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สารจาก ดร.อำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานแนวพระราชดําริ “สืบสาน รักษา ตอยอด
สรางสุขปวงประชา” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เรือ่ งน้าํ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทีพ่ ระราชทานแกประชาชนชาวไทยเพือ่ ใชในการดํารงชีวติ
ใหสามารถพึ่งตนเองอยางมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน รวมทั้ง
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการอนุรักษปาไม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
เพือ่ สนองพระราชปณิธานดังกลาว สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ไดนอ มนําพระราชดําริ
“สืบสาน รักษา ตอยอด สรางสุขปวงประชา” มาเปน
แนวทางในการพัฒนาคนและชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ใหชมุ ชน
บนพื้นที่สูงมีความรู สามารถพึ่งพาตนเองได ควบคูกับ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการ
ขับเคลื่อนงานดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อความอยูดี
มีสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นับเปนปแรกของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
คณะกรรมการสถาบันรวมถึงคณะอนุกรรมการตางๆ
ไดขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดานหลัก คือ การวิจัย
การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ

โครงการหลวง การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปน
แหลงเรียนรู และการบริหารและพัฒนาองคกร โดยใช
หลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนงานสําคัญ ไดแก (1) การ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง
(2) การวิจยั ตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ รักษาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู และสรางนวัตกรรมใหม
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม (3) การพัฒนาบนพืน้ ฐาน
ความรูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน เพือ่ เปนการเพิม่ ขีดความ
สามารถของชุมชนทองถิน่ ในการพัฒนา พึง่ ตนเอง และ
จัดการตนเอง (4) การขยายผลองคความรูโ ครงการหลวง
อยางเปนระบบ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดาน
การตลาดและสถาบันเกษตรกรเพือ่ บริหารจัดการตนเอง
เชื่อมโยงกับตลาดและผูบริโภค และ (5) การพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูโครงการตาม
แนวพระราชดําริ โครงการหลวง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเกษตรบนพื้นที่สูง และวัฒนธรรม
การดํ า เนิ น งานในรอบป ที่ ผ า นมาของสถาบั น
นับไดวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในนามของ
คณะกรรมการสถาบั น ขอขอบคุ ณ หน ว ยงานต า งๆ
รวมทัง้ ผูบ ริหารและเจาหนาทีข่ องสถาบันทุกทานทีม่ งุ มัน่
อุทศิ ตน ปฏิบตั ิ และพัฒนางานตามภารกิจ เพือ่ สนับสนุน
และรักษาซึง่ พันธกิจของโครงการหลวงในการวิจยั พัฒนา
เผยแพร และสรางเครือขายการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืน

ดร.อําพน กิตติอําพน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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สารจาก นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนปเริ่มตนของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน
แมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) โดยมีจุดเนนที่สําคัญในแตละดาน ดังนี้
ดานการวิจัย มุงงานวิจัยที่ตอบสนองและสนับสนุน
งานโครงการหลวง และสอดคลองกับปญหาทีต่ อ งการแกไข
ของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนกลยุทธงานวิจัยของสถาบัน
มีจาํ นวนงานวิจยั ทีส่ ง มอบโครงการหลวงเพือ่ นําไปใชประโยชน
15 เรื่อง เชน การปลูกขาวตนเดียวภายใตระบบนาน้ํานอย
การอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน
เปนตน รวมทัง้ การสรางความรวมมือดานการวิจยั กับทุกสวน
ที่เกี่ยวของ โดยมีงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตร การวิจยั เพือ่ ฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ซึง่ มุง เนนการวิจยั เพือ่ การอนุรกั ษและฟน ฟู
พืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลง
อาหารของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู การวิจยั เพือ่ ตอยอดภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและ
การทดสอบองคความรูโครงการหลวง การวิจัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งมีการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาและสิทธิชมุ ชน โดยสนับสนุนการจดทะเบียน จดแจง
ทรัพยสนิ ทางปญญาใหมทเี่ กิดจากผลงานวิจยั และทรัพยสนิ
ทางปญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง 17 รายการ
ด า นการสนั บ สนุ น งานโครงการหลวงและพั ฒ นา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เนนงานเชือ่ มโยงกับศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงและแผนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
โดยการทดสอบ/สาธิ ต นํ า ผลการวิ จั ย และองค ค วามรู
โครงการหลวงไปปรับใชตามบริบทชุมชนและสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง มีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการสิง่ แวดลอมและสุขาภิบาลชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ตลอดจน
การบูรณาการและถายทอดองคความรูโ ครงการหลวงรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรู รวบรวมและเชื่อมโยงองคความรูที่เกี่ยวของกับ

โครงการหลวง พัฒนาศูนยสาธิตและถายทอดองคความรู
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ การพั ฒ นาพื้ น ที่
สิง่ ปลูกสราง บริหารจัดการน้าํ อยางเปนระบบ ผลิตพรรณไม
และปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุน รวมทั้งบํารุงรักษาสวน
ใหมีความรมรื่น ใหมีพื้นที่สีเขียว เปนแหลงทองเที่ยวและ
แหลงเรียนรูดานพรรณไมที่สําคัญ
ดานการบริหารและพัฒนาองคกร บริหารองคกรทีม่ ี
ระบบธรรมาภิบาล มีระบบการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มุง พัฒนา
องคกรใหเปนสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาเครือขายความ
รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการของพื้นที่สูง
ระดับนานาชาติ เชน โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ภูฏาน โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา
เปนตน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 536.11 ลานบาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตร
หลัก 4 ยุทธศาสตร ไดแก การวิจัย การสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู และ
การบริหารและพัฒนาองคกร มีผลการใชจายงบประมาณ
คิดเปนรอยละ 95.29 และมีผลการปฏิบตั งิ านคิดเปนรอยละ
99.47 ของแผนปฏิบัติการสถาบัน ในระยะตอไป สวพส.
จะได น อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ ต ามหลั ก การทํ า งานของ
โครงการหลวง และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน นโยบาย
และแผนพัฒนาตางๆ ของภาครัฐ ตลอดจนสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เปนหัวใจของการดําเนินงาน
โดยมีบุคลากรของสถาบันรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และภาคประชาชน ในการรวมกัน
บูรณาการแผนงานและงบประมาณ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
พื้นที่สูงที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ทันตอสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถาบันสืบไป
นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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บทสรุปผูบริหาร HRDI
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(PUBLIC ORGANIZATION)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวพส. ไดปฏิบัติงาน
ภายใต 4 ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก 20 แผนงาน ภายใต
งบประมาณ 536.11 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ด า นการวิ จั ย ดําเนินงานวิจัยที่ตอบสนอง
ภารกิจหลักทีส่ นับสนุนงานโครงการหลวงและสอดคลอง
กับปญหาที่ตองการแกไขของชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต
6 แผนงาน 42 โครงการหลัก 90 โครงการยอย 5 กิจกรรม
งบประมาณ 72.9 ลานบาท มีผลการดําเนินงานคิดเปน
รอยละ 99.98 โดยเปนการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต เกษตร การวิ จั ย เพื่ อ ฟ น ฟู แ ละ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การวิจยั เพือ่
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู การวิจยั ระบบ
เกษตรนิ เ วศพื้ น ที่ สู ง และการทดสอบองค ค วามรู
โครงการหลวง การวิจยั เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม และการบริหารจัดการ
และการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน
ดานการสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ดําเนินงาน
สนั บ สนุ น งานโครงการหลวงให เ ป น ต น แบบของการ
พัฒนาบนพื้นที่สูงที่มีความสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม เนนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานของผลผลิต การลดตนทุน และการวางแผน
การผลิต/การตลาดอยางมีระบบตามรูปแบบและแนวทาง
ของโครงการหลวง อยางตอเนื่องและไดมาตรฐาน และ
สงเสริมใหชุมชนบริหารจัดการตนเองในการรวมกลุม
ภายในชุมชน ภายใต 5 แผนงาน 17 โครงการหลัก

56 โครงการย อ ย งบประมาณ 188.39 ล า นบาท
มีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 97.89 โดยดําเนินงาน
ในพื้นที่ 5 รูปแบบ ไดแก พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง พืน้ ทีโ่ ครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยาง
ยั่ ง ยื น พื้ น ที่ ถ า ยทอดความรู โ ครงการหลวงเพื่ อ การ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และพื้นที่โครงการ
“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”
ดานการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรู ดําเนินงานพัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูด า นการเกษตร และความ
หลากหลายทางชีวภาพ เผยแพรงานโครงการหลวง
โครงการตามแนวพระราชดําริ และพระราชกรณียกิจ
ตางๆ รวมทั้งเปนแหลงทองเที่ยวดานการเกษตรและ
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน ภายใต 4 แผนงาน
12 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 113.93 ลานบาท ผลการ
ดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100 มีจํานวนนักทองเที่ยว
ที่เขาเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ 877,233 คน
มีผเู ขามารับการเรียนรูด า นการเกษตรและความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ 6,898 คน นั ก ท อ งเที่ ย วมี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจตอการบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ รอยละ
85.02 มีรายไดจากการดําเนินงาน 62.32 ลานบาท
ด า นการบริ ห ารและพั ฒ นาองค ก ร
ดําเนินงานยกระดับคุณภาพการบริหารงานภายในองคกร
พัฒนาบุคลากรใหมคี วามเปนมืออาชีพ พัฒนาระบบงาน
เชือ่ มโยงการดําเนินงานบนฐานความรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล ภายใต 5 แผนงาน งบประมาณ
160.89 ลานบาท มีผลการดําเนินงานรอยละ 100
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงไดรวมดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงกับโครงการหลวงมานับแตเปน
“กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 อนุมัติในหลักการ ใหจัดตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหสาํ นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตัง้ หนวยงาน
ระดับกองขึ้น เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางสวนจากมูลนิธิฯ มายังรัฐบาล
เพื่อดําเนินการตอไป จนกระทั่งเปลี่ยนเปน “สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง” และตอมาป พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี
มีมติตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้น โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 การดําเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันจึงเชื่อมโยงและ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน ดังเหตุผลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบัน โดยทีค่ ณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
มูลนิธโิ ครงการหลวง มีผอู าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ผูแ ทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และโครงสรางของคณะกรรมการสถาบัน
มีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเปนประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงเปนกรรมการ และ
หัวหนาฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดังดํารัสของหมอมเจาภีศเดช รัชนี ในการ
สัมมนาระดมความคิดเรื่อง ทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 วา
“โครงการหลวงกับสถาบันจูงมือกันเดินมานานแลว และจะจูงมือกันเดินตอไปเรื่อยๆ”
ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงคใหสามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ซึ่งเปนพื้นที่
จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย 60 ป และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามสวนแหงนี้วา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “Royal Park Rajapruek” ตอมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ “โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง” เปน “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (Highland Development Project Using
Royal Project System)”
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วิสัยทัศน
“เปนองคกรทีม่ งุ การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สนับสนุน
งานโครงการหลวงและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน รวมทัง้ เสริมสราง
และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรู
พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงทองเทีย่ ว
ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”
พันธกิจ
1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของ
โครงการหลวง และการวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
และสรางนวัตกรรมใหมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
2. การพัฒนาบนฐานความรู เพื่อสรางความ
เจริ ญ เติ บ โตด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม การขยายผลองคความรูโครงการหลวง
อยางเปนระบบ และการสรางรายได โดยกระบวนการ
มีสวนรวมกับชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยง
กับตลาดและผูบริโภค
3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริและโครงการหลวง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงทองเที่ยว
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานการเกษตร และ
วัฒนธรรม และมีรายไดที่สามารถดูแลตัวเองได
4. สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การให มี ก ารรั บ รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวง และสินคา
ในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียน
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสินทางปญญา
อืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ การสรางเครือขาย
การเรียนรูและหุนสวนในการพัฒนารวมกับภาคสวน
ตางๆ
5. การพัฒนาองคกรตามแนวทาง TQA (รางวัล
คุณภาพแหงชาติ : Thailand Quality Award) ทั้งดาน
การวิ จั ย งานพั ฒ นา และการเชื่ อ มโยงองค ค วามรู
โครงการหลวงไปสูช มุ ชน รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบธรรมาภิบาล

เปาหมายสูงสุด
คื อ “การพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น ” โดย
การสนั บ สนุ น งานโครงการหลวงและนํ า องค ค วามรู
โครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่น
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู ป พ.ศ. 2560-2561 คือ “ชุมชนเปาหมาย
บนพืน้ ทีส่ งู มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสิง่ แวดลอมทีด่ ”ี โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูของโครงการหลวงผสมผสานกับ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง
ภายใต ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและแนวทางของ
โครงการหลวง
เปาหมายเชิงผลลัพธ
1. ดานเศรษฐกิจ คือ ชุมชนเปาหมายมีความ
มัน่ คงทางดานอาหารและรายไดทพี่ อเพียงตอการดํารง
ชี วิ ต ตามแนวทางโครงการหลวงและเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
2. ดานสังคม คือ ชุมชนเปาหมายบนพื้นที่สูง
มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดและสามารถ
บริหารจัดการไดอยางยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว นรวม
และการเรียนรูจ ากการสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่เปาหมายลดการบุกรุกพื้นที่ปา และการฟนฟู
อนุรกั ษและจัดการอยางยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว นรวม
ของชุมชนและทุกภาคสวน
4. ดานบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการ
ของสถาบันมีประสิทธิภาพ และดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล และอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรี ย นรู พ ระราชกรณี ย กิ จ และแหล ง ท อ งเที่ ย วด า น
การเกษตร และความหลากหลายของพรรณไม ที่ มี
คุณภาพอยางยั่งยืน
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สถาบันมีแผนแมบทฯ และแผนปฏิบตั งิ าน จํานวน 6 แผน เพือ่ รองรับการทํางานของสถาบันในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
แผนแมบท/แผนปฏิบัติ

มติคณะรัฐมนตรี

1. แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

21 มิถุนายน 2559

2. แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

21 มิถุนายน 2559

3. แผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

24 มกราคม 2560

4. แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561)

26 มีนาคม 2556

5. แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

-

6. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

-

ยุทธศาสตร

การดำเนินงานของสถาบัน
1. ยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา
มุง สรางองคความรูแ ละนวัตกรรม รวมทัง้ ตอยอด
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ สนับสนุนงานโครงการหลวง และ
กอใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยในการพัฒนา
พื้นที่สูง ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยาง
ยั่งยืน
แนวทางการวิจัยที่สําคัญ
(1) การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โดย
มุงเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
เสริมสรางความมัน่ คงดานอาหาร และการวิจยั เพือ่ ฟน ฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การวิจยั และพัฒนาองคความรูแ ละนวัตกรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยเนน
การวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมทัง้ การสรางนวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทองถิน่ บนพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
(3) การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง โดยการ
ศึกษาวิจัยระบบการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และความสัมพันธภายในระบบที่เหมาะสมกับบริบท
พืน้ ที่ โดยการมีสว นรวมของนักพัฒนาและเกษตรกรและ
การวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร า งและแก ไขป ญ หาของชุ ม ชน
บนฐานของทุนทองถิน่ ตลอดจนการนําองคความรูจ าก
โครงการหลวงไปทดสอบในพืน้ ทีส่ งู อืน่ ๆ ใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น
(4) การวิจยั ดานสังคม ดานการตลาด และการวิจยั
เชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพื้นที่สูง
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ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม และรองรับการเปลีย่ นแปลง
หรือผลกระทบที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง ตลอดจนการ
บริหารจัดการองคความรูและทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยเพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนโครงการหลวง
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เปาประสงค
(1) การสนั บ สนุ น งานโครงการหลวงให เ ป น
ตนแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูง ที่มีความสมดุลดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และสิง่ แวดลอม เพือ่ ทีน่ าํ ไปสูค วาม
ยั่งยืน
(2) การนําองคความรูโ ครงการหลวงไปปรับใชใน
พื้นที่สูงอื่น ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง โดยการเชื่อมโยงองคความรู
โครงการหลวงจากงานวิ จั ย และงานพั ฒ นา รวมทั้ ง
บูรณาการรวมกับภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ไปสูก ารสรางรายได
ของชุมชนทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยัง่ ยืน พรอมทัง้ สรางชุมชน
ตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง
นําไปสูก ารขยายเครือขายการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน
(3) การฟน ฟูปา ตนน้าํ ความอุดมสมบูรณของดิน
การพัฒนาระบบอนุรกั ษดนิ และน้าํ และทําการเกษตรที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
(1) การสรางความเขาใจและความไววางใจแก
ชุมชน และใชหลักการตามแนวทางโครงการหลวงในการ
แกไขปญหา
(2) การสนับสนุนและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อเรียนรู
องคความรูจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง และสงเสริม
การพั ฒ นาชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง บนฐานความรู ข อง
โครงการหลวง ผลงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นให
สมดุลทุกมิตแิ ละยัง่ ยืน โดยการประสานงานความรวมมือ
กับมูลนิธโิ ครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วของและภาคเอกชน
เน น กระบวนการทํ า งานอย า งใกล ชิ ด ระหว า งมู ล นิ ธิ
โครงการหลวงกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในดาน

องคความรูระบบการเยี่ยมเยียนและใหคําปรึกษา และ
ระบบการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความรวมมือกัน
อยางใกลชดิ ระหวางงานวิจยั และงานพัฒนา เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของเกษตรกรและนักวิจัยใน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
(3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดลอม และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดชองทางการ
ตลาด การขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร
(4) พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
เชื่อมโยงกับชุมชน และพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเปนเครือขายการเรียนรูระดับชุมชน
เพื่ อ เสริ ม สร า งให ชุ ม ชนมี ค วามเข ม แข็ ง และสามารถ
พึ่งตนเองได ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน โดยอาศัยการสื่อสารสองทางโดยใชระบบ IT
ในการเผยแพรและถายทอดองคความรูโครงการหลวง
ซึ่งจะมีความรวมมือในการจัดการองคความรูระหวาง
โครงการหลวงและสถาบันอยางใกลชิด
(5) การสรางเครือขายการถายทอดองคความรู
โครงการหลวง โดยมีความรวมมือในลักษณะของหุน สวน
การปฏิบัติงาน (partnership) และมีระบบการถายโอน
ภารกิจและการรับพื้นที่ใหม รวมถึงการพัฒนาระบบ
เครือขายการเรียนรูหลังการถายโอนภารกิจ
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู
ดานการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ เผยแพร
งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดําริ และ
พระราชกรณียกิจตางๆ รวมทัง้ เปนแหลงทองเทีย่ วดาน
การเกษตร และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
(1) การรวบรวมและเชือ่ มโยงองคความรูท เ่ี กีย่ วของ
กับโครงการหลวงและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
งานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ดานการเกษตร ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
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(2) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
โครงการหลวงและสถาบัน
(3) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและ
พรรณไม
(4) การสรางรายไดเพือ่ ใหอทุ ยานหลวงราชพฤกษ
สามารถบริหารจัดการตนเองได
(5) การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรวมแลกเปลี่ยน
ขอมูลและพัฒนาองคความรู/เครือขายการสงเสริมการ
ทองเที่ยว/รวมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องคกรทีม่ ธี รรมาภิบาล การพัฒนาคน ระบบงาน
เชือ่ มโยงการดําเนินงานบนฐานความรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
(1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร โดย
เนนการสงเสริมการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน

(2) การพัฒนาบุคลากร (training development)
เปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาจากภายในของ
ตนเอง self sustainable, self learning เปนองคการที่มี
การพัฒนาดวยตนเองไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ
(3) การพั ฒ นาระบบงานที่ เชื่ อ มโยงอย า งมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุงเนนการ
พัฒนาระบบงานในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และผลงานทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ดานการวางแผนยุทธศาสตร
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลที่นําไปสูผลลัพธ
การดําเนินงานขององคกร
(4) การพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ ริหารในการวางแผน
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
(5) การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขาย
การเรียนรูกับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือ
และแลกเปลีย่ นการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ

กลุมบริหารจัดการ
งานวิจัย

กรอบอัตรากําลัง : 214 อัตรา

กลุมบริหารจัดการ
งานพัฒนา

กลุมสังคม

กลุมขยายผล
โครงการหลวง

กลุมสนับสนุน
โครงการหลวง

สํานักพัฒนา

ผูเชี่ยวชาญ

กลุมขยายผลโครงการหลวง
ในพื้นที่ลุมนํ้าเฉพาะ

กลุมทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมเพิ่มผลผลิต
และการตลาด

สํานักวิจัย

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

กลุมประสานความรวมมือวิจัย
และพัฒนากับตางประเทศ

กลุมชวยอํานวยการ
คณะกรรมการบริหาร

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ

กลุมติดตามและประเมินผล

กลุมงานนิติการ

กลุมงานอาคาร
สถานที่

กลุมงานธุรการและ
ประชาสัมพันธ

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

กลุมงานพัสดุ

กลุมแผนงาน
และงบประมาณ

สํานักอํานวยการ

กลุมงานคลัง

ที่ปรึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมยุทธศาสตร

สํานักยุทธศาสตรและแผน

รองผูอํานวยการสถาบัน

ผูอํานวยการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กลุมโครงสรางพื้นฐาน

กลุมพัฒนาและดูแล
บํารุงสวน

กลุมอํานวยการ

กลุมวิชาการ
และการเรียนรู

กลุมการตลาดและ
กิจกรรม

รองผูอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ

อุทยานหลวงราชพฤกษ

โครงสรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

รายงานประจําป 2560
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ยุทธศาสตร/แผนงาน

ปงบประมาณ 2560

1. การวิจัยและพัฒนา

72,900,000

2. การสนับสนุนโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

188,387,000

3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

113,929,700

4. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

160,893,300

รวมทั้งสิ้น

536,110,000

แผนภูมิแสดงสัดสวนงบประมาณรายจายประจำป
จำแนกตามงบรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

72,900,000
14%

160,893,300
30%

188,387,000
35%
113,929,700
21%

1. การวิจัยและพัฒนา
2. การสนับสนุนโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
4. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สวนที่ 1 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
Function
Base

Agenda
Base

สูงกวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
●
●

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผล
ประเมิน
(ภาพรวม)

คะแนน
ITA

-

สูงกวาเปาหมาย
●

สูงกวาเปาหมาย ระดับคุณภาพ
●
●

89.32

รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
เปาหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องคประกอบ)

1. Function 1.1 จํานวนงานวิจัยที่สงมอบโครงการ
Base
หลวงที่สามารถนําไปใชประโยชน
(หนวย : เรื่อง)

15

15

●

สูงกวา
เปาหมาย

1.2 จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดจากงาน
วิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (หนวย : ผลิตภัณฑ)

5

5

●

1.3.1 จํานวนรายไดของเกษตรกร
ที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ผลิตพืชตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (หนวย : ลานบาท)

40

62.15

●

1.3.2 จํานวนรายไดของเกษตรกรทั่วไป
(หนวย : ลานบาท)

225

247.18

●

1.4 รอยละของเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงไดนําองคความรู
โครงการหลวงไปใชประโยชน
(หนวย : รอยละ)

85

91.72

●

1.5 จํานวนผูรับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ (หนวย : คน)

850,000

877,233

●

องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1.3 รายไดของเกษตรกร

2. Agenda
Base

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน

สูงกวา
เปาหมาย

2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน

รอยละ 100

รอยละ 100

●

2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญ
ที่ทันตอสถานการณ*

รอยละ 100

ไมมีประเด็น
สําคัญตองชี้แจง

●
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

องคประกอบ
การประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ
(ผลประเมินราย
องคประกอบ)

-

-

-

-

รอยละ 80
และองคการ
มหาชนเสนอ
รายงานผล
การปรับปรุง
งานตามผล
การสํารวจ
ของ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการ
องคการ
มหาชน
ภายใน
ปงบประมาณ
2560

รอยละ 86.38
และรายงานผล
การปรับปรุงงาน
ตามผลการ
สํารวจของ
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการ
สวพส. ในการ
ประชุมครั้งที่
4/2560 เมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน
2560 วาระที่
3.1

●

สูงกวา
เปาหมาย

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ

รอยละ 96

รอยละ 99.95

●

สูงกวา
เปาหมาย

4.3 การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

4 คะแนน

4.9875 คะแนน

●

สูงกวา
เปาหมาย

รอยละ 100

รอยละ 100

●

สูงกวา
เปาหมาย

รอยละ 100

รอยละ 100

●

สูงกวา
เปาหมาย

ประเด็นการประเมิน

3. Area
Base

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบที่ 3

4. Innovation
Base

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให
บริการ

4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีดความ
สามารถของหนวยงาน
5. Potential 5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม
Base
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 หากองคการมหาชนใดไมมีประเด็นสําคัญตองชี้แจง ใหถือวามีการดําเนินงานตามเปาหมาย
ผลประเมินรายตัวชี้วัด ● หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
○ หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
สรุปผลประเมินภาพรวม
● หมายถึง ระดับคุณภาพ เปนองคการมหาชนทีม่ ผี ลการดําเนินงาน อยูใ นระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบ
ที่ประเมิน
● หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนทีม่ ผี ลการดําเนินงาน อยูใ นระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบ
ที่ประเมิน แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
● หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบ
ในองคประกอบหนึง่ (แมวา จะไดรบั การประเมินในองคประกอบอืน่ ในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา
เปาหมาย) ประเด็นการปรับปรุง ไดแก องคการมหาชน A มีผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบ
Agenda Base
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สวนที่ 2 : ขอมูลประกอบแบบประเมินผูอำนวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน

สัญญาจาง
สูงกวาเปาหมาย
●

สมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะ
งานที
ค
่
ณะกรรมการ
ผลการประเมินองคกร
ตามที่สํานักงาน
มอบหมาย
ก.พ.ร. กําหนด
สูงกวาเปาหมาย
●

สรุปผลประเมิน
ผูอำนวยการ

สูงกวาเปาหมาย
●

-

ระดับคุณภาพ
●

รายละเอียดประกอบการประเมินผูอำนวยการองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
องคประกอบ
การประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

15 เรื่อง

15 เรื่อง

●

5
ผลิตภัณฑ

5
ผลิตภัณฑ

●

3. จํานวนผลงานวิจัยที่มีการยื่น
จดทรัพยสินทางปญญา

16 รายการ 17 รายการ

●

4. รอยละของการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน

รอยละ 80

รอยละ
96.67

●

5. รอยละของรายไดของเกษตรกร
ที่สงผลผลิตจําหนายผานตลาด
โครงการหลวงเทียบกับแผน
การผลิตที่สงตลาด

รอยละ 80

รอยละ 87
(33.8
ลานบาท)

●

0 ชุมชน

○

ประเด็นการประเมิน

หมายเหตุ
(ผลการ
ประเมินราย
องคประกอบ)

2.1 ผลงานของผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจาง 1. จํานวนงานวิจัยที่สงมอบ
ผูอํานวยการ
โครงการหลวงที่สามารถนําไปใช
องคการ
ประโยชน
มหาชน
2. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดจาก
งานวิจัยดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

6. จํานวนชุมชนที่นําแผนขอบเขตที่ดิน 17 ชุมชน
ไปใชประโยชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สูงกวา
เปาหมาย

ต่ํากวา
เปาหมาย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

องคประกอบ
การประเมิน

ผลการ
ดำเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

7. รอยละความสําเร็จในการ
รอยละ 80
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชื่อมโยงระบบการเรียนรู
การเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษา และ
ระบบการวางแผนการผลิตและ
การตลาดรวมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง

รอยละ
97.87
5 ดาน

●

8. จํานวนศูนยของโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีการ
จัดทําแผนกลยุทธรายศูนย

40 แหง

43 แหง

●

9. รอยละความสําเร็จตามแผน
ในการเชื่อมโยงงานกับหนวยงาน
ที่ทํา MOU รวมกับสถาบัน

รอยละ 80

รอยละ
90.50

●

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

10. รอยละความสําเร็จตามแผนในการ รอยละ 80 รอยละ 100
สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
เกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
ตางประเทศ รวมทั้งการเผยแพร
งานโครงการหลวงในตางประเทศ

●

11. จํานวนพรรณไมที่ไดรับการติดตั้ง
ปายพรรณไมครบถวน ทั่วถึง และ
มีระบบการบํารุงรักษา

รอยละ 80 รอยละ 100
(1,900 2,044 ชนิดพืช
3,981 ปาย
ชนิด)

●

12. จํานวนผูเขารับการเรียนรูดาน
เกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

6,500 คน
มีระดับ
ความ
พึงพอใจ
รอยละ 80

6,898 คน
มีระดับ
ความ
พึงพอใจ
รอยละ
85.21

●

13. รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลพรรณไม

รอยละ 80

รอยละ 80

●

14. รอยละความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวชี้วัดของสถาบัน
ลงสูตัวชี้วัดบุคคล

รอยละ 80

รอยละ 85

●

15. ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศรายงานความ
กาวหนาการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง

รอยละ 80

รอยละ 89

●

หมายเหตุ
(ผลการ
ประเมินราย
องคประกอบ)

สูงกวา
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

2.1.2 ผลการ
ประเมิน
องคกร

หมายเหตุ
(ผลการ
ประเมินราย
องคประกอบ)

เปาหมาย

ผลการ
ดำเนินงาน

สรุปผล
ประเมิน

16. รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชจายเงิน

รอยละ 96

ผลการใช
จายเงิน
รอยละ
95.24
ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
99.95

●

17. การดําเนินการตามตัวชี้วัด
สํานักงาน ก.พ.ร.

มีผลเปนไป มีผลเปนไป
ตาม
ตาม
เปาหมาย เปาหมาย
ทุกตัวชี้วัด ทุกตัวชีว้ ัด

●

สูงกวา
เปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย

ประเด็นการประเมิน

2.1.3 งานอื่นๆ ที่ คณะกรรมการ
มอบหมาย
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะ
ทางการ
บริหารตาม
ที่สํานักงาน
ก.พ.ร.
กําหนด

1. ภาวะผูนํา

คะแนน
เฉลี่ย 3.0

เปนไปตาม
เปาหมาย

●

2. วิสัยทัศน

คะแนน
เฉลี่ย 3.0

เปนไปตาม
เปาหมาย

●

3. การวางกลยุทธขององคการ

คะแนน
เฉลี่ย 3.0

เปนไปตาม
เปาหมาย

●

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

คะแนน
เฉลี่ย 3.0

เปนไปตาม
เปาหมาย

●

5. การควบคุมตนเอง

คะแนน
เฉลี่ย 3.0

เปนไปตาม
เปาหมาย

●

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

คะแนน
เฉลี่ย 3.0

เปนไปตาม
เปาหมาย

●

คาเปาหมายในองคประกอบที่ 2 หมายถึง กําหนดใหคาเปาหมาย เทากับคะแนนเฉลี่ย 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00

ยุทธศาสตรการวิจัย

ANNUAL
REPORT
2017

HRDI
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มุงสรางองคความรูและนวัตกรรม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
กอใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่สูง ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
มีแนวทางการวิจัยที่สําคัญโดยมุงเนนการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง และการวิจัยดานสังคม
ดานการตลาด และการวิจัยเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยดําเนินงานวิจัยตาม 6 แผนงานหลัก ไดแก
1. แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
2. แผนงานวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. แผนงานวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
บนพื้นที่สูง
4. แผนงานวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรูโครงการหลวง
5. แผนงานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
6. แผนงานบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน
ดําเนินงานวิจัย 42 โครงการหลัก 5 กิจกรรม โดยมีสัดสวนของโครงการแตละแผนงาน ดังนี้

11%
8%

45%
13%

6%
17%

การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร
การวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง
การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง การวิจัยเชิงพื้นที่ และการทดสอบองคความรู
โครงการหลวง
การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน
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1. แผนงานการวิจย
ั เพือ
่ เพิม
่ ผลผลิต
และคุณภาพของผลิตผลเกษตร
มุง เนนสนับสนุนงานวิจยั เพือ่ ตอยอดองคความรู
จากโครงการหลวง โดยเฉพาะองคความรูในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการผลิตพืชและสัตวใหมีปริมาณและ
คุณภาพที่ดีขึ้น
1. ชุดโครงการศึกษาวิจย
ั การเพิม
่ ผลผลิตขาว
บนพื้นที่สูง ผลการดำเนินงานประกอบดวย
1.1 การศึกษาวิจัยพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง
ที่มีลักษณะโดดเดนดานการเจริญเติบโต หรือ
มีคุณคาทางโภชนาการพิเศษ

ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวเฮงาะพิดซิค

ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวเลาทูหยา

1.1.1 รวบรวมและปลูกอนุรกั ษพนั ธุข า วทองถิน่
บนพืน้ ทีส่ งู เพิม่ เติม จํานวน 23 พันธุ ประกอบดวย พันธุ
ขาวนา 11 พันธุ พันธุขาวไร 12 พันธุ จากพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง 4 พื้นที่ และจากพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 พื้นที่

1.1.2 พันธุขาวทองถิ่นที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ที่ คั ด เลื อ กสํ า หรั บ ส ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป เพื่ อ
จําหนาย โดยมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 2 พันธุ คือ
บือนอมู (พันธุขาวนา) และเลาทูหยา (พันธุขาวไร) โดย
พันธุบือนอมูเปนพันธุขาวเจา ปลูกสภาพนาดําในฤดู
นาป โ ดยชนเผ า ปกาเกอะญอ ขนาดเมล็ ด ยาว 5-6
มิลลิเมตร ขาวนิ่ม หุงขึ้นหมอ มีกลิ่นหอม มีปริมาณ
อะไมโลส 14% ซึ่งจัดอยูในกลุมขาวนุม มีใยอาหาร
(crude fiber) สูงถึง 8,570 mg/100 g ซึ่งจะไปชวยชะลอ
การดูดซึมของน้ําตาลกลูโคสในลําไสเล็กเขาสูกระแส
โลหิตใหชา ลง จึงชวยปองกันไมใหระดับน้าํ ตาลในเลือด
สูงขึ้นหรือต่ําลงอยางรวดเร็วเกินไป เหมาะสําหรับผูที่
เปนโรคเบาหวาน สําหรับพันธุเลาทูหยา เปนพันธุขาว
เจาของชนเผาลีซอ ปลูกในสภาพไร เมล็ดยาวเรียว 6.57 มิลลิเมตร มีปริมาณอะไมโลส 16% ซึ่งจัดอยูในกลุม
ขาวนุม เมล็ดขาวสารไมมีทองไข ขาวกลองอุดมไปดวย
โปรตีนและไขมัน ซึง่ ไขมันในขาวเปนไขมันดี เนือ่ งจากมี
กรดไขมันที่ไมอิ่มตัวสูง (Linoleic acid และ Oleic acid)
ชวยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด
1.1.3 ผลของการทดสอบและคัดเลือกพันธุขาว
ที่ ท นทานต อ แมลงบั่ ว บนพื้ น ที่ สู ง จํ า นวน 5 พั น ธุ
ประกอบดวย บือแมว-เมล็ดกลม บือแมว-เมล็ดใหญ
บือวาเจาะ-เมล็ดลาย และบือวาเจาะ-เมล็ดเรียว ในฤดู
นาป พ.ศ. 2559 พบวา พันธุบือวาเจาะ-เมล็ดลาย
บือวาเจาะ-เมล็ดเรียว และบือแมว-เมล็ดกลม สามารถ
ทนตอแมลงบั่วและใหผลผลิต 692, 666, 640 กิโลกรัม
ต อ ไร ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง เกษตรกรได คั ด เลื อ กพั น ธุ พั น ธุ
บือวาเจาะ-เมล็ดลาย บือวาเจาะ-เมล็ดเรียว เนื่องจาก
ผลผลิตสูง แตกกอดี รวงยาว เมล็ดใหญ เมล็ดเต็ม และ
ทนทานตอแมลงบั่วไดดีกวาพันธุขาวเดิมของเกษตรกร
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ในฤดูนาป พ.ศ. 2560 ทดสอบการทนทานตอ
แมลงบั่วใน 3 พื้นที่ ไดแก บอเกลือ ที่ระดับความสูง
1,200 MSL แมสะเรียง (บานปาแป) ที่ระดับความสูง
1,000 MSL และบานทุง หลวง ทีร่ ะดับความสูง 800 MSL
ซึง่ เพิม่ จํานวนพันธุข า วทดสอบเปน 12 พันธุ ประกอบดวย
(1) พันธุก น๋ิ บเสีย้ ง (2) บือวาเจาะ-เมล็ดเรียว (3) บือวาเจาะเมล็ดใหญ (4) MN62M (5) บือแมว-เมล็ดใหญ (6) บือแมวเมล็ดกลม (7) RD53 (8) CMU-L2 (9) CMU-B2 (10) พันธุ
ทองถิน่ (บือซอมี, เฮงาะเลอทิญ, ขาวลาย) (11) CMU-L3
(12) CMU-L4 พบวา แตละพื้นที่มีการเขาทําลายของ
แมลงบั่วแตกตางกัน โดยเฉพาะพื้นที่บอเกลือ ขาวโดน
ทําลายจากแมลงบั่วมากสุดถึง 55.7%

บานหวยหอม (แมลานอย)

1.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเขตกรรม
ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกขาวบนพื้นที่สูง

1.2.1 ไดพนั ธุข า วทองถิน่ ทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละเมล็ดพันธุ
ขาวที่มีคุณภาพตาม “คูมือการคัดพันธุและผลิตเมล็ด
พันธุขาวทองถิ่นสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง” ในฤดูนาป
พ.ศ. 2559 พบวา เมล็ดพันธุขาวทองถิ่นของเกษตรกร
ที่รวมงานวิจัยจํานวน 80 ตัวอยาง ผานมาตรฐานเมล็ด
พันธุขาวจํานวน 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งใน
ฤดูนาป พ.ศ. 2560 เกษตรกรไดใชเมล็ดพันธุขาวที่คัด
เลื อ กเองมาปลู ก บางรายก็ แ บ ง ป น แลกเปลี่ ย นกั น
ในชุมชน และในฤดูนาป พ.ศ. 2560 เพิ่มพื้นที่ทดสอบ
จากป 2559 อีก 8 พืน้ ที่ ไดแก แมโถ อินทนนท ทุง หลวง
แมสะปอก ทุงเริง ปางยาง แมสามแลบ และสบเมย
ซึ่งขณะนี้ตนขาวอยูในระยะแตกกอ กําจัดตนที่ออนแอ
ตอโรค/แมลง และไดจัดงาน field day เพื่อถายทอด
องคความรูแ กเกษตรกรรายอืน่ หรือชุมชนใกลเคียง 2 ครัง้
คือ พื้นที่แมทาเหนือและบอเกลือ
1.2.2 การทดสอบและสาธิตวิธีการใหน้ําแบบ
นาน้าํ นอยสําหรับการปลูกขาวนาบนพืน้ ทีส่ งู ในฤดูนาป
พ.ศ. 2560 ได ท ดสอบและสาธิ ต การให น้ํ า แบบนา
น้ํ า น อ ยร ว มกั บ เกษตรกรผู ป ลู ก ข า ว 5 พื้ น ที่ ได แ ก
อินทนนท ทุงเริง (บานแมขนิล) แมสะปอก (บานหวย
ขาวลีบ) แมลานอย และบอเกลือ (บานสวาใต) ซึง่ ขณะนี้
ตนขาวอยูใ นระยะแตกกอไดใหนาํ้ แหงแบบสลับขัง กลาวคือ
ระบายน้ําในแปลงนาใหแหงจนดินแตกแลวขังน้ําไวใน
แปลงเชนเดิม

บานหวยขาวลีบ (แมสะปอก)

บานหนองหลม (อินทนนท)

1.2.3 การจั ด การปุ ย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วบน
พืน้ ทีส่ งู ในฤดูนาป พ.ศ. 2559 ทดสอบสาธิตการจัดการ
ปุยในขาวนา พบวา ผลผลิตขาวจากแปลงที่มีจากการ
จัดการปุยตามคาการวิเคราะหดิน/พืช สามารถเพิ่ม
ผลผลิตขาวนาได 2-84% ในฤดูนาป พ.ศ. 2560 ได
ทดสอบและสาธิตใน 5 พืน้ ที่ ไดแก ปางหินฝน แมมะลอ
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ผาแตก น้ําแขวง และบอเกลือ ซึ่งขณะนี้ขาวอยูในระยะ
แตกกอ และจะเก็บตัวอยางใบขาว ดิน เพือ่ วิเคราะหธาตุ
อาหารตอไป
1.2.4 วิธกี ารลดความเสีย่ งจากภาวะฝนแลงโดย
ทดสอบปลูกกลาขาวที่อายุ 25-30 วัน (กลาอายุสั้น)
เปรี ย บเที ย บกั บ กล า อายุ 50-60 วั น (วิ ธี เ ดิ ม ของ
เกษตรกร) เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะฝนแลงสําหรับ
การปลูกขาวนาบนพืน้ ทีส่ งู พบวา ขาวบือบอหรือขาวเหลือง
ที่ปลูกดวยกลาอายุ 25 วันใหผลผลิต 560 กิโลกรัม
ตอไร ซึ่งสูงกวาขาวที่ปลูกดวยกลาแกที่ใหผลผลิต 264
กิโลกรัมตอไร
1.3 การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่น
บนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไมไวตอชวงแสง และ
พันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ

ผลการประเมินและคัดเลือกพันธุข า วไรทอ งถิน่ ที่
ทนทานตอแมลงบัว่ และไมไวตอชวงแสง ชัว่ ที่ 5-6 (F5-F6)
ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2560 และฤดูนาป พ.ศ. 2560 จํานวน
5 คูผสม ดังนี้
1.3.1 ผลการประเมินลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประกอบดวย
คูที่ 1 เบลอะ (BA3) × CMU-L2 ลูกผสมรวมหมู
มีอายุออกดอกในชวงของพอแม แตมีการกระจายของ
ผลผลิตอยูใ นชวงกวางกวาพันธุพ อ แม และประชากรคัด
จากสภาพขาวไรกระจายตัวกวางกวาสภาพขาวนา มีคา
ระหวาง 5.3-32.8 กรัมตอตนในสภาพขาวไร และ 6.923.0 กรัมตอตนในสภาพขาวนา
คูที่ 2 เบลอะ (BA3) × CMU-B2 ลูกผสมรวมหมู
มีอายุออกดอกสั้นกวาพันธุพอแม และผลผลิตเมล็ด
กระจายตัวนอกเหนือขอบเขตพอแม ประชากรคัดเลือก
จากสภาพขาวนากระจายตัวกวางกวาสภาพขาวไร
คูที่ 3 เจาเปลือกดํา (JPD1) × CMU-L2 ลูกผสม
รวมหมูม อี ายุออกดอกและความสูงใกลเคียงกับพันธุพ อ
มีคา ผลผลิตกระจายตัวระหวางพอแม ประชากรคัดเลือก
ในสภาพขาวนาใหผลผลิตสูงกวาสภาพขาวไร
คูที่ 4 เจาเปลือกดํา (JPD1) × CMU-B2 ลูกผสม
รวมหมูม กี ารกระจายตัวของลักษณะรูปรางเมล็ด ทรงกอ

สีปลอง ยอดดอก และการมีหางที่ปลายเมล็ด มีอายุ
ออกดอกระหวางพันธุพอแม มีคาผลผลิตกระจายตัว
ระหวางพอแม
คูที่ 5 เจาเปลือกดํา (JPD1) × ปทุมธานี (PTT1)
ลูกผสมรวมหมูม อี ายุออกดอก จํานวนหนอและรวงใกล
เคียงพันธุพอ ประชากรคัดเลือกในสภาพขาวไรมีตนสูง
มากกวาและผลผลิตนอยกวาประชากรคัดเลือกในสภาพ
ขาวนา
1.3.2 ผลการประเมินลักษณะคุณภาพพิเศษทาง
โภชนาการของขาวลูกผสม
สายพันธุพอแมมีคาธาตุเหล็กในเมล็ดระหวาง
10.40-14.93 mg/kg และ 10.93-14.07 mg/kg เมือ่ ปลูก
ในสภาพขาวไรและสภาพขาวนาตามลําดับ เมื่อปลูก
สภาพขาวไรคูผสม JPD1 × PTT1 ใหคาสูงกวาทุกคูและ
ไมแตกตางจากพันธุแ ม JPD1 เมือ่ ปลูกสภาพขาวนาสวน
คูผสม JPD1 × CMU-L2 และ BA3 × CMU-L2 มีคา
เหล็กสูงสุดและไมแตกตางจากพันธุเจาเปลือกดํา
สายพันธุพอแมมีคาธาตุสังกะสีระหวาง 16.8027.53 mg/kg และ 18.93-37.33 mg/kg เมื่อปลูก
ในสภาพขาวไรและสภาพขาวนาตามลําดับ คูผ สม JPD1 ×
CMU-B2 มีคา สูงสุดในระดับเดียวกับพันธุแ มเจาเปลือกดํา
เมือ่ ปลูกสภาพขาวนาสวนลูกผสมมีคา ระหวางพันธุพ อ แม
19.50-26.83 mg/kg
ปริ ม าณสารหอมในเมล็ ด พบเฉพาะในพั น ธุ
ปทุมธานี 1 และในลูกผสมระหวางเจาเปลือกดํากับ
ปทุมธานี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2560 ตรวจพบความหอม
ในคูผสม JPD1 × PTT1 เมื่อปลูกในสภาพขาวไรและนา
พบวา พันธุปทุมธานี 1 มีคาความหอม 2AP เทากับ
1.64 และ 0.77 ppm ตามลําดับ ขณะที่ลูกผสมรวมหมู
มีคาสารหอมเทากับ 0.16 และ 0.60 ppm ตามลําดับ
ฤดูนาป พ.ศ. 2560 ประเมินและคัดเลือกพันธุ
ขาวไรทองถิ่นที่ทนทานตอแมลงบั่ว ชั่วที่ 6 (F6) ปลูก
ลู ก ผสมจํ า นวน 5 คู ผ สมและพั น ธุ พ อ แม ใ นแปลง
เกษตรกร บานน้ําแขวง ตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น
จังหวัดนาน จํานวน 2 แปลง แบงเปนสภาพขาวไร 1 แปลง
และสภาพขาวนาสวน 1 แปลง
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ปลูกขาวลูกผสมชั่วที่ 6 ในสภาพขาวไร

ปลูกขาวลูกผสมชั่วที่ 6 ในสภาพขาวนาสวน

2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูก
และแปรรูปเฮมพ
2.1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ

2.1.1 การรวบรวมและอนุรกั ษพนั ธุเ ฮมพทอ งถิน่
สําหรับใชเปนฐานพันธุกรรม รวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพ
ทองถิน่ ได 11 ตัวอยาง จาก 9 จังหวัด รวมกับเมล็ดพันธุ
ที่รวบรวมไดจาก พ.ศ. 2558 และ 2559 รวมทั้งหมด
28 พันธุ นํามาปลูกลงแปลง ณ สถานีฯ ปางดะ เพื่อเก็บ
ขอมูลลักษณะประจําพันธุ ไดแก จํานวนขอ จํานวนกิ่ง
ความสูงตน วันทีอ่ อกดอก เปอรเซ็นตเสนใย ผลผลิตตน
สด ผลผลิตตนแหง ผลผลิตเมล็ดพันธุ และปริมาณสาร
THC

การเขารวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพทองถิ่น
จากหมูบานชาวมง 9 จังหวัด

2.1.2 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ THC
ต่ํา ใหมีเปอรเซ็นตเสนใยสูง พบวา รุนที่ 5 (M5) เฮมพ
ทั้ง 3 พันธุ คือ RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอรเซ็นต
เสนใยเฉลี่ยในรุนเทากับ 16.51, 14.57 และ 17.44
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไดคัดเลือกลูกรุนที่ 6 (M6)
ของแตละพันธุ ที่มีเปอรเซ็นตเสนใยสูงเฉลี่ยเทากับ
20.30, 18.46 และ 22.22 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทั้งนี้
ทุกพันธุยังคงมีปริมาณ THC ต่ํากวารอยละ 0.3
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2.1.3 การคัดเลือกประชากรเฮมพที่มีปริมาณ
สาร THC ต่าํ ใหมปี ริมาณน้าํ มันในเมล็ดสูง พบวา รุน ที่ 3
(M3) เฮมพทงั้ 4 พันธุ คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4
มีปริมาณน้าํ มันในเมล็ดเฉลีย่ ในรุน เทากับ 27.71, 27.90,
29.92 และ 31.07 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไดคดั เลือก
ลูกรุน ที่ 4 (M4) ของแตละพันธุ ทีม่ ปี ริมาณน้าํ มันในเมล็ด
สูงเฉลี่ยเทากับ 35.71, 31.33, 32.03 และ 34.38
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ทัง้ นีท้ กุ พันธุย งั คงมีปริมาณ THC
ต่ํากวารอยละ 0.3
2.1.4 การศึกษาและผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ THC
ต่าํ สนับสนุนการวิจยั และการสงเสริม สามารถผลิตเมล็ด
พันธุค ดั เมล็ดพันธุห ลัก เมล็ดพันธุข ยาย และเมล็ดพันธุ
รับรองไดจํานวน 5.459, 375, 2,038 และ 473 กิโลกรัม
รวมเมล็ดพันธุทุกประเภทที่ผลิตไดเทากับ 2,891.46
กิโลกรัม โดยนําผลผลิตเมล็ดพันธุที่ไดในป 2560 ใชใน
งานวิจัยและงานทดสอบสาธิตการปลูกเฮมพภายใต
ระบบการควบคุม 5 กลุม รวมพื้นที่ 135.5 ไร

แบบโครงการหลวงพบพระ พบวา ผลผลิตตนสดนั้น
เดือนเมษายนสูงที่สุด คือ 12.48 ตัน/ไร รองลงมาคือ
เดือนมีนาคม 10.24 ตัน/ไร สวนในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม มีผลผลิตตนสดเฮมพนอยสุด คือ 2.15 และ
3.36 ตัน/ไร ซึ่งจากผลการทดสอบทั้งสองพื้นที่การปลูก
เฮมพในชวงฤดูแลงนัน้ ปลูกในเดือนมีนาคมและเมษายน
ใหผลผลิตสูงทีส่ ดุ สวนการปลูกเฮมพในฤดูปกติ (ฤดูฝน)
ปลูกเฮมพในเดือนพฤษภาคมใหผลผลิตสูงสุด

2.2 การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสม
สำหรับการผลิตเสนใยเฮมพคุณภาพดี

การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเพาะปลู ก
เฮมพมีเปาหมายในการลดตนทุนการผลิต และเพิ่ม
ผลผลิตเฮมพ นอกจากนัน้ การมีพนั ธุเ ฮมพและระยะปลูก
ที่เหมาะสมแลว จึงตองมีการศึกษาชวงเวลาการปลูก
ที่เหมาะสมกับการผลิตเสนใยเฮมพ เพื่อปองกันการ
สูญเสียจากการระบาดของโรครากเนาโคนเนา และใหได
ผลผลิตสูงสุด มีความเหมาะสมตอการแปรรูปเชิงพาณิชย
ดําเนินงานใน 2 พื้นที่ ไดแก สถานีเกษตรหลวงปางดะ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม และโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก โดยทดสอบปลูก
ในแตละเดือนในฤดูแลง จํานวน 7 เดือน ไดแก เดือน
กุมภาพันธจนถึงสิงหาคม ซึง่ ทีส่ ถานีเกษตรหลวงปางดะ
พบว า ผลผลิ ต ต น สดของเดื อ นเมษายน มี น าคม
พฤษภาคม และกุมภาพันธ สูงทีส่ ดุ คือ 9.22, 8.16, 7.63
และ 7.47 ตัน/ไร ตามลําดับ สวนในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม มีผลผลิตตนสดเฮมพนอยสุดคือ 4.10 และ
3.88 ตัน/ไร ตามลําดับ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสมสำหรับการผลิต
เสนใยเฮมพในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ
จังหวัดเชียงใหม และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก

2.3 การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูป
เสนใยเฮมพคุณภาพดี

การแปรรูปเสนใยเฮมพในประเทศไทยยังคงใช
วิธกี ารดัง้ เดิมของชนเผามง มีหลายขัน้ ตอน ใชเวลามาก
มีตนทุนสูง และปจจุบันมีผูที่สามารถแปรรูปไดนอยลง
ทําใหมีเสนใยไมเพียงพอสําหรับการใชประโยชน และมี
ราคาสูง ดังนัน้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงศึกษาและ

30

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

พัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพรว มกับผูเ ชีย่ วชาญ
และภาคเอกชนเพือ่ ปรับใชเทคโนโลยีทมี่ ภี ายในประเทศ
สําหรับการแปรรูปเสนดายเฮมพใหมคี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
แบงเปน 2 เปาหมายหลัก คือ (1) เสนดายเฮมพสําหรับ
งานหั ต ถกรรม (2) เส น ด า ยเฮมพ ที่ เ หมาะสมและมี
คุณภาพไดมาตรฐานการผลิตเครื่องแตงกายทหาร ดังนี้
กระบวนการแปรรู ป เส น ใยเฮมพ สํ า หรั บ ใช ทั้ ง
2 กิจกรรมมี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย
1) การลอกเปลือกเฮมพ พบวา การใชเครือ่ งลอก
เปลือกขนาดเล็กมีประสิทธิภาพดีกวาเครือ่ งลอกเปลือก
ขนาดใหญเนื่องจากเปลือกที่ไดไมมีแกนติดปะปน
2) การแยกสวนของเสนใย พบวา การนําเปลือก
มาตัดใหมีความยาวประมาณ 30-40 มิลลิเมตร แลวตม
กับกรด H2SO4 เปนเวลา 60 นาที และฟอกขาวดวยดาง
เปนเวลา 60 นาที เปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมสําหรับการแยก
เสนใยเฮมพจากเปลือก
3) การปนเสนดาย พบวา การปนแบบ Ring
spinning โดยผสมเสนใยเฮมพกับเสนใยอื่น ในสัดสวน
20-35% สําหรับการใชประโยชน 5 ประเภท คือ (1) เสน
ดายสําหรับงานหัตถกรรม ขนาดเสนดายเบอร 20/1
ผสม เฮมพ 30% : ฝาย 70% มีคา Elongation 3.94%
และ Tenacity 11.70 cN/tex (2) เสนดายยืนชุดพราง
ขนาดเสนดายเบอร 30/2 ปนผสม ฝาย 60% : เฮมพ
20% : โพลีเอสเตอร (Anti-Bac) 20% (antibacterial)
มีคา Elongation 4.59% และ Tenacity 11.98 cN/tex
(3) เสนดายพุงชุดพราง ขนาดเสนดายเบอร 20/1 ปน
ผสม ฝาย 40% : เฮมพ 40% : โพลีเอสเตอร (Anti-Bac)
20% มีคา Elongation 4.58% และTenacity 10.51 cN/
tex (4) เสนดายสําหรับทอเสือ้ ยืดทหารบก ขนาดเสนดาย
เบอร 24/1 เฮมพ 30% : ฝาย 3% : โพลีเอสเตอร (AntiBac) 35% มีคา Elongation 5% และ Tenacity 9.80 cN/
tex และ (5) เสนดายสําหรับทอถุงเทาทหารบก ขนาด
เสนดายเบอร 20/1 เฮมพ 35% : โพลีเอสเตอร (AntiBac) 35% : โพลีเอสเตอร 30% มีคา Elongation 11.68%
และ Tenacity 18.47 cN/tex

