
ของหัวพันธุได ในปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค ปทุมมา
พันธุดอยตุงเรด และกระเจียวพันธุโกลเดนเรน ในสวน
ของกระเจียวสม กรรมวิธที ผี่ า หัวออกเปน 4 ชิน้ ตามขวาง
ให จํ า นวนหน อ ใหม ต  อ กอและนํ้ า หนั ก หั ว พั น ธุ  ร วม
มากกว า กรรมวิ ธี อื่ น ๆ ส ว นในกรรมวิ ธี ที่ ใช หั ว ใหญ
พบวา การผาหัวเปน 4 ชิ้นตามขวาง สามารถเพิ่ม
ปริมาณจํานวนหนอใหมตอ กอและปริมาณผลผลิตในรูป
ของนํ้ า หนั ก สดของหั ว พั น ธุ  ร วมได ในปทุ ม มาพั น ธุ 
เชียงใหมพงิ ค ปทุมมาพันธุด อยตุงเรด และกระเจียวพันธุ
โกลเดนเรน ในสวนของกระเจียวสมนั้น พบวา กรรมวิธี
ทีผ่ า หัวใหญออกเปน 4 ชิน้ ตามยาว ใหจาํ นวนหนอใหม
ตอกอและนํ้าหนักหัวพันธุรวม มากกวากรรมวิธีอื่นๆ
แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วดอกปทุมมา
และกระเจียวเพื่อการขนสงระยะทางไกล คือ การเก็บ
รักษาไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 15°C รวมกับการเก็บรักษาแบบเปยก
ระยะเวลาการเก็บรักษา 3 วัน สามารถนํามาใชใน
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกปทุมมาและกระเจียว
เพื่อการขนสงระยะทางไกล
ผลการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อ
ปฏิ ป  ก ษ ใ นการควบคุ ม โรคทางดิ น ของปทุ ม มาและ
กระเจียว พบวา เชือ้ ปฏิปก ษทสี่ ามารถควบคุมโรคทางดิน
ของปทุมมาและกระเจียว จํานวน 3 ไอโอเลท (MTR 13,
MTR 14 และ NS5) จัดอยูในกลุม Bacillus spp. และ
ไมมีผลกระทบดานลบกับพืช

การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ
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2.16 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไผ
และหวายบนพื้นที่สูง

เพือ่ ใหเกษตรกรนําวิธกี ารปลูกและการจัดการไผ
และหวายไปใชในแปลงปลูกไผและหวาย รวมถึงนําวิธี
การจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑจากไผและหวายไปใช
เพือ่ สรางรายไดและสรางมูลคาเพิม่ มีผลการดําเนินงาน
สําคัญดังนี้
การรวบรวมขอมูลชนิดไผและการใชประโยชน
จากไผ ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปางแดงใน หวยเปา หลวงโหลงขอด แมมะลอ ปางหิน
ฝน วาวี และหลวงแมสลอง รวม 23 ชนิด ในสวนการ
เจริญเติบโตของไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ด จํานวน
6 ชนิด ไดแก ไผหวานอางขาง ไผรวกปา ไผซางปา
ไผเลี้ยง ไผหก และไผมันหมู พบวา ไผเลี้ยงมีอัตราการ
เติบโตของลําตนเฉลี่ยสูงสุด 17.5 มิลลิเมตรตอเดือน
และไผหกมีการแตกกอเฉลี่ยสูงสุด 1.96 หนอตอกอ
ตอเดือน สําหรับการจัดการโดยการใหปยุ การใหนาํ้ และ
การตัดสาง ทําใหไผหยก ไผบงหวาน และไผซางหมน
มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวากรรมวิธีที่ไมมีการจัดการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางลําตนเฉลีย่ สูงสุดเทากับ 5.8, 4.6 และ 7.5 มิลลิเมตร
ตอเดือน ตามลําดับ และมีการแตกกอเฉลี่ยสูงสุด 0.62,
0.44 และ 0.46 หนอตอกอตอเดือน ตามลําดับ สวนวิธี
การแปรรูปหนอไมแหงที่เหมาะสม คือ การนําหนอไม
มาปอกเปลือก ลางนํา้ ใหสะอาดแลวนํามาฝานเปนแผน
ลวกในนํ้าเดือดนาน 5 นาที และนําไปตากแดด ทําให
หนอไมแหงมีสีเหลืองทอง ไมมีกลิ่น และไมมีความชื้น
สําหรับการรวบรวมชนิดหวายเพือ่ การใชประโยชน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ไดแก
หวายตัดหนอสําหรับบริโภค 5 ชนิด (หวายหนามขาว
หวายฝาด หวายหนามลอม หวายหลวง หวายหมี)
และหวายใช เ ส น สํ า หรั บ แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ 9 ชนิ ด
(หวายหนามขาว หวายฝาด หวายไสไก หวายหลวง
หวายหนามเกี้ยว หวายหมี หวายติ้วดีด หวายนํ้าผึ้ง
หวายหอม) สําหรับการเก็บรักษาลําหวายใชเสน 3 ชนิด
(หวายหนามขาว หวายฝาด หวายไสไก) พบวา หลังจาก
ตากแดดและปอกผิวนอกและเก็บรักษาไว 4 เดือน

การจัดการแปลงปลูกไผบนพื้นที่สูง

มีความชื้นภายในเสนหวายตํ่าสุดรอยละ 2.9, 0 และ 0
ตามลําดับ ขณะที่เสนหวายที่ไมไดตากแดดกอนเก็บ
รักษา มีความชืน้ สูงสุดในเดือนที่ 7 คิดเปนรอยละ 18.8,
17.3 และ 14.4 ตามลําดับ สวนกระบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากหวายที่เหมาะสม โดยการนํามาผลิตเปน
หัตถกรรมจักสาน มีขนั้ ตอนประกอบดวย การออกแบบ
การขึน้ รูปผลิตภัณฑ การสรางผลิตภัณฑ และการผูกสาน
ตกแตงดวยผิวหวาย ทั้งจากตนแบบผลิตภัณฑที่มีให
และจากการขึ้นรูปแบบอิสระเอง

2.17 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไกฟา
และไกเบรสบนพื้นที่สูง

มี เ ป า หมายเพื่ อ พั ฒ นาให เ ป น สั ต ว เ ศรษฐกิ จ
ทางเลือกใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของประเทศไทย
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การศึกษาขอมูลสมรรถภาพการผลิตไขและการ
สืบพันธุ พบวา ไกฟา พอแมพนั ธุร นุ F2 มีนาํ้ หนักตัวเฉลีย่
ทีอ่ ายุ 39 และ 53 สัปดาห ในไกเพศผูแ ละเมียเฉลีย่ อยูท ี่
1.25 ± 0.07 vs. 1.05 ± 0.10 กิโลกรัม และ 1.36 ± 0.03
vs. 1.18 ± 0.04 กิโลกรัม ตามลําดับ สวนความยาวแขง
และความกวางอกที่อายุ 53 สัปดาห ในไกเพศผูและ
เพศเมียมีคาเทากับ 8.80 ± 0.01 vs. 7.92 ± 0.06
เซนติเมตร และ 6.87 ± 0.04 vs. 6.37 ± 0.03 เซนติเมตร
ตามลําดับ ซึง่ มีคา ใกลเคียงกับรุน F1 ทีศ่ กึ ษาเมือ่ ป 2558
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ปริ ม าณอาหารที่ กิ น ตลอดจนความยาวแข ง และ
ความกวางอก ที่อายุ 1-13 สัปดาห มีคาที่ไมแตกตาง
ในทุกระดับพื้นที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ในขณะที่
ดานนํ้าหนักตัวเพิ่ม และอัตราแลกนํ้าหนักที่อายุ 6-13
สัปดาห ไกฟาที่เลี้ยงในระดับพื้นที่ความสูง 700-1,000
เมตร จากระดับนํ้าทะเล มีคาที่ดีกวา 2 พื้นที่

การวัดขนาดหนาอกไกฟา

สําหรับสมรรถภาพการผลิตไข ไกฟา พอแมพนั ธุร นุ F2 นี้
มีอายุใหไขฟองแรกมากกวารุน F1 มีผลผลิตไขตาํ่ กวารุน F1
แตมนี าํ้ หนักไขฟองแรกใกลเคียงกัน ผลดานสมรรถภาพ
การสื บ พั น ธุ  ต ลอดระยะการเก็ บ ข อ มู ล 10 สั ป ดาห
ปรากฏวามีไขเขาฟกไดเทากับ 97.43 ± 2.57% และ
มีอัตราการฟกออกเฉลี่ย 49.75 ± 3.80% ของไขมีเชื้อ
ซึ่งมีคาตํ่ากวารุน F1 เล็กนอย สําหรับผลในไกเบรส
พอแมพนั ธุร นุ F2 เฉลีย่ จากทุกสาย ปรากฏวามีนาํ้ หนักตัว
ความยาวแขง และความกวางอก ที่อายุ 53 สัปดาห
เพศผูมีคาเทากับ 3.23 ± 0.03 กิโลกรัม 13.05 ± 0.07
เซนติเมตร และ 10.26 ± 0.14 เซนติเมตร ตามลําดับ
สวนเพศเมียมีคาเทากับ 2.18 ± 0.01 กิโลกรัม 10.25 ±
0.64 เซนติเมตร และ 9.22 ± 0.10 เซนติเมตร ตามลําดับ
ซึ่งมีคาสูงกวารุน F1 ที่ศึกษาเมื่อป 2558 โดยเฉพาะ
นํ้าหนักตัว มีคาสูงกวาอยางชัดเจน ผลดานการฟกไข
พบวา มีอตั ราไขเขาฟกไดเทากับ 98.24% โดยเปนไขมเี ชือ้
92.66 ± 1.73% และมีอัตราการฟกออกเฉลี่ย 73.68 ±
0.85% ของไขมีเชื้อ ซึ่งมีคาตํ่ากวารุน F1 เล็กนอย
การศึกษาสมรรถภาพการผลิตในระยะเจริญเติบโต
ของไกฟารุน F3 ตามขอปฏิบัติของคูมือ GAPs: ไกฟา
บนพื้นที่สูงของเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 3 ระดับ (ตํ่ากวา 700, 700-1,000 และ
สูงกวา 1,000 เมตรขึ้นไป) จํานวน 6 ราย พบวา
สมรรถภาพการผลิต ดานนํ้าหนักแรกเกิด นํ้าหนักตัว
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การเลี้ยงไกเบรส

อนุบาลลูกไกเบรส

สูตรอาหารทีม่ รี ะดับโภชนะเหมาะสมตอสมรรถภาพ
การผลิตของไกเบรสระยะเจริญเติบโต (ชวงอายุ 1-13
สัปดาห) พบวา สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับไกเบรส
อายุ 1-5 สัปดาห ควรให 19% CP, 2.9 kcal ME/g
สวนที่ชวงอายุ 6-10 และ 11-13 สัปดาห ควรใหอาหาร
ที่มี 17% CP, 2.9 kcal ME/g และ 15% CP, 2.9 kcal
ME/g ตามลําดับ ซึ่งเปนสูตรที่มีประสิทธิภาพมากกวา
กลุมอื่น
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2.18 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง
เพื่อผสมเกสรและสรางรายไดแกชุมชน
บนพื้นที่สูง

มี เ ป า หมายเพื่ อ ให เ กษตรกรสามารถเลี้ ย งผึ้ ง
เพื่อสรางรายได หรือใชผึ้งสําหรับผสมเกสรไมผลหรือ
กาแฟได การศึกษาพบวา กรรมวิธที มี่ ผี งึ้ พันธุอ ยูใ นแปลง
เพาะปลูก ทําใหผลของสตรอวเบอรรีมีนํ้าหนักเฉลี่ย
มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) และมีรูปราง
ลักษณะผานเกณฑคดั บรรจุตามมาตรฐานโครงการหลวง
มากที่สุด จากการศึกษาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้ง
ผึ้ ง พั น ธุ  จ ะใช ถั ง สลั ด นํ้ า ผึ้ ง และได ผ ลผลิ ต นํ้ า ผึ้ ง ซึ่ ง มี
ความชืน้ ตามมาตรฐาน สวนผึง้ โพรงซึง่ ยังเลีย้ งในรูปแบบ
รังโพรงไมจะกรองนํ้าผึ้งโดยแยกหลอดรวงนํ้าผึ้งปดฝา
กับไมปดฝากอน ทําใหไดนํ้าผึ้งที่มีความชื้นตํ่ากวา
เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีเดิมของเกษตรกร

ลักษณะของรวงผึ้งพันธุ

การวางรังผึ้งในแปลงสตรอวเบอรรี
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3

แผนงานวิจัย

เพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แผนงานวิ จั ย เพื่ อ ฟ  น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเปาประสงค
เพื่อใหชุมชนสามารถอยูอาศัยกับสิ่งแวดลอมได
อยางยัง่ ยืน และสรางนวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู ดําเนินการวิจยั ตามแนวทาง
การวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ
ชีวภาพ การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง การวิจัยเพื่อฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอม โดยทําการศึกษา
ความอุดมสมบูรณของดินในระดับชุมชน และศึกษา
ชนิดไมทองถิ่นและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปา
ชาวบาน และการวิจัยและพัฒนาชุมชนโครงการ
หลวงเพื่ อ เป น ต น แบบของการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
อยางยั่งยืน
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3.1 ชุดโครงการศึกษารวบรวมและตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นจากพืชสมุนไพร
และยาพื้นบาน

มี เ ป า หมายให ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของ
พืชสมุนไพร ชวยกันอนุรักษฟนฟูและปรับใชประโยชน
ภูมิปญญาของตนในการรักษาสุขภาพเบื้องตนทดแทน
การใชปจจัยภายนอกดวยแนวทางที่เหมาะสม สรุปการ
ดําเนินงานไดดังนี้
การอนุรกั ษ ฟน ฟูภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ และตอยอด
องคความรูจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบาน ในชุมชน
บนพื้นที่สูง 6 พื้นที่ ไดแก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยสมปอย หวยนํ้าขุน และวัดจันทร และโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา ปากลวย และ
ปางมะโอ สามารถคัดเลือกพืชสมุนไพรในการพัฒนา
เปนผลิตภัณฑ 5 ผลิตภัณฑ ไดแก ลูกประคบสมุนไพร
ยาดมเขย า สครั บ มะขาม สมุ น ไพรชงดื่ ม เชี ย งดา
และมะรุม
ด า นการวิ จั ย ต อ ยอดองค ค วามรู  แ ละสร า ง
มูลคาเพิม่ ไดตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพของแหลงปลูกและ
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การศึกษาสมุนไพรตํารับรักษากระดูกหัก

กระบวนการผลิต พบวา คุณภาพดินในแหลงปลูกพืช
สมุนไพร 5 แหลง แหลงนํ้าที่ใชในโรงผลิตและแปรรูป
สมุนไพรและยาพื้นบาน วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพร
พืน้ บานศรีบญ
ุ เรือง และอุปกรณทใี่ ชในกระบวนการผลิต
อยูในเกณฑที่กําหนด
ด า นการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
สมุนไพร สามารถลดปริมาณของเชือ้ ราและยีสต ซึง่ เปน
ปญหาหลักในผลิตภัณฑสมุนไพรชงดืม่ เชียงดาและมะรุม
ไดรอยละ 97.60 และ 85.55 ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังลดปริมาณของโคลิฟอรมแบคทีเรีย และ Bacillus
cereus ในผลิตภัณฑสมุนไพรชงดื่มเชียงดา รอยละ
95.65 และ 99.93 ตามลําดับ
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารขยายพั น ธุ  ใ นพื ช สมุ น ไพรที่
สําคัญ อาทิ (1) โดไมรูลม พบวา การแยกกอมีอัตราการ
รอดชีวิตเพียงรอยละ 19.44 และเมื่อเปรียบเทียบกับ

การขยายพันธุโดยเมล็ดตามธรรมชาติ พบวา มีอัตรา
การเจริญเติบโตชา (2) ผักเชียงดา พบวา การปกชํากิง่ แก
ใหอตั ราการรอดชีวติ สูงทีส่ ดุ รอยละ 65 และมีการแตกใบ
มากกวาการขยายพันธุโดยเมล็ดเฉลี่ย 26.3 (3) รางจืด
ดอกแดง พบวา การแยกกอใหอัตราการรอดชีวิตสูงสุด
รอยละ 78.80 รองลงมาคือการปกชําราก รอยละ 50
และทดลองปลูกสมุนไพร 8 ชนิด ไดแก รางจืดดอกแดง
เจียวกูหลาน ผักเชียงดา ขมิ้น ไพลดํา ไพล ตะไคร และ
มะกรูด เพื่อพัฒนาเปนแหลงวัตถุดิบในการศึกษาวิจัย
ตอยอดเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป
การศึ ก ษาความเป น พิ ษ และฤทธิ์ ที่ สํ า คั ญ ของ
พืชสมุนไพร/ยาพืน้ บาน พบวา การปอนสารสกัดตํารับยา
ขับสารพิษทุกขนาด ภายหลังปอนสารสกัดตํารับสารพิษ
และยาฆาแมลง 3 วัน ไมพบการตายของสัตวทดลอง
และไมพบความผิดปกติใด สวนการศึกษาความเปนพิษ
เบื้องตนของสารสกัดสังหยูตาม Hippocratic screening
test โดยการปอนสารสกัดขนาด 2,000 mg/kg ทางปาก
ให แ ก ห นู แรทเพศเมี ย และสั ง เกตการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมทัว่ ไปและอาการของหนูแรทภายใน 24 ชัว่ โมง
หลั ง ได รั บ สารสกั ด พบว า หนู แรทเพศเมี ย ที่ ไ ด รั บ
สารสกั ด สั ง หยู ไม มี พ ฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ แ ละไม พ บ
การตายของหนูแรท
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3.2 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
ชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสําหรับ
การปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง

มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดชวี ภัณฑเกษตรคุณภาพสูง
สําหรับใชเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง จากการ
ดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
การคัดเลือกอัตราการใชชวี ภัณฑปอ งกันโรคผลเนา
ที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora sp. ของเสาวรส ดวยวิธี
Dual culture, Inoculation และในแปลงทดสอบ พบวา
การใชชีวภัณฑ 250 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร พนทุก 5 วัน
มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมากที่สุดใกลเคียงกับ
การใชสารเคมี

การทดสอบชีวภัณฑในโรงเรือนปลูกพืช

ลักษณะสปอรของเชื้อเมื่อดูสองภายใตกลองจุลทรรศน
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การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑจากสารสกัดพืช
และจุลนิ ทรียท มี่ ฤี ทธิใ์ นการปองกันกําจัดศัตรูพชื พบวา
การเติมสาร BHA 0.1% ในสารสกัดสมุนไพรสันโสก
ที่สกัดดวยนํ้าและแอลกอฮอล 95% ชวยยืดอายุการ
เก็บรักษาไดนานมากกวา 6 เดือน สามารถกําจัดไรขาว
ไดมากกวา 80% ในหองปฏิบตั กิ ารและโรงเรือนทดสอบ
และไมทําใหใบพริกไหม สวนการเติม lecithin 0.25%
ชวยใหสารสกัดเปยกใบพริกไดดีขึ้น
การทดสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช
ผลิตภัณฑชีวภาพรวมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง
สบเมย และสบโขง พบวา ชีวภัณฑปองกันโรคใบจุด
ตากบควบคุมโรคได 89.14% เทียบเทากับชีวภัณฑ
ทางการคา 1 ชีวภัณฑการคา 2 และสารเคมี ซึ่งมีคา
เทากับ 90.72, 88.92 และ 88.29% ตามลําดับ ชีวภัณฑ
ปองกันโรคขอบใบไหมสามารถควบคุมโรคได 93.73%
ไมแตกตางกับชีวภัณฑทางการคา 1 ชีวภัณฑการคา 2
และสารเคมี ซึ่งมีคาเทากับ 95.35, 94.35 และ 91.51%
ตามลําดับ ชีวภัณฑลดอาซีนิค (As) ที่ปลูกเชื้อในวัสดุ
เพาะกลาชวยลดปริมาณ As ในดิน หลังการยายปลูกได
0.78-2.88 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ชีวภัณฑเชือ้ รา Metarhizium
ไอโซเลท 4849 ที่เลี้ยงดวยเมล็ดขาวโพดบดหยาบ
มีแนวโนมชวยลดความเสียหายจากจิ้งหรีดกับตนกลา
มะเขือเทศได 78.57% สวนการใชสารเคมีพบความเสียหาย
19.59% และการใชชดุ ชีวภัณฑปอ งกันกําจัดศัตรูพชื ของ
กะหลํ่าปลีจากผลงานวิจัย ทําใหผลิตผลมีปริมาณและ
คุณภาพดีกวาวิธีการของเกษตรกร
การปรับปรุงวิธีการผลิตและนํารองการผลิตสาร
ชี ว ภาพเกษตรจากผลงานวิ จั ย ในเชิ ง อุ ต สาหกรรม
ขั้นพื้นฐาน/ชุมชน พบวา การใชอุณหภูมิสูง อุณหภูมิ
ปานกลาง และสารเคมี MnSO4 กระตุนเชื้อ 5 ชนิด
สรางสปอรทนทานระหวางเลีย้ งเชือ้ เพิม่ ปริมาณเพือ่ นํา
ไปผลิตชีวภัณฑใหมีอายุเก็บรักษากอนใชงานนานขึ้น
โดยทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 38°C ทําใหเชือ้ Bacillus amyloliquefaciens
และ Bacillus subtilis มีสปอรทนทานสูงสุด 107 สปอร/
มิ ล ลิ ลิ ต ร ส ว น Streptomyces sp., Metarhizium
anisopliae และ Beauveria bassiana พบ 106 สปอร/
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มิลลิลิตร เมื่อกระตุนดวยอุณหภูมิ 30°C และ 35°C
ผลการคัดเลือกวัสดุรองรับชนิดใหมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับจุลนิ ทรีย พบวา ชีวภัณฑแบบผง
ที่ผลิตดวยแปงทัลคัม กลูโคส พีท 1%, carboxymethyl
cellulose และ calcium carbonate มีปริมาณเชือ้ ไมนอ ย
กวา 107 สปอร/มิลลิลิตร
การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑเกษตร ไดตนแบบ
หรือองคประกอบหลักของชีวภัณฑสาํ หรับเพาะปลูกพืช
7 ชนิด ไดแก (1) สารอบฆาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช
ในดิน (2) ชีวภัณฑเกษตรสําหรับควบคุมโรคผลเนา
ของสตรอวเบอรรี (3) สารเคลือบผลสําหรับควบคุม
โรคผลเนาของสตรอวเบอรรี (4) ชีวภัณฑเชื้อราสาเหตุ
โรคแมลงควบคุ ม หนอนแมลงวั น เจาะลํ า ต น ถั่ ว แขก
(5) สารไลแมลงควบคุมหนอนแมลงวันเจาะลําตนถัว่ แขก
(6) ชีวภัณฑลดความเปนพิษของสารตกคางในดิน และ
(7) สารประกอบหลักของฟโรโมนดึงดูดดวงหมัดผัก
การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณ
โลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง พบวา การปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวเพื่อดูดซับสาร การคลุกเชื้อแบคทีเรีย Ars 29
ในดินกอนยายพืชลงปลูก หรือการใชทั้งสองวิธีรวมกัน
มีแนวโนมทําใหปริมาณอาซีนิคในดินลดลง

3.3 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย

ดําเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑตนแบบ
จากการวิจัยในระดับหองปฏิบัติการใหสามารถนําไป
ตอยอดและใชประโยชนไดจริงทั้งในระดับชุมชนและ
เชิงพาณิชย สามารถนําผลการวิจยั ไปถายทอดองคความรู
และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชนใหแกเกษตรกร
โดยกระบวนการมีสว นรวมใหสามารถผลิตสําหรับใชเอง
หรือจําหนายในระดับชุมชน และสงมอบผลิตภัณฑจาก
การวิ จั ย ให แ ก มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงนํ า ไปผลิ ต และ
จําหนายเชิงพาณิชย สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การศึกษาองคประกอบทางเคมีและพิษวิทยาของ
พืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ โดยไดคัดเลือกพืช

และเตรียมสารสกัดจากพืชที่มีศกั ยภาพ ไดแก (1) กลุม
พืชสมุนไพร (หญาถอดปลอง สีฟน คนทา และฮอสะพาย
ควาย) (2) กลุม พืชกําจัดแมลง (หนอนตายหยาก) (3) กลุม
พืชนํ้ามันหอมระเหย (มะแขวน) ไปตรวจสอบชนิด
และปริ ม าณของสารออกฤทธิ์ สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า ไปเป น
สวนประกอบในผลิตภัณฑเวชสําอางตอไป
ไดผลิตภัณฑจากงานวิจัย จํานวน 3 ผลิตภัณฑ
ไดแก (1) ผลิตภัณฑลดฝาจากฝาง (2) ผลิตภัณฑลดริว้ รอย
จากสี ฟ  น คนทา (3) ผลิ ต ภั ณ ฑ ล ดรอยแผลเป น จาก
ชาเมีย่ ง สําหรับแนวทางการผลิตและตอยอดผลิตภัณฑ
เชิงพาณิชย คือ sunscreen hair serum ซึ่งจะไดสงมอบ
ผลิตภัณฑใหแกมูลนิธิโครงการหลวงในป 2560 ตอไป
และไดแนวทางการผลิตแชมพูกําจัดเหาในระดับชุมชน
โดยไดทําการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแชมพูเหา
แกผสู นใจ รวมทัง้ ทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ
นอกจากนี้ ไดผลิตภัณฑตนแบบ 7 ผลิตภัณฑ
ไดแก (1) แฮรมาสกสําหรับหมักผมหงอก (2) แฮรสเปรย
สํ า หรั บ ผมหงอก (3) แฮร ม าส ก สํ า หรั บ หมั ก ผมเสี ย
(4) ผลิตภัณฑบํารุงผมแบบไมตองลางออก (leave on)
สําหรับผมเสีย (5) แชมพูฟน บํารุงเสนผมทีม่ สี ว นประกอบ
ของสารสกัดจากหญาถอดปลอง (6) เซรั่มคาเทชิน
และ (7) เซรั่มฟกขาว

ตนแบบผลิตภัณฑสําหรับเสนผมและหนังศีรษะ
73

รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

3.4 ชุดโครงการศึกษาชนิดไมและการใช
ประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สํ า รวจความต อ งการและ
คั ด เลื อ กชนิ ด ไม ที่ เ หมาะสมจะปลู ก ทดสอบสํ า หรั บ
การปลูกปาชาวบานของเกษตรกรตามแนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และ
ศึกษาศักยภาพและสถานภาพของไมสนพืน้ เมืองและสน
ตางถิ่น ในบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร
(หนวยยอยหวยงู) จังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงาน
ดังนี้
การศึกษาชนิดไมและการใชประโยชนเพื่อการ
ปลูกปาชาวบาน ไดทําการคัดเลือกพื้นที่โครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม ตามระดับความสูงของพื้นที่ 3 ระดับ
ไดแก พื้นที่สูงคอนขางตํ่า (500-800 เมตร) พื้นที่สูง
ปานกลาง (800-1,100 เมตร) และพื้นที่สูงคอนขางมาก
(มากกวา 1,100 เมตร) พบวา กลุมตัวอยางในพื้นที่สูง
ค อ นข า งมาก มีปริ มาณการใชไ ม ฟ นเฉลี่ยมากที่ สุด
การใชไมไผเพื่อใชสอยในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยาง
ในพืน้ ทีส่ งู คอนขางมากมีปริมาณการใชไผเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ขณะที่ปริมาณการใชไมทอนเพื่อนํามาแปรรูปเพื่อสราง
บานเรือน เชน สัก แดง ประดู และสนสามใบ พบวา
กลุมตัวอยางในพื้นที่สูงคอนขางตํ่ามีปริมาณการใชไม
ทอนเฉลี่ยมากที่สุด ปริมาณการใชไมกินไดโดยเฉพาะ
หนอไผที่มีการเก็บหากันมากกวาไมชนิดอื่น พบวา
กลุม ตัวอยางในพืน้ ทีส่ งู คอนขางตํา่ มีปริมาณการบริโภค
หนอไผเฉลีย่ มากทีส่ ดุ สําหรับชนิดไมทชี่ มุ ชนตองการปลูก
สวนใหญเปนไมฟน และไมใชสอยในครัวเรือนมากกวาไม
กินได โดยเฉพาะไมที่มีประโยชน 2 อยางขึ้นไป ชนิดไม
ทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพนําไปปลูกทดสอบการเติบโตในพืน้ ที่
โครงการหลวง ไดแก จําปปา (Paramichelia baillonii)
กอเดือย (Castanopsis acuminatissima) แดง (Xylia
xylocarpa) มะขามปอม (Phyllanthus emblica) กําลัง
เสือโครง (Betula alnoides) ทะโล (Schima wallichii)
ลํ า พู ป  า (Duabanga grandiflora) และมะแขว น
(Zanthozylum limonella) ซึ่งในแตละระดับความสูงของ
พื้นที่ควรเลือกชนิดไมใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
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การสํารวจชนิดไมในพื้นที่ปาที่ชุมชนเขาไปใชประโยชน

การศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปา
และการอนุรักษในพื้นที่โครงการหลวง ไดทดสอบชนิด
ไมสนที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการปลูกในพื้นที่ และ
การปลู ก เพื่ อ ติ ด ตามการเติ บ โต สํ า หรั บ การพึ่ ง พิ ง
ทรัพยากรปาไม กลุมตัวอยางมีการใชไมสรางบาน
ไมใชสอย ไมฟน และของปา โดยการใชประโยชนไมสน
ในรอบ 1 ปที่ผานมา มีการใชไมสนเพื่อสรางบาน
ซอมแซม ตอเติมบานเฉลีย่ 5.5 ตนตอครัวเรือน ไมเกีย๊ ะ
มี ป ริ ม าณการเก็ บ เฉลี่ ย 65.5 กิ โ ลกรั ม ต อ ครั วเรื อ น
สวนคุณสมบัตเิ ชิงกลของสนสองใบ สนสามใบ สนคาริเบีย
สนโอคาร ป า และสนเทคู นู ม านี่ พบว า เป น ไม ที่ มี
นํา้ หนักเบาถึงปานกลาง ไมสนตางถิน่ มีคา ความแข็งแรง
และความยืดหยุน มากกวาสนพืน้ เมือง สนสามใบมีความ
แข็ ง แรงและความยื ด หยุ  น ดี ก ว า สนสองใบ สํ า หรั บ
คุณสมบัติของสนตางถิ่น พบวา มีคุณสมบัติเชิงกล
ที่โดดเดนในดานการรับแรงเปนโครงสรางตางๆ เชน
คาน ตง และโครงถักตางๆ เปนตน
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3.5 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ชุมชนตนแบบโครงการหลวงเพื่อใหคน
อยูอาศัยรวมกับปาไม ไดอยางยั่งยืน

มีเปาหมายเพือ่ ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชนใน
พืน้ ทีโ่ ครงการหลวงใหเปนตนแบบของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางยัง่ ยืน และสอดคลองกับ 3 สภาพภูมสิ งั คม (ชุมชน
ปาเมี่ยง ชุมชนที่ทํานาขาวเปนหลัก และชุมชนที่มีฐาน
จากการปลูกฝน) 4 ชุมชน โดยเปรียบเทียบผลการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงกอน (พ.ศ. 2555) และหลัง
(พ.ศ. 2559) การดําเนินงานตามกรอบตัวชีว้ ดั การพัฒนา
ชุมชนตนแบบโครงการหลวง ผลการศึกษาสรุปดังนี้
ชุ ม ชนป า เมี่ ย ง มี ผ ลการประเมิ น เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ระดับ 3 (71 คะแนน) เปนระดับ 4 (92 คะแนน) คิดเปน
ตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารยกระดับ รอยละ 83.33 ชุมชนทีท่ าํ นาขาว
เปนหลัก (บานดง) มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากระดับ 3
(69 คะแนน) เปนระดับ 4 (84 คะแนน) คิดเปนตัวชี้วัดที่
มีการยกระดับ รอยละ 92.86 ชุมชนทีท่ าํ นาขาวเปนหลัก
(บานแมขนิลเหนือ) มีผลการประเมินเพิม่ ขึน้ จากระดับ 3
(71 คะแนน) เปนระดับ 4 (86 คะแนน) คิดเปนตัวชี้วัดที่
มีการยกระดับ รอยละ 92.30 และชุมชนทีม่ ฐี านจากการ
ปลูกฝน มีผลการประเมินเพิม่ ขึน้ จากระดับ 3 (72 คะแนน)
เปนระดับ 4 (88 คะแนน) คิดเปนตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารยกระดับ
รอยละ 83.33

3.6 โครงการศึกษาผลกระทบของการ
แปรปรวนของภูมิอากาศตอการปลูกพืช
บนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการหลวง

อุณหภูมิสูงสุด (Tmax) อุณหภูมิตํ่าสุด (Tmin) ปริมาณ
นํ้าฝน (Rainfall) และขอมูลรายปของปริมาณผลผลิตไม
ผลของพื้นที่ศึกษาในชวงระยะเวลา 5-10 ป ในเบื้องตน
ไดศึกษาการผันแปรสภาพอากาศของแตละพื้นที่และ
ทดสอบแบบจําลองสภาพอากาศ (กรณีศึกษาสถานี
เกษตรหลวงอ า งขาง) ซึ่ ง พั ฒ นาจากความสั ม พั น ธ
ระหวาง Tmax Tmin และปริมาณนํ้าฝน กับตัวชี้วัด
การผันแปรสภาพอากาศจากปรากฏการณเอนโซ (ENSO,
El Niño Southern Oscillation) ที่เรียกวา SOI (Southern
Oscillation Index) พบวา การผันแปรสภาพอากาศปตอ ป
ในแตละพื้นที่มีลักษณะคลายๆ กัน และกรณีศึกษา
ในพื้นที่บริเวณอางขางซึ่งไมพบความสัมพันธระหวาง
Tmax Tmin และปริมาณนํ้าฝนกับ SOI ในปที่เกิด
ปรากฏการณเอนโซชนิดออน แตพบความสัมพันธอยาง
มีนยั สําคัญในปทเี่ กิดปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
ชนิดปานกลางและชนิดรุนแรง สําหรับ Tmax ในเดือน
มีนาคม พฤษภาคม และมิถนุ ายน สําหรับ Tmin ในเดือน
มกราคม กันยายน และตุลาคม และสําหรับปริมาณนํา้ ฝน
ในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน โดยไดพฒ
ั นาความ
สัมพันธเปนแบบจําลองสภาพอากาศแบบการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression) ทั้งนี้
ในงานวิจยั นีต้ อ งมีการทดสอบความถูกตองและแมนยํา
ของแบบจําลองดังกลาวในปที่เกิดปรากฏการณเอนโซ
ชนิดปานกลางและรุนแรงกอนที่จะนําไปใชคาดการณ
และเชื่อมโยงกับแบบจําลองไมผลตอไป

3.7 โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูล
มีเปาหมายเพือ่ ศึกษาแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศ
กาลอากาศสําหรับงานวิจัย
และแบบจําลองพืช (พลับ มะมวงพันธุนวลคํา และ
และพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย

อาโวคาโดพั น ธุ  บั ค คาเนี ย ) ที่ นํ า ไปใช ใ นพื้ น ที่ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง เปนการเตรียมพรอมและเปนแนวทาง
การลดความรุนแรงของผลกระทบจากความแปรปรวน
ของสภาพภู มิ อ ากาศ สํ า หรั บ เกษตรกรผู  ป ลู ก ไม ผ ล
บนพื้นที่สูง มีผลการดําเนินงานดังนี้
การวิเคราะหและหาความสัมพันธระหวางการ
ผันแปรสภาพอากาศและการผันแปรผลผลิตไมผลใน
แตละพื้นที่ดวยขอมูลรายเดือนของสภาพอากาศ ไดแก

มีเปาหมายเพือ่ ใหสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) มีระบบพยากรณสภาพภูมิอากาศ
บนพืน้ ทีส่ งู สําหรับใชพยากรณสภาพภูมอิ ากาศในพืน้ ที่
ปฏิ บั ติ ง าน และวางแผนวิ จั ย และพั ฒ นา มี ผ ลการ
ดําเนินงานสําคัญดังนี้
การศึกษารูปแบบขอมูลภูมิอากาศขั้นตน พบวา
ปริมาณนํ้าฝนรายปมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยมีวัฏจักร
การเกิดซํา้ จากการวิเคราะหสเปกตรัล (Spectral Analysis)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ทุกๆ 2.3-2.4 ป และ 5.2-5.6 ป
ตามลําดับ ในขณะที่ระดับอุณหภูมิสูงสุดมีแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงคงที่ ในชวง ± 1°C และมีวัฏจักรการ
เกิดซํ้าทุกๆ 2.1-3.6 ป สวนอุณหภูมิตํ่าสุดรายปมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นและมีวัฏจักรการเกิดซํ้าทุกๆ 3.6 ป
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ค  า สหสั ม พั น ธ (Correlation
Coeﬃcient, วิธี Pearson) พบวา อุณหภูมิสูงสุดมีความ
สั ม พั น ธ ท างบวกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย
(r = 0.757) และอุณหภูมิตํ่าสุด (r = 0.358) และมีความ
สั ม พั น ธ ท างลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ ปริ ม าณนํ้ า ฝน
(r = -0.497) และความชื้นสัมพัทธ (r = -0.577)
สําหรับแบบพยากรณอากาศขั้นตนที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ พบวา แบบจําลองปริมาณนํ้าฝนที่สรางขึ้น
และทําการทดสอบโดยการแบงขอมูลปริมาณนํา้ ฝนจาก
ทุกสถานีออกเปน 2 ชุด ไดแก ชุดสอนและชุดทดสอบ
โดยมีอตั ราการแบงอยูท ี่ 75:25 จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพ
ในการพยากรณโดยใชโครงขายประสาทเทียมชนิดแพร
กลับรวมกับการแปลงแบบเวฟเลตสามารถพยากรณ
ปริ ม าณนํ้ า ฝนได อ ย า งถู ก ต อ ง โดยสามารถเรี ย นรู 

พฤติกรรมการตกของฝนไดทงั้ แบบทีม่ ปี ริมาณนํา้ ฝนมาก
และนอย ซึง่ จะเห็นไดทกี่ ารพยากรณใหคา ทีใ่ กลเคียงกับ
คาจริง สําหรับแบบพยากรณอณ
ุ หภูมสิ งู สุดและอุณหภูมิ
ตํา่ สุดอยูร ะหวางการดําเนินการวิจยั สวนการจัดทําฐาน
ขอมูลกาลอากาศอยูใ นขัน้ ตอนการดําเนินการ โดยโครงราง
ตนแบบ (prototype) ของแบบจําลองการพยากรณ
อากาศบนเว็บไซต สวสพ. อยูระหวางการจัดทําโดยใช
ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor) ซึ่งเปน
ภาษาคอมพิวเตอรในลักษณะเซิรฟเวอร-ไซดสคริปต
ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ แ บบโอเพนซอร ส สํ า หรั บ จั ด ทํ า เว็ บ ไซต
บนฐานขอมูล Microsoft SQL Server และแสดงผล
ในรูปแบบ HTML โครงรางตนแบบที่สรางขึ้นจะมี login
page ใหผูใชแสดงตนกอนเขาใชฐานขอมูลพยากรณ
สภาพภูมิอากาศ และมีการเก็บขอมูลผูใชฐานขอมูล
ใน system log โดยผูใ ชทาํ การเลือกสถานีตรวจวัด ขอมูล
อากาศที่ตองการพยากรณ และคาบเวลาที่ตองการ
ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะแสดงในรูปกราฟที่ผูใชสามารถ
บันทึกผลและนําไปใชประโยชนตอไปได

ปริมาณนํ้าฝนจากการพยากรณ (Prediction) และคาจริงจากการบันทึก (Observation)
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3.8 โครงการศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเพื่อชุมชนพื้นที่สูง

มีเปาหมายเพื่อใหครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูงมีระบบการจัดการขยะและนํ้าเสียที่ดีไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
ระบบการจัดการนํา้ เสียทีเ่ หมาะสมกับชุมชนในระดับครัวเรือน ไดแก การติดตัง้ ถังดักไขมันและถังกรอง สําหรับ
ระบบการจัดการนํ้าเสียที่เหมาะสมในระดับชุมชน ไดแก การทําบึงประดิษฐหรือบอปรับเสถียร
สําหรับแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชน ไดทําการศึกษาสถานการณและแนวทางการจัดการ
รวมกับชุมชน พบวา แนวทางการจัดการขยะทีเ่ หมาะสมกับชุมชน คือ การคัดแยกประเภทขยะกอนนําไปกําจัดหรือ
ลดปริมาณดวยการนําไปใชประโยชน

ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าเสียจากครัวเรือน/ชุมชน
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4

แผนงานวิจัย

เพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานวิจัยเพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเปาประสงคเพือ่ สนับสนุนสงเสริมใหชมุ ชนสามารถ
พึ่งตนเองไดภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางการวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ เ พื่ อ เสริ ม สร า ง
การพัฒนาชุมชนบนฐานของทุนทองถิ่น การวิจัย
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร า งกลไกทางสั ง คมให
สามารถพึ่งพาตนเองภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การรวบรวม อนุรักษ วิจัย และพัฒนา
ต อ ยอดภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ สร า งประโยชน
ตอเศรษฐกิจชุมชน และการวิจยั ทีน่ าํ ไปสูข อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง
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4.1 ชุดโครงการวิจัยการฟนฟูระบบเกษตร
ยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงโปงคํา

มีเปาหมายเพื่อใหชุมชนสามารถลดพื้นที่ปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ลาดชันและมีรายไดเพิ่มจาก
การปลูกพืชทางเลือก มีผลการดําเนินงานสําคัญดังนี้
การทดสอบระบบการปลูกขาวโพดแบบไมไถพรวน
และเหลือ่ มดวยพืชตระกูลถัว่ ชวยใหเกษตรกรลดการเผา
พืน้ ทีเ่ พือ่ เตรียมปลูกขาวโพด โดยนําเทคโนโลยีการปลูก
ขาวโพดเหลื่อมดวยถั่ว มีระบบอนุรักษดินและนํ้าดวย
หญาแฝกและสับปะรดตามแนวระดับ เพื่อฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดิน
การเพิ่มผลผลิตขาวนาโดยการปลูกขาวตนเดี่ยว
และคัดเมล็ดพันธุบ ริสทุ ธิ์ ในปที่ 2 พบวาพันธุส นั ปาตอง
ใหผลผลิตเฉลี่ย 805 กิโลกรัม/ไร เมล็ดพันธุมีความ
บริสุทธิ์ 97.73%
ผลการทดสอบพื ช ทางเลื อ กที่ ส ร า งรายได ใ น
ชุมชนรวมกับเกษตรกร ไดคดั เลือกพืชทางเลือกเพือ่ สราง
รายไดทดแทนขาวโพด 3 ชนิด ไดแก ฟกทอง เฮมพ และ
มะมวง
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พืชอาหารที่ดําเนินการฟนฟูเพื่อใชประโยชนในชุมชน

ผลการศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู พืชอาหารและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
ไดศึกษาสถานการณพืชอาหารทองถิ่นในชุมชนและ
ดําเนินการฟน ฟู ดังนี้ (1) พืชอาหารสูญหายทัง้ หมด 9 ชนิด
ทําการฟนฟูไปจํานวน 7 ชนิด (2) พืชอาหารหายาก
ขาดแคลนทั้งหมด 12 ชนิด ทําการฟนฟูไปจํานวน
9 ชนิด จัดทําคูมือการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาพืช
อาหารทองถิ่นในชุมชน จํานวน 36 ชนิด
สําหรับการศึกษาการประยุกตใชระบบวนเกษตร
ในพื้นที่ ไดคัดเลือกรูปแบบระบบวนเกษตรมาทดสอบ
2 รูปแบบ คือ (1) การปลูกพืชแบบสลับแถว โดยเกษตรกร
มีการนําไผรวก การบูร มาปลูกเปนแถบแซมดวยขาวโพด
สั บ ปะรด และปลู ก แฝกขวางตามแนวระดั บ และ
(2) การปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยมีไมยืนตนคือสัก
เปนไมหลัก หรือไมประธาน มีไมผลคือ มะมวง เงาะ
อาโวคาโด ภายในแปลงมีการปลูกไผหลายชนิด ไดแก
ไผหวานอางขาง ไผซางหมน ไผกิมซุง และไผเปาะ
สวนพืชระยะสั้นที่มีการหมุนเวียนปลูกภายในแปลง
คือ ขาวโพด ขาวไร ถั่ว
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4.2 ชุดโครงการพัฒนาระบบเกษตร
ปลอดภัยในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงปากลวย

มีเปาหมายเพือ่ ใหชมุ ชนตนแบบในการทําเกษตร
คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ควบคู  ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดทําการทดสอบ
เทคโนโลยี ก ารปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ให มี คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงปากลวย จังหวัดเชียงใหม ในชนิดพืช
กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี พริกหวาน และอาโวคาโด
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การปรับปรุงระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดเดิม
ของชุมชนใหปลอดภัยจากสารพิษและมีคณ
ุ ภาพ พบวา
ในพื้นที่ทดสอบ 1 งาน เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยทําให
ต น กะหลํ่ า ปลี เ จริ ญ เติ บ โตดี แ ละนํ้ า หนั ก ต อ หั ว สู ง
เก็บผลิตผลไดสูงสุด 3,272 กิโลกรัม มีตนทุนคาปุย
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช อุปกรณเกษตร แรงงานและ
การจาง คิดเปนตนทุน 1.57 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่
เกษตรกรทั่วไปตองจายตนทุน 1.80 บาทตอกิโลกรัม
สําหรับการทดสอบกับผักกาดขาวปลี พบวา ตนทุน
ของเกษตรกรทั่วไปในแปลงปลูกใหม เทากับ 3.11 บาท
ตอกิโลกรัม สวนแปลงทดสอบมีตนทุน 2.38 บาท
ตอกิโลกรัม
การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ชนิ ด ใหม ด  ว ยวิ ธี ก ารที่ ป ลอดภั ย จากสารพิ ษ และ
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ชีวภัณฑเกษตร

มีคณ
ุ ภาพ จากผลงานวิจยั เพือ่ ลดการใชสารเคมีปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืชกับพริกหวาน เมื่อพิจารณาตนทุนพบวา
เทคโนโลยีจากผลงานวิจยั มีคา สารปองกันกําจัดศัตรูพชื
3.92 บาทตอตน และตนทุนรวม 51.19 บาทตอตน
คิดเปน 17.06 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งตํ่ากวาวิธีการของ
เกษตรกรทั่วไปที่มีคา 7.0 บาทตอตน และ 60.25 บาท
ตอตน คิดเปน 21.51 บาทตอกิโลกรัม
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาโรคโคนเน า รากเน า
Phytopthtora ของอาโวคาโด ดวยการฉีดสารฟอสอีทลิ อะลูมิเนียมที่ลําตน พบแผลเนาตํ่าสุด คิดเปนพื้นที่ 5%
รอบลําตน รองลงมาคือ การฉีดสารฟอสฟอนิกแอซิด
รวมกับการโรยปูนโดโลไมทลงดินรอบโคนตน การใช
ชีวภัณฑจากผลงานวิจัยทั้งการโรยลงดินและการฉีด
เขาลําตน โดยพบแผล 10%
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4.3 ชุดโครงการรวิจัยเพื่อเสริมสราง
ความมั่งคงดานอาหารของชุมชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมสอง

มี เ ป า หมายเพื่ อ ให ชุ ม ชนมี ค วามมั่ น คงทาง
ดานอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพไดรบั การฟน ฟู
และเสริมรายไดในครัวเรือน ดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง 2 หยอมบาน
ไดแก หยอมบานวะโดโกร และหยอมบานตะละโจ
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การทดสอบการผลิตเมล็ดพันธุข า วนาทองถิน่ ทีม่ ี
คุณภาพโดยวิธีการปลูกขาวตนเดียว พบวา ผลผลิต
ขาวนาเพิ่มขึ้น รอยละ 31
การทดสอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต และฟ  น ฟู ค วาม
อุดมสมบูรณของดินในแปลงปลูกขาวไร ผลผลิตขาวไร
จากการเพิม่ ปริมาณธาตุอาหารทีไ่ มเพียงพอ (ฟอสฟอรัส
แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และโบรอน) พบวา
ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น รอยละ 36
การทดสอบพืชทางเลือกเพื่อสรางรายได พบวา
พื ช ทางเลื อ กระยะสั้ น ที่ ส ร า งรายได ได แ ก ถั่ ว เขี ย ว
ถัว่ ลิสง และพืชทางเลือกระยะยาว ไดแก อาโวคาโดและ
มะมวง
การอนุรักษฟนฟูพืชอาหารและการใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ไดศึกษา
สถานการณ พื ช ท อ งถิ่ น และทํ า การฟ  น ฟู พื ช ท อ งถิ่ น
ใน 3 หมูบาน พบวา สถานการณพืชทองถิ่นของชุมชน
มีพืชอาหารสูญหาย 4 ชนิด และมีพืชอาหารหายาก/
ขาดแคลน จํานวน 12 ชนิด ไดทําการฟนฟูพืชอาหาร
จํานวน 13 ชนิด ไดแก ถั่วลันเตา แตงกวา กะนะซะ
เตอเกลอ ขิง ผักฮาก ผักชี ผักกาดดอย ผักชีลาว ผักกูด
ฟกทอง ถัว่ และไผกมิ ซุง และพืชสมุนไพรไดรบั การฟน ฟู
5 ชนิด ไดแก ไพล จอลอดิเดอพอกอ จอบือละ ตะซีโ่ กสะ
พอโทะเตะเลวา
สําหรับการวิจัยและพัฒนาเห็ดทองถิ่นเพื่อเปน
แหลงอาหารและรายไดในชุมชน ไดทําการตรวจสอบ
และทบทวนข อ มู ล ความหลากหลายของเห็ ด และ
ภูมปิ ญ
 ญาในการจัดการและใชประโยชนจากเห็ดทองถิน่

การปลูกขาวไรที่มีระบบอนุรักษดินและนํ้า

2 ชุ ม ชน ได แ ก บ า นวะโดโกรและบ า นแม ร ะเมิ ง
ได จํ า นวน 71 ชนิ ด จากการทดสอบการเพาะเห็ ด
เพื่อเปนแหลงอาหารและรายไดของชุมชน 2 ชุมชน
ไดแก บานแมระเมิงและบานวะโดโกร พบวา เห็ดที่
สามารถเจริญไดดี ไดแก เห็ดหูหนู รองลงมาคือ เห็ดสกุล
นางรม และทดสอบวิธกี ารอนุรกั ษ ฟน ฟูเห็ดทองถิน่ และ
แหลงอาศัยของเห็ด 2 กลุม ไดแก เห็ดกลุมไมคอรไรซา
(เห็ ด ไข ห  า น เห็ ด แดง เห็ ด ตั บ เต า ) และเห็ ด กลุ  ม
ผูยอยสลาย (เห็ดหูหนู เห็ดซาง เห็ดลม)
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4.4 ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ครัวเรือนและระบบนิเวศในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ขุนตื่นนอย

มีเปาหมายเพือ่ ใหชมุ ชนบานขุนตืน่ นอยทีร่ ายได
จากการปลูกพืชทางเลือกทดแทนการพึง่ พาการปลูกพืช
เสพติด โดยดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูก
พื ช ทางเลื อ กที่ ส ามารถสร า งรายได ใ ห แ ก เ กษตรกร
เพื่อการอนุรักษ ฟนฟู การใชประโยชนพืชสมุนไพรและ
พืชทองถิ่น ที่บานขุนตื่นนอย ตําบลแมตื่น อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชทางเลือก
ที่สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกร พบวา ชนิดพืช
ทองถิน่ และพืชทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีน่ า จํานวน
5 ชนิด ไดแก คะนาดอย ถั่วลันเตา ถั่วหวาน ผักชี และ
กวางตุง สวนชนิดพืชทางเลือกเหมาะสมกับพื้นที่สูง
จํานวน 4 ชนิด ไดแก พลับ อาโวคาโด วานิลลา และ
มะมวง
การศึกษาการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
พืชสมุนไพรและพืชทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุ ม ชน ได ร วบรวมพื ช สมุ น ไพรและพื ช ท อ งถิ่ น
จํานวน 13 ชนิด ไดแก มะขามปอม นางแลว โดไมรูลม
ยาสูบ รางจืด ยอดิน สาคูมอญ ผักหนอก มะขามแป
เอื้องหมายนา ผักคราด สนุน หนาดหลวง และพืช
สมุนไพรพื้นฐาน จํานวน 18 ชนิด รวมทั้งทดสอบ
การขยายพันธุพ ชื สมุนไพร 5 ชนิด ไดแก ซิโจป (ยาแกไอ)
ยอดิน ผักแปมปา มะขามปอม และสนุน
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การทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชผักทองถิ่น
และพืชผักทางเลือกหลังนา

นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบการใชประโยชน
ทีด่ นิ อยางยัง่ ยืนของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ของชาวกะเหรีย่ ง
พบวา ในอดีตจะดํารงชีพดวยการปลูกขาวไรหมุนเวียน
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ชาวบานก็จะปลอยพื้นที่ไร
ทิ้งไวประมาณ 7-10 ป เพื่อรอใหดินไดฟนฟูความ
อุ ด มสมบู ร ณ ด  ว ยวิ ถี แ ห ง ธรรมชาติ การเตรี ย มที่ ดิ น
สําหรับทําไรนนั้ ชาวกะเหรีย่ งจะมีการหาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
กับการปลูกอยางเปนขั้นตอน เริ่มจากผูที่จะแผวถางจะ
ไปสํ า รวจดู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องสภาพดิ น และป า
กอนกลับมาถามหาเจาของจากคนในหมูบาน หากพบ
เจาของจะบอกกลาวเพื่อขอใชพื้นที่ทํากิน โดยชาว
กะเหรี่ยงจะมีความเชื่อเหมือนวา ที่ดิน ปาไม ลําหวย
ไม มี ใ ครเป น เจ า ของ หากอยากใช ป ระโยชน ต  อ งมี
การบอกกลาวกันกอน เมื่อมีการเลือกพื้นที่ปลูกแลวจะ
มีการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ แบงเปนพืชหลักและพืชรอง
โดยจะปลูกพืชทั้งสองอยางผสมผสานกันในไร พืชหลัก
ไดแก ขาว ซึง่ เปนอาหารหลัก พืชรอง ไดแก ผักกาด พริก
แตง ฟก ถั่ว ฯลฯ สวนในพื้นที่นาจะปลูกขาวเพียง
อยางเดียว
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4.5 ชุดโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช
ภายใตระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวี

มีเปาหมายเพื่อใหเกษตรกรไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี ก ารจั ด การสวนกาแฟแบบยั่ ง ยื น และนํ า
องคความรูไปใชในการทําการเกษตรใหสอดคลองกับ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
ผลการศึ ก ษาระบบการปลู ก กาแฟอาราบิ ก  า
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน พบวา ในกลุมที่ดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง สวนด ว ยองค ค วามรู  โ ครงการหลวง ได แ ก
การตัดแตงกิ่ง การปลูกไมบังรม และการใสปุยบํารุงตน
เกษตรกรจํานวน 8 ราย 16 ไร มีการเจริญเติบโตของ
กิ่งใหมความสูงเฉลี่ย 100-150 เซนติเมตร และเริ่มให
ผลผลิ ต กั บ เกษตรกรได แ ล ว โดยมี ผ ลผลิ ต สํ า หรั บ
ตนกาแฟในแปลงทดสอบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5% (แปลง
ตั ด แต ง กิ่ ง ป ที่ 2) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แปลงเดิ ม
ของเกษตรกร

สนใจปลูกรวมกับกาแฟหรือปลูกเพื่อสรางรายไดเพิ่ม
นอกเหนือจากกาแฟอาราบิกา 3 ลําดับแรก ไดแก
มะคาเดเมีย อาโวคาโด และองุน
สําหรับการศึกษาและทดสอบระบบการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนบ า น
ดอยช า ง มี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการจั ด การดิ น
ทีเ่ หมาะสมในระบบการปลูกกาแฟ โดยทดสอบและศึกษา
ความรุนแรงของการชะลางหนาดินในระบบสวนกาแฟ
โดยการจัดทําระบบปลูกพืชใหรมเงาและแฝกภายใน
แปลงกาแฟ เปรียบเทียบกับแปลงปกติของเกษตรกร
เพื่อศึกษาปริมาณการชะลางหนาดิน จํานวน 4 แปลง

4.6 ชุดโครงการวิจยั เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
อยางยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง

ทดสอบวิธีการจัดการสวนแบบบูรณาการ
เพื่อการปลูกกาแฟอาราบิกาอยางยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมของเกษตรกรและแปลงทดสอบ
การชะลางพังทลายของดินในสวนกาแฟ

การทดสอบชนิดพืชทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่
และรายได ข องเกษตรกร พบว า พื ช ที่ มี ศั ก ยภาพ
ต อ หน ว ยการผลิ ต มากที่ สุ ด 3 ลํ า ดั บ ได แ ก องุ  น
มะคาเดเมีย และพีช สวนชนิดพืชที่เกษตรกรมีความ

มี เ ป า หมายเพื่ อ ให ชุ ม ชนมี ก ารปลู ก พื ช และ
เลีย้ งสัตวทางเลือกทีส่ ามารถสรางรายไดใหแกครัวเรือน
โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต พื ช เดิ ม และพื ช ทาง
เลื อ กใหม ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด
ดําเนินการศึกษาในพื้นที่นํารอง 3 หมูบาน ไดแก บาน
แมเตอ-แมจันหลวง บานอาแบ และบานปาคาสามัคคี
ดําเนินการศึกษาระบบการเพาะปลูกพืชในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง 3 ระบบ
ไดแก (1) พื้นที่สูงระดับ 1,000 เมตรขึ้นไป ที่มีการปลูก
กาแฟอาราบิกาและพลัมเปนพืชหลัก (2) พื้นที่สูงระดับ
700-1,000 เมตร ปลูกขาวไร ขาวโพด และพืชผัก
เป น หลั ก และ (3) พื้ น ที่ สู ง ระดั บ 500-700 เมตร
ปลูกขาวนาเปนหลัก สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

4.7 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําเยาวชนบนพื้นที่สูง

มีเปาหมายเพื่อพัฒนาภาวะผูนําในกลุมเยาวชน
กะเหรี่ยงและมง ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู
ทั ก ษะ จิ ต สํ า นึ ก และทั ศ นคติ ต  อ การพั ฒ นาตนเอง
และชุมชน ที่สอดคลองกับวิถีการดํารงชีพของชาติพันธุ
และความตองการของชุมชน

การคัดเกรดพลัมสําหรับขายในตลาดสด

ทํ า การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต และการตลาด
ของพลัม ไดทดสอบเปลีย่ นยอดพันธุพ ลัมจากพันธุท อ งถิน่
เปนพันธุกัลฟรูบี้ ซึ่งเหมาะกับการรับประทานสดและ
เปนทีต่ อ งการของตลาด โดยมีเกษตรกรเขารวมการทดสอบ
จํานวน 3 ราย 120 ตน พบวา มีอัตราการรอดตายคิด
เปนรอยละ 95 นอกจากนี้ ไดทดลองแปรรูปพลัมพันธุเ ดิม
เปนผลิตภัณฑใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งเปนที่พอใจ
ของผูบ ริโภค ไดแก แยม นํา้ พลัมสกัดเขมขน ทอฟฟ และ
พลัมอบแหง
การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีผลตอบแทนสูง
ตอหนวยการใชพื้นที่ ไดทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
ไหลสตรอวเบอรรโี ครงการหลวงรวมกับเกษตรกร 2 ราย
พบวา ตนแมพนั ธุ 1 ตน สามารถผลิตไหลสตรอวเบอรรี
เฉลี่ย 4 เสน ในแตละเสนผลิตตนไหลสตรอวเบอรรีได
3-5 ต น และการทดสอบปลู ก ไม ผ ลเศรษฐกิ จ แบบ
ผสมผสานร ว มกั บ ระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า ได แ ก
อาโวคาโด มะคาเดเมีย มะขามปอม ไมบังลม และ
หญาแฝก ในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จํานวน 6 ราย
แนวทางการจัดการทรัพยากรนํา้ โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน พบวา ชุมชนมักประสบปญหา
ขาดแคลนนํา้ ในชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคมของทุกป
จึงควรมีการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางเปนระบบ เชน
การทําขอตกลงในการใชนํ้ารวมกัน การจัดการระบบ
กระจายนํา้ การสรางทีก่ กั เก็บนํา้ หรือบอพักนํา้ เปนตน
และควรใหความสําคัญกับการปลูกพืชใชนํ้านอยในชวง
ฤดูแลง
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การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู

ไดศึกษาปจจัยและเงื่อนไขการพัฒนาภาวะผูนํา
ในกลุมเยาวชนกะเหรี่ยงและมงเพศชายและเพศหญิง
อายุ 14-28 ป 3 ชุมชน ประกอบดวย (1) บานวะโดโกร
ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก (2) บาน
ขุนตื่นนอย-บานปพอ ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม และ (3) บานหวยฮอม ตําบลบานเวียง
อํ า เภอร อ งกวาง จั ง หวั ด แพร ผ า นขั้ น ตอนการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู  แ บบมี ส  ว นร ว ม 8 ขั้ น ตอน คื อ
(1) การคัดเลือกเยาวชน (2) การคัดเลือกหัวขอการเรียนรู
(3) การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู (4) การกําหนด
รายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู (5) การกําหนดรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู (6) การประเมินผลกอนการเรียนรู
(7) การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู และ (8) การประเมิน
ผลหลังการเรียนรู
ผลการจัดการเรียนรู พบวา เยาวชนกะเหรี่ยง
(บานขุนตื่นนอย-บานปพอ และบานวะโดโกร) สนใจ
พัฒนาความรูแ ละทักษะเกีย่ วกับการใชงานและบํารุงรักษา
ระบบผลิตไฟฟาพลังนํ้าและพลังแสงอาทิตย การขยาย
สัญญาณโทรศัพทมอื ถือ และการซอมบํารุงรถจักรยานยนต
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สวนเยาวชนมง (บานหวยฮอม) สนใจพัฒนาความรูแ ละ
ทักษะเกีย่ วกับการปลูกมะมวงและการเลีย้ งกบ เยาวชน
ทั้ง 3 มีผลการประเมินหลังจากการจัดการเรียนรูดีขึ้น
เมื่อเทียบกับผลการประเมินกอนการจัดการเรียนรู

4.8 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการ
พัฒนาองคกรชุมชนบนพื้นที่สูง

มีเปาหมายเพือ่ ใหองคกรชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงนํารองไดรบั การพัฒนา
ศักยภาพมีความเขมแข็ง และมีบทบาทในการขับเคลือ่ น
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ได ดํ า เนิ น การวิ จั ย ในชุ ม ชนกะเหรี่ ย ง 3 แห ง
พบวา ชุมชนทัง้ หมดมีการรวมกลุม ทางสังคมทัง้ ทีไ่ มเปน
ทางการและทางการ ลักษณะการรวมกลุมอยางไมเปน
ทางการ ประกอบดวย กลุม ออมทรัพย กลุม ธนาคารขาว
กลุมสตรีแมบาน กลุมเยาวชน กองทุนหมูบาน กลุมปา
ชุมชน และเครือขายลุมนํ้า ในสวนของกลุมที่รวมตัวกัน
เปนทางการ พิจารณาจากการจดทะเบียนการจัดตั้ง
องค ก รกั บ ส ว นราชการ คื อ กลุ  ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ดานการเกษตร องคกรชุมชนรอยละ 80 ในพื้นที่ศึกษา
ได รั บ การจั ด ตั้ ง และส ง เสริ ม จากหน ว ยงานภาครั ฐ
กลุมศาสนา และองคกรพัฒนาเอกชน โดยมีองคกร
ชุมชนมากกวาครึ่งไมไดดําเนินงานตอเนื่องภายหลัง
โครงการของหนวยจัดตัง้ สิน้ สุด สําหรับปจจัยและเงือ่ นไข
ความสําเร็จของการพัฒนาองคกรชุมชน จําแนกออก
เปน 3 ระยะ คือ (1) ระยะกอนการจัดตั้งองคกรชุมชน
ที่สมาชิกในชุมชนมีความเขาใจในวัตถุประสงคของการ
รวมกลุม มีเปาหมาย และวิสัยทัศนที่ชัดเจนรวมกัน
อยางแทจริง ซึง่ ในภาคการเกษตรสวนใหญจะดําเนินการ
สงเสริมการปลูกพืช/เลี้ยงสัตวกอนระยะหนึ่ง แลวจึง
สงเสริมใหมีการรวมกลุมภายหลัง (2) กลไกการบริหาร
กลุมที่ประกอบดวย โครงสราง กรรมการ สมาชิก และ
ระบบการบริหารงานทีม่ คี วามโปรงใส และ (3) ระยะการ
สรางกลุมที่ตองมีการวางแผนและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุม โดยเฉพาะระยะเริ่มตนอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ไดทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารจัดตัง้ องคกร
ชุมชนในพืน้ ทีศ่ กึ ษา โดยเนนทีก่ ระบวนการพัฒนาองคกร

ชุมชนในขั้นตอนวิกฤตทั้ง 3 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นตอน
ก อ นการจั ด ตั้ ง องค ก รซึ่ ง ต อ งมี ก ารสร า งความเข า ใจ
การตระหนักในทุนการดํารงชีพของชุมชน การตระหนักรู
ปจจัยคุกคามทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน การวิเคราะห
อนาคตของชุมชน การกําหนดเปาหมายการพัฒนา
ของชุมชน และการคัดเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุ ม ชนก อ นนํ า ไปสู  ก ารรวมกลุ  ม (2) การคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการกลุม ซึ่งเปนบุคคลที่สวนใหญไมดํารง
ตําแหนงทางการในชุมชนในปจจุบัน และ (3) ขั้นตอน
การสร า งกลุ  ม ที่ ก ระตุ  น ให ก ลุ  ม พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ ต  อ ง
ดําเนินงาน รวมทัง้ การเรียนรูจ ากองคความรูโ ครงการหลวง
เพือ่ บรรลุเปาหมายของการรวมกลุม โดยดําเนินการศึกษา
เปรียบเทียบกับชุมชนกะเหรีย่ งทีม่ กี ารสงเสริมการเกษตร
แตยังไมมีการรวมกลุมดานการเกษตร

การเรียนรูจากองคความรูโครงการหลวง
ของกลุมเกษตรกร
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4.9 โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง

ดําเนินการเพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ
ของชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาทีส่ งู แบบโครงการหลวง
และเพือ่ ศึกษาปจจัยและเงือ่ นไขความสําเร็จการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวง 8 แหง ประกอบดวย
ปางแดงใน หวยเปา โหลงขอด ปากลวย ปางหินฝน
แมสลอง ขุนสถาน และแมสอง
สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง ดังนี้ (1) ดานทะเบียนเกษตรกร ควรให
มีการจัดทําฐานขอมูลใหชัดเจน และชี้แจงสถานภาพ
การเปนสมาชิกใหแกเกษตรกร (2) ดานอัตลักษณของ
สถาบัน ควรสรางอัตลักษณของสถาบัน ทัง้ ความเหมือน
และความตางจากโครงการหลวง ใหมตี วั ตนและชือ่ เรียก
ทีช่ ดั เจน คงการทํางานเชิงบูรณาการ การทํางานเปนทีม
และเนนใหเกษตรกรเปนตัวขับเคลือ่ นงานตอไป (3) ดาน
การทํ า งานเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนและหน ว ยงานต า งๆ
การทํางานรวมกับภาคีอนื่ ๆ แมวา ปจจุบนั ทําไดดอี ยูแ ลว
ก็ควรมีการทํางานใหเขมขนยิ่งขึ้น (4) ดานระบบการ
สงเสริมเกษตรในชุมชน ควรปรับปรุงใหมีการวางแผน
รวมกันระหวางสํานักใหมากกวาขึ้น ควรปรับปรุงระบบ
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานใหมคี วามเชือ่ มโยงกับพืน้ ทีม่ ากขึน้
มีการจัดระบบการทํางานในพื้นที่และการเดินทางออก
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นอกพื้นที่ใหเกิดความสมดุล ไมใหขาดความตอเนื่อง
ในการแกปญหา หรือใหคําปรึกษาเกษตรกร และควร
เสริมสรางระบบสวัสดิการของบุคลากรทีท่ าํ งานในพืน้ ที่
เพื่อขวัญและกําลังใจในการทํางาน (5) ดานการบูรณาการ
การพัฒนาและการวิจยั ทางการเกษตร การเชือ่ มโยงงาน
พัฒนากับการวิจยั ควรมีกระบวนการสังเคราะหทเี่ ขมขน
เพื่อใหเกิดเปนหัวขอวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการ
ในพื้ น ที่ โดยให โจทย วิ จั ย มาจากชุ ม ชนให ม ากขึ้ น
(6) ดานการตลาด ควรเพิ่มทักษะของเจาหนาที่และ
ชาวบานใหสามารถสรางตลาดผลผลิต เสริมสรางตลาด
ทองถิ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหผลผลิตในพื้นที่ และควรทําความเขาใจกับเกษตรกร
ถึงลักษณะที่แตกตางของ สวพส. กับโครงการหลวง
ในการทํางานดานตลาดดวย (7) ดานการพัฒนาชุมชน
ควรเนนใหชุมชนชวยตนเองได ขับเคลื่อนงานดวย
ตนเอง เนนกระบวนการกลุม และพัฒนากระบวนการมี
ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชนให ม ากขึ้ น (8) ด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรดําเนินการ
ตอเนื่องในดานการผลิตพืชอินทรีย พืชผักปลอดภัย
ไมผล มาตรการและสิ่งจูงใจในการอนุรักษและปรับปรุง
ดิน นํา้ ปาไม และพรรณพืช และควรสรางงานวิจยั เกีย่ วกับ
วิธีการ เทคโนโลยี หรือกระบวนการใหมๆ เพื่ออนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

5

แผนงานวิจัย

ดานการตลาดของสินคาบนพื้นที่สูงและ
การพัฒนาความเขมแข็งของระบบงานวิจัย

แผนงานวิ จั ย ด า นการตลาดของสิ น ค า
บนพื้นที่สูงและการพัฒนาความเขมแข็งของระบบ
งานวิจัย มีเปาประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ในการแขงขันของสินคาบนพื้นที่สูง และการพัฒนา
ความเขมแข็งของระบบงานวิจัย มีแนวทางการวิจัย
สําคัญ ไดแก การศึกษาโอกาส ปญหา และเงื่อนไข
ทางด า นการตลาดของสิ น ค า เกษตรบนพื้ น ที่ สู ง
การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และ
พัฒนาเทคโนโลยีบนพืน้ ทีส่ งู กับหนวยงานทัง้ ภายใน
และตางประเทศ และการจัดการองคความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย

นักวิจัยสัมภาษณเจาหนาที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

5.1 โครงการศึกษาผลกระทบของสินคา
เกษตรจากประเทศเพื่อนบานตอผลิตผล
บนพื้นที่สูง

มี เ ป า หมายเพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล สถานการณ แ ละ
ผลกระทบของสินคาเกษตรจากประเทศเพื่อนบานที่มี
ต อ ผลิ ต ผลบนพื้ น ที่ สู ง ของไทย และข อ เสนอแนะ
แนวทางในการปรับตัวของเกษตรกร เพือ่ นําไปใชในการ
วางแผนการพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรในพืน้ ที่ โดยได
ทําการศึกษาทําการศึกษาสินคา 2 กลุม คือ ผักและไมดอก
ที่มีการนําเขาอยางตอเนื่องจากประเทศเพื่อนบาน
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําเขา
กุหลาบและเบญจมาศของไทยขึ้นอยูกับเทศกาลเปน
สําคัญ เชน คริสตมาส ปใหม วาเลนไทน และกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา โดยไทยนําเขากุหลาบจากจีนและ
เบญจมาศจากมาเลเซีย ขณะที่การนําเขากะหลํ่าปลี
ขึ้นอยูกับชวงเวลาที่ผลผลิตในประเทศมีปริมาณนอย
ซึ่งคลายกับแครอทนําเขาในชวงที่การผลิตไมเพียงพอ
และราคาทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ ขอเสนอแนะ คือ ควรลดปริมาณ
การผลิตสินคาในชวงที่มีการนําเขาสินคาจํานวนมาก
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เพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาด นอกจากนี้ ควรมี
การประชาสัมพันธแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของ
สิ น ค า ระหว า งสิ น ค า โครงการหลวง ซึ่ ง เป น สิ น ค า
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เมื่อเทียบกับสินคาที่นําเขาจาก
ประเทศเพื่อนบานที่มีการผลิตโดยการใชสารเคมีมาก
จะชวยใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจมากขึ้น

5.2 โครงการวิจัยศักยภาพดานการตลาด
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

มีเปาหมายเพือ่ นํากลยุทธและแนวทางการพัฒนา
ดานการตลาดของโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการ
หลวงลุมนํ้าปง ไปใชในการวางแผนการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ กอใหเกิดการสรางรายไดแกชุมชน และ
การพัฒนาระบบตลาดของชุมชน โดยผลการศึกษา
สถานภาพทางเศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่ โ ครงการขยายผล
โครงการหลวงลุมนํ้าปง 11 พื้นที่ พบวา
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
ปางแดงใน มีมลู คาของผลผลิตสูงทีส่ ดุ ในสวนของตลาด
พืชผัก ไมผล และไมดอก ยังคงมีความตองการในตลาด
แมวาจะมีแนวโนมที่ผลผลิตดานการเกษตรมีแนวโนม
ที่ลดลงเนื่องจากปจจัยตางๆ เชน ปญหาแหลงนํ้า
โรคแมลง เงินทุน ประกอบกับความตองการที่มีเงื่อนไข
มากขึ้น และการแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากผูผลิตรายใหญ
ที่ มี ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพมาตรฐานจํ า นวนมาก รวมถึ ง
ผลผลิตนําเขาจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบาน
ในระยะยาวทาง ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประชุมรวมกับเจาหนาที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุมนํ้าปง
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ต อ งเร ง พั ฒ นาเพื่ อ ลดจุ ด อ อ นหลายประการ ได แ ก
ดานการวิจยั และพัฒนา ดานการผลิต การกระจายสินคา
และการสรางตราผลิตภัณฑ โดยประเด็นทาทายที่ตอง
ดําเนินการควบคูไปใน 3 แนวทาง คือ การยกระดับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Upgrading) การยกระดั บ
กระบวนการผลิต (Process Upgrading) และการยกระดับ
สูกิจกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (Function Upgrading)
เพื่อความยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในอนาคต ทั้งนี้พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ลุมนํ้าปง ทั้ง 11 พื้นที่ มีศักยภาพที่ตางกันจึงมีแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่

5.3 โครงการวิจัยศักยภาพการผลิต
และการตลาดไมดอกโครงการหลวง

มี เ ป า หมายเพื่ อ นํ า กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาตลาด
ไมตดั ดอกไปใชในการพัฒนาตลาดไมตดั ดอกของมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยเนนศึกษาไมดอกที่มีมูลคาสูงสุด
3 อันดับแรก อันไดแก กุหลาบ เบญจมาศ และไฮเดรนเยีย
รวมทัง้ ศึกษาไมดอกอีก 3 ชนิด ทีม่ มี ลู คารองลงมา ไดแก
อัลสโตรมีเรีย ซิมบิเดียม และกลอริโอซา
การศึกษาของไมดอกทั้ง 6 ชนิด พบวา ไมดอก
โครงการหลวงมีจุดแข็งอยูที่คุณภาพดอกสวย มีความ
สดใหมและคงทน และมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับ
ดอกที่นําเขาจากตางประเทศ ทั้งนี้ยกเวนกุหลาบที่
นําเขาจากตางประเทศมีคุณภาพดีกวา ทนกวา ขณะที่
ราคาใกลเคียงกัน สวนจุดออนโดยทัว่ ไป เปนเรือ่ งระบบ
ตลาดที่ยังไมพัฒนา ทั้งวิธีการสั่งซื้อ การสงมอบและ
การชําระเงิน ซึ่งปจจุบันตลาดไมดอกมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง เพราะคนรุนใหมที่มาจัดดอกไม มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ จากดอกไมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง
ทําใหผบู ริโภคหันมาสนใจเลือกใชดอกไมเพิม่ ขึน้ ซึง่ ถือวา
เป น โอกาสดี ใ นการผลิ ต ไม ด อกคุ ณ ภาพดี ใ นราคา
ทีแ่ ขงขันไดกบั ตางประเทศสูต ลาดมากขึน้ สวนอุปสรรค
สําคัญ คือ การเปดเสรีทางการคาที่ทําใหมีการนําเขา
ไมดอกจากตางประเทศไดในราคาที่ถูกลง การแขงขัน
ทางด า นราคาจึ ง มี ม ากขึ้ น ขณะที่ ผู  ค  า ไม ด อกจาก
ตางประเทศมีการพัฒนาระบบตลาดผานอินเทอรเน็ต
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มากขึ้ น ทํ า ให ผู  ซื้ อ เข า ถึ ง ตลาดไม ด อกต า งประเทศ
ไดงายขึ้น โดยสั่งซื้อและจายเงินผานระบบอินเทอรเน็ต
มี ร ะบบการบริ ก ารจั ด ส ง ถึ ง ที่ ห มายได ต ามต อ งการ
ซึ่งโครงการหลวงควรพัฒนาระบบตลาดใหเขาถึงไดงาย
และพรอมบริการใหกับลูกคาทุกกลุม ที่มีความตองการ
ในการบริการที่แตกตางกัน

5.4 การจัดการองคความรูงานวิจัย

ดํ า เนิ น การรวบรวมรายงานผลงานวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 58 โครงการ
และสงมอบใหกับผูที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักพัฒนา
(58 โครงการ) และมูลนิธิโครงการหลวง (31 โครงการ)
รวมไปถึงนําเขาขอมูลผลงานวิจัย ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2550-2559 ทั้งสิ้น 340 โครงการ ลงในระบบ MIS
ของสถาบัน นอกจากนี้ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนรวมกับผูรับผิดชอบโครงการ
วิจัย เจาหนาที่สํานักพัฒนา เกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ
จากภายในและภายนอกสถาบัน จํานวน 1 แผนงาน
(14 เรื่อง) เรื่อง ไดแก (1) การปองกันกําจัดโรคและศัตรู
กาแฟอาราบิกาที่สําคัญ (โรคราสนิม โรคผลเนา มอด
เจาะผลกาแฟ หนอนเจาะลําตนกาแฟ) (2) การผลิตเมล็ด
พันธุข า วทองถิน่ ใหบริสทุ ธิแ์ ละไดมาตรฐาน (3) การเพิม่
ศักยภาพการผลิตและการจัดการมะแขวนใหไดคณ
ุ ภาพ
เพือ่ นําไปสูก ารใชประโยชนเชิงพาณิชย (4) การทําแชมพู
กําจัดเหาสมุนไพรจากสารสกัดหนอนตายหยาก (5) วิธี
การขยายเชือ้ ราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae
ซึง่ สามารถผลิตใชเองได (6) ชีวภัณฑปอ งกันโรครากเนา
โคนเนาที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum และ
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การจัดทําสื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัย

Pythium sp. หรื อ เชื้ อ แอคติ โ นมั ย ซี ส เอนโดไฟท
(Steptomyces sp.) (พีพ-ี สเตร็บโต) (7) สารฟโรโมนดึงดูด
ผีเสื้อหนอนใยผัก (พีพี-ฟโร) (8) เมล็ดพันธุเฮมพพันธุ
RPF1 (9) เมล็ดพันธุเ ฮมพพนั ธุ RPF3 (10) เครือ่ งหีบนํา้ มัน
แบบกดอัด (11) ผลิตภัณฑขาวไรบรรจุถุง ขาววังไผ
จังหวัดนาน (12) สูตรและกรรมวิธผี ลิตเครือ่ งดืม่ อารตโิ ชค
ผสมสมุนไพร (13) ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาที่มีสวน
ประกอบสําคัญจากสารสกัดจากชาเมี่ยง (Camellia
sinensis) ที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และ (14) หนังสือ
พื ช อาหารและสมุ น ไพรท อ งถิ่ น บนพื้ น ที่ สู ง ชุ ด ที่ 1
บานปางมะโอ จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและบูรณาการงานวิจัยใหเกิดการนํา
ไปใชประโยชนในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยการถายทอด/
เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยไปยังกลุมเปาหมาย
จํานวน 5 เรื่อง/21 ครั้ง/777 ราย การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสํานักวิจัย จํานวน 6 ครั้ง/54 ราย และ
จัดทําสือ่ เผยแพรองคความรูง านวิจยั 1 เรือ่ ง (ผลิตภัณฑ
สารชีวภาพสําหรับปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช)
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5.5 งานทรัพยสินทางปญญา

ไดดําเนินการจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทาง
ปญญาใหมที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพยสินทาง
ป ญ ญาของชุ ม ชน รวมจํ า นวน 18 รายการ ได แ ก
สิทธิบัตรการประดิษฐ 1 รายการ คือ ชีวผลิตภัณฑ
ชนิดผงสําหรับปองกันโรคจุดเนาดําของพืช สิทธิบัตร
การออกแบบผลิตภัณฑ 1 รายการ คือ กลองพลาสติก
อนุสิทธิบัตร 9 รายการ คือ (1) เครื่องรอนปุยไสเดือน
ดิน (2) กลองพลาสติกแบบมีฝาล็อก (3) ชุดตากพริก
(4) สู ต รตํ า รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ รั ก ษาโรคนํ้ า กั ด เท า มี ส  ว น
ประกอบสําคัญจากสารสกัดสาบเสือทีม่ ฤี ทธิต์ า นเชือ้ รา
(5) สูตรตํารับผลิตภัณฑลดรอยดําจากสิวที่มีสวนผสม
สารสกัดสะเดา (6) สูตรตํารับผลิตภัณฑกันแดดที่มีสวน
ประกอบสําคัญจากสารสกัดสีฟนคนทาที่มีคุณสมบัติ
ปองกันรังสียูวี (7) สูตรตํารับผลิตภัณฑลดรอยแผลเปน
ที่มีสวนประกอบจากสารสกัดใบชาเมี่ยง (8) สวนผสม
สารลอดึงดูดแมลงวันแตง และ (9) คอนกรีตบล็อก
ผสมเฮมพ เครื่ อ งหมายการค า 4 รายการ คื อ
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(1) เครือ่ งหมายการคาของผลิตภัณฑผาทอปางแดงใน
(2) เครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑผาทอโดเกอโอ
(3) เครื่ อ งหมายการค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ถ  า นอั ด แท ง บ า น
ศรีบุญเรือง และ (4) เครื่องหมายการคากาแฟแมตื่น
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 1 รายการ คือ ตํารับ
ยาสมุนไพรสูตรขับสารพิษ ลิขสิทธิ์ 2 รายการ คือ (1) คูม อื
โรคและการปองกันรักษาโรคในสัตว และ (2) สมุนไพร
และพืชทองถิ่นปวาเกอญอ บานขุนตื่นนอย-บานปพอ

5.6 โครงการศึกษาความเปนไปได
ของผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
เพื่อการใชประโยชนเชิงพาณิชย

ไดทาํ การศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑจาก
ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโดยการ
ประเมินศักยภาพของผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลือก
เบื้องตนในมิติตางๆ เพื่อใชสําหรับประกอบการตัดสิน
ใจในการนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน เชิ ง พาณิ ช ย
ในรูปแบบตางๆ เชน การผลิตและจําหนายดวยตนเอง
การขายสิทธิใหกบั ผูป ระกอบการหรือการรวมทุน ตลอดจน
มีขอ มูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถขยายไปสูเ ชิง
พาณิชย โดยคํานึงถึงความพรอมตัง้ แตกระบวนการผลิต
จนถึงการตลาดทีเ่ หมาะสมพรอมทัง้ กําหนดแนวทางและ
ใหขอ เสนอแนะในการใชประโยชนของผลิตภัณฑทศี่ กึ ษา

แสดงผลิตภัณฑในงาน Thai-BISPA Day 2016
เพื่อสอบถามความสนใจตอผลิตภัณฑ

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสม ควบคูกับการจัดทํา
รายงานผลการศึกษาความเปนไปไดของแตละผลิตภัณฑ
และคัดเลือกผลงานจากโครงการวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูงสุด
ในการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 8 โครงการ เพื่อนํา
มาวิเคราะหขอมูลทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ และให
ขอเสนอแนะในการใชประโยชนของผลิตภัณฑที่ศึกษา
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสม โดยพบวา การใช
ประโยชนผลิตภัณฑที่ควรดําเนินการในรูปของการผลิต
เอง 1 ผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑชุดตรวจวัดปริมาณสาร
THC ภาคสนาม ควรดําเนินการในรูปของการจางผลิต
6 ผลิตภัณฑ คือ ชีวภัณฑชนิดผงสําหรับคลุกเมล็ด
ชีวภัณฑควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยว เฮมพคอนกรีต
บล็อก (Hemp Block) ผลิตภัณฑนวดนํ้ามันมะแตก
ผลิตภัณฑยับยั้งไวรัสเริม และครีมบํารุงผิวหนาผสม
สารสกั ด จากใบชาเมี่ ย ง และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ามารถ
ดําเนินการทัง้ ในรูปของการผลิตเองหรือการจางผลิตก็ได
1 ผลิตภัณฑ คือ ผลิตภัณฑฟโรโมนแมลงวันแตง

5.7 โครงการสํารวจขอมูลรายครัวเรือน
ในพื้นที่โครงการหลวง

ดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐานรายครัวเรือน
ขอมูลเศรษฐกิจของครัวเรือน และขอมูลการถือครองและ
การใชประโยชนทดี่ นิ ของเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง
เพื่อจัดทําทะเบียนเกษตรกร และระบบฐานขอมูลของ
เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โดยในป 2559 ไดสาํ รวจ
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 20 แหง คือ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ทุงหลวง สะโงะ
ผาตัง้ หนองเขียว แกนอย แมสะปอก หมอกจาม ขุนแปะ
แมทาเหนือ พระบาทหวยตม ขุนวาง หวยสมปอย
แมแฮ ปางอุง อินทนนท หวยแลง ปงคา อางขาง และ
ปางดะ มีจาํ นวนครัวเรือนทีอ่ ยูจ ริงทัง้ หมด (ตามทะเบียน
ราษฎร) 22,605 ครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนทีส่ าํ รวจ
ไดจํานวน 14,273 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 63.14 ของ
จํานวนครัวเรือนที่อยูจริงทั้งหมด โดยการสัมภาษณ
ผูแทนครัวเรือน จําแนกเปน 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน ไดแก จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน ขอมูลพืน้ ฐานของสมาชิกในครัวเรือน
ทรัพยสินในครัวเรือน สวนที่ 2 ขอมูลดานการถือครอง
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และการใชประโยชนที่ดิน ไดแก พื้นที่ถือครองและการ
ใชประโยชน และสวนที่ 3 ขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก
รายไดของครัวเรือน รายจายของครัวเรือน เงินออม
ภาวะหนีส้ นิ การเลีย้ งสัตว และการปลูกปาชาวบาน จาก
นัน้ นําขอมูลทีส่ าํ รวจไดมาจัดทําทะเบียนเกษตรกร และ
ระบบฐานขอมูลของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

สํารวจขอมูลรายครัวเรือนในพื้นที่โครงการหลวง

5.8 โครงการพัฒนาเครือขายวิจัย
ดานการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

ดําเนินการพัฒนาโครงการวิจยั รวมกับหนวยงาน
ระดับนานาชาติ แลกเปลีย่ นเรียนรูด า นการวิจยั เกีย่ วกับ
การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
เขารวมการฝกอบรมทีจ่ ดั โดยสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
ในตางประเทศ สรุปผลการดําเนินงานสําคัญดังนี้
การพั ฒ นาโครงการวิ จั ย ร ว มกั บ หน ว ยงาน
ระดับนานาชาติ
1) วิ จั ย ทดสอบพั น ธุ  พื ช ผั ก (ฟ ก ทอง มะระ)
ตานทานไวรัสรวมกับ AVRDC The World Vegetable
Centre ที่ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุฟกทองทองถิ่น
จาก AVRDC จํานวน 8 สายพันธุ และมะระ 7 สายพันธุ
2) พัฒนาโครงการทดสอบสายพันธุม นั เทศญีป่ นุ
ร ว มกั บ สถานี วิ จั ย Kyushu Okinawa Agricultural
Research Centre/NARO ประเทศญี่ปุน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยเกี่ยวกับ
การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) การแลกเปลีย่ นเรียนรูด า นการวิจยั และพัฒนา
ไมผลเขตรอนและกึง่ รอนรวมกับสถานีวจิ ยั Kagoshima
Agricultural Research Centre ประเทศญี่ปุน
2) การเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรือ่ ง
การวิจัยและพัฒนาพืชผักในภูมิภาคเอเชีย (SEAVEG
2016) ณ ประเทศมาเลเซีย
3) การเข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ
TROPENTAG 2016, Solidarity in a competing worldfair use of resources ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
การเข า ร ว มการฝ ก อบรมที่ จั ด โดยสถาบั น
การศึกษา/หนวยงานในตางประเทศ
1) เข า ร ว มการฝ ก อบรมนานาชาติ เรื่ อ ง
Managing for Sustainable Development Impact
ณ ประเทศเนเธอรแลนด ระยะเวลา 3 สัปดาห จัดโดย
Wageningen University (ทุนรัฐบาลเนเธอรแลนด) โดย
ไดนําองคความรูเกี่ยวกับความสําคัญของผลกระทบ
ซึ่งเปนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน มาประยุกตใช
ในการวางแผนการดําเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่เนน
หลักการเกษตรนิเวศทีส่ อดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืนในดานตางๆ ไดแก การลดความหิวโหย
และความยากจน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน
และทั่วถึง การเสริมสรางศักยภาพการมีงานทําและการ
จางงาน และสรางความเปนหุนสวนของการพัฒนา
2) เขารวมการฝกอบรมนานาชาติ เรือ่ ง Managing
Mountain Resources and Diversities: the Role of
Protected Areas) ณ สาธารณรัฐอิตาลี โดย FAOMountain Partnership และ Turin University (ทุน FAO
รอยละ 70) ไดนําองคความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนในพืน้ ทีภ่ เู ขา โดยกระบวนการมีสว นรวม
ของชุมชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ที่ มาใชในการ
วางแผนงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงในเขต
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ เพือ่ สรางความมัน่ คงดานอาหารและรายได
ที่ พ อเพี ย ง ควบคู  กั บ การอนุ รั ก ษ อ นุ รั ก ษ แ ละฟ  น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
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การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผล
โครงการหลวง มีเปาประสงคเพื่อสนับสนุนศูนยพัฒนา
โครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูก ารพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยาง
ยัง่ ยืนและขยายผลองคความรูข องโครงการหลวงสูช มุ ชน
พื้ น ที่ สู ง ส ว นใหญ ข องประเทศ ให ก ว า งขวางเป น
ประโยชนตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
อยางยั่งยืน ชวยเสริมสรางใหชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถ
พึ่ ง ตนเองได และมี ภู มิ คุ  ม กั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง
กิ จ กรรมมุ  ง เน น นํ า องค ค วามรู  แ ละความสํ า เร็ จ ของ

โครงการหลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการผลิต
การทองเที่ยว และหัตถกรรมของโครงการหลวงเขาไป
ทดสอบและปรับใชใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมของ
ชุมชน ดําเนินงานดวย 3 แผนงานหลัก ไดแก
1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง
ใหเปนศูนยการเรียนรูข องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
2. แผนงานการถายทอดองคความรูและขยาย
ผลโครงการหลวง
3. แผนงานบูรณาการและจัดการความรู

53.86 ลานบาท 24.79%
%

44.54 ลานบาท 20.25%

27.99 ลานบาท 12.88%
4.76 ลานบาท 2.19%

65.75 ลานบาท 30.26%

1.26 ลานบาท 0.58%
7.15 ลานบาท 3.29%
0.92 ลานบาท 0.42%

3.78 ลานบาท 1.74%
6.10 ลานบาท 2.81%

พืชไร
พืชผัก
ไมผล

กาแฟ
Food Bank
ไมดอก

1.17 ลานบาท 0.54%

ปศุสัตว
แปรรูป
หัตถกรรม

ทองเที่ยว
อื่นๆ

กราฟแสดงรายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถายทอดองคความรู
และมีการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ ทั้งหมด 217.28 ลานบาท
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1

แผนงานสนับสนุน

การพัฒนาโครงการหลวงใหเปน

ศูนยการเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวง
ใหเปนศูนยการเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยัง่ ยืน มีเปาประสงคเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการและพัฒนาประสิทธิภาพการสงเสริม
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวง
การพัฒนาระบบคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย เชน การรับรองมาตรฐาน GAP และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย การรณรงคเพือ่ ลดการใช
สารเคมี บ นพื้ น ที่ สู ง การสนั บ สนุ น ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงเพื่อเปนศูนยการเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน การพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง พัฒนาเครือขายเยาวชน
ฟนฟูภูมิปญญาดานงานหัตถกรรม การเตรียม
ความพรอมของชุมชนเพื่อจัดการการทองเที่ยว
โครงการปาชาวบาน รวมทัง้ การสนับสนุนการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น ที่ ทํ า งานร ว มกั บ
โครงการหลวงในการกําหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน
สอดคลองกันเพือ่ ใหเกิดความเขมแข็งและเกิดความ
ตอเนือ่ งในการปฏิบตั งิ านรวมกัน ดําเนินงานทัง้ หมด
17 โครงการ

ผลงานเดน
โครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู
• เกษตรกรไดรบั การถายทอดองคความรู 31,818 ราย
• พัฒนาโครงการหลวงใหเปนศูนยการเรียนรู 38 แหง
ถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกไมดอก
ไมผล การเลี้ยงสัตว การปลูกผักอินทรีย พืชผัก
และสมุนไพร ชา กาแฟอาราบิกา เปนตน
การพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็งใหชุมชน
และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ไดรับรองมาตรฐาน GAP
92 ชนิดพืช
• เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง
การรวมกลุมภายในชุมชนใหมีความเขมแข็ง
กลุมสหกรณการเกษตร 11 กลุม และวิสาหกิจ
ชุมชน 10 กลุม
• ปลูกปาชาวบาน 487 ไร จํานวนตนไม 161,374 ตน
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1.1 โครงการสนับสนุนการถายทอด
เทคโนโลยีและการเรียนรู

1.1.1 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกไมดอก
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
19 แหง โดยจัดประชุม ฝกอบรม ศึกษาดูงานใหกับ
เจาหนาที่และเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เสริมสรางประสบการณ โดยจัดใหเจาหนาที่ 4 ครัง้ 77 คน
จัดใหเกษตรกร 7 ครั้ง 194 คน นอกจากนี้ไดสนับสนุน
วัสดุอปุ กรณและจัดทําแปลงทดสอบสาธิต 10 แหง พืน้ ที่
1,440 ตารางเมตร สนับสนุนกิจกรรมกลุมเกษตรกร
ผู  ป ลู ก ไม ด อก 3 กลุ  ม 60 คน สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
กลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอกดวยการจัดทําสื่อเพื่อการ
เรียนรูและเผยแพรประชาสัมพันธ 11 เรื่อง 3,100 ชุด
จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ 6 ครั้ง 3,000 คน
จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานฝ า ยงานส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ไมดอก 9 ครั้ง 283 คน และจัดสัมมนา 2 ครั้ง 57 คน
กิจกรรมทั้งหมดขางตนชวยเพิ่มพูนทักษะความชํานาญ
ใหแกเจาหนาทีแ่ ละเกษตรกรในการปรับปรุงและพัฒนา
การผลิต รวมถึงเพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ สามารถ
เปนตนแบบศูนยเรียนรูงานผลิตไมดอกแตละชนิด และ
เกิดการสังเคราะหองคความรูดานไมดอกของมูลนิธิ
โครงการหลวงซึ่งนําไปสูการเผยแพรประชาสัมพันธ
ตอไป
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1.1.2 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกไมผล
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง ไดสนับสนุนศูนยเรียนรู 74 แปลง สนับสนุนการ
ถายทอดและเรียนรูเ ทคโนโลยีการปลูกไมผลบนพืน้ ทีส่ งู
แกเกษตรกรและเจาหนาที่ 46 ครัง้ 4,230 คน สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพการเปนวิทยากรของเกษตรกร 1 ครัง้
46 คน สนับสนุนกลุมเกษตรกรผูปลูกไมผล 10 กลุม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 75 คน จัดฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่ 1 ครั้ง 72 คน จัดทําสื่อเพื่อใชในการ
ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผล 1 เรื่อง และติดตาม
งานวิจัยและงานสงเสริม เพื่อวางแผนการปลูกไมผล
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงและพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

59 ตัวอยาง พรอมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีดานการปลูกผักอินทรียใหกับเกษตรกรและ
เจาหนาที่ โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด จํานวน
856 คน เจาหนาที่ 222 คน ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูและ
เผยแพร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย จํานวน
9 เรื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดทําแปลงสาธิตเพื่อการ
เรียนรูในพื้นที่โครงการหลวง 8 แหง
1.1.4 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกพืชผักและสมุนไพร
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
37 แห ง โดยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู  ด  า น
การปลูกพืชผักและสมุนไพร 15 ศูนย และสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุมเกษตรกร จํานวน 6 กลุม 209
คน รวมทัง้ พัฒนาเกษตรกรผูน าํ เพือ่ เปนวิทยากร จํานวน
20 คน สําหรับถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและ
สมุนไพรบนพืน้ ทีส่ งู โดยมีผไู ดรบั การถายทอดองคความรู
จํานวน 1,682 คน อีกทัง้ รวบรวมองคความรูใ นเทคโนโลยี
การปลู ก พื ช ผั ก ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเพื่ อ จั ด ทํ า
โปสเตอร คูม อื และวีดทิ ศั น จํานวน 7 เรือ่ ง นอกจากนัน้
ไดรวมประชุมกลุมศูนยสัญจร เพื่อติดตามสถานการณ
ในการผลิตพืชผัก และวิเคราะหหาแนวทางการแกไข
ปญหารวมกัน

เสาวรส

1.1.3 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกผักอินทรีย
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
16 แหง ไดมกี ารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพการ
ผลิตผักอินทรีย มูลนิธิโครงการหลวง โดยการตรวจ
ประเมินฟารมภายในแปลงเกษตรกร จํานวน 15 ครั้ง
เกษตรกร 135 คน ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตรและสํานักงานมาตรฐานเกษตร
อินทรียใ นพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง 16 แหง ปรับปรุงเอกสาร
ระบบควบคุมภายใน 3 เลม วิเคราะหดิน นํ้า พืชใน
หองปฏิบัติการ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานเกษตร จํานวน

การศึกษาดูงานของเกษตรกร
เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกฟกทองญี่ปุนแบบขึ้นคาง
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม
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เกษตรกรผูปลูกชาและกาแฟ 18 ครั้ง เกษตรกรเขารวม
481 คน การสังเคราะหองคความรูและการจัดทําสื่อ
2 เรือ่ ง รวมกับโครงการจัดการองคความรู จํานวน 2 เรือ่ ง
การสนับสนุนงานเผยแพรประชาสัมพันธผลผลิตกาแฟ
โครงการหลวง 1 เรื่อง จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําป 1 ครั้ง 56 คน งานติดตามในคําแนะนําและ
ประสานงานในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง 10 แหง มีผลผลิตกาแฟกะลาสงโครงการ
หลวงปริมาณ 77,094.10 กิโลกรัม
ฝกอบรมเกษตรกร
เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและสมุนไพร
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ

1.1.5 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปลูกชาและกาแฟอาราบิกา
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
25 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
10 แหง ไดสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและแปลง
ของเกษตรกร 10 แหง 32.5 ไร พัฒนาศูนยเรียนรู 2 แหง
70 ไร พัฒนาศูนยเรียนรูการปลูกชา 5.5 ไร ดานการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูก ารปลูกชาและกาแฟ
ได จั ด กิ จ กรรมฝ ก อบรมและการศึ ก ษาดู ง านให กั บ

1.1.6 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการเลี้ยงสัตวและประมง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
23 แหง โดยไดดาํ เนินการสนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรู
ดานการเลีย้ งสัตว จํานวน 11 แหง จัดอบรมและถายทอด
ความรูแกเจาหนาที่จํานวน 4 ครั้ง 92 คน อบรมและ
ถายทอดความรูแกเกษตรกร จํานวน 19 ครั้ง 556 คน
สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมสร า งความเข ม แข็ ง ของ
กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 20 กลุม จัดทําสื่อเผยแพร
เทคโนโลยี ด  า นการเลี้ ย งสั ต ว 2 เรื่ อ ง นอกจากนี้
ไดจดั ประชุมคณะทํางานงานพัฒนาและสงเสริมปศุสตั ว
มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและ
รวมกันวิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน
ดานปศุสัตวเปนประจําทุกเดือน

หมู
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1.1.7 การสนับสนุนโครงการปาชาวบานใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยไดสนับสนุนการผลิตกลาไมปาชาวบานให
กับแหลงผลิต 32 แหง 130,820 ตน ตรวจประเมินการ
รอดตายของตนไมปาชาวบาน แปลงปลูกเดิมป 2557
มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยรอยละ 70.36 และแปลงปลูก
ใหมป 2558 มีพื้นที่ปลูกปาชาวบานทั้งหมด 258.11 ไร
สนับสนุนการดูแลรักษาแปลงปาชาวบานของเกษตรกร
220 คน พื้นที่ปลูก 154.27 ไร 49,783 ตน สนับสนุน
การปลูกปาชาวบานแปลงปลูกใหมป 2559 เกษตรกร
544 คน พืน้ ทีป่ ลูก 487 ไร 161,374 ตน ถายทอดความรู
การปลูกปาชาวบาน 41 ครั้ง 1,671 คน สนับสนุนการ
พั ฒ นาแปลงสาธิ ต ป า ชาวบ า นของศู น ย 19 แห ง
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมกลุ  ม เกษตรกรผู  ป ลู ก ป า ชาวบ า น
5 กลุม สมาชิก 147 คน และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ ในรูปแบบวีซีดี 200 แผน ดานงานฟนฟูและ
อนุรกั ษทรัพยากรปาไมไดสนับสนุนกิจกรรมการมีสว นรวม
ของชุมชน โดยการทําแนวกันไฟ 40 ครั้ง 39 หมูบาน
2,248 คน ในพืน้ ที่ 19 แหง 39 แนว ระยะทางรวม 269.7
กิโลเมตร สรางฝายชะลอนํา้ ซอมแซมฝายชะลอนํา้ และ
ขุดลอกตะกอนหนาฝาย 46 ครั้ง 46 หมูบาน 2,663 คน
ในพื้นที่ 24 แหง จํานวน 124 ฝาย และปลูกตนไม
เสริมพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ ลําธาร 40 ครัง้ 42 หมูบ า น 2,548 คน
ในพื้นที่ 31 แหง 78,429 ตน

การสนับสนุนการปลูกปาชาวบานแปลงใหม

1.1.8 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยไดสนับสนุนการพัฒนาจุดสาธิตการเรียนรู
ดานการปรับปรุงบํารุงดิน จํานวน 3 แหง พรอมทั้งนํา
เกษตรกรผูป ลูกผักระบบ GAP ศึกษาดูงานระบบการผลิต
ปุยอินทรียชีวภาพ ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดวย
การฝกอบรมและสาธิตการปรับปรุงดินแกเกษตรกร
ในพื้นที่ศูนย จํานวน 7 แหง 350 คน จัดทําสื่อโปสเตอร
เรื่องการผลิตปุยหมักจากกากเห็ด 1,500 แผน และ
จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเ รือ่ งการปรับปรุงบํารุงดิน
บนพื้นที่สูงแกเกษตรกร นักเรียน และผูสนใจทั่วไป
2 ครั้ง นอกจากนี้ยังไดสงเจาหนาที่เขารวมการสัมมนา
วิ ช าการด า นดิ น และปุ  ย ของสมาคมดิ น และปุ  ย
แหงประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง รวม 2 คน ในสวนการ
ดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง จํานวน 29 แหง ไดจัดทําคําแนะนํา
การปรับปรุงบํารุงดินพรอมทัง้ วิธกี ารปรับปรุงดิน จํานวน
800 แปลง แกเกษตรกร จํานวน 627 คน

รูปภาพการสนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตปลูกปา
ชาวบานเพื่อเปนแปลงเรียนรู
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1.1.9 การสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการผลิตพืชไรบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
18 แหง โดยไดจัดกิจกรรมฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี
และสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตพืชไรแกเกษตรกรเรื่อง
การเก็บเกี่ยวงาดําและการปลูกขาวโพดเหลื่อมดวย
พืชตระกูลถั่ว ใหเกษตรกร 90 คน จัดกิจกรรมศึกษา
ดูงานเรื่องการปลูกพืชไรหลังนา 25 คน สนับสนุนการ
จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกขาวไร 1 แหง ขาวตนเดียว
2 แหง การคัดเลือกเมล็ดพันธุแ ละเปรียบเทียบพันธุข า วไร
1 แหง การปลูกพืชไรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชินี 1 แหง จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชไร
หลังการทํานา 4 แหง การปลูกขาวโพดเหลื่อมดวย
พืชตระกูลถัว่ 9 แหง จัดทําสือ่ การเรียนรูเ รือ่ งขาวอินทรีย
500 เลม และแผนพับเรือ่ งขาวโพดเหลือ่ มถัว่ 1,000 แผน
1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในศูนยเรียนรูโครงการหลวง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยไดสนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรูและ
ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
35 แหง ใหมีพรอมสําหรับการจัดการเรียนรู พรอมทั้ง
จัดอบรมเพือ่ พัฒนาความพรอมของวิทยากร จํานวน 4 รุน
ผูเขารวม 171 คน แยกเปนเกษตรกร 61 คน เจาหนาที่
110 คน และสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ
และถายทอดความรูโ ครงการหลวง 18 รายการ สนับสนุน
กิ จ กรรมถ า ยทอดองค ค วามรู  แ ละเผยแพร ผ ลการ
ดําเนินงานของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงและสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู 12 ครัง้ ผูเ ขารวมกิจกรรม 4,680 คน
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1.2 การพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็ง
ใหชมุ ชน และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.2.1 โครงการรณรงคเพือ่ ลดการใชสารเคมี
บนพื้ น ที่ สู ง และเฝ า ระวั ง การปนเป  อ นมลพิ ษ ใน
สิ่งแวดลอม
ดําเนินงานในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงและ
สถานีเกษตรหลวง จํานวน 38 พื้นที่ โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 29 พื้นที่ ไดตรวจ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพนํา้ และดิน รวม 524 ตัวอยาง วิเคราะห
คุ ณ ภาพผลผลิ ต เพื่ อ หาปริ ม าณโลหะหนั ก ที่ เ กิ ด จาก
การใสปุยเคมี จํานวน 173 ตัวอยาง รวบรวมขยะ
จากผลิตภัณฑประเภทสารเคมี 4.45 ตัน เพื่อขนสงและ
ทํ า ลายอย า งถู ก ต อ ง อี ก ทั้ ง ได รั บ ความร ว มมื อ จาก
หนวยงานสาธารณสุขของแตละพื้นที่ในการเจาะเลือด
ตรวจคัดกรองหาสารพิษกลุมออรกาโนฟอสเฟตและ
คารบาเมตในกระแสเลือด 5,938 คน ไดจัดกิจกรรมการ
ลดการใชสารเคมี ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผล
1 ครัง้ 12 ศูนย สนับสนุนชุดทดสอบ GT test kit จํานวน
1 ชุด PY test kit จํานวน 12 ชุด และ DTC test kit
จํ า นวน 12 ชุ ด เพิ่ ม ความแม น ยํ า ให กั บ มาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผล
ดานการปนเปอ นของสารเคมีเกษตร และสรางความมัน่ ใจ
ใหกบั ผูบ ริโภค จัดทําสือ่ เพือ่ ใชจดั อบรม จํานวน 2 เรือ่ ง
1.2.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ดําเนินงานในระบบการผลิตพืชอาหารภายใต
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของมูลนิธโิ ครงการหลวง 38 แหง
ประกอบดวยมาตรฐาน GAP มาตรฐาน McDonald’s
GAP และมาตรฐาน GMP/HACCP และนําองคความรู
ของมูลนิธิโครงการหลวงไปขยายผลสูเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 29 แหง และ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาการปลูก
ฝนอยางยั่งยืน 11 แหง โดยถายทอดความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี แ ก เ กษตรกร
จํานวน 10,880 คน และขอการรับรองแหลงผลิตและ

ระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง:
พืชผัก 77 ชนิด 1,822 คน ไมผล 13 ชนิด 926 คน
พืชไร 1 ชนิด 157 คน และชา 106 คน พื้นที่ดําเนินงาน
ของสถาบัน: พืชผัก 40 ชนิด 326 คน ไมผล 17 ชนิด
376 คน พืชไร 1 ชนิด 41 คน กาแฟ 38 คน ชา 2 คน และ
สมุนไพร 2 ชนิด 6 คน สวนมาตรฐาน McDonald’s GAP
ไดรบั การรับรองระบบการผลิตแลว 1 ชนิดพืช ใน 2 ศูนยฯ
90 คน และขอการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะ
อาหารและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (GMP & HACCP)
ในโรงคัดบรรจุสินคาเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง
จํ า นวน 9 แห ง และขอใบอนุ ญ าตผลิ ต อาหารจาก
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 แหง อีกทั้งดําเนินการ
สํารวจโครงสรางอาคารในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เพื่อปรับปรุงโรงคัดบรรจุสินคา
เกษตรใหสอดคลองตามมาตรฐาน GMP ของกระทรวง
สาธารณสุข ณ สํานักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงขุนสถาน ปางหินฝน หวยเปา แมสลอง

ตรวจรับรองโรงสินคาเกษตรมาตรฐาน

ตรวจรับรองแหลงมาตรฐาน GAP
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

1.2.3 โครงการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ของชุมชนบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมสหกรณ
การเกษตร 11 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน 10 กลุม
กลุม เกษตรกรและกลุม อาชีพ จํานวน 44 กลุม 2,181 คน
ใหมีความมั่นคงทางดานการเงินแกองคกรชุมชนและ
เครือขายองคกรบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและ
การใชทุนทางเศรษฐกิจ โดยที่ชุมชนสามารถกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและดําเนินการเอง ซึ่งเปนทุนทาง
สังคมที่สําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ในการแกไขปญหาได และเปนตนแบบของการพัฒนา
อยางยั่งยืน ซึ่งผลจากการดําเนินงานที่ผานมาประสบ
ความสําเร็จดวยดี โดยปจจุบนั ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ตางๆ ไดมีการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนา
พื้นที่สูง จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยหวยนํ้าขุน หวยโปง
และแมสะเรียง สามารถเปนหมูบ า นตัวอยางชุมชนเขมแข็ง
อยูดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจและขยายผลสําเร็จ
ไปสูพื้นที่สูงอื่นๆ ตอไป
1.2.4 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชน
บนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
25 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
20 แหง กลุมเปาหมายแบงเปนเยาวชนในโรงเรียนและ
นอกโรงเรี ย น อายุ ตั้ ง แต 15-25 ป เยาวชนได รั บ
การถายทอดองคความรู จํานวน 893 คน เสริมสราง
ความเข ม แข็ ง ของกลุ  ม เยาวชนในด า นทั ก ษะอาชี พ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม รวม 1,887 คน เสริมสราง
เครือขาย จํานวน 640 คน จัดอบรมศึกษาดูงานและ
จัดแสดงผลการดําเนินงานของเยาวชนและกลุม เยาวชน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงรวมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน
490 คน ในป 2559 มีกลุมเยาวชน 32 กลุม สมาชิก
1,413 คน กลุมยุวเกษตรกร 20 กลุม สมาชิก 480 คน
มีศูนยการเรียนรูการดําเนินงานกลุมเยาวชน จํานวน
3 แหง มีเยาวชนเกษตรกรขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกร
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ของมูลนิธิโครงการหลวง 62 คน และเยาวชนผูผาน
การฝกงานเกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน (JAEC)
ประจําป 2 คน ซึ่งเปนเยาวชนจากศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหวยนํ้าริน 1 คน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมสลอง 1 คน
1.2.5 โครงการฟน ฟูและอนุรกั ษงานหัตถกรรม
ของชนเผาบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
29 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
2 แห ง โดยได ร  ว มกั บ สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ร วบรวม
ลวดลายและภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิมดานงานหัตถกรรมของชน
เผาทีใ่ กลสญ
ู หาย 5 ครัง้ 123 คน สนับสนุนการถายทอด
องคความรูดานงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง ดวยการ
พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู  แ ละฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่ อ พั ฒ นาผู  รู  ใ นการผลิ ต งานหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น ที่ มี
คุณคาสําหรับเปนวิทยากร สนับสนุนอุปกรณในการจัด
ทําศูนยเรียนรู จํานวน 4 แหง สนับสนุนการพัฒนาและ
สรางมูลคาเพิ่มของสินคาหัตถกรรม จํานวน 12 กลุม
และมี ก ลุ  ม หั ต ถกรรมที่ ส ามารถผลิ ต งานหั ต ถกรรม
เปนอาชีพได จํานวน 10 กลุม มีผลิตภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนา จํานวน 11 แบบ นอกจากนี้ไดสนับสนุน
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพด า นการส ง เสริ ม และด า น
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การตลาดสินคาหัตถกรรมบนพื้นที่สูง โดยไดจัดประชุม
กลุมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและ
การสงเสริมการตลาดสินคาหัตถกรรม 4 ครั้ง 4,500 คน
และการสั ม มนาวางแผนการผลิ ต และการบริ ห าร
จัดการกลุม จํานวน 25 ครั้ง 554 คน
1.2.6 โครงการเตรี ย มความพร อ มชุ ม ชน
ดานการทองเที่ยว
โครงการดําเนินกิจกรรมภายใต 3 แผนงานหลัก
โดยแผนงานที่ 1 ดําเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง
38 แหง ไดจัดฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและการสัมมนา
และศึกษาดูงานทั้งหมด 479 คน และพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมทองเที่ยวโดยจดทะเบียนกลุมวิสาหกิจดาน
การทองเที่ยว 1 กลุม แผนงานที่ 2 ดําเนินงานในพื้นที่
โครงการหลวง 9 แหง ไดพัฒนามาตรฐานดานการ
ทองเที่ยว 3 มาตรฐานหลัก ไดแก ไดรับมาตรฐาน
รานอาหารสะอาด รสชาติอรอย ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจํ า ป 2559 จํ า นวน 50 ร า น ได รั บ มาตรฐาน
โฮมสเตยไทย ประจําป 2559 จํานวน 6 แหง ไดรับ
มาตรฐานแหล ง ท อ งเที่ ย วจากกรมการท อ งเที่ ย ว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวน 7 แหง และ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรมของชุมชน 31 แหง ผูเขารวม 3,185 คน

พัฒนาปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว 6 แหง สนับสนุน
ชุ ด เครื่ อ งนอนสํ า หรั บ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการใหบริการที่พัก จํานวน 311 ชุด และ
แผนงานที่ 3 ไดจัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเที่ยว
แก สื่ อ มวลชน 21 ครั้ ง และจั ด ทํ า สื่ อ เผยแพร
ประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง
12 เรื่อง
1.2.7 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในพื้นที่โครงการหลวง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แห ง ได จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวง 38 แหง จํานวน 89 ครั้ง จัดประชุม
ประสานความร ว มมื อ การดํ า เนิ น ระหว า งพื้ น ที่
โครงการหลวงและพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง ในพืน้ ที่
8 กลุมศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 25 ครั้ง
สนับสนุนการจัดนิทรรศการของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ในงานโครงการหลวง ประจํ า ป 2558 ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั กิ ารรวมกับหนวยงานตางๆ ทีด่ าํ เนินงานในพืน้ ที่
โครงการหลวง รวมไปถึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
รางแผนกลยุทธศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564)
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แผนงานการถายทอดองคความรู
และขยายผลโครงการหลวง

แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 แหง
ที่มา: ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2559
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2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

แผนงานการถายทอดองคความรูและขยายผล
โครงการหลวงมีเปาประสงคเพื่อนําองคความรูจาก
โครงการหลวงไปปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิน่ ทัง้ ดานการวิจยั การพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกร การพั ฒ นาความเข ม แข็ ง ของระบบ
ตลาดชุมชน การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการหลัง
การเก็บเกีย่ ว การตลาดและระบบโลจิสติกสทเี่ หมาะสม
กั บ สภาพภู มิ สั ง คม การพั ฒ นาสั ง คม การฟ  น ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการ
มีสว นรวมของชุมชน ดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 แหง ครอบคลุม 336
หมูบาน ใน 25 อําเภอ 7 จังหวัด ไดแก เชียงใหม
เชียงราย นาน แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี และ
กําแพงเพชร ประชากร 37,867 ครัวเรือน 136,449 คน
โดยดําเนินงานพัฒนาใน 5 ยุทธศาสตร ตามปญหา
ความตองการของชุมชน ซึง่ ไดจากการสงเสริมการจัดทํา
แผนชุมชน

• ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า และขั บ เคลื่ อ น
แผนชุมชนไปสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 แหง 311 ชุมชน
ดําเนินการแลว 86 ชุมชน
• จัดตั้งสหกรณและกลุมในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ทั้งหมด 112 กลุม
จํานวนสมาชิกรวม 2,912 ราย

• ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการประกอบอาชี พ ของ
เกษตรกรทั้ ง ในและนอกภาคการเกษตรแก
เกษตรกร 5,027 ราย สรางรายไดใหแกเกษตรกร
รวม 151,659,005 บาท แบงเปนรายไดจาก
ภาคการเกษตร 144,251,826 บาท และรายได
จากนอกภาคการเกษตร 7,407,179 บาท

มิติดานสังคม

มิติดานรายได

มิติดานสิ่งแวดลอม

มิติดานวัฒนธรรม

• จั ด ทํ า ขอบเขตการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น รายแปลง
รวมพื้นที่ 6,247 แปลง 56,063 ไร
• สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโดยใชรูปแบบการ
ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง และสงเสริม
ตามโครงการปลูกปาชาวบานในพระราชูปถัมภของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญาแฝก
เพื่ออนุรักษดินและนํ้า 1,952,000 กลา
• สงเสริมและสนับสนุนการทําฝายชะลอนํ้าในพื้นที่
18 แหง จํานวน 409 ฝาย ประชาชนมีสวนรวม
1,424 ราย
• มีการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร สําหรับ
พืชผัก 38 ชนิด ไมผล 12 ชนิด พืชไร 1 ชนิด และ
กาแฟ 1 ชนิด

• สนับสนุนและสงเสริมการจัดตั้งกลุมหัตถกรรม
เพื่ อ อนุ รั ก ษ ง านหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น 25 กลุ  ม
สมาชิกรวม 453 คน

ผลงานเดนจากการดําเนินงาน จําแนกตามมิติดานตางๆ
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2.1.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอาชี พ และ
เสริ ม สร า งความเขมแข็ ง ของคนและชุมชน
1) การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และ
สงเสริมอาชีพ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการประกอบอาชี พ ของ
เกษตรกรทั้งในและนอกภาคการเกษตร โดยถายทอด
องคความรูแกเกษตรกร จํานวน 48,732 ราย สงเสริม

อาชีพแกเกษตรกร 5,027 ราย ไดแก การปลูกพืชผัก
ไมผล พืชไร ไมดอก กาแฟ และ Food Bank ปลูกใน
พื้นที่ 19,939 ไร และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว/ประมง
แกเกษตรกร 642 ราย จํานวน 565 ฟารม และสงเสริม
อาชีพนอกภาคเกษตรกร จํานวน 92 กลุม สมาชิก
928 ราย

ตารางแสดงการสงเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว

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

ประเภท

จํานวนชนิด

พืชผัก
ไมผล
พืชไร
ไมดอก
กาแฟ
Food Bank
ปศุสัตว/ประมง
รวม

44
19
16
22
1
15
10
127

จํานวนเกษตรกร
(ราย)
732
1,412
2,130
23
521
59
642
5,027

พื้นที่ปลูก
(ไร)
1,035
2,405
15,047
38
1,374
40
367 ฟารม
19,939

จํานวน
ผลผลิต
2,154,816
678,017
2,688,906
41,175
658,227
386,358
181,460
6,788,959

รายได
(บาท)
49,260,597
23,514,452
34,760,822
1,269,522
23,612,030
4,763,513
7,070,890
144,251,826

ตารางแสดงการสงเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม
1.
2.
3.
4.

กลุม
หัตถกรรม
ทองเที่ยว
แปรรูปผลผลิต
อื่นๆ
รวม

จํานวนกลุม
25
7
16
2
50

จํานวนสมาชิก (ราย)
453
140
260
20
873

2) การพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย
มี ก ารรั บ รองแหล ง ผลิ ต ตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ประกอบไปดวย
พืชผัก จํานวน 38 ชนิด เกษตรกร 298 คน พืน้ ที่ 351.75 ไร
ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
24 พื้นที่ ไมผล จํานวน 12 ชนิด เกษตรกร 349 คน
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จํานวน
271 ชิ้น
46,041 คน
3,211 กก.
-

รายได (บาท)
1,002,905
1,898,504
712,977
3,792,793
7,407,179

พื้นที่ 1,074.10 ไร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 29 พื้นที่ พืชไร 1 ชนิด เกษตรกร
41 คน พื้ น ที่ 186.25 ไร ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่ 1 แหง และกาแฟ
1 ชนิด เกษตรกร 38 คน พื้นที่ 270.63 ไร ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 แหง
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3) พั ฒ นาและเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ของชุมชน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําและขับเคลื่อน
แผนชุมชนไปสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง 29 แหง 311 ชุมชน ดําเนินการแลว
86 ชุมชน มีการนําไปใชประโยชนในการขับเคลื่อน
พัฒนาพื้นที่สูง รอยละ 27.65 และกอใหเกิดรายได
25,501,764 บาท โดยไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงาน
บูรณาการในการดําเนินกิจกรรมในพืน้ ที่ รวมทัง้ มีการจัดตัง้
สหกรณและกลุมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ทั้ ง หมด 112 กลุ  ม จํ า นวนสมาชิ ก
2,912 ราย

องุน

พริกหวานในโรงเรือน

มะเขือเทศโทมัสในโรงเรือน

ตารางแสดงจํานวนสหกรณและกลุมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.
2.
3.
4.

ประเภท
กลุมสหกรณ
กลุมเตรียมสหกรณ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมพึ่งตนเอง
รวม

จํานวนกลุม
5
11
28
68
112

จํานวนสมาชิก (ราย)
293
448
740
1,431
2,912

เงินทุนดําเนินงาน (บาท)
6,291,204
2,663,702
2,420,525
1,644,927
13,020,358
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สตรอวเบอรรี

แปลงสตรอวเบอรรี

2.1.2 ยุ ท ธศาสตร ก ารอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดทําขอบเขตการใชประโยชนที่ดินรายแปลง
และบริหารจัดการพืน้ ทีต่ ามแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 12 พื้นที่ 27 ชุมชน
2,584 ราย รวมจํานวนพื้นที่ 6,247 แปลง เปนเนื้อที่
56,063 ไร โดยมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมดาน
การอนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ดังนี้
1) ปาไม
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปลูกและฟน ฟู
พื้นที่ปาตนนํ้าลําธารของชุมชน ปาแนวกันชนพื้นที่ปา
และพื้นที่ทํากิน โดยใชรูปแบบการปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง รวมกับชุมชนและหนวยงาน จํานวน
2,239 ราย ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง 12 แหง พื้นที่ปลูก 956 ไร สงเสริมและ
สนับสนุนการทํากิจกรรมอนุรกั ษปา ตนนํา้ ลําธารของชุมชน
โดยการรณรงคใหความรู สรางจิตสํานึก และสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน ไดแก การสํารวจปา การบวชปา การปองกัน
และเฝาระวังไฟปา การทําแนวกันไฟ โดยประชาชน
มีสวนรวม ประชาชนเขารวม 3,155 ราย ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แหง
มีการจัดทําแนวปองกันไฟปา ระยะทาง 379 กิโลเมตร
และมีการสนับสนุนชุมชนในการดูแลรักษาปาชุมชน
รวม พื้นที่ 9,763 ไร

นอกจากนี้ ไ ด ส  ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ตามโครงการปลู ก ป า ชาวบ า นในพระราชู ป ถั ม ภ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีการปลูกในรูปแบบตางๆ เชน เปนแปลง แนวรั้ว
ผสมผสาน เปนตน ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวง 25 แหง เกษตรกร 474 รายพื้นที่ปลูก
585.37 ไร 58,537 ตน
2) ดิน
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญาแฝก
เพื่ออนุรักษดินและนํ้า โดยการรณรงคปลูกในพื้นที่ของ
สาธารณะและสงเสริมปลูกในพื้นที่ทํากินของเกษตรกร
ปองกันการชะลางการพังทลายของดิน และรักษาความ
อุดมสมบูรณของดิน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 27 แหง จํานวน 1,952,000 กลา
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฟนฟูและปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณของดิน ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง 29 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 801
ตัวอยาง โดยพบวาสภาพปญหาดินมีสภาพเปนกรด
713 แปลง คิดเปนรอยละ 89.01 นอกจากนัน้ ปญหาดิน
มีอินทรียวัตถุในดินตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 196 แปลง
คิดเปนรอยละ 24.47 และปญหาดินมีคาฟอสฟอรัส
ในดินไมเหมาะสม (มีธาตุฟอสฟอรัสไมอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 615 แปลง คิดเปนรอยละ 76.78) โดยวิเคราะห
จากพื้นที่ของเกษตรกรจํานวน 644 ราย ซึง่ มีเกษตรกร
ทีไ่ ดรบั การสงเสริมการถายทอดองคความรู จํานวนทัง้ สิน้
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858 คน รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การทํ า ปุ  ย หมั ก 510 ตัน
นํา้ หมักชีวภาพ 5,200 ลิตร และปุยพืชสด 127 ไร
3) นํ้า
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาแหล ง นํ้ า ขนาดเล็ ก และ
กระจายนํ้ า สํ า หรั บ กิ จ กรรมการเกษตรและใช ใ น
การอุปโภคบริโภค โดยสนับสนุนเปนวัสดุ และชุมชนมี
การสนับสนุนแรงงานและวัสดุอุปกรณบางสวน มีการ
ดําเนินงานพัฒนาแหลงนํ้า 35 แหง ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 25 พืน้ ที่ สงเสริมและ
สนับสนุนการทําฝายชะลอนํา้ เพือ่ รักษาแหลงนํา้ ตนทุน
สร า งความชุ  ม ชื้ น ในพื้ น ที่ ป  า ต น นํ้ า ลํ า ธาร และช ว ย
ดั ก ตะกอน ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง 18 แหง จํานวน 409 ฝาย ประชาชน
มีสวนรวม 1,424 ราย

ผักในโรงเรือน

วิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต

4) ลดใชสารเคมีและเฝาระวังการปนเปอน
มลพิษในสิ่งแวดลอม
ดํ า เนิ น การตรวจคุ ณ ภาพดิ น และนํ้ า ในพื้ น ที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 29 แหง จํานวน
93 ตัวอยาง ตรวจสารพิษในกระแสเลือดของเกษตรกร
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 12 แหง
จํานวน 1,094 ราย พบวา ปลอดภัยรอยละ 34.10 และ
ตองเฝาระวังรอยละ 65.90 สนับสนุนการรวบรวมขยะพิษ
ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
4 แหง รวมทั้งสิ้น 1,129.90 กิโลกรัม และสงไปทําลาย
อยางถูกวิธี และสนับสนุนกิจกรรมรณรงคลดใชสารเคมี
และคั ด แยกขยะพิ ษ เพื่ อ สร า งความปลอดภั ย ให กั บ
เกษตรกร ผลผลิต และสิ่งแวดลอม ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 5 แหง โดยมีเกษตรกร
เขารวมจํานวน 660 ราย
2.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
การสื่อสารและการตลาด
ดําเนินงานดานการตลาดในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 พื้นที่ โดยการถายทอด
ความรูแกเกษตรกรเพื่อใหเกิดการนําองคความรูไป
ใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหกับ
กลุม เกษตรกร ประกอบดวย การประชุมการจัดทําแผน
การผลิตและการตลาดรวมกับเกษตรกร จํานวน 37 ครัง้
ผูเขารวม 850 คน ถายทอดความรูในเรื่องการบริหาร
จัดการกลุมและการตลาด แกกลุมเกษตรกร 20 ครั้ง
ผูเขารวม 480 คน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการหลังการเก็บเกีย่ วและการตลาด 21 พืน้ ที่ 25 กลุม
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
6 ผลิตภัณฑ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ
และการสงเสริมการตลาดสินคาของชุมชน 8 พืน้ ที่ 8 ครัง้
และเจาหนาทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ไดเขารวมประชุมคณะทํางานเพือ่ ติดตามการดําเนินงาน
ด า นการผลิ ต และการตลาดในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นา
พืน้ ทีส่ งู ฯ เพือ่ ใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึ ง วางแนวทางการพั ฒ นาด า นการผลิ ต และ
การตลาด การกํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
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พริกหวาน

ฟกทองญี่ปุน

ตามเปาหมาย 12 ครัง้ โดยแบงรูปแบบการตลาดออกเปน
การผลิ ต เพื่ อ การบริ โ ภคและการใช ส อยในครั ว เรื อ น
ตลาดภายในชุมชน ตลาดพอคาทองถิ่น ตลาดขอตกลง
รวมทัง้ ตลาดโครงการหลวงและอุทยานหลวงราชพฤกษ
โดยเกษตรกรมีรายได จํานวน 151,659,005 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 คิดเปนรอยละ 11.65
(ป พ.ศ. 2558 เกษตรกรมีรายได 133,977,190 บาท)

2.1.5 ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ยุ ท ธศาสตร ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการ สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเชิงบูรณาการ
ของหนวยงานตางๆ จํานวน 17 หนวยงาน งบประมาณ
ที่รวมบูรณาการ 272 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 56.08
ของงบประมาณตามกรอบแผนแมบท) โดยมีการประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัด 12 ครั้ง และการประชุม
คณะทํางานระดับอําเภอ 43 ครั้ง เพื่อเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในทุกระดับ

2.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ดําเนินการสนับสนุนระบบจัดการนํ้าสะอาดโดย
การมีสว นรวมของชุมชน 3 พืน้ ที่ 4 แหง ไดแก หวยเขยง
ถํ้าเวียงแก และนํ้าเคิม รวมทั้งการดูแลรักษาและสราง
ระบบกรองนํา้ ดืม่ 2 แหง ไดแก แมสลองและวาวี ตลอดจน
สนั บ สนุ น และประสานงานร ว มกั บ หน ว ยงานต า งๆ
ในคณะทํางานโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากร
นํา้ บาดาล กรมชลประทาน องคกรปกครองสวนทองถิน่
และอื่นๆ ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

สนับสนุนแหลงกักเก็บนํ้าและกระจายนํ้า
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2.2 โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน

สถาบันดําเนินโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของ
แผนดิน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชเสาวนีย
ของสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
ที่ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและสภาพปาตนนํ้า
ลําธาร และขยายผลแนวพระราชดําริในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้าของ
ลุมนํ้าตางๆ
การดําเนินงานโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแม
ของแผนดิน” ในปงบประมาณ 2559 เปนปสุดทายของ
การดําเนินงานตามแผนแมบท ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559)
ของโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” และ
มีการดําเนินงานในลักษณะการขยายผลการดําเนินงาน
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับชุมชนที่
อยูใกลเคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการฯ ทั้งหมด