การประชุมหารือการผลิตเสนดายเฮมพเพื่อผลิต
ชุดพรางทหารและเสนดายเพื่อผลิตเสื้อยืดทหารบก

2.4 การคัดเลือกพันธุเฮมพสายพันธุแท

การปรับปรุง/คัดเลือกเฮมพสายพันธุแท (Inbred
line) ในรุนที่ 5 (S5) ไดปลูกทดลองเฮมพรุนที่ 4 (S4)
ประเมินลักษณะ ผสมพันธุระหวางเครือญาติรุนที่ 4
จํานวน 150 สายพันธุ และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ
รุนที่ 5 (S5) ไดจํานวน 249 สายพันธุ เฮมพที่ปลูกเพื่อ
พัฒนาสายพันธุในรุนที่ 4 (S4) มีการกระจายตัวของ
ลักษณะการเกษตรทุกลักษณะที่วัด มีฐานพันธุกรรม
กวางทัง้ ระหวางสายพันธุแ ละภายในสายพันธุ พบความ
สัมพันธในทางบวกระหวางทุกลักษณะที่ศึกษา ยกเวน
ปริมาณเสนใย ไดคัดเลือก 56 สายพันธุปลูกทดสอบ
ในรุน ลูก รุน ที่ 5 (S5) เก็บเกีย่ วและบันทึกลักษณะทางการ
เกษตรที่ระยะ 90 วันหลังเมล็ดงอก ขณะนี้อยูระหวาง
การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางการเกษตร และรอผล
การวิเคราะหหาเปอรเซ็นตเสนใยของลําตน และปริมาณ
สาร THC และ CBD ในใบของแตละสายพันธุ สําหรับ
การทดสอบสมรรถนะในการรวมตัวของสายพันธุค ดั เลือก
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รุนที่ 4 (S4) ไดปลูกเฮมพรุน S4 ที่ผานการคัดเลือกจาก
การทดลองป พ.ศ. 2559 จํานวน 50 สายพันธุเ ปนพันธุพ อ
จับคูผ สมกับพันธุ RPF3 เปนพันธุแ ม ไดคผู สม Top cross
ทั้งหมด 50 คู ไดเมล็ดลูกผสมมาทั้งหมด 46 คูผสม
นําลูกผสมที่ไดทั้งหมดปลูกทดสอบรุนลูก เก็บเกี่ยวและ
บันทึกลักษณะทางการเกษตรทีร่ ะยะ 90 วันหลังเมล็ดงอก
ขณะนี้กําลังอยูระหวางการวิเคราะหขอมูลลักษณะทาง
การเกษตร และรอผลการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตเสนใย
ของลําตน เพือ่ นําขอมูลทีไ่ ดมาประเมินสมรรถนะในการ
รวมตัวของสายพันธุเฮมพ หากสายพันธุที่ผสมพันธุกับ
RPF3 แลวใหลกู ทีม่ ผี ลผลิตสูงจัดเปนสายพันธุท มี่ ีความ
สามารถในการรวมตัวสูงกวาสายพันธุท ใี่ หลกู ผลผลิตต่าํ
ใชขอ มูลจากการทดลองนีร้ ว มในการคัดเลือกสายพันธุด ี
จากการทดลองที่ 1 ในการคัดเลือกสายพันธุดีที่มีคา
ปริมาณสาร THC ต่ํา และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี
ไปสรางลูกผสม sib-mating ในรุนที่ 6 (S6) ตอไป

การเพาะกลาและปลูกตนเฮมพลงแปลงทดลอง

การคลุมตนเฮมพเพื่อปองกันการผสมขามพันธุ

3. ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง
3.1 การศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
ที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต
และรายไดในขาวนาบนพื้นที่สูง

พบว า ผลผลิ ต ข า วไม มี ค วามแตกต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาระหวาง 894-941 กิโลกรัม
ตอไร ในสวนของเศษเหลือทิ้งที่มีผลตอการเพิ่มธาตุ
อาหารในดินและสงผลตอความอุดมสมบูรณของดิน
โดยตรง (Turmel et al., 2015 and Merphy et al., 2016)
โดยพบวา เศษเหลือทัง้ ระบบของการปลูกขาวนา-ถัว่ ขาว
และวิธีปลูกถั่วแปะยี-ขาวนา-ถั่วขาว มีจํานวนเพิ่มขึ้น
1.9 และ 2.2 เทา ตามลําดับ และคิดเปนปริมาณ
ไนโตรเจนทีห่ มุนเวียนกลับลงสูด นิ ทัง้ ระบบการปลูก ปลูก
ขาวนา-ถั่วขาว และถั่วแปะยี-ขาวนา-ถั่วขาว มีจํานวน
เพิม่ ขึน้ 3.2-5.1 เทา ตามลําดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับปลูก
ขาวนาอยางเดียว ในสวนของรายไดในการปลูกขาวนา
ทั้งระบบ พบวา การปลูกขาวหมุนเวียนกับถั่วสามารถ
เพิ่มรายได 2.1-2.2 เทา เมื่อเทียบกับการปลูกขาว
อย า งเดี ย ว ในการทดลองยั ง ได ท ดลองการปลู ก พื ช
ตระกูลถั่วหลังนา จํานวน 3 ชนิด ไดแก ถั่วขาว ถั่วแดง
หลวง และถั่วลิสง พบวา ถั่วขาวไดผลผลิตระหวาง
221.4-249.4 กิ โ ลกรั ม /ไร ถั่ ว แดงหลวง 218-292
กิโลกรัม/ไร และถัว่ ลิสงไดนอ ยทีส่ ดุ 38.7-52.6 กิโลกรัม/
ไร ซึ่งโดยปกติแลวผลผลิตถั่วลิสงมีผลผลิต 250-300
กิโลกรัมตอไร เนื่องจากชวงที่ถั่วลิสงออกดอกประมาณ
เดือนมกราคม แตดอกที่ออกมาผสมไมติดเนื่องจาก
กระทบกับอากาศเย็น จึงมีการเจริญทางลําตนไปจนถึง
เดือนมีนาคม จึงเริ่มผสมและติดเมล็ด จะเห็นไดวาการ
ปลูกถั่วบํารุงดิน-ขาวนา-ถั่วหลังนา เปนระบบการปลูก
พืชที่ใหไนโตรเจนกลับคืนสูดินมากที่สุด เทากับ 10.8
กิโลกรัม/ไร และไดรายไดทั้งระบบมากกวาการปลูกขาว
อยางเดียวเพิ่มขึ้น 8,121 บาท/ไร รวมทั้งทําใหผลผลิต
ขาวนาเพิ่มขึ้นมากที่สุด (5%)
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ดังนัน้ การปลูกขาวสลับแปลงถัว่ จึงเปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
กับการปลูกขาวไรเพื่อลดการหมุนเวียนพื้นที่ การศึกษา
ครัง้ นีแ้ สดงใหเห็นถึงการใชประโยชนทด่ี นิ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพือ่ ลดตัดถางและเผาพืน้ ที่ และยังสามารถสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกไมผลเพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกร
อีกทาง โดยระบบการปลูกขาวไรหมุนเวียนกับถั่ว (ถั่วขาวไร) เปนวิธกี ารทีส่ ามารถเพิม่ ผลผลิตขาวไรไดถงึ 72%
โดยขาวไรไดธาตุอาหารจากพืชตระกูลถัว่ ทีท่ งิ้ ไวในแปลง
คิดเปนธาตุอาหารไนโตรเจนจํานวน 18 กิโลกรัมไนโตรเจน/
ไร ดังนัน้ การปลูกขาวไรหมุนเวียนกับถัว่ จึงเปนทางเลือก
ใหเกษตรกรไมตองหมุนเวียนพื้นที่ปลูกขาวไร รวมถึง
ลดการตัดฟน และลดหมอกควันจากการเผาเตรียมพืน้ ที่
ปลูกขาวไร

ระบบการปลูกขาวหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว

3.2 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผา
บนพื้นที่สูง

ผลการศึกษา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) ระหวางวิธีการทดลอง โดยวิธีการ
ปลูกขาวหมุนเวียนแปลงถั่ว สามารถเพิ่มผลผลิตตอไร
ไดมากขึ้นถึง 72% ในขณะที่การปลูกแบบหมุนเวียน
การปลูกขาวแซมดวยถั่ว และปลูกขาวซ้ําที่เดิม+ใสปุย
ผลผลิตขาวไมมีความแตกตางกัน คือ เทากับ 507, 501
และ 580 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ นอกจากนี้ น้าํ หนักแหง
ซากถัว่ ในแปลงทีป่ ลูกถัว่ 1,051 กิโลกรัมตอไร ซึง่ คิดเปน
ปริมาณไนโตรเจนทีก่ ลับลงสูด นิ เทากับ 18 กิโลกรัมตอไร
การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาบนพื้นที่สูง
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3.3 การศึกษาชนิดพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิต
ผักอินทรียบนพื้นที่สูง

จากการทดลองพบความแตกตางอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) ระหวางการปลูกพืชหมุนเวียน (crop
rotation) กับวิธีการปลูกพืชแซม (intercropping) โดย
พบวา ผลผลิตเฉลี่ยของเบบี้ฮองเตทั้ง 4 รุน ในวิธีปลูก
พืชแซมพบมากกวาการปลูกแบบหมุนเวียน สวนชนิด
ของพืชบํารุงดินพบไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ การปลู ก ถั่ ว ก อ นการปลู ก เบบี้ ฮ อ งเต ทํ า ให
ผลผลิตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P <
0.05) โดยทีแ่ ปลงทีม่ กี ารปลูกถัว่ บํารุงดินสงผลใหผลผลิต
เบบี้ฮองเตเพิ่มขึ้น 38-44% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการ
ไมมีการปลูกพืชบํารุงดินกอนปลูกเบบี้ฮองเต และเมื่อ
ปลูกผักไปรุนที่ 2-3 หลังจากปลูกพืชบํารุงดิน พบวา
ผลผลิตไมมีความแตกตางกันระหวางแปลงที่มีการปลูก
พืชบํารุงดิน และแปลงทีไ่ มมกี ารปลูกพืชบํารุงดิน ซึง่ พบ
ระหวาง 1.15-1.35 กิโลกรัมตอตารางเมตร นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาน้ําหนักแหงของพืชบํารุงดินแตละชนิด
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P < 0.05) ระหวางชนิดถั่ว ซึ่งปอเทืองใหน้ําหนักแหง
มากที่สุด เทากับ 90 กรัมตอตารางเมตร สวนถั่วนิ้วนาง
แดง และถัว่ พุม ดํามีนา้ํ หนักแหงเทากับ 42 และ 33 กรัม
ตอตารางเมตร ตามลําดับ เมือ่ พิจารณารายไดสะสมจาก
การปลูกผักทัง้ 3 ระบบ พบวา การปลูกแบบของเกษตรกร
ที่ไมมีการหมุนเวียนและไมมีการปลูกพืชแซมใหรายได
สะสมมากที่สุด เทากับ 133.9 บาทตอตารางเมตร
ขณะที่ ก ารปลูกเบบี้ฮอ งเตแซมดวยถั่ วดํ าใหรายไดที่
ใกล เ คี ย งกั บ วิ ธี ก ารของเกษตรกร (119.5 บาทต อ
ตารางเมตร) ดังนั้น พืชปุยสดปอเทือง ถั่วนิ้วนางแดง
และถั่วพุมดํา สามารถนํามาใชปลูกหมุนเวียนเพื่อเปน
ปุ ย พื ช สดในระบบการผลิ ต เบบี้ ฮ อ งเต อิ น ทรี ย และ
สามารถสรางรายไดเพิ่มใหแกเกษตรกร

การศึกษาชนิดปุยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรีย
บนพื้นที่สูง
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4. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ
และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของกาแฟอราบิกาโครงการหลวง
4.1 โครงการรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุก
 าแฟ
อราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง

ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กและเก็ บ รวบรวมตั ว อย า ง
กาแฟผลสดที่ มี ลั ก ษณะพั น ธุ ดี มี ลั ก ษณะผล สี ผ ล
ทรงตนดี และใบไมมีอาการของโรคราสนิม อยางละ
1 ตัวอยาง จาก 5 พื้นที่ ดังนี้ แมปูนหลวง ผาตั้ง ตีนตก
วาวี และแมสลอง สําหรับกาแฟที่ปลูกทดสอบตั้งแต
ป 2557 จํานวน 4 สายพันธุ คัดเลือกไวจาํ นวน 80 ตัวอยาง
จาก 4 แหลงพันธุ คือ อางขาง อินทนนท ปาเมี่ยง และ
ตีนตก มีเพียง 2 สายพันธุคือ อางขางและอินทนนทที่มี
จํานวนผลผลิตมากพอจะใชในการวิเคราะหคณ
ุ ภาพทาง
กายภาพและการชิม จากผลการทดสอบคุณภาพดาน
การชิม (Cup test) จํานวน 46 ตัวอยาง (เฉพาะตัวอยาง
จากอางขางและอินทนนท) และมีเพียง 5 ตัวอยางที่ได
คะแนนอยูใ นเกณฑคณ
ุ ภาพดีเยีย่ ม (คะแนนการชิมเกิน
80 คะแนน ตามมาตรฐานคะแนนของ Specialty coﬀee
of America หรือ SCAA) สวนอีก 42 ตัวอยางอยูใ นเกณฑ
คุณภาพพอใช

4.2 โครงการศึกษาตนแบบที่ดีของการปลูก
กาแฟอราบิกาภายใตรมเงาในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปาเมี่ยงและตีนตก

การทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
กาแฟที่ ป ลู ก สวนใหม ภ ายใต ก ารจั ด การระบบนิ เวศ
เกษตร ดํ า เนิ น งานเข า สู ป ที่ 2 ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงปาเมี่ยง แปลงของเกษตรกรนายวิทิตย
สุนนั ทา ตนกาแฟมีการเจริญเติบโตทีค่ อ นขางชา มีความสูง
เฉลี่ย 35.87 เซนติเมตร แตไมมีความแตกตางกับแปลง
ควบคุม วัดคาความเขมแสงสูงสุดอยูที่ 3,275 ลักซ สวน
ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก แปลงของนาย
สมพงค พรหมเปง ตนกาแฟมีการเจริญเติบโตดีมาก
พื้นที่มีลักษณะเปนที่โลงแจง มีตนไมใหญเปนบางจุด
ตนกาแฟมีความสูงเฉลี่ย 64.60 เซนติเมตร และ 60.20
เซนติเมตร มีคา ความเขมแสงสูงสุดอยูท ี่ 6,074 ลักซ การ
ทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟโดย
การปรับปรุงระบบสวนกาแฟเดิมภายใตระบบเกษตร
นิเวศ ดําเนินงานเขาสูปที่ 2 ซึ่งในปนี้ตนกาแฟที่ตัดแตง
กิ่งจะเริ่มใหผลผลิต โดยในแปลงของนายวิทิตยตัดแตง
ไปในป 2558 เริม่ มีผลผลิตในป 59/60 เก็บขอมูลน้าํ หนัก
ผลกาแฟสดเฉลีย่ ในแปลงทีต่ ดั แตงได 3.4 กิโลกรัมตอตน

ตนกาแฟอราบิกาที่คัดเลือกไวเก็บผลผลิตเพื่อนำผลผลิตที่ไดไปทดสอบการชิม
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ในชุดควบคุม คือ แปลงทีไ่ มตดั แตงมีนาํ้ หนักผลกาแฟสด
2.8 กิโลกรัมตอตน ในแปลงทดสอบในพืน้ ทีศ่ นู ยฯ ตีนตก
ของนายวิจิตร ตัดแตงกิ่งเขาสูปที่ 2 ดานผลผลิตในป
59/60 ชุดทดสอบยังไมมผี ลกาแฟสด สวนในชุดควบคุม
คือแปลงทีไ่ มตดั แตงไดนา้ํ หนักผลกาแฟสด 2.7 กิโลกรัม
ตอตน
4.3 โครงการศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการ
ผลิตผลกาแฟอราบิกาภายใตมาตรฐานตางๆ

การปลูกและผลิตกาแฟภายใตมาตรฐาน GAP
Fair trade และ Rainforest alliance พบวา มาตรฐาน
GAP สามารถทําไดในทั้งสองพื้นที่ โดยมาตรฐาน GAP
ยังอยูในเงื่อนไขการรับซื้อผลผลิตกาแฟอราบิกาของ
โครงการหลวงในป 2561 มาตรฐาน Fair trade เปน
มาตรฐานการคาที่เปนธรรม และมาตรฐาน Rainforest
alliance เป น มาตรฐานรั บ รองป า หรื อ ฟาร ม ที่ มี ก าร
จัดการอยางเขมงวดในดานสิ่งแวดลอม เมื่อวิเคราะห
โอกาสความเปนไปไดของการรับรองมาตรฐาน Fair
trade และมาตรฐาน Rainforest alliance สามารถทําได
ทั้งใน 2 พื้นที่ แตพบวาในดานตลาดอาจไมมีความ
คุมคาในการลงทุนของมาตรฐาน เนื่องจากพื้นที่ของ
เกษตรกรมีขนาดเล็ก ทําใหจะเสียคาใชจายในการตรวจ
ประเมินคอนขางสูง (รวมคาใชจายในการเดินทางมา
ตรวจสอบของเจาหนาที่จากตางประเทศ)
4.4 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
กาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

ผลจากการวิจัยทั้งหมดตั้งแตกระบวนการผลิต
กาแฟอราบิ ก า เบื้ อ งต น สามารถแบ ง คุ ณ ภาพของ
เกษตรกรออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1) เกษตรกรทีจ่ ดั อยูใ นกลุม ดีมาก ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง โหลงขอด
และปางมะโอ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ตรงตาม
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของโครงการหลวง เปน
แนวทางในการทําการเกษตรเพือ่ ใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ

ลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกร
และผูบริโภค
2) เกษตรกรที่จัดอยูในกลุมดี ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง สบเมย บาน
ขุนตื่นนอย และบานหวยแหง เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 4 แหง
มีความสูงทีไ่ มเหมาะสมในการปลูกกาแฟอราบิกา สงผล
ทําใหรสชาติของกาแฟอยูใ นระดับปานกลาง แตเนือ่ งดวย
เกษตรกรในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะปลูกกาแฟและไดรับ
การสนับสนุนใหมกี ารปลูกกาแฟอราบิกา จากโครงการหลวง
จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญหันมาสนใจที่จะปลูกกาแฟ
และพรอมที่จะไดรับการอบรม สนับสนุน และปรับปรุง
พันธุกาแฟอราบิกาใหมีคุณภาพ
3) เกษตรกรทีจ่ ดั อยูใ นกลุม พอใช ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
เฉพาะ บานปาเกีย๊ ะใหม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ขายผลผลิตใหกับ
พ อ ค า คนกลาง ซึ่ ง ได รั บ เงิ น ทั น ที แ ละราคาสู ง กว า
โครงการหลวง ดังนัน้ เกษตรกรจึงไมสนใจทีจ่ ะผลิตกาแฟ
ใหตรงตามมาตรฐานของโครงการหลวง มีกระบวนการ
ผลิตแบบดั้งเดิม
4.5 การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใต
สภาพรมเงารวมกับการจัดทำระบบอนุรักษดิน
และนํ้าในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท

แปลงปลู ก ทดสอบในโครงการการปลู ก กาแฟ
ระบบอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมระหวางโครงการ
หลวงและบริษัทปโตรเลียมไทยจํากัด (มหาชน) (ปตท.)
ทีบ่ า นปากลวย-ขุนยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เป น กาแฟปลู ก ใหม อ ายุ 2 ป ยั ง ไม เ คยให ผ ลผลิ ต
เกษตรกรทุ ก รายจึ ง ปลู ก พื ช ล ม ลุ ก อายุ สั้ น ในฤดู ฝ น
ตนกาแฟและไมบังรมสวนใหญมีการเจริญเติบโตตาม
ปกติ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 กาแฟมีลําตนขนาด
0.76-2.39 เซนติเมตร มีความสูง 30-111 เซนติเมตร
แปลงที่ เ จ า ของมี ก ารจั ด การดี เริ่ ม ติ ด ผลเป น ป แรก
สิ่งแวดลอมใกลตนพืช อุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวและ
รอนมีการเปลีย่ นแปลงอยางมากในระหวางเวลากลางวัน
และกลางคืน แปลงกลางแจงอุณหภูมิสูงกวา 40 องศา
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เซลเซียส สวนในฤดูฝนมีความแตกตางกันนอย ความชืน้
สัมพัทธอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตรงขามกับอุณหภูมิ
กลาวคือหลังเวลา 18.00 น. เปนตนไป จะมีความชื้น
สัมพัทธเพิม่ ขึน้ สวนใหญจะสูงมากเกือบ 100% และจะ
เริม่ ลดลงหลัง 08.00 น. ของวันใหม ตัวอยางดินจากแปลง
ทุกแปลงมีคา pH คอนขางต่าํ แตมปี ริมาณอินทรียวัตถุสงู
คา bulk density ต่ํา แปลงที่ปลูกกาแฟมานานทุกแปลง
มีความเขมขนของธาตุโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และ
แคลเซียม สูงมาก ในขณะที่แปลงปลูกกาแฟใหมที่บาน
ป า กล ว ย-ขุ น ยะ มี ค วามเข ม ข น ของธาตุ ฟ อสฟอรั ส
ต่ํามาก จึงควรมีการศึกษาการจัดการธาตุอาหารควบคู
ไปกับการจัดการระบบการปลูกในปตอไป
5. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย
ในพื้นที่โครงการหลวง
5.1 ผลการศึกษาการจัดการธาตุอาหาร
ในฟกทองญี่ปุนอินทรีย

พบวา วิธีการจัดการธาตุอาหารในฟกทองญี่ปุน
ทีใ่ หผลดี คือ รองกนหลุมดวยปุย หมักอินทรีย ใสปยุ หมัก
อินทรียอีกครั้งหลังยายปลูก 30 วัน และฉีดพนบอริค
แอซิด 3 ครั้งเมื่ออายุ 20, 40 และ 60 วัน ซึ่งทําให
ฟ ก ทองญี่ ปุ น ไม แ สดงอาการเนื้ อ ลายเป น ไต และมี
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.81%
5.2 ผลการศึกษาสูตรปุยหมักอินทรียคุณภาพสูง
ที่สามารถเพิ่มผลผลิตเบบี้ฮองเตอินทรียและ
กะหลํ่าปลีรูปหัวใจอินทรีย

พบวา กรรมวิธีที่ใชปุยอินทรียการคา (ซากุระ)
ปุยอินทรียการคา (พญานาค) และปุยหมักสูตรที่ 1
มีน้ําหนักตอตนกอนตัดแตงมากที่สุดเทากับ 147.86,
144.29 และ 137.86 กรัม ตามลําดับ ซึง่ มากกวากรรมวิธี
ที่ใชปุยหมักสูตรที่ 2 ซึ่งมีน้ําหนักตอตนกอนตัดแตง
ผลผลิตนอย เทากับ 105.36 กรัม สําหรับปริมาณผลผลิต
ปุย อินทรียก ารคา (ซากุระ) ใหนาํ้ หนักตอพืน้ ที่ 2 ตารางเมตร
ทัง้ กอนและหลังตัดแตง สูงสุดที่ 7.76 และ 4.71 กิโลกรัม
ตามลําดับ แตไมแตกตางกับการใชปุยหมักสูตรที่ 1

ซึ่งใหน้ําหนักตอพื้นที่ 2 ตารางเมตร ทั้งกอนและหลัง
ตัดแตง ที่ 6.19 และ 2.88 กิโลกรัม ตามลําดับ ซึง่ มากกวา
การใชปุยของเกษตรกร 48.09%
5.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและอัตราใชของ
Peroxcyacetic acid (PAA)

การสูญเสียน้ําหนักของเบบี้ฮองเตอินทรียในทุก
กรรมวิธที ดสอบทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง เปนเวลา 3 วัน
และอุณหภูมิ 5.5-6.0 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 วัน
มีการสูญเสียน้ําหนักไมแตกตางกัน นอกจากนี้ พบวา
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา เบบี้ฮองเตอินทรีย
ทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งมีแนวโนมการสูญเสียน้าํ หนัก
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิหองมีอุณหภูมิสูง ทําใหมี
อัตราการหายใจและการคายน้ําสูงขึ้น สงผลใหมีการ
เสือ่ มคุณภาพอยางรวดเร็ว สวนคาการเปลีย่ นแปลงของ
สีใบ (SPAD unit) ของเบบีฮ้ อ งเตอนิ ทรีย พบวา เบบีฮ้ อ งเต
อินทรียใ นทุกกรรมวิธที ดสอบทีเ่ ก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
เปนเวลา 3 วัน และอุณหภูมิ 5.5-6.0 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 6 วัน มีคา การเปลีย่ นแปลงของสีใบไมแตกตางกัน
ตลอดระยะเวลาของการเก็ บ รั ก ษา พบว า ค า การ
เปลี่ยนแปลงของสีใบของเบบี้ฮองเตอินทรียมีแนวโนม
ลดลงจากวันเริม่ ตนการทดลอง สําหรับอายุการเก็บรักษา
พบวา เบบีฮ้ อ งเตอนิ ทรียก รรมวิธที เี่ ช็ดผลิตผลดวย PAA
ความเขมขน 40 ppm ผลิตผลเนาเสียนอยที่สุด เมื่อ
เก็บรักษาไวท่อี ุณหภูมิหอง เปนเวลา 4 วัน เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 5.5-6.0 องศาเซลเซียส ทุกกรรมวิธีมีอายุการ
เก็บรักษาไมตางกัน ซึ่งเทากับ 6 วัน พบอาการใบเหี่ยว
และลักษณะผิดปกติ โดยประเมินลักษณะปรากฏจากสี
ของผัก ความกรอบของผัก ความเหี่ยวของผัก การเกิด
โรคหรือแผล และคุณภาพโดยรวม
5.4 ผลการศึกษารูปแบบวัสดุคลุมโรงเรือน
ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย

วัสดุคลุมโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผัก
อินทรีย และใหผลผลิตตอพืน้ ทีส่ งู คือ พลาสติกโรงเรือน
ขนาด 150 ไมครอน UV 7% โดยใชคลุมหลังคา และ
มุงตาขายไนลอนสีขาว ขนาด 32 ชอง ปดดานขางรอบ
โรงเรือน
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5.5 การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 3 ชนิด

ผั ก กาดหวานพั น ธุ CL-59-01 มี น้ํ า หนั ก /ต น
มากกวาพันธุ Tiberius ในทุกฤดูกาลทีป่ ลูก และไมแสดง
ลั ก ษณะต น บิ ด เมื่ อ ปลู ก ในฤดู ฝ น การเปรี ย บเที ย บ
ผลผลิตพันธุถั่วแขกภายใตระบบเกษตรอินทรียในภาค
ฤดูรอนทั้ง 4 สายพันธุ พบวา ถั่วแขกพันธุ CB-59-01 มี
ลักษณะการเจริญเติบโตของลําตน (ขนาดลําตน วันที่
ดอกแรกบาน และตําแหนงที่ติดดอก) และลักษณะ
ผลผลิต (ความยาวฝก น้ําหนักผลผลิตตอฝก น้ําหนัก
ผลผลิตตอตน และน้ําหนักผลผลิตตอแปลง) ใกลเคียง
กับสายพันธุเปรียบเทียบ คือ พันธุพื้นเมืองบานโปง #1
มากทีส่ ดุ ในขณะทีพ่ นั ธุ CB-59-02 และพันธุ CB-59-03
มีลักษณะเหลานี้ดอยกวาสายพันธุเปรียบเทียบและ
ไมสามารถทนตอโรคและแมลง สําหรับเปรียบเทียบ
มะเขือเทศ 2 สายพันธุ คือ พันธุโทมัส และพันธุ TDK1-4-1-B พบวา มะเขือเทศพันธุ TDK-1-4-1-B ใหนาํ้ หนัก/
ผล น้ําหนัก/ตน มากกวาพันธุโทมัส แตมีความแนนเนื้อ
นอยกวา

พันธุ Tiberius

พันธุ CL-59-01

พันธุโทมัส

พันธุ TDK-1-4-1-B

6. ชุดโครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยี
การปลูกพืชผัก
6.1 การทดสอบพันธุมะเขือเทศที่เหมาะสมสำหรับ
พื้นที่สูงที่มีสภาพอากาศรอน

ดําเนินงานทดสอบการปลูกมะเขือเทศ จํานวน
7 สายพันธุในโรงเรือนขนาด 3x24 เมตร เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2560 รวมกับเกษตรกร 1 ราย คือ นายอดิศกั ดิ์
จันทรการุญสกุล เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากยายปลูก 1 เดือน พบวา มะเขือเทศทุกพันธุ
แสดงอาการใบมวนซึ่งเกิดจากสภาพอากาศรอน และ
โรคเหี่ยวเขียว โดยมะเขือเทศพันธุ CL3125 มีการตาย
ที่เกิดจากโรคเหี่ยวเขียวนอยที่สุด รอยละ 18.46 ดาน
การเจริญเติบโตเมือ่ อายุ 1 เดือน หลังยายปลูก มะเขือเทศ
พันธุ CLN3070 F1-8-7-27-29-25-25 มีการเจริญเติบโต
ดานความสูงมากทีส่ ดุ (104.50 เซนติเมตร) รองลงมาคือ
พันธุ T25 (93.85 เซนติเมตร)
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6.2 การทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูก
มันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

6.2.1 ผลการทดสอบพั น ธุ มั น เทศญี่ ปุ น ที่
เหมาะสมสําหรับพืน้ ทีส่ งู ไดนาํ เขาหัวพันธุม นั เทศจาก
หนวยงาน Kyushu Okinawa Agricultural Research
Centre (NARO/KARC) จํานวน 12 พันธุ ประกอบดวย
Chiran-murasaki Tanegashima-murasaki 1 Kanshonorin No.4 Beniyutaka Setoyoshi Koganesengan
Benikomachi Beniazuma Koukei No.14 Tosabeni
Shiroyutaka และ Narutokintoki นําหัวพันธุท ไี่ ดปลูกเพือ่
ขยายทอนพันธุสําหรับนําไปทดสอบในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
6.2.2 ผลการทดสอบเทคโนโลยี ก ารปลู ก
มั น เทศญี่ ปุ น ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ พื้ น ที่ สู ง ทดสอบ
ณ แปลงนางมาลี ทองเมธารัตน เกษตรกรโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปรียบเทียบวิธกี ารปลูก
2 วิธี คือ วิธกี ารปลูกแบบโครงการหลวงและวิธกี ารปลูก
แบบญีป่ นุ ผลการทดสอบ พบวา มันเทศญีป่ นุ เนือ้ สีเหลือง
ใช วิ ธี ก ารปลู ก แบบโครงการหลวงมี ค วามเหมาะสม
มากที่สุด โดยทําใหมันเทศมีจํานวนหัว/ตน 2.90 หัว
น้ําหนัก/ตน 471.72 กรัม น้ําหนัก/หัว 183.63 กรัม และ
คุณภาพขนาด 100-300 กรัม คิดเปนรอยละ 48.15
มากกวาวิธีการปลูกแบบญี่ปุน แตไมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สําหรับ
มันเทศเนื้อสีมวง วิธีการปลูกแบบญี่ปุนทําใหมันเทศ
มีจํานวนหัว/ตน 3.25 หัว น้ําหนัก/ตน 748.62 กรัม
น้ําหนัก/หัว 201.00 กรัม และคุณภาพขนาด 100-300
กรัม คิดเปนรอยละ 46.66 มากกวาวิธีการปลูกแบบ
โครงการหลวง แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
6.2.3 ผลการทดสอบอายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย ว
มันเทศญีป่ นุ เนือ้ สีเหลืองและเนือ้ สีมว ง พบวา มันเทศ
ญีป่ นุ เนือ้ สีเหลือง กรรมวิธเี ก็บเกีย่ วทีอ่ ายุ 150 วัน ทําให
มันเทศญี่ปุนเนื้อสีเหลืองมีจํานวนหัว/ตน 3.42 หัว
ความหวานหลังเก็บรักษา 1 สัปดาห 11.75 องศาบริกซ
มากกวากรรมวิธอี นื่ แตไมแตกตางอยางมีนยั สําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ
180 วัน ทําใหมันเทศญี่ปุนเนื้อสีเหลืองมีน้ําหนัก/ตน
763.74 กรัม น้ําหนัก/หัว 197.84 กรัม และความหวาน
หลังเก็บเกี่ยว 10.89 องศาบริกซ มากกวากรรมวิธีอื่น
แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่ อ มั่ น 95% เมื่ อ แบ ง ตามชั้ น คุ ณ ภาพ กรรมวิ ธี ที่
เก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วัน มีผลิตผลขนาด 100-300 กรัม
ซึง่ เปนขนาดทีเ่ หมาะสมสําหรับการบริโภคสูงสุด คิดเปน
รอยละ 51.42 และไมทําใหมันเทศแกหรือมีเสี้ยน สวน
มันเทศญี่ปุนเนื้อสีมวง กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ 150 วัน
ทําใหมันเทศญี่ปุนเนื้อสีมวงมีจํานวนหัว/ตน 3.72 หัว
น้ําหนัก/หัว 192.31 กรัม ความหวานหลังเก็บรักษา
1 สัปดาห 12.66 องศาบริกซ มากกวากรรมวิธีอื่น
แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ 180 วัน ทําให
มั น เทศญี่ ปุ น เนื้ อ สี ม ว งมี น้ํ า หนั ก /ต น 947.86 กรั ม
ความหวานหลังเก็บเกี่ยว 12.13 องศาบริกซ มากกวา
กรรมวิธีอื่น แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อแบงตามชั้นคุณภาพ
กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ 150 วัน มีผลผลิตขนาด 100300 กรัม ซึ่งเปนขนาดที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค
สูงสุด คิดเปนรอยละ 43.43 และไมทาํ ใหมนั เทศแกหรือ
มีเสี้ยน
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7. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียม
บนพื้นที่สูง
กระเที ย มจากแต ล ะแหล ง ปลู ก ต า งๆ มี ค วาม
แตกตางกันของสัณฐานวิทยา อาทิ กระเทียมจากจังหวัด
เพชรบูรณมี 2 พันธุ คือ พันธุหยวก (บานติ้ว) มีน้ําหนัก
หัวพันธุเฉลี่ย 7-12 กรัม ซึ่งเล็กกวาพันธุตาแดง (บาน
น้าํ ดุก ) ซึง่ มีนาํ้ หนักหัวพันธุเ ฉลีย่ 15-16 กรัม พันธุก ระเทียม
จากอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ น้ําหนักหัวพันธุ
เฉลี่ยตั้งแต 6-20 กรัม มีขนาดกลีบใหญกวากระเทียม
จากเพชรบูรณ สําหรับแหลงกระเทียมปลูกที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮอ งสอน พบวา พันธุก ระเทียม
มีลักษณะสัณฐานวิทยาไมแตกตางกัน ยกเวนกระเทียม
จากบานนาปลาจาด อําเภอแมฮองสอน ที่มีน้ําหนักหัว
เฉลี่ยใกลเคียงกับกระเทียมพันธุตาแดงและกระเทียม
ของอําเภอน้ําปาด สวนของผลการวิเคราะหสารสําคัญ
ทางเภสัชวิทยา พบวา กระเทียมพันธุตาแดงมีปริมาณ
สารประกอบฟ น อลิ ก และมี ป ริ ม าณวิ ต ามิ น ซี สู ง สุ ด ที่
199.21 mg/กระเทียมสด 100 กรัม และ 18.78 มิลลิกรัม
ตามลําดับ ในพันธุกระเทียมจากอําเภอน้ําปาด พบวา
มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดสูงที่สุด 18.92 mg/
กระเทียมสด 100 กรัม นอกจากนี้พบวิตามินบีหนึ่ง
วิตามินบีสอง วิตามินบีหก และวิตามินบีสิบสอง สูงสุด
ที่ 0.16, 0.12, 0.11 และ 0.06 มิลลิกรัม ตามลําดับ สวน
สารสกั ด กระเที ย มตรวจวิ เ คราะห พ บกรดไขมั น ชนิ ด
Palmitic acid สูงที่สุดถึง 260-368 กรัม รองลงมาคือ
กรดไขมันชนิด Linoleic acid, Oleic acid, Stearic acid,
Myristic acid, Lauric acid, Arachidic acid และ
Eicosaenoic acid ตามลําดับ ซึ่งกระเทียมที่ปลูกโดย
ไมใชสารเคมีจากอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มีปริมาณ
ของกรดไขมันที่เปนประโยชนสูง โดยเฉพาะมีปริมาณ
Myristic acid ที่สูงถึง 52.8 กรัม ซึ่งสูงกวากระเทียมจาก

แหลงอื่น นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณ Diallyl disulfide
ซึ่งเปนสารสําคัญในกลุม Allicin และอนุพันธสูงสุดที่
2338.8 μg/กระเทียมสด 100 กรัม ในขณะที่กระเทียม
อําเภอน้ําปาดก็มีปริมาณ Diallyl trisulfide สูงที่ 1785.8
μg/กระเทียมสด 100 กรัม
ผลการทดสอบวิธีการผลิตหัวพันธุกระเทียมโดย
ลดการใชสารเคมี พบวา วิธกี ารปลูกกระเทียมโดยใชสารเคมี
ใหผลผลิตกระเทียมสดสูงกวาวิธีการใชสารอินทรียถึง
35-37% แตอยางไรก็ตาม ยังคงตองศึกษาถึงอายุการ
เก็บรักษาหัวพันธุข องพันธุก ระเทียมจากแตละแหลงปลูก
และอายุการเก็บรักษาของหัวพันธุกระเทียมจากแตละ
กรรมวิธีทดสอบจนกระทั่งฤดูปลูกถัดไป

ลักษณะกระเทียมบานน้ำดุก จังหวัดเพชรบูรณ

ลักษณะกระเทียมบานโฮง จังหวัดลำพูน
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8. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุน
รับประทานสดบนพื้นที่สูง
8.1 การทดสอบพันธุองุนรับประทานสดที่มี
ศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูง

พบวา องุนทั้ง 24 พันธุมีเปอรเซ็นตกิ่งใหมที่
ออกดอก เสนผาศูนยกลางกิง่ และความยาวกิง่ แตกตาง
กันทางสถิติ โดยองุนพันธุ P1, Black Corinth, Perlette,
Beauty Seedless, JG05, Marroo Seedless, Red
Globe, JG03 และ White Malaga มีเปอรเซ็นตกิ่งใหม
ที่ออกดอกมากที่สุดคือ 94, 92, 92, 90, 76, 74, 74,
70 และ 64 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนองุน พันธุ Autumn
Royal และ JB02 ไมออกดอก การเจริญเติบโตทางกิ่ง
พบวา องุน พันธุ White Malaga มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
และความยาวของกิ่งอายุ 5 เดือนมากที่สุด คือ 10.23
มิลลิเมตร และ 250.42 เซนติเมตร ตามลําดับ ดัชนี
เก็บเกี่ยวพบวาองุนพันธุ JG05 มีจํานวนวันที่ตัดแตงเก็บเกี่ยวนอยที่สุด คือ 99 วัน
องุนจํานวน 22 พันธุที่เก็บผลผลิตได พบวา
มีน้ําหนักชอ น้ําหนักผล จํานวนผลตอชอ ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได
(TA) และ TSS/TA แตกตางกันทางสถิติ โดยองุนพันธุ
P1, Black Corinth, Perlette, Beauty Seedless, JG05,
Marroo Seedless, Red Globe และ JG03 มีเปอรเซ็นต
กิ่งใหมที่ออกดอกมากที่สุดคือ 94, 92, 92, 90, 76, 74,
74 และ 70 เปอรเซ็นต ตามลําดับ การเจริญเติบโตทางกิง่

พบวา องุน พันธุ White Malaga มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
และความยาวของกิ่งอายุ 5 เดือนมากที่สุด คือ 10.23
มิลลิเมตร และ 250.42 เซนติเมตร ตามลําดับ ดัชนีเก็บเกีย่ ว
พบวา องุนพันธุ JG05 มีจํานวนวันที่ตัดแตง-เก็บเกี่ยว
นอยที่สุด คือ 99 วัน สวนองุนพันธุ P1 และ Ruby
Seedless มีจํานวนวันที่ตัดแตง-เก็บเกี่ยวมากที่สุด คือ
150 วัน ขนาดของผลและชอ พบวา องุนพันธุ Red
Globe มีน้ําหนักของผลและชอผลมากที่สุด คือ 7.94
และ 342.40 กรัม ตามลําดับ คุณภาพของน้าํ องุน พบวา
องุน พันธุ P1 และ JG05 มีสดั สวน TSS ตอ TA มากทีส่ ดุ
คือ 46.62 และ 43.09
สีผิวผล พบวา องุนที่มีผิวผลสีดํามี 7 พันธุ คือ
Beauty Seedless, Marroo Seedless, Black Queen,
Black Corinth, P1, JB01 และ JB03 องุนที่มีผิวผล
สีแดงมี 5 พันธุ คือ Flame Seedless, Ruby Seedless,
JR01, JR02 และRed Globe องุนที่มีผิวผลสีเขียวมี
10 พันธุ คือ White Malaga, Thompson Seedless,
Dawn Seedless, Perlette, JG01, JG02, JG03, Early
Sweet, JG04 และ JG05
การมีและไมมีเมล็ดพบวาองุนที่มีเมล็ดมี 9 พันธุ
คือ P1, JR01, White Malaga, JG01, JB01, JG02,
JR02, JB03 และ Red Globe องุน ทีไ่ มมเี มล็ดมี 13 พันธุ
คือ Beauty Seedless, Marroo Seedless, Black Queen,
Black Corinth, Flame Seedless, Ruby Seedless,
Thompson Seedless, Dawn Seedless, Perlette, JG03,
Early Sweet, JG04 และ JG05

ลักษณะชอผลองุนพันธุตางๆ
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8.2 การศึกษารูปแบบคางและโรงเรือนพลาสติก
สำหรับองุนพันธุ Beauty Seedless

ทดลองตัดแตงกิ่ง ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ
2560 หลังจากตัดแตงกิง่ จะเปดโรงเรือนในวันทีฝ่ นไมตก
ในแบบโรงเรือนทีเ่ ปด-ปดได (B2) และเก็บผลผลิตครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ขนาดของลําตนอายุ 1 ป
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหงของกิ่งที่ตัดแตง ปริมาณผลผลิต
ตอตน ปริมาณ TSS ปริมาณ TA และสัดสวน TSS/TA
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตน้ําหนักของชอผลมี
ความแตกตางกันทางสถิติดานรูปแบบคาง โดยคาง
ตัว Y สูง (A1) มีนา้ํ หนักของชอผล 109.60 กรัม และคาง
ตัว Y ต่าํ (A2) มีนาํ้ หนักของชอผล 76.17 กรัม ในขณะที่
การเปด-ปดของโรงเรือนไมมผี ลตอน้าํ หนักชอ แตผลผลิต
ที่ ไ ด เ ป น ผลผลิ ต ครั้ ง แรกจึ ง จํ า เป น ต อ งบั น ทึ ก ข อ มู ล
การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพผลผลิตตอไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

พันธุ Beauty Seedless มีน้ําหนักชอมากที่สุด (208.36
กรัม) ซึ่งแตกตางจากการควั่นตนดวยกรรมวิธีอื่นๆ แต
ไมตางจากไมควั่นตน (197.28 กรัม) จากนั้นตัดแตงกิ่ง
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 และควั่นตนเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2560 (ฤดูฝน) ทําการเก็บผลผลิตในวันที่
16 มิถุนายน 2560 พบวา วิธีการควั่นตนทุกกรรมวิธี
มีนา้ํ หนักของชอและสัดสวน TSS/TA ไมมคี วามแตกตาง
กันทางสถิติจากการไมควั่นตน แตการควั่นตนกอนให
ผลผลิ ต ทั้ ง ในฤดู ห นาวและฤดู ฝ นส ง ผลให มี ป ริ ม าณ
ผลผลิตตอตนนอยที่สุด (0.13 กิโลกรัม) ซึ่งแตกตางจาก
การไมควัน่ ตน (1.25 กิโลกรัม) แตไมตา งจากการควัน่ ตน
ด ว ยกรรมวิ ธี อื่ น ๆ อย า งไรก็ ต าม พบว า ฤดู ก าลนี้ มี
ปริมาณผลผลิตนอยมาก เนื่องจากเกิดการเขาทําลาย
ของเพลี้ยไฟและการทนทานตอสารเคมีปองกันกําจัด
เพลี้ ย ไฟ ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งทดลองซ้ํ า อี ก ครั้ ง เพื่ อ ยื น ยั น
ผลการทดลองในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คางตัว Y สูง โรงเรือนเปด - ปดได

8.3 การศึกษาวิธีการควั่นตนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตขององุนพันธุ Beauty Seedless

ทดลองตัดแตงกิง่ วันที่ 12 กันยายน 2559 ทําการ
ควั่นตนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (ฤดูหนาว)
บริเวณลําตนทีร่ ะดับความสูงจากพืน้ ดิน 1 เมตร มีความ
กวางของรอยควัน่ ประมาณ 5 มิลลิเมตร และเก็บผลผลิต
ในวันที่ 6 มกราคม 2560 พบวา วิธีการควั่นตนทุก
กรรมวิธีมีปริมาณผลผลิตตอตนและสัดสวน TSS/TA
ไมมคี วามแตกตางกันทางสถิตจิ ากการไมควัน่ ตน แตการ
ควั่นตนในระยะกอนใหผลผลิตในฤดูหนาวสงผลใหองุน

การควั่นตนกอนใหผลผลิตทั้งในฤดูหนาวและฤดูฝน
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9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เสาวรสหวานปลอดโรค
9.1 การขยายพันธุตนเสาวรสหวานปลอดโรค
สำหรับทดสอบการใหผลผลิต

รับตนกลาเสาวรสปลอดโรคทีไ่ ดจากการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยได
สงมอบตนใหกบั มูลนิธโิ ครงการหลวง สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพือ่ ใชเปนตนแมพนั ธุ
ในเดือนมกราคมและมิถนุ ายน 2560 รวมจํานวน 300 ตน
ทําการขยายพันธุตนเสาวรสหวานปลอดโรคเพื่อใชเปน
ตนแมพันธุสําหรับงานสงเสริม จํานวน 560 ตน และ
เตรียมตนสําหรับปลูกทดสอบการใหผลผลิตของตนกลา
ปลอดโรคที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประมาณ
120 ตน ในป 2561 ตอไป
9.2 การศึกษาและคัดเลือกพันธุเสาวรสพันธุใหม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง

คัดเลือกจากการเพาะเมล็ดเสาวรสพันธุเหลือง
หวาน แหล ง จากศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงสะโง ะ
เสาวรสพันธุสีมวง แหลงจากประเทศเวียดนาม รวม
จํานวน 106 ตน และปลูกในกระถางพลาสติกสีดาํ ขนาด
25 นิว้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2559 ภายใตโรงเรือนหลังคา
พลาสติกใสและมุงดวยตาขายสีขาว ขนาด 32 เมช รอบ
โรงเรือน ผลการคัดเลือกเบื้องตน ไดตนที่ใหผลผลิตที่มี
คุณภาพดีและมีลักษณะเดน จํานวน 14 ตน คือ SG0109, SG02-5, SG02-9, SG03-2, SG03-6, SG04-5,
SG04-10, SG05-8, SG07-6, SG08-4, SG09-2, SG093, SG09-4 และ SG09-6 โดยมีชวงการออกดอกตั้งแต
เดือนปลายเดือนกันยายน 2559 ชวงเก็บเกี่ยวผลตั้งแต
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560
อายุผลเฉลี่ย 74.16 วัน น้ําหนักผลเฉลี่ย 116.2 กรัม
และมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดเฉลี่ย 17.14
องศาบริกซ ทุกพันธุที่คัดเลือกมีเปลือกหนาปานกลาง
มีเนื้อสีสม และมีเนื้อเต็มผล มีรสชาติดี และบางพันธุมี
กลิน่ หอม ซึง่ จะทําการทดสอบการใหผลผลิตของเสาวรส
ที่คัดเลือกแตละตนตอไป

ลักษณะผลเสาวรสที่คัดเลือก
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10. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เคพกูสเบอรรี่ ราสพเบอรรี่ และแบล็กเบอรรี่
10.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและการให
ผลผลิตของเคพกูสเบอรรจ
ี่ ากตนเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่

ปลูกทดสอบตนเคพกูสเบอรรี่จากตนเพาะเมล็ด
(วิธีการควบคุม) เปรียบเทียบกับตนที่ไดจากการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยปลูกภายใตสภาพโรงเรือน เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวางการออกดอกและ
ให ผ ลผลิ ต ซึ่ ง จะบั น ทึ ก ปริ ม าณผลผลิ ต ต อ ต น และ
คุณภาพผลผลิตตลอดฤดูของแตละกรรมวิธีตอไป

10.2 การศึกษารูปแบบการปลูกแบบใหมของ
ราสพเบอรรี่

ผลการศึกษาเบื้องตน ราสพเบอรรี่เริ่มออกดอก
หลังปลูกประมาณ 40 วัน โดยกรรมวิธีการปลูกลงดิน
มีการแตกกิ่งขางเฉลี่ย 1.33 กิ่ง มีการออกดอกตั้งแต
ต น เดื อ นกรกฎาคม 2560 และเริ่ ม เก็ บ เกี่ ย วตั้ ง แต
ตนเดือนสิงหาคม โดยมีอายุเก็บเกี่ยวผลเฉลี่ย 26.0 วัน
น้ํ า หนั ก ผลเฉลี่ ย 2.07 กรั ม มี ป ริ ม าณของแข็ ง ที่
ละลายน้ําได (TSS) 10.50 องศาบริกซ และมีคาปริมาณ
กรดที่ไตเตรตได (TA) 2.52 เปอรเซ็นต มีคา L เทากับ
30.18 คา a เทากับ 46.73 และคา b เทากับ 11.25
กรรมวิธีการปลูกในถุงพลาสติกสีขาว มีการแตกกิ่งขาง
เฉลี่ย 1.00 กิ่ง มีการออกดอกตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม
2560 เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแตตนเดือนสิงหาคม โดยมีอายุ
เก็บเกี่ยวผลเฉลี่ย 26.27 วัน น้ําหนักผลเฉลี่ย 2.15 กรัม
มีปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าํ ได (TSS) 11.54 องศาบริกซ
และมีคาปริมาณกรดที่ไตเตรตได (TA) 1.95 เปอรเซ็นต
มีคา L เทากับ 29.93 คา a เทากับ 46.47 และคา b
เทากับ 9.54 กรรมวิธีการปลูกในกระบะ มีการแตกกิ่ง
ขางเฉลี่ย 5.38 กิ่ง มีการออกดอกตั้งแตปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแตตนเดือนสิงหาคม
โดยมีอายุเก็บเกี่ยวผลเฉลี่ย 28.38 วัน น้ําหนักผลเฉลี่ย
2.24 กรัม มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) 9.55
องศาบริกซ และมีคาปริมาณกรดที่ไตเตรตได (TA) 2.24
เปอรเซ็นต มีคา L เทากับ 28.76 คา a เทากับ 44.25
และคา b เทากับ 8.00 ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวยังไมเสร็จสิ้น
ตามฤดูกาล ตองเก็บขอมูลตอเนื่อง และจะทําการ
ตัดแตงกิ่งเพื่อเก็บขอมูลในฤดูกาลตอไป

กรรมวิธีการปลูกลงดิน (control)

44

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

11. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
พืชตระกูลสมปลอดภัยบนพื้นที่สูง

ปลูกในถุงพลาสติกสีขาว

ปลูกในกระบะ

10.3 การทดสอบพันธุและรูปแบบคางปลูก
แบล็กเบอรรี่ที่สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต

ทําการปลูกทดสอบพันธุแบล็กเบอรรี่ จํานวน
3 พันธุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่สถานีเกษตร
หลวงปางดะ รวม 168 ตน โดยตนอยูระหวางการเจริญ
เติบโต ซึ่งจะทําการเลี้ยงกิ่งจนถึงเดือนธันวาคม 2560
จากนั้นจะตัดแตงกิ่งเพื่อใหผลผลิต และบันทึกขอมูล
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต แต ล ะพั น ธุ ต อ ไป ปลู ก
ทดสอบรูปแบบคาง 2 รูปแบบคือ แบบรั้วและแบบตัวที
เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวม 168 ตน ตนอยูร ะหวาง
การเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ ง จะทํ า การเลี้ ย งกิ่ ง จนถึ ง เดื อ น
ธันวาคม 2560 จากนั้นจะตัดแตงกิ่งเพื่อใหผลผลิตและ
บั น ทึ ก ข อ มู ล ปริ ม าณและคุ ณ ภาพผลผลิ ต แต ล ะพั น ธุ
ตอไป