จํานวน 11 ลุมนํ้า ใน 10 อําเภอ ของ 7 จังหวัด คือ
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนาน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดเลย มีจาํ นวนหมูบ า น 129 หมูบ า น 24,534 ครัวเรือน
ประชากร 76,630 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหราษฎร
ในพื้นที่เปาหมายมีปจจัยพื้นฐานที่เพียงพอ มีอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมและสามารถสรางรายได มีชวี ติ
ความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมไปถึงเพื่อใหราษฎรในพื้นที่
หยุดการแผวถางพื้นที่ปา กลับมาดูแลรักษาและฟนฟู
สภาพปาตนนํ้า รวมถึงอยูกับปาอยางยั่งยืน โดยการ
ถายทอดองคความรูต า งๆ ใหกบั ราษฎรในพืน้ ทีด่ าํ เนินการ
ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก าร
มหาชน) ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการฯ
สามารถสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร
ในปงบประมาณ 2559 ไดดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน
ที่มา: โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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2.2.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จั ด ทํ า แผนที่ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น รายแปลง
จํานวน 12 หมูบานหลัก ใน 6 จังหวัด เพื่อใชในการ
วางแผนการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และการอนุ รั ก ษ ฟ   น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนเครื่องมือประสานงาน
การบูรณาการระหวางหนวยงานในพืน้ ที่ และจัดกิจกรรม
ดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
การทําแนวกันไฟ 47 กิโลเมตร การปลูกปาและไมยนื ตน
ตามแนวกันชน 146 ไร สรางฝายชะลอนํ้าเพื่อการ
อนุรักษ 37 ฝาย และแนวกันไฟ 32 กิโลเมตร
2.2.2 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาและส ง เสริ ม
อาชีพเพื่อยกระดับความเปนอยูในการดํารงชีวิต
สงเสริมอาชีพทางเลือกใหมใหเกษตรกรโดยใช
แปลงสาธิตการใชประโยชนทดี่ นิ รายแปลงเปนศูนยกลาง
ในการถายทอดองคความรู การปลูกพืชเมืองหนาว เชน
องุน สตรอวเบอรรี อาโวคาโด เสาวรส เคปกูสเบอรรี
และไม ยื น ต น พื ช ไร รวมถึ ง การเลี้ ย งสั ต ว ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ 2559 มีเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมจาก
แปลงสาธิตทัง้ สิน้ 749 ราย และสามารถสรางรายไดจาก
การส ง เสริ ม 880,550 บาท ทั้ ง นี้ ก ารขยายผลการ
ดํ า เนิ น งานนั้ น เน น ให เ กษตรกรเป น ผู  ถ  า ยทอด
องคความรู
2.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและคุณภาพ
ชีวิตของคน
ในยุทธศาสตรนี้มุงยกระดับความเปนอยูของ
ชุ ม ชน ทั้ ง ในเรื่ อ งการเข า ถึ ง บริ ก ารพื้ น ฐาน ซึ่ ง ใน
ปงบประมาณ 2559 มีการสนับสนุนการรวมกลุม อาชีพได
จํานวน 4 กลุม และชุมชนสามารถเขาถึงบริการสังคม
พืน้ ฐานทัง้ ดานการศึกษา การสาธารณสุข และสวัสดิการ
สังคมตามสิทธิพึงมี อยางถั่วถึงและเปนธรรมในทุกๆ
ลุมนํ้า และจากการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอม ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากแผนแมบท
ระยะที่ 1 รอยละ 42 (65,974.79 บาท)
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2.2.4 ยุ ท ธศาสตร ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการ
จัดทําแผนแมบทโครงการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ซึง่ ไดผา นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารและกํากับดูแลโครงการฯ ทีม่ ปี ลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนประธานกรรมการ และเมื่อวันที่ 12
กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เ ป น ประธาน ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
แผนแมบทโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร 9 แผนงาน 9 ตัวชี้วัด
30 หนวยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 1,199,571,423 บาท
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ ใหหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของไดชแี้ จงแผนปฏิบตั งิ าน
และงบประมาณที่จะดําเนินงานในพื้นที่โครงการทั้ง 11
ลุมนํ้า ตลอดจนใหเจาหนาที่สวนกลางและคณะทํางาน
ในพืน้ ทีไ่ ดมสี ว นรวมในการจัดทําแผน มีการจัดกิจกรรม
พบปะชาวบาน กิจกรรมตรวจเยีย่ มโครงการฯ จัดทําสือ่
ประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานที่รวมบูรณาการนําไป
เผยแพร ใ นโอกาสต า งๆ และในระหว า งป ที่ ผ  า นมา
สถาบั น ฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก ารร ว มใน
คณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลโครงการฯ ทาง
สถาบันไดติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของ
หนวยงานในพื้นที่ทั้ง 11 ลุมนํ้าอยางตอเนื่อง
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2.3 โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

สถาบันดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อขยายผลความสําเร็จของโครงการหลวง
โดยใช แ นวทางของโครงการหลวงและหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการมุง เสริมสรางอาชีพและรายได
บนฐานความรูที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และการ
ลดปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน ไปยังพื้นที่ที่มีปญหา
การปลูกฝนซํ้าซากในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน
และตาก รวมทั้งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา
การแพรระบาดของฝนและยาเสพติดในอนาคต

2. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมและ
ชุมชน รวมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
และหนวยงานในพื้นที่ในการพัฒนาที่นําไปสูการพึ่งพา
ตนเองได ตลอดจนเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
ในดานการปองกันการแพรระบาดของฝน และยาเสพติด
ในพื้นที่สูง
3. เพือ่ สรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนดวยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน
4. เพือ่ เสริมสรางกลไกการพัฒนาในพืน้ ที่ โดยให
หนวยงานสวนทองถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาที่กอให
เกิดความยั่งยืนแมสิ้นสุดระยะเวลาของแผนแมบท

โครงการมีพื้นที่การดําเนินงาน จํานวน 11 ศูนย ครอบคลุม 126 หยอมบาน ใน 18 ตําบล 7 อําเภอ
ใน 3 จังหวัด ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน และตาก รวม 5,493 ครัวเรือน ประชากร 26,707 คน

ผลงานเดน
การพัฒนาอาชีพและการตลาด
• สงเสริมการปลูกพืชบนพื้นที่
15,697.47 ไร เกษตรกรไดรับ
การสงเสริม 3,846 ครัวเรือน
• สรางรายไดแกเกษตรกร
94,857,667 บาท
• มีแผนการเชื่อมโยง
ดานการตลาดกาแฟอาราบิกา
กับมูลนิธิโครงการหลวง
• สงเสริมอาชีพใหแกผูผาน
การบําบัดยาเสพติด 373 ราย

ความเขมแข็งของชุมชน
• จัดทําแผนชุมชน
11 แผน
• สงเสริมการรวมกลุม
เพื่อพึ่งพาตนเอง
32 กลุม สมาชิก
815 ราย
• ใหความรูดานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อนุรกั ษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ กํากับดูแลแผนแมบท
• ปลูกปาชาวบาน 110 ไร
• มีหนวยงานเขารวม
• จัดทําแนวกันไฟ ระยะทาง
บูรณาการ
110 กิโลเมตร
36 หนวยงาน
• สรางฝาย 110 ลูก
ภายใตงบประมาณ
• ปลูกหญาแฝก 220,000 กลา
81,628,310 บาท
และดําเนินงาน
ทัง้ หมด 242 กิจกรรม
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังนี้
2.3.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอาชีพและ
การตลาด
สถาบั น ได ส  ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู  จ าก
โครงการหลวงและการพัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
โดยฝ ก อบรมเพื่ อ ถ า ยทอดองค ค วามรู  แ ก เ กษตรกร
จํานวน 10 เรื่อง เกษตรกรไดรับความรู 2,515 ราย
เกษตรกรสามารถนํ า องค ค วามรู  ที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ ใช
รอยละ 95 สถาบันไดสงเสริมอาชีพดานเกษตร ไดแก
สงเสริมการปลูกพืชบนพื้นที่ 15,697.47 ไร เกษตรกร
ไดรับการสงเสริม 3,846 ครัวเรือน โดยสงเสริมทั้ง
พืชอาหารหลัก (ขาว) สงผลใหเกษตรกร รอยละ 54
มีขาวบริโภคพอเพียงตลอดทั้งป สงเสริมการผลิตพืช
เพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรมีรายได
จากการสงเสริมทั้งหมดเปนเงิน 94,857,667 บาท โดย
เปนผลผลิตที่มีแผนการเชื่อมโยงการตลาดกับมูลนิธิ
โครงการหลวง จํานวน 1 ชนิด คือ กาแฟอาราบิกา
การสงเสริมการเพิม่ ผลผลิตพืชผักและลดตนทุนการผลิต
สรางรายไดแกเกษตรกร 8,330,625 บาท สงเสริมการ
เพิ่ม ผลผลิต พริก กะเหรี่ ยง สรางรายได แก เกษตรกร
1,063,900 บาท สงเสริมการปลูก การเพิ่มผลผลิต และ
การเก็ บ เมล็ ด พั น ธุ  พื ช ตระกู ล ถั่ ว สร า งรายได ใ ห แ ก
เกษตรกร 10,120,219 บาท สงเสริมการเพิ่มผลผลิต
ไมผลไมยืนตน สรางรายไดใหแกเกษตรกร 29,903,052
บาท สงเสริมการดูแลรักษา การจัดการผลผลิต และ
การตลาดกาแฟอาราบิกา สรางรายไดใหแกเกษตรกร
5,030,956 บาท นอกจากนี้ไดสงเสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตรดวย ทัง้ งานหัตถกรรม 15 กลุม อาชีพ สมาชิก
277 ราย ผลิตชิน้ งาน 3,015 ชิน้ สามารถสรางรายไดแก
เกษตรกร 463,792 บาท สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน
การทองเทีย่ วและการจัดการทองเทีย่ วโดยชุมชน 2 กลุม
สรางรายไดแกเกษตรกร 9,365,600 บาท สงเสริมอาชีพ
ให แ ก ผู  ผ  า นการบํ า บั ด ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ โ ครงการ
373 ราย ใหความรูดานการปรับปรุงและฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดินและสงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุย หมัก
แบบไมกลับกอง 55 ตัน และปุยนํ้าชีวภาพ 1,100 ลิตร
ตรวจวัดระดับสารเคมีตกคางในกระแสเลือดใหเกษตรกร
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1,228 ราย และจั ด กิ จ กรรมแปลงเรี ย นรู  แ ละสาธิ ต
83 แปลง
2.3.2 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
สถาบั น ได จั ด ทํ า แผนชุ ม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของชุมชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
และหน ว ยงานในพื้ น ที่ โดยมี เ กษตรกรและผู  แ ทน
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเขารวม 579 ราย และไดแผนชุมชน
11 แผน เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาของชุมชนใน
11 พื้นที่โครงการฯ นอกจากนี้ไดสงเสริมและสนับสนุน
การเสริมสรางศักยภาพแกยวุ เกษตรกร 589 ราย สงเสริม
การรวมกลุม เพือ่ พึง่ พาตนเอง 32 กลุม สมาชิก 815 ราย
ใหความรูดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
หนวยงานในพื้นที่ 10 ครั้ง สงเสริมกิจกรรมการสราง
จิตสํานึกดานการพัฒนาสังคม เสริมสรางความสามัคคี
และการพัฒนาสิง่ แวดลอมในชุมชน เกษตรกรมีสว นรวม
1,933 ราย
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2.3.3 ยุ ท ธศาสตร ด  า นการอนุ รั ก ษ ฟ   น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถาบันไดจัดกิจกรรมประชาพิจารณแผนการ
ใชประโยชนทดี่ นิ อยางมีสว นรวมของชุมชนและหนวยงาน
ในทองถิน่ ผูเ ขารวม 576 ราย สงเสริมกิจกรรมการฟน ฟู
และอนุรกั ษตน นํา้ ลําธารและการปรับปรุงระบบนิเวศตนนํา้
ผูเขารวม 373 ราย สงเสริมการปลูกปาชาวบานแก
เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการ 110 ไร สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแนวกันไฟ ระยะทาง 110 กิโลเมตร ผูเขารวม
396 ราย สนับสนุนการสรางฝาย 110 ลูก ผูเขารวม
363 ราย จัดเวทีชมุ ชนเพือ่ จัดทํากฎระเบียบการใชพนื้ ที่
ปาชุมชนและแผนการอนุรกั ษ ผูเ ขารวม 373 ราย รณรงค
ปลูกหญาแฝก 220,000 กลา ผูเขารวม 378 ราย และ
จัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝกในพื้นที่ 11 ไร
แปลงกาแฟภายใตสภาพปาไม เพื่อการอนุรักษ

แหลงนํ้าสนับสนุนเพื่อการเกษตร
จากหนวยงานรวมบูรณาการ (กรมชลประทาน)

2.3.4 ยุทธศาสตรดา นการบริหารจัดการและ
กํากับดูแลแผนแมบท
สถาบั น ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานและติ ด ตามผล
การดํ า เนิ น งาน ตลอดจนมอบนโยบายขั บ เคลื่ อ น
โครงการโดยการประชุมคณะกรรมการในระดับตางๆ ทัง้
คณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการฯ คณะทํางาน
บริหารและประสานงานการดําเนินงานตามแผนแมบท
คณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด คณะกรรมการ
อํานวยการระดับอําเภอ คณะกรรมการหมูบานในพื้นที่
โครงการ และประชุมระดับปฏิบัติงานโครงการของ
สถาบันรวมกับ ป.ป.ส. นอกจากนีไ้ ดตดิ ตามความกาวหนา
ผลปฏิบัติงานของหนวยงานรวมบูรณาการตามแผน
แมบทโครงการ และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อรายงาน
ผลต อ คณะรั ฐ มนตรี ต ามข อ สั่ ง การ พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีผาน ป.ป.ส. โดยงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนบูรณาการประจําปมหี นวยงานเขารวม 36 หนวยงาน
งบประมาณทั้งสิ้น 81,628,310 บาท แผนดําเนินงาน
242 กิจกรรม มีผลการดําเนินงาน รอยละ 100
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2.4 โครงการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง

สถาบันดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพือ่ ถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงใหกบั
ชุมชนบนพื้นที่สูงที่เปนกลุมเปาหมาย
2. เพือ่ ใหชมุ ชนบนพืน้ ทีส่ งู ทีเ่ ปนกลุม เปาหมาย
สามารถนําองคความรูโครงการหลวงไปประยุกตใช
ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองตามความตองการ
ของชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายการจัดการ
ความรูดานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานเดน
จัดการเรียนรูในดานการปฏิบัติในรูปแบบของ
กิจกรรมโครงการที่หลากหลายครอบคลุมองคความรู
โครงการหลวง 4 ดาน รวม 95 โครงการ

•

•

•
•
•

ดานชุมชน
(56 โครงการ)
ปลูกไมผลและไผหวาน
เพื่อบริโภค 33 ชนิด
6,378 ตน
สมาชิก 1,403 ราย
ทําปุยหมัก 6.5 ตัน
ปุยนํ้า 420 ลิตร
ปุยพืชสด 2 ตัน และ
สารไลแมลง 70 ลิตร
ชุมชนนาอยูหมูบาน
สะอาด 4 ชุมชน
อนุรักษขาวพันธุพื้นเมือง
1 ชุมชน
สงเสริมการปลูก
ขาวไรซเบอรรี
จํานวน 45 ไร 45 ราย
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•
•
•
•
•
•

ดานสิ่งแวดลอม
(16 โครงการ)
สรางฝายชะลอนํ้า
และกักเก็บนํ้า 71 ฝาย
ปลูกปา 3,500 ตน
ปลูกหญาแฝก 10,000 ตน
จัดทําแนวกันไฟ
51 กิโลเมตร
บวชปา 5 ไร และ
อนุรักษปาตนนํ้า 60 ไร
จัดตั้งกลุมอนุรักษปา
ชุมชนและปาตนนํ้า
5 กลุม

โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ดําเนินงานในพื้นที่ 7
จังหวัด 30 อําเภอ 92 ศศช. เนนการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและองค ค วามรู  ท  อ งถิ่ น ผ า นการจั ด
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข องคุณครู ศศช. ดําเนินงาน
ครอบคลุมองคความรูโ ครงการหลวง 4 ดาน 95 โครงการ
ผลการดําเนินงานมีคุณครูเขารวม จํานวน 128 คน
ทําหนาที่เปนผูจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
คนในชุมชน โดยมีเกษตรกรลงทะเบียนเรียนรู จํานวน
3,348 คน (นับซํา้ 28,806 คน) ซึง่ มีการจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และการจัดการเรียนรู
ในด า นการปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบของกิ จ กรรมโครงการที่
หลากหลายครอบคลุมองคความรูโ ครงการหลวง 4 ดาน
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และอาชีพ รวม 95
โครงการ และมีการพัฒนาบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเกษตรกรผูเรียนรู
ทั้ ง การจั ด ประชุ ม การอบรมและการศึ ก ษาดู ง าน
ทั้งผูบริหาร กศน. และคุณครู รวม 7 ครั้ง 518 คน และ

•
•
•
•
•
•
•

ดานอาชีพ
ดานวัฒนธรรม
(15 โครงการ)
(8 โครงการ)
• อนุรักษลายผาชนเผา
ปลูกมะมวง 2,950 ตน
ลาหู อิ้วเมี่ยน อาขา
เกษตรกร 100 ราย
30 ลาย
ปลูกกลวยนํ้าหวา
• ตีเหล็กเพื่อใชเปน
1,000 ตน เกษตรกร
เครื่องมือทางการเกษตร
70 ราย
ปลูกผักปลอดภัย 10 ชนิด และเครื่องใชในครัวเรือน
105 ชิ้น
เกษตรกร 20 ราย
ปลูกไผหวาน 282 ตน
เกษตรกร 45 ราย
ปลูกเสาวรส 42 ราย
1,600 ตน
แปรรูปผาทอชนเผา
เพื่อจําหนาย 350 ชิ้น
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
1 แหง
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2.5 โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูก
เฮมพ ในระบบควบคุม

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ 44 ศศช.
และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 92 ศศช. ตลอดจนการจัดศึกษาดูงานของแกนนํา
ชุมชนเพือ่ ใหมโี อกาสไดเรียนรูแ ละรูจ กั กับโครงการหลวง
และองคความรูโ ครงการหลวง จํานวน 6 อําเภอ 32 ศศช.
นอกจากนีย้ งั มีการสนับสนุนสือ่ องคความรูโ ครงการหลวง
ในรูปแบบวีดิทัศน โปสเตอร เอกสารองคความรู รวม
35 เรื่อง และสื่อประชาสัมพันธสรุปผลการดําเนินงาน
3 รูปแบบ ปฏิทิน สมุดบันทึก วีดิทัศน รวม 1,300 ชุด
เพื่อใชเปนสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคุณครูกับ
ผูเรียนรูในชุมชน และมีการเขานิเทศติดตามงานทั้ง
92 ศศช. 2 ครั้งตอป

โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกเฮมพใน
ระบบควบคุม ดําเนินการสงเสริมการปลูกเฮมพเพือ่ ผลิต
เมล็ดพันธุเ ฮมพ (RPF3) พืน้ ที่ 175 ไร ไดเมล็ดเฮมพพนั ธุ
(RPF3) ทั้ ง สิ้ น 16,034 กิ โ ลกรั ม โดยในป 2559
มีการสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อใชสอยในครัวเรือนใน
5 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก แมฮองสอน เชียงราย
เชียงใหม และนาน โดยมีเกษตรกรเขารวม 73 คน พื้นที่
ปลูก 30.75 ไร และมีการสงเสริมการปลูกเฮมพเพื่อใช
ในงานหัตถกรรมพืน้ ทีป่ ลูก 20 ไร ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอพบพระ
จังหวัดตาก เพื่อสงบริษัทเฮมพไทย มีโครงการทดสอบ

การประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําป

สื่อองคความรูโครงการหลวง

ประชุมรวมกับหนวยงานจังหวัดนาน

พื้นที่แปลงทดสอบและพัฒนา
การปลูกเฮมพในระบบควบคุม
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดานการตลาดและสหกรณ ใน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

และสาธิตการปลูกเฮมพเพือ่ ทดแทนการปลูกขาวโพดใน
จังหวัดนาน พืน้ ที่ 10 ไร ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก เพื่อเก็บขอมูลการปลูก
เฮมพเพือ่ เปรียบเทียบกับการปลูกขาวโพด ในดานตนทุน
ปริมาณผลผลิตตอไร และการนําเสนใยจากการแปรรูป
ไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน เสนดายเฮมพ ไดมี
ขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) และโรงงานยาสูบในการทดสอบ
สงเสริมการปลูกเฮมพ พืน้ ที่ 1,362 ไร ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และเพชรบูรณ โดย
สวพส. ไดสนับสนุนเมล็ดพันธุเฮมพพันธุ RPF3 จํานวน
13,860 กิโลกรัม มีการอบรมการเตรียมความพรอมการ
ปลูกเฮมพในระบบควบคุม 6 ครั้ง ผูเขารวม 210 คน
เพื่อชี้แจงทําความเขาใจการปลูกเฮมพในระบบควบคุม
มีการจัดตั้งกลุมสหกรณผูปลูกเฮมพพบพระ 1 กลุม
โดยมีวัตถุประสงคใหกลุมดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
เฮมพภายใตกลุมสหกรณผูปลูกเฮมพพบพระ มีการจัด
นิทรรศการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมในการปลูกเฮมพ และผลิตภัณฑที่แปรรูปจาก
เฮมพ จํานวน 4 ครัง้ และมีการประชุมคณะทํางานระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ เพื่อชี้แจงการปลูกเฮมพใน
ระบบควบคุม
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การดําเนินงานดานการตลาดในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 29 พื้นที่ ดําเนินการ
ถายทอดความรูแ กเกษตรกรเพือ่ ใหเกิดการนําองคความรู
ไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดใหกบั
กลุมเกษตรกร รวมถึงพัฒนากลุมเกษตรกรใหมีการ
ดําเนินกิจกรรมดานการผลิตและการตลาดของชุมชนให
สามารถจําหนายสินคาสูต ลาด โดยมีการแบงรูปแบบการ
ตลาดออกเปน เพือ่ การบริโภคและการใชสอยในครัวเรือน
ตลาดภายในชุมชน ตลาดพอคาทองถิ่น ตลาดขอตกลง
และตลาดโครงการหลวงและอุทยานหลวงราชพฤกษ
จัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธและจําหนายสินคา
ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง จํานวน 8 ครั้ง มียอดจําหนาย
สิ น ค า รวม 222,261 บาท ประสานนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ
ของเกษตรกรวางจําหนายยังรานคาของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงที่ อ ยู  ใ กล 5 แห ง สร า งรายได ใ ห กั บ
เกษตรกร 182,428 บาท ดานการเชือ่ มโยงตลาดอุทยาน
หลวงราชพฤกษ มี ก ารนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเกษตรกร
บนพื้นที่สูงวางจําหนายยังรานคาอุทยาน คิดเปนรายได
118,541 บาท สนับสนุนขอมูลดานการตลาดสําหรับ
เกษตรกรโดยการสํารวจและประเมินความตองการตลาด
และจัดหา
ผูรับซื้อผลผลิตสําหรับผลิตภัณฑภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร เชน พืชผัก ไมผล ไมดอก กาแฟ ปศุสตั ว
ทองเที่ยว หัตถกรรม เปนตน โดยมีรายไดจากการ
จํ า หน า ยสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ คิ ด เป น มู ล ค า รวม
143,364,380 บาท
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2.7 โครงการจัดการองคความรูงานพัฒนา

สถาบันดําเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรสํานักพัฒนานํากระบวนการ
จัดการความรูมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ไดแก พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการทํางานพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู อยางตอเนือ่ ง โดยมีกจิ กรรมการอบรม การประชุม
แลกเปลี่ยนความรูและพัฒนาองคความรูใหมรวมกัน
การเสวนากลุม ยอย การถายทอดความรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญ
การศึกษาดูงาน รวมทัง้ หมด 25 ครัง้ มีผเู ขารวมกิจกรรม
รวมทั้งหมด 1,188 คน (นับซํ้า) ผลิตสื่อองคความรู

เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานของสํ า นั ก พั ฒ นา จํ า นวน
4 รู ป แบบ รวม 11 เรื่ อ ง จั ด เก็ บ และรวบรวมสื่ อ
องคความรูสําหรับการทํางานพัฒนาอยางเปนระบบ
รวมถึงการเผยแพรและถายทอดองคความรูใ นการทํางาน
ใหกับบุคลากรสํานักพัฒนา 7 รูปแบบ รวม 10,491
รายการ บุคลากรของสํานักพัฒนา รอยละ 95 เขารวม
กิจกรรมการจัดการความรูอยางนอย 1 กิจกรรม และ
รอยละ 50 เขาใจความหมายและแนวทางของการจัดการ
ความรูว า การจัดการความรูเ ปนเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะนํามา
ใชในการทํางานพัฒนา
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3

แผนงานจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่
ขยายผลโครงการหลวง
โดยการมีสวนรวมของชุมชน

แผนงานจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวงโดยการมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนมี
เปาประสงคเพื่อสรางกลไกเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ระดับพืน้ ที่ (อบต.) และการบูรณาการงานสวนกลาง
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน
รวมทั้ ง การผลั ก ดั น การถ า ยทอดองค ค วามรู 
โครงการหลวงบรรจุในแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ผาน
กระบวนการการจัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน การสรางทีมวิทยากรในชุมชน
เพื่อการขยายผลองคความรูโครงการหลวงอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน และการสํารวจขอมูล การจัดทํา
ฐานขอมูลในระดับกลุมบาน เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ รวมทัง้
เสริมสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนาขีดความ
สามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแกไข
ปญหาในทองถิ่นของตนเอง ตามความตองการ
ของชุมชนโดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปน
เครื่องมือนําไปสูชุมชนที่เขมแข็ง
การสงเสริมและจัดทําแผนชุมชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ดําเนินการจัดเวที
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนชุมชน 29 ชุมชน 29 ครั้ง ผูเขารวม
1,316 คน จัดเวทีทบทวนแผนชุมชน 29 ชุมชน 56 ครั้ง
ผูเขารวม 3,740 คน จัดทํารางแผนชุมชน 87 แผน
จัดเวทีประชาคมแผนชุมชน 29 ชุมชน 66 ครั้ง ประชุม
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คณะกรรมการชุ ม ชนเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนชุ ม ชนไปใช
ประโยชนดานการพัฒนา 29 ชุมชน ผูเขารวม 901 คน
อบรมคณะกรรมการชุมชนเรื่องการวิเคราะหและเขียน
โครงการดานการพัฒนา 29 ชุมชน ผูเขารวม 961 คน
สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนทีช่ มุ ชนดําเนินการเอง
29 ชุ ม ชน พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
โดยจัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เรื่ อ งการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนโดย
กระบวนการมีสวนรวม 1 ครั้ง ผูเขารวม 74 คน
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มี วั ต ถุ ป ระสงค ก ารจั ด ตั้ ง ตาม
กฎหมายของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) เพือ่ จัดแสดง
นิทรรศการดานการเกษตร ดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่นๆ
ดําเนินการบริหารจัดการแหลงทองเทีย่ ว
และแหลงพักผอนทางดานการเกษตร
และวัฒนธรรม รวมทัง้ เปนศูนยการเรียนรู
ทางการเกษตรและการอนุรกั ษพนั ธุพ
 ชื
อั น เป น การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การดํ า เนิ น กิ จ การตามวั ต ถุ ป ระสงค
ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
(องคการมหาชน)

วิสัยทัศน

เป น แหล ง เรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ พระราช
กรณียกิจดานการเกษตร งานโครงการหลวง
และความหลากหลายของพรรณไม ที่ มี
ความยั่งยืน

พันธกิจ

1. รวบรวมและเผยแพรองคความรู
เกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง
และโครงการในพระราชดําริ ทั้งในสวนที่
เกี่ยวของในดานการเกษตรและพรรณไม
รวมถึงการพัฒนาองคความรูด า นการเกษตร
ของอุทยานฯ
2. ดํ า เนิ น การด า นการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ การประชาสัมพันธ เพื่อหา
รายไดและสรางการจดจํา
3. การพัฒนาดูแลบํารุงรักษาสวน
และโครงสรางพื้นฐานตางๆ
4. ก า ร ส ร  า ง ค ว า ม ร  ว ม มื อ กั บ
หน ว ยงานภายนอกทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อุทยานหลวงราชพฤกษได
ดําเนินงานตามแผนงาน 4 ดาน ประกอบดวย
1. แผนงานการศึกษาและเผยแพรงานของโครงการหลวง
และโครงการในพระราชดําริ
2. แผนงานการประชาสัมพันธและการตลาด
3. แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงสวน
4. แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
มีจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
809,820 คน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอยละ 7.9
มี ผู  เข า มารั บ การเรี ย นรู  ด  า นการเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 6,231 คน และนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจ
ตอการบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ รอยละ 88.12
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แผนงานการศึกษาและเผยแพรงาน
ของโครงการหลวงและโครงการในพระราชดําริ

1.1 ปรับปรุงนิทรรศการเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และพระบรมวงศานุวงศ

ดําเนินการปรับปรุงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
ภายใตแนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน 7 ทศวรรษ
กษัตริยนักพัฒนา” ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2558
โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย บอร ด นิ ท รรศการ
การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว และ
พระบรมวงศานุวงศดานตางๆ วีดิทัศนประกอบเพลง
เทิดพระเกียรติ และจัดทําสื่อเพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมได
แสดงปณิธานทีจ่ ะสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนา
ประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ภาควิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา สถาบันผาทอมือหริภุญชัย องคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน และศิลปนแหงชาติ แมประนอม
ทาแปง มีผูเขาชมนิทรรศการทั้งสิ้น 4,257 คน

1.2 จัดนิทรรศการภูษาราชินี

เผยแพรองคความรูพ ระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดานการอนุรักษ
และสงเสริมผาไทย การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ
ผาไทยอันเปนผลมาจากโครงการสงเสริมของสมเด็จ
พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ณ อาคาร
นิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางวันที่ 26
กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2559 มีหนวยงานเขารวมจํานวน
11 หนวยงาน ประกอบดวย ศูนยศิลปาชีพ เชียงใหม
มูลนิธิโครงการหลวง ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดเชียงใหม ศูนยวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ
พื้นบาน (ฝายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม คณะวิ จิ ต รศิ ล ป
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
123

รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

1.3 พัฒนาศูนยขอ มูลเผยแพรความรูเ กีย่ วกับ
พระราชกรณียกิจ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการจัดสวน

ปรับปรุงอาคารบริเวณสวนดาษดาเดิม เพือ่ พัฒนา
ศูนยขอ มูลเผยแพรความรูเ กีย่ วกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
และขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการจัดสวนและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรชุมชน กลุมเกษตรกร นักเรียน
นักศึกษา และนักทองเทีย่ วทีส่ นใจเรียนรูเ รือ่ งการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และพระบรมวงศานุวงศ
และขอมูลองคความรูเกี่ยวกับการจัดสวนและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยจะสามารถเปดใหบริการได
ในป 2560

1.4 ปรับปรุงโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ

เพื่อสาธิตการปลูกผัก ปลูกไมผล และไมดอก
เมืองหนาวตามแนวทางโครงการหลวง
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1.5 จัดทําปายองคความรูเกี่ยวกับ
การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
และการทําฝายชะลอความชุมชื้น

จั ด ทํ า ป า ยองค ค วามรู  บ ริ เวณฐานเรี ย นรู  ป  า
3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพื่อเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับหลักการในการปลูกปา 3 อยาง ประโยชน
4 อยาง และการทําฝายชะลอความชุมชื้น ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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1.6 การพัฒนาและเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

รวบรวมพรรณไมเพื่อจัดแสดง จํานวน 5,123
รายการ ประกอบดวย กลวยไม 242 รายการ ไมดอก
854 รายการ ผั ก ใบ/ผั ก ผล 485 รายการ พื ช ไร
354 รายการ ไมผล 588 รายการ ไผ 39 รายการ พืชหัว
280 รายการ เฟรน 13 รายการ พืชทะเลทราย 1,432
รายการ พืชสมุนไพร 267 รายการ ไมนํ้า 230 รายการ
พรรณไม ต  า งประเทศ 52 รายการ พื ช กิ น แมลง
129 รายการ ไมใบประดับ 158 รายการ ทําใหในปจจุบนั
อุทยานหลวงราชพฤกษ มีพรรณไมจดั แสดงรวม 11,130
รายการ
จัดนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี ระหวาง
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 29 กุมภาพันธ 2559 ณ อาคาร
เรือนกลวยไม เพือ่ เผยแพรองคความรูเ กีย่ วกับพรรณไม
ทีส่ มเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงโปรด
พรรณไมที่ทรงพระราชทานนาม พรรณไมที่ทรงปลูก
รวมทั้ ง พรรณไม ที่ เ ป น พรรณไม พ ระนามของสมเด็ จ
พระราชินีจากประเทศตางๆ ทั่วโลก มีผูสนใจเขาชม
นิทรรศการ จํานวน 12,359 คน
เพาะพันธุผีเสื้อและตั๊กแตน เพื่อจัดแสดงใน
อาคารโลกแมลง สวนอาคารแมลงมีชวี ติ ในปงบประมาณ
2559 อุทยานหลวงราชพฤกษสามารถเพาะพันธุหนอน
ผีเสื้อได 13 ชนิด รวม 10,944 ตัว มีอัตราเจริญเติบโต
จากดักแดไปสูตัวเต็มอยูที่รอยละ 70 และสามารถ
เพาะพันธุไขตั๊กแตนได 4 ชนิด คือ ตั๊กแตนตําขาว
ตั๊กแตนกิ่งไมยิ่งโถ ตั๊กแตนใบไม ตั๊กแตนกิ่งไมเรียว
สยาม รวม 5,655 ตัว

1.7 การศึกษาและวางแผนการจัดการทํา
ศูนยเรียนรูโครงการหลวง
และโครงการพระราชดําริ

จําลององคความรูศูนยศึกษาอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ แ ละได ห ารื อ แนวทางในการจํ า ลอง
องคความรูศ นู ยศกึ ษาจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.) ดําเนินการสํารวจพืน้ ทีบ่ ริเวณสวนยาง
ดานหลังหอคําหลวง เพื่อวางผังการพัฒนาพื้นที่ใหเปน
ศูนยจําลององคความรูศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ จํานวน 6 ศูนย เพือ่ ดําเนินการพัฒนา
พืน้ ทีใ่ หเปนศูนยจาํ ลององคความรูศ นู ยศกึ ษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในป 2560
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1.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ได เ ผยแพร ค วามรู  ด  า นการเกษตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตกแตงภูมิทัศน
และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ประกอบดวย ความรู
เรื่องระบบนิเวศปาชายเลน ความรูเรื่องพรรณไมชนิด
ตางๆ เชน กลวยไม ไมดอกไมประดับ ไมผล สมุนไพร
พื ช ทะเลทราย ความรู  ท างชี ว วิ ท ยาของแมลง และ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผลการดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
อุทยานหลวงราชพฤกษไดจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
ดานการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน
รวม 89 ครั้ง มีผูเขารับการเรียนรูจํานวน 6,231 คน