11.1 การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลง
ศัตรูสมเพื่อลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง

คัดเลือกและสํารวจชนิดโรคและแมลงศัตรูพืช
ในแปลงผลิตและแปลงเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลสม
3 ชนิด คือ เกรปฟรุต เลมอน และคัมควัท ในพื้นที่ของ
มูลนิธิโครงการหลวง 3 แหง ระหวางเดือนพฤศจิกายน
2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ผลการสํารวจ สรุปดังนี้
(1) ทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการหลวงแมหลอด มีการระบาดของ
แมลงศัตรูสม 5 อันดับแรก ดังนี้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง
เพลีย้ หอย ไรสนิม เพลีย้ ไกแจสม และหนอนเจาะผล พบ
โรคเมลาโนสในเลมอนและคัมควัท แตไมพบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ ปญหาหลักทีพ่ บคือ เพลีย้ ไฟและหนอนเจาะผล
(2) ทีห่ นวยวิจยั สมโปงนอย มีการระบาดของแมลงศัตรูสม
5 อันดับแรก ดังนี้ เพลีย้ ไฟ ไรแดง แมลงคอมทอง หนอน
ชอนใบ และเพลี้ยไกแจสม พบโรคเมลาโนสในเลมอน
และโรคแคงเกอรในเกรปฟรุต และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ

45

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ไดแก แมลงหางหนีบ ตั๊กแตนตําขาว แมลงชางปกใส
ดวงเตา และมวนเพชฌฆาต ปญหาหลักที่พบคือ โรค
แคงเกอรในเกรปฟรุต และ (3) ที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงวัดจันทร มีการระบาดของแมลงศัตรูสม 5 อันดับแรก
ดังนี้ เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนแกวสม
และเพลี้ยหอย พบโรคเมลาโนสในเลมอน และคัมควัท
โรคราดํ า พบในเลมอน แคงเกอร พ บในเกรปฟรุ ต
นอกจากนี้ พบแมลงศัตรูธรรมชาติ ไดแก แมลงหางหนีบ
มวนพิฆาต และตั๊กแตนตําขาว ปญหาหลักที่พบ คือ
เพลี้ยไฟ ไรแดง

11.2 การทดสอบพันธุสมโอสำหรับพื้นที่สูง

คัดเลือกพันธุส าํ หรับปลูกทดสอบ จํานวน 6 พันธุ
ไดแก ทองดี ขาวน้ําผึ้ง ขาวแตงกวา ขาวใหญ เชียเลอร
และเกรปฟรุตพันธุสตารรูบี้ พันธุละ 8 ตน ในพื้นที่
ทดสอบ 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
(350 MSL) สถานีเกษตรหลวงปางดะ (600 MSL) และ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง (750 MSL) บันทึก
การเจริญเติบโตของตนสมโอแตละพันธุห ลังปลูก 2 เดือน
สรุปดังนี้ (1) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงสะโงะ มีความสูง
ของตนเฉลีย่ ตามลําดับมากไปนอย ดังนี้ เกรปฟรุตพันธุ
สตารรูบี้ (62.1 เซนติเมตร) สมโอพันธุขาวน้ําผึ้ง (53.1
เซนติเมตร) ทองดี (45.0 เซนติเมตร) ขาวแตงกวา (44.3
เซนติเมตร) ขาวใหญ (44.3 เซนติเมตร) และเชียเลอร
(44.1 เซนติเมตร) (2) ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยแลง
มี ค วามสู ง ของต น เฉลี่ ย ตามลํ า ดั บ มากไปน อ ย ดั ง นี้
เกรปฟรุตพันธุสตารรูบี้ (59.8 เซนติเมตร) สมโอพันธุ
ขาวน้ําผึ้ง (41.6 เซนติเมตร) ทองดี (31.8 เซนติเมตร)

เชียเลอร (32.3 เซนติเมตร) ขาวใหญ (30.6 เซนติเมตร)
และขาวแตงกวา (28.1 เซนติเมตร) และ (3) สถานีเกษตร
หลวงปางดะ มีความสูงของตนเฉลี่ยตามลําดับมากไป
นอย ดังนี้ เกรปฟรุตพันธุสตารรูบี้ (39.8 เซนติเมตร)
สมโอพันธุทองดี (35.0 เซนติเมตร) เชียเลอร (33.9
เซนติเมตร) ขาวใหญ (32.9 เซนติเมตร) ขาวน้ําผึ้ง (32.8
เซนติเมตร) และขาวแตงกวา (24.9 เซนติเมตร)
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11.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตตนแมพันธุสม
ปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง

ตรวจสอบโรคสําคัญจากกิง่ พันธุส ม 3 ชนิด ไดแก
เลมอน คัมควัท และเกรปฟรุต จากหนวยวิจยั สมโปงนอย
เพื่อตรวจสอบไวรัส Citrus Tristeza Virus (CTV) ดวยวิธี
RT-PCR และเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Greening disease)
ดวยวิธี PCR เพือ่ คัดเลือกยอดสมสําหรับใชเปนพืชเริม่ ตน
ในการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ในสภาพปลอดเชื้ อ โดย
สามารถคัดเลือกยอดเลมอนที่ปลอดไวรัส CTV และ
ปลอดเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่งได 17 ตัวอยาง ในขณะที่
ตัวอยางของยอดคัมควัททั้งหมดตรวจพบการปนเปอน
ของไวรัส CTV และตัวอยางของยอดเกรปฟรุต หนึง่ ในสาม
ตรวจพบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง และไดศึกษาวิธีการผลิต
ตนสมแมพันธุปลอดโรคของพืชตระกูลสม พบวา การ
ฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนตายอดของเลมอนและคัมควัทโดย
ใชสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 5% โดยปริมาตร
และสารละลายที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว Tween 20
ความเขมขน 0.1% โดยปริมาตร เปนเวลา 10 นาที เปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคารอยละของการปน
เปอนต่ําและมีคารอยละของเนื้อเยื่อเริ่มตนที่สามารถ
เจริญไปเปนตนออนสูงที่สุด ในขณะที่การฟอกฆาเชื้อ
ชิน้ สวนตายอดเกรปฟรุตมีคา รอยละของการปนเปอ นสูง
โดยเมือ่ ใชสารละลายคลอรอกซและสารละลาย Tween 20
รวมกับการใชเครือ่ งเขยาสารทีใ่ ชเสียงความถีส่ งู (sonicator)
เปนเวลา 10 นาที สามารถลดอัตราการปนเปอนลง
รอยละ 30
11.4 การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับ
พืชตระกูลสมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

ทําการสํารวจดิน วิเคราะหธาตุอาหารในดินและ
ใบของคัมควัท เลมอน เกรปฟรุต ทีห่ นวยวิจยั สมโปงนอย
และแปลงเกษตรกรทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการหลวงแมหลอด
ผลการศึกษาพบวา (1) สมบัติของดินแปลงทดลองมี
ความเปนกรด สวนใหญมีแคลเซียม แมกนีเซียม และ
จุลธาตุอยูใ นปริมาณต่าํ มีปริมาณธาตุอาหารหลักอยูใ น

ระดับพอเหมาะจนถึงสูง (2) ความเขมขนของธาตุอาหาร
ในใบระหวางการพัฒนาของผล พบวา โพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียมในใบสมสวนใหญจะลดลง
ตามการพัฒนาของผล สวนไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
มี แ นวโน ม ไม เ ปลี่ ย นแปลงมากนั ก และปริ ม าณธาตุ
อาหารในใบที่มีอายุ 4-7 เดือนจากกิ่งไมติดผล (index
leaf) พบวาปริมาณไนโตรเจนในใบสวนใหญต่ํากวาคา
ที่เหมาะสมสําหรับสมทั่วไป (N มีคาระหวาง 1.952.24%) มีเพียงเลมอน (N มีคาเทากับ 2.35%) และ
เกรปฟรุต (N มีคา เทากับ 2.45%) จากหนวยวิจยั สมโปงนอย
เทานั้นที่อยูในชวงที่เหมาะสม ปริมาณฟอสฟอรัสในใบ
ทั้งหมดอยูในชวงที่เหมาะสม (P มีคาระหวาง 0.120.16%) โพแทสเซียมมีเพียงเกรปฟรุตจากหนวยวิจยั สม
โปงนอยและคัมควัทจากสถานีโครงการหลวงแมหลอด
มีคาอยูในชวงคาที่เหมาะสม (1.21 และ 1.38% ตาม
ลําดับ) โพแทสเซียมในใบต่ํากวาคาที่เหมาะสม (K มีคา
ระหวาง 0.76-0.96%) ปริมาณเหล็กในใบของสมอยูใน
ชวงทีเ่ หมาะสม ยกเวนคัมควัทจากหนวยวิจยั สมโปงนอย
(Fe มีคาเทากับ 46.27%) โดยที่ความเขมขนของเหล็ก
ในใบจากหนวยวิจัยสมโปงนอยมีคาระหวาง 46.2775.48% ซึ่งนอยกวาสถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด
ที่มีคาระหวาง 99.00-177.07% เนื่องจากทั้ง 2 พื้นที่
ดินมีความเปนกรด มีแคลเซียม แมกนีเซียม และจุลธาตุ
อาหารในปริ ม าณต่ํ า จึ ง พบต น ส ม แสดงอาการขาด
แมกนี เ ซี ย มธาตุ เ หล็ ก ในใบ และจุ ล ธาตุ ไ ด ทั่ ว ไป
(3) ปริมาณธาตุอาหารทีต่ ดิ ไปกับผลผลิต (Crop removal)
ที่ระยะเก็บเกี่ยวนั้น พบวา ผลผลิตสม 1 กิโลกรัม
มีปริมาณธาตุอาหาร ดังนี้ คัมควัทมีปริมาณไนโตรเจน
1.15 กรัม ฟอสฟอรัส 0.26 กรัม โพแทสเซียม 1.53 กรัม
แคลเซียม 0.58 กรัม และแมกนีเซียม 0.14 กรัม สวน
เลมอนมีไนโตรเจน 0.82 กรัม ฟอสฟอรัส 0.11 กรัม
โพแทสเซียม 1.26 กรัม แคลเซียม 0.41 กรัม และ
แมกนีเซียม 0.11 กรัม ในขณะที่เกรปฟรุต มีไนโตรเจน
0.51 กรัม ฟอสฟอรัส 0.10 กรัม โพแทสเซียม 0.83 กรัม
แคลเซียม 0.35 กรัม และแมกนีเซียม 0.09 กรัม
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12. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและ
พัฒนาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศ
ในโรงเรือน

12.1 การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือน
ที่เหมาะสมสำหรับเบญจมาศ

การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชตระกูลสม
บนพื้นที่สูงเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตสม 3 ชนิด คือ คัมควัท เลมอน และเกรปฟรุต

การศึ ก ษาระบบการจั ด การภายในโรงเรื อ น
ทีเ่ หมาะสมสําหรับเบญจมาศ ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้าํ
และคุณสมบัติดินปลูกกอนการทดลอง พบวา คาความ
เปนกรด-ดาง (pH) ของน้าํ มีสภาพเปนกลาง คือ 7.1 และ
คา EC ของน้ําอยูที่ระดับ 0.49 mS/cm คาวิเคราะห
คุณสมบัตดิ นิ ในแปลงเบญจมาศ มีคา ความเปนกรด-ดาง
(pH) ของดินเปนกรดปานกลาง (5.87) อินทรียวัตถุอยู
ในระดับคอนขางสูง (3.36%) ปริมาณไนโตรเจนอยูใน
ระดับปานกลาง (0.11%) ฟอสฟอรัสทีเ่ ปนประโยชนสงู มาก
(173.06 mg/kg) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูงมาก
(103.38 mg/kg) ผลการเจริญเติบโตทางลําตนเบื้องตน
หลังปลูก 4 สัปดาห พบวา พันธุมีผลตอความสูงและ
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ขนาดทรงพุม ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต
ไมมีผลตอน้ําหนักสดตน ขณะที่วิธีการใหน้ํา ไมมีผลตอ
ความสูง ขนาดทรงพุมและน้ําหนักสด แตสูตรปุยมีผล
ตอความสูง ขนาดทรงพุม และน้ําหนักสดตน สําหรับ
ปฏิสมั พันธระหวางพันธุ วิธกี ารใหนาํ้ และสูตรปุย พบวา
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในสวน
ของความสูงตน พบวา เบญจมาศพันธุ Huyluk 4 ทีใ่ หนาํ้
แบบเทปน้าํ หยด รวมกับปุย สูตร 2 ใหความสูงตนมากทีส่ ดุ
ขณะทีน่ า้ํ หนักสดตน พบวา พันธุ Huyluk 4 ทีใ่ หนา้ํ แบบ
สายยาง รวมกับปุยสูตร 2 ใหน้ําหนักสดตนมากที่สุด
ซึ่งจะดําเนินการเก็บขอมูลผลการทดสอบตอไป

12.2 การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศ
ที่ทนทานตอโรคราสนิมขาว

การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศตัดดอก
ชนิดดอกชอที่ทนทานตอโรคราสนิมขาว ทั้ง 9 พันธุ
พบวา อุณหภูมมิ ผี ลตอการเจริญเติบโตดานความสูงและ
การออกดอกเบญจมาศตัดดอกชนิดดอกชอทั้ง 9 พันธุ
โดยเบญจมาศทีป่ ลูกทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยลึก
มีการเจริญเติบโตดีกวาที่หนวยวิจัยขุนหวยแหง แตที่
หนวยวิจัยขุนหวยแหงกลับมีการสรางตาดอกที่เร็วกวา
ศูนยฯ หวยลึก เนื่องจากอิทธิพลของความแตกตางของ
อุณหภูมสิ งู สุดและต่าํ สุด เกณฑทใี่ ชในการคัดเลือกพันธุ
เบญจมาศคือ สีดอก ขนาดดอก รูปทรงชอดอก และ
ความแข็ ง แรงของก า นช อ ดอก พบว า พั น ธุ ที่ ต ลาด
ตองการ ไดแก Amalia, Ayala, Corona, Pana Cota และ
Toﬀee White แตทง้ั 5 พันธุ ไมตา นทานตอโรคราสนิมขาว
ในขณะที่พันธุ Souﬄe ทนทานตอโรคราสนิมขาวดีที่สุด
แตดวยดอกมีขนาดเล็ก สีดอกไมสม่ําเสมอ จึงไมเปน
ที่ตองการของตลาด หากพิจารณาหลักเกณฑโดยรวม
ในการเจริญเติบโตรวมกับความทนทานตอโรคราสนิมขาว
พบวา Toﬀee White เปนพันธุที่มีการเจริญเติบโต การ
ใหผลผลิต คุณภาพผลผลิต และความทนทานตอโรคดีทส่ี ดุ
จากการทดสอบในฤดูหนาว พบวา เบญจมาศทัง้ 9 พันธุ
ปลู ก ที่ ห น ว ยวิ จั ย ขุ น ห ว ยแห ง ไม ส ามารถตั ด ผลผลิ ต
จําหนาย อีกทั้งการเจริญเติบโตของตนชาคลายกับวา
การเจริญเติบโตหยุดชะงักไปชั่วคราว อาจเปนไปไดวา
ทั้ง 9 พันธุ เปนพันธุที่เหมาะสมตอการผลิตในพื้นที่ต่ํา
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13. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและ
พัฒนาระบบการจัดการการปลูกกุหลาบ
ในโรงเรือน

13.1 การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือน
ที่เหมาะกับกุหลาบ

ทําการทดลอง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท
(บานผาหมอน) โดยปลูกกุหลาบพันธุ Royal Baccara
และพันธุ Happy Day ในวัสดุปลูก (แกลบและขุยมะพราว)
และใหแสง 2 ชนิด คือ แสงจากหลอด LED Grow light
12 วัตต และแสงจากหลอด LED Grow light 45 วัตต
โดยมีกรรมวิธีที่ไมใหแสงเปนชุดควบคุม รวมกับสูตรปุย
2 สูตร คือ สูตร 1 และสูตร 2 โดยปุย จะใหไปพรอมกับน้าํ
ในระบบน้าํ หยด ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้าํ และคุณสมบัติ
วัสดุปลูกกอนการทดลอง พบวา คาความเปนกรด-ดาง
(pH) ของน้าํ มีสภาพเปนกลาง คือ 7.8 และ คา EC ของน้าํ
อยูที่ระดับ 0.38 mS/cm คาวิเคราะหวัสดุปลูก ในแปลง
กุหลาบพันธุ Royal Baccara และ Happy Day มีคา ความ
เป น กรด-ด า ง (pH) ของวั ส ดุ ป ลู ก เป น กรดจั ด มาก

อินทรียวัตถุอยูใ นระดับสูงมาก ปริมาณไนโตรเจนอยูใ น
ระดับสูง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงมาก และมีคา
โพแทสเซียมทีแ่ ลกเปลีย่ นไดสงู มาก ผลการเจริญเติบโต
ทางลําตนที่ระยะ 20 สัปดาห พบวา กุหลาบพันธุ Royal
Baccara มีความสูงตน (96.82 เซนติเมตร) ขนาดทรงพุม
(25.94 เซนติเมตร) และจํานวนกิ่งตอตน (5.40 กิ่ง/ตน)
มากทีส่ ดุ และมีผลแตกตางอยางมีนยั สําคัญ ขณะทีแ่ หลง
กําเนิดแสงและสูตรปุย พบวา ไมมีความแตกตางอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิติ สําหรับคุณภาพผลผลิต พบวา การ
ใชกุหลาบพันธุ Royal Baccara รวมกับการใหแสง LED
12 วัตต และใหปยุ สูตรที่ 2 มีผลทําใหจาํ นวนดอกตอตน
และอายุปก แจกันมากทีส่ ดุ คือ 6.06 ดอก และ 8.00 วัน
ตามลําดับ สําหรับการศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับ
การเจริญเติบโตและคุณภาพดอกกุหลาบ ทําการทดลอง
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง (บานนอแล) ระหวางเดือน
เมษายน-กรกฎาคม 2560 โดยปลูกกุหลาบพันธุ Royal
Baccara และพันธุ La Perla ในวัสดุปลูก (แกลบและขุย
มะพราว) รวมกับสูตรปุย 2 สูตร คือ สูตร 1 และสูตร 2
โดยปุย จะใหไปพรอมกับน้าํ ในระบบน้าํ หยด ผลวิเคราะห
ตัวอยางน้ําและวัสดุปลูกกอนปลูก พบวา คาความเปน
กรด-ดาง (pH) ของน้ํามีสภาพเปนกลาง คือ 7.2 และ
คา EC ของน้าํ อยูท ร่ี ะดับ 0.11 mS/cm คาวิเคราะหวสั ดุ
ปลูกในแปลงกุหลาบมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของ
วัสดุปลูกเปนกรดจัด อินทรียวัตถุอยูในระดับสูงมาก
ปริมาณไนโตรเจนอยูในระดับสูงมาก ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนสูงมาก และมีคาโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
สูงมาก ผลการทดลองพบวา ทีร่ ะยะ 16 สัปดาหหลังจาก
ไดรบั กรรมวิธที ดลอง การเจริญเติบโตของกุหลาบในดาน
ของความสูงตน จํานวนกิ่งตอตน ขนาดทรงพุม จํานวน
ดอกตอตน และจํานวนกลีบตอดอก ไมมีความแตกตาง
กันในแตละกรรมวิธีทดลอง แตในสวนของจํานวนดอก
ตอตน และจํานวนกลีบตอดอก พบวา การปลูกกุหลาบ
พันธุ La Perla รวมกับการใหปุยสูตร 1 ใหจํานวนดอก
ตอตน และจํานวนกลีบตอดอกมากที่สุด
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13.2 การศึกษาและทดสอบพันธุกุหลาบ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงและตลาดตองการ

กุหลาบชุดที่ 1 การศึกษาการเจริญเติบโต และ
การให ผ ลผลิ ต ของกุ ห ลาบที่ คั ด ได จํ า นวน 7 พั น ธุ
ใน 4 กลุม สีใน ฤดูหนาว (พ.ย. 2559-ก.พ. 2560) ฤดูรอ น
(มี.ค. 2560-มิ.ย. 2560) และฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย. 2560)
ในสภาพแปลงปลูกจริง ทีส่ ถานีฯ อางขาง พบวา กุหลาบ
ที่ปลูกในซับสเตรทมีการเจริญเติบโตดีกวาที่ปลูกลงดิน
สามารถคัดเลือกในแตละกลุมสีไดดังนี้ กลุมดอกสีแดง
พันธุ Red crown ใหผลผลิตมีคุณภาพดีกวาและไมเปน
โรคใบไหมเหมือนพันธุ Royal Baccara กลุมดอกสีขาว
พันธุ Dolomiti ใหผลผลิตสูง และตานทานโรคดีกวาพันธุ
Ice Bear ในขณะที่พันธุ Avalanche+® ใหดอกขนาดเล็ก
ที่สุด กลุมดอกสีชมพู พันธุ Sweet Dolomiti ใหผลผลิต
คุณภาพดีกวา Lovely Dolomiti และไมเปนโรคใบไหม
เหมือน Titanic และกลุมดอกสองสี พันธุ Jumilia ให
ผลผลิตและคุณภาพดีกวา Boulevard และ Dolce vita+
สวนการประเมินการยอมรับพันธุกุหลาบ 7 พันธุ ใน
4 กลุม สี จากการทดสอบความพึงพอใจใน 2 กลุม ตัวอยาง
ไดแก กลุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และเกษตรกรผูปลูก
กุหลาบทีส่ ถานีฯ อางขาง ไดผลดังนี้ กลุม ดอกสีแดง พบวา
พันธุ Red Crown เปนพันธุท ที่ งั้ สองกลุม พอใจมากทีส่ ดุ
(Red Crown 80%; Royal Baccara 35%) กลุม ดอกสีขาว
ทัง้ สองกลุม ตัวอยางพึงพอใจในพันธุ Avalanche+® มากทีส่ ดุ
(Avalanche+® 85%; Ice Bear 50%; Dolomiti 50%) กลุม
ดอกสี ช มพู ทั้ ง สองกลุ ม ตั ว อย า งพึ ง พอใจ Lovely
Dolomiti และ Sweet Dolomiti มากทีส่ ดุ (Lovely Dolomiti
65%; Sweet Dolomiti 65%; Titanic 50%) กลุมดอกสี
สองสี พบวา พันธุ Jumilia เปนพันธุที่ทั้งสองกลุม
ตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด (Jumilia 100%; Dolce vita+
50%; Boulevard 35%)

กุหลาบชุดที่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโต และ
การใหผลผลิตของกุหลาบ 30 พันธุ 5 กลุม สี ในฤดูหนาว
(ต.ค. 2559-ก.พ. 2560) ฤดูรอ น (มี.ค. 2560-มิ.ย. 2560)
และฤดูฝน (ก.ค. 2560-ก.ย. 2560) ที่สถานีฯ ปางดะ
สามารถคัดทิ้งในแตละกลุมสีไดดังนี้ กลุมดอกสีแดง
คัดทิง้ พันธุ Grand Prix® โดยใชเกณฑปญ
 หาของโรคและ
แมลง กลุมดอกสีขาว คัดทิ้งพันธุ A-1® และกลุมดอก
สีชมพูออน คัดทิ้งพันธุ Christa โดยใชเกณฑทรงดอก
ไมตรงกับความตองการของตลาด กลุมดอกสีชมพูเขม
คัดทิ้งพันธุ Anoli โดยใชเกณฑปญหาในการผลิตเรื่อง
ดอกไมบาน และสีดอกซีดในแปลง สําหรับกลุมดอกสี
อืน่ ๆ คัดทิง้ พันธุ Avantique+ โดยใชเกณฑปญ
 หาโรคและ
แมลง และสีดอก สําหรับการศึกษาผลของระยะการเก็บ
เกี่ยวที่มีตอคุณภาพของกุหลาบ 30 พันธุใหม 5 กลุมสี
ในฤดูหนาว (ต.ค. 2559-ก.พ. 2560) ฤดูรอ น (มี.ค. 2560มิ.ย. 2560) ที่สถานีฯ ปางดะ จากการทดสอบอายุ
ปกแจกันในสองฤดูทดสอบ พบวา ระยะเก็บเกี่ยวที่ดี
ที่สุดในฤดูฝน คือ ระยะที่ 1 กุหลาบแตละกลุมสีใหผล
ดังนี้ กลุมดอกสีแดง ไดแก Fuego+® (10.21 วัน), Club+®
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Nika (10.04 วัน) และ Myrna+® (9.54 วัน) ทุกพันธุมีอายุ
ปกแจกันนานกวา Royal Baccara (8.17 วัน) กลุมดอก
สีขาว ไดแก Snowfox+ (9.34 วัน) White Soda+ (9.21
วัน) และ Ivory Talea+® (8.92 วัน) มีเพียงพันธุ Snowfox+
ที่มีอายุปกแจกันนานกวา Avalanche+® (9.25 วัน) กลุม
ดอกสีชมพูออน ไดแก Something Sweet (10.17 วัน)
Talea+® (9.38 วัน) และ Pink Avalanche+® (9.38 วัน)
ซึ่งทุกพันธุอายุปกแจกันนอยกวา Titanic (10.88 วัน)
กลุมดอกสีชมพูเขม ไดแก Layla+® (10.00 วัน), All 4
love+® (9.50 วัน) และ Anoli (9.42 วัน) ซึ่งทุกพันธุมีอายุ
ปกแจกันนานกวา Eliza (8.21 วัน) กลุม ดอกสีอนื่ ๆ ไดแก
Brocante+, Savita+® และ Pearl Avalanche+® ซึ่งมีเพียง
พันธุ Brocante+ ที่มีอายุปกแจกันนานกวา Dolce vita+
(9.63 วัน)
14. โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ปทุมมาและกระเจียวเพื่อการคา
14.1 การศึกษาขอมูลปริมาณนํา้ และปุย
 ทีเ่ หมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของปทุมมา

พบวา ปทุมมาพันธุเ ชียงใหมพงิ ค ในสัปดาหที่ 16
หลังปลูก กรรมวิธีที่ 2 (ปุย 1.5 กรัมตอเดือน) และ
กรรมวิธที ่ี 3 (ปุย 3.0 กรัมตอเดือน) สงผลใหพชื มีความสูง
น้ําหนักสด น้ําหนักแหง ความยาวกานชอดอก เสน
ผาศูนยกลางชอดอก จํานวนกลีบประดับสีเขียวและ
สีชมพู มากกวากรรมวิธีที่ 1 (ไมใหปุย) สวนพื้นที่ใบ
ในสัปดาหที่ 20 หลังปลูก กรรมวิธีที่ 3 (ปุย 3.0 กรัมตอ
เดือน) มีพน้ื ทีใ่ บมากกวากรรมวิธอี น่ื ในดานขอมูลปริมาณ
การใชน้ํา พบวา ที่ระยะดอกบาน (16 สัปดาหหลังปลูก)
ในทุกกรรมวิธีมีคามีคาสัมประสิทธิ์การใชน้ํา (Crop
Coeﬃcient, Kc) มากกวาระยะอื่นๆ สวนในกระเจียว
พันธุโกลเดนเรน พบวา ในสัปดาหที่ 20 หลังปลูก
กรรมวิธีที่ 2 (ปุย 1.5 กรัมตอเดือน) และกรรมวิธีที่ 3
(ปุย 3.0 กรัมตอเดือน) สงผลใหพืชมีความสูง พื้นที่ใบ
น้ําหนักสด และคุณภาพดอก มากกวากรรมวิธีที่ 1
(ไมใหปยุ ) สวนขอมูลปริมาณน้าํ พบวา ทีร่ ะยะดอกบาน
(20 สัปดาหหลังปลูก) ในทุกกรรมวิธีมีคาอัตราการคาย

ระเหยน้ํา (Evapotranspiration rate), คาการใชน้ําของ
พืช (Crop Evapotranspiration, ETc) และสัมประสิทธิ์
การใชน้ํา (Crop Coeﬃcient, Kc) มากกวาระยะอื่นๆ
14.2 การศึกษาวิธีการใหปุยแกตนออนปทุมมา
และกระเจียวที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กระเจียวพันธุบ า นไรเรด ในสัปดาหที่ 12 หลังปลูก
กรรมวิธที ไี่ ดรบั ปุย 2 ครัง้ /สัปดาห สงผลใหมคี วามสูงตน
ความกวางทรงพุม จํานวนใบตอตน เปอรเซ็นตการ
ออกดอก ความยาวกานดอก ความยาวชอดอก เสน
ผาศูนยกลางดอก และจํานวนกลีบประดับ มากที่สุด
มีจํานวนวันตั้งแตปลูกถึงดอกแรกบานเร็วกวากรรมวิธี
อื่นๆ คือ 150.9 วัน และมีอายุการบานบนตนมากที่สุด
นอกจากนีค้ ณ
ุ ภาพหัวพันธุห ลังปลูกยังสงผลใหมนี า้ํ หนัก
หัวพันธุ (34.3 กรัม) ความยาวตุมราก (10.0 เซนติเมตร)
และจํานวนตุมราก (6.7 ตุม) มากกวากรรมวิธีอื่นอยาง
มีนัยสําคัญ สวนปทุมมาพันธุ CMU Miracle ที่ระยะ
10 สัปดาหหลังปลูก กรรมวิธีที่ไดรับปุย 2 ครั้ง/สัปดาห
สงผลใหพืชมีความสูงตน ความกวางทรงพุม จํานวนใบ
ตอตน มีความยาวกานดอก ความยาวชอดอก เสน
ผาศูนยกลางดอก จํานวนกลีบประดับ และอายุการบาน
บนตนมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีนา้ํ หนักหัวพันธุห ลังปลูก
(10.1 กรัม) และจํานวนตุม ราก (9.5 ตุม ) มากกวากรรมวิธี
อื่นอยางมีนัยสําคัญ
14.3 การศึกษาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต
ตอการผลิตปทุมมากระถาง

ศึกษาผลของการใชสารพาโคบิวทราโซลตอการ
เจริญเติบโตของปทุมมาและกระเจียวในฤดูปกติจากการ
ทดลองพบวา การแชหัวพันธุดวยสารละลายพาโคล
บิวทราโซล ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตรกอนปลูก
ทําใหตน ปทุมมาพันธุเ ชียงใหมพงิ คมคี วามสูงตน จํานวน
หนอตอกอ และจํานวนกลีบประดับสีเขียว นอยที่สุด
หลังปลูกนาน 20 สัปดาห สวนปทุมมาพันธุดอยตุงเรด
หลังปลูกนาน 15 สัปดาห พบวา การแชหัวพันธุดวย
สารละลายพาโคลบิวทราโซลในทุกความเขมขนกอน
ปลูก ไมมคี วามแตกตางดานความสูงตน แตความเขมขน

52

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

500 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหมีความยาวกานชอดอก
นอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญ ในกระเจียวพันธุมณีสยาม
พบว า กรรมวิ ธี ที่ ไ ด รั บ สารพาโคลบิ ว ทราโซลเข ม ข น
1,500-2,000 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหมเี สนผาศูนยกลาง
ดอกนอยกวาชุดควบคุม สวนกระเจียวพันธุบ วั ชัน้ พบวา
กรรมวิธีที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลเขมขน 1,0002,000 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหพชื มีความสูงตน จํานวน
ใบตอตน จํานวนกลีบประดับ และความยาวชอดอก
นอยกวาชุดควบคุม สําหรับการศึกษาผลการราดสาร
พาโคลบิวทราโซลตอการควบคุมการเจริญเติบโตของ
ปทุมมาและกระเจียวในฤดูปกติ ผลการทดลองพบวา
ในปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค หลังปลูกนาน 15 สัปดาห
ปทุมมาพันธุดอยตุงเรด หลังปลูกนาน 15 สัปดาห
กระเจียวพันธุมณีสยาม หลังปลูกนาน 20 สัปดาห และ
กระเจียวพันธุบ วั ชัน้ หลังปลูกนาน 20 สัปดาห พบวาการ
ราดสารละลายพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1,5002,000 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 2 ครั้ง สงผลตอความ
สูงตน และความยาวของกานชอดอก นอยกวากรรมวิธี
อื่นหลังราดสาร ในปทุมมาและกระเจียวทั้ง 2 สายพันธุ
14.4 วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปทุมมาและ
กระเจียว

โดยการดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภณ
ั ฑ เก็บเกีย่ ว
ปทุมมาและกระเจียวในระยะทางการคา (ดอกจริงบาน
1-3 ดอก) บรรจุในบรรจุภัณฑดัดแปลงอากาศ ตาม
กรรมวิธีตางๆ ขณะนี้อยูระหวางบันทึกอายุปกแจกัน
ประเมิ น คุ ณ ภาพของช อ ดอก อั ต ราการดู ด น้ํ า การ
เปลีย่ นแปลงน้าํ หนักสดของชอดอก น้าํ หนักแหงชอดอก
14.5 ผลของบรรจุภัณฑตอคุณภาพในระหวาง
การขนสงและอายุปกแจกันของปทุมมาและ
กระเจียวตัดดอก

ผลของบรรจุภณ
ั ฑทพี่ ฒ
ั นาขึน้ รวมกับวิธกี ารบรรจุ
ตออายุการปกแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอก
พันธุบานไรเรด ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับกระเจียว
เพื่อขายสง (ใชกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 35×58×52
เซนติ เ มตร ซึ่ ง สามารถบรรจุ ก ล อ งแบบขายปลี ก ได

จํานวน 4 กลองตอ 1 กลองขายสง) และกลองสําหรับ
ขายปลีก (ใชกระดาษลูกฟูกแบบลอน B หนา 3 ชัน้ ขนาด
30×55×12 เซนติเมตร สามารถบรรจุดอกกระเจียวได
3 ดอกตอกลอง) ผลการทดลองพบวา การหอชอดอก
กระเจียวดวยกระดาษไขกอนบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ แลวนํา
ไปทดสอบการจําลองการขนสง สามารถลดความเสียหาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ใบประดั บ ของกระเจี ย วได ส ว นผลของ
บรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้นรวมกับวิธีการบรรจุตออายุการ
ปกแจกันและคุณภาพของปทุมมาตัดดอกพันธุล านนาสโนว
ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ ปทุ ม มาเพื่ อ ขายส ง (ใช
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 48×62×43 เซนติเมตร
ซึ่งสามารถบรรจุกลองแบบขายปลีกไดจํานวน 4 กลอง
ต อ 1 กล อ งขายส ง ) และกล อ งสํ า หรั บ ขายปลี ก
(ใช ก ระดาษลู ก ฟู ก แบบลอน B หนา 3 ชั้ น ขนาด
45×60×10 เซนติเมตร สามารถบรรจุดอกปทุมมาได
10 ดอกตอกลอง) ผลการทดลองพบวา การหอชอดอก
ปทุมมาดวยกระดาษไขกอนบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ แลวนําไป
ทดสอบการจําลองการขนสง สามารถลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับใบประดับของปทุมมาได และสงผลใหดอก
ปทุมมามีอายุการปกแจกันนานกวาดอกปทุมมาที่ไมได
หอชอดอกและหอชอดอกดวยตาขายโฟม
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14.6 การทดสอบความตองการปทุมมาและ
กระเจียวของลูกคาในตลาดญี่ปุน

ติดตอประสานงานนิทรรศการจัดแสดงไมดอกที่
ประเทศญี่ปุน ขณะนี้กําลังรอดําเนินการเตรียมหัวพันธุ
ปทุมมาและกระเจียว เพื่อจัดแสดงพันธุปทุมมาและ
กระเจียวในประเทศญี่ปุน
15. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ
และหวายบนพื้นที่สูง
15.1 การสำรวจความหลากหลายชนิดพันธุและ
การใชประโยชนของไผในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 23 แหง

พบวา โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
วังไผมคี วามหลากหลายของชนิดพันธุม ากทีส่ ดุ 20 ชนิด
พันธุ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางหินฝน สบโขง และคลองลาน มีความหลากหลาย
นอยสุดที่ 8 พันธุ เมื่อจําแนกตามระดับความสูงของ
พื้นที่เปน 3 พื้นที่ คือ (1) กลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูง
คอนขางต่ํา (ต่ํากวา 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล)
(2) กลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงปานกลาง (500-1,000
เมตรจากระดับน้ําทะเล) และ (3) กลุมพื้นที่ที่มีระดับ
ความสูงคอนขางมาก (มากกวา 1,000 เมตรจากระดับ
น้ําทะเล) พบวา กลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงปานกลาง
พบความหลากหลายของพันธุไ ผมากทีส่ ดุ 33 ชนิดพันธุ
รองลงมาคือกลุม พืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความสูงคอนขางต่าํ และ
กลุม พืน้ ทีท่ มี่ รี ะดับความสูงคอนขางมาก จํานวน 24 และ
15 ชนิดพันธุ ตามลําดับ
15.2 การปลูกรวบรวมชนิดพันธุไผที่เกิดจากการ
เพาะเมล็ด

ไดแก ไผหก ไผมันหมู ไผเลี้ยง ไผซางปา ไผรวก
ไผหวานอางขาง พบวา การเจริญของไผจํานวน 6 พันธุ
ที่ปลูกรวบรวมพันธุที่อุทยานหลวงราชพฤกษ ไผหก
มีการขยายขนาดลํามากที่สุดเมื่อเทียบกับพันธุอื่นๆ
และไผเลี้ยงมีการขยายขนาดลํานอยที่สุด สําหรับการ

แตกหนอของไผ พบวา ไผทั้ง 6 พันธุมีการเพิ่มจํานวน
หนอนอยในชวงหนาแลง และมีการเพิ่มจํานวนอยาง
รวดเร็วในชวงหนาฝน แตอัตราการเพิ่มของหนอไผทั้ง
6 พันธุมีความแตกตางกัน โดยไผซางปามีอัตราการ
แตกกอมากกวาพันธุอื่นๆ ขณะที่ไผเลี้ยงไมมีการเพิ่ม
จํานวนหนอเลยในระยะเวลาการเก็บขอมูล 9 เดือน และ
ไดเก็บเมล็ดพันธุไผที่ออกดอกในปาธรรมชาติ นําเมล็ด
ที่สมบูรณมาขัดนวดและฝดเอาเปลือกออก นําไปตาก
แดดประมาณ 1 วัน แลวนําเมล็ดไปเพาะ ในกรณีที่ตอง
เก็บเมล็ดพันธุไ วเพาะ ควรคลุกดวยสารเคมีเซฟวิน (เอส85) เพือ่ ปองกันแมลงและไมควรเก็บเมล็ดไวเกิน 1 เดือน
เพราะจะทําใหเปอรเซ็นตความงอกลดลง โดยในป 2560
สามารถเก็บรวบรวมและเพาะขยายพันธุไผจากเมล็ด
พันธุไ ผธรรมชาติ จํานวน 5 พันธุ ไดแก เมล็ดพันธุไ ผซาง
ปา ไผตง ไผเปาะนาน ไผรวก และไผไร
15.3 การศึกษาวิธีการจัดการแปลงปลูกไผ
ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

พบว า สามารถจั ด การด า นการใช ปุ ย อิ น ทรี ย
ในอัตรา 10 กิโลกรัมตอกอ และการตัดสางกอ แต
ไมสามารถจัดการเรือ่ งน้าํ ไดเนือ่ งจากในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ไมมีแหลงน้ําเพื่อใชในการจัดการในหนาแลง โดยพบวา
ไผทั้ง 3 พันธุ ไผกิมซุง ไผซางหมน และไผบงหวาน
ที่ไดรับการจัดการมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกวาไมมี
การจัดการ ทั้งการเจริญดานลําตนและการแตกหนอ
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุ พบวา ไผกิมซุงมีการ
เจริญเติบโตทัง้ ดานลําตนและการแตกหนอทีด่ กี วาไผบง
หวาน และไผซางหมน ตามลําดับ ในการจัดการปจจัย
การผลิตและการเขตกรรม เมือ่ เทียบตนทุนทีเ่ พิม่ มากขึน้
กั บ ผลผลิ ต ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น พบว า ในไผ ซ างหม น และ
ไผบงหวานมีการเพิ่มผลผลิตขึ้นไมมากนักซึ่งไมคุมคา
ในการจัดการ ขณะที่ไผกิมซุงมีอัตราการเจริญของตน
ที่มีการจัดการปุยมากกวาตนที่ไมไดรับการจัดการถึง
10 เทา ดังนั้น การจัดการไผกิมซุงเทานั้นที่จะกอใหเกิด
การเพิ่มผลผลิตที่คุมคาแกการลงทุน
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15.4 การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวหวายหนามขาว
สำหรับการบริโภค

โดยการแตกหนอของลําหวายทีไ่ ดรบั การตัดสาง
และไมตดั สางมีการแตกหนอใหมเพิม่ ขึน้ โดยไมแตกตาง
กันในชวงตัดฟนแรก และในชวงหนาแลงหวายไมคอ ยมี
การแตกหนอมากนัก แตเมื่อไดรับน้ําฝนในชวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน พบวา หวายในกอที่ไดรับ
การตัดสางมีการเพิม่ จํานวนขึน้ อยางรวดเร็วจนมีจาํ นวน
หนอสูงกวา ในตนที่ไมมีการตัดสาง พบวา ตลอดชวง
เก็บขอมูลสามารถเก็บเกีย่ วหนอหวายสําหรับการบริโภค
ไดเฉลีย่ 3 หนอตอตน การตัดลําหวายทีม่ ขี นาดสามารถ
นําไปบริโภคนัน้ พบวา ลําหวายทีเ่ หลือในกอทีม่ กี ารตัด
สางออกมี ก ารเจริ ญ โดยการเพิ่ ม ขนาดความสู ง และ
เสนผาศูนยกลางลํามากกวาในกอทีไ่ มมกี ารตัดสางออก
ดังนั้น การตัดสางลําสามารถเรงการขยายขนาดและ
ความยาวของลําหวายที่เหลือในแปลงได
15.5 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ลำหวายที่เหมาะสม

พบวา วิธีการเก็บรักษาที่งายที่สุดคือ ตากแดด
เพื่อลดความชื้นกอนนําไปเก็บในที่แหงและรม และ
วิธกี ารรักษาสภาพเสนหวายหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ปองกัน
เชื้อราและมอดดวยน้ําสมควันไม คือ การแชเสนหวาย
ในน้ําสมควันไมที่ความเขมขน 100% เนื่องจากเมื่อเก็บ
รักษาผานไป 4 เดือนแลว ยังไมปรากฏเชื้อราเจริญ
บนเสนหวาย สําหรับการเก็บเสนหวายโดยไมผานการ
แชน้ําสมควันไม จะเริ่มปรากฏการณเจริญของเชื้อรา
บนเสนหวายหลังเก็บรักษาไวตั้งแต 1 วัน
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16. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตไกกระดูกดำบนพืน
้ ทีส
่ งู
16.1 การวิจัยการปรับปรุงพันธุไกกระดูกดำ
พันธุแท ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีบนพื้นที่สูง
ดานการผลิตพอแมพันธุ

16.1.1 แมพันธุไกกระดูกดํา มีจํานวนไขทั้งหมด
3,369 ฟอง โดยสายที่ 5 มีปริมาณไขมากที่สุด รอง
ลงมาคือ คอกที่ 4 และคอกที่ 1 มีปริมาณไขนอยที่สุด
คือ 697, 657 และ 459 ฟอง ตามลําดับ
16.1.2 เปอรเซ็นตไขมีเชื้อ อยูที่ 83.17% โดย
คอกที่ 5 มีเปอรเซ็นตไขมีเชื้อมากที่สุด รองลงมาคือ
คอกที่ 6 และคอกที่ 4 มีเปอรเซ็นตไขมีเชื้อนอยที่สุดคือ
87.66, 87.29 และ 86.00% ตามลําดับ
16.1.3 อั ต ราการฟ ก ออกจากไข มี เชื้ อ พบว า
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 62.78% ซึ่งคอกที่ 2 มีอัตราการฟกออก
สูงที่สุด 67.38% รองลงมาคือ คอกที่ 5 66.61% และ
คอกที่ 4 มีอัตราการฟกออกต่ําที่สุดคือ 54.87%

ลักษณะไกกระดูกดำ เพศผู เพศเมีย

ดานสมรรถภาพการผลิตไกขุน
1) ไกกระดูกดําขุน มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยที่ 1.68
กิโลกรัม โดยคอกที่ 2 มีนา้ํ หนักตัวเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ 1.79
กิโลกรัม รองลงมาคือคอกที่ 4 คือ 1.72 กิโลกรัม และ
คอกที่ 6 มีน้ําหนักตัวที่นอยที่สูงคือ 1.55 กิโลกรัม
ผลการเลี้ยงในแตละพื้นที่ พบวา ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงวัดจันทร มีน้ําหนักสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงหวยเปา มีน้ําหนักตัวไกอยูที่ 1.85, 1.70
และ 1.57 กิโลกรัม ตามลําดับ
2) ปริมาณอาหารทีก่ นิ เฉลีย่ อยูท ี่ 6.486.18 กรัม/
ตั ว โดยคอกที่ 3 มี ป ริ ม าณอาหารที่ กิ น มากที่ สุ ด
7,810.23 กรัม/ตัว รองลงมาคือ คอกที่ 1 6,620.63 กรัม/
ตัว สวนคอกที่ 2 มีปริมาณการกินอาหารนอยที่สุดคือ
5,770.20 กรัม/ตัว สวนผลในแตละพื้นที่พบวา ศูนยฯ
วัดจันทร มีปริมาณอาหารทีก่ นิ มากทีส่ ดุ (7,008.39 กรัม/
ตัว) รองลงมาคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ หวยเปา
(6,604.42 กรัม/ตัว) และสถานีฯ ปางดะ (5,830.57 กรัม/
ตัว)
3) อัตราการเปลีย่ นอาหารเปนน้าํ หนักหรือ FCR
ของไกกระดูกดําเฉลี่ยอยูที่ 3.72 โดยคอกที่ 7 มี FCR ดี
ที่สุด คือ 3.09 รองลงมาคือ คอกที่ 8 FCR อยูที่ 3.51
สวนคอกที่ 6 มี FCR ต่ําที่สุด คือ 4.20 สวนในแตละ
พื้นที่นั้น พบวา สถานีฯ ปางดะ ดีที่สุด รองลงมาคือ
ศูนยฯ วัดจันทร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ หวยเปา
อยูที่ 3.57, 3.64 และ 3.78 ตามลําดับ
ดานตนทุนและผลกําไรการเลีย้ งไกกระดูกดําขุน
1) ตนทุนคาอาหารและคาลูกไกพบวาเฉลีย่ อยูท ี่
162.69 บาท/ตัว โดยที่สถานีฯ ปางดะ มีตนทุนต่ําที่สุด
รองลงมาคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ หวยเปา และ
ศูนยฯ วัดจันทร โดยมีตนทุนเทากับ 139.125, 154.23
และ 194.72 บาท/ตัว
2) ผลกําไรจากการจําหนายไกทรี่ าคา 120 บาท/
กิโลกรัม พบวา เกษตรกรมีกําไรเฉลี่ยตอตัวอยูที่ 41.89
บาท/ตัว โดยเกษตรกรพื้นที่สถานีฯ ปางดะ มีผลกําไร
จากการขายไกสงู ทีส่ ดุ รองลงมาคือ และโครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู ฯ หวยเปา และศูนยฯ วัดจันทร คือ 64.94, 33.84
และ 26.88 บาท/ตัว
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16.2 โครงการศึกษาและคนหาเครื่องหมายทาง
พันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบงชี้
เอกลักษณของไกกระดูกดำ

เครื่องหมายโมเลกุล MC1R-636 มีคาความ
แมนยําในการแยกไกกระดูกดําไดถูกตองสูงที่สุด คือ
83.74 เปอรเซ็นต ในขณะที่เครื่องหมายโมเลกุล TYR-2
สามารถแยกไกกระดูกดําไดถูกตองเพียง 68.83%
เครือ่ งหมายโมเลกุล MC1R-636 มีความสัมพันธ
กับระดับสีออกของกลามเนือ้ ไกอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ระดับการแสดงออกของยีน MC1R ในกลามเนื้อ
ของไกกระดูกดํามีคาสูงกวา ประมาณ 1 เทา ในขณะที่

ระดับการแสดงออกของยีน TYR ในกลามเนื้อของ
ไกกระดูกดําสูงกวาไกกระดูกไมดํา เทากับ 1.39 เทา
เครื่องหมายโมเลกุลของยีน FM assay A, FM
assay B และ Id542 มีความแมนยําในการจําแนกไก
กระดูกดําสูงสุด เทากับ 88-95 เปอรเซ็นต แตไมมีความ
สัมพันธกับลักษณะสีกลามเนื้ออกไก
เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ของยี น MC1R-2 และ
MC1R-636 มีความสัมพันธกับลักษณะสีของกลามเนื้อ
ไกกระดูกดํา

ตารางความสัมพันธของเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอเปาหมายกับลักษณะไกกระดูกดำ
Marker

ความแมนยำ (%)

P-values
Additive model

Dominance model

Recessive model

FM assay A

92-95

1.36×10-35

0.69

1.36×10-35

FM assay B

85-90

5.41×10-24

0.87

5.62×10-24

Id542

88.58

3.09×10-15

1.98×10-8

9.45×10-15

MC1R-636

83.74

0.0085

0.0022

0.0128

MC1R-2

82.03

4.28×10-35

2.67×10-11

3.34×10-34

PMEL17

72.84

1.10×10-22

5.66×10-11

1.36×10-35

TYR-2

68.83

0.12

0.22

0.15

16.3 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับ
ไกกระดูกดำและระบบการเลี้ยงไกกระดูกดำที่ดี
บนพื้นที่สูง (RPF-GAP : สัตวปก)

16.3.1 ระดับโภชนะทีเ่ หมาะสมในไกกระดูกดํา
แรกเกิด-16 สัปดาห พบวา สูตรอาหารที่เหมาะสม
สําหรับไกกระดูกดําโครงการหลวงในชวงไกอายุ 1-5
สัปดาห ควรมี 21% CP, 2.9 kcal ME/g สวนชวงอายุ
6-10 และ 11-16 สัปดาห ควรมี 19% CP, 2.9 kcal
ME/g และ 17% CP, 2.9 kcal ME/g ตามลําดับ
16.3.2 การทดสอบสูตรที่เหมาะสมที่ใชวัสดุ
ทองถิน่ รวมในสูตร สมรรถภาพการผลิตของไกกระดูกดํา
ที่ไดรับอาหาร 2 กลุม เมื่อเฉลี่ยจากทุกระดับความสูง

ในแตละชวงอายุ ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)
อยางไรก็ตาม ไกทไี่ ดรบั อาหารควบคุมประกอบดวยกาก
ถั่วเหลือง ปลาปน รํา เปลือกหอยปน รวมกับการใช
ขาวโพดหมัก จากทุกพืน้ ที่ พบวา มีคา FCG ทุกชวงอายุ
การทดลองดีกวากลุม ทีไ่ ดรบั อาหารควบคุมเพียงอยางเดียว
เมือ่ พิจารณาผลการเลีย้ งจากเกษตรกรแตละรายทีอ่ ยูใ น
พื้นที่ตางๆ พบวา เกษตรกรที่อยูในระดับความสูง 8001,000 เมตรจากระดับน้าํ ทะเล มีความเอาใจใส และหมัน่
ดูแลไก จึงมีแนวโนมทําใหสมรรถภาพการผลิตดีกวา
พื้นที่อื่น
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16.3.3 การประเมินการยอมรับการเลี้ยงไก
กระดูกดําที่ไดปฏิบัติตามระบบ RPF-GAP : สัตวปก
ผลความพึงพอใจตอลักษณะภายนอก การเจริญเติบโต
และการใชอาหารของไกกระดูกดํา เกณฑไมมีความ
แตกตางกัน ในดานการเจริญเติบโต/น้ําหนักตัว และ
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช อ าหาร อยู ใ นเกณฑ ดี ขึ้ น ด า น
สุขภาพไกทงั้ ในเรือ่ ง ขนดกมันวาว การจิกขน และความ
เรียบรอยของขน การตานทานโรค ปองกันอันตรายจาก
สัตวอื่นๆ อัตราการเลี้ยงรอด รวมทั้งเกษตรกรผูเลี้ยง
มีความปลอดภัยและปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคน
จากการปฏิบัติงานไดอยูในเกณฑดีขึ้นมาก ความคุมคา
ในการปรับปรุงฟารมดานตนทุนในการปรับปรุงฟารม
เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจอยูใ นเกณฑดขี นึ้ มาก
เพราะการเปลี่ยนแปลงโดยรวมนํามาเทียบกับตนทุน
แลว มีความคุมคาเนื่องจากผลกําไรที่เพิ่มขึ้นจากการ
เลี้ยงไกในแตละรอบ จากการปรับปรุงโรงเรือนและ
การจัดการตามระบบ RPF-GAP : สัตวปก

17. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง
17.1 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม
และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม

17.1.1 การปรับปรุงสายพันธุสุกรลูกผสมรุน F3
(RPPM) ทําการทดสอบในระดับความสูงแตกตางกัน
พบว า อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย ต อ วั น ของสุ ก ร
พันธุผ สม RPPM ทีเ่ ลีย้ งในระดับความสูง 500-800 เมตร
จากระดับน้ําทะเล มีคาระหวาง 0.34-0.42 กิโลกรัม/วัน
ระดับ 800-1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล มีคาเทากับ
0.33 กิโลกรัม/วัน และระดับมากกวา 1,000 เมตรจาก
ระดับน้าํ ทะเล มีคา ระหวาง 0.30-0.35 กิโลกรัม/วัน ตาม
ลําดับ
17.1.2 การวิจยั และพัฒนาสูตรอาหารทีเ่ หมาะสม
โดยใชวัตถุดิบทองถิ่น โดยการใชขาวโพดหมัก พบวา
สมรรถภาพการผลิตไมแตกตางกัน แตมตี น ทุนคาอาหาร
ตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมของสุกรพันธุผสม
RPPM แนวโนมต่ําที่สุดในกลุมที่ไดรับอาหารสําเร็จรูป
ทางการคารวมกับเมล็ดขาวโพดหมัก
17.1.3 การทดสอบระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบน
พื้นที่สูง (RPF-GAP : สุกร) รวมกับเกษตรกร พบวา
มีอัตราการเจริญเติบโตอยูที่ 0.53-0.55 กิโลกรัม/วัน

สุกรเพศเมีย

การทดสอบสูตรอาหารไกกระดูกดำ
สุกรเพศผู

58

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

17.2 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรสายพันธุแท
(สายพันธุพื้นเมือง) เพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยง
บนพื้นที่สูง

การทดสอบสมรรถภาพของสุ ก รสายพั น ธุ แ ท
ลูกผสมสองสายพันธุ และสามสายพันธุ บนสภาพการเลีย้ ง
บนพื้นที่สูง ไดนําสุกรสายพันธุตางๆ ไปทดสอบ เปน
สุกรสายพันธุเ หมยซาน จํานวน 4 ตัว สายพันธุพ นื้ เมือง
จํานวน 3 ตัว มีจํานวนเกษตรกรทั้งสิ้น 3 ราย ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ พบวา สุกรพันธุ
พื้นเมืองในฟารมของนายดวงคํา มาลาจัน มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 393 กรัม/วัน ซึ่งใชอาหารสําเร็จรูป
ของบริษทั เปนการเลีย้ งในลักษณะสุกรชีวภาพ สวนสุกร
พันธุเหมยซานไดทดสอบการเลี้ยงที่ฟารมนายดวงคํา
มาลาจัน จํานวน 2 ตัว พบวา มีอัตราการเจริญเติบโต
ในชวง 73 วัน เฉลี่ย 540 กรัม/วัน ซึ่งสูงกวาสุกร
สายพันธุพื้นเมืองในสภาพการใหอาหารชนิดเดียวกัน
และสุ ก รพั น ธุ เ หมยซานได นํ า ไปทดสอบที่ ฟ าร ม ของ
นายทวี ชัยเลิศ จํานวน 1 ตัว มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยในชวง 73 วัน เทากับ 329 กรัม/วัน สวนสุกรพันธุ
เหมยซานไดนาํ ไปทดสอบทีฟ่ ารมของนายประมวล คองตา
ไดนําสุกรพันธุเหมยซานไปเลี้ยง จํานวน 1 ตัว มีอัตรา
การเจริญเติบโตเฉลีย่ ในชวง 73 วัน เทากับ 658 กรัม/วัน
ซึง่ คอนขางเจริญเติบโตดีมาก นอกจากการใหอาหารขน
สําเร็จรูป ยังมีการเสริมเศษฟกทองทีเ่ หลือจากการตัดแตง
จากโครงการหลวงอีกใหกนิ แบบไมจาํ กัด ทําใหอตั ราการ
เจริญเติบโตสูงมาก สุขภาพดี เปนการเลี้ยงบนคอกปูน
จากข อ มู ล ที่ ป รากฏทั้ ง สายพั น ธุ พื้ น เมื อ งแท แ ละ
เหมยซานแทสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพการเลี้ยง
บนพื้นที่สูง
การทดสอบสมรรถภาพของสุ ก รลู ก ผสมสอง
สายพันธุ (เหมยซาน : พื้นเมือง) นําสุกรทดสอบไปเลี้ยง
ในฟารมของนายทวี ชัยเลิศ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มอนเงาะ เปนสุกรลูกผสมสองสาย (เหมยซาน : พืน้ เมือง)

จํานวน 3 ตัว มีอัตราการเจริญเติบโตในชวง 103 วัน
เฉลี่ย 214 กรัม/วัน และนายประมวล คองตา จํานวน
3 ตัว มีอตั ราการเจริญเติบโตในชวง 103 วัน 473 กรัม/วัน
ลักษณะการเลี้ยงเปนคอกพื้นปูนทั้งสองฟารม แตกตาง
กันที่อาหารที่ใหสุกรกิน ฟารมนายทวีจะเปนอาหาร
คุณภาพต่าํ สุกรลูกผสมสองสายสามารถเจริญเติบโตได
แตมอี ตั ราการเจริญเติบโตมากกวาฟารมของนายประมวล
ซึง่ ใชอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางอาหารมากกวา ดังนัน้ ลูกผสม
สองสายสามารถทนสภาพการเลีย้ งดูบนพืน้ ทีส่ งู ได และ
สามารถเลี้ยงไดในสภาพการมีอาหารคุณภาพต่ํา
การทดสอบสมรรถภาพของสุ ก รลู ก ผสมสาม
สายพันธุ (เหมยซาน : พื้นเมือง : ดูร็อค) โดยเกษตรกร
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ไดนําสุกร
สามสายพันธุ จํานวน 8 ตัว เลี้ยงดวยระบบสุกรหลุม
จํานวน 4 ตัว และบนพื้นคอนกรีตจํานวน 4 ตัว พบวา
มีอัตราการเจริญเติบโตชวง 140 วัน เฉลี่ย 274 กรัม/วัน
เปนฟารมทีใ่ หอาหารสําเร็จรูปยีห่ อ เบทาโกร 302 (โปรตีน
18%) โดยการใหอาหาร 1.0-1.5 กิโลกรัม/ตัว เปนการเลีย้ ง
บนพื้นคอนกรีต สวนฟารมของนางบุญทิพยเปนระบบ
การเลี้ยงแบบสุกรหลุม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ในชวง 140 วัน เทากับ 329 กรัม/วัน สุกรมีสุขภาพดี
จะมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดี และโครงการพัฒนา
ที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา ทดสอบในฟารมของ
นายอุดร การะหงษ เปนลูกผสมสามสายในชวงการ
ทดสอบ 126 วัน มีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลีย่ 339 กรัม/
วัน การใหอาหารเปนอาหารคุณภาพต่ําที่ใชวัตถุดิบ
พืน้ บาน เชน ตนบอน ตนกลวย และมีอาหารขนประมาณ
200 กรัมตอตัว และทําการผสมเอง มีคุณคาทางโภชนะ
มีระดับโปรตีน 3.2% พลังงานรวม 937 cal/กรัม เปนการ
เลี้ยงแบบสุกรชีวภาพ สวนฟารมนายสุคํา ขัดหลง เปน
ลูกผสมสามสาย (พื้นเมือง×เหมยซาน×ดูร็อค) ในชวง
การทดสอบ 126 วัน มีอตั ราการเจริญเติบโต 381 กรัม/วัน
อาหารที่ใชเปนอาหารคุณภาพต่ําเชนเดียวกัน
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การเจาะเลือดสุกร

18. โครงการวิจัยและพัฒนาไกฟาและ
ไกเบรสบนพื้นที่สูง
18.1 การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและ
การสืบพันธุของไกฟารุน F3 ที่อายุ 16 สัปดาห

การเลี้ยงสุกรลูกผสมบนพื้นที่สูง

17.3 โครงการศึกษาและคนหาเครื่องหมายทาง
พันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบงชี้
เอกลักษณของสุกรบนพื้นที่สูง

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเครื่องหมาย
โมเลกุลดีเอ็นเอของยีนเปาหมาย Melano-cortin 1
receptor (MC1R), Agouti signalling protein (ASIP) และ
Tyrosinase (TYR) สําหรับบงชี้ลักษณะสีดําของสุกรบน
พืน้ ทีส่ งู โดยใชไพรเมอร จํานวน 6 เครือ่ งหมาย ประกอบ
ดวย MC1R727, MC1R370, ASIP-1, ASIP-2, TYR-1
และ TYR-2 พบวา (1) เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
ทีแ่ สดงความผันแปรในประชากรสุกรบนพืน้ ทีส่ งู มีจาํ นวน
4 เครือ่ งหมาย คือ MC1R727, MC1R370, ASIP-2 และ
TYR-1 และ (2) เครื่องหมายโมเลกุล MC1R727 มีคา
ความแม น ยํ า ในการทํ า นายลั ก ษณะสี ดํ า ในสุ ก รบน
พื้นที่สูงไดถูกตองสูงที่สุด โดยมีคาความแมนยํา เทากับ
83.15%

มีนาํ้ หนักตัว FCR ความยาวแขง และความกวางอก
แตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ระหว า งสาย (Line)
(P>0.05) น้าํ หนักตัว ปริมาณอาหารทีก่ นิ FCR ความยาว
แขง และความกวางอก ไมแตกตางกันระหวางสาย สวน
ผลดานน้าํ หนักตัวเมือ่ ใหไขฟองแรก ปริมาณอาหารทีก่ นิ
และอัตราการใชอาหารในการผลิตไข 1 กิโลกรัม หรือ
1 โหล มีคาตางกันอยางไมมีนัยสําคัญระหวางสาย
ผลดานสมรรถภาพการสืบพันธุ ปรากฏวาสายที่ 2-1
มีอตั ราไขมเี ชือ้ ดีกวาทุกสาย (P<0.05; 88.11 vs. 83.1786.36%) สงผลใหมีอัตราการฟกออกเมื่อเทียบเปน
รอยละของไขมเี ชือ้ และไขเขาฟกสูงตามไปดวย (P<0.05;
56.70 vs. 46.57-54.18% ของไขมีเชื้อ และ 50.48 vs.
39.23-48.10% ของไขเขาฟกทั้งหมด) สําหรับไกเบรส
รุน F3 ผลปรากฏวา ที่อายุ 18 สัปดาห ทั้งเพศผูและ
เพศเมียของแตละสาย มีน้ําหนักตัว FCR ความยาวแขง
และความกวางอกไมแตกตางกัน (P>0.05) ในขณะที่
ปริมาณอาหารที่กินมีความแตกตางกัน น้ําหนักตัวของ
แตละสายทัง้ สองเพศมีคา แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญ
ผลดานสมรรถภาพการผลิตไข ในสายที่ 1-2, 3-4 และ
4-3 มีอายุเมือ่ ใหไขฟองแรกเร็วกวาสายที่ 2-1 (145, 145,
และ 143 vs. 148 วัน; P<0.05) เมือ่ นําผลเฉลีย่ ของอายุไก
และน้าํ หนักตัวเมือ่ ใหไขฟองแรกไปเทียบกับรุน F1 พบวา
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รุน F3 ใหผลดีกวา จํานวนไขที่นําเขาฟกไดและอัตราไข
มีเชื้อของทั้ง 4 สาย ใหผลไมแตกตางกัน ซึ่งสมรรถภาพ
การผลิตของพอแมพันธุไกฟาและไกเบรสขุนในรุน F3
เหมาะสมในการนําไปสงเสริมบนพื้นที่สูงได

การเสริมขาวโพดหมัก ซึ่งอาหารไกเบรสที่ใหรวมกับ
ข า วโพดหมั ก สามารถที่ จ ะลดต น ทุ น ค า อาหารลงได
มากกวากลุมที่ไดรับอาหารสําเร็จรูป
18.4 ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเนื้อไกเบรสใหนุม
ตามความตองการของลูกคาโดยพัฒนาวิธก
ี ารตอน

การเลี้ยงไกฟาและไกเบรส

18.2 ทดสอบระบบการเลี้ยงไกฟาที่ดีบนพื้นที่สูง
และประเมินการยอมรับของเกษตรกรที่เลี้ยงตาม
ระบบ RPF-GAP

พบวา สมรรถภาพการผลิตโดยรวมไมแตกตางกัน
เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ใหการยอมรับตอสายพันธุ สุขภาพ
การจัดการ และระบบการปองกันโรค ในขั้นที่ดี

ปรากฏวา เครือ่ งมือตอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหมสามารถ
ตอนไกไดที่อายุนอยกวาแบบเกา คือ 4 vs. 8 สัปดาห
ทําใหไกมีความบอบช้ํานอยกวา นอกจากนี้ ยังใชเวลา
ในการตอนนอย (2.72 นาที/ตัว) บาดแผลจากการตอน
มีขนาดเล็ก (11.97 มม.) และมีอัตราการตายนอยกวา
การใชเครื่องมือตอนแบบเกา สวนผลดานสมรรถภาพ
การผลิตหลังการตอนดวยเครือ่ งมือทัง้ สองแบบเมือ่ เลีย้ ง
ไปจนถึงอายุ 16 สัปดาห ปรากฏวา การตอนที่ไกอายุ
4 สัปดาหดวยเครื่องมือแบบใหม มีคา ADG และ FCR
ดีที่สุด โดยไกกลุมนี้จะกินอาหารนอยกวากลุมอื่นๆ
ไกเบรสตอนมีความนุม ของเนือ้ มากกวาไกเบรสทีไ่ มไดรบั
การตอนเนื่องจากมีไขมันแทรกในกลามเนื้อมากกวา
19. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง
เพื่อการเพิ่มคุณภาพนํ้าผึ้งและผลผลิตพืช

18.3 การศึกษาพัฒนาสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะ
เหมาะสมและใชวส
ั ดุในทองถิน
่ รวมในสูตรทีเ่ หมาะสม
สำหรับไกฟาและในไกเบรสในระยะเจริญเติบโต

19.1 การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสม
ในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในกาแฟ
พี้ช และอาโวกาโด

ผลการศึกษา คาปฏิสมั พันธระหวาง CP และ ME
ที่อายุไก 1-12 สัปดาห ไมมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณา
ในแตละปจจัยหลัก พบวา ทัง้ ระดับ CP และ ME ไมมผี ล
อยางมีนยั สําคัญตอสมรรถภาพการผลิต แตเมือ่ พิจารณา
เปนรายกลุม พบวา สูตรอาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับไกฟา
คอแหวนในชวงอายุ 1-6 สัปดาห ควรมี 23% CP, 3.2
kcal ME/g สวนชวงอายุ 7-12 สัปดาห ควรมี 20% CP,
2.9 kcal ME/g ส ว นการใช วั ส ดุ ท อ งถิ่ น ในสู ต รนั้ น
ผลปรากฏวา สมรรถภาพการผลิตในแตละดานทัง้ ชวงอายุ
3-5 และ 6-10 สัปดาห มีคาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (P>0.05) ยกเวนกลุมควบคุมที่มีแนวโนมของ
น้าํ หนักตัวเพิม่ (BWG) FCR และ FCG ดีกวากลุม ทีไ่ ดรบั

กาแฟ พบวา การเขาหาอาหารของผึง้ โพรงมีกวา
ผึ้งพันธุ ซึ่งในผึ้งโพรงมีการเขาและออกรัง อยูที่ 78.36
และ 79.72 ตัว/ชั่วโมง สวนผึ้งพันธุมีการเขาและออกรัง
อยูที่ 58.75 และ 41.06 ตัว/ชั่วโมง แสดงใหเห็นวาผึ้ง
โพรงมีแนวโนมในการชวยผสมเกสรมากกวาผึ้งพันธุ
พี้ช การเขาหาอาหารของผึ้งพันธุมีกวาผึ้งโพรง
พบวา การใชผงึ้ พันธุใ นการชวยผสมเกสรมีผลทําใหมกี าร
ติดผลของพี้ชภายนอกตาขายและภายในตาขายเฉลี่ย
11.6 และ 2.3 ผล/ตน
อาโวกาโด พบวา การเขาหาอาหารของผึ้งโพรง
มีกวาผึ้งพันธุ ซึ่งในผึ้งโพรงมีการเขาและออกรัง อยูที่
91.82 และ 91.05 ตัว/ชั่วโมง สวนผึ้งพันธุมีการเขาและ
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เปรียบเทียบจำนวนประชากรของผึ้งและปริมาณน้ำผึ้งในลังประยุกตแบบใหม แบบไตหวัน และยุโรป

ออกรัง อยูท ่ี 43.03 และ 41.62 ตัว/ชัว่ โมง แสดงใหเห็นวา
ผึ้งโพรงมีแนวโนมในการชวยผสมเกสรมากกวาผึ้งพันธุ
แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการติดผลของอาโวกาโด
ระหวางการใชผึ้งพันธุและการใชผึ้งโพรงนั้นพบวา การ
ติดผลของอาโวกาโดพันธุ Hass และ Buccaneer เทากัน
ไมมคี วามแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ แตแตกตาง
กับแปลงที่ไมมีการปลอยผึ้งในชุดควบคุม
19.2 การศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตนํ้าผึ้ง
จากผึง้ โพรง และผึง้ พันธุใ นแปลงกาแฟใหมค
ี ณ
ุ ภาพ
เพิ่มขึ้น

จากการสํารวจในพืน้ ทีบ่ า นปาเหมีย่ งและบานปอก
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก พบผึง้ โพรง (A. cerana)
เพียงชนิดเดียวทีอ่ าศัยอยูใ นพืน้ ที่ ถือเปนผึง้ ในพืน้ ทีเ่ ดิม
ของประเทศไทย และปจจุบันยังไมสามารถเลี้ยงในลัง
สําเร็จรูปไดเชนเดียวกับผึง้ พันธุ แตเกษตรกรสามารถผลิต
น้ําผึ้งได 1 ครั้งตอป การทําการตัดชิ้นสวนของผึ้งโพรง
เกานั้นนําเอามาใสในลังลอ โดยทําการตัดยายตัวออน
รวมถึงนําผึ้งงานและผึ้งนางพญาใสลังใหม วิธีนี้ถือเปน
วิธีการใหมเพื่อใหไดรังที่สามารถปนน้ําผึ้งหรือเลี้ยงได
เชนเดียวกับผึง้ พันธุ แตยงั ถือวาเปนวิธกี ารทีม่ คี วามเสีย่ ง
ตอการยายรังของผึ้ง เนื่องจากผึ้งไดรับผลกระทบเวลา
ตัดยาย ทําใหผง้ึ โพรงหนีรงั โดยงาย สวนผึง้ พันธุบ นพืน้ ทีส่ งู
จะมีการเลี้ยงและการจัดการตามมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง

โดยทั่วไป และใชถังปนน้ําผึ้งในการนําน้ําผึ้งออกจาก
หลอดรวง แตการเลี้ยงผึ้งบนพื้นที่สูงมีปญหาทางดาน
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากการทดลองการใชลัง
ทีเ่ หมาะสมตอการเลีย้ งผึง้ พันธุบ นพืน้ ทีส่ งู ผลการทดลอง
เบื้องตน พบวา ลังประยุกตแบบใหม (ความหนาของไม
2.5 เซนติเมตร) มีแนวโนมที่จะเปนรูปแบบลังที่ดีที่สุด
ในการใชสําหรับเลี้ยงผึ้งเนื่องจากมีจํานวนประชากร
ตัวออน ไข และน้าํ หวานมากทีส่ ดุ รองลงมาเปนลังแบบ
ไตหวันและลังยุโรป (ความหนาของไม 1.0 เซนติเมตร)
ตามลําดับ
19.3 การศึกษาวิธีการเลี้ยงชันโรงเบื้องตน
ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

จากการสํารวจชันโรงภายในพืน้ ทีข่ องศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงปาเมี่ยงและตีนตก พบวา ภายในพื้นที่มี
การพบชันโรงอยูทั้งหมด 2 ชนิด ไดแก Tetragonula
laeviceps และ Lepidotrigona doipaensis โดยทั้ง
2 ชนิดสามารถทําการเพาะเลี้ยงไดและใหผลผลิตได
วิธกี ารเก็บเกีย่ วและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ วจาก
ชันโรงใหมคี ณ
ุ ภาพนัน้ จะตองทําการเก็บเกีย่ วน้าํ ผึง้ จาก
กระเปาะชันโรง จากรังชันโรงทีส่ มบูรณและแข็งแรงเพียงพอ
ตอการแยกรังและเก็บน้าํ ผึง้ โดยจะตองเก็บเพียงครึง่ เดียว
ของปริมาณน้าํ ผึง้ ทัง้ หมด เพือ่ ไมใหเกิดรังวายหรือหนีรงั
จากนัน้ จึงนําทัง้ กระเปาะมาบีบและคัน้ น้าํ ผึง้ ออกจากรัง
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โดยใชผา ขาวบาง จากการเก็บเกีย่ วน้าํ ผึง้ ชันโรงในเบือ้ งตน
พบว า L. doipaensis จะให ป ริ ม าณน้ํ า ผึ้ ง มากกว า
T. laeviceps เนื่องจากโดยสัณฐานวิทยากระเปาะน้ําผึ้ง
ของ L. doipaensis ใหญกวา รวมถึงมีขนาดรังทีใ่ หญกวา
แตมพี ฤติกรรมการยายรังหรือหนีรงั งายกวา T. laeviceps
20. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหนํ้าและปุยแบบประหยัด
แกพืชสำคัญบนพื้นที่สูง
20.1 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกเบบี้คอส ประกอบดวย

20.1.1 ศึกษาสมบัตดิ นิ ลักษณะกายภาพของดิน
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของเบบี้คอส
20.1.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรูนา้ํ ออก 10 เซนติเมตร เมือ่ ความชืน้ ดินลดลง 30%
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพการใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําได
จากที่เกษตรกรใช 38.3% และทําใหเบบี้คอสมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น 18.82%
20.1.3 การใหปยุ โดยใหพรอมกับน้าํ ตามอัตราที่
ประเมิ น จากความต อ งการธาตุ อ าหารพื ช และความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุย
ทีด่ ที ส่ี ดุ สําหรับเบบีค้ อส โดยทําใหเบบีค้ อสมีการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตสูงที่สุด ซึ่งมากกวาวิธีการปฏิบัติของ
เกษตรกร 27.12%
20.2 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกคอส ประกอบดวย

20.2.1 ศึกษาสมบัตดิ นิ ลักษณะกายภาพของดิน
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของคอส
20.2.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง

ของรูนา้ํ ออก 10 เซนติเมตร เมือ่ ความชืน้ ดินลดลง 50%
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพการใชนา้ํ สูงสุด สามารถประหยัดน้าํ จาก
ที่เกษตรกรใช 0.8% และทําใหคอสมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
20.2.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับน้ําตามอัตรา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุย
ทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับคอส โดยทําใหคอสมีการเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตสูงกวาวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 33.46%
20.3 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกเบบี้ฮองเต ประกอบดวย

20.3.1 ศึกษาสมบัตดิ นิ ลักษณะกายภาพของดิน
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของเบบี้ฮองเต
20.3.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรูนา้ํ ออก 10 เซนติเมตร เมือ่ ความชืน้ ดินลดลง 50%
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพการใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําได
จากทีเ่ กษตรกรใช 13.7% และทําใหเบบีฮ้ อ งเตมผี ลผลิต
เพิ่มขึ้น 15.69%
20.3.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับน้ําตามอัตรา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุย
ที่ดีที่สุดสําหรับเบบี้ฮองเต โดยทําใหเบบี้ฮองเตมีการ
เจริญเติบโตและน้าํ หนักแหงสูงสุด และมีผลผลิตมากกวา
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 7.21%
20.4 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกมะเขือเทศ ประกอบดวย

20.4.1 ศึกษาสมบัตดิ นิ ลักษณะกายภาพของดิน
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของมะเขือเทศ
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20.4.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรูนา้ํ ออก 15 เซนติเมตร เมือ่ ความชืน้ ดินลดลง 30%
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพการใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําได
จากที่เกษตรกรใช 16.7%
20.4.3 การให ปุ ย โดยให พ ร อ มกั บ น้ํ า ในอั ต รา
ที่ประเมินไดจากความตองการธาตุอาหาร (CNR) ของ
พืชผัก ตองสอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปน
วิธกี ารใหปยุ ทีด่ ที ส่ี ดุ สําหรับมะเขือเทศ โดยทําใหมะเขือเทศ
มีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงสุด ซึง่ มากกวาวิธกี าร
ปฏิบัติของเกษตรกร 135.92%

หางของรูน้ําออก 15 เซนติเมตร เมื่อความชื้นดินลดลง
30% ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปน
วิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพการใชนา้ํ สูงสุด สามารถประหยัด
น้ําไดจากที่เกษตรกรใช 4.3%
20.6.3 การให ปุ ย โดยให พ ร อ มกั บ น้ํ า ในอั ต รา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุยที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับพริกหวาน
21. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผักอินทรียของโครงการหลวง

20.5 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกแตงกวาญี่ปุน ประกอบดวย

20.5.1 ศึกษาสมบัตดิ นิ ลักษณะกายภาพของดิน
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของแตงกวาญี่ปุน
20.5.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรูนา้ํ ออก 15 เซนติเมตร การใหนา้ํ ตามอัตราการคาย
ระเหยของแตงกวาญีป่ นุ เปนวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพการ
ใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําไดจากที่เกษตรกรใช
58.4%
20.5.3 การให ปุ ย โดยให พ ร อ มกั บ น้ํ า ในอั ต รา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุยที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับแตงกวาญี่ปุน
20.6 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ
การปลูกพริกหวาน ประกอบดวย

20.6.1 ศึกษาสมบัตดิ นิ ลักษณะกายภาพของดิน
ความจุความชื้นที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของพริกหวาน
20.6.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะ

จากการสํ า รวจและรวบรวมข อ มู ล การทํ า
เขตกรรมและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผักอินทรียข อง
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง 10 แหง พบวา ศูนยฯ/สถานีฯ
ทีป่ ลูกผักอินทรียม กี ารเขตกรรมและการจัดการหลังการ
เก็บเกีย่ วทีแ่ ตกตางกัน เริม่ ตนตัง้ แตวธิ กี ารเตรียมดิน การ
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เพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง
การเก็บเกีย่ วทีโ่ รงคัดบรรจุของศูนยฯ/สถานีฯ และวิธกี าร
ขนสงผักอินทรียใ หกบั ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม
นอกจากนั้น คุณภาพผักอินทรียในแปลงปลูกเกษตรกร
ของแตละศูนยฯ/สถานีฯ มีคณ
ุ ภาพแตกตางกัน การสํารวจ
การสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วผักอินทรียท เี่ กิดขึน้ ระหวาง
การเคลื่อนที่ของผักในโซอุปทาน คือ แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง ศู น ย ผ ลิ ต ผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
รวมถึงอายุการวางจําหนายของผักอินทรีย ผลการสํารวจ
พบวา
1) ผักกาดกวางตุง ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท
มีการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วทีแ่ ปลงปลูกของเกษตรกร
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวง
เชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง 13.09, 22.96,
15.55 และ 0.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุการ
วางจําหนาย 6.28 วัน สวนผักกาดหอมโอกลีฟเขียว
มีการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ ว 6.68, 10.07, 32.68 และ
5.01% ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 5.84 วัน
2) ผักกาดหอมบัตเทอรเฮดของสถานีเกษตรหลวง
อางขางมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง ศู น ย ผ ลิ ต ผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
46.01, 3.35, 27.12 และ 4.42% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 6.29 วัน ขณะที่กะหล่ําปลีหวานมีการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 39.51, 9.85, 11.25 และ
3.33% ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 13.53 วัน
3) ผั ก กาดหอมโอ ก ลี ฟ เขี ย วของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงทุงหลวงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ที่แปลงปลูกของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิ
โครงการหลวง 26.13, 0.00, 19.35 และ 4.26 เปอรเซ็นต
ตามลํ า ดั บ และมี อ ายุ ก ารวางจํ า หน า ย 7.85 วั น
ผักกาดหวานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง
มีการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ ว 27.49, 0.00, 23.78 และ
1.61% ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 5.98 วัน

4) ผักกาดกวางตุง ของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
หวยโปงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง ศู น ย ผ ลิ ต ผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
25.40, 3.32, 29.42 และ 2.37 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
และมีอายุการวางจําหนาย 6.44 วัน สวนเบบี้ฮองเต
มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 40.21, 32.52, 34.78
และ 3.87% ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย
10.60 วัน
5) ผักกาดกวางตุง ของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
ทุงเริงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง ศู น ย ผ ลิ ต ผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
20.93, 4.63, 31.15 และ 2.32% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 7.56 วัน สวนยอดซาโยเตมกี ารสูญเสีย
หลังการเก็บเกีย่ ว 0.00, 13.07, 6.63 และ 0.08 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 6.75 วัน
6) ผักกาดหอมหอของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
วัดจันทรมกี ารสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ วทีแ่ ปลงปลูกของ
เกษตรกร ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง ศู น ย ผ ลิ ต ผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
23.96, 33.42, 19.11 และ 3.27% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 7.40 วัน ขณะที่ผักกาดหวานมีการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 12.90, 36.24, 28.64 และ
2.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย
6.80 วัน
7) ผักกาดฮองเตของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมสะปอกมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูก
ของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
7.23, 43.86, 33.05 และ 1.91% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 7.77 วัน สวนเบบี้ฮองเตมีการสูญเสีย
หลังการเก็บเกีย่ ว 7.79, 46.49, 30.97 และ 3.80 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 4.87 วัน
8) กะหล่าํ ปลีหวานของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
หวยสมปอยมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูก
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ของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธโิ ครงการหลวง
27.47, 16.21, 27.65 และ 4.78% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 13.14 วัน สวนเบบี้คอสมีการสูญเสีย
หลังการเก็บเกี่ยว 18.72, 41.90, 28.59 และ 3.14%
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 6.21 วัน
9) ผั ก กาดหอมโอ ก ลี ฟ เขี ย วของศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงหวยน้าํ รินมีการสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ ว
ที่แปลงปลูกของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิ
โครงการหลวง 7.12, 56.49, 62.21 และ 0.00% ตามลําดับ
และมีอายุการวางจําหนาย 5.60 วัน ขณะทีผ่ กั กาดหอม

โอ ก ลี ฟ แดงมี ก ารสู ญ เสี ย หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว 21.45,
53.80, 46.19 และ 0.00% ตามลําดับ และมีอายุการ
วางจําหนาย 5.08 วัน
10) ผักกาดหอมบัตเทอรเฮดของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงแกนอยมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่
แปลงปลูกของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิ
โครงการหลวง 18.93, 23.88, 24.95 และ 1.38% ตาม
ลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 4.13 วัน สวนผักกาด
หอมหอมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 25.20, 25.71,
24.17 และ 2.81% ตามลําดับ และมีอายุการวาง
จําหนาย 5.07 วัน
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2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
มุ ง เน น การวิ จั ย เพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู พื ช
ทองถิน่ และความหลากหลายทางชีวภาพเพือ่ เปนแหลง
อาหารของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู การศึกษาการพัฒนาชุมชน
โครงการหลวงเพือ่ เปนชุมชนคารบอนต่าํ และยัง่ ยืน การ
ศึกษาฟนฟูความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอมในระดับ
ชุมชนบนพื้นที่สูง การศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใช
ประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน และการศึกษาชนิด/
พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
โครงการหลวง

พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงดอยปุย แมมะลอ และโหลงขอด
โดยในแตละพื้นที่ไดทําแปลงทดลองจํานวน 2 แปลง
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางหัวพันธุที่ผานการแช
ฮอรโมน GA3 + IBA ที่ระดับความเขมขน 100 mg/l
นาน 15 นาที (ชุดทดลอง) และหัวพันธุที่ไมผานการแช
ฮอรโมน (ชุดควบคุม) พบวา การชุบหัวตีนฮุงดอยดวย
ฮอรโมน มีแนวโนมในการกระตุน ใหเกิดรากและแตกยอด
ดีกวาชุดควบคุม นอกจากนี้ พบวาวัสดุปลูกที่เหมาะสม
ไดแก ดินดํา-ขุยมะพราว-ขี้เถาแกลบ อัตราสวน 1:1:1
และ pH ระหวาง 5-6 อินทรียวัตถุ ระหวาง 5.5-6.5

1. ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟู
พืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชน
บนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาการอนุรักษพืชทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร
(Food bank) ของชุมชนบนพื้นที่สูง

1.1.1 รวบรวมขอมูลองคความรูก ารใชประโยชน
จากพืชทองถิ่นเพิ่มเติมใน 5 พื้นที่ ประกอบดวย บาน
หวยหอม (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย) บาน
ขอบดง (สถานีเกษตรหลวงอางขาง) บานเหลา (ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ) บานปางตนผึง้ (โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงวาวี) และบานปากลวย
โดยมีชนิดพืชที่ใชประโยชน จํานวน 101, 67, 169, 76
และ 26 ชนิด ตามลําดับ และมีพืชที่ตองการฟนฟูเพื่อ
ใชประโยชน รวม 72 ชนิด เชน ตีนฮุงดอย หญาอิบุแค
ฮอสะพายควาย กวาวเครือขาว รางจืดแดง ตะไครตน
มะแขวน และผักหวานปา เปนตน
1.1.2 ศึกษาการปลูกและขยายพันธุต น ตีนฮุง ดอย
(Paris polyphylla Sm.) ใน 3 พืน้ ที่ ไดแก โครงการพัฒนา

การทดสอบการปลูกและขยายพันธุตีนฮุงดอยโดยการ
ชุบฮอรโมน GA3 + IBA ความเขมขน 100 mg/l
และไมชุบฮอรโมนกอนปลูก
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1.1.3 การพั ฒ นากลุ ม องค ก รชุ ม ชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 4 ชุมชน ไดแก
บานหวยอีคาง (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง)
บ า นป า แป (ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงแม ส ะเรี ย ง)
บานปากลวย บานปาแดด (โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงโปงคํา) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการวางแผนและขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง
1.2 การศึกษาภูมิปญญาและการฟนฟูพืชทองถิ่น
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลง
อาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลวิถีการปลูกพืช
และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชทองถิ่นรวมกับชุมชน
4 พื้นที่ ไดแก บานปากลวย แมพริก วะโดโกร และ
หวยอีคา ง โดยรูปแบบการปลูกพืชประกอบดวยการปลูก
พรอมกับขาวไร ปลูกเสริมตามหัวไรปลายนา ปลูกแนวรัว้
และสวนหลังบาน สําหรับวิธกี ารเก็บรักษาเมล็ดพันธุพ ชื
ของชุมชน พบวาสวนใหญจะนําเมล็ดพันธุมาตากแหง
แลวหอผาเก็บไวเหนือเตาไฟ เพื่อปองกันเชื้อราและ
แมลงเขาทําลาย สําหรับเมล็ดขาวโพด ตองรอใหฝก แหง
คาตนกอนจะนํามาเก็บรักษาตอไป

แปลงรวบรวมพืช

สวนหลังบานตนแบบ

1.2.2 จัดทําแผนการอนุรกั ษและฟน ฟูพชื ทองถิน่
ที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก
ธนาคารพืชทองถิ่น (8 แหง) แหลงรวบรวมเมล็ดพันธุ
(5 แหง) แปลงรวบรวมพืช (7 แหง) วนเกษตร (2 แหง)
และ สวนหลังบาน (Home garden) ตนแบบ (6 แหง)
และสนับสนุนการฟนฟูพืชทองถิ่นบริเวณสวนหลังบาน
และพื้นที่เกษตรกรรมจํานวน 155 ชนิด ใน 17 ชุมชน
สมาชิก 537 ครัวเรือน
1.3 การศึกษาการถายทอดองคความรูและ
สงเสริมการใชประโยชนพืชทองถิ่นสูชุมชน

ธนาคารพืชทองถิ่น

1.3.1 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูแ ละสงเสริม
การใชประโยชนพชื ทองถิน่ โดยผูร สู ชู มุ ชน จํานวน 7 ชุมชน
รวม 414 คน มีชนิดพืชที่ทําการถายทอดองคความรู
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การใชประโยชนดา นอาหารเปนยา รวมทัง้ สิน้ 350 ชนิด
และถายทอดองคความรูและสงเสริมการใชประโยชน
พืชอาหารเปนยาใน 5 พืน้ ที่ 224 คน โดยเนนการบริโภค
พืชอาหารเปนยาและการดูแลสุขภาพ รวมทัง้ การพัฒนา
เมนูอาหารสรางสรรค
1.3.2 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมปี ระสิทธิภาพ
ตรงกับความตองการในการนําไปใชประโยชน และทดสอบ
การนําเขาขอมูลพืช 500 ชนิด ในระบบฐานขอมูล

การถายทอดองคความรูการบริโภคพืชอาหารเปนยา
ในการรักษาสุขภาพเบื้องตน

1.3.3 จัดทําจุดรวบรวมองคความรูแ ละจัดแสดง
การใช ป ระโยชน จ ากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และความ
หลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 6 พื้นที่ รวมทั้งจัดทํา
สื่อโปสเตอรองคความรู/สมาชิก/กิจกรรมการอนุรักษ
ฟนฟูพืชของชุมชน รวมทั้งการรณรงคกระตุนใหคน
ในชุมชนใชประโยชนจากจุดเรียนรู

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและ
สงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิน
่ บนพืน
้ ทีส่ งู
จากการสํ า รวจและรวบรวมข อ มู ล ความ
หลากหลายและการกระจายตั ว ของเห็ ด ท อ งถิ่ น
ในธรรมชาติ ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงแมมะลอ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
พบเห็ดจํานวน 11 สกุล 14 ชนิด ซึ่งมีเห็ดที่มีศักยภาพ
นํามาพัฒนาตอยอดการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
และเชิงอนุรักษได เชน เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดหลินจือ
และเห็ดกอนกรวด นอกจากนีย้ งั พบการกระจายตัวของ
เห็ ด ตั บ เต า หรื อ เห็ ด ไคร ใ นสวนมะนาวของเกษตรกร
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงน้าํ แปง
และโปงคํา จังหวัดนาน ซึ่งการทราบถึงขอมูลชนิดเห็ด
ที่มีอยูในพื้นที่จะสามารถนํามาจัดทําฐานขอมูลสําหรับ
การนําไปใชประโยชนจากเห็ดทองถิ่นตอไปได
จากการศึกษาและทดสอบวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด
ทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพสําหรับบริโภคและสรางรายไดเสริม
ใหกบั ชุมชน จํานวน 4 ชนิด ซึง่ เปนเห็ดทีม่ อี ายุการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตระยะกลาง (3-6 เดือน) ไดแก เห็ดขอนขาว และ
เห็ดที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว (1-5 ป) เห็ด
ตับเตา เห็ดเผาะ และเห็ดโคน ทีส่ ามารถนํามาเพาะเลีย้ ง
เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกเกษตรกรและสามารถนํามา
พั ฒ นาต อ ยอดเป น เห็ ด เศรษฐกิ จ ได โดยเฉพาะเห็ ด
ในกลุมไมคอรไรซา
จากการสรางเครือขายและพัฒนาแหลงเรียนรู
การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนเห็ดทองถิ่น
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พบวา ชุมชนมี
ความสนใจในการจั ด ทํ า แหล ง เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ การใช
ประโยชนจากเห็ดทองถิ่น โดยมีแหลงเรียนรูที่อยูใน
ระหวางการดําเนินงานพัฒนา 2 แหง ไดแก วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจบนพื้นที่
สูง บานปางกื้ด ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม และฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถิ่นและเห็ด
เศรษฐกิจโรงเรียนบานแมระเมิง ตําบลแมสอง อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก และแหลงเรียนรูที่อยูระหวาง
การจัดตั้ง 2 แหง ไดแก ฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถิ่น
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และเห็ดเศรษฐกิจบานศรีบุญเรือง ตําบลพงษ อําเภอ
สันติสขุ จังหวัดนาน และฐานเรียนรูก ารเพาะเห็ดทองถิน่
และเห็ดเศรษฐกิจบานแหน ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา
จั ง หวั ด น า น ซึ่ ง เป น การเสริ ม สร า งความรู แ ละสร า ง
วิ ท ยากรในชุ ม ชนให ส ามารถดํ า เนิ น การถ า ยทอด
องคความรูเ กีย่ วกับการเพาะเห็ดการอนุรกั ษ ฟน ฟู และ
การใชประโยชนเห็ดทองถิ่นตอไป
3. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชน
โครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่า
และยั่งยืน

การติดตามงาน และการเก็บขยะภายในชุมชน

การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงซึ่งอาศัยอยูบน
พื้นที่สูง หางไกลจากเมือง สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควรประกอบดวย 4 ดาน ไดแก (1) การเกษตรที่เปน
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม (2) การฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ป า ไม
(3) การจัดการอนามัยสิง่ แวดลอมในชุมชน และ (4) ความ
เขมแข็งของชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถกําหนดเปนเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและยั่งยืนได
19 ขอ 32 ตัวชี้วัด
ผลการประเมินระดับการพัฒนาชุมชน 12 แหง
ในพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวง 11 แห ง เที ย บ
มาตรฐานการพัฒนา 4 ดาน ระยะ 9 เดือน พบวา บาน
ปางบง มีระดับสูงสุด คิดเปนคาคะแนนรอยละ 41.92
รองลงมาคือ บานแมขนิลเหนือ บานดง บานหวยน้าํ กืน

บานหนองหลม มีคาคะแนนรอยละ 40.00, 38.47,
35.14 และ 32.53 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กิจกรรม
การพัฒนาที่ตองเรงดําเนินการหรือแกไขเพื่อยกระดับ
มีจํานวน 17 ตัวชี้วัด ไดแก การใหน้ําแบบประหยัดของ
ผักและขาว คุณภาพน้ําเพื่อการทําเกษตร การรับรอง
ฟารมปศุสัตว GAP การใชเครื่องจักรกลเกษตรแบบ
ประหยัดพลังงาน การรับรองบานสะอาด คุณภาพน้าํ ดืม่
น้ําใชของชุมชน การจัดการน้ําทิ้งครัวเรือน คุณภาพ
น้าํ ทิง้ จากครัวเรือน การจัดการสิง่ ปฏิกลู จากฟารมปศุสตั ว
คุณภาพน้ําทิ้งจากฟารมปศุสัตว การประหยัดไฟฟา
พลังงานภายในครัวเรือน การตั้งกลุมเศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลือ่ นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การเปนองคกร
ชุมชนที่เขมแข็ง การเปนชุมชนแหงการเรียนรู และการ
รั บ รองหมู บ า นปลอดยาเสพติ ด ซึ่ ง ต อ งอาศั ย ความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
สนับสนุนแตละแหงเปนเงือ่ นไขและปจจัยสําคัญตอการ
ยกระดับการพัฒนา ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพือ่
ขอรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
คารบอนต่ําอยางยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาที่ชุมชน
รวมกันดําเนินการหรือปรับเปนวิธีการใหม ไดแก การ
ใหน้ําระบบน้ําหยด มินิสปริงเกลอร หรือใชสายยางรด
การปลูกขาวแบบนาน้ํานอย การสรุปสาเหตุที่ทําให
คุณภาพน้าํ เพือ่ การเกษตรไมผา นมาตรฐานและดําเนินการ
แกไข การตรวจรับรองฟารมปศุสัตว GAP การเปลี่ยน
อุปกรณ/ซอมบํารุงเครือ่ งจักรกลเกษตร การรักษาความ
สะอาดในบานเรือน การใสคลอรีนฆาเชื้อ/การลางถัง/
เปลี่ยนทอน้ําดื่มน้ําใชของชุมชน การแยกเศษอาหาร
กอนปลอยน้ําทิ้งจากครัวเรือน การปลูกพืชดูดซับของ
เสียจากครัวเรือน/ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย การปรับวิธี
จัดการน้ําทิ้งจากฟารมปศุสัตวกอนปลอย การสรางบอ
ผลิตกาซชีวภาพ/ทําปุย หมักมูลสัตว การเปลีย่ นอุปกรณ/
ซอมบํารุงเครือ่ งใชไฟฟาภายในครัวเรือน การดําเนินงาน
ดานสังคมเศรษฐกิจพอเพียง องคกรชุมชน ชุมชนแหง
การเรียนรู และหมูบานปลอดยาเสพติด
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4. โครงการวิจัยศึกษาการจัดการขยะและ
นํ้าเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง

5. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง

ดานสถานการณขยะของชุมชนทัง้ 9 แหง สวนใหญ
มีการคัดแยก ทิง้ ขยะตามประเภท รวบรวมและกําจัดขยะ
แตยังเปนวิธีการที่ไมถูกตอง ในดานสถานการณน้ําเสีย
ทุกชุมชนยังมีการปลอยน้ําทิ้งจากครัวเรือนสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติโดยไมผา นการบําบัด แนวทางจัดการขยะและ
น้ําเสียคือ การใหความรูที่ถูกตองกับชุมชนควบคูไปกับ
การแกไข โดยปรับปรุงระบบจัดการขยะที่เหมาะสมกับ
ชุมชนตามหลักสุขาภิบาลทีด่ ี 5 ขัน้ ตอน ไดแก การคัดแยก
การทิ้งขยะตามประเภท การรวบรวม การขนสง และ
การกําจัด และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
แหลงน้าํ ธรรมชาติ ไดแก การติดตัง้ ถังดักไขมัน บอกรอง
สําหรับระดับครัวเรือน และการทําระบบบึงประดิษฐ
หรือบอปรับเสถียรสําหรับระดับชุมชน
แนวทางบริหารจัดการขยะและน้าํ เสียของชุมชน
ไดแก การใหความรูวิธีจัดการขยะและน้ําเสียที่ดีถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล การปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะ
และน้ําเสียใหถูกตองและเหมาะสมภายใตขอจํากัดของ
สภาพพืน้ ทีส่ งู และกําหนดมาตรการทางสังคมทีเ่ กิดจาก
การยอมรับและการปรับพฤติกรรมของชุมชนเพือ่ ใหเกิด
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

5.1 รวบรวมขอมูลสมบัติดินและจัดกลุมความ
อุดมสมบูรณของดิน

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง 29 แหง จาก 633 ตัวอยาง พบวา ดินมีปญหาใน
สวนของ pH และฟอสฟอรัส โดยดินเปนกรดรุนแรงมาก
ถึงกรดปานกลาง และปริมาณฟอสฟอรัสต่ํา
5.2 คัดเลือกพืชหลักที่ปลูกบนพื้นที่สูง
จำนวน 4 ชนิด

ไดแก กาแฟ ขาวไร มันสําปะหลัง ขาวโพด ในการ
ทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
5.3 เก็บตัวอยางดินจากแปลงปลูกพืชของ
เกษตรกร จำนวน 70 ตัวอยาง

เพือ่ มาวิเคราะหสมบัตดิ นิ ผลการวิเคราะหพบวา
ในแปลงขาวไร ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (5.255.87) ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ อ ยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินอยูใ นระดับต่าํ (0.73-4.45 mg/
kg) ปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก (149-349 mg/kg)
ในแปลงมันสําปะหลัง ดินเปนกรดจัดมากถึงดางออน
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(5.35-7.56) ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ อ ยู ใ นระดั บ ต่ํ า ถึ ง
ปานกลาง (0.75-1.80%) ปริมาณฟอสฟอรัสในดินอยูใ น
ระดับต่าํ (2.87-6 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมปานกลาง
ถึงสูงมาก (71.6-225 mg/kg) ในแปลงกาแฟ ดินเปน
กรดจัดถึงกรดปานกลาง (5.25-5.87) ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยูในระดับที่เหมาะสม ปริมาณฟอสฟอรัสในดินอยูใน
ระดับต่ํา (2.5-8.1 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก
(159-290 mg/kg) แปลงขาวโพดในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง พบวา ดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดเล็กนอย (4.83-6.2) ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยู ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง (2.2-5.03%) ปริ ม าณ
ฟอสฟอรัสในดินอยูในระดับต่ําถึงสูง (1.42-57 mg/kg)
ปริมาณโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงมาก (61-225 mg/
kg) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โปงคํา ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย (3.71-5.44)
ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ําถึงสูง (0.7-3.95%)
ปริมาณฟอสฟอรัสในดินอยูใ นระดับต่าํ มากถึงสูง (1.0654 mg/kg) แตสว นใหญอยูใ นระดับต่าํ ปริมาณโพแทสเซียม
ต่ําถึงสูงมาก (57-315 mg/kg) จากผลการวิเคราะหดิน
พบวา ควรปรับปฏิกริ ยิ าของดินโดยการใชโดโลไมท และ
การใชปุย โดยเฉพาะปริมาณปุยฟอสฟอรัสใหเพียงพอ
กับความตองการของพืช รวมถึงระบบอนุรกั ษดนิ และน้าํ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่

ตัวอยางดินเพือ่ การวิเคราะหสมบัตดิ นิ โดยใชชดุ ทดสอบ
ดินไดอยางถูกตอง และสามารถนําผลที่ไดไปปรับปรุง
บํารุงดินในพื้นที่ของตนเองได
6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใช
ประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

5.4 คัดเลือกเกษตรกรรวมทำแปลงทดสอบ
จำนวน 12 ราย

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง 5 พื้นที่ และกําหนดเทคโนโลยีในการทดสอบการ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินเบื้องตน ไดแก การปรับ
การจัดการปุย ตามคาวิเคราะหดนิ การปลูกพืชตระกูลถัว่
บํารุงดิน การปลูกพืชขวางความลาดชัน และการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ํา
5.5 ฝกอบรมความรูใหกับเกษตรกร เรื่อง การ
เก็บตัวอยางดินเพื่อนำมาวิเคราะหสมบัติของดิน

โดยใชชุดทดสอบดินอยางงาย (test kit) เพื่อให
เกษตรกรสามารถเก็ บ ตั ว อย า งดิ น และการเตรี ย ม

(ก) จำปปา (ข) กอเดือย (ค) ลำพูปา
(ง) มะขามปอม (จ) กำลังเสือโครง (ฉ) เกาลัด
(ช) แดง และ (ซ) มะแขวน

6.1 ไมอายุ 1 เดือน ที่ปลูกในทุกระดับความสูง
ของพื้นที่

สวนใหญมอี ตั รารอดตายมากกวา 80 เปอรเซ็นต
ยกเวนไมเกาลัดที่ปลูกในพื้นที่สูงคอนขางต่ําที่มีอัตรา
การรอดตายคอนขางต่ํา สําหรับขนาดเสนผาศูนยกลาง
ที่ระดับชิดดินและความสูงของไมแตละชนิดในแตละ
ระดับความสูงของพืน้ ทีม่ คี วามแตกตางกันไปตามขนาด
ของกลาที่นํามาปลูก ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวเปนเพียงชวง
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เดือนแรกเทานั้น จําเปนตองมีการติดตามการเติบโต
ตอไป
6.2 พื้นที่โครงการหลวงแมทาเหนือ ทุงหลวง และ
แมแฮ

มีแมไมเพื่อเก็บเมล็ดจํานวนหลายตน เชน กําลัง
เสือโครง ทะโล มะขามปอม ลําพูปา และมะแขวน
เปนตน
6.3 เมล็ดมะขามปอม เมล็ดทะโล เมล็ดกำลัง
เสือโครง และเมล็ดเกาลัด

มีความชืน้ ความกวาง ความยาว ความหนา และ
น้ําหนักแตกตางกันไปตามชนิดไม และมีอัตราการงอก
เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 30 วัน เทากับ 37.0, 5.0, 7.0
และ 55.5% ตามลําดับ สําหรับผลของวัสดุเพาะชําตอ
การเติบโตของกลาไม พบวา ในชวงการเพาะกลาไม
3 เดือน กลามะขามปอม และเกาลัด มีการเติบโตดีทสี่ ดุ
เมื่อเพาะชําในดินปาไม
6.4 ไมแดง มะขามปอม และจำป

เหมาะแกการใชประโยชนหลักๆ สําหรับทําเปน
โครงสรางรับแรง เชน พื้น ฝา รอด ตง หรือสวนอื่นๆ ที่
รับแรง สําหรับกอสรางบานหรือสะพานไม เปนตน
มะขามปอมและจําปปา ถาใชงานเปนโครงสรางภายนอก
จํ า เป น ต อ งผ า นการอั ด น้ํ า ยาเคมี ช นิ ด เต็ ม เซลล ก อ น
การใชประโยชนไมทั้ง 3 ชนิด สามารถใชสําหรับผลิต
เครื่ อ งเรื อ น เฟอร นิ เจอร และของที่ ร ะลึ ก เป น ต น
อยางไรก็ตาม เศษไม ปลายไมตางๆ รวมทั้งขี้เลื่อย
สามารถนํามาใชเปนไมพลังงานได
7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสน
เพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
โครงการหลวงวัดจันทร
ไมสน 5 ชนิด จาก 10 ถิ่นกําเนิด ที่ปลูกทดสอบ
มีอตั ราการรอดตายสูงมากในทุกถิน่ กําเนิด ไมสนสองใบ
ในพื้ น ที่ ป า ธรรมชาติ บ ริ เวณหน ว ยย อ ยห ว ยงู มี อ ายุ
มากทีส่ ดุ 324 ป มีรปู แบบการเติบโตทีแ่ บงไดเปน 3 ชวง

ระยะที่ชัดเจน ไมสนสองใบมีบาดแผลจากการถูกเก็บ
ไมเกี๊ยะรอยละ 20.71 ของตนสนทั้งหมด การศึกษา
การเจริญทดแทนของไมสนสองใบในปาธรรมชาติขน้ึ อยูก บั
ระดับความหนาแนนของหมูไมเปนสําคัญ สมบัติทาง
เคมีของสนทัง้ 5 ชนิด มีปริมาณสารเคมีใกลเคียงกัน แต
มีแนวโนมวาสนตางถิน่ มีสมบัตทิ างเคมีในเนือ้ ไมทดี่ กี วา
สนพื้นเมือง สมบัติดานพลังงานของไมฟนจากสนมีคา
ใกลเคียงกันทั้ง 5 ชนิด ซึ่งสนโอคารปาใหคาความรอน
มากที่สุด ในสวนของยางสนนั้น พบวา สนคาริเบียที่ใช
กรรมวิธกี ารกรีดเปลือก และใสสารกระตุน เปนกรดซัลฟวริก
ความเขมขน 40 เปอรเซ็นต เปนสนที่มีศักยภาพในการ
ใหยางสนในเชิงพาณิชยมากกวาสนชนิดอื่นๆ ทั้งนี้สน
ที่มีอายุมากสามารถใหปริมาณยางสนที่มากกวาสน
ที่มีอายุนอย
จากการศึกษา 2 ปที่ผานมา มีขอเสนอแนวทาง
เบื้องตนในการจัดการไมสนสองใบบริเวณหนวยยอย
หวยงู โดยควรตองมีการดําเนินการจัดการกับไมสนสองใบ
ที่มีสุขภาพไมดีจากบาดแผลการเก็บไมเกี๊ยะ ซึ่งหากมี
ความจําเปนควรวางแผนกําหนดการตัดฟนไมที่สุขภาพ
ไมดเี หลานี้ และหลังจากตัดฟนไมออกไปแลว ควรมีการ
จัดการในดานการสืบพันธุตามธรรมชาติของไมสนที่ขึ้น
เจริญทดแทนตามธรรมชาติในพื้นที่ตอไป
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8. โครงการศึกษาฟนฟูและใชประโยชน
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
บานวัดจันทร
ชุมชนบานวัดจันทร บานแจมนอย และบานเดน
เปนชุมชนปกาเกอะญอทีย่ งั คงมีโลกทัศน ความเชือ่ และ
วิถชี วี ติ ทีผ่ กู พันอยูก บั ธรรมชาติ (ดิน น้าํ ปา) มีกฎระเบียบ
ของชุมชนในการใชประโยชนจากปา องคความรูท สี่ าํ คัญ
เชน การจําแนกประเภทปา การใชประโยชนจากปา
ในรูปแบบตางๆ เชน การคัดเลือกไมใชสอย การเก็บหา
ของปารวมทั้งการจัดการทรัพยากรปาไม โดยใชฐาน
วัฒนธรรมของชนเผาปกาเกอะญอ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สําคัญ ไดแก กลุมผูใชประโยชนจากปา ผูนําชุมชน
องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาทีภ่ าครัฐ เชน เจาหนาที่
จากกรมปาไม เจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม

เจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง เปนตน และองคกรพัฒนาเอกชน
สําหรับปจจัยและเงื่อนไขในการพัฒนาการมีสวนรวม
ในการฟน ฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยัง่ ยืน
ไดแก ชุมชนมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และองคความรูที่
เกีย่ วของเอือ้ ตอการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากร
ปาไมอยางยั่งยืน การมีกฎระเบียบที่ชัดเจน และบังคับ
ใชไดจริง การมีขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน
และปาไม รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
หนวยงานตางๆ แนวทางในการดําเนินงานตอไป ไดแก
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดการรวมเพื่อการ
ฟน ฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมในพืน้ ที่ การรวมมือ
กับภาคีอื่นๆ ที่มีแนวทางการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน
การจัดทําพิพิธภัณฑมีชีวิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
คนในชุมชนและผูที่สนใจอื่นๆ
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3. แผนงานการวิจัยเพื่อตอยอด
ภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนา
นวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
มุงเนนการศึกษารวบรวมและตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบาน การวิจัยและ
พัฒนาชีวภัณฑเกษตรและผลิตภัณฑสาํ หรับการปลูกพืช
เพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง และการวิจัยและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ ยอดจากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
และยาพื้นบานบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษา รวบรวม และอนุรักษพืชสมุนไพร
ทองถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อเสริมสรางรายไดใหแก
ชุมชน

ไดรบั การศึกษารวบรวมองคความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิน่ พืชสมุนไพรและพืชทองถิน่ 250 ชนิด ของชุมชน
บานปาเกีย๊ ะ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน และได
ทําการยื่นขอรับการรับรองพื้นที่คุมครองพืชสมุนไพร

1 แหง จํานวน 215 ไร ซึง่ ไดรบั ความเห็นชอบจากชุมชน
โดยมีผนู าํ ชุมชนและผูร เู ปนหลัก และไดรบั การสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ สําหรับการ
ศึกษาวิธีการขยายพันธุและการเพาะปลูกภายใตระบบ
การจัดการคุณภาพการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี าํ หรับ
พืช (GAP) ของพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพ ทําการสรุป
วิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรทองถิ่น 5 ชนิด ไดแก
ผักเชียงดา (ปกชํากิ่งออน) โดไมรูลม (เพาะเมล็ด) ปูเฒา
ทิ้งไมเทา (ชํารากขนาด 6 เซนติเมตร) ยอดิน (ชําราก
ขนาด 5 เซนติเมตร) มะรุม (ปกชํากิ่ง) สมกุง (ปกชํากิ่ง)
ทดสอบปลูกพืชสมุนไพรทองถิน่ 12 ชนิด ในพืน้ ทีต่ า งๆ
ไดแก ผักเชียงดา (โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
โปงคํา) เจียวกูห ลาน (ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหวยน้าํ ขุน )
ขมิ้น ไพล ไพลดํา ขา ขมิ้น (ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร) รางจืดดอกแดง (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงปากลวย ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร)
ปูเ ฒาทิง้ ไมเทา (โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปากลวย โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงโปงคํา)
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โดไมรูลม (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา) ยอดิน (ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
หวยสมปอย) ขมิ้นขาว (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงโปงคํา) ทั้งนี้ สมุนไพร 6 ชนิด ไดรับการ
ตรวจประเมินจากเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อรับ
การรับรองมาตรฐาน GAP ไดแก เจียวกูห ลาน มะขามปอม
ขมิ้น ไพล ตะไคร ขา สมุนไพรอื่นๆ 6 ชนิด มีการปลูก
ภายใตมาตรฐาน GAP ไดแก ขมิ้นขาว ไพลดํา รางจืด
ดอกแดง ปูเ ฒาทิง้ ไมเทา โดไมรลู ม ยอดิน และมีการปลูก
ฟนฟูพืชสมุนไพรใน 2 พื้นที่ ไดแก วัดจันทร (ยอดิน)
หวยสมปอย (ยอดิน รางจืดดอกแดง สมกุง)
การศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
พื ช สมุ น ไพรที่ มี ม าตรฐาน มี ก ารศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต ในชุ ม ชนโป ง คํ า และห ว ยส ม ป อ ย
ทําการควบคุมคุณภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนใหมมี าตรฐานเบือ้ งตน (ปรับปรุงสถานทีผ่ ลิต 2 แหง
ตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียและโลหะหนัก)
ทําการยืน่ ขอ อย. ผลิตภัณฑพชื สมุนไพรชงดืม่ 2 ผลิตภัณฑ
ไดแก ผักเชียงดา มะรุม และยื่นขอมาตรฐาน GMP
โรงผลิตและแปรรูปสมุนไพรบานศรีบุญเรือง 1 แหง
(โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา) ยื่น
ขอจดทะเบียนสิทธิภมู ปิ ญ
 ญาการแพทยแผนไทย-ตํารับ
ยาแผนไทย “ตํารับยาสมุนไพรสูตรรักษาอาการกระดูก
แตก” ของนายอายิ หมื่อแล ศูนยฯ หวยน้ําขุน 1 ตํารับ
และสรุปองคความรูการใชประโยชนสมุนไพร 2 เรื่อง
ไดแก ผักเชียงดา และรางจืดดอกแดง
1.2 การศึกษาฤทธิ์และความปลอดภัยของ
พืชสมุนไพร/ยาพื้นบาน กลุมบำรุงกำลัง

การศึกษาฤทธิ์ตอสมรรถภาพทางเพศ พบวา
สารสกัดสะบาลิงและสารสกัดแกฮากเหลืองในขนาดที่
เทียบเทากับขนาดที่คนรับประทาน (1,800 mg/kg และ
400 mg/kg ตามลํ า ดั บ ) มี แ นวโน ม เพิ่ ม ฤทธิ์ ต อ
สมรรถภาพทางเพศและไม มี ผ ลเปลี่ ย นแปลงระดั บ
testosterone (ฮอรโมน) ในเลือด สวนการศึกษาฤทธิ์ตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลลดความดันโลหิตและ

อัตราการเตนของหัวใจ โดยเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นมาก
ซึ่งมีแนวโนมที่ดีกวายามาตรฐานที่ใชรักษาภาวะเสื่อม
สมรรถภาพ สําหรับการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน
(acute toxicity) และพิษระยะยาว (chronic toxicity) ของ
พืชสมุนไพร/ยาพื้นบานที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 2 ชนิด (ปูเ ฒาทิง้ ไมเทา โดไมรลู ม )
พบวา สารสกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด ไมกอใหเกิดความ
เปนพิษเฉียบพลัน สวนการศึกษาความเปนพิษระยะยาว
(chronic toxicity) ยังไมแลวเสร็จ
สําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในระดับ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ นํ า ไปทดสอบในระยะคลิ นิ ก
ไดทําการสกัดสารเพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
ในหองปฏิบัติการ ตํารับยาสมุนไพรขับสารพิษ บาน
สามหลั ง ศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงห ว ยส ม ป อ ย
1 ผลิตภัณฑ ในรูปแบบแคปซูล (125 mg) ตรวจสอบ
คุณภาพและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุ น ไพร/ยาพื้ น บ า นของชุ ม ชน ตํ า รั บ ขั บ สารพิ ษ
ประกอบดวย รางจืด รางจืดดอกแดง สมกุง และยอดิน
พบวา หมอพื้นบานยืนยันขอมูลสูตรตํารับของการใช
ในตํารับวาประกอบดวย รางจืด รางจืดดอกแดง สมกุง
และยอดิน และในบางครั้งไมใสรางจืด โดยเนนการใช
รางจื ด ดอกแดงเป น ตั ว ยาหลั ก มากกว า และจั ด ทํ า
ขอเสนอแนะปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑระดับชุมชน
ในดานสถานที่และอุปกรณตางๆ
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2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง
2.1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด
โรคโคนเนารากเนา Phytophthora ของอาโวกาโด

พบวา การฉีดสารแขวนลอยชีวภัณฑ ไอโซเลท
TChC2 จากผลงานวิจัยขางตนเพื่อรักษาโรคพบอาการ
30% ซึ่งใหผลไมดี เมื่อเทียบกับการใชตนอาโวกาโด
พันธุปาและการฉีดฟอสโฟนิคพบโรค 10% จึงพัฒนา
ชีวภัณฑชนิดใหมจากแบคทีเรีย ไอโซเลท SDF ที่ยับยั้ง
เสนใยราสาเหตุโรคได 83.7 เปอรเซ็นต ผลิตโดยใช
อาหารเหลวสูตรกากน้าํ ตาลผสมแรธาตุ และวัสดุรองรับ
สูตรแปงสาลีผสมน้ําตาลทราย

ใชแปงมันสําปะหลังผสมน้ําตาลทรายเปนวัสดุรองรับ
สวนชีวภัณฑปอ งกันกําจัดโรคขอบใบไหมกะหล่าํ ปลี (B6)
เลี้ยงในอาหารสูตรเมล็ดถั่วเหลือง และผสมกับแปงมัน
สําปะหลังผสมน้ําตาลทราย ในขณะที่ชีวภัณฑปองกัน
กําจัดโรคใบจุดตากบของผักกาดหอมหอ (B18) เจริญดี
ในอาหารสูตรเมล็ดถัว่ เหลืองแตตอ งผสมกับแปงขาวเจา
ผสมน้ํามันถั่วเหลืองและซูโครส เปนชีวภัณฑแบบผง
2.4 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ
เกษตร/ผลิตภัณฑจากผลงานวิจย
ั รวมกับเกษตรกร

เมื่อวางกลองสตรอเบอรรี่ที่อุณหภูมิหอง วิธีการ
ฉีดพนชีวภัณฑจากผลงานวิจัยเพื่อปองกันโรคผลเนา
ใหผลดีทส่ี ดุ พบอาการในวันที่ 3 สวนวิธเี ก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่
ตองฉีดพนชีวภัณฑจากผลงานวิจัยรวมกับสารเคลือบ
Citric พบอาการวันที่ 14 สารสกัดสมุนไพรสันโสกกําจัด
ไรขาวของพริกกะเหรี่ยงไดดี พบความเสียหายสูงสุด
รอยละ 7 ดีกวาวิธีการของเกษตรกรที่ใชสารเคมี การใช
สารฟ โรโมนร ว มกั บ กั บ ดั ก นาน 5 สั ป ดาห ดึ ง ดู ด
แมลงวันแตง แมลงวันทอง และแมลงวันฝรั่ง ที่เขา
ทําลายผลมะระ รวม 1,300 ตัว
2.5 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดดวงหมัดผัก

ไอโซเลท SDF

2.2 การวิจัยและพัฒนาปุยนํ้าชีวภาพ

คัดเลือกแบคทีเรีย ไอโซเลท MN6 ทีม่ คี วามสามารถ
ในการตรึ ง ไนโตรเจน ละลายธาตุ ฟ อสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม และไอโซเลท FT2 ผลิตฮอรโมน indole-3acetic acid แตไมพบจุลินทรียผลิตฮอรโมน Gibberellin
และ Cytokinin ทั้งนี้แบคทีเรียที่คัดเลือกเจริญเติบโตดี
ในอาหารเหลวสูตรกากน้ําตาลผสมแรธาตุ
2.3 การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชีวภัณฑ
เกษตร/ผลิตภัณฑสำหรับเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย

ปรับปรุงวิธีผลิตชีวภัณฑ 3 ชนิด เพื่อลดตนทุน
ดั ง นี้ ชี ว ภั ณ ฑ ป อ งกั น โรคโคนเน า รากเน า (GAR1)
เจริญเติบโตสูงสุดในอาหารเหลวสูตรแปงถัว่ เหลือง และ

สามารถผลิตตนแบบสารดึงดูดดวงหมัดผักแถบ
ลายได โดยใชสารระเหยกลิ่นคลายผักกาด ผสม BHT
ผสม liquid paraﬃn ผสม limonene ผสมน้ํามันพืช และ
เก็ บ รั ก ษาสารที่ อุ ณ หภู มิ 4 องศาเซลเซี ย ส ได น าน
3 เดือน ตองใชสารดึงดูดรวมกับกับดักแบบครอส ระยะ
ติดตั้งกับดัก 3 เมตร ตองเปลี่ยนสารทุก 28 วัน
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2.6 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลด
ปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง

ชีวภัณฑลดโลหะหนักอาซินิคในดินผลิตไดจาก
แบคที เรี ย ไอโซเลท Ars 29 โดยเพิ่ ม ปริ ม าณเชื้ อ
ในอาหารเหลวสูตรกากน้ําตาล ยีสต ผสมธาตุอาหาร
และใชภูไมทหรือไดอะตอมไมท เปนวัสดุรองรับหัวเชื้อ
การใชชีวภัณฑ 1 ชอนชา/หลุม รองกนหลุมกอนปลูก
รวมกับปูนโดโลไมต และเหล็ก Fe2+ 0.1% w/w มีแนวโนม
ชวยลดการดูดอาซินคิ ในรากและในลําตนของพืชทดสอบ
อยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ไมใช

การแสดงอาการของโรคบนชอดอกได 78.55 เปอรเซ็นต
มาพัฒนาเปนตนแบบชีวภัณฑ โดยคัดเลือกวิธีการเพิ่ม
ปริ ม าณเชื้ อ พบว า อาหารเหลวสู ต ร International
Streptomyces Project-2 (ISP-2) ที่มี pH 7 เลี้ยงนาน
7 วัน เชื้อมีคาสูงสุด 6.2×109 cfu/ml แตยังมีตนทุนคา
อาหารสูง

2.7 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด
ไรแดงของกุหลาบ

แยกเชื้อราที่มีสิ่งอาศัย 12 ตัวอยาง จากนั้น
คัดเลือกไอโซเลท HL9 (Beauveria) ทีท่ าํ ใหไรแดงกุหลาบ
ตาย 100% และไอโซเลท HL12 (Metarhizium) ผลการ
ทดสอบพบวา อาหารเลีย้ งเชือ้ แบบเหลวทีเ่ หมาะสมกับ
การผลิตในโรงงาน คือ สูตรเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว
บดละเอียดผสมยีสตสกัด 1% และเกษตรกรสามารถผลิต
รานี้ไดเองโดยใชอาหารสูตรปลายขาวเหนียวตมปน
ละเอียดที่เติมน้ําสมสายชู

ไอโซเลท CEN 26

2.10 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด
โรคทางดินของปทุมมา

สารสกัดจากดอกไมสด ไดแก เบญจมาศ ดาวเรือง
เกกฮวย และสารสังเคราะหการคา ไดแก หัวน้ําหอม
ดอกไมทเ่ี ปนพืชอาหารเพลีย้ ไฟ มีแนวโนมดึงดูดเพลีย้ ไฟ
แตปริมาณนอย (0.33-8 เปอรเซ็นต) ในขณะทีส่ ารสังเคราะห
เลียนแบบธรรมชาติ Sabinene ผสมกับ Caryophyllene
ใหผลดีกวาสามารถดึงดูดเพลี้ยไฟได 47.19 เปอรเซ็นต
แตยงั ตองพัฒนาสูตรการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพ
รวมกับกับดักขวดพลาสติก

แบคที เรี ย ไอโซเลท MTR13 ให ผ ลดี ใ นการ
ควบคุมโรคทางดินของปทุมมาที่เกิดจากรา Pythium
aphanidermatum และแบคที เ รี ย Ralstonia
solanacearum ผลการคัดเลือกวิธีเพิ่มปริมาณพบวา
อาหารเหลว Potato dextrose broth pH 4 เลี้ยงนาน
4 วัน กระตุนการสรางเอนโดสปอรมากสุด จากนั้นนํา
เชื้อผสมกับแปงขาวเจา ผสมน้ํามันรําขาว น้ําตาลทราย
และยีสต ไดผงชีวภัณฑ ใชโดยผสมกับน้ําแลวราดดิน
หลังยายปลูก อัตรา 50 มิลลิลติ รตอตน (0.5 กรัมตอตน)
และราดซ้าํ ทุกเดือน 2 ครัง้ สามารถควบคุมโรคไดดี และ
ปทุมมาสรางหัวพันธุใหม

2.9 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด
โรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ

2.11 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด
โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ

คัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสแบคทีเรีย ไอโซเลท
CEN26 ซึง่ สามารถยับยัง้ การสรางสปอรราสีเทาและลด

แบคทีเรีย ไอโซเลท AK-MCL5 และ KW-CAR17
สามารถยับยั้งการเจริญเสนใยราสนิมขาว Puccinia

2.8 การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟ
ของเบญจมาศ
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horiana ที่เขาทําลายเบญจมาศไดสูงกวาไอโซเลทอื่น
มีคา 82.66 และ 88.33 เปอรเซ็นต โดยตรวจพบผนัง
สปอรเชือ้ ราบางลง และภายในไมมไี ซโตพลาสซึม จึงนํา
แบคที เรี ย ทั้ ง สองไปศึ ก ษาวิ ธี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณพบว า
อาหารสูตรกากถั่วเหลือง pH 7.2 เลี้ยงนาน 7 วัน ทําให
เชื้อเจริญเติบโตดีที่สุด สวนการฉีดพน 2% และ 5%
petroleum oil ใหผลดีเชนกัน ยับยัง้ เชือ้ ได 100% ทีร่ ะยะ
3 วัน
3. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
3.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ

ดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑตน แบบจากการวิจยั
4 ผลิตภัณฑ ไดแก เซรั่มบํารุงผิวหนาจากสารคาเทชิน
เซรัม่ บํารุงผิวหนาจากสารสกัดฟกขาว เซรัม่ บํารุงเสนผม
ผสมสารปองกันแสงแดด และเฮอรเบิล อโรมา รัป

และไดสงมอบผลิตภัณฑจากผลการวิจัยใหแกมูลนิธิ
โครงการหลวงนําไปผลิตและจําหนายเชิงพาณิชย โดยมี
มู ล ค า การจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ดั ง กล า ว ตั้ ง แต เ ดื อ น
ธันวาคม 2559 จนถึงสิงหาคม 2560 คิดเปนมูลคากวา
1,200,000 บาท ในการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
เชิงพาณิชยนนั้ ทําการศึกษากระบวนการเตรียมสารสกัด
เชิงปริมาณ ประเมินศักยภาพและตนทุน รวมทั้งศึกษา
โอกาสความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
และถายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตลอดจน
ทําการทดสอบความพึงพอใจและการตลาด กอนจะ
ส ง มอบต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากงานวิ จั ย ให กั บ มู ล นิ ธิ
โครงการหลวงเพือ่ ใชประโยชนตอ ไป ในสวนของการวิจยั
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชนนั้ น ได ทํ า การแปรรู ป
ผลิตภัณฑชาชงสมุนไพรผสมหญาหวาน 3 สูตร และ
ถายทอดองคความรูแ ละกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชมุ ชน
ใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาการปลูกฝนบานฟาสวย อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑอายเซรัม่ สูตร
คาเทชิน และฟกขาว ตามความตองการของโครงการหลวง
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และไดสง มอบตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจยั ใหแกมลู นิธิ
โครงการหลวงนําไปผลิตและจําหนายเชิงพาณิชยตอไป
แลว (ตามหนังสือที่ สวพส./2331 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2560) นอกจากนี้ ไดยื่นจดทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
คุม ครองผลงานวิจยั ของสถาบัน จํานวน 3 รายการ ไดแก
(1) อนุสทิ ธิบตั ร เรือ่ ง “สูตรตํารับผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนา
จากสารสกัดคาเทชิน” (2) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรตํารับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุ ง ผิ ว หน า จากสารสกั ด ฟ ก ข า ว” และ
(3) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรตํารับผลิตภัณฑปรับสภาพ
ผิวหนา (Toner) ที่มีสวนประกอบจากสารสกัดคาเทชิน”

3.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทำความสะอาด
สำหรับเด็กและผิวหนาจากพืชบนพื้นที่สูง

ศึกษาขอมูลของพืชน้าํ มันจากพืชบนพืน้ ทีส่ งู และ
คัดเลือกพืชบนพื้นที่สูงชนิดตางๆ ที่ชวยรักษาอาการ
อักเสบ ตานจุลชีพ ชวยลดการติดเชือ้ จากบาดแผล และ
ไมกอ ใหเกิดอาการแพ เปนตน ไดแก สารสกัดคาโมมายล
น้ํามันมะแตก น้ํามันงาขี้มอน น้ํามันรําขาวดอย น้ํามัน
รําขาวก่ําดอย และน้ํามันอาโวกาโด
พัฒนาตํารับผลิตภัณฑอาบน้าํ และสระผมสําหรับ
เด็ก ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ คือ สารสกัดคาโมมายล
ร อ ยละ 0.94 และน้ํ า มั น รํ า ข า วดอย ร อ ยละ 0.05
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด มี ค วามคงตั ว ดี และมี ค า pH ของ
ผลิตภัณฑตน แบบใกลเคียงกับน้าํ ตา คือ pH 7.4 สามารถ
ใชในเด็กได โดยไมแสบตา
พัฒนาตํารับผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาด
หรือลางเครื่องสําอางแบบกันน้ํา ซึ่งมีสวนประกอบ
สําคัญ คือ น้ํามันรําขาวดอย รอยละ 74.3 สารสกัด
น้ํามันรําขาวดอย รอยละ 0.9 น้ํามันงาขี้มอน รอยละ
4.6 น้าํ มันรําขาวกลอง รอยละ 0.5 และน้าํ มันอาโวกาโด
รอยละ 4.6 เปนตน มีประสิทธิภาพการทําความสะอาด
ไดดเี มือ่ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑทม่ี จี าํ หนายในทองตลาด
และไมเกิดการระคายเคืองตา

ตนแบบผลิตภัณฑอาบน้ำและสระผมสำหรับเด็ก

3.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม
และหนังศีรษะจากพืชบนพื้นที่สูง

ผลิตภัณฑแชมพู ครีมนวดผม ครีมหมักผม และ
แฮรโทนิคขจัดรังแคตนแบบทีม่ อี งคประกอบของสารสกัด
ตนแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
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หญาถอดปลอง สารสกัดใบชาสด สารสกัดใบวานน้ํา
และน้ํามันตะไครตนในความเขมขนรวมรอยละ 0.85
มีคุณลักษณะและความคงตัวที่ดี พรอมทั้งมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเชื้อรา M. furfur อันเปนสาเหตุของการเกิดรังแค
ทั้งยังไดรับความพึงพอใจที่ดีในการใชในอาสาสมัคร
ดังนัน้ ผลิตภัณฑตน แบบดังกลาวจึงมีศกั ยภาพทีจ่ ะนําไป
ตอยอดในระดับอุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชยตอไป
ในอนาคต โดยตนทุนตอกิโลกรัมของผลิตภัณฑแชมพู
ครีมนวดผม ครีมหมักผม และแฮรโทนิคขจัดรังแคจาก
พืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงเทากับ 170.95, 191.53, 249.93
และ 221.71 บาท ตามลําดับ

ตนแบบผลิตภัณฑสำหรับเสนผมที่มีคุณสมบัติ
ยับยั้งเชื้อสาเหตุของรังแค

3.4 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
สารสกัดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย

ผลจากการศึกษาพบวา สารสกัดหยาบ (crude
extract) ของชาเมีย่ ง หญาถอดปลอง และฟกขาว มีฤทธิ์
ทางชีวภาพ ปริมาณสารสําคัญ และความคงตัวของสาร
สําคัญไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารสกัด
กึง่ บริสทุ ธิด์ ว ยเฮกเซน ไดคลอโรมีเธน เอธิลอะซิเตต และ
เมธานอล
3.5 การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ
เสริมอาหารในระดับหองปฏิบัติการ

สารสกัดชาเมี่ยงและน้ํามันเมล็ดงาขี้มอนมีฤทธิ์
ตานอัลไซเมอร โดยกลไกการออกฤทธิ์ผานการยับยั้ง
เอนไซม AChE ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และฤทธิ์ตานการ
เกาะกลุม ของโปรตีน Aß และสารสกัดชาเมีย่ งและน้าํ มัน
เมล็ดงาขี้มอนไมมีความเปนพิษตอเซลลในทุกความ
เขมขนที่ทําการศึกษา ในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารในรูปแบบเยลลีน่ นั้ ผลการวิเคราะหลกั ษณะ
เนือ้ เจล พบวา เจลเบสทีม่ คี วามเหมาะสมในการพัฒนา
ต อ ไปเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ยลลี่ คื อ บุ ก : คาราจี แ นน
ในอัตราสวน 3 : 7 และ 1 : 1 ที่ความเขมขน 1% และ
0.8% ตามลํ า ดั บ เมื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
เสริมอาหารที่มีสวนประกอบจากน้ํามันเมล็ดงาขี้มอน
และสารสกัดชาเมี่ยง พบวา ตํารับที่พัฒนาขึ้นมีสีชานม
และมีความหอมกลิ่นชาออนๆ และมีความคงตัวที่ดี
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4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตร
นิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบ
องคความรูโครงการหลวง
เปนการวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based research
program) เนนการศึกษาวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง
ทีม่ คี วามเหมาะสมทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม
และโครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการ
ปลูกพืช/เลี้ยงสัตวที่สอดคลองกับภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือก
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงขุนตื่นนอย
ทํ า การศึ ก ษาการจั ด การเพลี้ ย กระโดดแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรในการเพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วนา
บนพื้นที่สูง ชนิดของปุยอินทรียและอัตราการใหปุยที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกาแฟอราบิกา ในระบบ
อินทรีย และทดสอบเทคโนโลยีการปลูกไมผลและพืช
หลังนาทางเลือกเพื่อสรางรายไดที่เหมาะสมกับพื้นที่
พบวา
1) การทดสอบวิธกี ารเปลีย่ นยอดพลับ อาโวกาโด
และมะมวง โดยใชพาราฟลม พันยอดพันธุดีแทนการใช
ถุงพลาสติกครอบ พบเปอรเซ็นตการรอดตายสูง เนือ่ งจาก
เกษตรกรเปดถุงพลาสติกที่ใชคลุมยอดไมถูกชวงเวลา
2) การจัดทําแปลงรวบรวมพันธุอ าโวคาโด 6 พันธุ
3 แปลง และมะมวง 4 พันธุ 2 แปลง เพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบพันธุและการเตรียมยอดพันธุดีไวสําหรับชุมชน
อยูระหวางเก็บขอมูลการเจริญเติบโตเปนปที่ 2

3) พืชผักหลังนาที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดและ
ตรงกับความตองการของตลาดในชุมชน จํานวน 4 ชนิด
คือ ถั่วลันเตาหวาน ถั่วแขก ผักชี และกวางตุง
4) เกษตรกรทราบถึงศักยภาพของทองถิน่ ในดาน
กายภาพ ภูมอิ ากาศ และพืชตนตอเดิมในทองถิน่ รวมทัง้
ความสามารถของตนเองในการเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ศั ต รู พื ช แบบผสมผสานในนาข า วทดแทนการพึ่ ง พา
สารเคมีเกษตร
5) เกษตรกรไดเรียนรูแ ละมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
เพิม่ ขึน้ ในการเปนผูพ ฒ
ั นาเทคโนโลยีรว มกับนักวิชาการ
ผานกระบวนการระบุปญหาดานการเกษตรของชุมชน
การคั ด เลื อ กโจทย วิ จั ย และการปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ร ว ม
ในแปลงของเกษตรกร รวมทัง้ มีเยาวชนและกลุม แมบา น
กะเหรี่ ย งเข า ร ว มงานวิ จั ย ในลั ก ษณะผู อ ยู เ บื้ อ งหน า
เพิ่มมากขึ้น
6) คณะนักวิจยั ไดเรียนรูภ มู ปิ ญ
 ญาดานการเกษตร
ของชุมชนที่สามารถนํามาตอยอดการวิจัยในพื้นที่

การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ
ในแปลงทดสอบไมผล
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การทดสอบเปลีย
่ นยอดอาโวกาโด
จากตนตอที่เพาะในทองถิ่น

ทีป่ ลูกทดสอบใหผลผลิตสูงในชวงฤดูรอ นและมีชอ งทาง
การจําหนาย ผลผลิตมันเทศญี่ปุนพันธุเนื้อสีเหลือง
ให คุ ณ ภาพผลผลิ ต ด า นปริ ม าณผลผลิ ต ต อ ไร สู ง กว า
มันเทศญี่ปุนพันธุเนื้อสีมวง
2) ระบบการปลูกพืชทีเ่ หมาะสมในพืน้ ทีล่ าดชัน
ทดแทนการปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว โดยการปลูกไมยนื ตน
ผสมผสาน อยูระหวางเก็บขอมูลการเจริญเติบโตปที่ 2
3) เกษตรกรทราบถึงศักยภาพของทองถิน่ ในดาน
การใชประโยชนที่ดินของตนเองที่นอกจากการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรไดทราบถึงความสามารถ
ของตนเองจากการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชและ
ชนิดพืชทางเลือก เกษตรกรเกิดการเรียนรูร ว มกันในการ
เพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นเดิมของชุมชน

การปลูกทดสอบพืชหลังนา

2. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการฟนฟูระบบเกษตรยั่งยืน
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงโปงคำ
ทํ า การศึ ก ษาชนิ ด พื ช หลั ง นาที่ เ หมาะสมกั บ
พื้นที่ราบทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และชนิด
ไม ผ ลและพื ช ไร ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ล าดชั น ทดแทน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวา
1) ระบบการปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสมในพื้ น ที่ ร าบ
ทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเปนระบบการ
ปลูกขาวตามดวยการปลูกมันเทศญี่ปุน 2 พันธุ พบวา
การปลูกขาวตามดวยการปลูกมันเทศญี่ปุนพันธุ Beni
Azuma (เนื้อสีเหลือง) ดีกวาการปลูกขาวตามดวยการ
ปลู ก มั น เทศญี่ ปุ น พั น ธุ Ayamurasaki (เนื้ อ สี ม ว ง)
เนื่องจากมันเทศญี่ปุนพันธุ Beni Azuma (เนื้อสีเหลือง)
การจัดชั้นคุณภาพพันธุ Beni Azuma (เนื้อสีเหลือง)
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แปลงทดสอบถั่วลิสงหลังนา

แปลงทดสอบไมผลทางเลือกบนพื้นที่ลาดชัน

3. ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศ
ในโครงการพัฒนาพืน
้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
แมสลอง
ทํ า การทดสอบชนิ ด ไม ผ ลและพื ช ผั ก หลั ง นา
ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ เทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งสุ ก รและ
ไกกระดูกดําตามวิธีการปฏิบัติที่ดี และศึกษาโอกาส
ทางการตลาดของพืชทางเลือกในระดับชุมชน พบวา
1) การเปลี่ยนยอดพลั มจากพันธุทองถิ่นเปน
พันธุก ลั ฟรบู ้ี เนือ่ งจากเปนพันธุท ม่ี ขี นาดผลใหญ รสชาติดี
เหมาะกับการรับประทานสด และมีโอกาสทางการตลาด
2) การผลิ ต ไหลสตรอเบอร รี่ ภ ายใต โรงเรื อ น
พลาสติกสามารถใหผลผลิตไหลสตรอเบอรรไี่ ดดกี วาการ

ปลูกกลางแจง เนื่องจากสามารถควบคุมสภาพอากาศ
ความชื้นจากน้ําฝน ลดตนทุนการผลิตที่เกิดจากการใช
สารเคมี เ พื่ อ ป อ งกั น โรคและแมลงศั ต รู พื ช รวมทั้ ง
ลดการนําเขาไหลสตรอเบอรรี่ของเกษตรกรในพื้นที่
แมสลองไดปละไมต่ํากวา 10,000 บาท/คน
3) การปลูกไมผลยืนตน ไดแก อาโวกาโดและ
มะมวง ซึ่งเปนพันธุที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูง
มีตลาดโครงการหลวงรองรับ และใหผลตอบแทนตอ
หนวยพืน้ ทีส่ งู ชวยลดการปลูกพืชเชิงเดีย่ วซึง่ มีผลตอการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน อยูใ นระหวางการเก็บขอมูล
การเจริญเติบโตของตนอาโวกาโดและมะมวงเพื่อสรุป
พันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ตอไป
4) การปลูกพืชผักหลังนาสามารถสรางรายไดแก
เกษตรกร นอกเหนือจากการปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว และ
เปนการใชประโยชนที่ดินใหคุมคา โดยทดสอบปลูกพืช
2 ชนิด คือ มันเทศญี่ปุนและผักกาดหัว เนื่องจากมีวิธี
การปลูกและดูแลรักษางาย อยูบนพื้นฐานความรูของ
เกษตรกรที่มาจากการปลูกพืชไร และเปนพืชที่มีโอกาส
ทางการตลาดสูง สามารถจําหนายในตลาดระดับชุมชน
และภายนอกชุมชน
5) การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว ไดแก
การเลี้ยงไกกระดูกดําตามระบบการเลี้ยงสัตวปกที่ดีบน
พื้นที่สูง RPF-GAP; สัตวปก และการเลี้ยงหมูหลุม
เปนการจัดการระบบการเลี้ยงสัตวใหไดมาตรฐาน ชวย
คุมครองผูบริโภค และลดมลภาวะจากฟารมเลี้ยงสัตว
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
6) การศึกษาขอมูลตลาดของพืชทางเลือก ชวย
ใหเกษตรกรและนักพัฒนาสามารถวางแผนการปลูกพืช/
การสงเสริมพืชใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
และมีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรในตลาดระดับ
ชุมชน ไดแก ตลาดเชา โรงแรม รานอาหาร โรงเรียน
พอคาคนกลาง และตลาดคาสงในจังหวัดเชียงราย ไดแก
ตลาดนําสวัสดิ์ และตลาดโชคเจริญ เปนตน
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4. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการบูรณาการเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากลวย

การตัดแตงกิ่งพลัม และการเพิ่มมูลคาพลัมดวยการแปรรูป

ทํ า การทดสอบเทคโนโลยี ก ารปลู ก กะหล่ํ า ปลี
ผักกาดขาวปลี และพริกหวาน แบบปลอดภัยเพือ่ ลดการ
ใชสารเคมี และศึกษาวิธีการปองกันกําจัดโรคลําตนเนา
(Phytopthora) ของอาโวกาโด พบวา เทคโนโลยีการปลูก
พืชเศรษฐกิจแบบปลอดภัย โดยการจัดการดิน พืช ปุย
และศัตรูพชื จากงานวิจยั ชวยลดตนทุนคาเมล็ดพันธุ ปุย
และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เพิ่มปริมาณผลผลิตตอ
หนวยพื้นที่ และผลผลิตไดคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
โครงการหลวง อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถลดการใช ส ารเคมี
ในระบบการปลูกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการใช
สารฟอสฟอนิกแอซิดผสมโดโลไมท โดยทารอบโคนตน
ตั้งแตเหนือพื้นดิน สูง 1 เมตร ทุกๆ 1 เดือน จํานวน
3 ครัง้ สามารถปองกันโรคลําตนเนา Phytophthora ของ
อาโวกาโดไดดีที่สุด

การผลิตไหลสตรอเบอรรี่ในโรงเรือนพลาสติก

การเลี้ยงไกพื้นเมืองแบบปลอยตามวิธีเดิมของเกษตรกร
และการเลี้ยงไกตามระบบการเลี้ยงสัตวปกที่ดีบนพื้นที่สูง
RPF-GAP; สัตวปก

โรงเรือนพริกหวานโดยใชเทคโนโลยีการปลูกแบบปลอดภัย
ลดการใชสารเคมี
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5. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มี
กาแฟเปนพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวี
ทําการศึกษาชนิดไมและวิธกี ารจัดการสวนกาแฟ
อราบิกาภายใตรมเงา ทดสอบระบบการอนุรักษและ
ฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินในสวนกาแฟ และทดสอบ
เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชโครงการหลวง พบวา
1) กาแฟอราบิกาของเกษตรกรจํานวน 4 ราย
พื้นที่ 8 ไร ถูกปรับเปลี่ยนระบบการปลูกเปนแบบผสม
ผสานกับไมใหรมเงาตางๆ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี
เชน กลวย มะคาเดเมีย มะขามปอม จันทรทองเทศ และ
อาโวคาโด ทําใหตนกาแฟมีความสมบูรณในภาพรวม
เพิ่มขึ้น โรคและแมลงลดลง 10-15% ในการตัดแตงกิ่ง
กาแฟเปนปที่ 2 มีผลผลิตไดเพิ่มขึ้น 10%
2) การปลูกกาแฟอราบิกาที่มีระบบอนุรักษดิน
และน้าํ สามารถชวยลดการชะลางของดินและทําใหดนิ มี
ความอุดมสมบูรณ กาแฟมีแนวโนมใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

แปลงศึกษาสถานธาตุอาหารและปริมาณการชะลางของดิน
ในสวนกาแฟ

6. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการเสริมสรางความมั่งคงดาน
อาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมสอง

ความสูงเฉลี่ยของไมใหรมเงากาแฟอราบิกา ปที่ 2

3) การทดสอบปลูกพืชทางเลือกเพือ่ สรางรายได
ในระยะยาว ไดแก พีช้ และอาโวคาโด ซึง่ มีเกษตรกรรวม
ทดสอบปลูกพี้ชและอาโวคาโด จํานวน 21 และ 10 ไร
ตามลําดับ ซึ่งปที่ 2 จะทําการเปลี่ยนเปนยอดพันธุดี

ทําการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุข า ว
ทองถิน่ บริสทุ ธิแ์ ละการบํารุงดินในแปลงขาวนาบนพืน้ ทีส่ งู
ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและน้ําในแปลงขาวไร
และทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชไมผลและพืชผักทาง
เลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่ พบวา
1) ชุ ด เทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต ข า วนา
3 เทคโนโลยี ไดแก วิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่น
(บือโหย) ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพโดยวิธีการปลูกขาว
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ตนเดียว รวมกับการเลี้ยงปลานิลในระบบขาวนา และ
ชนิดถัว่ เพือ่ การฟน ฟูความอุดมสมบูรณของดินในแปลง
ขาวนา 2 ชนิด ไดแก ปอเทือง และถั่วดํา เนื่องจาก
เกษตรกรไดผลผลิตขาวเพิม่ ขึน้ และมีปลานิลสําหรับเปน
อาหารในครัวเรือน
2) เกษตรกรไดเรียนรูวิธีการจัดการดินและน้ํา
ในแปลงขาวไร ไดแก การทําคูรับน้ําขอบเขา และการ
ปลูกถั่วสลับขาวไร
3) การทดสอบการเจริญเติบโตของพันธุอ าโวกาโด
ปท่ี 2 จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุบ คั คาเนีย และพิงคเคอตัน
4) การปลูกตนมะมวงจากตนตอและจะทําการ
เปลี่ ย นยอดพั น ธุ ท างการค า ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) การทดสอบพันธุฟกทองที่เหมาะสมกับพื้นที่
จํานวน 3 พันธุ ไดแก พันธุพ น้ื เมือง ฟกทองพันธุท อ งถิน่
ที่ตานทานเชื้อไวรัส และฟกทองญี่ปุน
6) การทดสอบชนิดถั่วเพื่อการบริโภค/การคา
ในสภาพพื้นที่ไร 2 ชนิด ไดแก ถั่วขาว และถั่วลิสง

แปลงทดสอบการปลูกขาวตนเดียวรวมกับ
การเลี้ยงปลาในนาขาว

แปลงทดสอบการปลูกขาวไรที่มีระบบอนุรักษดินและน้ำ

แปลงทดสอบการปลูกถั่วลิสง และถั่วขาว
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5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
สนับสนุนการกําหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดําเนินงานบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
และรองรับการเปลีย่ นแปลงหรือผลกระทบในดานตางๆ
ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง
1. โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1) คัดเลือกพืน้ ทีน่ าํ รองศึกษาตามบริบทภูมสิ งั คม
6 พื้นที่ ประกอบดวย ชุมชนปาเมี่ยง 2 พื้นที่ ไดแก
บานแมแมะ โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปางมะโอ และบานแมพริก โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงวาวี ชุมชนที่ทํานาขาวเปนหลัก 2 พื้นที่
ได แ ก บ า นห ว ยโทน โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงบอเกลือ และบานปางยาง โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ชุมชนที่มีฐานจาก
การปลูกฝน 2 พืน้ ที่ ไดแก บานแมมะลอ โครงการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงแมมะลอ และบานปางหินฝน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน
2) ผลการประเมินสถานภาพชุมชนตามกรอบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง พบวา
สวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 54-66 คะแนน จัดอยูใน
ระดับ 2-3 โดยบานแมแมะมีคะแนนรวม 56 คะแนน
(ระดับ 2) บานปางยาง คะแนนรวม 66 คะแนน (ระดับ 3)
บ า นห ว ยโทน คะแนนรวม 54 คะแนน (ระดั บ 2)
บานแมมะลอ คะแนนรวม 60 คะแนน (ระดับ 2) และ
บานปางหินฝน คะแนนรวม 64 คะแนน (ระดับ 3)
3) วางแผนและทดสอบกิจกรรมเพื่อยกระดับ
การพัฒนาตามกรอบตัวชีว้ ดั รวมกับชุมชนนํารอง พบวา
สวนใหญเนนกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 1.1 มีชนิดพืช/สัตว
ใหเกษตรกรเลือกประกอบอาชีพไดเหมาะกับสภาพ
ภูมิสังคม ซึ่งคัดเลือกกิจกรรมทดสอบการปรับระบบ
การปลูกชนิดพืชใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และการปลูก
ไมผลแบบผสมผสานในพื้นที่ลาดชัน ภายใตระบบการ
อนุรักษดินและน้ํา และการปลูกพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ
และตัวชีว้ ดั ที่ 3.5 มีการฟน ฟูและอนุรกั ษความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาธรรมชาติ ซึง่ ไดสาํ รวจรวบรวมขอมูล
ความหลากหลายและภูมปิ ญ
 ญาการใชประโยชนพชื ทองถิน่
ของชุมชน รวมทั้งคัดเลือกพืชสําคัญและนํามาเพาะ
ขยายพั น ธุ เ พื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสํ า หรั บ การฟ น ฟู ค วาม
อุดมสมบูรณ และการใชประโยชนอยางตอเนื่องยั่งยืน
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2. โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศตอการปลูกไมผลของ
โครงการหลวง
ผลการศึกษาความสัมพันธของสภาพภูมิอากาศ
ตอการผลิตไมผลในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่ อ ศึ ก ษาเป น แบบจํ า ลองสภาพภู มิ อ ากาศและการ
ผันแปรทีเ่ กิดในปของปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
ชนิ ด ปานกลางและรุ น แรงจากข อ มู ล ของ Southern
Oscillation Index การทดสอบแบบจําลองพืช และ
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีตอระยะวิกฤติของ
การพัฒนาการออกดอกและการใหผลผลิตของพลับ
มะมวง และอาโวกาโดบนพื้นที่สูง สรุปไดดังนี้
1) การทดสอบแบบจําลองสภาพภูมิอากาศบน
พืน้ ทีส่ งู ใชพยากรณไดจาํ กัดเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละชวงเวลาของป

2) การคาดการณปที่เกิดปรากฏการณเอลนีโญ
และลานีญานาจะนํามาใชประมาณการผลผลิตไมผลได
3) การทดสอบแบบจําลองพืชสําหรับพยากรณ
ผลผลิต มีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชพยากรณ
ผลผลิตลวงหนาไดไมเทากันในพื้นที่ปลูกไมผล และใช
ลวงหนาได 2-6 เดือนกอนเก็บเกี่ยว
4) ผลกระทบของสภาพภูมอิ ากาศตอระยะวิกฤต
ของการพัฒนาในระยะผลออนมากกวาผลแกของพลับ
มะมวง และอาโวกาโด
5) ความสัมพันธของอุณหภูมิรายวันเกี่ยวของ
กับการแสดงเพศดอกของมะมวงและอาโวกาโด จึงนา
จะมีผลตอการใหผลผลิตดวย

การศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีตอระยะวิกฤติของพัฒนาการระยะออกดอก
และการใหผลผลิตของพลับ มะมวง และอาโวกาโด
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3. โครงการทดสอบระบบฐานขอมูล
กาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
การทดสอบแบบจํ า ลองการพยากรณ ส ภาพ
ภู มิ อ ากาศด ว ยการใช โ ปรแกรมการพยากรณ ส ภาพ
ภูมิอากาศ สามารถพยากรณสภาพภูมิอากาศลวงหนา
ไดแก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณน้ําฝน
สะสม ทั้งรายสัปดาห (t+5) รายเดือน (t+5) และรายป
(t+1) ซึ่งคาที่ไดจากขอมูลพยากรณ มีความแมนยํา
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผล
การพยากรณ ส ภาพภู มิ อ ากาศผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ดวย อยางไรก็ตาม เกิดปญหา
เกีย่ วกับการเสือ่ มสภาพของชุดเครือ่ งมือตรวจวัดสภาพ
อากาศบนพื้นที่สูงแบบอัตโนมัติ ทําใหการรับสงขอมูล
อุตุนิยมวิทยามายังฐานขอมูลไมเสถียร ซึ่งแนวทางการ
แกปญหาคือ การปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณเซนเซอรหรือ
โมดูลในสวนของ Hardware ของเครือ่ งมือตรวจวัดสภาพ
อากาศเครื่องเดิม (P.1) และการพัฒนาระบบพยากรณ
สภาพภูมิอากาศ โดยการปรับปรุงโปรแกรมใหสามารถ
เชือ่ มตอรับสงขอมูลอุตนุ ยิ มวิทยาจากเครือ่ งมือตรวจวัด
สภาพอากาศบนพื้นที่สูงแบบกึ่งอัตโนมัติรุนใหม (P.3)
ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการดําเนินการติดตัง้ โดยศูนยขอ มูล
และสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งนี้
เพือ่ ใหการรับสงขอมูลรวดเร็วและมีความเสถียรมากยิง่ ขึน้

จากผลการศึ ก ษาแนวทางการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
พอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมูบาน มาประยุกตใชใน
การพัฒนาชุดตัวบงชีค้ ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของชุมชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง ที่ แ บ ง ออกเป น 3 ขั้ น
ประกอบดวย (ก) ขั้นที่หนึ่งเปนขั้นเริ่มตน ที่เนนความ
พออยูพอกินของครัวเรือน (30 คะแนน) (ข) ขั้นที่สอง
ขัน้ กาวหนา ซึง่ เปนความอยูด กี นิ ดีของกลุม และสิง่ แวดลอม
ของชุมชน (40 คะแนน) และ (ค) ขั้นที่สามการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ชุมชนอื่น (30 คะแนน)
การจัดระดับการพัฒนาของชุมชนตามคาคะแนน
รวมที่ไดจากการประเมินตัวบงชี้คุณลักษณะชุมชนที่
พึงประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเปน
4 ระดับตามความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยระดับ
ดีมาก คือ ระดับ A มีคาคะแนนรวม=90 ระดับดี B1=80
ระดับดี B2=70 ระดับปานกลาง C1=60 และระดับ
ปานกลาง C2=50 คะแนน และไดทดสอบชุดตัวบงชี้
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค กั บ ชุ ม ชนนํ า ร อ งเป น ป แรก
พบวาชุมชนมีความพึงพอใจในหลักเกณฑการประเมิน
เนื่องจากเปนชุดประเมินที่เปดโอกาสใหชุมชนไดแสดง
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมในด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ที่สะทอน
มิ ติ ก ารพั ฒ นาของชุ ม ชนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของแตละภูมิสังคม

4. โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของ
ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
การพัฒนาชุดตัวบงชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชใน
การประเมินสถานการณพฒ
ั นาของชุมชน โดยนําตัวบงชี้
คุณลักษณะชุมชนทีพ่ งึ ประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 8 มิติ 26 ตัวบงชี้ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ไดพฒ
ั นา

การทดสอบชุดตัวบงชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค
รวมกับชุมชนในพื้นที่ศึกษา
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6. แผนงานการบริหารจัดการ
และการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาและสิทธิชุมชน
เนนการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย
กับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การบริหาร
จัดการองคความรูแ ละทรัพยสนิ ทางปญญาจากงานวิจยั
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง โดยการ
ยืน่ ขอจดทรัพยสนิ ทางปญญา และการกํากับและติดตาม
งานวิจัย
1. การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ของผลงานวิจย
ั และภูมป
ิ ญ
 ญาทองถิน
่ ชุมชน
1.1 สนับสนุนการจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสิน
ทางปญญาใหมทเี่ กิดจากผลงานวิจย
ั และทรัพยสน
ิ
ทางปญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง 17 รายการ
ไดแก

1.1.1 พื้นที่เขตอนุรักษสมุนไพรและถิ่นกําเนิด
1 รายการ ไดแก พื้นที่ปาชุมชนบานปาเกี๊ยะ
1.1.2 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 1 รายการ
ไดแก ตํารับยาสมุนไพรสูตรรักษาอาการกระดูกแตก
1.1.3 อนุสิทธิบัตร 7 รายการ ไดแก
1) แผนเฮมพบอรดและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาว
2) ชุดอุปกรณหมักกาซชีวภาพ
3) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจาก
สารสกัดคาเทชิน
4) สูตรตํารับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจาก
สารสกัดฟกขาว
5) สูตรตํารับผลิตภัณฑปรับสภาพผิวหนา
(Toner) ที่มีสวนประกอบจากสารสกัด
คาเทชิน

6) สู ต รชี ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ผงสํ า หรั บ
ปองกันโรคผลเนาของสตรอเบอรรี่
7) สู ต รชี ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ผงสํ า หรั บ
ปองกันโรคผลเนาของเสาวรส
1.1.4 ลิขสิทธิ์ 8 รายการ ไดแก
1) หนังสือการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วผัก
บนพื้นที่สูง
2) หนั ง สื อ สมุ น ไพรและพื ช ท อ งถิ่ น
ปวาเกอญอ
3) แผนพับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืช
ในผักอินทรีย
4) ชุดวีดิทัศนหมูหลุม 7 ภาษา
5) คูมือการคัดพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวทองถิ่นสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
6) คู มื อ การปลู ก เฮมพ เ พื่ อ ผลิ ต เส น ใย
ภายใตระบบควบคุม
7) คูมือการปลูกหวายบนพื้นที่สูง
8) วีดทิ ศั นโครงการวิจยั และพัฒนาการฟน ฟู
แหลงอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง
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1.2 ศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑ
(Feasibility study) 3 รายการ

ไดแก ตนแบบผลิตภัณฑจากสมุนไพร/ยาพืน้ บาน
กลุมขับสารพิษ ชีวภัณฑสําหรับปรับปรุงคุณภาพดิน
ชีวภัณฑปองกันโรคผลเนาในเสาวรส โดยศึกษา 4 ดาน
คือ ดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดาน
การเงิน พบวา ผลิตภัณฑทง้ั 3 รายการมีความเปนไปได
ในการนําผลผลิตวิจัยสูเชิงพาณิชย สามารถคืนทุนได
ภายใน 2 ป

11) การปลูกและการจัดการงาขีม้ อ นทีเ่ หมาะสม
12) การปลู ก เฮมพ เ พื่ อ ผลิ ต ต น สด/เมล็ ด พั น ธุ
ภายใตระบบควบคุม
13) การผลิตตนกลาอาโวกาโด (การเพาะเมล็ด
และการเปลี่ยนยอดพันธุ)
14) การเลี้ ย งไก ก ระดู ก ดํ า ที่ ดี บ นพื้ น ที่ สู ง ตาม
ระบบ GAPs; สัตวปก
15) การปลูกปทุมมาและกระเจียวเพื่อเปนไม
ตัดดอกและผลิตหัวพันธุ

2. การเชื่อมโยงการเรียนรูและถายทอด
องคความรูจากงานวิจัย
2.1 การเชื่อมโยงการเรียนรูและถายทอด
องคความรูจากงานวิจัย

สนับสนุนการเชือ่ มโยงองคความรูจ ากผลงานวิจยั
ที่ สํ า เร็ จ และพร อ มนํ า ไปใช ป ระโยชน ในป 2559
ไปถายทอดใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน 15 เรื่อง ไดแก
1) การปลูกขาวตนเดียวภายใตระบบนาน้าํ นอย
2) การอนุรกั ษ ฟน ฟู และสงเสริมการใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร
ของชุมชน
3) วิ ธี ก ารผลิ ต ชี ว ภั ณ ฑ อ ย า งง า ยที่ เ กษตรกร
สามารถทําเองได (การขยายเชื้อราดวยหัวเชื้อสด)
4) ผลิตภัณฑสารชีวภาพสําหรับปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตรูพืช (ชีวภัณฑ)
5) รูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการ
หลวงเพือ่ ใหคนอยูอ าศัยรวมกับปาไมไดอยางยัง่ ยืนและ
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 3 รูปแบบ
6) การปลูกกาแฟอราบิกาภายใตรมเงา
7) สูตรปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิกา
8) การปลู ก เพื่ อ เก็ บ เมล็ ด พั น ธุ ฟ ก ทองพั น ธุ
ทองถิ่นที่ตานทานเชื้อไวรัส
9) การปลูกเพือ่ เก็บเมล็ดพันธุม ะระพันธุท อ งถิน่
ที่ตานทานเชื้อไวรัส
10) การเพาะเห็ดเพื่อเปนอาหาร/รายไดเสริม