1.9 การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และพระบรมวงศานุวงศ

กิจกรรมจุดเทียนชัยมงคลและถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยการถวายพานพุม
ของผูบริหาร บุคลากร และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน บริ เวณด า นหน า พระบรมฉายาลั ก ษณ
พรอมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และชมการจุดพลุ
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 9 ชุด ณ ดานหนาหอคําหลวง
อุทยานหลวงราชพฤกษ โดยผูร ว มงานจํานวน 12,077 คน
มีผูรวมงานตลอดวัน จํานวน 20,667 คน
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กิจกรรมพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ จุดเทียน
ชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
2559 โดยการถวายพานพุมของผูบริหาร บุคลากร
คณะหนวยงานของหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
พร อ มจุ ด เที ย นชั ย บริ เวณด า นหน า พระฉายาลั ก ษณ
พรอมจัดสถานที่ตั้งพระฉายาลักษณและรวมลงนาม
ถวายพระพร และจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 ชุด
พรอมจําหนายของที่ระลึก เสื้อยืดโปโลสีมวงประดับ
ตราสั ญ ลั ก ษณ ง านเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีผูเขารวมกิจกรรม
ทั้งหมด จํานวน 1,488 คน
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กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 64 พรรษา เพื่อเปน
การเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะบําเพ็ญ
พระราชกรณี ย กิ จ ในด า นต า งๆ ทางอุ ท ยานหลวง
ราชพฤกษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) ไดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น โดยมีการจัด
สถานที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ และรวมลงนามถวาย
พระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี
กิจกรรมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 ชุด
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จํานวนผูเขารวมงาน
4,445 คน
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
โดยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวาย
พระพร และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรม
ปลูกขาววันแม ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม พรอมรับพันธุ
ขาวพระราชทาน เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ เปนของที่ระลึกแกผูมารวมงาน
จํานวนผูมารวมงาน 6,753 คน
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2

แผนงานการประชาสัมพันธ
และการตลาด

2.1 การประชาสัมพันธองคกร กิจกรรม และ
การใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ

ในปงบประมาณ 2559 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 30 กันยายน 2559 อุทยานหลวงราชพฤกษ
ออกบูธประชาสัมพันธกิจกรรมและการใหบริการตางๆ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 25 ครั้ง อาทิเชน
งาน Chiang Mai Flora International Orchid Show 2015
งานพิธปี ระสาทปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ
พิธปี ระสาทปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยฟารอสี เทิรน
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย งานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก
งานวั น เกษตรแห ง ชาติ งานโครงการหลวง 47 ป
งาน Outdoor Fest ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
งาน Thailand Domestic MICE Mart 2016 และ
Inspection Trip “Best Practice in Bangkok” งาน Lanna
Expo 2016 สุขภาพดีตามวิถีลานนา งาน Super Brand
Mall Thai Festival 2016 ณ หางสรรพสินคา Super
Brand Mall นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน เปนตน สามารถ
ประชาสัมพันธอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนที่รูจัก
แกผูที่สนใจ จํานวน 98,203 คน และหนวยงานที่
รวมกิจกรรม จํานวน 463 หนวยงาน

2.2 การประชาสัมพันธกับสื่อภายนอก

เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ข  า วสารและกิ จ กรรม
ตางๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษตลอดทั้งป ผาน
หนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสารตางๆ กวา 160 ครั้ง
สถานีวทิ ยุ 15 สถานี สือ่ โทรทัศนกวา 20 รายการ รวมมี
สือ่ มวลชนและคณะมาเขาถายทํารายการทีอ่ ทุ ยานหลวง
ราชพฤกษกวา 680 คน
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2.3 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว

จัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ วตามฤดูกาล
ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1) งาน “เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ” (Flora Festival 2015: Flora of
the Queen) “พรรณพฤกษาราชินี”
อุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และหนวยงานภาคีทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมกันจัดงาน “เทศกาลชมสวน ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ” ประจําป 2558 (Flora Festival:
Flora of the Queen) “พรรณพฤกษาราชินี” ระหวาง
วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ 2559 รวมระยะ
เวลา 91 วัน เพื่อเปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ และ
พระบรมวงศานุวงศ ในวโรกาสอันเปนมหามงคล และ
สงเสริมการเรียนรูดานการเกษตร ดานพฤกษศาสตร
การเกษตรของไทย และพืชทองถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตลอดจน
สงเสริมทัศนคติเกี่ยวกับการลดโลกรอนและเศรษฐกิจ
สีเขียว รวมทัง้ ดึงดูดนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตาง
ประเทศใหเขามาชมอุทยานหลวงราชพฤกษเพิม่ มากขึน้
ทั้งยังเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและชวยกระตุน
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดในภาคเหนือ
อีกทางหนึ่ง โดยมีการประดับตกแตงสวนดวยดอกไม
เมืองหนาวนานาพรรณจากโครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวง จัดทําอุโมงคไมดอก มงกุฎ
ดอกไม Flower Mosaic เพื่อใหนักทองเที่ยวไดมาเยี่ยม
ชมความงาม จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณใตถุน
หอคําหลวง และจัดนิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี
และนิทรรศการภูษาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู  วิ ถี แ บบพอเพี ย ง ณ สวนเกษตรทฤษฎี ใ หม
จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูป า 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง
ตามแนวพระราชดําริ นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรม

พิเศษในชวงเทศกาลและวันสําคัญ อาทิ วันพอแหงชาติ
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม วันเด็กแหงชาติ วันวาเลนไทน
วันตรุษจีน กิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงศิลป
วั ฒ นธรรม และการจํ า หน า ยสิ น ค า อุ ป โภค-บริ โ ภค
อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมเสนทางสายบุญ
เคารพสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ภ ายในอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ
มีผูเขาชมงาน จํานวน 385,099 คน และมีรายไดจาก
การขายบัตรในชวงเทศกาลชมสวนฤดูหนาว จํานวน
11,286,329.37 บาท
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2) งานปใหมเมืองดอกเอื้องงาม (ฤดูรอน)
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในชวงฤดูรอน
ในชวงเดือนเมษายน 2559 ระหวางวันที่ 11 – 16
เมษายน 2559 ภายใตงานปใหมเมือง ดอกเอื้องงาม
“ชมเสนหด อกเอือ้ งนานาพรรณ สืบสานวัฒนธรรมลานนา
เลนนํา้ สงกรานตอยางรูค ณ
ุ คา รักษาประเวณีปใ หมเมือง”
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเที่ยว
ชมความสวยงามของสวนกลวยไมทเี่ ต็มไปดวยกลวยไม
สกุลเอื้อง เชน เอื้องคํา เอื้องผึ้ง เอื้องเกากิ่ว เอื้องสาย
เชี ย งใหม เอื้ อ งเมี่ ย ง เอื้ อ งมอนไข เอื้ อ งแปรงฟ น
เอื้องเข็มแดง เอื้องเข็มขาว เอื้องเข็มแสด เอื้องเข็มมวง
เอื้องปอยหลวง เอื้องปอยชมพู เอื้องปอยขุนตาล และ
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กลวยไมไทยชนิดตางๆ และรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ฟน ฟูประเพณีสงกรานตลา นนา มีการจัดกิจกรรมสรงนํา้
พระพุทธรูปเพือ่ เปนสิรมิ งคล จัดกิจกรรมสืบสานฮีตฮอย
ยอนรอยปใหมเมือง สาธิตการทําตุงนักษัตร การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมลานนา การตีกลองสะบัดชัย การฟอนเล็บ
เพื่อเปนการเฉลิมฉลองการกอตั้งเมืองเชียงใหม 720 ป
การเลนนํ้าสงกรานตลานนาแบบสุภาพ และทําแกง
มะหนุนหมอขางหลวง แจกนักทองเที่ยวที่เขารวมงาน
จํานวน 720 ถวย โดยมีผูเขารวมงาน จํานวน 8,967 คน
มีรายไดจากการจัดกิจกรรมระหวางวันที่ 11-16 เมษายน
2559 รวม 410,935.21 บาท โดยเปนรายไดจากการ
จําหนายบัตร จํานวน 320,509.30 บาท
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3) กิจกรรมชมสวนปทุมมา (ฤดูฝน)
จัดงานชมสวนฤดูฝนระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 โดยปลูกปทุมมา กวา 40 สายพันธุ รวมกวา
100,000 ตน เชน พันธุเ ชียงใหมพงิ ค ชมพูมะลิ บานไร
สวีท มอญบัง สโนไวท แดงกุหลาบ แดงลิปสติก ไขมกุ สยาม
ทับทิมสยาม ปทุมรัตน กิโมโน ขาวมะลิ แมโจไวท
แดงระฆัง แดงดอยตุง ลัดดาวัลย มรกต เชอรรีพิงค
เชอรรีปริ้นเซส ช็อกโกแลต และบัวลาย ใหนักทองเที่ยว
ไดชนื่ ชมความงาม และเรียนรูเ กีย่ วกับสายพันธุป ทุมมา
เกีย่ วกับความเปนมา วิธกี ารเพาะปลูกและดูแล นอกจากนี้
อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดจัดกิจกรรม “Rainy Season”
มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วในการซื้ อ บั ต ร
เขาชมสวนและซื้อสินคาของที่ระลึก เพื่อกระตุนให
นั ก ท อ งเที่ ย วมาเที่ ย วชมความงามดอกปทุ ม มาและ
พรรณไมอื่นๆ ภายในสวน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 37,858 คน มีรายไดจากการจัดกิจกรรม รวม
2,078,898.78 บาท โดยเปนรายไดจากการจําหนายบัตร
จํานวน 1,482,331.77 บาท
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2.4 การจัดกิจกรรมพิเศษในชวงวันเทศกาลสําคัญ

กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 1 มกราคม 2559 มีการจัดแสดง
ฟอนรํา การแสดงดนตรี การแสดงพลุ กิจกรรม Count Down และจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค มีผูเขารวมกิจกรรม
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 32,829 คน

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ระหวางวันที่ 8-10 มกราคม 2559 มีการจัดกิจกรรมเรียนรูใ นสวนเกษตรทฤษฎีใหม
และสวนองคกรเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงความสามารถบนเวทีในดานศิลปวัฒนธรรมและดนตรี การแสดง
ความสามารถของสัตว กิจกรรมสันทนาการ และการแจกของรางวัล

กิจกรรมวันตรุษจีน ระหวางวันที่ 6-9 กุมภาพันธ 2559 มีการประดับโคมไฟสีแดงภายในสวนจีน จัดกิจกรรม
สาธิตการชงชา การเขียนพูกันจีนและอักษรจีน การตัดกระดาษลวดลายจีน โดยเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว
เขามารวมทดลองทํา
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กิจกรรมวันวาเลนไทน ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2559 มีการจัดกิจกรรม Bike for Love in the Garden
กิจกรรม “ปนรักในสวนสวย” เติมเต็มความสุขกับวันแหงความรัก ใหคูรักปนจักรยานชมสวนและทํากิจกรรมรวมกัน
ตามฐานกิจกรรมตางๆ

2.5 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสํานึกรัก
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมเพื่อสังคม

1) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพือ่ สงเสริม
ให เ ด็ ก และเยาวชนมี จิ ต สํ า นึ ก รั ก ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิต
ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาคี ประกอบดวย ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด
(มหาชน) และการทาเรือแหงประเทศไทย

2) การจัดกิจกรรมสงสุขปใหม 2559
จัดโครงการสงสุขปใหม 2559 จากใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม
2559 ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม
2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
โดยยกเว น ค า บั ต รเข า ชมสวนให ค นไทยที่ แ สดงบั ต ร
ประชาชนบริเวณจุดตรวจบัตร สําหรับนักทองเที่ยว
ต า งประเทศซื้ อ บั ต รเข า ชมอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ
ในราคาปกติ รวมมีคนไทยที่ไดรับการยกเวนคาบัตร
เขาชมสวน ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2 มกราคม
2559 จํานวน 39,504 คน
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3) โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ครั้งที่ 3
มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนในสังกัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารได นํ า นั ก เรี ย นมาเรี ย นรู  ใ นอุ ท ยานหลวง
ราชพฤกษโดยไมเสียคาบัตรผานประตู ตั้งแตวันที่ 1
มิถนุ ายน – 30 กันยายน 2559 มีโรงเรียนเขารวมโครงการ
113 โรงเรียน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 14,050 คน

4) โครงการออกกําลังกายในสวน
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย และกิจกรรมปนจักรยานในสวนสวย โดยไมเสียคาใชจาย
ในการซื้อบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษในชวงเย็นทุกวัน ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2558
โดยนักทองเทีย่ วและผูส นใจ สามารถเขารวมกิจกรรมดวยการลงทะเบียนบริเวณจุดจําหนายบัตรเขาชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 2,408 คน
5) โครงการชาวเชียงใหมและลําพูนเขาชมสวนฟรี
กิจกรรมเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหมและลําพูน เที่ยวชมสวนสวยทุกๆ วันอาทิตย โดยไมเสียคาใชจายในการ
ซื้อบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยนักทองเที่ยวและผูสนใจตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พรอม
ลงทะเบียนบริเวณจุดจําหนายบัตรเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 5,463 คน
(1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559)
6) งานมหัศจรรยโลกของเด็ก
อุทยานหลวงราชพฤกษ ใหความสําคัญกับการจัดพื้นที่ทางความคิดสําหรับเด็กและเยาวชน เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานการจัดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ ในรูปแบบการเรียนรูจากการเลน Play
and Learn เนนการทํากิจกรรมภายในสวน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม Walk Rally กิจกรรมฐานตามสวนหนวยงาน
ภาคี หรือสวน MOU ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ เปนกิจกรรมที่ทาทายและใกลชิดกับธรรมชาติ รวมทั้งการออก
รานจากหนวยงานดานการศึกษา ดนตรี กีฬา ศิลปหัตถกรรม การจําหนายสินคาบริการ สินคาสําหรับเด็ก อาหาร
พรอมเครื่องดื่ม และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดงานระหวางวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 และมีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 15,526 คน
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2.6 การจัดหารายได

อุทยานหลวงราชพฤกษ มีรายไดรวมจํานวนทั้งสิ้น 43,445,280.58 บาท โดยที่มาของรายไดสําคัญ
ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3
4
6
8
10

รายการ
การจําหนายบัตรบํารุง
การสนับสนุนจากหนวยงานเอกชน
การใหบริการรถพวง และรถกอลฟ
การใหเชาพื้นที่
การจําหนายสินคา รานขายของที่ระลึก
การใหบริการ-หอพักเยาวชน
การจําหนายบัตรรถจักรยาน
รวมทั้งสิ้น

รายได (บาท)
1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
24,136,469.71
10,000,000.00
2,517,438.39
2,939,381.58
2,128,433.90
636,608.67
574,261.41
42,932,593.66
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แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสวน

ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาสวนโดยยึ ด ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง มีการผลัดเปลีย่ นพรรณไมตาม
ฤดูกาลใหมีความสวยงาม ดูแลสวนและพื้นที่ให
สะอาดเรียบรอย เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความรมรื่น
เพื่อใหสวนมีความยั่งยืน ลดคาใชจาย และพัฒนา
พืน้ ทีใ่ หมคี วามนาสนใจ เปนจุดดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยว และรวบรวมพรรณไมเพื่อเพิ่มความ
หลากหลาย ใหเปนแหลงเรียนรูด า นความหลากหลาย
ของพรรณพืช สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้

3.1 งานปรับปรุงภูมทิ ศั นและจัดแสดงพรรณไม

อุทยานหลวงราชพฤกษ ใชฤดูกาลเปนกลยุทธใน
การจัดแสดงพรรณไม เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาชมได
ตลอดทัง้ ป โดยใชพรรณไมทแี่ ตกตางกันในแตละฤดูเปน
จุดดึงดูดในการจัดแสดง ชวงเทศกาลชมสวนฤดูหนาว
ตั้งแต 1 ธันวาคม 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ 2559 รวม
ระยะเวลา 91 วัน จัดสวนภายใตแนวคิดพรรณพฤกษา
ราชินี (Flora of the Queen) เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เนนจัดแสดงไมดอกเมือง
หนาวนานาพรรณจากโครงการหลวงและโครงการขยาย
ผลโครงการหลวง เชน ดอกทิวลิป ลิลลี่ เจอราเนียม
ลิ้นมังกร พิทูเนีย บีโกเนีย ไซคลาแมน เบญจมาศ
เจอบีรา ซัลเวียฟาลิเนเซีย กุหลาบ และกลวยไมนานาพันธุ
ตลอดระยะเวลาการจั ด งาน ใช พ รรณไม ไ ปทั้ ง สิ้ น
326,353 ตน เทศกาลชมสวนฤดูรอน (ปใหมเมือง
ดอกเอือ้ งงาม) เนนกลวยไมพรรณพืน้ เมืองและกลวยไม
สายพันธุอื่นๆ กวา 30,000 ตน และเทศกาลชมสวน
ฤดูฝน เนนการจัดแสดงปทุมมาเปนจุดเดน ใชปทุมมา
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และพรรณไมอื่นๆ กวา 100,000 ตน โดยการจัดสวน
ทั้ง 3 ฤดูกาล จะเนนความสวยงามบริเวณสวนแนว
แกนกลาง สวนกลวยไม เรือนไมดอก รอบหอคําหลวง
สวนนานาชาติ สวนองคกรฯ และเรือนรมไม เปนตน
นอกจากการจัดแสดงพรรณไมตามฤดูกาลแลว บนพืน้ ที่
กวา 470 ไร ยังตองมีการดูแลบํารุงรักษาสวน ตัดแตง
ตัดหญา ดูแลความสะอาดเรียบรอย และผลัดเปลี่ยน
พรรณไมใหมีความสมบูรณ สวยงามตลอดทั้งป อาทิ
บริเวณสวนองคกรเฉลิมพระเกียรติฯ สวนนานาชาติ
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1) งานพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งดึงดูดใหม
ปรับเปลี่ยนพรรณไมและการจัดภูมิทัศนบริเวณเรือนไมดอก ขนาดพื้นที่ประมาณ 288 ตารางเมตร
ตําแหนงที่ตั้งใกลกับสวนกลวยไม เพื่อจัดแสดงไมเมืองหนาวใหนักทองเที่ยวไดชมตลอดทั้งป ไมที่จัดแสดงในเรือน
ไมดอกสวนใหญเปนไมเมืองหนาว อาทิ เจอราเนียม พุซซี่วิลโล กลวยไมนอบิเล โคมญี่ปุน โรโดเดรนดรอน
อกาแพนทัส ไฮเดรนเยีย และอืน่ ๆ สามารถเจริญเติบโตและออกดอกไดอยางสวยงามตลอดเวลา ทําใหลดคาใชจา ย
ในการผลัดเปลี่ยนไมดอก อีกทั้งยังเปนจุดดึงดูดใหมสําหรับนักทองเที่ยวใหเขาไปชม สัมผัสกับดอกไมหลากสีสัน
ที่เบงบานอยูตลอดทั้งปและหาชมไดยาก รวมกับอากาศที่เย็นสบาย

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนกลวยไม ใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อเปนแหลงรวบรวมกลวยไมอิงอาศัย เพิ่มจุด
ถายรูป และใหนักทองเที่ยวไดเดินชมความงามของพรรณไมไดอยางเพลิดเพลินมากขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศนสวนนานาชาติ ใหมีความสวยงามเปนจุดดึงดูดใหม ใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมและ
ถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึก โดยทําการปรับปรุงสวนเนเธอรแลนด สวนเนปาล และสวนจีน
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2) การเพิ่มพื้นที่รมเงา
อุทยานหลวงราชพฤกษทาํ การจัดหาและปลูกไม
ยืนตน เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีร่ ม เงาภายในสวนมาอยางตอเนือ่ ง
ตัง้ แตป 2553 ในป 2559 ไดทาํ การปลูกไมใหญเพิม่ ตาม
ฐานการเรียนรูตางๆ เพิ่ม จํานวน 19 ตน ทําใหมี
ยอดสะสมในการปลูกไมยืนตนเพิ่มในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ เทากับ 1,756 ตน

3.2 งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต

1) การเพาะขยายพรรณไมเพื่อตกแตงภูมิทัศน ผลิตพรรณไมดอกไมประดับ (ไมลมลุก) เพื่อใช
ปรับเปลีย่ นและตกแตงภูมทิ ศั นภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยแบงเปน ไมดอกไมประดับทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ด
จํานวน 387,100 ตน และไมปกชํา จํานวน 73,646 ตน คิดเปนมูลคารวม 5,767,104 บาท

2) ผลิตปุยอินทรียไดจํานวน 50 ตัน คิดเปนมูลคา 285,000 บาท ผลิตนํ้าหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือ
ใช ไดจํานวน 100 ลิตร คิดเปนมูลคา 2,500 บาท ผลิตนํ้าหมักจากปลาและนํ้ามูลไสเดือนดิน ไดจํานวน 150 ลิตร
คิดเปนมูลคา 7,500 บาท และขยายเชื้อจุลินทรียชีวภาพเพื่อประโยชนใชสอย ไดจํานวน 200 ลิตร คิดเปนมูลคา
6,000 บาท รวมแลวสามารถประหยัดคาใชจายในการซื้อปุยอินทรีย นํ้าหมักชีวภาพ และเชื้อจุลินทรียชีวภาพได
301,000 บาท

3.3 การสรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ในการจัดแสดงพรรณไมในชวงเทศกาลชมสวนแตละฤดู อุทยานหลวงราชพฤกษมีสวนสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยการสั่งซื้อพรรณไมกับทางมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 110 รายการ จํานวน 108,230 ตน
รวมเปนเงิน 2,556,300 บาท และสั่งซื้อพรรณไมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 46 รายการ
จํานวน 416,500 ตน รวมเปนเงิน 1,476,474 บาท รวมสั่งซื้อพรรณไมจากทั้งสองแหลง เปนเงิน 4,032,774 บาท
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แผนงานการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน

พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน สําหรับใหบริการทั้งในสวนของนักทองเที่ยวและการเชาพื้นที่
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการใหบริการทีด่ แี กของนักทองเทีย่ วมาเปนอันดับแรก โดยงานพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานที่ดําเนินการแลวเสร็จ ประกอบดวย
1. การปรั บ ปรุ ง ทางเท า สํ า หรั บ
ผูพิการ เพื่อทําใหสามารถสัญจรเยี่ยมชม
และใชบริการสวนตางๆ ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษไดทั่วถึงมากขึ้น
2. การปรั บ ปรุ ง ศาลากล ว ยไม
เพื่อใหบริการในสวนจัดแสดงนิทรรศการ
การเชาพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดประชุมและการจัดเลีย้ ง
3. งานออกแบบการปรับปรุงหอง
ประชุ ม ชั้ น 2 อาคาร EXPO เพื่ อ เป น
หองรับรอง และหองจัดประชุม
4. การซอมแซมปรับปรุงหลังคา
อาคารโลกแมลง

ทั้งนี้ มีงานโครงสรางพื้นฐานอีกหลายโครงการที่ยังคงอยู
ระหวางการดําเนินการ โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย การปรับปรุงซอมแซมหอคําหลวง
การจัดทําปายบอกทาง ปายขอมูลสวน และปายพรรณไม การยก
ระดับกักเก็บนํ้า การพัฒนาศูนยขอมูลเผยแพรความรูเกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดสวน และ
การพัฒนาศูนยจาํ ลององคความรูศ นู ยศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมา
จากพระราชดําริ
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สถิติจํานวนผูเขาชม รายไดจากการดําเนินงาน
และรอยละความพึงพอใจของผูเขาชม อุทยานหลวงราชพฤกษ
จากการดําเนินงานทีผ่ า นมา อุทยานหลวงราชพฤกษ มีผลการดําเนินงานทีด่ ขี นึ้ เปนลําดับ ซึง่ สามารถแสดง
ไดจากจํานวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ รายไดจากการดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ และ
รอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิ่มขึ้นในแตละป ดังแสดงตอไปนี้

กราฟแสดงจํานวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2556-2559
จํานวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2556-2559
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กราฟแสดงรายไดจากการดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2556-2559
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กราฟแสดงจํานวนผูเขารับการเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2559
จํานวนผูรับการเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2559
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กราฟแสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2556-2559
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2556-2559
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ยุทธศาสตร

การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

เพื่ อ ให ส ถาบั น มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี สามารถเอื้ อ อํ า นวยต อ การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนโครงการหลวงและการขยายผล
ความสําเร็จโครงการหลวงสูชุมชนบนพื้นที่สูง

ผลการดําเนินงานสําคัญ
จัดทําแผนแมบทศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง (พ.ศ.
2560-2564) และ แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง (พ.ศ. 2560-2564) โดยจัดทําแผน
แมบทฯ รวมกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถาบัน
เสนอคณะกรรมการประสานงานและสนั บ สนุ น งาน
โครงการหลวง (กปส.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 แผนงาน ดังนี้

1

แผนงานการ
บริหารจัดการองคกร
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2

แผนงานพัฒนา
บุคลากร

3

แผนงานพัฒนา
บุคลากร

4

แผนงานพัฒนา
บุคลากร

1

แผนงานการบริหารจัดการองคกร

การอํานวยการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การบริหารแผนงานและงบประมาณ ระบบบริหาร
บัญชีและการเงิน การพัสดุ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการตางๆ
เพื่ อ ให เ กิ ด การควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี

1.1 งานอํานวยการบริหารจัดการ

1.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู รวม 12 ครัง้ คณะอนุกรรมการของ
สถาบัน ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
11 ครั้ง คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา 12 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 10 ครั้ง
คณะอนุ ก รรมการอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ 12 ครั้ ง
คณะอนุ ก รรมการด า นกฎหมาย 4 ครั้ ง จั ด ประชุ ม
ผูบ ริหารสถาบันเพือ่ ติดตามและหารือเรือ่ งตางๆ 12 ครัง้
จั ด ประชุ ม สถาบั น ประจํ า เดื อ นเพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของสถาบัน รวม 9 ครั้ง และจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินของสถาบัน รวม
3 ครั้ง

1.1.2 งานธุรการ รับ-สงหนังสือภายในสถาบัน
จํานวน 37,581 ฉบับ ภายนอก 6,943 ฉบับ การออกคําสัง่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 178 ฉบับ
และการออกเลขที่คําสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 12 คําสั่ง
1.1.3 งานประชาสัมพันธ
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมของ
สถาบัน
การจั ด ทํ า และเผยแพร ส ารคดี ชุ ด องค ค วามรู 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความยาว 25 นาที
จํานวน 4 ตอน นําเสนอผานมุมมองของกลุมชาติพันธุ
หลากหลายบนพื้นที่สูง มุมมองของเจาหนาที่ และ
ผูเ ชีย่ วชาญในแตละพืน้ ที่ ออกอากาศในชองทางอืน่ ๆ ได
เชน ทาง website สถานีโทรทัศนชองอื่นๆ ชองเคเบิล
ทองถิ่น
การจั ด กิ จ กรรม FAM TRIP แนะนํ า แหล ง
ทองเทีย่ วและภารกิจงานของสถาบัน จํานวน 3 ครัง้ คือ
(1) เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ 2558
(2) เรียนรูเกษตรพื้นที่สูง สูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(3) วสันตหรรษา สถานีเกษตรหลวงอางขาง หมอกจาม
และจังหวัดเชียงราย
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ส ถาบั น จํ า นวน
8 รายการ (1) ออกแบบโปสเตอร แ ละกรอบตั้ ง
เพื่อประชาสัมพันธมูลนิธิโครงการหลวง (2) ออกแบบ
และจัดทําสมุดบันทึก จํานวน 700 เลม (3) ส.ค.ส. ป
2559 (4) วารสาร สวพส. ฉบับที่ 8 จํานวน 1,200 เลม
(5) ออกแบบและจัดทํา ROLL UP นิทรรศการในงาน
“กระทรวงเกษตรและสหกรณโปรงใส ไรการทุจริต”
(6) สมุดบันทึก จํานวน 700 เลม (7) ปฏิทิน จํานวน
1,000 แผน (8) สารคดีชุดองคความรู สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ความยาว 25 นาที จํานวน 4 ตอน
รวมทัง้ การเผยแพรประชาสัมพันธขา วสาร กิจกรรมทาง
website สถาบัน จํานวน 33 กิจกรรม
รวมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ ไดแก การจัด
นิทรรศการรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 6 ครั้ง
รวมจัดนิทรรศการในงาน “วันเกษตรแหงชาติ 2559”
ระหว า งวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ – 6 มี น าคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม และกิจกรรม
“คืนความสุขสูเ ยาวชนบนยอดดอย” เมือ่ วันที่ 9 มกราคม
2559 ณ ศศช. บ า นดอยหลวง และ ศศช. บ า น
แมปอกลาง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เปนตน
การสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ รายงานให
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก การสรุปภาพรวมการ
ผลิตและเผยแพรภาพ Key message และ Infographic
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํานวน 32 รายการ การจัดทําประเด็นขาว จํานวน 10 เรือ่ ง
และจั ด ทํ า วี ดิ ทั ศ น ค วามก า วหน า ในการดํ า เนิ น งาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความยาว 5 นาที
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1.1.4 งานพัสดุและอาคาร ดําเนินการจัดซื้อ/
จัดจางวัสดุและครุภัณฑของสถาบัน ดังนี้
รายการ
ใบสั่งซื้อ-จาง
สัญญาซื้อขาย
สัญญาจาง
สัญญาจางที่ปรึกษา
สัญญาจางปฏิบัติงาน
โครงการ
สัญญาจางเหมาบริการ
ขอตกลงเชาอาคาร
สัญญาเชารถยนต
สัญญาจางศึกษาดูงาน
สัญญาจางเหมาเอกชน
รวม

จํานวน
จํานวนเงิน
(ฉบับ)
(บาท)
4,128 81,991,842.66
25
15,034,269.00
37
22,323,086.32
2
1,690,000.00
257

40,655,560.00

122
3
2
4

10,394,440.00
120,000.00
18,983,608.00
3,824,280.00
195,017,085.98

1.1.5 ดานการตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
จํานวน 5 เรื่อง คือ (1) ตรวจสอบงบการเงินประจําป
ปงบประมาณ 2558 (2) ตรวจสอบงบการเงินประจําเดือน
ปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559)
(3) ตรวจสอบงบการเงินประจําไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ
2558 และประจําไตรมาส 1-3 ปงบประมาณ 2559
(4) ตรวจสอบการรับเงินและจายเงินของสถาบันและ
อุทยาน ประจําปงบประมาณ 2558 สุมตรวจสอบ
จํานวน 3 เดือน ไดแก เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม 2558 (5) ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจางของสถาบัน
และอุทยาน ประจําปงบประมาณ 2558 รอยละ 50 ของ
สัญญาจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
งานตรวจสอบเฉพาะกิ จ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย 12 เรือ่ ง คือ (1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุม
ภายในและการรายงานผลการสอบทานตามระเบียบฯ
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ปส.) ตามขอ 6 ปงบประมาณ
2558 (2) ติดตาม/ประเมินแผนการควบคุมภายใน และ

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2559
ตอคณะกรรมการผานคณะอนุกรรมการ (3) ติดตาม/
ประเมินแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2559 ตอ
คณะกรรมการผ า นคณะอนุ ก รรมการ (4) ติ ด ตาม/
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสถาบัน และรายงานผลการปฏิบตั ิ
งานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2559 (5) รอยละของ
จํานวนขอเสนอแนะขอสังเกตของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทีใ่ ห สวพส. แกไขปรับปรุง ไดมกี ารดําเนินการ
เสร็ จ และได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ (6) ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ตามความ
เห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน และ
ตรวจติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน ตามความเห็ น และ
ข อ เสนอแนะของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น
(7) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
วาดวยเงินสะสม พ.ศ. .... (8) ระเบียบคณะกรรมการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ว า ด ว ยการจั ด การ
สวัสดิการภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... (9) แผนการใชเงิน
รายไดเพือ่ เปนสวัสดิการใหแกเจาหนาทีส่ ถาบัน ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (10) ตรวจสอบการสนับสนุน
งบประมาณใหสํานักงาน กศน. ดําเนินการแทนในการ
ถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงใหแกศนู ยการเรียนรู
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) ปงบประมาณ พ.ศ.
2559 (11) การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ (12) การดําเนินการจัดหาผูร บั จางสําหรับการ
ปรับปรุงซอมแซมหอคําหลวง เพือ่ ใหถกู ตองเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดว ยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
งานตรวจสอบโครงการพิ เ ศษ 2 โครงการ
(1) ตรวจสอบการดําเนินงานการบริหารจัดการนํ้าใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ โครงการบริหารจัดการนํ้าใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ งบประมาณ 22,800,000 บาท
(เงินเหลือจาย) (จํานวน 4 โครงการ อุทยานหลวง
ราชพฤกษดาํ เนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ และอยูร ะหวาง
ดําเนินการ 3 โครงการ) และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
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และประเมินผลมีมติใหตรวจสอบการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการนํ้าตอเนื่อง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
(2) ตรวจสอบดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง (ปงบประมาณ 2558) งบประมาณ
6,713,850 บาท
รายงานผลการตรวจสอบเลขานุการ (1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จํานวน
10 ครั้ง (2) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการ จํานวน 10 ครั้ง (3) การตรวจติดตาม
การปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง

1.2 งานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล

1.2.1 โครงการจั ด ทํ า แผนแม บ ทศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงและโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
สถาบั น ในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการจั ด ทํ า แผนแม บ ทฯ ได ส นั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนแม บ ท
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) โดยจัดทําแผนฯ รวมกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอก
สถาบันเสนอคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีสาระสําคัญดังนี้
• แผนแมบทศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง ระยะ 5 ป
สถาบันในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดทําแผนแมบทฯ ไดสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง เปนตนแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูง ที่มีความสมดุลดานเศรษฐกิจดานสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อที่นําไปสูความยั่งยืนในที่สุด
วัตถุประสงค
1) เพือ่ ใหชมุ ชนในศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงเปนชุมชนทีพ่ ฒ
ั นาบนฐานความรู สอดคลองกับสภาพภูมสิ งั คม
ของพื้นที่แตละแหง เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) เพื่อใหศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนองคกรที่มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสูองคกร
แหงการเรียนรูของการพัฒนาพื้นที่สูง
3) เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เปาหมายและตัวชี้วัด
1) ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัยของพืชอาหาร 38 แหง
2) องคกรชุมชน/ชุมชนไดรบั การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รอยละ 30
3) กระจายการพัฒนาไปยังหมูบานเปาหมายเพิ่มเติมจากเดิมอยางนอยรอยละ 70
4) ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงมีสวนรวมในการฟนฟูพื้นที่ปา โดยมีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางนอย
รอยละ 30
พื้นที่เปาหมาย ประกอบดวย
สถานีวิจัย/ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 38 แหง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน พะเยา และลําพูน ประชากรที่ไดรับประโยชน 476 กลุมบาน จํานวน 172,309 คน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบดวย หนวยงานรวมบูรณาการ
25 หนวยงาน 5 ยุทธศาสตร 15 แผนงาน งบประมาณรวม 5,847,997,673 บาท รายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตร
การพัฒนาการเกษตรภายใตระบบอาหาร
ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ
รวม

หนวยงาน* แผนงาน โครงการหลัก กิจกรรม รวม (ลานบาท)
11

3

13

97

834.20

10

5

12

49

293.04

10

3

10

48

936.40

11
12

1
3
15

5
9
49

14
33
241

3,450.65
333.68
5,847.99

หมายเหตุ: * บางหนวยงานดําเนินงานหลายยุทธศาสตร
• แผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป
กรอบแนวคิดการพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1) พัฒนาบนฐานความรูของโครงการหลวง งานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ใหสมดุลทุกมิติและยั่งยืน รวมทั้งการสรางนวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่นบนพื้นที่สูง
2) การสํารวจและการใชประโยชนทดี่ นิ เพือ่ ใหเกิดการใชทดี่ นิ ตามความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ งั้ พืน้ ทีก่ ารเกษตร
และพื้นที่ปา
3) การปลูกปาในที่ที่ควรเปนปา เพื่อใหการใชที่ดินสวนที่เหมาะแกการเกษตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ลาดชัน
ตองทําขั้นบันได ทางระบายนํ้า ปลูกหญาแฝก รวมทั้งมีการชลประทานและการคมนาคม สวนพื้นที่ควรเปนพื้นที่
ปาใหมีการฟนฟูสภาพปาในรูปแบบตางๆ
4) การจัดการผลผลิตและการตลาด โดยเนนการจัดการผลผลิตภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และ
ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อจําหนายยังตลาดโครงการหลวง ตลาดชุมชน และตลาดทั่วไป
วัตถุประสงคแผนแมบท
1) เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีเปาหมายและแนวทาง
เดียวกันระหวางหนวยงานรวมบูรณาการ
2) เพือ่ บูรณาการกิจกรรมและงบประมาณในการพัฒนาชุมชนของหนวยงานรัฐทัง้ ในระดับกรมและในระดับ
จังหวัด ใหสอดคลองกับกิจกรรมขององคกรทองถิ่นและเอกชนในพื้นที่ไมใหเกิดความซํ้าซอน3) เพื่อใชเปนกรอบ
การขอตั้งงบประมาณ และกรอบตัวชี้วัดในการกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับใหบรรลุตามเปา
หมายที่ตั้งไว
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พื้นที่การดําเนินงาน
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 29 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด 24 อําเภอ
หมูบานที่ดําเนินการทั้งสิ้น จํานวน 336 กลุมบาน ประชากร 37,867 ครัวเรือน 136,499 คน สวนใหญ
เปนชนเผา เชน มง กะเหรี่ยง มูเซอ ฯลฯ
นอกจากนีโ้ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ยังมีรปู แบบการดําเนินงานลักษณะหมูบ า นเยีย่ มเยียน
ซึ่งชุมชนเสนอขอความชวยเหลือหรือสถาบันมีเปาหมายเขาดําเนินงานพัฒนา โดยมีเจาหนาที่เขาไปปฏิบัติงาน
รวมกับชุมชนเปนครั้งคราว ในบางกิจกรรมที่ชุมชนตองการ จํานวน 40 พื้นที่ 60 กลุมบาน ในพื้นที่ 26 อําเภอ
10 จังหวัด
เปาหมายและตัวชี้วัด
1) ชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง รอยละ 50 มีความมั่นคงดานอาหารหรือมีรายไดที่พอเพียง
ตอการดํารงชีวิตสูงกวาเสนความยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับแผนแมบท ระยะที่ 2
2) พืชทุกชนิดที่สงจําหนายผานโครงการหลวงไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3) ชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชน นําไปปฏิบัติและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน อยางนอยรอยละ 30
ของแผนชุมชน
4) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 29 แหง ไดรับการฟนฟูปาตนนํ้า ความอุดมสมบูรณ
ของดิน และการพัฒนาระบบอนุรักษดินและนํ้า
ยุทธศาสตรและแผนงาน
แผนแมบทโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบดวย หนวยงาน
รวมบูรณาการ 20 หนวยงาน 5 ยุทธศาสตร 24 แผนงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,090.24 ลานบาท รายละเอียด
ดังนี้
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาอาชีพบนฐานความรู
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาดานการตลาด
3. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวม

หนวยงาน*
7

แผนงาน
4

โครงการหลัก
24

กิจกรรม
59

8

7

23

46

5
6
8

5
4
4
24

34
10
19
110

52
11
32
200

หมายเหตุ: * บางหนวยงานดําเนินงานหลายยุทธศาสตร
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453.09
144.70
766.95
1,262.26
463.21
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1.2.2 โครงการจัดทํายุทธศาสตรสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
พืน้ ทีส่ งู ไดผา นกระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกของสถาบัน ไดแก คณะกรรมการ
สถาบัน ผูบ ริหารและเจาหนาทีข่ องสถาบัน รวมทัง้ ผูแ ทน
ชุมชนและหนวยงานภายนอกรวมกันระดมความคิด
ทั้งประเด็นสถานการณในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนกําหนดทิศทางและรายละเอียดตางๆ ของ
แผนรวมกัน มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นและ
สัมมนา จํานวน 14 ครั้ง ผูเขารวม 290 คน รายละเอียด
ดังนี้
วิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของสถาบัน
โดยการประชุ ม ทบทวนและวิ เ คราะห ศั ก ยภาพการ
ดําเนินงานของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน) รวมกับคณะทํางานและทีป่ รึกษา จํานวน 2 ครัง้
และประชุมกลุม ยอยรวมกับชุมชนเปาหมายเพือ่ วิเคราะห
ผลการดําเนินงานในชุมชนทีผ่ า นมา และวิเคราะหประเด็น
ปญหาและความตองการของ 4 ลุมนํ้า จํานวน 4 ครั้ง
ผูเขารวม 170 คน
การกําหนดทิศทาง เปาหมายของแผนยุทธศาสตร
โดยประชุมรวมกับคณะผูบ ริหารกําหนดทิศทาง เปาหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 1 ครัง้ และนําเสนอ (ราง)
กรอบยุทธศาสตรตอ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นฯ และ
คณะกรรมการสถาบันเพื่อใหความเห็นชอบ
การจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของแผนยุ ท ธศาสตร
ประชุ ม ร ว มกั บ สํ า นั ก ต า งๆ เพื่ อ กํ า หนดเป า หมาย
กลยุทธดาํ เนินงาน แผนงานและโครงการสําคัญ 4 ครั้ง

และประชุมรวมกับเจาหนาที่เพื่อทบทวนเปาหมายและ
ตัวชี้วัด และกําหนดกิจกรรมหลัก 1 ครั้ง
การยกรางยุทธศาสตรสถาบันจัดประชุมรวมกับ
ภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงขอคิดเห็น และปรับปรุง
รางยุทธศาสตรสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ผูเขารวม 120 คน และนําเสนอราง
ยุทธศาสตรฯ ตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และ
คณะกรรมการสถาบั น เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ โดย
คณะกรรมการสถาบั น ให ค วามเห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร
สถาบัน เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2559 และชีแ้ จงยุทธศาสตร
และจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร 5 ป เพือ่ สรางความเขาใจและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตรสถาบัน มีวสิ ยั ทัศนเปนองคกรทีม่ งุ มัน่
การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน และมีพนั ธกิจเพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศน
5 พั น ธกิ จ มี เ ป า ประสงค ใ นการดํ า เนิ น งาน ได แ ก
(1) ชุมชนเปาหมายมีความมั่นคงทางดานอาหารและ
รายได ที่ พ อเพี ย งต อ การดํ า รงชี วิ ต ตามแนวทาง
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โครงการหลวง และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (2) ชุมชน
เปาหมายบนพื้นที่สูงมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได แ ละสามารถบริ ห ารจั ด การได อ ย า งยั่ ง ยื น
โดยกระบวนการมีสวนรวม และการเรียนรูจากการ
สนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง (3) ลดการบุกรุกพื้นที่ปา และการฟนฟู

ประชุมชี้แจงยุทธศาสตรสถาบัน
และจัดทําแผนปฏิบัติการ 5 ป

การประชุมวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาและ
แนวทางการดําเนินงานกลุมรวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

การประชุมกําหนดกรอบยุทธศาสตรรวมกับผูบริหาร

ประชุมยกรางยุทธศาสตรสถาบันรวมกับภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
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อนุรักษและจัดการอยางยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนและทุกภาคสวน (4) การบริหารจัดการ
ของสถาบันมีประสิทธิภาพ และดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล (5) อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
พระราชกรณียกิจ และแหลงทองเทีย่ วดานการเกษตร และ
ความหลากหลายของพรรณไมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรการวิจัย
2) ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวง
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอุทยานหลวง
ราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู
4) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร
1.2.3 โครงการประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ฯ ใน
ดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร
ตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง บทบาท ภารกิจ และผลการ
ปฏิบัติงานในชวงระยะเวลา 3 ป งบประมาณ (พ.ศ.
2556-2558) ดํ า เนิ น การโดยคณะผู  วิ จั ย ได ดํ า เนิ น
การประเมินครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ดังนี้
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มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในชวงระยะเวลา 3 ป
งบประมาณ (พ.ศ. 2556-2558) คณะผูวิจัยสรุปผลการ
ปฏิบัติงานจากกระบวนการ CIPP (Context Process
Process Product) และตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน ดังนี้
1) การประเมินปจจัยนําเขา ปจจัยนําเขาของ
การดําเนินงานในภาพรวมทุกดานของสถาบันฯ ไดแก
ดานองคความรู ดานผูถายทอดองคความรู ดานสื่อ
การสอนและวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายทอดความรู
ผลการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 อยูใน
“ระดับมาก” มีคาเฉลี่ย 3.84 โดยงานดานการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู มีคา เฉลีย่ สูงสุด คือ 4.10 รองลงมาคือ ดานการวิจยั
คาเฉลี่ย 4.09 และอุทยานหลวงราชพฤกษมีคาเฉลี่ย
ปานกลาง คือ 3.32
2) การวิเคราะหกระบวนการ พบวา สถาบันฯ
มีการดําเนินงานตามพันธกิจ วัตถุประสงคการจัดตั้ง
มียุทธศาสตรและมีแผนปฏิบัติงานอยางชัดเจนทําให
การดําเนินโครงการและกิจกรรมบรรลุตามเปาหมาย
โดยมี ก ระบวนการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งสํ า นั ก วิ จั ย
สํานักพัฒนาและอุทยานหลวงราชพฤกษ โดยมีสํานัก
ยุทธศาสตรและแผน และสํานักอํานวยการเปนหนวยงาน
สนับสนุนใหการปฏิบตั งิ านของสถาบันเปนไปดวยความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบวา สถาบัน

มีคณะที่ปรึกษาพิเศษ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) และคณะอนุกรรมการฝายตางๆ อาทิ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นนโยบาย คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ คณะอนุกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการ
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนกลไกทีส่ าํ คัญ ในการกําหนด
นโยบายและขับเคลื่อนงานใหบรรลุภารกิจเปนตน
3) การวิ เ คราะห ผ ลผลิ ต ในการดํ า เนิ น งาน
การประเมินความสําเร็จของผลผลิตของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) พบวา ความสําเร็จ
ของผลการปฏิบัติงานในภาพรวมทุกดานของสถาบันฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 อยูใน “ระดับมาก”
โดยมีคาเฉลี่ย 3.87
มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
สถาบันสามารถประหยัดงบประมาณ โดยมีสดั สวน
คาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนงบประมาณลดลง
เฉลี่ย 3 ป (พ.ศ. 2556-2558) คาใชจายจริง รวมจํานวน
1,355,292,783 บาท และคาใชจา ยตามแผนงบประมาณ
รวมจํานวน 1,461,199,300 บาท สัดสวนคาใชจายจริง
ลดลงจากแผน คิดเปนรอยละ 92.75 และมีผลการปฏิบตั ิ
งบบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผน จึงสรุปไดวา
สถาบันมีการดําเนินงานในมิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน ทุกตัวบงชี้ในทุกปงบประมาณ และจาก
การศึกษาพบวา สถาบันมีการดําเนินงานอยูใน “ระดับ
มากที่สุด” สําหรับวัตถุประสงคการจัดตั้งขอที่ 3 ขอ 4
ขอ 7 และขอ 8 และการดําเนินงานอยูใน “ระดับมาก”
สําหรับวัตถุประสงคขอที่ 1 ขอที่ 2 ขอที่ 5 และขอที่ 6
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มิติที่ 3 ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนา
องคการ
การประเมินดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนา
องคการ ตามวัตถุประสงคของการจัดตัง้ สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในชวงระยะเวลา 3 ป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ครั้งนี้ การประเมินดาน
การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคการจําแนกเปน
2 สวน คือ (1) การดําเนินงานตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
และ (2) การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการเสริมสราง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลการประเมินการดําเนินงานตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ของ
สถาบันฯ พบวา ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาดานการกํากับ
ดูแลกิจการ คะแนนไดระดับ 5 ซึ่งแสดงวาสถาบัน
ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ อยูใน “ระดับ
มากที่สุด”

สํ า หรั บ การประเมิ น การดํ า เนิ น งานตาม
ยุ ท ธศาสตร ก ารเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการ พบวาปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ
(1) การมีระบบการบริหารจัดการของสถาบันทีช่ ดั เจน (2)
การมี ส  ว นร ว มของคณะกรรมการในการกําหนดแผน
ทิศทางกลยุทธนโยบายของสถาบัน (3) มีการรายงานผล
ทีช่ ดั เจน เชน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง
ดานการเงิน มีการรายงานผลกระทบในการดําเนิน
โครงการตอประชาชน ตอสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และดานอื่นๆ (4) การพัฒนาความรูความสามารถของ
คณะกรรมการสถาบันอยางสมํ่าเสมอ (5) การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีรูปแบบและชัดเจน อยางไรก็ตาม
การดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ควรสรางความเขาใจและการรับรูกับบุคลากรทุกระดับ
เพือ่ ใหเกิดการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตัง้

ภาพบรรยากาศเพื่อสรุปผลการประเมินใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบ และรับฟงความคิดเห็น
ในวันศุกรที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หองพิณทอง โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว

1.2.4 โครงการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู  รั บ บริ ก ารและความเชื่ อ มั่ น ต อ การดํ า เนิ น งานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และสํารวจ
ความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาทีข่ องสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ไดดําเนินการโดยสํารวจความคิดเห็นจากผูรับบริการกลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 1,163 ราย จากหนวย
บริการฯ 33 แหง ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของ (1) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง (2) โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
(3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน และ (4) โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแม
ของแผนดิน ประกอบดวย เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู และเจาหนาทีป่ ระจําศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง รวมจํานวน 644 ราย
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และผูร บั บริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ประกอบดวย ประชาชนและผูส นใจทัว่ ไปทีเ่ ขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
และผูเ ขารวมกิจกรรมการเรียนรูข องอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมจํานวน 519 ราย สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของสถาบันไดดังนี้
1) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของเกษตรกรบนพื้นที่สูงและเจาหนาที่ประจําศูนยฯ
ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ ของเกษตรกรในภาพรวมและเจาหนาที่ประจําศูนยฯ พบวา มีความพึงพอใจ
ในระดับ “พอใจมาก” ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.676 คิดเปนรอยละ 93.52 (ตาราง 1)
ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของ สวพส. จําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ
พื้นที่โครงการ
1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
- เจาหนาที่ประจําศูนยฯ
- เกษตรกร
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
3. โครงการขยายผลฯ (ฝน)
4. โครงการรักษนํ้าฯ
คาเฉลี่ย
รอยละ (%)
การแปลผล

n

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ
ในแตละประเด็นการใหบริการ
กระบวนการ เจาหนาที่ ความสะดวก คะแนนเฉลี่ย

%

การแปลผล

10

4.725

4.800

4.600

4.708

94.16 พอใจมาก

212

4.747

4.823

4.675

4.749

94.98 พอใจมาก

276

4.409

4.454

4.410

4.454

89.08 พอใจมาก

100
46

4.779
4.641
4.660
93.20
พอใจมาก

4.818
4.794
4.738
94.76
พอใจมาก

4.734
4.649
4.614
92.28
พอใจมาก

4.777
4.694
4.676
93.52
พอใจมาก

95.54 พอใจมาก
93.88 พอใจมาก
93.52 พอใจมาก

2) ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ จากผูร บั บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจ
ในระดับ “พอใจมาก” ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.406 คิดเปนรอยละ 88.12 (ตาราง 2)
ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ
กลุมผูรับบริการ
1. ผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
2. ประชาชนและผูสนใจ
คาเฉลี่ย
รอยละ (%)
การแปลผล

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ
ในแตละประเด็นการใหบริการ
% การแปลผล
กระบวนการ เจาหนาที่ ความสะดวก คะแนนเฉลี่ย
119
4.384
4.532
4.409
4.441
88.82 พอใจมาก
400
4.273
4.279
4.557
4.370
86.14 พอใจมาก
4.329
4.406
4.483
4.406
88.12 พอใจมาก
86.58
88.12
89.66
88.12
พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก

n
(519)
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

3) ผลการสํารวจความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาทีข่ องสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน)
ผลการสํารวจความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาทีข่ องสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรบนพื้นที่สูง ที่เขารวมกิจกรรมและเจาหนาที่
ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 644 ราย พบวามีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานฯ ในระดับ “มากที่สุด”
ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.548 คิดเปนรอยละ 90.96 (ตาราง 3)
ตาราง 3 ระดับความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของ สวพส. จําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน

พื้นที่โครงการ

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
- เจาหนาที่ประจําศูนยฯ
- เกษตรกร
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
3. โครงการขยายผลฯ (ฝน)
4. โครงการรักษนํ้าฯ
คาเฉลี่ย
รอยละ (%)
การแปลผล

n
(644)

คะแนนเฉลี่ยของระดับความเชื่อมั่นฯ
ในแตละประเด็นการใหบริการ
การปองกัน
ธรรมาภิบาล
การทุจริตและ
คะแนนเฉลี่ย
ประพฤติมิชอบ
4.656

4.433

4.770

276
100
46

10
212

การแปลผล

4.587

4.544
4.691

90.88 มากที่สุด
93.82 มากทีส่ ุด

4.425

4.284

4.366

87.32 มากที่สุด

4.743
4.496
4.618
92.36
มากที่สุด

4.567
4.130
4.393
87.86
มากที่สุด

4.690
4.449
4.548
90.96
มากที่สุด

93.80 มากที่สุด
88.98 มากทีส่ ุด
90.96 มากทีส่ ุด

1.2.5 โครงการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล
เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดองคความรูในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
การพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการ
ถายทอดองคความรู เพือ่ จัดทําระบบฐานขอมูลเกษตรกร
ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
รวบรวมขอมูลเกษตรกรทีไ่ ดรบั การสงเสริมและสนับสนุน
ดานการพัฒนาอาชีพ การสรางความเขมแข็งของชุมชน
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ซึง่ ไดทบทวนขอมูลเกษตรกรของทัง้ หนวยงานภายนอก
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%

และของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อออกแบบ
ระบบ และทดสอบการใชงานระบบรวมกับเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญในระบบฐานขอมูลดังนี้
สวนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของเกษตรกร ได แ ก
เลขทีบ่ ตั รประชาชน ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท ขอมูลการศึกษา
อาชีพ รายได และรายจาย การถือครองที่ดินซึ่งมีการ
เชื่อมโยงกับการสํารวจขอมูลที่ดินรายแปลง ศักยภาพ
บทบาทหนาที่ในชุมชน สถานการณเปนสมาชิกกลุม
และการมีสวนรวมกับหนวยงานอื่น
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สวนที่ 2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของเกษตรกร
ไดแก ขอมูลการเขารวมการอบรม การศึกษาดูงาน และ
มีการบันทึกขอมูลหลังจากไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรโดยระบุการนําองคความรูไปใชประโยชน
สวนที่ 3 การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ แก
เกษตรกร
สวนที่ 4 การมีสว นรวมของเกษตรกรในกิจกรรม
ตางๆ ในชุมชน ไดแก การจัดทําแผนชุมชน กิจกรรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สวนที่ 5 การสงเสริมการผลิตพืชเพื่อสงตลาด
ไดแก ขอมูลพืชที่สงเสริม ตลาดจําหนายผลผลิต
โดยระบบดังกลาวสามารถนํามาใชประโยชน
และเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานได
ดังนี้
• รายงานจํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนา
และการถายทอดองคความรูต ามแนวทางโครงการหลวง
ทีม่ กี ารนับซํา้ และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตัวอยาง
ในดานตางๆ
• เจาหนาทีส่ ว นกลางสามารถคัดเลือกเกษตรกร
เพื่อเขารวมการอบรม การศึกษาดูงาน ที่ตรงกับกลุม
เปาหมายเพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชี พ และเป น การลดขั้ น ตอนใน

การดําเนินงานของเจาหนาที่ในการคัดเลือกเกษตรกร
เพื่อรับการถายทอดองคความรู และติดตามการนํา
องคความรูไปใชประโยชนของเกษตรกรหลังจากไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
• การบั น ทึ ก ข อ มู ล การสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
อาชีพของเกษตรกรแตละราย สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหความคุมคาในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรแต ล ะราย และเป น แนวทางวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป
• สถาบันมีขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่ไดรับ
การถายทอดความรูจากสถาบันจํานวน 40 พื้นที่ โดย
สามารถเชือ่ มโยงกับแผนการใชประโยชนทดี่ นิ รายแปลง
ซึ่งระบุถึงตําแหนงพิกัดแปลง เกษตรกรผูนํา จํานวน
การไดรับการถายทอดความรู
• ระบบฐานขอมูลเกษตรกรสามารถสรุปการ
ถ า ยทอดองค ค วามรู  ใ ห แ ก เ กษตรกรในแต ล ะราย
ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปาหมายการกระจายความ
ชวยเหลือใหเกษตรกรในขอบเขตพื้นที่ดําเนินงานได
อยางทั่วถึง
• เปนเครื่องมือในการวิเคราะห และประมวล
ผลในการตัดสินใจของผูบ ริหารดานการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรเพื่อยกระดับเกษตรกรในแตละราย
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2

แผนงานพัฒนาบุคลากร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันไดดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยจัดฝกอบรมตามระบบสมรรถนะและ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จํานวน 61 หลักสูตร 78 ครั้ง มีบุคลากรเขารวม 3,947 คน ซึ่งผลการ
ประเมินพบวา เจาหนาที่สามารถนําความรู หลักการ วิธีการ และประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนาบุคลากรไปใช
ในการปฏิบัติงานไดรอยละ 85.56 เจาหนาที่มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ การทีส่ ถาบันมีแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสอดคลองกับเปาประสงคและแนวทาง
การพัฒนาตามยุทธศาสตรสถาบัน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) มีกรอบการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
หลักสูตร

จํานวน (ครั้ง)

จํานวน (คน)

8 หลักสูตร/10 ครั้ง/573 คน

573

2. หลักสูตรตาม Managerial Competency

3 หลักสูตร/6 ครั้ง

46

3. หลักสูตรตาม Functional Competency

40 หลักสูตร/47 ครั้ง

1,404

7 หลักสูตร 9 ครั้ง

1,511

1 แผน/3 หลักสูตร/6 ครั้ง

413

1 แผน/61 หลักสูตร/78 ครั้ง

3,947 คน

1. หลักสูตรตาม Core Competency

4. หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
5. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560-2564) และเสนทางการฝกอบรม สวพส.
รวม

การปฐมนิเทศบุคลากร
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คําสั่งทางปกครอง
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ธรรมะในสวน

การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร
159

3

แผนงานพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศู น ย ข  อ มู ล และสารสนเทศ มี ก รอบการ
ดํ า เนิ น งานภายใต แ ผนงานพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตรที่ 4
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เนนเสริมสราง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (MIS) และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองคความรูที่เชื่อมโยงกับ
งานวิจัยและงานพัฒนา รวมทั้งสนับสนุนฐานขอมูล
เพือ่ ขยายผลองคความรูโ ครงการหลวง และเผยแพร
ขอมูลวิจยั พัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ไปสูเ ครือขายองคกรที่
เกี่ยวของและเกษตรกรเปาหมาย และกิจกรรมของ
อุทยานหลวงราชพฤกษอยางครบวงจร จึงมีการ
ดําเนินงานที่สําคัญ 4 โครงการ ดังนี้

160

3.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร

ดําเนินการปรับปรุงระบบเครือขายใหมปี ระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ 2559 โครงการ
พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานระบบคอมพิ ว เตอร แ ละ
เครือขายคอมพิวเตอร แบงกิจกรรมออกเปน 3 กิจกรรม
ประกอบดวย กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต มีการขยาย
เครือขายสารสนเทศกลางใหครอบคลุม โดยใหมีระบบ
เครือขายขอมูลเชือ่ มโยงระหวางสวนงานภายในหนวยงาน
รวมไปถึงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัย รวดเร็ว ใหแกทกุ สวนงาน
และใหบริการผูใ ชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ ง
กิจกรรมที่ 2 การจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวง
มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหม จํานวน 25 ชุด และ
คอมพิวเตอรแบบพกพา จํานวน 4 ชุด คือความเขม
ของแสง ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นในดิน และขอมูล
อุ ณ หภู มิ และกิ จ กรรมที่ 3 การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ
ตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ โดยติดตั้งและปรับปรุง
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สําหรับบันทึกสภาพอากาศ
เพื่อใหนักวิชาการเกษตรและนักวิจัยมีขอมูลดานสภาพ
อากาศมาใชในการวางแผน วิจัย และทดสอบทางการ
เกษตรตางๆ ทีด่ าํ เนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง 28 แห ง หลั ก การทํ า งานเป น
การติดตั้งเครื่องวัด 4 ชนิด แลวเก็บขอมูลทุก 5 นาที
เพื่อสงมาเก็บในฐานขอมูลที่สถาบันโดยแสดงผลผาน
เว็บของสถาบัน เพือ่ ใหผสู นใจไดใชขอ มูล ขอมูลทัง้ หมด
ทีจ่ ดั เก็บแลวสงมาประมวลผลและบันทึกขอมูลลงการด
Micro SD Card ในเสาที่ติดตั้งแผงวงจรแลวจะสงขอมูล
ผานชุดสือ่ สารทีต่ ดิ ตัง้ ในอาคารสํานักงานสนาม จากนัน้
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การปรับเปลี่ยนเครือขายอินเทอรเน็ตจากผาน IP Star
เปน เครือขายมือถือ (3G/4G) จํานวน 10 พื้นที่

จึ ง ส ง ข อ มู ล ผ า นเครื อ ข า ยดาวเที ย ม IP Star หรื อ
ผานเครือขายมือถือ

3.2 โครงการการพัฒนาระบบจัดการความรู
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

ดําเนินการเพือ่ พัฒนาระบบฐานขอมูลองคความรู
ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของสถาบัน สําหรับเผยแพรและบริการ
ขอมูลแกประชาชนและเกษตรกรทีส่ นใจในปงบประมาณ
2559 โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู  เ พื่ อ
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไดดาํ เนินงานเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร
การบริหารและพัฒนาองคกร เพื่อใหเกิดสังคมแหง
การเรียนรู โดยการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนา
ระบบจัดการความรูเ พือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบงกิจกรรม
ออกเปน 4 กิจกรรม ประกอบดวย กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
และปรับปรุงองคความรูเ พือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เผยแพร
และสนับสนุนการนําองคความรูไ ปใชประโยชน โดยพัฒนา
ปรับปรุงองคความรูนําเสนอผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปแบบเว็บไซตและแอปพลิเคชัน เพื่อใหสะดวก
ง า ยต อ การเรี ย นรู  กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาสื่ อ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบออนไลน นําเสนอเปน
E-Book จํานวน 10 เรื่อง และวารสารเผยแพรความรู
จํานวน 2 เรื่อง กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและสงเสริม
กิจกรรมดานการจัดการความรู เพือ่ พัฒนาความรูค วาม
สามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และการบูรณาการ
สร า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ส  ง เสริ ม ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น

เรียนรูรวมกัน 10 ครั้ง และกิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ปรับปรุงระบบ เว็บไซต แอปพลิเคชัน เพื่อการเผยแพร
องคความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการของการเรียนรู
ผานแอปพลิเคชันโรคทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ การ
พยากรณและวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการบริ ก าร
ผานระบบบริหารจัดการเพือ่ การเผยแพรและประชาสัมพันธ
อุทยานหลวงราชพฤกษ และสงเสริมการเรียนรูของ
เจาหนาที่ผานระบบบริหารจัดการหองสมุด สวพส.