2.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย

โดยการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของ
ผูใชระบบ กําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวิจยั และออกแบบระบบฐานขอมูลงานวิจยั พัฒนา
ระบบฐานขอมูลรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ (e-Research
Report) สํ า หรั บ เก็ บ รวบรวมไฟล ร ายงานวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ และสามารถสืบคนหาไดสะดวกรวดเร็ว
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3. โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
3.1 การวิจัยและพัฒนาพืชผักรวมกับ AVRDC
ประเทศไตหวัน

มี ค วามร ว มมื อ ทางวิ ช าการด ว ยการนํ า พั น ธุ
มะระหยกของ AVRDC มาปลูกทดสอบและใชเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุของโครงการหลวง

3.6 นำเสนอผลงานและเขารวมประชุมวิชาการ
นานาชาติ International Conference on
Agriculture, Agronomy and Crop
Sciences 2017 ณ สวิตเซอรแลนด

4. การประเมินผลกระทบจากการนำผลงาน
ไปใชประโยชน
4.1 จัดทำฐานขอมูลโครงการวิจัยของสถาบัน

ดําเนินการวิจยั การผลิตตนไหลสตรอเบอรรแ่ี บบใหม
และการปลูกในโรงเรือนรวมกับการเลีย้ งผึง้ การวิจยั เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสมโดยวิธีการคลุมโคนตนดวย
พลาสติก และการทดสอบองุนพันธุใหม Shine Muscat
รวมกับการใช GA3 เพือ่ ใหไมมเี มล็ดและมีผลขนาดใหญ

ที่มีการรวบรวมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 25502559 (10 ป) แบงหมวดเปนงานวิจยั ดานการเพิม่ ผลผลิต
และตลาด งานวิจัยดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจยั ดาน
สังคม/นโยบาย และกิจกรรมดานบริหารจัดการ รวม 285
โครงการหลัก 623 โครงการยอย งบประมาณรวม
592,030,442 บาท แบงเปน งบประมาณงานวิจยั ในพืน้ ที่
โครงการหลวง 215,495,676 บาท ในพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง 376,534,766 บาท โครงการ
ทําเอง 294 โครงการ งบประมาณ 363,273,875 บาท
โครงการใหทนุ 329 โครงการ งบประมาณ 228,756,567
บาท หนวยงานรวมวิจัย 21 หนวยงาน นักวิจัย 144 คน
นักวิจัยจาก สวพส. 42 คน

3.4 การวิจัยดานระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูง
รวมกับสถาบันวิจัยดานการเกษตรและปาไม
บนพื้นที่ภูเขา (NOMAFSI) ประเทศเวียดนาม

4.2 จัดทำกรอบการประเมินการเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจหลังจากการนำผลงานวิจย
ั ไปใชประโยชน
และประเมินความพรอมเบื้องตน 5 เรื่อง ไดแก

ดําเนินการวิจยั และพัฒนาไมผลเขตรอนคุณภาพ
สูงสําหรับพื้นที่สูง เชน สมโอเนื้อสีแดง และพืชตระกูล
สม ที่ NOMAFSI ไดรวบรวม มากกวา 100 สายพันธุ

4.2.1 กรอบการประเมินและเสนทางสูผ ลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจยั การอนุรกั ษและฟน ฟูพชื ทองถิน่
เพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูงสูงานพัฒนา
4.2.2 กรอบการประเมินและเสนทางสูผ ลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจัยการปลูกขาวตนเดียวภายใต
ระบบนาน้ํานอยสูงานพัฒนา
4.2.3 กรอบการประเมินและเสนทางสูผ ลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจยั การผลิตผลิตภัณฑชวี ภาพเกษตร
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
4.2.4 กรอบการประเมินและเสนทางสูผ ลกระทบ
การพัฒนากลุมผูผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด

3.2 การวิจัยพันธุและเขตกรรมมันเทศญี่ปุน
รวมกับสถานีวิจัย NARO ประเทศญี่ปุน

ดําเนินการวิจัยเพื่อคัดเลือกพันธุที่เหมาะสมกับ
พืน้ ทีส่ งู ของไทย การปองกันดวงงวงมันเทศแบบปลอดภัย
และการผลิตยอดพันธุที่มีคุณภาพ
3.3 การวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและกึ่งรอน
กับสถานีวิจัยในประเทศญี่ปุน

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยและพัฒนา
ชุมชนคารบอนตํ่าในประเทศจีน

โดยมีความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการ
สิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรระหว า ง GDAAS มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่สูง
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4.2.5 กรอบการประเมินและเสนทางสูผ ลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจัย การถายองคความรูจากพืช
ทองถิ่น ไปสูการใชประโยชนและตอยอดพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับใชในชุมชน : น้ํามันนวด
มะแตก

94

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สรุปผลผลิตที่สำคัญจากการดำเนินงานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการวิจัย

ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
1. ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาวิจัยพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มี
ลักษณะโดดเดนดานการเจริญเติบโต หรือมีคุณคา
ทางโภชนาการพิเศษ

1. พันธุขาวทองถิ่นที่รวบรวมเพิ่มเติมอยางนอย 20 พันธุ
2. พันธุขาวทองถิ่นที่มีศักยภาพใหผลผลิตสูง หรือมีคุณคา
ทางโภชนาการ 2 พันธุ
3. ขอมูลพันธุขาวทองถิ่นที่ทนทานตอแมลงบั่วในพื้นที่
ทดสอบ จํานวน 3 พื้นที่

1.2 การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเขตกรรมที่เหมาะสม
สําหรับการปลูกขาวบนพื้นที่สูง

1. คูมือการคัดพันธุและผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่นสําหรับ
ชุมชนบนพื้นที่สูง 1 เรื่อง
2. วิธีการประหยัดน้ําที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวนา
บนพื้นที่สูง จํานวน 5 ชุมชน
3. วิธีการจัดการปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง
อยางนอย 30 เปอรเซ็นต จํานวน 1 วิธีการ
4. วิธีการลดความเสี่ยงจากภาวะฝนแลงสําหรับ
การปลูกขาวนาบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ

1.3 การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่น
1. พันธุขาวไรทองถิ่นชั่วที่ 5 (F5) ในฤดูนาปรังที่มีลักษณะ
บนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไมไวตอชวงแสง และ
ไมไวตอชวงแสง และชั่วที่ 6 (F6) ในฤดูนาปที่มีลักษณะ
พันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ
ที่ทนทานตอแมลงบั่ว เพื่อทดสอบและคัดเลือกตอในรุน
ตอไป (ฤดูนาปรังและนาป 2561) อยางนอย 4 คูผสม
2. พันธุขาวไรทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีธาตุ Fe และ Zn สูง
หรือมีสารความหอม และไมไวตอชวงแสง ชั่วที่ 5-6
(F5-F6) สําหรับนําไปปรับปรุงพันธุและคัดเลือก
ในรุนตอไป อยางนอย 1 คูผสม
2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ
2.1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ

1. พันธุเฮมพไดรับการรวบรวมและอนุรักษพันธุทองถิ่น
สําหรับใชเปนฐานพันธุกรรม 10 สายพันธุ
2. พันธุเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด (THC) ต่ําและ
มีเปอรเซ็นตเสนใยสูง รุนที่ 6 จํานวน 2 สายพันธุ
3. พันธุเฮมพ THC ต่ํา ที่มีเปอรเซ็นตน้ํามันในเมล็ดสูง
รุนที่ 4 จํานวน 2 สายพันธุ
4. เมล็ดพันธุเฮมพ THC ต่ํา 2 ประเภท คือ เมล็ดพันธุหลัก
อยางนอย 200 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุขยาย อยางนอย
1,000 กิโลกรัม

2.2 การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสมสําหรับการ 1. ขอมูลชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
ผลิตเสนใยเฮมพคุณภาพดี
เสนใยเฮมพคุณภาพดี
2.3 การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใย
เฮมพคุณภาพดี

1. ขอมูลคุณภาพเสนใยเฮมพตามมาตรฐาน 1 เรื่อง
2. กระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพใหมีคุณภาพ
เชิงอุตสาหกรรม 1 กระบวนการ
3. กระบวนการผลิตเครื่องแตงกายทหาร 1 กระบวนการ

2.4 การคัดเลือกพันธุเฮมพสายพันธุแท

1. เฮมพสายพันธุแท (Inbred line) ในรุนที่ 5 (S5)
จํานวน 50 สายพันธุ
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โครงการวิจัย

ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

3. ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
3.1 ศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต และรายได
ในขาวนาบนพื้นที่สูง

1. ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ที่สามารถเพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต และรายไดในการปลูกขาวนา
บนพื้นที่สูง (ถั่วบํารุงดิน-ขาว-ถั่วสรางรายได) 1 ระบบ

3.2 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผา
บนพื้นที่สูง

1. ระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผาในการปลูกขาวไร
บนพื้นที่สูง 1 ระบบ

3.3 การศึกษาชนิดพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิต
ผักอินทรียบนพื้นที่สูง

1. ชนิดพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิตผักอินทรียบนพื้นที่สูง
2 ระดับ (800-1,000 เมตร และ มากกวา 1,000 เมตร
ขึ้นไป) จํานวน 2 ชนิด

4. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟอราบิกา
โครงการหลวง
4.1 การรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุกาแฟอราบิกา
คุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง

1. ขอมูลการเจริญเติบโตของกาแฟตั้งแตปที่ 1-4
จํานวน 14 สายพันธุ (เดิม 9/ใหม 5)
2. ขอมูลสายพันธุกาแฟอราบิกาสําหรับการพัฒนาสูงาน
สงเสริมใหกับเกษตรกรอยางนอย 1 สายพันธุ

4.2 การศึกษาตนแบบที่ดีของการปลูกกาแฟอราบิกา
ภายใตรมเงาในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ปาเมี่ยงและตีนตก

1. ขอมูลผลของการจัดการสวนตอการเจริญเติบโต
(แปลงปลูกใหม) และการใหผลผลิต (แปลงตัดแตงกิ่ง)
ของกาแฟอราบิกา ปที่ 2

4.3 การศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการผลิตผลกาแฟ
อราบิกาภายใตมาตรฐานตางๆ

1. ขอมูลผลการศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการผลิตผล
กาแฟอราบิกาภายใตการรับรองมาตรฐาน GAP, Fair
trade และ Rainforest alliance ในป 2560

4.4 การศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟ
อราบิกาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

1. ขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟ
อราบิกา 1 เรื่อง

4.5 การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใตสภาพ
รมเงารวมกับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท

1. ขอมูลการเจริญเติบโตของกาแฟอราบิกาและชนิดไมที่ให
รมเงา ปที่ 2 จํานวน 1 เรื่อง
2. ขอมูลตนแบบการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการปลูก
กาแฟภายใตรมเงา ที่ประกอบดวยขอมูลของสภาพ
แวดลอมเฉพาะที่ (Micro climate) ของระบบการปลูก
กาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวงและสถานีวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร ที่มีการแตกตางกันของไมรมเงา
อยางนอย 5 พื้นที่

5. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง

1. วิธีการจัดการธาตุอาหารในฟกทองญี่ปุนอินทรียเพื่อลด
การสูญเสียของผลผลิต 1 วิธีการ
2. สูตรปุยหมักอินทรียคุณภาพสูงที่สามารถเพิ่มผลผลิต
ผักอินทรีย 1 สูตร
3. วิธีการและอัตราการใช PAA ที่เหมาะสมสําหรับ
ลดการสูญเสียผักอินทรีย 1 วิธีการ
4. รูปแบบวัสดุคลุมโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
ผักอินทรีย 1 รูปแบบ
5. เมล็ดพันธุผ กั อินทรีย 3 ชนิด คือ คอส ถัว่ แขก มะเขือเทศ
ที่สามารถสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย ชนิดละ
1 สายพันธุ
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6. ชุดโครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก
6.1 การทดสอบพันธุมะเขือเทศที่เหมาะสมสําหรับ
พื้นที่สูงที่มีสภาพอากาศรอน

1. ขอมูลการทดสอบพันธุม ะเขือเทศในปท่ี 1 จํานวน 1 เรือ่ ง

6.2 การทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูก
มันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

1. ขอมูลการทดสอบพันธุม นั เทศญีป่ นุ ในปท่ี 1 จํานวน 1 เรือ่ ง
2. เทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับ
พื้นที่สูง 1 เทคโนโลยี

7. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง 1. ขอมูลสัณฐานวิทยาและเภสัชวิทยาของกระเทียม
บนพื้นที่สูง อยางนอย 20 พันธุ
2. วิธีการผลิตหัวพันธุกระเทียมคุณภาพ 1 วิธีการ
8. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนรับประทาน 1. พันธุองุนรับประทานสดที่มีศักยภาพเชิงการคาสําหรับ
สดบนพื้นที่สูง
พื้นที่สูง อยางนอย 1 พันธุ
2. ขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตปแรก
ภายใตรปู แบบคางและโรงเรือนทีต่ า งกัน 4 รูปแบบ 1 เรือ่ ง
3. ขอมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุนในปที่ 1 ที่ใชวิธี
การควั่นกิ่งแตกตางกัน 1 เรื่อง
9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวาน
ปลอดโรค

1. ขอมูลการเจริญเติบโตและใหผลผลิตปที่ 1
ของเสาวรสหวานเบอร 2 ที่ปลอดโรค 1 เรื่อง
2. ขอมูลพันธุเสาวรสหวานที่ใหผลผลิตที่มีคุณภาพดี
มีศักยภาพในการปลูกบนพื้นที่สูง อยางนอย 1 พันธุ

10. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอรรี่
ราสพเบอรรี่ และแบล็กเบอรรี่

1. วิธีการผลิตตนเคพกูสเบอรรี่ที่มีคุณภาพดีและลักษณะ
ตรงตามพันธุ โดยในป 2560 ไดขอมูลการเจริญเติบโต
ปแรกของเคพกูสเบอรรี่ 1 เรื่อง
2. รูปแบบการปลูกราสพเบอรรี่ที่สามารถเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตตอตนและตอพื้นที่ โดยในป 2560 ไดขอมูล
การเจริญเติบโตปแรกของราสพเบอรรี่ 1 เรื่อง
3. พันธุและวิธีการปลูกแบล็กเบอรรี่ที่สามารถเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตได โดยในป 2560 ไดขอมูล
การเจริญเติบโตปแรกของแบล็กเบอรรี่ 1 เรื่อง

11. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัยบนพื้นที่สูง
11.1 การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูสม
เพื่อลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง

1. ขอมูลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูสมในพื้นที่ที่ปลูก
พืชตระกูลสมบนพื้นที่สูง 3 แหง จํานวน 1 รายงาน

11.2 การทดสอบพันธุสมโอสําหรับพื้นที่สูง

1. ขอมูลการเจริญเติบโตปที่ 1 ของสมโอพันธุ อยางนอย
3 พันธุ 1 รายงาน

11.3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตตนแมพันธุสม
ปลอดโรคสําหรับพื้นที่สูง

1. วิธีการผลิตตนแมพันธุสมคัมควัท เกรปฟรุต และเลมอน
ที่ปลอดโรคโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อยางนอย
1 วิธีการ

11.4 การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสําหรับ
พืชตระกูลสมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

1. ขอมูลเบื้องตนในการจัดการธาตุอาหารสําหรับ
พืชตระกูลสม 3 ชนิด (คัมควัท เลมอน และเกรปฟรุต)
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12. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและพัฒนาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศในโรงเรือน
12.1 การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือน
ที่เหมาะสมสําหรับเบญจมาศ

1. ระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับ
เบญจมาศบนพื้นที่สูง (น้ําและปุย) 1 ระบบ

12.2 การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศที่ทนทาน
ตอโรคราสนิมขาว

1. ขอมูลพันธุเบญจมาศที่ทนทานโรคราสนิมขาวปที่ 2

13. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและพัฒนาระบบการจัดการการปลูกกุหลาบในโรงเรือน
13.1 การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะ 1. ระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับ
สมกับกุหลาบ
กุหลาบบนพื้นที่สูง (แสงและปุย) 1 ระบบ
13.2 การศึกษาและทดสอบพันธุกุหลาบที่เหมาะกับ
พื้นที่สูงและตลาดตองการ

1. ขอมูลกุหลาบพันธุใหม ชุดที่ 1 ที่เหมาะสมสําหรับ
การปลูกบนพื้นที่สูงและตรงตามความตองการของตลาด
1 เรื่อง
2. ขอมูลการปลูกกุหลาบพันธุใหม ชุดที่ 2 ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ตลาดตองการ 1 เรื่อง

14. โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและ
กระเจียวเพื่อการคา

1. ขอมูลปริมาณน้ําและอัตราปุยที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของปทุมมาและกระเจียว 1 เรื่อง
2. แนวทางการใหปุยกับตนออนของพืชตระกูลปทุมมา
และกระเจียวที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อยางนอย
1 วิธีการ
3. วิธีการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการผลิตปทุมมา
และกระเจียวกระถาง อยางนอย 1 วิธีการ
4. แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกปทุมมาและ
กระเจียว 1 วิธีการ
5. บรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับดอกปทุมมาและกระเจียว
อยางนอย 1 แบบ
6. ขอมูลผลการสอบถามความพึงพอใจของพันธุปทุมมา
และกระเจียวของลูกคาในตลาดญี่ปุน 1 เรื่อง

15. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผและหวาย
บนพื้นที่สูง

1. ขอมูลความหลากหลายของไผและการใชประโยชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
15 พื้นที่/1 เรื่อง
2. ขอมูลการเติบโตของไผที่เกิดจากการเพาะเมล็ด 5 ชนิด/
1 เรื่อง
3. วิธีการจัดการแปลงปลูกไผที่เหมาะสม 1 วิธี
4. วิธีการเก็บเกี่ยวหวายตัดหนอ 1 วิธี
5. วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลําหวายที่เหมาะสม 1 วิธี

16. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตไกกระดูกดําบนพื้นที่สูง
16.1 การวิจัยการปรับปรุงพันธุไกกระดูกดําพันธุแทที่มี
สมรรถภาพการผลิตที่ดีบนพื้นที่สูง

1. สายพันธุไกกระดูกดําพันธุแท มีสมรรถภาพการผลิตที่ดี
และปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมบนพื้นที่สูง

16.2 โครงการศึกษาและคนหาเครื่องหมายทาง
1. ชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA marker) สําหรับ
พันธุกรรม (DNA Markers) สําหรับบงชี้เอกลักษณ
บงชี้เอกลักษณไกกระดูกดํา อยางนอย 1 ชุด
ของไกกระดูกดํา
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16.3 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับไก
กระดูกดําและระบบการเลี้ยงไกกระดูกดําที่ดีบน
พื้นที่สูง (GAPs; สัตวปก)

ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

1. สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับแตละชวงอายุของไก
กระดูกดําและใชวัสดุในทองถิ่นรวมในสูตร อยางนอย
ชวงอายุละ 1 สูตร
2. ระบบการเลี้ยงไกกระดูกดําที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP;
สัตวปก) 1 ระบบ
3. รางคูมือระบบการเลี้ยงไกกระดูกดําที่ดีบนพื้นที่สูง
(RPF-GAP; สัตวปก) 1 เรื่อง

17. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง
17.1 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม และ
การทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม

1. พันธุ/สายพันธุสุกรลูกผสมที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง
บนพื้นที่สูง อยางนอย 2 พันธุ/สายพันธุ
2. สูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสุกรลูกผสม
ระยะตางๆ โดยใชวัสดุในทองถิ่น อยางนอย 1
3. สูตรระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP; สุกร)
1 ระบบ
4. รางคูมือระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP;
สุกร) 1 เรื่อง

17.2 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรสายพันธุแท
(สายพันธุพื้นเมือง) เพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยง
บนพื้นที่สูง

1. ขอมูลสุกรสายพันธุแทที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง
บนพื้นที่สูงปที่ 2
2. พอแมพันธุสุกรสายพันธุแทที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
อยางนอย 2 สายพันธุ
3. สายพันธุสุกรลูกผสมที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง อยางนอย
1 สายพันธุ

17.3 การศึกษาและคนหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม
(DNA Markers) สําหรับบงชี้เอกลักษณของสุกร
บนพื้นที่สูง

1. ขอมูลชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สามารถคัดเลือก
สุกรพันธุแทออกจากสุกรลูกผสมได 1 เรื่อง

18. โครงการวิจัยและพัฒนาไกฟาและไกเบรส
บนพื้นที่สูง

1. ฝูงพอแมพันธุไกฟาคอแหวนและไกเบรสสายพันธุแท
ที่ใหจํานวนลูกไกคัดทิ้งไมเกิน 15 เปอรเซ็นต ชนิดละ
อยางนอย 1 สายพันธุ
2. ระบบการเลี้ยงไกฟาคอแหวนที่ดบี นพื้นที่สูง (RPF-GAP :
สัตวปก) 1 ระบบ
3. สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไกฟาคอแหวน
และไกเบรส โดยใชวสั ดุทอ งถิน่ รวมดวย อยางนอย 1 สูตร
4. วิธีการปรับปรุงคุณภาพเนื้อไกเบรสใหนุมตามความ
ตองการของลูกคา อยางนอย 1 วิธี

19. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่ม 1. ชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสม
คุณภาพน้ําผึ้งและผลผลิตพืช
เกสรในกาแฟ พี้ช และอาโวกาโด อยางนอย 2 ชนิด
2. วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ
3. ลังที่เหมาะสมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ หรือลังสําหรับเลี้ยง
ผึ้งโพรง 1 ลักษณะ
4. วิธีการเลี้ยงชันโรงที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง 1 วิธีการ
5. วิธีการเก็บน้ําผึ้งที่เหมาะสมกับชุมชนบนพื้นที่สูง (สะอาด
และมีคุณภาพ) 1 วิธีการ
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20. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหน้ําและปุยแบบประหยัดแกพืชสําคัญ
บนพื้นที่สูง

ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

1. วิธีการใหน้ําและปุยแบบประหยัดในพืชผัก 6 ชนิด คือ
มะเขือเทศ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุน เบบี้คอส
เบบี้ฮองเต และคอส ชนิดละ 1 วิธีการ

21. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการ 1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรียของโครงการหลวง
หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการผักอินทรีย อยางนอย 5 ชนิด
2. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ วผักอินทรียข องศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง
10 แหง
งานวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาการอนุรักษพืชทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร
(Food bank) ของชุมชนบนพื้นที่สูง

1. รายงานรวบรวมองคความรูและภูมิปญญาการใช
ประโยชนพืชทองถิ่นของชุมชน 5 พื้นที่ 1 ฉบับ
2. คูมือการขยายพันธุ การปลูก และการจัดการพืชทองถิ่น
3. ชนิดพืชทองถิ่นที่ไดรับการอนุรักษในปาธรรมชาติโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน อยางนอย 20 ชนิด/ชุมชน จํานวน
10 ชุมชน
4. มีองคกรชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารอาหาร
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม จํานวน 3 ชุมชน

1.2 การศึกษาภูมิปญญาและการฟนฟูพืชทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร
ของชุมชนบนพื้นที่สงู

1. รายงานรวบรวมองคความรูวิถีการปลูกและการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุพืชทองถิ่น
2. ชนิดพืชทองถิ่นที่ไดรับการปลูกฟนฟูในพื้นที่ปาธรรมชาติ
พื้นที่เกษตร และพื้นที่ครัวเรือน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน อยางนอย 20 ชนิด/ชุมชน

1.3 การศึกษาการถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนพืชทองถิ่นสูชุมชนอยางตอเนื่อง

1. รายงานผลการถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนจากพืชทองถิ่นสูชุมชนและโรงเรียน
จํานวน 5 ชุมชน/2 โรงเรียน
2. เกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนพืชอาหารเปนยา 5 ชุมชน

1.4 การศึกษาแนวทางที่นําไปสูการปกปอง คุมครอง
พืชทองถิ่นและ/หรือการบริหารจัดการพื้นที่เปน
ถิ่นกําเนิดพืชทองถิ่นโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

1. รายงานสรุปแนวทางการดําเนินงานเพื่อขอรับรอง
การคุมครองพื้นที่ถิ่นกําเนิดสมุนไพรและพืชทองถิ่น

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและสงเสริม 1. ขอมูลการกระจายตัวและความหลากหลายของเห็ด
การใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง
ในทองถิ่น 3 พื้นที่
2. มีหัวเชื้อเห็ดสําหรับการทดสอบและสงเสริม
การเพาะเลี้ยงเห็ด อยางนอย 3 ชนิด
3. วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดกลุมผูยอยสลาย (เห็ดขอนขาว)
1 ชนิด และขอมูลเบื้องตนการเพาะเลี้ยงเห็ดกลุม
ซิมไบโอซิส 3 ชนิด (เห็ดโคน เห็ดเผาะ และเห็ดตับเตา)
4. มีแหลงเรียนรูดานการเพาะเลี้ยง และการจัดการเห็ด
ทองถิ่นในการอนุรักษและฟนฟูสําหรับการใชประโยชน
อยางนอย 2 ชุมชน
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ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

3. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง
เพื่อเปนชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืน

1. มาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและ
ยั่งยืน 1 มาตรฐาน
2. แผนกิจกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงใหเขาถึง
มาตรฐานชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู คารบอนต่าํ อยางยัง่ ยืน 12 ชุมชน
3. ผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อยกระดับใหเขาสู
มาตรฐานชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําอยางยั่งยืน
12 ชุมชน

4. โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ําเสีย
ของชุมชนบนพื้นที่สูง

1. ขอมูลสถานการณ สาเหตุ การบริหารจัดการปญหา
ขยะมูลฝอยและน้ําเสียของชุมชน 8 ชุมชน
2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย อยางนอย 1 แนวทาง
และระบบการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับชุมชน
อยางนอย 1 ระบบ
3. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกปญหาขยะมูลฝอย
และน้ําเสียในระดับครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง
อยางนอย 1 แนวทาง

5. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน 1. ขอมูลสมบัติดินและระบบการปลูกพืชของพื้นที่โครงการ
บนพื้นที่สูง
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อยางนอย 6 พื้นที่
ใน 3 ระดับความสูง
2. ขอมูลเบื้องตนในการทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดิน อยางนอย 3 พืน้ ทีใ่ น 3 ระดับความสูง
6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและ
การใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

1. ขอมูลเบื้องตนการเติบโต/อัตราการรอดตายของไม
ที่มีศักยภาพในพื้นที่โครงการหลวงใน 3 ระดับความสูง
(แตละระดับความสูงอาจมีชนิดไมซ้ํากันได)
จํานวน 5 ชนิด
2. ขอมูลตําแหนงตนไม เพื่อเก็บเมล็ดอยางนอย 3 ชนิด
ตอชั้นระดับความสูง 3 ระดับ (แตละระดับความสูงอาจมี
ชนิดไมซ้ํากันได)
3. ขอมูลคุณภาพของเมล็ดไมและวิธีการผลิตกลาไมที่ดี
อยางนอย 3 ชนิด
4. ขอมูลคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติดานพลังงานของ
ไมใชสอยและไมฟนอยางนอย 3 ชนิด
5. วิธีการรักษาเนื้อไมและการใชประโยชนของไมใชสอย
อยางนอย 3 ชนิด

7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปน
สวนปาและการอนุรักษในพื้นที่โครงการหลวง

1. ขอมูลเบื้องตนการเติบโต/อัตราการรอดตายของไม
2. คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายวิภาคและคุณสมบัติ
ดานพลังงานของไมสนพื้นเมืองและสนตางถิ่น 5 ชนิด
3. ขอมูลปริมาณและคุณภาพเบื้องตนของยางสน 5 ชนิด
และวิธีการเก็บยางสนที่เหมาะสม อยางนอย 1 วิธี
4. ปริมาณกําลังผลิต สุขภาพและการเจริญทดแทนของ
ไมสนสองใบ 1 เรื่อง
5. แผนการตัดฟนไมสนพื้นเมือง 1 ชนิด
6. ขอมูลเบื้องตนลักษณะโครงสรางของแปลงตัดขยายระยะ
ไมสนตางถิ่น 1 ชนิด
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8. โครงการศึกษาฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากร
ปาไมอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนบานวัดจันทร

ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

1. ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของชุมชนบานวัดจันทร-หวยออ
บานแจมนอยและบานเดน ตําบลบานจันทร 1 ขอมูล
2. แนวทางการทํางานรวมกันระหวางกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย
ตอการจัดการทรัพยากรปาไมและการใชประโยชนของ
ชุมชน ชุมชนบานวัดจันทร-หวยออ บานแจมนอยและ
บานเดน ตําบลบานจันทร 1 แนวทาง

งานวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพื้นบานบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษา รวบรวม และอนุรักษพืชสมุนไพรทองถิ่น 1. ชนิดพืชสมุนไพรในชุมชนพื้นที่สูง อยางนอย 30 ชนิด
บนพื้นที่สูง เพื่อเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน
2. การยื่นขอรับการรับรองพื้นที่คุมครองพืชสมุนไพร 1 แหง
3. องคความรูการใชประโยชนสมุนไพร 2 เรื่อง
4. วิธีการขยายพันธุและการเพาะปลูกภายใตระบบการ
จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
(GAP) พืชสมุนไพรทองถิ่น 5 ชนิด
5. ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรที่ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ
1.2 การศึกษาฤทธิ์และความปลอดภัยของพืชสมุนไพร/ 1. ขอมูลการศึกษาฤทธิ์ตอสมรรถภาพทางเพศ ฤทธิ์ตอ
ยาพื้นบาน กลุมบํารุงกําลัง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบาน
กลุม บํารุงกําลัง 2 ชนิด ไดแก แกฮากเหลือง และสะบาลิง
2. ขอมูลการศึกษาตอเนื่องพิษวิทยา ประเภทพิษเฉียบพลัน
(acute toxicity) และพิษระยะยาว (chronic toxicity) ของ
พืชสมุนไพร/ยาพื้นบาน กลุมบํารุงกําลัง 2 ชนิด
3. ผลิตภัณฑตนแบบในหองปฏิบัติการจากพืชสมุนไพร/
ยาพื้นบาน กลุมขับสารพิษ สําหรับนําไปทดสอบ
ความปลอดภัยในระยะคลินิก 1 ผลิตภัณฑ
4. ขอมูลยืนยันคุณภาพและขอเสนอแนะการพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร/ยาพื้นบาน กลุมขับสารพิษ ระดับ
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ
2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
2.1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคโคน
เนารากเนา Phytophthora ของอาโวกาโด

1. ตนแบบชีวภัณฑปองกันและกําจัดเชื้อสาเหตุโรคโคนเนา
รากเนา Phytophthora ของอาโวกาโด อยางนอย 1 ชนิด

2.2 การวิจัยและพัฒนาปุยน้ําชีวภาพ

1. สายพันธุจุลินทรียที่สามารถผลิต growth hormone/
สารสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช อยางนอย 2 สายพันธุ

2.3 การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชีวภัณฑเกษตร/ 1. วิธีการผลิตชีวภัณฑลดตนทุนการผลิต 3 วิธี/3 ชนิด
ผลิตภัณฑสําหรับเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย
2.4 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑเกษตร/ 1. ผลทดสอบการใชชีวภัณฑเกษตรในระดับไรนา อยางนอย
ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัยรวมกับเกษตรกร
5 ชนิด
2.5 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดดวงหมัดผัก

1. ตนแบบผลิตภัณฑสารดึงดูดดวงหมัดผัก อยางนอย
1 ตนแบบ
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2.6 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณ
โลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง

1. ชีวภัณฑลดความเปนกรดและความเปนพิษโลหะหนัก
อาซินิคในดิน 1 ชนิด
2. วิธีการลดปริมาณโลหะหนักอาซินิคที่สะสมในดิน
บนพื้นที่สูง อยางนอย 1 วิธี
3. แนวทางการปองกันและแกปญหาการปนเปอนโลหะหนัก
ในดินบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง

2.7 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดไรแดง
กุหลาบ

1. สายพันธุเชื้อราที่สามารถกําจัดไรแดงของกุหลาบ
อยางนอย 2 สายพันธุ
2. วิธกี ารเพิม่ ปริมาณเชือ้ ราสาเหตุโรคของไรแดงของกุหลาบ
อยางนอย 2 วิธี แบงเปน แบบงายสําหรับเกษตรกรทําเอง
และแบบใชเทคโนโลยีสําหรับการผลิตในโรงงาน

2.8 การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟเบญจมาศ 1. สารที่มีฤทธิ์ดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ อยางนอย
1 ชนิด
2.9 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัด
โรคราสีเทา (Botrytis) กุหลาบ

1. สายพันธุจุลินทรียที่สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราสีเทา
(Botrytis) ของกุหลาบ อยางนอย 2 สายพันธุ
2. วิธีการเลี้ยงจุลินทรียปฏิปกษเพื่อเพิ่มปริมาณสําหรับ
การผลิตในโรงงาน อยางนอย 1 วิธี

2.10 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัด
โรคทางดินของปทุมมา

1. ตนแบบชีวภัณฑปองกันและกําจัดโรคทางดินของปทุมมา
อยางนอย 1 ตนแบบ
2. วิธกี ารผลิตชีวภัณฑปอ งกันและกําจัดโรคทางดินของ
ปทุมมา อยางนอย 1 วิธี
3. วิธีการใชชีวภัณฑปองกันและกําจัดโรคทางดินของ
ปทุมมา อยางนอย 1 วิธี

2.11 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัด
โรคราสนิมขาวเบญจมาศ

1. สายพันธุจุลินทรียหรือชนิดสารที่สามารถยับยั้งเชื้อ
สาเหตุโรคราสนิมขาวเบญจมาศ อยางนอย 2 สายพันธุ/
ชนิดสาร
2. วิธีการเลี้ยงจุลินทรียปฏิปกษเพื่อเพิ่มปริมาณสําหรับ
การผลิตในโรงงาน อยางนอย 1 วิธี

3. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
จากความหลากหลายทางชีวภาพ

1. ผลิตภัณฑจากการวิจัยที่ผานการทดสอบความพึงพอใจ
และตลาด สงมอบใหแกมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนําไป
ผลิตและจําหนายเชิงพาณิชย 3 ผลิตภัณฑ
2. ตนแบบผลิตภัณฑเวชสําอางตามความตองการของ
มูลนิธิโครงการหลวง 1 ผลิตภัณฑ
3. ผลิตภัณฑที่ผานการทดสอบยืนยันประสิทธิภาพ
ใหสามารถนําไปใชประโยชนในระดับชุมชนและ/หรือ
เชิงพาณิชย อยางนอย 2 ผลิตภัณฑ
4. องคความรูและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชน
อยางนอย 2 ผลิตภัณฑ และ/หรือชุมชน
5. มีการขอยื่นจดทรัพยสินทางปญญาเพื่อคุมครอง
ผลงานวิจัยของสถาบัน เชน สูตร/ตํารับผลิตภัณฑตางๆ
อยางนอย 3 รายการ
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3.2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทําความสะอาด
สําหรับเด็กและผิวหนาจากพืชบนพื้นที่สูง

1. ตนแบบผลิตภัณฑทําความสะอาดสําหรับเด็กหรือ
ผูที่มีผิวแพงาย 1 ผลิตภัณฑ
2. ตนแบบผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาดหรือลาง
เครื่องสําอางแบบกันน้ํา 1 ผลิตภัณฑ

3.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผมและ
หนังศีรษะจากพืชบนพื้นที่สูง

1. ตนแบบผลิตภัณฑสําหรับเสนผมที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อ
สาเหตุของรังแค ไมนอยกวา 2 ผลิตภัณฑ เชน แชมพู
ครีมนวดผม ครีมหมักผม และแฮรโทนิค เปนตน

3.4 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสารสกัด
จากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย

1. วิธีการเตรียมสารสกัดและ/หรือสารกึ่งบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ
ปริมาณสารสําคัญ และฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความคงตัว
สําหรับนําไปใชเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
สารสกัดชาเมี่ยง หญาถอดปลอง และฟกขาว
2. ตนแบบสารสกัดและ/หรือสารกึ่งบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานของชาเมี่ยง หญาถอดปลอง และฟกขาว

3.5 การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ในระดับหองปฏิบัติการ

1. ตนแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับปองกัน
โรคอัลไซเมอรในระดับหองปฏิบัติการ 1 ผลิตภัณฑ

งานวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรูโครงการหลวง
1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงขุนตื่นนอย
การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชโครงการหลวง
การศึกษาระบบการปลูกพืชผักหลังนา
การศึกษาระบบการปลูกพืชบนพื้นที่สูง

1. การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขาวนาบนพื้นที่สูง
2. วิธีการบํารุงดินที่เหมาะสมกับการจัดการแปลง
กาแฟอราบิกาในระบบอินทรีย
3. การทดสอบเทคโนโลยีพืชทางเลือกเพื่อสรางรายได
ที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมกับเกษตรกร

2. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการฟนฟูระบบเกษตรยั่งยืนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงโปงคํา
2.1 การศึกษาระบบการปลูกพืชทดแทนการปลูก
ขาวโพดในพื้นที่ลาดชัน

1. ชนิดพืชหลังนาที่เหมาะสมในพื้นที่ราบทดแทนการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว

2.2 การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ราบ 1. ชนิดพืชที่เหมาะสมในระบบอนุรักษดินและน้ําบนพื้นที่
ลาดชันทดแทนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
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3. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมสลอง
การศึกษาระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
1. ขอมูลการเจริญเติบโตของไมผล 2 ชนิด
การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับพื้นที่
• ปที่ 2: อาโวกาโด พันธุแฮส บัคคาเนีย บูธ 7
การศึกษาโอกาสทางการตลาดระดับชุมชนของผลผลิต
พิงคเคอรตัน ปเตอรสัน
การเกษตรทางเลือก
• ปท่ี 1: มะมวง พันธุนวลคํา R2E2 ปาลมเมอร
2. ขอมูลการผลิตไหลสตรอเบอรรี่ในโรงเรือนปที่ 2
จํานวน 1 เรื่อง
3. ชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่และความตองการของ
ตลาด จํานวน 2 ชนิด (มันเทศญี่ปุน ผักกาดหัว)
4. เทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรและไกตามวิธีปฏิบัติที่ดี
อยางนอย 1 ชนิด
5. ชองทางการตลาดของพืชทางเลือกในระดับชุมชน
3 ชองทาง ไดแก ตลาดเชาในชุมชน ตลาดโครงการหลวง
และตลาดคาปลีก/คาสงในจังหวัดเชียงราย
4. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการบูรณาการเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารปลอดภัย
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากลวย
การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อลด
การใชสารเคมี
การศึกษาวิธีการจัดการโรคลําตนเนาของอาโวกาโด

1. เทคโนโลยีการปลูกกะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี และ
พริกหวานที่สามารถลดการใชสารเคมี
2. ชุดเทคโนโลยีการปลูกกะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี
และพริกหวานแบบปลอดภัย โดยมีการจัดการดิน
การจัดการพืช และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม
ตอการปลูกพืชบนพื้นที่สูง
3. ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการปลูกกะหล่ําปลี
ผักกาดขาวปลี และพริกหวาน
4. วิธีการปองกันกําจัดโรคลําตนเนา (Phytopthora) ของ
อาโวกาโด ทั้งในสวนเดิมที่มีการระบาดของโรค และ
สวนใหมที่เริ่มมีการปลูกอาโวกาโด

5. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศที่มีกาแฟเปนพืชหลักใน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี
5.1 โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใตรมเงา 1. ขอมูลชนิดไมรมเงาที่เหมาะสมในสวนกาแฟอราบิกา
ปที่ 2 (เปนระบบการปลูกไมรมเงาในสวนกาแฟแบบ
ผสมผสานรวมกับไมโตเร็วและไมผล ไดแก กลวย
จันทรทองเทศ มะขามปอม มะคาเดเมีย)
2. ขอมูลการเจริญเติบโตของกาแฟ ปที่ 2 (การเจริญเติบโต
ของตนกาแฟหลังการตัดแตงกิ่งแบบหนัก หรือ Hard
pruning รวมถึงผลผลิตที่ไดหลังการปรับปรุงสวนปที่ 2)
3. ขอมูลการชะลางของดินในสวนกาแฟ ศึกษาวิธีการปลูก
หญาแฝกรวมกับการปลูกไมใหรมเงา และสถานะ
ธาตุอาหารในดิน (ปที่ 1)
5.2 โครงการทดสอบเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืช
โครงการหลวง

1. ขอมูลการเจริญเติบโตของไมผล 2 ชนิด ไดแก พี้ชและ
อาโวกาโด ซึง่ การดําเนินงานปท่ี 1 เปนการปลูกตนตอพืช
ทั้ง 2 ชนิด และจะมีการเปลี่ยนเปนยอดพันธุดีในปที่ 2
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โครงการวิจัย

ผลผลิตที่สำคัญของงานวิจัย

6. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารของชุมชนในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง
6.1 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวนา
บนพื้นที่สูง

1. ชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวนา 3 เทคโนโลยี ไดแก
• วิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่น (บือโหย) ที่บริสุทธิ์
และมีคุณภาพโดยวิธีการปลูกขาวตนเดียว ปที่ 3
• ชนิดถั่วเพื่อการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
ในแปลงขาวนา 2 ชนิด ไดแก ปอเทือง และถั่วดํา
• พันธุปลาที่เหมาะสมที่ชวยเพิ่มผลผลิตขาวนา
บนพื้นที่สูง 1 ชนิด คือ ปลานิล

6.2 การศึกษาการปลูกขาวไรรวมกับระบบอนุรักษดิน
และน้ํา

1. วิธีการจัดการดินและน้ําในแปลงขาวไร ไดแก การทํา
คูรับน้ําขอบเขา และการปลูกถั่วสลับขาวไร ปที่ 3

6.3 การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
พื้นที่สูง

1. เทคโนโลยีการปลูกพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อ
สรางแหลงอาหารและรายได 4 ชนิด ไดแก
• ขอมูลการเจริญเติบโตของพันธุอาโวกาโดปที่ 2
จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุบัคคาเนีย และพิงคเคอตัน
• ขอมูลการเจริญเติบโตของมะมวงปที่ 1
• ผลการทดสอบพันธุฟกทองจํานวน 3 พันธุ ไดแกพันธุ
พื้นเมือง ฟกทองพันธุทองถิ่นที่ตานทานเชื้อไวรัส และ
ฟกทองญี่ปุน
• ชนิดถั่วเพื่อการบริโภค/การคาในสภาพพื้นที่ไร 2 ชนิด
ไดแก ถั่วขาว และถั่วลิสง

งานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
1. โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชน
1. ขอมูลสถานภาพของชุมชนนํารองในแตละรูปแบบ
ตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
ภูมิสังคมตามกรอบขอกําหนดและตัวชี้วัดการพัฒนา
แบบโครงการหลวง
ชุมชนตนแบบโครงการหลวง จํานวน 5 ชุมชน
2. แผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง
3 ลักษณะภูมิสังคม อยางนอย 5 ชุมชน
2. โครงการทดสอบแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ
ตอการปลูกไมผลของโครงการหลวง

1. ขอมูลผลการทดสอบแบบจําลองพืชที่สามารถพยากรณ
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศตอผลผลิตไมผลของ
โครงการหลวง 3 ชนิด (พลับ มะมวง และอาโวกาโด)
2. ขอเสนอแนะในการเตรียมพรอมและแนวทางการลด
ความรุนแรงของผลกระทบจากการแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศสําหรับเกษตรกรผูปลูกไมผลบนพื้นที่สูง
อยางนอย 1 แนวทาง

3. โครงการทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศ
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1. ขอมูลผลการทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศ
(แบบจําลองการพยากรณสภาพภูมิอากาศ) ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 1 เรื่อง

4. โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชน
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

1. ชุดตัวบงชี้คุณลักษณะที่พึงประสงคของชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง จํานวน 3 ระดับ

ยุทธศาสตรการสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

ANNUAL
REPORT
2017
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แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ที่มา : ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2560
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ดําเนินการสนับสนุนงานโครงการหลวง เพือ่ ใหเปนตนแบบของการพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วามสมดุลทัง้ ดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม นําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่นใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง
โดยการเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวงจากงานวิจัยและพัฒนา รวมบูรณาการรวมกับภาคสวนที่เกี่ยวของไปสู
การสรางรายไดของชุมชน การสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พรอมทั้งสรางชุมชน
ตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ดานสิ่งแวดลอมสนับสนุนการฟนฟูปาตนน้ํา ความ
อุดมสมบูรณของดิน การพัฒนาระบบอนุรกั ษดนิ และน้าํ และทําการเกษตรทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน ดําเนินงานภายใต 5 แผนงานหลัก ไดแก
1. แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง
2. แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3. แผนงานการสนับสนุนโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
4. แผนงานถายทอดองคความรูโครงการหลวง
5. แผนงานบริหารจัดการ
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ราย

74,000

103,414

2. จํานวนรายไดของเกษตรกรทั่วไป

ลานบาท

225

247.18

3. จํานวนรายไดของเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ลานบาท

40

62.15

4. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการที่สนับสนุน
งานโครงการหลวง

รอยละ

90

100

5. รอยละของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงไดนําองคความรูโครงการหลวงไปใชประโยชน

รอยละ

85

91.72

6. รอยละการนําแผนชุมชนไปใชประโยชนในการขับเคลื่อน
พัฒนาพื้นที่สูง

รอยละ

60

95.35

ราย

450

550

1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง

7. จํานวนเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ยกระดับเปนเกษตรกร
ปราดเปรื่อง
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กราฟแสดงจำนวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง

28,395 คน

(27%)
53,429 คน

(52%)

10,164 คน

5,078 คน
4,671 คน
265 คน (0%)
1,412 คน (1%)

(10%)

(5%)

(5%)

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง
แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
การวิจัย
โครงการจัดทำแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน

กราฟแสดงรายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมและถายทอดองคความรู
ตามแนวทางโครงการหลวงและมีการนำไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ
ทั้งหมด 309.33 ลานบาท
57,544,983 บาท

(19%)

122,008,530 บาท

(39%)
54,037,358 บาท

(17%)

2,103,747 บาท

(1%)

35,870,920 บาท

พอคาทองถิ่น

ภายในชุมชน

(12%)

บริโภค

37,771,766 บาท

ขอตกลง

(12%)

โครงการหลวง

อุทยานหลวงฯ
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การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาสำคัญ
1. การแกไขปญหาการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในจังหวัดนาน
พัฒนาอาชีพบนพื้นฐานความรูเพื่อแกไขปญหา
การปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตวในจังหวัดนาน โดยการสงเสริม
การผลิตพืชระยะสั้นและระยะปานกลางภายใตระบบ
การปลูกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก การปลูกผัก
ในโรงเรือนจํานวน 321 โรงเรือน และผักนอกโรงเรือน
216.5 ไร สงเสริมการปลูกไมผลและไมยืนตน (เปลี่ยน
จากชาวไรใหเปนชาวสวน) 2,125.50 ไร ปลูกปาชาวบาน
28,200 ตน ดูแลรักษาปาชุมชนและปาตนน้ํา 1,288 ไร
ปรั บ วิ ธี ก ารปลู ก พื ช ไร โ ดยส ง เสริ ม การปลู ก ข า วโพด
สลับดวยพืชตระกูลถั่ว รณรงคการเผาตอซังขาวโพด
การจัดการธาตุอาหารในขาวนา ขาวไร การสงเสริม
การปลูกถั่วทดแทนการปลูกขาวโพด ในพื้นที่ 1,260 ไร
2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart farmer)
สํารวจและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
เบื้องตน 550 คน และไดจัดกลุมเกษตรกรโดยแบงตาม
เกณฑพื้นฐานของกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ
แบงได 2 กลุม ดังนี้ (1) กลุมเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Existing Smart Farmer) 169 คน และ (2) กลุม เกษตรกร
ที่ จ ะพั ฒ นาเป น เกษตรกรปราดเปรื่ อ ง (Developing
Smart Farmer) 381 คน ดําเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
เกษตรกรเพื่อยกระดับการพัฒนาสูการเปนเกษตรกร
ปราดเปรื่ อ งในป 2560 โดยแต ล ะพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งาน
จัดอบรมเพือ่ พัฒนาองคความรูใ หกบั เกษตรกร 940 คน

(นับซ้ํา) จัดศึกษาดูงานใหกับผูนําเกษตรกร 220 คน
พัฒนาแปลงเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน
บนพื้นที่สูง 321 คน ถอดองคความรูจากเกษตรกร
75 คน และไดองคความรูนํามาจัดทําเอกสารเผยแพร
36 เรือ่ ง พรอมทัง้ ไดจดั ทําทะเบียนเกษตรกรปราดเปรือ่ ง
จํานวน 550 คน เพือ่ ใชเปนฐานขอมูลในการจัดกิจกรรม
การพัฒนาเพื่อยกระดับเกษตรกรในป 2561 ตอไป
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1. แผนงานสนับสนุนงาน
โครงการหลวง
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 39 ศูนย
ตัง้ อยูใ นพืน้ ที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัด
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน และตาก
พื้นที่สวนใหญอยูในระดับความสูงเกินกวา 800 เมตร
จากระดับน้ําทะเล มีสภาพเปนพื้นที่ในหุบเขาหรือพื้นที่
ตามเชิงเขาที่มีความลาดชัน อยูในทองถิ่นทุรกันดาร
ที่หางไกลจากชุมชนทั่วไป สวนใหญเปนพื้นที่ปาสงวน
จึงตองการการดูแลอยางใกลชิด ไมใหเกิดการชะลาง
พังทลายของผิวหนาดินและเกิดผลกระทบกับสิง่ แวดลอม
แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวงไดมุงเนน
สนับสนุนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรูในดานตางๆ ทั้งพืชผัก สมุนไพร ผักอินทรีย

ปศุ สั ต ว ป า ชาวบ า น ไม ผ ล ไม ด อก การสนั บ สนุ น
การจัดการสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลชุมชนบนพื้นที่สูง
การสงเสริมลดการใชสารเคมี การพัฒนาระบบคุณภาพ
ผลผลิ ต ตามมาตรฐานอาหารปลอดภั ย การพั ฒ นา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการดานการทองเที่ยว การ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ฟ น ฟู ภู มิ ป ญ ญาด า นงานหั ต ถกรรม และ
สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง การ
สนับสนุนและเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดําเนินงานทั้งหมด
10 โครงการหลัก

ผลงานเดน
การพัฒนาและการ
ถายทอดเทคโนโลยีและ
การเรียนรู

การพัฒนาอาชีพ และการสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

• เกษตรกรไดรับการ
ถายทอดองคความรู
28,395 คน
• สนับสนุนและพัฒนา
แหลงเรียนรูดาน
ไมดอก ไมผล
ผักอินทรีย พืชผักและ
สมุนไพร ชาและกาแฟ
อราบิกา การเลี้ยงสัตว
และประมง และการ
ผลิตพืชไรบนพื้นที่สูง

• เกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตร 654 คน พื้นที่ 1,429 ไร
และจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
861 คน 1,934 ไร
• พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงไดรับรองมาตรฐาน
GAP 131 ชนิดพืช และพื้นที่ของสถาบันไดรับรอง
มาตรฐาน GAP 40 ชนิดพืช
• เยาวชนผานการฝกงานเกษตรกับครอบครัว
เกษตรกรญี่ปุน (JAEC) ประจําป 2560 จํานวน
2 คน
• ศูนยเรียนรูดานงานหัตถกรรม 3 แหง ไดแก
ศูนยฯ แมสาใหม ศูนยฯ หวยลึก และศูนยฯ
แมปูนหลวง
• ชุมชนไดรับรองมาตรฐานดานการทองเที่ยว
13 แหง
• หมูบ า นในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 8 หมูบ า น
ไดรับการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

• ฟนฟูพื้นที่ปาดวยการปลูก
ตนไม 80,979 ตน
• สรางโรงเรือนผลิตปุยหมัก
ที่ศูนยฯ ตีนตก และศูนยฯ
พระบาทหวยตม
• สงเสริมและสนับสนุนแปลง
สาธิตการปลูกปาชาวบาน
6 แปลง
• ตรวจประเมินการรอดตาย
ของตนไม อัตราการรอด
ตายเฉลี่ยรอยละ 72.38
• จัดทําฐานขอมูลคุณภาพดิน
และน้ําในพื้นที่
โครงการหลวง
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1.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู

1.1.1 ไมดอก
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
18 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเปนศูนยเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกไมดอกไมประดับ ผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการพัฒนาและถายทอด
ความรูตามแนวทางโครงการหลวง 387 คน สามารถ
สรางรายไดใหเกษตรกร 2,085,000 บาท สนับสนุน
และจัดทําแปลงทดสอบสาธิตเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
โครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูก ารปลูกไมดอก จํานวน
13 โรงเรือน สนับสนุนกิจกรรมกลุม เกษตรกรผูป ลูกไมดอก
3 กลุม สมาชิก 60 คน และจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูและ
เผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 6 เรื่อง

เทคโนโลยี ก ารปลู ก ไม ผ ลให แ ก ก ลุ ม เกษตรกรและ
เจาหนาที่ และพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปน
ศูนยเรียนรูก ารปลูกไมผลบนพืน้ ทีส่ งู ผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรบั การพัฒนาและถายทอด
ความรูต ามแนวทางโครงการหลวง 70 คน สนับสนุนการ
พัฒนาแปลงสาธิตไมผลของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
เพือ่ เปนแปลงเรียนรู จํานวน 4 แปลง และสนับสนุนการ
พัฒนาแปลงไมผลของเกษตรกรเพื่อเปนแปลงเรียนรู
จํ า นวน 50 แปลง จั ด ทํ า สื่ อ เพื่ อ ใช ใ นการถ า ยทอด
เทคโนโลยีการปลูกไมผล เรือ่ ง การปลูกมะมวงบนพืน้ ทีส่ งู