ภาพกิจกรรมผานเว็บไซต H-KM
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รายงานประจําป 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

กิจกรรมสรางชุมชนนักปฏิบัติ

3.3 โครงการจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินรายแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ในปงบประมาณ 2559 โครงการจัดทําฐานขอมูล
การใชประโยชนที่ดินรายแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อวิเคราะหขอมูลการ
ใช ป ระโยชน ที่ ดิ น รายแปลงและสารสนเทศสํ า หรั บ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านพัฒนาพืน้ ทีส่ งู มีพนื้ ทีเ่ ปาหมาย
ดําเนินงาน จํานวน 12 แหง 16 กลุมบาน และมีการ
ดําเนินงานรวมกับสํานักพัฒนาเพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงค
รวมกัน สํานักพัฒนา มีหนาที่ในการเลือกกลุมบาน
เปาหมายและสํารวจขอมูลเกษตรกรรายแปลงในพื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง พรอมบันทึก
ขอมูลจากการสํารวจในระบบฐานขอมูลที่ดินรายแปลง
(Cropland) สํ า นั ก ยุ ท ธศาสตร แ ละแผน มี ห น า ที่ ใ น
การสํารวจและนําเขาขอมูลพืน้ ทีเ่ ปาหมายและเก็บขอมูล
การแบงเขตพืน้ ทีข่ องหมูบ า น เชน ขอบเขตพืน้ ทีอ่ ยูอ าศัย
ขอบเขตพื้ น ที่ ป  า ชุ ม ชน ตํ า แหน ง กิ จ กรรมการฟ  น ฟู
162

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
ไดแก แนวกันไฟ ปาปลูก ฝายชะลอนํ้า และตําแหนง
โครงสรางพืน้ ฐาน ไดแก โรงเรียน วัด ของหมูบ า นทีไ่ มได
มีการสํารวจมากอน เปนตน รวมทั้งมีการสัมภาษณ
ผูนําชุมชนจากแบบสํารวจชุมชนเพื่อใหไดรายละเอียด
ขอมูล ไดแก ขอมูลประวัตหิ มูบ า น ขอมูลการเพาะปลูกพืช
ในหมูบาน ขอมูลดิน ปาไม และนํ้าในชุมชน เปนตน
โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหภาพรวมของกลุมบานที่มี
การสํารวจทีด่ นิ รายแปลง ไดแก วิเคราะหทางดานกายภาพ
ของหมูบ า น เศรษฐกิจและสังคม และแสดงตําแหนงทีต่ งั้
ของโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ รวมถึงการจัดทําฐาน
ขอมูลและแผนที่ เพื่อนําไปใชวางแผนการดําเนินงาน
ของสถาบัน เชน การจําแนกการใชประโยชนที่ดินและ
การถือครองที่ดินของเกษตรกร รายงานภาพรวมของ
หมูบานและรายงานขอมูลที่ดินรายแปลง สงมอบแก
สํานักพัฒนาเพื่อประยุกตใชในการวางแผนและพัฒนา
การดําเนินงานแตละดานของสถาบัน นอกจากนี้ยัง
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ
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สถาบัน จํานวน 1 ระบบ ระบบสามารถใหบริการขอมูล
ภูมิศาสตรพื้นฐานของสถาบันในลักษณะ Web Map
Service ประกอบดวย ขอมูลลักษณะทางกายภาพ ขอมูล
โครงสรางพืน้ ฐาน ขอบเขตการปกครอง กลุม ขอมูลพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ านของสถาบันฯ ขอมูลอุตนุ ยิ มวิทยาบนพืน้ ทีส่ งู
ขอมูลทีด่ นิ รายแปลง เปนตน เพือ่ ใหสามารถตอบสนอง
การใช ง านของเจ า หน า ที่ ส ถาบั น และผู  ใช ง านทั่ ว ไป
ไดหลากหลายมิติ

3.4 โครงการประยุกต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร

การทํ า งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน น ระบบ
ปฏิบัติการ Back Oﬃce เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุน ในปงบประมาณ 2559 โครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตร
ไดพฒ
ั นาและปรับปรุงระบบงาน 2 ระบบ ไดแก (1) ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ ระยะที่ 2
(ERP 2) เพื่อสนับสนุนงานดานบริหารจัดการบุคลากร
ของผู  บ ริ ห ารให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า งสู ง สุ ด และ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานดานทรัพยากร
มนุษยของสถาบันใหตอบสนองตอความตองการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
การบูรณาการรวมกับกลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ดินรายแปลง ป พ.ศ. 2559
มีพื้นที่เปาหมาย 16 กลุมบาน

สํานักอํานวยการ (2) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) เพื่ อ พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ความสามารถ
ปรั บ ปรุ ง แก ไขข อ บกพร อ งต า งๆ ของระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) เดิม ใหสามารถ
ทํ า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเป น การนํ า
เทคโนโลยีใหมมาปรับปรุงระบบงานใหสามารถปองกัน
การถู ก โจมตี ข  อ มู ล และให ร องรั บ การทํ า งานได บ น
อุปกรณเคลือ่ นทีท่ มี่ หี นาจอขนาดเล็ก เชน Smart Phone
และ Tablet โดยมีการบูรณาการรวมกับสํานักพัฒนา
สํานักวิจยั สํานักยุทธศาสตรและแผน และสํานักอํานวยการ

ภาพรวมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ ระยะที่ 2 (ERP 2)
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4

แผนงานพัฒนาเครือขายการวิจัย
และพัฒนากับนานาชาติ

มีเปาหมายเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
เกีย่ วกับผลสําเร็จของโครงการหลวง และประชาสัมพันธ
ผลผลิตคุณภาพจากโครงการหลวงใหเปนทีร่ จู กั และ
ยอมรับในตลาดตางประเทศอยางแพรหลาย พัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการกับนานาชาติ และถายทอด
องคความรูโครงการหลวงใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
และเกษตรกรประเทศภูฏานและเมียนมา พัฒนา
และเพิ่ ม พู น ประสบการณ ใ ห แ ก บุ ค ลากรของ
โครงการหลวงและสถาบัน ในการเปนที่ปรึกษาดาน
การพัฒนาทดแทนพืชเสพติด และการพัฒนาพืน้ ที่
สูงอยางยั่งยืนใหกับหนวยงานในตางประเทศและ
องคกรระหวางประเทศ และสงเสริมใหบุคลากรและ
เกษตรกรของโครงการหลวงและสถาบัน ไดมโี อกาส
พั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ความรู  แ ละประสบการณ ใ ห
กวางขวางและหลากหลายมากขึ้น โดยการศึกษา
ดูงานและฝกอบรมดานการเกษตรสาขาตางๆ ใน
ตางประเทศ รวมทัง้ เพือ่ เปนการเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1 งานเผยแพรผลสําเร็จของโครงการ
หลวงในตางประเทศ

สถาบันรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงเขารวมงาน
เทศกาลไทย 2016 ณ นครเซีย่ งไฮ ประเทศจีน และจัดงาน
Royal Project Exhibition 2016 ณ หาง FairPrice
Supermarkets ประเทศสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผลสําเร็จของ
โครงการหลวงในการพัฒนาทดแทนพืชเสพติดและการ
พั ฒ นาการเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ตลอดจน
เปนชองทางในการขยายโอกาสทางการตลาดใหแก
สินคาของโครงการหลวงในระดับนานาชาติ และสราง
ความเชือ่ มัน่ ใหแกผบู ริโภคทัง้ ในดานความปลอดภัยและ
คุณภาพของสินคาโครงการหลวง รวมไปถึงการเผยแพร
แหล ง ท อ งเที่ ย วโครงการหลวงให เ ป น ที่ รู  จั ก ในหมู 
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศในฐานะแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผาบนพื้นที่สูงของ
ประเทศไทย และแหลงพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติ
บนพื้นที่สูงที่สวยงามของประเทศไทย

การจัดงานเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวงในตางประเทศ ในงานเทศกาลไทย 2016 ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน
และงาน Royal Project Exhibition 2016 ประเทศสิงคโปร
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พิธีลงนามบันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการไทย-ภูฏาน ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง
กับกระทรวงเกษตรและปาไมภูฏาน

4.2 โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ภูฏาน

สถาบั น ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงให ก าร
สนับสนุนตามแผนความรวมมือระยะ 5 ป กับ Royal
Project of Bhutan (พ.ศ. 2558-2562) ประกอบดวย
5 โครงการ ไดแก การปลูกผัก ผลไม ไมตดั ดอก การประมง
และการอนุรักษดินและนํ้า รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและพักผอนหยอนใจ และการ
พัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนา จํานวน 2 แหง ตลอดจน
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ

4.3 โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-เมียนมา

สถาบันรวมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง และ UNODC
เมียนมา ใหการสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกทดแทน
การปลูกฝน และโครงการ Alternative Development ของ
UNODC เพื่ อ ถ า ยทอดความรู  และฝ ก อบรมด า น
การเกษตรใหกับเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่ชุมชน
รัฐฉาน ภายใตโครงการดังกลาว จํานวน 2 หมูบ า น ไดแก
หมูบาน Ho Heayt และ หมูบาน Pan Lem รวมถึงการ
สนับสนุนพันธุพืชผัก ไมผล และไมโตเร็วชนิดตางๆ

นักวิชาการมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันไดเดินทาง
ไปใหคําปรึกษากลุมเกษตรกรและเจาหนาที่ UNODC
ประจําเมียนมา

4.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การพัฒนากับนานาชาติ

4.1 สถาบันสนับสนุนการเผยแพรผลสําเร็จของ
การดําเนินงานดานการพัฒนาทางเลือกเพือ่ ทดแทนการ
ปลู ก พื ช เสพติ ด ของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงในระดั บ
นานาชาติ โดยเขารวมการประชุมของ UNODC จํานวน
3 ครั้ง ไดแก การประชุม ICAD2 การประชุม CND59
และการประชุม UNGASS 2016
4.2 สถาบันสนับสนุนการพัฒนาผูนําเยาวชน
เกษตรไทยในพื้นที่ดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบั น ผ า นการเข า ร ว มโครงการฝ ก งานผู  นํ า
เยาวชนเกษตรไทย ณ ประเทศญี่ปุน โดยมีเยาวชนผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 2 คน
4.3 สถาบั น สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู 
ประสบการณดา นการวิจยั และพัฒนาของมูลนิธโิ ครงการ
หลวงและสถาบันกับองคกรตางประเทศ รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรผานการฝกอบรมและการศึกษาดูงานในตาง
ประเทศ 11 ครั้ง ไดแก การเขารวมงาน Expo Milano
2015 ณ ประเทศอิตาลี การศึกษาดูงานดานไมดอกเมือง
หนาว ณ ประเทศฝรัง่ เศส การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี
การเกษตรของ TaiwanICDF ณ ประเทศไตหวัน การเชิญ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ผูเ ชีย่ วชาญดานการผลิตพืชผักปลอดภัยทัง้ ระบบจากประเทศออสเตรเลียมาใหคาํ แนะนําในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและ
สถาบัน การศึกษาดูงานดานการผลิตผักอินทรียและเมล็ดพันธุผัก ณ ประเทศจีน การศึกษาดูงานดานการผลิต
การเกษตรในระบบปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ ณ ประเทศออสเตรเลีย การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการเกษตร
ณ ประเทศจีน การแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการพัฒนาการแปรรูปและการตลาดกาแฟอาราบิกา ณ ประเทศ
เวียดนาม การศึกษาดูงานการผลิตผัก ณ ประเทศมาเลเซีย การศึกษาดูงานตลาดผักและการจัดการสวน Garden
by the Bay ณ ประเทศสิงคโปร และการศึกษาดูงานดานสหกรณการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุน

คณะเจาหนาที่สถาบันศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตร
ของ TaiwanICDF ณ ประเทศไตหวัน
รวมกับคณะหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวง

ดร.สุรชาติ วุฒาพาณิชย ผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ออสเตรเลีย มาใหคําแนะนําดานการผลิตพืชผักปลอดภัย
ทั้งระบบแกเจาหนาที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบัน
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เกษตรกร ผูนํา และเจาหนาที่มูลนิธิโครงการหลวง
และสถาบัน ศึกษาดูงานการผลิตการเกษตร
ในระบบปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ
ณ ประเทศออสเตรเลีย

การแลกเปลี่ยนความรวมมือดานการพัฒนาการแปรรูป
และการตลาดกาแฟอาราบิกา ณ ประเทศเวียดนาม
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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5
6
7
8
9

10
11
12
13

2559

(หนวย: บาท)
2558

273,416,573.12
5,199,900.62
130,000,000.00
475,353.11
465,929.33
1,235,267.74
410,793,023.92

108,205,565.37
4,071,943.79
62,000,000.00
475,353.11
453,196.07
1,053,057.94
176,259,116.28

658,983,456.87
269,212,079.54
1,795,328.42
929,990,864.83
1,340,783,888.75

140,000,000.00
696,149,552.07
284,586,656.39
2,227,134.44
1,122,963,342.90
1,299,222,459.18
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

2559

(หนวย: บาท)
2558

14
15
16

45,499,250.30
18,095,866.10
645,782.33
64,240,898.73

20,762,250.11
17,450,504.71
420,289.91
38,633,044.73

17

8,475,181.32
8,475,181.32
72,716,080.05
1,268,067,808.70

8,935,213.95
8,935,213.95
47,568,258.68
1,251,654,200.50

1,021,951,779.90
246,116,028.80
1,268,067,808.70

1,021,951,779.90
229,702,420.60
1,251,654,200.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

2559

(หนวย: บาท)
2558

566,650,300.00
34,095,993.51
28,355,190.56
10,132,320.31
639,233,804.38

537,302,700.00
33,208,524.53
34,102,562.93
11,141,542.03
615,755,329.49

86,548,534.11
7,200.00
303,592,754.81
122,502,362.71
13,387,755.71
96,123,395.21
894,015.46
623,056,018.01
16,177,786.37
16,177,786.37

79,328,830.47
492,000.00
276,943,888.99
141,559,098.83
14,158,515.00
92,839,901.92
3,075,814.39
608,398,049.60
7,357,279.89
7,357,279.89
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หนวย: บาท)
รายไดสูง/ องคประกอบอื่น
(ตํ่า) กวา
ของสินทรัพย
คาใชจายสะสม สุทธิ/สวนทุน

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - ตามทีร่ ายงานไวเดิม

รวม
สินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

1,021,951,779.90 222,265,472.02

-

1,244,217,251.92

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน

-

79,668.69

-

79,668.69

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-

-

-

-

1,021,951,779.90 222,345,140.71

-

1,244,296,920.61

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด

-

-

-

-

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด

-

7,357,279.89

-

7,357,279.89

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

1,021,951,779.90 229,702,420.60

-

1,251,654,200.50

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2558

(หนวย: บาท)
รายได
องคประกอบอื่น
สูง/(ตํ่า) กวา ของสินทรัพย
คาใชจายสะสม สุทธิ/สวนทุน

ทุน

รวม
สินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,021,951,779.90 229,702,420.60

-

1,251,654,200.50

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน

-

235,821.83

-

235,821.83

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

-

-

-

-

1,021,951,779.90 229,938,242.43

-

1,251,890,022.33

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด

-

-

-

-

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด

-

16,177,786.37

-

16,177,786.37

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1,021,951,779.90 246,116,028.80

-

1,268,067,808.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
โดยเริม่ จากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตร
ทีส่ งู ในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2535 ตอมาไดรบั ยกฐานะเปนสํานักงานพัฒนาเกษตรทีส่ งู เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 และ
ไดรับการจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นในรูปแบบองคการมหาชน เพื่อใหมีการบริหาร
จัดการที่มีความคลองตัวและมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งขึ้น
ตอมาคณะรัฐมนตรีฯ ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของ
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง
ซึง่ เปนโครงการหลวงมาตัง้ แตป พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 โอนไปเปนของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) โดยโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0701/400 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 วงเงิน 43,948,655.00 บาท ไปตั้งจาย
ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู
(องคการมหาชน) มีทตี่ งั้ อาคารสํานักงาน เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดรบั อนุญาต
จากกรมวิชาการเกษตรใหปรับปรุงพื้นที่ ชั้นที่ 1 ปกซาย ตึกสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการเกษตรใชเปนอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ
สถาบันฯ ไดมีภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549
โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่
15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ตอมากรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพื้นที่และภารกิจ
บริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กษ 0901.13/7325 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 และพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชือ่ จากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549”
ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อ
ภาษาอังกฤษวา ”Royal Park Rajapruek”
วัตถุประสงค
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจยั รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ตลอดจน
รักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
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3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ
และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และ
การถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงาน
และสงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจาก
การศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดําเนินการใหมกี ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการ
ของสถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา
และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอืน่ ๆ ดําเนินการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษ
พันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ซึ่งถือเปนหนวยงานที่เสนอรายงาน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่ปรับปรุงใหม
ในระหวางปปจจุบัน กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม
และฉบับปรับปรุงใหม ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรือ่ ง อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน วันทีม่ ผี ลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559
ฝายบริหารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินในงวดที่นํามาถือปฏิบัติ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินสดยอย เปนเงินที่หนวยงานสํารองไวจายในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและรวดเร็วของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ แสดงไวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะ
เปลีย่ นใหเปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตัว๋ เงินทีม่ วี นั ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน
แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสําหรับลูกหนี้สวนที่คาดวา
จะไมสามารถเรียกเก็บเงินได โดยพิจารณาจากประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับจํานวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไมได
ขอมูลประวัติการชําระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้
4.3 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินฝากประจําที่หนวยงานถือไวไมเกิน 1 ป
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขาย
หรือใหบริการ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา แสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึง่ ใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือ
มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั แลวแตราคาใดจะตํา่ กวา ราคาทุน หมายถึง ตนทุนในการผลิตทัง้ หมดรวมทัง้ คาใชจา ยในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุการผลิต แสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเสื่อมสภาพ
4.5 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสนิ้ เปลืองนอกจากสินคาทีห่ นวยงานมีไวเพือ่ ใชในการดําเนินงานตามปกติ
โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาวัสดุจะตั้งขึ้นสําหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ สําหรับที่ดินราชพัสดุที่หนวยงาน
ครอบครองและใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์จะแสดงขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมี
กรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต
5,000.00 บาท ขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูใน
สถานที่และสภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ
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การใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือ
เปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานทีก่ าํ หนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมโดยกรมบัญชีกลาง
ดังนี้
อาคารสํานักงานและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต
40 ป
อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม
30 ป
สิ่งปลูกสรางถาวร
25 ป
สิ่งปลูกสรางชั่วคราว
15 ป
สวนปรับปรุงอาคารเชา ตามอายุสัญญาเชาหรือไมเกิน
10 ป
ครุภัณฑสํานักงาน
3-12 ป
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
3-5 ป
ครุภัณฑยานพาหนะ
5-15 ป
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
5-8 ป
ครุภัณฑกอสราง
3-8 ป
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง
4.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
- สินทรัพยโครงสรางพืน้ ฐาน หมายถึง สินทรัพยทหี่ นวยงานมีไวเพือ่ ใหบริการแกสาธารณะซึง่ จําเปน
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน ถนน เขือ่ น อางเก็บนํา้ ระบบเครือขายการติดตอสือ่ สาร เปนตน หนวยงานแสดง
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังนี้
ถนนพื้นคอนกรีต
20 ป
ถนนพื้นลาดยาง
10 ป
สะพานคอนกรีต
20 ป
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
6 ป
สิทธิบัตร
5 ป
4.9 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาระยะยาวเพือ่ เชาสินทรัพยโดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ไมไดโอนมาใหหนวยงานในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
รับรูเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
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4.10 รายไดรอการรับรูระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค และ
สินทรัพยรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัด
ในการใชจายเงิน ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได
รายได ร อการรั บ รู  จ ะถู ก ทยอยตั ด บั ญ ชี เ พื่ อ รั บ รู  ร ายได ต ามเกณฑ ที่ เ ป น ระบบและสมเหตุ ส มผล
ตลอดระยะเวลาที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค
4.11 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรือจํานวนที่ตอง
จายชําระ แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณ
ในอดีต ซึง่ มีความเปนไปไดคอ นขางแนทหี่ นวยงานจะตองจายชําระภาระผูกพันนัน้ ในอนาคต และสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุด
ของรายจายที่จะตองจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน
4.12 รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง โดยหนวยงานแสดง
รายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกจาก
เงินงบประมาณ
4.13 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดทหี่ นวยงานไดรบั อนุญาตใหเก็บรายไดนนั้ ไวเพือ่ ใชจา ย
ในการดําเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเมื่อหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
4.14 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูเมื่อไดรับเงินยกเวน
ในกรณีทมี่ เี งือ่ นไขเปนขอจํากัดทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามในการใชจา ยเงิน หรือไดรบั ความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพย
ที่ใหประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น
หรือเกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดยอย
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
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2559
200,000.00
273,216,573.12
273,416,573.12

(หนวย: บาท)
2558
200,000.00
108,005,565.37
108,205,565.37
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม (เงินเหลือจาย)
ลูกหนี้จากการขายหนังสือ
บัญชีพักเงินยืมในงบประมาณ
บัญชีลูกหนี้อื่น
บัญชีลูกหนี้ - กรมสรรพากร
บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2559
68,800.00
787.50
48.00
4,395,400.96
434,210.21
300,653.95
5,199,900.62

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
120,000,000.00
10,000,000.00
130,000,000.00

(หนวย: บาท)
2558
20,000,000.00
42,000,000.00
62,000,000.00

2559
61,508.79
3,392.40
410,451.92
475,353.11

(หนวย: บาท)
2558
61,508.79
3,392.40
410,451.92
475,353.11

2559
เงินฝากประจํา 7 เดือน
เงินฝากประจํา 8 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

หมายเหตุ 8 สินคาคงเหลือ
วัตถุดิบ
สินคาสําเร็จรูป
สินคาคงเหลือ
รวมสินคาคงเหลือ

(หนวย: บาท)
2558
140,940.00
47,400.00
2,385.00
88,117.44
1,970,145.03
695,783.38
1,127,172.94
4,071,943.79
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หมายเหตุ 9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา - ซื้อสินคาและบริการ
คาใชจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

2559
537,721.75
86,239.50
323,113.05
288,193.44
1,235,267.74

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว
-

(หนวย: บาท)
2558
140,000,000.00
140,000,000.00

2559
1,004,102,606.55
417,537,005.42
586,565,601.13

(หนวย: บาท)
2558
984,772,074.27
363,837,120.30
620,934,953.97

244,638,224.03
177,007,257.60
67,630,966.43
4,786,889.31
658,983,456.87

227,503,432.08
152,920,053.98
74,583,378.10
631,220.00
696,149,552.07

2559
เงินฝากประจํา 15 เดือน

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)
อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)
งานระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
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หมายเหตุ 12 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (ถนน)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

2559
426,336,280.46
157,124,200.92
269,212,079.54

(หนวย: บาท)
2558
424,307,406.86
139,720,750.47
284,586,656.39

2559
4,526,896.96
1,992,797.96
830,747.66
5,555,114.16
1,795,328.42

(หนวย: บาท)
2558
4,515,846.96
1,992,797.96
340,747.66
4,622,258.14
2,227,134.44

2559
1,270,259.00
25,621,909.01
457.94
4,723.27
2,472,393.19
3,610,300.00
12,519,207.89
45,499,250.30

(หนวย: บาท)
2558
1,490,418.60
14,969,929.21
171.73
16,025.19
11,614.75
854,686.26
809,500.00
2,609,904.37
20,762,250.11

หมายเหตุ 13 สินทรัพย ไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาณภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
หัก คาตัดจําหนายสะสม
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

หมายเหตุ 14 เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้การคา - หนวยงานของรัฐ
เจาหนี้การคา - หนวยงานภายนอก
เจาหนี้กรมสรรพากร
เจาหนี้ - รับฝากขาย
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจายอื่น - หนวยงานภาครัฐ
คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก
รวมเจาหนี้ระยะสั้น
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หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝาก
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

2559
12,253,142.48
3,916,943.61
1,645,860.01
279,920.00
18,095,866.10

(หนวย: บาท)
2558
11,777,329.74
3,742,031.37
1,702,008.60
229,135.00
17,450,504.71

2559
78,495.71
176,584.00
129,348.22
130,232.85
131,121.55
645,782.33

(หนวย: บาท)
2558
76,469.94
136,864.69
98,869.21
108,086.07
420,289.91

2559
8,475,181.32
8,475,181.32

(หนวย: บาท)
2558
8,935,213.95
8,935,213.95

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีหัก ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีหัก ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1
ภาษีหัก ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากหนวยงานเอกชน
ภาษีขาย
รายไดรับลวงหนา
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ 17 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รายไดจากการบริจาครอการรับรู
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หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน
- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
หนวยงานในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถ
ยกเลิกได ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ดังนี้

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

2559
12,421,072.00

(หนวย: บาท)
2558
16,224,193.60

- ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ
หนวยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ เปนจํานวนรวม 84,000 บาท (ป 2558 จํานวน
20,104,720.57 บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
สัญญาที่ยังไมไดรับรู
2559
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง
42,999,899.00
อุปกรณ และอื่นๆ
1,074,685.70
รวม
44,074,584.70
ภาระผูกพันขางตนเกิดจากมูลคาตามสัญญาจางกอสราง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย

(หนวย: บาท)
2558
6,304,697.00
3,256,972.10
9,561,669.10

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 หนวยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและ
บริการอื่นๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาไดดังนี้

ไมเกิน 1 ป

2559
26,905,675.25

(หนวย: บาท)
2558
19,762,898.51
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หมายเหตุ 19 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการใหบริการฝกอบรม
รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ
รายไดจากการใหเชาหองพัก
รายไดจากการใหเชาพื้นที่
รายไดคาเชารานจําหนายผลิตภัณฑอาหารวางและเครื่องดื่ม
รายไดจากรานกาแล
รายไดจากการจําหนายหนังสือ
รายไดจากการใหบริการ - หอพักเยาวชน
รายไดจากการจําหนายบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายไดจากการจําหนายพรรณไม
บัญชีรายไดจากการขายสินคา
บัญชีรายไดจากการรับฝากขายสินคา
บัญชีรายไดจากการขายของที่ระลึก
รายไดจากการจําหนายนํ้าดื่มอุทยานหลวงราชพฤกษ
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

2559
40,490.67
3,093,539.93
70,981.30
2,939,381.58
63,450.00
960,000.00
26,637.75
636,608.67
24,136,469.71
23,280.00
1,548,141.38
68,707.77
392,124.28
96,180.47
34,095,993.51

(หนวย: บาท)
2558
56,943.94
3,481,309.00
239,013.98
3,214,340.97
84,600.00
960,000.00
22,720.75
23,791,988.53
10,000.00
747,941.49
90,563.80
311,323.59
197,778.48
33,208,524.53

2559
17,885,738.27
10,469,452.29
28,355,190.56

(หนวย: บาท)
2558
21,926,095.50
12,176,467.43
34,102,562.93

หมายเหตุ 20 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
เงินชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานจาก - หนวยงานภาครัฐ (ฝน)
รายไดจากการรับบริจาค
รวมรายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค

182

Annual Report 2016
Highland Research and Development Institute (Public Organization)

หมายเหตุ 21 รายไดอื่น

รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

2559
2,697,349.60
7,248,716.65
186,254.06
10,132,320.31

(หนวย: บาท)
2558
886,418.24
9,281,046.42
974,077.37
11,141,542.03

2559
74,246,133.56
1,524,207.52
1,761,125.81
2,899,895.87
4,163,253.60
12,000.00
705,000.00
1,069,907.75
167,010.00
86,548,534.11

(หนวย: บาท)
2558
68,222,002.56
1,465,914.46
1,919,975.12
2,378,331.00
3,637,366.33
30,000.00
649,000.00
899,977.25
126,263.75
79,328,830.47

2559
7,200.00
7,200.00

(หนวย: บาท)
2558
138,000.00
354,000.00
492,000.00

หมายเหตุ 22 คาใชจายบุคลากร
เงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาครองชีพ
คาลวงเวลา
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่
คาใชจายบุคลากรอื่น
เงินเพิ่ม
คารักษาพยาบาล
คาชวยการศึกษาบุตร
รวมคาใชจายดานบุคลากร

หมายเหตุ 23 คาตอบแทน
คาตอบแทนเฉพาะงาน
คาตอบแทนอื่น
รวมคาตอบแทน
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หมายเหตุ 24 คาใชสอย
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาซอมแซม
คาจางบริการ - หนวยงานภายนอก
คาจางบริการ - หนวยงานภาครัฐ
คาจางเหมายานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
คาวิจัยและพัฒนา - หนวยงานภาครัฐ
คาวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก
คาธรรมเนียม
คารับรอง
คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
คาเบี้ยประชุม
คาที่ปรึกษา
คาเบี้ยประกันภัย
คาใชจายในการประชุม
คาประชาสัมพันธ
คาจัดพิมพ
รวมคาใชสอย

2559
36,090,374.80
36,056,380.60
7,984,585.97
145,022,172.81
1,088,315.70
6,804,380.00
34,681,990.00
1,908,100.00
579,275.73
1,593,549.28
4,550,615.60
5,612,050.00
5,482,500.00
472,385.66
10,298,992.06
3,189,388.80
2,177,697.80
303,592,754.81

(หนวย: บาท)
2558
35,320,464.68
33,936,164.96
4,069,500.66
130,449,495.08
3,265,750.00
9,086,350.00
30,629,820.00
2,233,100.00
1,918,990.40
1,189,029.68
3,180,188.43
4,591,675.00
2,455,532.00
356,928.01
9,305,750.82
3,250,931.01
1,704,218.26
276,943,888.99

2559
1,251,339.67
111,528,904.41
1,512,105.33
8,210,013.30
122,502,362.71

(หนวย: บาท)
2558
943,435.11
127,322,066.53
4,197,581.19
9,096,016.00
141,559,098.83

หมายเหตุ 25 คาวัสดุ
ตนทุนขาย
คาวัสดุ
คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ
คานํ้ามันเชื้อเพลิง
รวมคาวัสดุ

คาวัสดุ จํานวน 111,528,904.41 บาท สวนใหญเปนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุกอสราง วัสดุสํานักงาน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม ตามโครงการตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ
เปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตางๆ เพื่อบํารุงรักษา ตกแตงภูมิทัศน และเปลี่ยนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายใน
สวนอุทยานหลวงราชพฤกษ
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หมายเหตุ 26 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาโทรศัพท/โทรสาร
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลข
คานํ้าประปา
รวมคาสาธารณูปโภค

2559
10,928,986.17
169,458.39
627,720.85
296,030.00
1,365,560.30
13,387,755.71

(หนวย: บาท)
2558
11,209,554.18
184,309.74
608,318.95
268,057.23
1,888,274.90
14,158,515.00

2559
53,699,885.12
24,087,203.62
17,403,450.45
932,856.02
96,123,395.21

(หนวย: บาท)
2558
52,098,233.27
22,831,102.11
16,980,447.94
930,118.60
92,839,901.92

หมายเหตุ 27 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

หมายเหตุ 28 คาใชจายอื่น
2559
ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ
กําไรขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาตรวจสอบบัญชี-สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
คาปรับ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายอื่น

2,837.64
300,000.00
591,177.82
894,015.46

(หนวย: บาท)
2558
952,032.83
9,039.00
300,000.00
1,814,742.56
3,075,814.39
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
แผนงบประมาณ 2559
งบบุคลากร
61,026,414.00
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
566,650,300.00
งบรายจายอื่น
รวม
627,676,714.00

การกันเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

25,301,649.00
29,166,649.00
54,468,298.00

3,914,315.70
22,204,410.95
26,118,726.65

27,868,175.19
491,220,284.94
519,088,460.13

3,942,274.11
24,058,955.11
28,001,229.22

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ
แผนงบประมาณ 2558
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบสุทธิ

เบิกจาย

คงเหลือ

41,098,167.98
10,829,737.00
51,927,904.98

40,625,214.72
9,843,477.27
50,468,691.99

472,953.26
986,259.73
1,459,212.99

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการ
แผนงบประมาณ 2557
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม
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งบสุทธิ

เบิกจาย

คงเหลือ

1,267,090.00
1,267,090.00

1,267,090.00
1,267,090.00

-

การกํากับดูแลองคกร
คณะที่ปรึกษาพิเศษ
1. หมอมเจาภีศเดช รัชนี
ประธานที่ปรึกษาพิเศษ

2. ศาสตราจารย นายแพทยเกษม วัฒนชัย
ที่ปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ

3. ศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์
ที่ปรึกษาพิเศษผูทรงคุณวุฒิ

4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

นายอําพน กิตติอําพน

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

นายเกษมสันต จิณณวาโส

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยตําแหนง
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

กรรมการโดยตําแหนง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบัน

กรรมการโดยตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กรรมการโดยตําแหนง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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นายกฤษฎา บุญราช

นายสุทัศน ปลื้มปญญา

นายอัชพร จารุจินดา

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

รศ.อุณารุจ บุญประกอบ

นางสาวรุจิรา ริมผดี

กรรมการโดยตําแหนง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารหรือกฎหมาย
ซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม

กรรมการและเลขานุการผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นางสาวรุจิรา ริมผดี

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ

นางเสาวนิตย พงษประไพ

นายอินทร มาสุวรรณ

นายวิรัตน ปราบทุกข

นางสาวเพชรดา อยูสุข

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและการบริหารจัดการองคกร

ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
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ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

ผูอํานวยการสํานักวิจัย
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ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล

นายภูธาดล ธีรอธิยุต

นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง

ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน

รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
รักษาการผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการตางๆ จํานวน 6 คณะ
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
องคประกอบ

1) นายอําพน กิตติอําพน
2) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
3) นายอัชพร จารุจินดา
4) นายวรวิทย จําปรัตน
5) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
6) นายชวลิต ชูขจร
7) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
8) นายสมชาย พฤฒิกัลป
9) นายสุทัศน ปลื้มปญญา
10) นายสมโภชน ราชแพทยาคม
11) นายภูมิใจ อัตตะนันทน
12) นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา
13) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
14) ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน

อํานาจหนาที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1) ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) จัดทํานโยบาย กํากับและประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ ใหดาํ เนินงานสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
3) กําหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค
4) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใชบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
5) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
6) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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2. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
องคประกอบ

1) นายสุทัศน ปลื้มปญญา
2) รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ
3) รศ.สมพร อิศวิลานนท
4) ศ.ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
5) รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
6) ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
7) รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
8) รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
9) ดร.เมธี พยอมยงค
10) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
11) ผูอํานวยการสํานักวิจัย
12) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
13) เจาหนาที่สํานักยุทธศาสตรและแผน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่

1) เสนอแนะการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานตางๆ เกีย่ วกับงานวิจยั และพัฒนา เพือ่ ใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค
2) เสนอแนะการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตอคณะกรรมการสถาบัน
4) เชิญบุคคลผูท รงคุณวุฒมิ าชวยปฏิบตั งิ านไดตามความจําเปน หรือแตงตัง้ คณะทํางานเพือ่ ชวยปฏิบตั งิ าน
ไดตามความเหมาะสม
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

3. คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ
องคประกอบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายอําพน กิตติอําพน
นายวิรัช พูนทรัพย
นางณัฐา โพธาภรณ
นายณฐพงศ วรรณรัตน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
นายสุพัฒน เมธีวรพจน

อํานาจหนาที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

1) พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค
2) กลั่นกรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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4. คณะอนุกรรมการโครงสรางและพัฒนาบุคลากร
องคประกอบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายสุพศิน สุเมธิวิทย
นางอรวรรณ คงธนขันติธร
นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางณัฐฏจารี อนันตศิลป
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
นางสาววลัยลักษณ เศขรฤทธิ์
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่

1) ใหคาํ ปรึกษาและแนะนําการจัดโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบันใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ และ
ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเกีย่ วกับระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง
3) ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลและการพั ฒ นาบุ ค ลากรต อ คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

5. คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
องคประกอบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายอัชพร จารุจินดา
นางชุติมา หาญเผชิญ
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ
นางสาวรินทิพย ตอปญญาเรือง
นายคมกฤษ นนทผล
นางสาวพัชรนันท บัวมะลิ

อํานาจหนาที่

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ
ประกาศที่เกี่ยวของกับสถาบัน หรือการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศที่เกี่ยวของกับสถาบัน
เพื่อแกไขปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
3) พิจารณากลั่นกรองการยกรางและ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ
ที่เกี่ยวของกับสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
5) ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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6. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
องคประกอบ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
นางสาวธํารงลักษณ ลาพินี
นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่

1) กํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
2) สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
3) รายงานสถานะทางการเงิน
4) ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
5) สอบทานระบบควบคุมภายใน
6) สอบทานรายงานจากผูตรวจสอบภายในที่เปนตามระเบียบของหนวยงานกลางที่เกี่ยวของ
7) เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตางๆ แกคณะกรรมการ
8) กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งเปดเผยในรายงานประจําป
9) ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล มีอํานาจในการเชิญเจาหนาที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่
เกีย่ วของมาใหขอ มูลหรือมาเขารวมการประชุมกับคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม หรือตามทีอ่ นุกรรมการเห็นควร
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

197

ANNUAL REPORT 2016

Highland Research and
Development Institute
(Public Organization)