การพัฒนาแปลงสาธิต/สวนตัวอยาง

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี

1.1.2 ไมผล
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการถายทอด

1.1.3 ผักอินทรีย
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
17 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพการผลิตผักอินทรีย สนับสนุนการปลูกผักอินทรีย
ในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงและพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรูด า น
การปลูกผักอินทรีย ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
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เกษตรกรได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต าม
แนวทางโครงการหลวง 1,433 คน เกษตรกรผูปลูก
ผั ก อิ น ทรี ย ใ นพื้ น ที่ โ ครงการหลวงได รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการเกษตรและ
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) อยางตอเนือ่ ง
โดยเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตร จํานวน 654 คน พืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั รอง
1,429.30 ไร และมีเกษตรกรทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จํานวน 861 คน พืน้ ทีท่ ไ่ี ดรบั รอง 1,933.77 ไร นอกจากนัน้
ไดสรางทีมผูตรวจระบบควบคุมภายในและการตรวจ
ระบบควบคุมภายในภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย
มูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงจัดทําแผนพับ เรื่อง การ
จัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก
เบบี้แครอท และคอส

1.1.4 พืชผักและสมุนไพร
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
37 แห ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูการปลูกพืชผักและ
สมุนไพรบนพื้นที่สูง ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
เกษตรกรได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต าม
แนวทางโครงการหลวง 725 คน สนับสนุนการพัฒนา
แปลงเรียนรูก ารปลูกพืชผักและสมุนไพรของศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวง จํานวน 12 ศูนย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผัก
สมุนไพร จํานวน 5 กลุม สมาชิก 100 คน และการจัดทํา
สือ่ การเรียนรูร ปู แบบวีดทิ ศั น เรือ่ ง การปลูกผักกาดขาวปลี
ผักกาดหอมหอ ปวยเหล็ง มันเทศญีป่ นุ และฟกทองญีป่ นุ

การศึกษาดูงานเกษตรกร
การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากหนวยงานตางๆ

ฝกอบรมเกษตรกร

แผนพับ เรื่อง การจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย

1.1.5 ชาและกาแฟอราบิกา
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
26 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
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13 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูก ารปลูกชา
และกาแฟอราบิกาบนพื้นที่สูง ถายทอดเทคโนโลยีและ
สงเสริมใหนําผลสําเร็จจากการถายทอดเทคโนโลยีการ
ปลู ก ชาและกาแฟอราบิ ก า ไปใช ป ระโยชน สํ า หรั บ
การพัฒนาการปลูกกาแฟบนพืน้ ทีส่ งู ใหมคี ณ
ุ ภาพดียง่ิ ขึน้
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง
573 คน สนับสนุนการพัฒนาแปลงสาธิตและเรียนรูก าร
ปลูกกาแฟอราบิกา ของศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง 3 แหง
ใหเปนศูนยเรียนรูใ น 3 ดาน ประกอบดวย ศูนยฯ ปาเมีย่ ง
เปนศูนยเรียนรูเรื่องการตัดแตงกิ่งกาแฟอราบิกาเพื่อ
เพิ่มผลผลิต ศูนยฯ ตีนตก เปนศูนยเรียนรูเรื่องการปลูก
กาแฟอราบิกา ภายใตรม เงาไมปา และผสมผสานกับพืชอืน่
และศูนยฯ แมลานอย เปนศูนยเรียนรูเรื่องการแปรรูป
ผลผลิตกาแฟอราบิกา โดยมีพื้นที่แปลงสาธิตจํานวน
24 แปลง พืน้ ที่ 89.5 ไร และไดมกี ารจัดทําปายประจําแปลง
พิกัดแปลง การตัดแตงกิ่ง การปลูกใหมและปลูกซอม
ใหแปลงอยูใ นสภาพทีเ่ หมาะสมสําหรับเปนสถานทีส่ าํ หรับ
ศึกษาดูงาน และไดนาํ พิกดั แปลงไปทําเปนแผนทีส่ าํ หรับ
ใชประกอบในการวางแผนการสงเสริม

1.1.6 พืชไรบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
24 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการถายทอด
องคความรูแ ละเทคโนโลยีดา นการปลูกขาวทองถิน่ เพือ่
เพิ่มผลผลิตขาว สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
การปลูกขาวและถัว่ ทีเ่ หมาะสมกับชุมชน และสนับสนุน
การถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีเพือ่ สรางมูลคาเพิม่
ของผลผลิตพืชไร ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
เกษตรกรไดรบั การพัฒนาและถายทอดความรูต ามแนวทาง
โครงการหลวง 120 คน จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี
และสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตพืชไรแกเกษตรกร เรื่อง
การเก็บเกี่ยวงาดําและการปลูกขาวโพดเหลื่อมดวยพืช
ตระกูลถั่ว ผูเขารวมทั้งสิ้น 317 คน มีผูที่นําองคความรู
ไปใชประโยชน 182 คน สนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรู
การปลูกขาวนา 2 แหง การทดสอบสาธิตการปลูกขาวสาลี
1 แหง จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชไรหลังการทํานา
3 แห ง ข า วโพดเหลื่ อ มด ว ยพื ช ตระกู ล ถั่ ว 6 แห ง
สนับสนุนวัสดุการเกษตรในกระบวนการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชไร และจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องการปลูก
ถั่วขาว การปลูกงาดํา และการปลูกควินัว

แปลงสาธิต

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไรบนพื้นที่สูง

การอบรมเจาหนาที่

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร
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1.1.7 เลี้ยงสัตวและประมง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
23 แหง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาใหเปนศูนยเรียนรู
ดานการเลี้ยงสัตวและประมง การขยายพันธุและการ
บํ า รุ ง พั น ธุ สั ต ว ที่ ถู ก ต อ งแก เจ า หน า ที่ แ ละเกษตรกร
บนพื้นที่สูง ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกร
ได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต ามแนวทาง
โครงการหลวง 604 คน สนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรู
ดานการเลีย้ งสัตวและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของจํานวน 9 แหง
ไดแก สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวง
อางขาง ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหนองเขียว แมหลอด
แมลานอย แมทาเหนือ แมโถ หวยโปง และวัดจันทร
นอกจากนี้ไดจัดอบรมและใหความรูดานการเลี้ยงสัตว
แกเจาหนาที่ 5 ครั้ง ผูเขารวม 160 คน และจัดให
เกษตรกร 17 ครั้ง ผูเขารวม 501 คน สนับสนุนการจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาด า นการเลี้ ย งสั ต ว ข องกลุ ม
เกษตรกร 15 กลุม ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําดานการ
เลี้ยงสัตวในพื้นที่ และจัดทําสื่อการเรียนรู 2 เรื่อง ไดแก
เรื่องการเลี้ยงสัตวปกตามคูมือปฏิบัติการเลี้ยงสัตวปก
ที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP) และการทําบอกาซชีวภาพ
แบบถุงพลาสติกพีอี

1.1.8 การสนับสนุนโครงการปาชาวบานใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
งานสงเสริมการปลูกปาชาวบานในพื้นที่โครงการหลวง
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกปาชาวบาน
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง
772 คน สนับสนุนการผลิตกลาไมโตเร็ว ไมไผ ไมทอ งถิน่
153,890 กลา ดูแลรักษาแปลงเดิมของเกษตรกร 388 คน
พืน้ ที่ 386.43 ไร สนับสนุนปลูกปาชาวบานของเกษตรกร
แปลงใหม 40 แหง พื้นที่ 542.25 ไร จัดอบรมวิธีการ
จัดการสวนปาตามหลักวิชาการปาไมแกเกษตรกร 423 คน
จัดอบรมวิธกี ารใชประโยชนจากไมปา ชาวบานแกเกษตรกร
349 คน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุม 5 กลุม
สมาชิก 125 คน สงเสริมและสนับสนุนแปลงสาธิตการ
ปลูกปาชาวบานของเกษตรกร 5 คน 6 แปลง สนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการปองกันไฟปา 42 ครั้ง
386.9 กิโลเมตร สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อ
การฟนฟูพื้นที่ปา 40 ครั้ง ปลูกตนไม 80,979 ตน จัดทํา
สื่อสําหรับการเรียนรูเรื่องการขยายพันธุไผในรูปแบบ
ของวีดิทัศน นอกจากนี้โครงการไดตรวจประเมินการ
รอดตายของตนไมตามขอมูลผลการปลูกปาชาวบาน
พบวา แปลงปลูกเดิมป 2559 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
รอยละ 88.94 และแปลงปลูกใหมป 2560 ไดสาํ รวจพืน้ ที่
ปลูกจริงทั้งหมด 426.83 ไร จํานวนตนไม 101,831 ตน

ติดตามและใหคำแนะนำดานการเลี้ยงสัตวในพื้นที่

ตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวปกตามระบบ RPF – GAP

แปลงสาธิตการปลูกปาชาวบานเพื่อเปนแปลงเรียนรู
ของชุมชน
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การปลูกปาชาวบานของเกษตรกรรายใหม

จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน

1.1.9 การปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แห ง และพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงจํานวน 32 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน
การผลิตปุย อินทรียแ ละการปรับปรุงบํารุงดินแกเจาหนาที่
และเกษตรกร ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ไดแก เกษตรกร
ได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต ามแนวทาง
โครงการหลวง 336 คน สนับสนุนการสรางโรงเรือนผลิต
ปุยหมักที่ศูนยฯ ตีนตก และศูนยฯ พระบาทหวยตม
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น
ให แ ก ก ลุ ม ผู ป ลู ก ผั ก อิ น ทรี ย แ ละผู ป ลู ก เสาวรสหวาน
20 คน จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปรับปรุง
บํารุงดินดวยวิธีการตางๆ 8 ครั้ง แกเกษตรกร 290 คน
จัดทําหนังสือเผยแพรองคความรูเ รือ่ งการปรับปรุงบํารุงดิน
เรือ่ งการปรับปรุงบํารุงดินบนพืน้ ทีส่ งู ในแบบฉบับชาวบาน

1.1.10 การสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในศูนยเรียนรูโครงการหลวง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
รวมถึงวัสดุอปุ กรณทจี่ าํ เปนตอกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูข องศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง พัฒนาความพรอม
ของวิทยากรในการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ พัฒนาสื่อและหลักสูตรการเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูของศูนยเรียนรูในพื้นที่โครงการหลวง
ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง
40 ราย สนับสนุนการพัฒนาแปลงเรียนรูห รือโครงสราง
พื้นฐาน ในการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 13 แหง สนับสนุนการพัฒนาความพรอมของ
เจ า หน า ที่ เพื่ อ เป น วิ ท ยากรในการแลกเปลี่ ย นและ
ถายทอดองคความรู 2 ครัง้ 198 คน และจัดใหเกษตรกร
3 ครั้ง 73 คน สนับสนุนการถายทอดองคความรูและ
เผยแพร ศู น ย เรี ย นรู โ ครงการหลวง โดยการร ว มจั ด
นิทรรศการ 7 ครั้ง ผูเขาชมทั้งสิ้น 3,000 คน และจัดทํา
สือ่ การเรียนรูป า ยนิทรรศการ 7 เรือ่ ง และแผนพับ 4 เรือ่ ง

อบรมการเลี้ยงไสเดือนดิน
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การพัฒนาความรูและทักษะเพื่อเปนวิทยากร
ในการแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรู

วิเคราะหหาสารพิษตกคางในเลือดของเกษตรกร

รวมจัดนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการถายทอด
องคความรูโครงการหลวง

1.2 โครงการสงเสริมลดการใชสารเคมี

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
39 แห ง และพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง 32 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค
ลดการใชสารเคมีเกษตร เฝาระวังและแกปญหามลพิษ
จากสารเคมีเกษตรและสุขาภิบาลรวมกับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ไดแก เกษตรกรไดรบั การพัฒนา
และถายทอดความรูต ามแนวทางโครงการหลวง 1,012 คน
วิเคราะหคุณภาพดิน 11 รายการ วิเคราะหคุณภาพน้ํา
17 รายการ ในพืน้ ที่ 73 แหง 542 ตัวอยาง จัดทําฐานขอมูล
คุณภาพดินและน้ําในพื้นที่โครงการหลวงเพื่อการนําไป
ใชประโยชน 1 ครั้ง รวมกับศูนยอารักขาพืช มูลนิธิ
โครงการหลวงจัดกิจกรรมรวบรวมและทําลายภาชนะ
บรรจุสารเคมีทใี่ ชแลวอยางถูกวิธี สนับสนุนกิจกรรมเพือ่
เฝาระวังและลดการปนเปอนมลพิษสูสิ่งแวดลอมโดย
กระบวนการมีสว นรวมของชุมชน และจัดทําสือ่ การเรียนรู
ดานอารักขาพืช เรือ่ งคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชมูลนิธิโครงการหลวง

รณรงคการจัดการขยะ

1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
39 แหง และพืน้ ทีข่ องสถาบัน ไดแก พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 32 แหง และพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่ อ แก ไขป ญ หาการปลู ก ฝ น
อยางยั่งยืน 11 แหง ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
เกษตรกรได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต าม
แนวทางโครงการหลวง 7,642 คน การขอรับรองแหลงผลิต
และระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยพื้ น ที่ ศู น ย พั ฒ นา
โครงการหลวงไดรับการรับรอง GAP แบงเปน พืชผัก
110 ชนิด (6,350 คน) ไมผล 11 ชนิด (711 คน) กาแฟ
1 ชนิด (412 คน) พืชไร 7 ชนิด (532 คน) ขาว 2 ชนิด
(187 คน) และพื้นที่ของสถาบันไดรับการรับรอง GAP
แบงเปน พืชผัก 25 ชนิด (210 คน) ไมผล 12 ชนิด (155 คน)
กาแฟ 1 ชนิด (83 คน) พืชไร 1 ชนิด (16 คน) และชา
1 ชนิด (30 คน) และไดดําเนินการประสานงานเพื่อขอ
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การรับรองโรงคัดบรรจุสนิ คาเกษตรตามมาตรฐาน GMP/
HACCP จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 แหง และ
มาตรฐาน GMP/HACCP ของ Codex จํานวน 9 แหง

สวนทองถิ่นและหนวยงานตางๆ โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชนใหความสําคัญกับการแกปญหา
เกีย่ วกับการจัดการน้าํ การตอตานยาเสพติด การพัฒนา
เยาวชน การอนุรักษประเพณี การจัดการดูแลรักษาปา
รวมไปจนถึงการจัดการขยะในชุมชน นอกจากนีห้ มูบ า น
ั นาโครงการหลวง 8 ชุมชนไดรบั การพัฒนา
ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และหมูบานในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอยางนอย 5 ชุมชน สามารถ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการตรวจประเมินภายใน

พิธีมอบรางวัลโครงการหมูบานนาอยู
(สิ่งแวดลอมดีปลอดมลภาวะ)
โดยหมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ตรวจรับรองแหลงมาตรฐาน GAP

1.4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
บนพื้นที่สูง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
38 แหง และพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
3 แหง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนและสงเสริมการ
จัดทําและบริหารจัดการแผนชุมชนของชุมชนในพื้นที่
ศูนยโครงการหลวง และพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นา
โครงการหลวงใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
ดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ไดแก เกษตรกรไดรบั การพัฒนาและ
ถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 7,996 คน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเวทีชุมชนเพื่อ
ทบทวนแผนชุมชน 66 ครั้ง ผูเขารวม 2,762 คน และ
แผนชุมชนของชุมชนในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง
อยางนอย 25 ศูนย ไดรบั การยอมรับจากองคกรปกครอง

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
25 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
20 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน สรางเสริมใหเยาวชนบนพื้นที่สูงมีการเรียนรู
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตามแนวทางโครงการหลวง มีความรัก
และตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของอาชี พ เกษตรกรรม
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กลุม เปาหมายแบงเปนเยาวชนในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
อายุตั้งแต 15-25 ป แบงเปนกลุมเยาวชน 32 กลุม
สมาชิก 1,413 คน กลุมยุวเกษตรกร 38 กลุม สมาชิก
570 คน ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกร
ได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต ามแนวทาง
โครงการหลวง 2,407 คน จัดตั้งศูนยการเรียนรูการ
ดําเนินงานกลุมเยาวชน 3 แหง มีเยาวชนเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง
(เกษตรกรใหม) 70 คน และเยาวชนผูผานการฝกงาน
เกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุน (JAEC) ประจําป
2 คน จัดกิจกรรมการฝกงานและเรียนรูง านโครงการหลวง
โดยเยาวชนไดรับการถายทอดองคความรู 461 คน
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเยาวชนในดานทักษะ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 2,205 คน จัดคาย
พัฒนาทักษะและเรียนรูง านโครงการหลวงใหแกเยาวชน
721 คน และจั ด ศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ โ ครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงรวมกับ
อุทยานหลวงราชพฤกษใหแกเยาวชน 1,126 คน

1.6 โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของ
ชนเผาบนพื้นที่สูง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
26 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
15 แหง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษและ
ฟนฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณคาของชนเผาบนพื้นที่สูง
ถ า ยทอดองค ค วามรู ด า นงานหั ต ถกรรมบนพื้ น ที่ สู ง
รวมไปถึงการสรางมูลคาเพิม่ ของสินคาหัตถกรรม ผลการ
ดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ไดแก เกษตรกรไดรบั การพัฒนาและ
ถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 706 คน
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานงานหัตถกรรมทีส่ าํ คัญ 5 ผลิตภัณฑ
ไดรบั การถายทอดความรูไ ปสูเ กษตรกร 100 คน มีลวดลาย
และภูมิปญญาดั้งเดิมของงานหัตถกรรมชนเผาที่ใกล
สูญหายไดรับการเก็บรวบรวม 1 ชนเผา ไดแก การทํา
ผาปะลวดลายดั้งเดิมผาปะขดมงของชนเผามง และมี
จํ า นวนเกษตรกรที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอด
องคความรูดานงานหัตถกรรมไมนอยกวา 615 คน
มีศนู ยเรียนรูด า นงานหัตถกรรมทีส่ ามารถถายทอดความรู
ดานงานหัตถกรรม จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยฯ แมสาใหม
ศูนยฯ หวยลึก และศูนยฯ แมปูนหลวง โดยมีผูเขามา
เรียนรูและศึกษาดูงาน 2,132 คน และมีรายไดจากศูนย
เรียนรูเปนเงิน 459,074 บาท นอกจากนี้ยังไดรวบรวม
ขอมูลดานงานหัตถกรรมเพือ่ นํามาจัดทําเปนฐานขอมูล
ดานงานหัตถกรรมตอไป

กิจกรรมการเรียนรูงานโครงการหลวง และ
ฝกปฏิบัติงานดานการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง

ผลงานหัตถกรรมทองถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการกลุมเยาวชน
ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง
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ชุมชนไดรับรองมาตรฐานดานการทองเที่ยว 13 แหง
รวมไปถึ ง การส ง เสริ ม ด า นการประชาสั ม พั น ธ แ ละ
การตลาด โดยการจัดนิทรรศการ 16 ครัง้ ผลิตสือ่ วีดทิ ศั น
5 เรือ่ ง และแผนพับประชาสัมพันธ 9 เรือ่ ง มีนกั ทองเทีย่ ว
เขามาทองเทีย่ วในชุมชนทัง้ หมด 736,918 คน กลุม ดาน
การทองเทีย่ ว 19 กลุม สามารถสรางรายไดแกเกษตรกร
รวม 12,825,892 บาท
อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม

1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ดานการทองเที่ยว

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
39 แหง และพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
7 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน
ในชุมชนใหมที กั ษะดานการบริหารจัดการการทองเทีย่ ว
โดยชุมชนมีสวนรวม ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
เกษตรกรได รั บ การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ต าม
แนวทางโครงการหลวง 3,572 คน จัดทําแผนการพัฒนา
การทองเที่ยวของแตละพื้นที่รวมทั้งหมด 38 แหง สราง
เครือขายกลุม ทองเทีย่ วในพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง 2 เครือขาย
ไดแก โซนเหนือ 12 ชุมชน และโซนใต 11 ชุมชน
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐาน
ดานการทองเที่ยว โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ใหแกเกษตรกร 3,167 คน มีแหลงทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม 20 แหง มีวัฒนธรรมประเพณี
ที่สําคัญของชุมชนไดรับการสืบสานจํานวน 16 ชุมชน

จัดทำสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง

ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทแหลงทองเที่ยวชุมชน
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2. แผนงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
แผนงานประกอบดวยโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง จํานวน 32 แหง และโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
จํานวน 11 แหง มุงเนนการสงเสริมใหชุมชนสามารถ
เชื่ อ มโยงกั บ องค ค วามรู โ ครงการหลวงและงานวิ จั ย
สามารถนําองคความรูไ ปใชพฒ
ั นาชุมชนไดอยางสอดคลอง
กับภูมสิ งั คมของชุมชน สงเสริมชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
ดานการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน สรางผูน าํ ชุมชนและ
ผูนําเกษตรกร พัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน พัฒนาระบบโลจิสติกส การสือ่ สาร และการตลาด
รวมไปถึงอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
ดําเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564)
ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 21
มิ ถุ น ายน 2559 โดยมี ก รอบงบประมาณของแผน
รวมทั้งสิ้น 3,090,240,979 บาท และเมื่อวันที่ 26
กันยายน 2559 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ไดมมี ติใหเพิม่ พืน้ ทีด่ าํ เนินงาน
2 พืน้ ที่ ไดแก โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
พบพระ ตําบลคีรรี าษฎร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก และ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงผาผึง้ -ศรีครี รี กั ษ
ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจา จังหวัดตาก ดังนั้นใน
ปงบประมาณ 2560 สถาบันดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้ นที่สู งแบบโครงการหลวงทั้งหมด 32 แห ง
ครอบคลุม 336 หมูบาน ใน 25 อําเภอ 8 จังหวัด ไดแก
เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี
กําแพงเพชร และเพชรบูรณ

ผลงานเดน
มิติดานรายได

มิติดานสังคม

มิติดานสิ่งแวดลอม

• สงเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งภาค
• จัดทําแผนชุมชนทั้งหมด • จัดทําฐานขอมูลแผนการใชที่ดิน
การเกษตรกรรมและนอกภาคการเกษตร
121 ชุมชน และดําเนิน
รายแปลง และวางแผนการบริหาร
ใหกับเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรมีรายได
กิจกรรมตามแผนชุมชน
จัดการพื้นที่ตามแผนการใช
รวม 193,044,425 บาท
1,185 กิจกรรม
ประโยชนที่ดิน โดยการมีสวนรวม
• ถายทอดองคความรูตามแนวทาง
• สงเสริมสถาบันเกษตรกร
ของชุมชนทั้งหมด 22 ชุมชน
โครงการหลวงแกเกษตรกร 53,429 คน
77 กลุม สมาชิกรวม
• สงเสริมโครงการปลูกปาชาวบาน
• สงเสริมการเลี้ยงสัตวและประมง
2,187 คน มีทุน
ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จ
แกเกษตรกร 50 กลุม สมาชิกรวม 389 คน
ดําเนินงานของกลุม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
• สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 57 กลุม
ทั้งสิ้น 17,822,497 บาท
บรมราชกุมารี 83,140 ตน
สมาชิกรวม 790 คน
• สนับสนุนธุรกิจและ
• พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลง
• เชื่อมโยงตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ
กิจกรรมของกลุม
กระจายน้ํา สําหรับกิจกรรม
โดยนําผลิตภัณฑของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
เกษตรกร เพื่อใหกลุมเกิด
การเกษตรและใชในการอุปโภค
วางจําหนายยังรานคาอุทยาน และตลาด
ความเขมแข็งสามารถ
บริโภคจํานวน 33 แหง
นัดชาวดอย (Farmer market’s)
บริหารจัดการกลุมของ • อนุรักษดินและน้ําโดยการปลูก
ตนเองได 7 กลุม 218 คน
หญาแฝก 2,850,700 กลา
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2.1.1 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู
ดํ า เนิ น งานส ง เสริ ม การพั ฒ นาอาชี พ ทั้ ง ภาค
การเกษตรกรรมและนอกภาคการเกษตรกรรมใหกับ
เกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง สงผลใหเกษตรกรมีรายไดรวมทัง้ สิน้ 193,044,425
บาท แบงเปนรายไดจากการสงเสริมทีจ่ าํ หนายในตลาด
ชุมชน ตลาดทองถิ่น ตลาดขอตกลง และตลาดโครงการ
หลวง 179,186,745 บาท และรายไดทมี่ าจากการบริโภค
13,857,680 บาท
1) การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรกรรม
สงเสริมการปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล กาแฟ Food
bank ไมดอก โดยสงเสริมเกษตรกร 5,004 คน พื้นที่
13,806 ไร ควบคูไ ปกับการสนับสนุนใหเกษตรกรพัฒนา
คุณภาพผลผลิตใหมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง
ใหแกเกษตรกร 53,429 คน สงเสริมการเลี้ยงสัตวและ

ประมง แกเกษตรกร 50 กลุม 390 ฟารม 9 บอ สมาชิก
รวม 389 คน

สงเสริมการปลูกองุน

การผลิตกลาผัก

เมล็ดกาแฟ

สงเสริมการเลี้ยงหมู

สงเสริมการปลูกไมดอก

ถั่วแดงหลวง

ตารางแสดงการสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรกรรม
ประเภท

ปริมาณผลผลิต

มูลคา (บาท)

1. พืชผัก

3,753,320

87,814,922

2. พืชไร

7,098,070

78,785,476

3. ไมผล

2,491,613

69,802,672

4. กาแฟ

747,941

30,521,184

5. Food bank

448,832

5,825,463

6. ปศุสัตว/ประมง

99,247

9,650,581

7. ไมดอก

11,150

2,419,083

14,650,173

284,819,381

รวม
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2) การสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรกรรม
สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ไดแก การ
ทองเที่ยว หัตถกรรม โฮมสเตยและการแปรรูปผลผลิต
จํานวน 57 กลุม สมาชิกรวม 790 คน
ตารางแสดงการสงเสริมอาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรม
กลุม

ปริมาณผลผลิต

มูลคา (บาท)

1. ทองเที่ยว

2,290

15,719,210

2. หัตถกรรม

7,733

2,211,091

-

1,476,589

83,720

5,111,034

93,743

24,517,924

3. แปรรูปผลผลิต
4. อื่นๆ
รวม

2.1.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาดานการตลาด
1) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําและขับเคลื่อน
แผนชุมชนไปสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวง ชุมชนทีม่ กี ารจัดทําแผนชุมชนทัง้ หมด
121 ชุมชน มีกิจกรรมตามแผนชุมชน จํานวน 2,556
กิจกรรม โดยดําเนินการแลว 1,185 กิจกรรม แบงเปน
(1) กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) 689 กิ จ กรรม
(2) กิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงาน 406 กิ จ กรรม และ
(3) กิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการเอง 90 กิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร

จัดทำแผนชุมชน

สงเสริมงานหัตถกรรม

กิจกรรมเครือขายสังคมสีเขียว

125

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2) การสงเสริมสหกรณและกลุม
สงเสริมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
กลุมในชุมชนไปสูสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
โดยการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมของกลุม
เกษตรกร เพื่ อ ให ก ลุ ม เกษตรกรเกิ ด ความเข ม แข็ ง

สามารถบริหารจัดการกลุมของตนเองได ผลจากการ
สงเสริมคือ มีสถาบันเกษตรกรทั้งหมด 77 กลุม สมาชิก
รวม 2,187 คน มีทนุ ดําเนินงานของกลุม ทัง้ สิน้ 17,822,497
บาท แบงเปน 4 ประเภท

ตารางแสดงจำนวนสหกรณและกลุมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ประเภท

จำนวนกลุม

จำนวนสมาชิก (ราย)

เงินทุนดำเนินงาน (บาท)

1. กลุมสหกรณ

8

503

10,968,012

2. กลุมเตรียมสหกรณ

9

422

2,362,154

3. กลุมวิสาหกิจชุมชน

24

584

2,206,876

4. กลุมอื่นๆ

36

678

2,285,455

77

2,187

17,822,497

รวม

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตลาดในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
3.1) ดําเนินการสํารวจและประเมินความตองการ
ตลาดและจั ด หาผู รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 8 ครั้ง ผลจากการ
สงเสริมเกษตรกรมีรายไดจากจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ
คิดเปนมูลคารวม 193,044,425 บาท ทั้งนี้เปนรายได
ที่มาจากการบริโภค 13,857,680 บาท สวนที่เหลือเปน
รายไดจากการจําหนายในตลาดชุมชน ตลาดทองถิ่น
ตลาดขอตกลง และตลาดโครงการหลวง
3.2) ประชาสั มพั นธและส ง เสริมการจําหนาย
ผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรกรของเกษตรกร 7 กลุม

ดวยการออกรานจํานวน 14 ครั้ง โดยสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรรวม 312,174 บาท
3.3) เชื่ อ มโยงกั บ ตลาดมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
ประชุมวางแผนดานการตลาดรวมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง
4 ครั้ง ผูเขารวม 140 คน และประชุมรวมกับผูซื้อ 8 ครั้ง
ผูเ ขารวม 214 คน โดยมีเปาหมายการสงผลผลิตจําหนาย
ใหมูลนิธิโครงการหลวงใน 3 กลุม ไดแก ผัก ไมผล และ
กาแฟ มีผลการสงมอบ 34,929,831 บาท นอกจากนี้
ยังมีการนําผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรไปวางจําหนาย
ในรานคาศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวง 2 แหง (ศูนยฯ ตีนตก
และศูนยฯ หวยลึก) สรางรายไดรวม 103,020 บาท
3.4) เชื่ อ มโยงตลาดอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ
นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องเกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง วางจํ า หน า ย
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ยังรานคาอุทยาน คิดเปนรายได 296,060 บาท และ
จัดตลาดนัดชาวดอย (Farmer market’s) จํานวน 22 ครัง้
สรางรายไดใหเกษตรกร 510,701 บาท
3.5) สนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมของกลุม เกษตรกร
เพือ่ ใหกลุม เกิดความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการกลุม
ของตนเองได 7 กลุม 218 คน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ธุรกิจและเพิ่มศักยภาพดานการตลาดแกสหกรณและ
กลุ ม เตรี ย มสหกรณ ใ นพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
7 กลุม 175 คน พัฒนากลุม โดยใหความรูเรื่องการ
จั ด การกลุ ม บทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการและ
สมาชิก การดําเนินธุรกิจของกลุมและการจัดทําบัญชี
ตลอดจนระบบการคืนเงินแกสมาชิกโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 14 แหง ไดแก แมสลอง
หวยเปา แมสอง สบเมย ปาแป ผาแตก ปางหินฝน
แมมะลอ วาวี ขุนสถาน น้ําเคิม น้ําแขวง ถ้ําเวียงแก
และแมสามแลบ รวมไปถึงการจัดทําฐานขอมูลของ
สถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ดําเนินการไปแลว 32 พื้นที่
2.1.3 การฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และการควบคุ ม เขตการใช ที่ ดิ น โดยกระบวนการ
มีสวนรวม
1) การจั ด ทํ า ขอบเขตที่ ดิ น รายแปลง และ
การบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใชประโยชน
ที่ดิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชนที่ดิน
อยางถูกตองเหมาะสม โดยการจัดเวทีชมุ ชนสรางความ
เขาใจรวมกันระหวางหนวยงานและชุมชน เรื่อง การจัด
ระเบียบชุมชน เพือ่ การใชประโยชนทด่ี นิ อยางยัง่ ยืน 20 ครัง้
ผูมีสวนรวม 1,711 คน ทําการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล
และแผนที่ ก ารใช ที่ ดิ น รายแปลงของเกษตรกร และ
วางแผนการบริหารจัดการพืน้ ทีต่ ามแผนการใชประโยชน
ที่ดิน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมด 22 ชุมชน
2) ปาไม
ส ง เสริ ม โครงการปลู ก ป า ชาวบ า นในพระบรม
ราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จํานวน 83,140 ตน เกษตรกรเขารวมโครงการ
472 คน

3) ดิน
รวมกับโครงการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่สูง ดําเนิน
กิจกรรมตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 31 พื้นที่
จํานวน 807 ตัวอยาง ไดแก โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงลุมน้ํากก-โขง จํานวน 100 ตัวอยาง
ลุมน้ําสาละวิน จํานวน 151 ตัวอยาง ลุมน้ําปง-กลอง
จํานวน 220 ตัวอยาง และลุม น้าํ นาน จํานวน 336 ตัวอยาง
ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน พบวา
• ตัวอยางดินมากกวารอยละ 90 มีคาพีเอช
(pH) เปนกรด ตองทําการปรับปรุงโดยใชปูน
โดโลไมทและปูนขาว อัตราขัน้ ต่าํ 300 กิโลกรัม/
ไร หรือลดการใชปยุ เคมีและเนนการใชปยุ หมัก
หรือปุยพืชสด 1-2 ตัน/ไร
• ตัวอยางดินรอยละ 67 มีอินทรียวัตถุสูงสูงมาก และรอยละ 33 มีอินทรียวัตถุต่ําปานกลาง เพือ่ ใหดนิ มีความเหมาะสมตอการ
ปลูกพืชอยางตอเนือ่ ง ไดปรับดินดวยปุย หมัก
และปุยคอก ประมาณ 1-2 ตัน/ไร หรือปลูก
พืชปุยสดบํารุงดิน
• ตัวอยางดินรอยละ 73 มีคาฟอสฟอรัสต่ําปานกลาง และรอยละ 27 มีคาอยูในระดับ
สู ง -สู ง มาก ได ป รั บ สภาพดิ น โดยการใช
หินฟอสเฟตบดละเอียด สูตร 0-3-0
• ตั ว อย า งดิ น ร อ ยละ 87 มี ค า โพแทสเซี ย ม
อยูในระดับสูง-สูงมาก และรอยละ 13 อยูใน
ระดับต่ํา-ปานกลาง ไดปรับใหดินมีสภาพที่
เหมาะสมตอการปลูกพืชอยางตอเนื่องดวย
การใชปุยหมักหรือพืชปุยสด 1-2 กิโลกรัม/ไร
4) น้ํา
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงกระจายน้ํา
สําหรับกิจกรรมการเกษตรและใชในการอุปโภคบริโภค
จํานวน 33 แหง โดยเปาหมายตอไปมีแผนดําเนินงาน
พัฒนาจํานวน 26 แหง
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สรางฝายชะลอน้ำ

ตรวจวิเคราะหสารในผลผลิต

สงเสริมโครงการปลูกปาชาวบาน

ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำ

5) หญาแฝก
ส ง เสริ ม การจั ด ทํ า แปลงขยายพั น ธุ ห ญ า แฝก
สามารถผลิตกลาหญาแฝกจํานวน 1,342,400 กลา
สนับสนุนกิจกรรมการปลูกหญาแฝกเพือ่ อนุรกั ษดนิ และ
น้ํ า ในชุ ม ชน และดํ า เนิ น การปลู ก หญ า แฝกทั้ ง สิ้ น
2,850,700 กลา
6) ลดใชสารเคมีและเฝาระวังการปนเปอน
มลพิษในสิ่งแวดลอม
เฝาระวังผลกระทบของสารเคมีโดยการตรวจ
ปริมาณสารพิษในเลือดของเกษตรกร 25 พื้นที่ จํานวน
2,687 คน พบวาเกษตรกรที่มีปริมาณสารพิษในเลือด
อยูในระดับปกติ รอยละ 7.15 ระดับปลอดภัย รอยละ
23.07 ระดับเสี่ยง รอยละ 40.68 และระดับไมปลอดภัย
รอยละ 29.10

2.1.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ตอการดํารงชีพ
สนับสนุนระบบการจัดการน้ําสะอาด โดยการมี
สวนรวมของชุมชน จํานวน 4 แหง สนับสนุนพัฒนา
แหลงน้าํ ขนาดเล็กและแหลงกระจายน้าํ สําหรับกิจกรรม
การเกษตรและใชในการอุปโภคบริโภค โดยกระบวนการ
มีสว นรวมของชุมชนจํานวน 33 แหง สรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในศูนยเรียนรู จํานวน 3 แหง ไดแก
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงวาวี แมสลอง
และขุนสถาน สนับสนุนระบบไฟฟาสํานักงานพรอมติด
ตั้งในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
สบเมย จํานวน 1 แหง และสนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานในพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ที่จําเปนตอชุมชน
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2.1.5 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระหวางหนวยงานใหมปี ระสิทธิภาพ และการบริหาร
จัดการโครงการ
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อ
พัฒนาเชิงบูรณาการจากหนวยงาน จํานวน 20 หนวยงาน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 233,350,736 บาท โดยสถาบัน
ไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 11 ครั้ง ประชุมคณะทํางาน
ระดั บ อํ า เภอ 81 ครั้ ง เพื่ อ ติ ด ตามความก า วหน า
การดําเนินงานของโครงการรวมกับหนวยงานตางๆ
ในพืน้ ที่ และปรับปรุงคําสัง่ คณะทํางานใหเหมาะสมเปน
ปจจุบัน รวมทั้งดําเนินการดานศูนยเรียนรูในชุมชน
ทัง้ แปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืช การเลีย้ งสัตว ประมง

และจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวงทั้ง 33 แหง เพื่อเปนคูมือในการดําเนิน
งานรวมกับหนวยงานและชุมชน และจัดตั้งจุดบริการ
เผยแพรขอมูลแกชุมชนผานระบบสารสนเทศในพื้นที่

สาธิตการเลี้ยงสัตว

2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน ดําเนินงานภายใต แผนแมบทโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) ที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยมีกรอบงบประมาณของแผนรวมทั้งสิ้น 1,875,056,260 บาท และ
ดําเนินงานใน 10 พื้นที่ มีเปาหมายของการพัฒนาครอบคลุม 126 หยอมบาน ใน 18 ตําบล 7 อําเภอ 3 จังหวัด
ไดแก เชียงใหม ตาก และแมฮองสอน ประชากรกลุมเปาหมายรวม 26,707 ราย จํานวน 5,493 ครัวเรือน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ไดรับภารกิจดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมายภายใต
4 ยุทธศาสตร และมีสาํ นักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานและบูรณาการดานการพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด
ผลงานเดน

มิติดานรายได

มิติดานสังคม

มิติดานสิ่งแวดลอม

• สงเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งภาคการเกษตรกรรมและ
นอกภาคการเกษตรใหกับเกษตรกร สงผลใหเกษตรกร
มีรายไดรวม 115,204,209 บาท
• ถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง
แกเกษตรกร 10,164 คน
• สงเสริมอาชีพภาคการเกษตรแกเกษตรกร 4,187 ครัวเรือน
• สงเสริมการผลิตพืชเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารแก
เกษตรกร 2,492 ครัวเรือน
• ขอรับรองการผลิตพืชในระบบ GAP 6 ชนิดพืช
• ขอรับรองการผลิตพืชในระบบ Organic สําหรับกาแฟ
อราบิกา
• สรางเครือขายการตลาดนอกพื้นที่ 11 แผน

• สงเสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตรแกเกษตรกร
7 กลุม สมาชิกรวม
125 คน
• สรางเครือขายชุมชน
ดานการทองเทีย่ ว 2 กลุม
สมาชิกรวม 16 คน
• สงเสริมอาชีพแกผูผาน
การบําบัดยาเสพติด
152 คน
• สงเสริมการจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชน 17 กลุม
สมาชิกรวม 363 ราย

• จัดทํารางแผนการใช
ประโยชนที่ดิน
36 หยอมบาน
• จัดทํากฎระเบียบการ
ใชพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรกั ษ 11 หยอมบาน
• ฟนฟูแหลงตนน้ํา
ลําธาร 1,100 ไร
• สงเสริมการปลูก
พืชอาหารรวมกับ
ปาชุมชน/ปาอนุรักษ
11 พื้นที่
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2.2.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอาชีพและ
การตลาด
ถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง
และพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่นแกเกษตรกร
รวม 10,164 คน โดยเกษตรกรทีไ่ ดรบั การถายทอดความรู
สามารถนํ า กลั บ ไปใช ป ระโยชน ไ ด ค รบ ร อ ยละ 95
นอกจากนี้ไดจัดแปลงเรียนรูดานการประกอบอาชีพ
ในพืน้ ทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ ารทัง้ 11 แหง เพือ่ เปนแหลงเรียนรู
อยางตอเนื่องในพื้นที่
1) การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรกรรม
สงเสริมอาชีพภาคการเกษตรแกเกษตรกร 4,187
ครัวเรือน พื้นที่ 16,804.58 ไร สงเสริมการผลิตพืชเพื่อ
สรางความมัน่ คงทางอาหารแกเกษตรกร 2,492 ครัวเรือน
พื้นที่ 11,551.70 ไร

สงเสริมการปลูกและเพิ่มผลผลิตขาวนาดำ

สงเสริมการปลูกผัก

ตารางแสดงการสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรกรรม
ประเภท

1. ไมผล
2. ขาวไร
3. ขาวนา
4. พืชผัก/กลาผัก
5. พืชตระกูลถั่ว
6. กาแฟ
7. ขาวเหนียวก่ํา
8. พืชผักทองถิ่น
9. ปศุสัตว
รวม

ปริมาณผลผลิต

มูลคา (บาท)

1,162,533
1,973,690
1,318,499
748,031
325,748
92,852
14,242
250

37,035,887
25,590,340
16,929,953
12,181,335
5,938,757
4,280,730
563,100
180,883
371,660

5,635,846

103,072,645

2) สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร
สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรแกเกษตรกร
7 กลุม สมาชิกรวม 125 คน สงผลิตภัณฑจําหนายผาน
ฝายหัตถกรรมมูลนิธิโครงการหลวง สงเสริมกลุมอาชีพ
ดานการทองเที่ยวและสรางเครือขายชุมชนดานการ
ทองเที่ยวใน 2 พื้นที่ รวม 2 กลุม สมาชิกจํานวน 16 คน
พรอมทัง้ การแปรรูปผลิตภัณฑ (น้าํ พริกลีซอ) เพือ่ จําหนาย
ใหแกนักทองเที่ยว สรางรายไดนอกภาคการเกษตร
12,131,564 บาท

2.2.2 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม
ส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนชุ ม ชน
ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของชุ ม ชนทั้ ง ทางด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ สงเสริมการ
เพิ่มทักษะแกผูนําชุมชนดานการบริหารจัดการชุมชน
สูค วามยัง่ ยืน สนับสนุนใหมปี ราชญชมุ ชนและถายทอด
องคความรูแกเยาวชนในพื้นที่ สงเสริมการจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 17 กลุม สมาชิกรวม 363 ราย
และไดดําเนินงานรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. แกปญหา
ยาเสพติด โดยสงเสริมอาชีพแกผผู า นการบําบัดยาเสพติด
152 คน และติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ไดใหความรูและบริการตรวจวัดระดับ
สารเคมีตกคางในกระแสเลือดแกเกษตรกรรวม 1,206 คน
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานการผลิตสินคา
การเกษตรในพื้นที่ โดยการอบรมใหความรูแกเกษตรกร
481 คน ดําเนินการขอรับรองการผลิตพืชในระบบ GAP
จํานวน 6 ชนิดพืช ไดแก สม ถั่วนิ้วนางแดง เสาวรส
มะมวง กาแฟอราบิกา และมะเขือเทศ แกเกษตรกร
80 คน และขอรับรองการผลิตพืชในระบบ Organic
กาแฟอราบิกา แกเกษตรกร 167 คน รวมไปถึงสงเสริม
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การจัดทําแผนการผลิตและแผนการตลาดในระดับพืน้ ที่
และแผนการสรางเครือขายการตลาดนอกพืน้ ที่ 11 แผน

สงเสริมการใชสารชีวภัณฑในการเกษตร

สงเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกคางในกระแสเลือด

2.2.3 ยุ ท ธศาสตร ด า นการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จั ด ทํ า ร า งแผนการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น เพิ่ ม เติ ม
36 หย อ มบ า น จั ด ทํ า แผนการใช ที่ ดิ น รายแปลง
36 หยอมบาน และรางขอตกลงในการแปลงแผนสูร ะบบ
การใชที่ดินอยางเหมาะสมรวมกับหนวยปาไมในพื้นที่
สงเสริมการปลูกปาชาวบานในพื้นที่ทําการเกษตรของ
เกษตรกร สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงตนน้ําโดยกระบวนการมีสวนรวม โดยเกษตรกร
และหนวยงานในพื้นที่เขารวมกิจกรรมรวม 3,360 คน
การจัดทํากฎระเบียบการใชพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
11 หยอมบาน ฟน ฟูแหลงตนน้าํ ลําธาร 1,100 ไร การสราง
ฝายชะลอความชุม ชืน้ 110 ลูก สรางแนวกันไฟระยะทาง
110 กิโลเมตร และปลูกหญาแฝก 220,000 กลา สงเสริม
การปลูกพืชอาหารรวมกับปาชุมชน/ปาอนุรกั ษ 11 พืน้ ที่
ผูเขารวม 570 คน และพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อ
แกไขปญหายาเสพติด

2.2.4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและ
กํากับดูแลแผนแมบท
การบริ ห ารจั ด การได ดํ า เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการในระดับตางๆ จัดทําแผน
ปฏิบตั กิ ารแบบบูรณาการโครงการฯ ประจําป 2560 โดย
มีผูแทนหนวยงานเขารวม 30 หนวยงาน งบประมาณ
รวมบูรณาการ จํานวน 113,851,288 บาท ทั้งนี้ได
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทระยะที่ 2
(พ.ศ. 2557-2561) ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ
1,300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน โดย
ลงนามในสัญญาและเริม่ ดําเนินการเมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม
2560 และได จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ โ ครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน
10 พื้ น ที่ เพื่ อ เป น คู มื อ ในการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ
หนวยงานและชุมชน

ประชุมรวมกับหนวยงานบูรณาการ

131

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

3. แผนงานการสนับสนุนโครงการ
รักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน
แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน
ที่มา : โครงการรักษน้ำเพื่อพระแมของแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

โครงการรักษนาํ้ เพือ่ พระแมของแผนดิน ดําเนินงาน
ภายใต แ ผนแม บ ทโครงการรั ก ษ น้ํ า เพื่ อ พระแม ข อง
แผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ไดรับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมี
กรอบงบประมาณของแผนรวมทัง้ สิน้ 1,199,736,000 บาท
และดําเนินงานในพื้นที่ 11 แหง มีเปาหมายของการ
พัฒนาครอบคลุม 129 หยอมบาน 10 อําเภอ ของ
7 จังหวัด คือ แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม นาน
อุตรดิตถ พิษณุโลก และเลย ประชากรกลุมเปาหมาย

รวม 76,630 คน จํานวน 24,534 ครัวเรือน ดําเนินการ
พัฒนากลุมเปาหมายภายใต 3 ยุทธศาสตร โดยเนน
การสนับสนุนการดําเนินงานประสานงานการประชุม
คณะกรรมการ การบริหารงานเชิงบูรณาการ กํากับ
ติดตามงาน และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนอยู
ของชุมชนบนพื้นที่สูง เชน กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
ฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ และการจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินรายแปลง
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ผลงานเดน
มิติดานรายได

• สงเสริมการพัฒนาอาชีพ
ทั้งภาคการเกษตรกรรมและนอก
ภาคการเกษตรใหกับเกษตรกร
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดรวม
1,088,671 บาท

มิติดานสังคม

• จัดทําแปลงสาธิตการใชประโยชน
ที่ดินรวมกับหนวยงานรวม
บูรณาการในพื้นที่ขึ้นเพื่อเปน
แหลงเรียนรูใหเกษตรกร 4 แหง

มิติดานสิ่งแวดลอม

• เพิ่มพื้นที่ปาได 346 ไร
• ลดพืน้ ที่การเผาจากการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวได 146 ไร

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการปลูกปา การลดพื้นที่
การเผา การรณรงคการปลูกหญาแฝก การจัดทําขอบเขต
การใชประโยชนที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอยางเปนระบบในพื้นที่ 3 ลุมน้ํา สามารถเพิ่มพื้นที่
ปาไดประมาณ 346 ไร และสามารถลดพืน้ ทีก่ ารเผาเพือ่
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลงไดประมาณ 146 ไร

จัดทําแปลงสาธิตการใชประโยชนที่ดินรวมกับ
หนวยงานรวมบูรณาการในพืน้ ทีข่ น้ึ เพือ่ เปนแหลงเรียนรู
ใหเกษตรกร จํานวน 4 แหง ซึง่ จากผลการดําเนินงานนัน้
มีเกษตรกรใหความสนใจและนําองคความรูไปตอยอด
และสามารถขยายผลออกไปสูเ กษตรกรรายอืน่ ๆ ในพืน้ ที่
ใกลเคียงได จํานวน 42 คน พรอมทัง้ สามารถสรางรายได
จากการจําหนายผลผลิตได เปนจํานวน 1,129,698 บาท
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3.3 ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ โครงการรักษน้ําเพื่อ
พระแมของแผนดิน ไดมีการจัดประชุมการจัดทําแผน
ปฏิบตั กิ ารโครงการ เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดชแี้ จง

ถึงแผนปฏิบัติงาน ทิศทางการดําเนินงานในแตละพื้นที่
รวมถึงการบูรณาการกิจกรรมที่สอดคลองกันในแตละ
ลุม น้าํ เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกชมุ ชนอยางทีส่ ดุ พรอมทัง้
คัดเลือกกลุมบานเปาหมายที่จะเขาไปดําเนินงาน โดย
ใช ศู น ย เรี ย นรู ชุ ม ชนเป น ศู น ย ก ลางในการขั บ เคลื่ อ น
กิจกรรม

134

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

4. แผนงานถายทอดองคความรู
โครงการหลวง
เนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ
องคความรูทองถิ่นผานการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข องคุณครู ศศช. ซึง่ มีการเรียนรูท งั้ ภาคทฤษฎีและ
จากการปฏิบัติจริง คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรู สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 การพัฒนาศักยภาพเครือขายการเรียนรู
องคความรูโครงการหลวง

เน น การถ า ยทอดองค ค วามรู โ ครงการหลวง
ทีส่ อดคลองกับความตองการของชุมชน ซึง่ มีการประชุม
เพื่อวิเคราะหความตองการองคความรูโครงการหลวง
1 ครัง้ 149 คน และการสนับสนุนสือ่ องคความรูใ นรูปแบบ
โปสเตอร เอกสาร หนังสือ ใหกับคุณครูเพื่อนําไปจัด
กระบวนการเรียนรู 54 อําเภอ รวม 470 ศศช. ถายทอด
องคความรูโครงการหลวงผานกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูข องครู ศศช. 92 คน โดยมี ผูมาลงทะเบียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 2,445 คน ในรูปแบบของ
กิจกรรมโครงการที่หลากหลายครอบคลุมดานตางๆ
4 ดาน รวม 85 โครงการ
4.2 การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง

เนนการเตรียมพรอมบุคลากรที่เขารวมโครงการ
ทั้งคุณครูและแกนนําเกษตรกรทั้งการอบรมและศึกษา
ดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู 12 ครั้ ง ผู เข า ร ว ม
500 คน และจัดทําหลักสูตรการเรียนรูง านโครงการหลวง
6 หลักสูตร นอกจากนีย้ งั มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของครู รวมทั้งหมด 83 ศศช.

4.3 การบริหารจัดการ

จัดทําแผนแมบทโครงการระยะ 4 ป (2561-2564)
ซึ่ ง ผ า นกระบวนการจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณา
ขอมูลและเนื้อหาตางๆ และผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุวิจัยและพัฒนา เพื่อใชเปนกรอบและแนวทาง
การดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในรูปแบบ
หุน สวน โดยมีการประชุมทัง้ หมด จํานวน 5 ครัง้ ผูเ ขารวม
120 คน นอกจากนีย้ งั มีการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการ
ดําเนินงาน โครงการระยะที่ 4 จํานวน 1 ครัง้ มีผเู ขารวม
75 คน และการผลิตสือ่ องคความรูโ ครงการหลวงในรูปแบบ
โปสเตอรจาํ นวน 7 เรือ่ ง ไดแก 1) การปลูกเสาวรสหวาน
2) การขยายพันธุและปลูกไผ 3) การลดการใชสารเคมี
4) ปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง 5) การปลูกอโวกาโด
6) การปลูกกาแฟอราบิกา และ 7) การปลูกขาวโพด
เหลื่อมถั่วโดยไมไถพรวน
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5. แผนงานบริหารจัดการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรไปพรอมกัน
กิจกรรมสําคัญประกอบดวย
5.1 การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการ
จัดการความรู

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานพัฒนาและสราง
วัฒนธรรมการเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดแก การ
พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 10 กลุม สมาชิก 194 คน
(นับซ้ํา) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน
ในกลุ ม ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ 7 ครั้ ง 311 คน (นั บ ซ้ํ า )
จั ด กิ จ กรรมอบรมเพื่ อ พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละทั ก ษะ
ผานกระบวนการจัดการความรู 6 ครั้ง 298 คน (นับซ้ํา)
และจัดศึกษาดูงานดานการจัดการองคความรูที่ดี เพื่อ
พัฒนาแนวคิด ทักษะและองคความรูใ หมเพือ่ ประยุกตใช
ในงานพัฒนา 2 ครั้ง 40 คน
5.2 การสังเคราะหและสรางองคความรูสำหรับ
การดำเนินงานพัฒนา

จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสังเคราะหองคความรูรวมกัน
ระหวางเกษตรกรและเจาหนาที่ 4 ครั้ง 1,727 คน
ถอดบทเรี ย นองค ค วามรู ที่ สํ า คั ญ จากเจ า หน า ที่ แ ละ
เกษตรกรผูรู 75 คน 22 เรื่อง รวมจัดกิจกรรมทั้งหมด
11 ครั้ง 1,802 คน (นับซ้ํา)

5.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล สื่อองคความรู

จัดพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสนับสนุน
การทํ า งานพั ฒ นา โดยมี ก ารรวบรวมและจั ด เก็ บ
องคความรูในระบบหองสมุด 1 แหง จัดหาหนังสือ/
สือ่ องคความรูเ พือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สํ า นั ก พั ฒ นา 93 รายการ จั ด เก็ บ สื่ อ องค ค วามรู
ในรูปแบบของไฟลดิจิตอลเพื่อการนําไปใชงานไดงาย
1 ระบบ จั ด มุ ม เรี ย นรู เ พื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ในสํานักพัฒนา จํานวน 1 แหง การพัฒนาสื่อเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานและการถ า ยทอดองค ค วามรู
ที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 4 รูปแบบ 36 เรื่อง (คลิป
องคความรู 5 เรื่อง ไวนิล 8 เรื่อง แผนพับ 22 เรื่อง
หนังสือ 1 เรื่อง)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

อุทยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรู

ANNUAL
REPORT
2017
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พั ฒ นาอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ใ ห เ ป น แหล ง
เผยแพรองคความรูแ ละเปนจุดเชือ่ มโยงการแสดงผลงาน
วิ จั ย และพั ฒ นาผลงานโครงการหลวงและพื้ น ที่ สู ง
มีวัตถุประสงคการจัดตั้งตามกฎหมายของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และดานอื่นๆ ดําเนินการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวและแหลงพักผอนทางดานการเกษตรและ
วัฒนธรรม รวมทัง้ เปนศูนยการเรียนรูท างการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
วิสัยทัศน
เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจดาน
การเกษตร งานโครงการหลวง และความหลากหลายของ
พรรณไมที่มีความยั่งยืน
พันธกิจ
1) รวบรวมและเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง และโครงการ
ในพระราชดําริ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของในดานการเกษตร
และพรรณไม รวมถึ ง การพั ฒ นาองค ค วามรู ด า น
การเกษตรของอุทยานฯ
2) ดําเนินการดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
การประชาสัมพันธ เพื่อหารายไดและสรางการจดจํา
3) การพัฒนาดูแลบํารุงรักษาสวนและโครงสราง
พื้นฐานตางๆ
4) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อุทยานหลวงราชพฤกษ
ดําเนินงานตามแผนงาน 4 ดาน ประกอบดวย
1) แผนงานวิชาการและการเรียนรู
2) แผนงานการตลาดและกิจกรรม
3) แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบํารุง
รักษาสวน
4) แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ
มีจาํ นวนนักทองเทีย่ วทีเ่ ขาเยีย่ มชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 877,233 คน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รอยละ 8.32 มีผูเขามารับการเรียนรูดาน
การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 6,898 คน
เพิม่ ขึน้ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอยละ 10.70 และ
นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอการบริการของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ รอยละ 85.02
กิ จ กรรมเด น ที่ ดํ า เนิ น การในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เชน นิทรรศการ “ดิน น้ํา ปา ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” นิ ท รรศการ “หลั ก การทรงงาน
23 ประการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช” นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรนั ดร”
นิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน 7 ทศวรรษ กษัตริย
นักพัฒนา” นิทรรศการ “ธ คือ ปราชญแหงแผนดิน” เพือ่
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดช และสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม
ราชินีนาถ การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “ปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อย า ง” การบรรยายและสาธิ ต เรื่ อ ง
“รักสุขภาพ ดวยสมุนไพรไทย” กิจกรรม “คายเยาวชน
รักธรรมชาติ ครั้งที่ 2” กิจกรรม “มหัศจรรยโลกของเด็ก
(Kid’s World) ป 5” กิจกรรม “ตลาดสินคาแปรรูปจาก
เกษตรกร (Farmer’s Market)” กิจกรรม “ดอกดารารัตน
ทําจากใจ ถวายพอหลวง” กิจกรรม “ปลูกดาวเรืองถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”
งานเทศกาลชมสวน งานป ใ หม เ มื อ งดอกเอื้ อ งงาม
กิจกรรมชมสวนปทุมมา เปนตน
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แผนงานวิชาการและการเรียนรู

1. พัฒนาและดูแลแหลงเรียนรู
โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร
• พั ฒ นาศู น ย ส าธิ ต องค ค วามรู โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับเปนแหลงเรียนรู
แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร ชุมชน กลุม
เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และนักทองเที่ยวที่มีความ
สนใจเรียนรูเรื่องพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา และเตรียม
พัฒนาพื้นที่จนเปนศูนยการเรียนรูดานการเกษตรแบบ

ครบวงจร รวมถึงการจําลององคความรูท มี่ คี วามโดดเดน
กิจกรรมทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปที่สรางรายได
และอาชีพของประชาชนทีอ่ าศัยอยูบ ริเวณโดยรอบของ
แตละศูนยที่ไดนอมนําเอาหลักแนวคิดของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปรับใช
จนประสบความสําเร็จ
• พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ส วนสมุ น ไพร โดย
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น แ ละเพิ่ ม ความหลากหลายของ
พืชสมุนไพร พัฒนาปรับปรุงบอรดนิทรรศการ ปาย
องค ค วามรู พื ช สมุ น ไพร และจั ด แสดงนิ ท รรศการ
สมุนไพรแหงที่เกี่ยวของกับการรักษาโรค 30 อาการ
ในชีวิตประจําวัน พัฒนากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สมุนไพร เชน การทําสมุนไพร สาธิตการทํายาดมเขยา
ขวด ยาประคบ และกิจกรรม Walk Rally ตามหาสมุนไพร
• บริการศูนยขอมูล รวบรวมและใหบริการ
หนังสือที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ และ
พระบรมวงศานุวงศ หนังสือเกี่ยวกับการจัดสวนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ กวา 1,500 เลม โดยมี
ผูใชบริการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รวม 2,810 คน
2. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ
• จัดนิทรรศการดิน น้าํ ปา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ (GISTDA) ระหวาง
วันที่ 1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ 2560 รวบรวม
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วิถีเกษตรของพอ “จากนภา ภูผา สูมหานที” โดยจําลอง
ปาตนน้ํา ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง ฝายชะลอน้ํา
การบําบัดน้าํ เสียดวยระบบพืชบําบัด แปลงรวบรวมพันธุ
หญาแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปญหาและวิธีการ
แกไข กังหันน้ําชัยพัฒนา รวมทั้งโครงการเครือขายอาง
เก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดง
3 ดํามหัศจรรยตามแนวพระราชดําริ การเลี้ยงปลา
ในกระชัง การปลูกพืช ผัก และไมผล ธนาคารอาหาร
ชุมชน (Food Bank) สาธิตการทําหัตถกรรมจากเฮมพ
จําหนายผลิตภัณฑและผลผลิตทางการเกษตร มีผเู ขาชม
นิทรรศการจํานวนทั้งสิ้น 21,299 คน
• จัดนิทรรศการหลักการทรงงาน พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร จัดทํานิทรรศการหลักการทรงงาน 23 ประการ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึง่ เปนหลักการทีส่ ามารถนําไปใชในชีวติ
ประจําวัน
• จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทย ตราบ
นิจนิรันดร ประกอบดวย โซนที่ 1 นิทรรศการภาพแหง
ความทรงจําเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนจังหวัดเชียงใหม และการทรงงานเพื่อพสกนิกร
ในจังหวัดเชียงใหมในระหวาง พ.ศ. 2501-2544 โซนที่ 2
แสดงภาพเงา ศิลปะลายเสนซิลลูเอท ภาพเลาเรื่องราว
การทรงงาน ผ า นภาพเงาบนจอผ า เช น โครงการ
พระราชดําริฝนหลวง โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับน้ํา
อางเก็บน้ํา และเขื่อน กังหันลมผลิตไฟฟา โครงการ
พระราชดําริเกีย่ วกับปา การเลีย้ งปลานิล การศึกษาและ
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พัฒนาพันธุข า ว โซนที่ 3 ชมวีดทิ ศั นการทําดีเพือ่ พอ การ
จัดพิธถี วายความอาลัย ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ
และเพลงเทิดพระเกียรติจากศิลปนทั่วประเทศ โซนที่ 4
ภาพถายเหตุการณสาํ คัญทีแ่ สดงถึงความจงรักภักดีของ
ประชาชนทุกหมูเหลาและหนวยงานตางๆ นําเสนอ
ภาพถายเหตุการณสาํ คัญทีแ่ สดงถึงความจงรักภักดีของ
ประชาชนทุกหมูเหลาและหนวยงานตางๆ จัดถวายขึ้น
อยางสมพระเกียรติในจังหวัดภาคเหนือ เชน การจัดพิธี
ถวายความอาลัย การแปรอักษร และการทําดีเพื่อพอ
มีผูเขาชมนิทรรศการจํานวนทั้งสิ้น 15,056 คน
• จัดนิทรรศการบัวบาทยาตรา สํานักนายก
รัฐมนตรี จังหวัดเชียงใหม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมจัดนิทรรศการสัญจร
เฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ระหวางวันที่ 2-6
พฤศจิกายน 2559 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน
2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพือ่ แสดงความจงรักภักดีและ

เผยแพรพระเกียรติคณ
ุ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส
แนวพระราชดํ า ริ ตลอดจนหลั ก การทรงงานของทั้ ง
สองพระองค
• จัดนิทรรศการ “ธ คือ ปราชญแหงแผนดิน”
โดยไดรบั การสนับสนุนจากบริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด
(มหาชน) เพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เพือ่ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาทีส่ ดุ มิไดทที่ รงเปนหวงพสกนิกรชาวไทยและมุง ให
ความสํ า คั ญ ต อ การศึ ก ษาสู พ ระราชปณิ ธ านในการ
พัฒนาประชาชนของประเทศ มีผูเขาเยี่ยมชม ตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ-30 กันยายน 2560 รวม 15,572 คน
3. รวบรวมพรรณไมและจัดทำฐานขอมูล
รวบรวมพรรณไม จํานวน 13 กลุม รวมทั้งสิ้น
4,091 รายการ ไดแก กลวยไม 282 รายการ ผักผล/
ผักใบ 204 รายการ พืชไร 120 รายการ พืชหัว 170 รายการ
ไมดอก 1,117 รายการ ไมผล 206 รายการ เฟน
1 รายการ ไผ 74 รายการ พืชทะเลทราย/ไมอวบน้ํา
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1,285 รายการ สมุนไพร 47 รายการ ไมน้ํา 82 รายการ
พรรณไมตา งประเทศ 9 รายการ ไมใบประดับ 494 รายการ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูและใหบริการ
วิชาการ
เผยแพร ค วามรู ด า นการเกษตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพตามองคความรูที่อุทยานหลวง
ราชพฤกษมี เชน เกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดตกแตงภูมิทัศน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดวยความรูเ รือ่ งระบบ
นิเวศปาชายเลน ความรูเรื่องพรรณไมชนิดตางๆ เชน
กลวยไม ไมดอกไมประดับ ไมผล สมุนไพร พืชทะเล
ทราย ความรูทางชีววิทยาของแมลง ในระหวางวันที่
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 มีจาํ นวนคณะบุคคล
เข า ศึ ก ษาเรี ย นรู ใ นอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ จํ า นวน
845 คณะ รวมมีผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเรียนรู จํานวน
79,330 คน

การบรรยายและสาธิต เรื่อง ภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก การเลือกใชสมุนไพรใหถูก
กับโรค การปฏิบตั ติ วั ใหทนั โรคในยุคปจจุบนั ในแบบฉบับ
“สุขภาพดีวิถีไทย” โดยแบงกลุมฝกปฏิบัติการนวดตาม
แบบภูมิปญญาหมอเมือง การยืดดัด การย่ําขาง การ
ตอกเสน การตรวจธาตุเจาเรือน และการตรวจสุขภาพ
ดวยเครือ่ งวิเคราะหสขุ ภาพสนามแมเหล็กควอนตัม โดย
วิทยากรกลุม จากโรงเรียนพัฒนาปญญาไท (ในเครือของ
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา)
• จั ด ฝ ก อบรม หลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การเป น
วิทยากรนําและสรางสรรคกจิ กรรมอยางมืออาชีพ” เพือ่
สร า งความน า สนใจและเพิ่ ม บรรยากาศการเรี ย นรู
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ
• จัดฝกอบรมเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
จีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสารและใหบริการแกเจาหนาที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ
6. การสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
สรางเครือขายทางวิชาการ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และไดทําบันทึก
ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย นอร ท เชียงใหม กับ อุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในการประสานความ
รวมมือผลิตบัณฑิตใหไดเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงาน
และทักษะดานวิชาชีพ

5. พัฒนากระบวนการถายทอดความรู
พระราชกรณียกิจ พรรณไม และ
ความหลากหลายชีวภาพ
• จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “สมุนไพร
และการดูแลสุขภาพเบื้องตนตามแบบแพทยแผนไทย”
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แผนงานการตลาดและกิจกรรม

1. การประชาสัมพันธอท
ุ ยานหลวงราชพฤกษ
ปงบประมาณ 2560 อุทยานหลวงราชพฤกษ
ออกบูธประชาสัมพันธกิจกรรมและการใหบริการตางๆ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 30 ครั้ง เชน งาน
“Flora for King” ตามรอยเทาพอแหงแผนดิน กิจกรรม
เดิน-วิง่ เพือ่ สุขภาพสัตว “สัตวแพทย มช. มินมิ าราธอน”
ครั้งที่ 1 งานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวน
ราชการ และผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบปะ
ประชาชน งาน Lanna Mice Mart 2016 (Table Top
Sale) งานออกรานโครงการหลวงรวมกับสํานักพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ
มูลนิธิโครงการหลวง งานสงเสริมการขาย Trade Meet
งานประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ สู ค วามสํ า เร็ จ (Bank
Agenda) ประจําปบัญชี 2560 งาน Business Matching
Day – Table Top Pre TTM+ 2017 งาน “มหกรรม
พาลู ก เที่ ย วดะ ตอนพาลู ก ตะลุ ย เที่ ย วเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ” งานโครงการหลวง 48 ป เปนตน สามารถ
ประชาสัมพันธอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนที่รูจักแก
ผูที่สนใจ จํานวน 36,502 คน และหนวยงานที่รวม
กิจกรรม จํานวน 397 หนวยงาน
การประชาสัมพันธกับสื่อภายนอก ไดแก สื่อ
โทรทัศน มากกวา 20 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพมากกวา 100 ครั้ง
สถานีวิทยุมากกวา 15 สถานี เว็บไซตมากกวา 170 ครั้ง

สื่ออิเล็กทรอนิกส 2 ครั้ง ปายบิลบอรด 4 ปาย Press
Tour 3 ครั้ง สวนประชาสัมพันธ 2 สวน ออกบูธ 30 ครั้ง
หนวยงานรวมประชาสัมพันธมากกวา 10 แหง และสื่อ
เขามาทําขาวในสวนมากกวา 20 ครั้ง รวมมีสื่อมวลชน
และคณะมาเขาถายทํารายการทีอ่ ทุ ยานหลวงราชพฤกษ
กวา 1,100 คน
2. การจัดกิจกรรมนอมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
• กิจกรรมแปรอักษรเปนเลข 9 ถวายความ
อาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูบริหารและเจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวม
รอยดวงใจเปนหนึง่ จัดกิจกรรมแปรอักษรเปนเลข ๙ เพือ่
เปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่มีตอปวงชนชาวไทย ณ หอคําหลวง อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
• พิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สํานักนายกรัฐมนตรีรว มกับสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
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(องคการมหาชน) จังหวัดเชียงใหม สถาบันการศึกษาและ
ประชาชนชาวเชี ย งใหม จั ด พิ ธี จุ ด เที ย นถวายอาลั ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีตอปวงชนชาวไทย ณ หอคําหลวง อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2559 มีเขารวมกิจกรรมรวม 57,292 คน
• กิจกรรมเขียนคําปณิธานความดีและรวมรําลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) จัดกิจกรรม
ใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรวมเขียน
คํ า ปณิ ธ านความดี แ ละร ว มรํ า ลึ ก พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนือ่ งใน
โอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ครบรอบปที่ 89
ณ หอคําหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ 2560

• พิธบี าํ เพ็ญพระราชกุศลปญญาสมวาร 50 วัน
และพิธีทําบุญบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน
แหงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เมื่ อ วั น ที่ 1
ธันวาคม 2559 และวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยผูบ ริหาร
และเจาหนาทีไ่ ดรว มกันปลูกตนราชพฤกษ จํานวน 9 ตน
บริเวณบึงราชพฤกษ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และรวมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได
• พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 199 รูป เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) จัดพิธที าํ บุญตักบาตรพระสงฆ 199 รูป
และในชวงค่าํ ไดรว มกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
และประชาชนจังหวัดเชียงใหม จัดพิธบี าํ เพ็ญพระราชกุศล
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และพิธนี อ มรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 7,000 คน
• กิ จ กรรมประดิ ษ ฐ ด อกไม จั น ทน “ดอก
ดารารั ต น ทํ า จากใจ ถวายพ อ หลวง” เพื่ อ ใช ใ น
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ในจังหวัดเชียงใหมและกระจายไปสูอ าํ เภอทีอ่ ยูห า งไกล
จากตัวเมือง ทุกวันศุกร-อาทิตย โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 19
พฤษภาคม-30 กันยายน 2560 และไดทําการสงมอบ
ดอกไมจนั ทน ใหกบั จังหวัดเชียงใหม จํานวน 72,000 ดอก
• พิ ธี ม หามงคลบํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลอุ ทิ ศ
ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญ
พระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุกเย็นวันศุกร ระหวาง
วันที่ 9 มิถุนายน-30 กันยายน 2560
• กิ จ กรรมปลู ก ดอกดาวเรื อ งและดอกไม
สีเหลือง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) รวมกับจิตอาสา ชมรมคนฮักอุทยานหลวง
ราชพฤกษ สถาบันการศึกษาตางๆ ในภาคเหนือ และ
ประชาชนในจั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ด กิ จ กรรมปลู ก ดอก
ดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อยางหาทีส่ ดุ ไมได
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

3. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
• กิจกรรม “ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกู ร สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก าร
มหาชน) รวมกับจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรม “ปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ” เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรม
ในครั้งนี้ไดเริ่มปนจักรยานจากศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ และรวมปลูกตนรวงผึ้ง
จํานวน 10 ตน และดอกดาวเรือง จํานวน 5,000 ตน
ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ
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• กิจกรรม “ปลูกขาว” เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกขาว” เพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยใหทุกภาคสวน
รวมทั้งนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมและรวมเรียนรูวิธีการ
ปลูกขาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2560 และในโอกาสเดียวกันผูเขารวม
กิจกรรมยังไดรับเมล็ดพันธุขาวพระราชทานจากกรม
การขาว จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุขาวปทุมธานี 1 และ
พันธุ กข 41 จํานวนรวม 1,500 ซอง และชมนิทรรศการ
ขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม นิทรรศการผูนํา
เกษตรกรจากชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเรียนรูความสําเร็จ
ของเกษตรกรตัวอยางภายใตการดําเนินงานของสถาบัน
วิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ทีน่ าํ ไปสงเสริม
และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร และจัดพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หองสักทอง อาคาร
นิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

4. กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตาม
ฤดูกาล
• งานเทศกาลชมสวน ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม
2559-28 กุมภาพันธ 2560 ประกอบดวยกิจกรรม การ
จั ด แสดงชมความสวยงามของไม ด อกเมื อ งหนาว
นานาพรรณนับลานดอก จากมูลนิธิโครงการหลวงและ
พื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 7 ทศวรรษ กษัตริยน กั พัฒนา
ณ หอคําหลวง นิทรรศการ ดิน น้ํา ปา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ ตราบ
นิจนิรันดร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพดานการบริหาร
จัดการน้ํา โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง)
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ นิทรรศการถาวรเพือ่ สังคม
และสิ่งแวดลอม จากองคกรชั้นนําของประเทศ โดย
จัดแสดงโครงการในพระราชดําริ ในดานตางๆ มาปรับใช
เพื่อประโยชนตอสังคม กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อิ่มบุญ สุขใจ กับเสนทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความ
เปนสิริมงคล ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ มีผูเขาชม
งาน จํานวน 309,511 คน และมีรายไดจากการขายบัตร
ในช ว งเทศกาลชมสวนฤดู ห นาว ป 2558 จํ า นวน
21,175,364.65 บาท
• งานปใหมเมืองดอกเอื้องงาม (ฤดูรอน)
ระหวางวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ภายใตแนวคิด
“นั่ ง สามล อ ผ อ ดอกเอื้ อ ง จวนแอ ว ป ใ หม เ มื อ งตี้
อุทยานหลวงราชพฤกษ” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมความสวยงามของสวน
กลวยไมที่เต็มไปดวยกลวยไมสกุลเอื้อง เชน เอื้องคํา
เอือ้ งผึง้ เอือ้ งเกากิว่ เอือ้ งสายเชียงใหม เอือ้ งเมีย่ ง เอือ้ ง
มอนไข เอื้องแปรงฟน เอื้องเข็มแดง เอื้องเข็มขาว เอื้อง
เข็มแสด เอื้องเข็มมวง เอื้องปอยหลวง เอื้องปอยชมพู
เอื้องปอยขุนตาล และกลวยไมไทยชนิดตางๆ และรวม
เป น ส ว นหนึ่ ง ในการฟ น ฟู ป ระเพณี ส งกรานต ล า นนา
มีการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูปเพื่อเปนสิริมงคล
จั ด กิ จ กรรมสื บ สานฮี ต ฮอย ย อ นรอยป ใ หม เ มื อ ง
นั่งสามลอถีบแอวชมสวน แวะผอดอกเอื้อง ถายภาพ
มวนใจปใหมเมืองกับมุมถายภาพแบบลานนา สาธิตทํา
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อาหารและขนมพื้นเมือง การตัดตุง ชมการแสดงศิลป
วัฒนธรรม รวมทั้งจับจายซื้ออาหารและสินคาพื้นเมือง
ในกาดหมั้วครัวฮอม พรอมรวมลุนรับตั๋วเครื่องบินไทย
สมายล โดยมีผูเขารวมงาน จํานวน 8,409 คน มีรายได
จากการจัดกิจกรรม รวม 886,004.41 บาท
• กิจกรรมชมสวนปทุมมา (ฤดูฝน) ระหวาง
วันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2560 โดยปลูกปทุมมา
กวา 18 สายพันธุ รวมกวา 100,000 ตน เชน พันธุ
เชียงใหมพิงค ชมพูมะลิ บานไรสวีท มอญบัง สโนไวท
แดงกุหลาบ แดงลิปสติก ไขมกุ สยาม ทับทิมสยาม ปทุมรัตน
กิโมโน ขาวมะลิ แมโจไวท แดงระฆัง แดงดอยตุง ลัดดาวัลย
มรกต เชอรี่พิงค เชอรี่ปริ้นเซส ช็อกโกแลต และบัวลาย
ใหนักทองเที่ยวไดชื่นชมความงาม และเรียนรูเกี่ยวกับ
สายพันธุป ทุมมา เกีย่ วกับความเปนมา วิธกี ารเพาะปลูก
และดูแล นอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดจัด
กิจกรรม “Rainy Season” มอบสิทธิพเิ ศษใหกบั นักทองเทีย่ ว
ในการซื้อบัตรเขาชมสวนและซื้อสินคาของที่ระลึก เพื่อ
กระตุน ใหนกั ทองเทีย่ วมาเทีย่ วชมความงามดอกปทุมมา
และพรรณไมอื่นๆ ภายในสวน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 85,048 คน มีรายไดจากการจัดกิจกรรม รวม
2,544,808.16 บาท

5. กิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลสำคัญ
• งานวั น เด็ ก แห ง ชาติ ประจํ า ป 2560
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีนองๆ เขารวมเรียนรู
เดินตาม งานของพอ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
ประกอบดวยกิจกรรมที่นอมนําแนวพระราชดําริและ
คําสอนของพอมาใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต
เชน กิจกรรมทํานาโยนและนาหวาน ชมสาธิตการสีขาว
พรอมรับขาวรัชมงคล จาก บริษัท โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จํากัด เรียนรูเกี่ยวกับ ดิน น้ํา ปา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ “โครงการเครือขาย
อางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
เรี ย นรู ก ารออมเงิ น ในสวนธนาคารแห ง ประเทศไทย
พรอมรวมปลูกผักสลัด การทําเมนู “ไขพระอาทิตย” เมนู
อรอยสูตรพระราชทาน และอาหารหลากหลายเมนูโดย
ใช วั ต ถุ ดิ บ ในสวนเกษตรทฤษฎี ใ หม รวมทั้ ง กิ จ กรรม
บันทึกภาพและตกแตงการดแหงความทรงจํา โดย บริษทั
แคนนอน จํากัด ในชวงค่ํามีการแสดงโชวนกบินจาก
ชมรมนกบินจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ณ ลานราชพฤกษ
อุทยานหลวงราชพฤกษ
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• กิจกรรมตรุษจีน 2560 มีนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติเขารวมชมความสวยงามของ
สวนจีน และรวมกิจกรรมลุน ตัว๋ เครือ่ งบินจากสายการบิน
ไทยสมายล พร อ มไหว พ ระโพธิ สั ต ว ก วนอิ ม ขอพร
คุมครองปกปกรักษา รับโชคในวันปใหมจีน
• กิจกรรมวันวาเลนไทน 2560 มีกิจกรรม
ถายภาพในคอนเซ็ปต “ฮัก...กอดรักในสวนสวย” เพือ่ ให
นักทองเที่ยวรวมสนุกและโพสตภาพถายมาที่แฟนเพจ
“อุทยานหลวงราชพฤกษ” ชิงรางวัลตัว๋ เครือ่ งบินจากไทย
สมายล 10 รางวัล
6. กิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมเพื่อสังคม
• การจั ด นิ ท รรศการและกิ จ กรรมเพื่ อ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม และเห็นความสําคัญของการดํารงชีวติ
ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไดรับความรวมมือและการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาคี ประกอบดวย ธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) และการทาเรือแหงประเทศไทย
• โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูใ นอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ครั้งที่ 4 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดกระทรวง
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 2560 มีโรงเรียนเขารวมโครงการ
378 โรงเรียน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 36,299 คน
• โครงการออกกําลังกายในสวน จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย และกิจกรรม
ปนจักรยานในสวนสวย โดยไมเสียคาใชจายในการซื้อ
บั ต รบํ า รุ ง อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ใ นช ว งเย็ น ทุ ก วั น
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2560 โดย
นักทองเทีย่ วและผูส นใจ สามารถเขารวมกิจกรรม ดวยการ
ลงทะเบียน บริเวณจุดจําหนายบัตรเขาชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 4,664 คน
• โครงการชาวเชียงใหมและลําพูนเขาชม
สวนฟรี เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ สําหรับชาวจังหวัดเชียงใหม
และลําพูน ใหเขาชมสวนสวยทุกวันอาทิตย โดยไมเสีย
คาใชจาย ในการซื้อบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ
โดยนักทองเที่ยวและผูสนใจ ตองแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน พรอมลงทะเบียน บริเวณจุดจําหนายบัตรเขาชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน-30
กันยายน 2560 มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 5,800 คน
• งานมหัศจรรยโลกของเด็ก อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ใหความสําคัญกับการจัดพื้นที่ทางความคิด
สําหรับเด็กและเยาวชน เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนไดพฒ
ั นา
ตนเองอยางตอเนื่องผานการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ตางๆ ในรูปแบบการเรียนรูอยางมีความสุข ภายใต
แนวคิด “เปดโลกนอกตํารา...Let’s go learn fin fun!”
เนนการทํากิจกรรมภายในสวน ประกอบดวยกิจกรรม
Walk Rally กิจกรรมฐานตามสวนหนวยงานภาคี หรือ
สวน MOU ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทั้ง
การออกรานจากหนวยงานดานการศึกษา ดนตรี กีฬา
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ศิลปหัตถกรรม การจําหนายสินคาบริการ สินคาสําหรับ
เด็ก อาหารพรอมเครื่องดื่ม และกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน
2560 โดยมีหนวยงานเขารวมจัดงานจํานวน 11 หนวยงาน
ประกอบด ว ย ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงภาคเหนื อ
สถาบันวิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ตํารวจ
ภูธรภาค 5 สวนสัตวเชียงใหม เชียงใหม ซู อควาเรียม
เชียงใหมไนทซาฟารี ชมรมรักษนกบินอิสระลําพูน กลุม
งานสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงใหเปนศูนยการ
เรียนรู สํานักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(องคการมหาชน) บริษัทฮิดเดน วิลเลจ จํากัด เมเจอร
ซีนเี พล็กซ เชียงใหม และเซ็นทรัลคิดสคลับ มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 43,035 คน
7. การจัดหารายได
อุทยานหลวงราชพฤกษ มีรายไดสาํ คัญจาก 3 แหลง
ไดแก 1) รายไดจากการดําเนินการ 41,464,962.42 บาท
2) รายไดจากการขายสินคาและบริการ 8,823,561.43
บาท และ 3) รายไดจากการสนับสนุนจากเอกชน จํานวน
10,530,000 บาท
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แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และบำรุงรักษาสวน
อุทยานหลวงราชพฤกษ ดําเนินงานพัฒนาสวน
โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการผลัดเปลี่ยน
พรรณไมตามฤดูกาลใหมีความสวยงาม ดูแลสวนและ
พืน้ ทีใ่ หสะอาดเรียบรอย เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและความรมรืน่
เพื่อใหสวนมีความยั่งยืน ลดคาใชจายดวยการขยาย
พันธุพืชและปจจัยการผลิต และพัฒนาพื้นที่ใหมีความ
นาสนใจ เปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเทีย่ ว และ
รวบรวมพรรณไมเพือ่ เพิม่ ความหลากหลาย ใหเปนแหลง
เรี ย นรู ด า นความหลากหลายของพรรณพื ช สรุ ป ผล
การดําเนินงาน ดังนี้
1. งานปรับปรุงภูมิทัศนและจัดแสดง
พรรณไม
โดยใชพรรณไมที่แตกตางกันในแตละฤดูเปนจุด
ดึงดูดในการจัดแสดง ชวงเทศกาลชมสวนฤดูหนาว ตัง้ แต
1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ 2560 รวมระยะเวลา
90 วัน ในการจัดงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ (Royal
Park Rajapruek)” เน น จั ด แสดงไม ด อกเมื อ งหนาว
นานาพรรณจากโครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง เช น ดอกทิ ว ลิ ป ลิ ล ลี่ เจอราเนี ย ม
ลิ้นมังกร พิทูเนีย บีโกเนีย ไซคลาแมน เบญจมาศ
เจอบีรา ซัลเวียฟาลิเนเซีย กุหลาบ และกลวยไมนานาพันธุ
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ใชพรรณไมทง้ั สิน้ 377,269 ตน

เทศกาลชมสวนฤดูรอ น (ปใ หมเมือง ดอกเอือ้ งงาม) เนน
กลวยไมพรรณพืน้ เมืองและกลวยไมสายพันธุอ นื่ ๆ กวา
25,905 ตน และเทศกาลชมสวนฤดูฝน เนนการจัดแสดง
ปทุมมาเปนจุดเดน ใชปทุมมาและพรรณไมอื่นๆ กวา
165,847 ตน โดยการจัดสวนทั้ง 3 ฤดูกาล จะเนนความ
สวยงามบริเวณสวนแนวแกนกลาง สวนกลวยไม เรือน
ไมดอก รอบหอคําหลวง สวนนานาชาติ สวนองคกรฯ
และเรือนรมไม เปนตน นอกจากการจัดแสดงพรรณไม
ตามฤดูกาลแลว บนพื้นที่กวา 470 ไร ยังตองมีการดูแล
บํารุงรักษาสวน ตัดแตง ตัดหญา ดูแลความสะอาด
เรียบรอย และผลัดเปลี่ยนพรรณไมใหมีความสมบูรณ
สวยงามตลอดทั้ ง ป อาทิ บริ เวณสวนองค ก รเฉลิ ม
พระเกียรติฯ สวนนานาชาติ
2. งานพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งดึงดูดใหม
• ปรับเปลี่ยนพรรณไมและการจัดภูมิทัศน
บริเวณเรือนไมดอก ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 288 ตารางเมตร
เพื่อจัดแสดงไมเมืองหนาวใหนักทองเที่ยวไดชมตลอด
ทั้ ง ป ไม ที่ จั ด แสดงในเรื อ นไม ด อกส ว นใหญ เ ป น ไม
เมืองหนาวที่สามารถเจริญเติบโตและออกดอกไดอยาง
สวยงามตลอดเวลา ทําใหลดคาใชจา ยในการผลัดเปลีย่ น
ไมดอก อีกทั้งยังเปนจุดดึงดูดใหมสําหรับนักทองเที่ยว
ใหเขาไปชม
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• ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนกลวยไม ใหมี
ขนาดใหญขึ้น เพื่อเปนแหลงรวบรวมกลวยไมอิงอาศัย
เพิ่มจุดถายรูป และใหนักทองเที่ยวไดเดินชมความงาม
ของพรรณไมไดอยางเพลิดเพลิน
• ปรับปรุงภูมทิ ศั นสวนนานาชาติ ไดแก สวน
เนเธอรแลนด สวนอินโดนีเซีย สวนเกาหลี สวนเบลเยียม
สวนตุรกี สวนกัมพูชา สวนอินเดีย สวนเคนยา และสวนจีน
ใหมีความสวยงามเปนจุดดึงดูดใหม ใหนักทองเที่ยว
ไดเยี่ยมชมและถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึก
3. งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต
• การเพาะขยายพรรณไม เ พื่ อ ตกแต ง
ภูมทิ ศั น ผลิตพรรณไมดอกไมประดับ (ไมลม ลุก) เพือ่
ใชปรับเปลี่ยนและตกแตงภูมิทัศนภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ โดยแบงเปน ไมดอก ไมประดับที่ไดจากการ
เพาะเมล็ด จํานวน 485,171 ตน ไมปกชํา จํานวน
100,564 ตน เพาะหัว 100,000 ตน และอนุบาล 86,067
ตน คิดเปนมูลคารวม 9,261,624 บาท
• ผลิตปุย อินทรีย จํานวน 80 ตัน คิดเปนมูลคา
403,175 บาท และสามารถลดงบประมาณในการจัดการ
ขยะได รวม 122,600 บาท
4. การสรางรายไดใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ในการจัดแสดงพรรณไมในชวงเทศกาลชมสวน
แตละฤดู อุทยานหลวงราชพฤกษมีสวนสรางรายได
ใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยการสั่งซื้อพรรณไมกับ
ทางมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 153,169 ตน รวมเปน
เงิน 5,239,450 บาท และสั่งซื้อพรรณไมกับโครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง จํานวน 161,400 ตน

รวมเปนเงิน 2,085,000 บาท รวมสั่งซื้อพรรณไมจาก
ทั้งสองแหลง เปนเงิน 7,324,450 บาท
5. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพืน
้ ฐาน
อุทยานหลวงราชพฤกษไดพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ ให บ ริ ก ารทั้ ง ในส ว นของ
นักทองเทีย่ วและการเชาพืน้ ที่ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และการใหบริการที่ดีแกนักทองเที่ยวมาเปนอันดับแรก
โดยงานที่ดําเนินการแลวเสร็จประกอบดวย
• งานซอมแซมหอคําหลวง เพื่อใหมีความ
ปลอดภัย มีความพรอมใชงานและคงความเปนหอคําหลวง
อยูในความทรงจําของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสามารถ
รองรับกิจกรรมตางๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ
• งานรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและพัฒนาพื้นที่
ระยะ 2 เพือ่ ใหอาคารและพืน้ ทีม่ คี วามปลอดภัย มีความ
พรอมสําหรับรองรับการใหบริการนักทองเที่ยวที่เขามา
เยี่ยมชม และเพิ่มพื้นที่ในการใชประโยชน
• งานปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบกระจายเสี ย ง
ตามสายบริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่การกระจายเสียงใหครอบคลุม
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
• งานปรับปรุงอาคารฝกอบรม เพือ่ ใหมคี วาม
พร อ มสํ า หรั บ รองรั บ การจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ภายใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ
• งานปรั บ ปรุ ง อาคารนิ ท รรศการภายใน
สวนยาง อุทยานหลวงราชพฤกษ เพือ่ ปรับปรุงอาคาร
นิ ท รรศการภายในสวนยางให เ ป น แหล ง เรี ย นรู แ ละ
เผยแพรงานโครงการหลวง และโครงการในพระราชดําริ
พรอมทั้งรองรับสําหรับการเปนสถานที่ฝกอบรมดาน
องคความรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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• งานปรับปรุงระบบบําบัดน้าํ เสีย เพือ่ ปรับปรุง
ระบบบําบัดน้าํ เสีย ลดกลิน่ รบกวน พรอมสําหรับรองรับ
นักทองเทีย่ วทีเ่ ขามาใชบริการตางๆ ภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ
• งานปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2
เพื่อรองรับการใหบริการดานการจัดประชุม จัดสัมมนา
งานเลี้ยง และกิจกรรมตางๆ ไดหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดจากการ
ใหบริการเชาพื้นที่อีกดวย
• งานปรั บ ปรุ ง ห อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคาร
นิทรรศการ 1 เพือ่ ใหสามารถรองรับผูเ ขารวมประชุมได
มากขึ้น และมีมาตรฐานสําหรับการจัดประชุมตางๆ
• งานเพิ่มความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกงานจราจร ไดจัดทําพื้นกันลื่นสําหรับชองทาง
จักรยาน ตามจุดเสี่ยงตางๆ รวมถึงการตีเสนจราจร
จุดจอดรถ จุดหามรถ ติดตั้งเสาจราจร กรวยจราจรเพื่อ
ใหมีเสนทาง และจุดจอดรถที่เหมาะสม เพื่อลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ และอํานวยความสะดวกแกผูมาใช
บริการ

เพื่อขยายผลในวงกวาง อีกทั้งเปนการสนับสนุนการ
พัฒนาและปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในอุทยานหลวงราชพฤกษ
ใหเปนศูนยเรียนรู โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ชั้นนําระดับประเทศรวมจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเกษตรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
การอนุรักษพลังงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
อนุรักษรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการตามพระราชดําริ
หรือโครงการสวนพระองค และนิทรรศการที่จัดแสดง
มี รู ป แบบที่ น า สนใจและผู เข า ชมสามารถศึ ก ษาและ
เรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเองที่ เ ป ด ให บ ริ ก ารแก นั ก ท อ งเที่ ย ว
ที่สนใจเขาชมไดตลอดทั้งป
ปจจุบนั ไดมอี งคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมเปน
หนวยงานภาคีในขอตกลงวาดวยการจัดนิทรรศการถาวร
เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก
การทาเรือแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตร เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี แตละ
องคกรไดเผยแพรความรูภายในสวนองคกร ดังนี้

6. สวนองคกรชั้นนำ

สวนการทาเรือแหงประเทศไทย

อุทยานหลวงราชพฤกษ จัดพืน้ ทีส่ าํ หรับใหองคกร
หรือหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนไดรว มเปนสวนหนึง่
ในการจัดนิทรรศการแบบถาวรเพือ่ เทิดพระเกียรติฯ และ
เผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศทกุ พระองค
ในพืน้ ทีส่ วนองคกรเทิดพระเกียรติฯ ภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนพื้นที่ใหเปนพื้นที่
ที่ ร วบรวมองค ค วามรู และเป น พื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ
องค ก รที่ ร ว มสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานอุ ท ยานหลวง
ราชพฤกษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานหรือ
องคกรไดประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจเพื่อสังคม
และสิง่ แวดลอม ซึง่ จะเปนการสงเสริมภาพลักษณองคกร
ตอสาธารณะและเพือ่ ใหนกั เรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ไดศึกษาเรียนรูองคความรูดานตางๆ ที่องคกรได
นํามาเผยแพรและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

จั ด แสดงการจํ า ลองระบบนิ เ วศป า ชายเลน
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่ประกอบไปดวยพันธุพืช
พันธุสัตวหลายชนิดดํารงชีวิตรวมกันในสภาพแวดลอม
ที่เปนดินเลน น้ํากรอย และมีน้ําทะเลทวมถึงอยาง
สม่ําเสมอ พบตามพื้นที่ชายฝงทะเล บริเวณปากแมน้ํา
อาว ทะเลสาบ ลําคลอง และเกาะที่มีน้ําทะเลทวมถึง
ปาชายเลน ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง ชวยรักษา
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ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและใกลเคียง เปน
พื้นที่สําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ (ตะแกรงธรรมชาติ)
มีประโยชนเปนแหลงอาหารทีส่ าํ คัญของสัตวนา้ํ ปกปอง
แนวปะการั ง และยั ง ช ว ยปกป อ งและทรั พ ย สิ น ของ
ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝงจากภัยธรรมชาติดวย
สวนธนาคารแหงประเทศไทย

จัดนิทรรศการความรูทางการเงินโดยแบงพื้นที่
จัดแสดงเปน 6 โซน ไดแก สวนนิทรรศการความรูท างการ
เงินกับธนาคารแหงประเทศไทย นิทรรศการปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การน อ มนํ า แนวพระราชดํ า รั ส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 เรือ่ งการออม
นิทรรศการการออม เรียนรูวิธีการบริหารเงินสวนบุคคล
วิธีการออม เคล็ดลับการออม เสนทางการออม เรียนรู
การจดบันทึกรายรับ-รายจายสวนบุคคล นิทรรศการ
ธนาคารแหงประเทศไทย รูจักบทบาทและหนาที่ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย การคุม ครองผูบ ริการทางการเงิน
และจุดรวมพลสําหรับใชเปนพื้นที่กิจกรรมกลางแจง

กรุ ง ไทยหั ว ใจสี เขี ย วส ง เสริ ม พนั ก งานและครอบครั ว
รวมกิจกรรมปลูกปา ฟนฟูปาชายเลน ดานสิ่งแวดลอม
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ธนาคารไดคํานึงถึง
สังคมและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง โดยวางแผน
สรางกระบวนการเพื่อมีสวนรวมสรางจิตสํานึกใหกับ
พนักงานทุกระดับ มีการปรับปรุงอาคารสํานักงานให
สอดคลองกับแนวทางการประหยัดพลังงาน สงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทน มีผลิตภัณฑดานสินเชื่อที่สนับสนุน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร

จัดแสดงบานสวนพอเพียง เสนอความเปนอยู
ของเกษตรกรที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น โดยได รั บ การ
สนั บ สนุ น จากธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตรทีม่ งุ มัน่ กับภารกิจพัฒนาชนบทภายใตปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ใหเกษตรกรมีฐานะและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น พรอมสงเสริมการทําฝายชะลอน้ําตาม
แนวพระราชดําริ ซึง่ ในพืน้ ทีส่ วนองคกรไดจาํ ลองการทํา
สวนธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยไดนอ มนําแนวพระราชดําริมาใช
ในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยจัดแบงแนวทางการดําเนินงานเปน
3 หมวด ไดแก ดานการศึกษา มุง สราง “ทุนปญญา” ผาน
การดําเนินงานตามโครงการตางๆ เชน โครงการกรุงไทย
สานฝน โรงเรียนดีใกลบาน โครงการกรุงไทย ยุววาณิช
โครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว ดานสังคม สนับสนุนทุน
ที่ชวยพัฒนาสังคมและจัดชมรมกรุงไทยอาสา โครงการ
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ฝายกัน้ น้าํ 3 รูปแบบ ไดแก ฝายตนน้าํ ลําธารแบบทองถิน่
เบื้องตน (แบบผสมผสาน) ฝายตนน้ําลําธารแบบเรียง
ดวยหิน คอนขางถาวร (แบบกึ่งถาวร) และฝายตนน้ํา
ลําธาร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบถาวร)
สวนเครือเจริญโภคภัณฑ

นําเสนอนิทรรศการ “ตามรอยใตพระยุคลบาท”
และโครงการสนองแนวพระราชดํ า ริ ข องเครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑโครงการศึกษา และไดทดลองการทําฟารมเลีย้ ง
กุง กุลาดําทีเ่ ปนมิตรตอนาขาวอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ 7 อาชีพ
7 รายได จังหวัดบุรรี มั ย โครงการสงเสริมอาชีพในโครงการ
หมูบานสหกรณตามพระราชดําริ เปนตน

สวนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นําเสนอสวนเรียนรูเ กีย่ วกับโครงการในพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 เชน การใช
พลังงานทดแทนโครงการการพัฒนาและรณรงคการใช
หญ า แฝกอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ แ ละจั ด แสดง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เชนการปลูกปาถาวรเทิดพระเกียรติ
สวนมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี จัดแสดงนิทรรศการ
“ธ คือปราชญแหงแผนดิน”

เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ 2560 นายอั ศ วิ น
เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดใหญ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พรอมดวย
ดร.อําพน กิตติอาํ พน ประธานกรรมการสถาบันวิจยั และ
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน) ร ว มเป ด อาคาร
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ เพือ่ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาที่สุดมิได ที่ทรงเปนหวงพสกนิกรชาวไทย และ
มุง ใหความสําคัญตอการศึกษาสูพ ระราชปณิธานในการ
พัฒนาประชาชนของประเทศ โดยอาคารนิทรรศการ
ธ คือปราชญแหงแผนดิน เปนเจตนารมณสําคัญของ
มูลนิธิ บีเจซี บิก๊ ซี ทีม่ งุ สรางสังคมพลังปญญาโดย จัดแสดง
อยูในบริเวณอาคารเรือนกลวยไม ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษทางเขาประดับดวย “กังหันกลวยไม” ซึง่ กลวยไม
เปรียบเปนสัญลักษณแหงความเปนครู เพราะตองใช
ระยะเวลาในการดูแลเอาใจใสจงึ จะผลิดอกสวยงามใหได
ชื่นชม และกังหันเปรียบไดดังการศึกษา เปนฟนเฟอง
ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศที่ จ ะหมุ น ต อ ไป ตาม
พระราชปณิธานอยางไมมวี นั จบ ภายในอาคารจัดแสดง
เนื้อหา 5 พื้นที่ ไดแก พื้นที่ที่ 1 “ความรู คือ รากฐาน”
พื้นที่ที่ 2 “ปลูกตนไมแหงปญญา” พื้นที่ที่ 3 “ผลิดอกผล
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ความยั่งยืน” พื้นที่ที่ 4 “พระบารมีเพื่อปวงประชา” และ
พื้นที่ที่ 5 “มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี รวมสรางสังคมใหเกิดพลัง
ปญญา ตามรอยพระบาทที่ยาตรา”
7. การเผยแพรองคความรูในการจัด
นิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ
อุทยานหลวงราชพฤกษจดั “โครงการนํานักเรียน
เขาเรียนรูในอุทยานหลวงราชพฤกษ” ครั้งที่ 4 ระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2560 ภายใตแนวคิด
“แซซอง สืบสาน หยั่งราก ทั่วแผนดิน” เนนใหผูเขารวม
โครงการไดเรียนรูแ ละรวมสืบสานงานตามแนวพระราชดําริ
ผานการเรียนรูจากสวนองคกรภาคีที่ไดรวมจัดแสดง
นิ ท รรศการถาวรเพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม จํ า นวน
7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย การทาเรือ
แห ง ประเทศไทย ธนาคารกรุ ง ไทยจํ า กั ด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ซึ่งหนวยงานทั้งหมดจัดนิทรรศการ
ที่สื่อถึงการนอมนําแนวทางตามพระราชดําริมาปฏิบัติ

ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา ในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย เพื่อเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับ
โครงการในพระราชดําริ ตอสังคม ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป และเพื่อเปนการเชิดชูพระเกียรติและเผยแพร
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบไป มีนกั เรียน
นั ก ศึ ก ษา และองค ก รต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ใหความสนใจและตอบรับเขารวมโครงการ จํานวนทัง้ สิน้
35,363 คน
8. การจัดกิจกรรมรวมกับองคกรภาคี
อุทยานหลวงราชพฤกษ กําหนดจัด “โครงการ
สงเสริมการทองเทีย่ วและสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคี” ระหวางวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560-30 กันยายน 2560
เพือ่ สานสัมพันธกบั องคกรภาคี โดยการเชือ่ มโยงกิจกรรม
ความรวมมือระหวางอุทยานหลวงราชพฤกษและองคกร
ภาคีทงั้ นีเ้ พือ่ แสดงความขอบคุณองคกรภาคีทสี่ นับสนุน
การดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษโดยการมอบ
สิทธิประโยชน บัตรเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษใหกบั
ลูกคาองคกรภาคี มีจาํ นวนผูม าใชสทิ ธิต์ ามโครงการรวม
17,801 คน
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สถิติจำนวนผูเขาชม รายไดจากการ
ดำเนินงาน และรอยละความพึงพอใจ
ของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
จากการดําเนินงานที่ผานมา อุทยานหลวงราชพฤกษ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนลําดับ สามารถแสดง
ไดจากจํานวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ รายไดจากการดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ และรอยละ
ความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิ่มขึ้นในแตละป ดังแสดงตอไปนี้
กราฟแสดงจำนวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2560

จำนวนผูรับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557 - 2560
1,000,000
877,233

900,000
800,000

750,542

809,820

ป 2558

ป 2559

699,043

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
ป 2557

ป 2560
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กราฟแสดงรายไดจากการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2560
รายไดจากการดำเนินงานอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557 - 2560
70,000,000.00
62,320,645.68
60,000,000.00
50,000,000.00

45,710,084.88
43,457,801.00

43,445,280.58

40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

กราฟแสดงจำนวนผูเขารับการเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2560

จำนวนผูเขารับการเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557 - 2560
8,000
6,889

7,000
6,000
5,000

5,398

6,231

ป 2558

ป 2559

4,669

4,000
3,000
2,000
1,000
0
ป 2557

ป 2560
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กราฟแสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
ระหวางป 2557-2560

รอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557 - 2560
89.00
88.06

88.00

88.12

87.00
86.00
85.02

85.00
84.20
84.00
83.00
82.00
ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ยุทธศาสตร
การเสริมสรางประสิทธิภาพ
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เพือ่ ใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี สามารถเอือ้ อํานวยตอการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรทั้งดานการวิจัย งานพัฒนา และการเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวงไปสู
ชุมชน งานพัฒนาเครือขายและความเปนหุน สวนในความรวมมือดานตางๆ งานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปน
แหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจ และแหลงทองเที่ยวดานการเกษตร และความหลากหลายของพรรณไมที่มีคุณภาพ
ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการของสถาบันตามยุทธศาสตรบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการดําเนินงาน
4 แผนงานดังนี้

1. แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 งานอำนวยการบริหารจัดการ

1.2 งานธุรการ

จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง รวม 12 ครั้ง คณะอนุกรรมการของสถาบัน
ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 12 ครั้ง
คณะอนุกรรมการวิจยั และพัฒนา 12 ครัง้ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล/คณะกรรมการตรวจสอบ
10 ครั้ ง คณะอนุ ก รรมการอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ
12 ครัง้ คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 8 ครัง้ จัดประชุม
ผูบ ริหารสถาบันเพือ่ ติดตามและหารือเรือ่ งตางๆ 12 ครัง้
จัดประชุมสถาบันประจําเดือนเพือ่ ติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถาบัน 8 ครัง้ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรุป
ผลการดําเนินของสถาบัน 3 ครั้ง

1) การรั บ -ส ง เอกสารทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
• การรับ-สงหนังสือภายใน จํานวน 39,957 ฉบับ
• การรับ-สงหนังสือภายนอก จํานวน 7,322 ฉบับ
2) คําสัง่ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน)
• การออกเลขที่คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง จํานวน 242 ฉบับ
• การออกเลขทีค่ าํ สัง่ คณะกรรมการสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 8 คําสั่ง
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3) การบันทึกขอมูลเปดเผยราคากลางที่มีการ
จัดซื้อจัดจางวงเงินเกิน 100,000 บาท ทางเว็บไซต
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) จํานวน
556 ประกาศ
4) การบั น ทึ ก ข อ มู ล ตารางการเดิ น ทางของ
เจาหนาที่สถาบัน จํานวน 4,478 รายการ
1.3 งานประชาสัมพันธ

1) การเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของ
สถาบัน ดังนี้
• จัดทําวีดิทัศนแนะนําสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ระบบเสียงภาษา
ไทย และเสียงภาษาอังกฤษ โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่ อ ใช เ ป น สื่ อ เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ก าร
ดําเนินงานของสถาบันใหเปนทีร่ จู กั กวางขวาง
มากยิ่งขึ้น อันเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอ
สถาบัน และเอือ้ ตอการดําเนินงานของสถาบัน
• กิจกรรม FAM TRIP แนะนําแหลงทองเที่ยว
และภารกิ จ งานของสถาบั น แก สื่ อ มวลชน
ประจําป 2560 จํานวน 3 ครั้ง

(1) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเที่ยวและ
ภารกิจงานของสถาบันแกสื่อมวลชน เรื่อง “เกษตรกร
พื้นที่สูงกาวไกล สูเกษตรไทยยุค 4.0” วันที่ 11 สิงหาคม
2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง
(2) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเที่ยวและ
ภารกิจงานของสถาบันแกสื่อมวลชน เรื่อง “หวยน้ํากืน
หมูบานพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง” ระหวางวันที่ 24-25
สิงหาคม 2560 ณ หมูบานหวยน้ํากืน ตําบลแมเจดีย
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
(3) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเที่ยวและ
ภารกิจงานของสถาบันแกสอื่ มวลชน เรือ่ ง “ตามรอยพอ
ณ ดอยมอนเงาะ” ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน
2560 ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ ตําบล
สบกาย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2) ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร
ประชาสัมพันธ 7 ครั้ง
• ร ว มจั ด นิ ท รรศการโครงการหลวง 2559
“ใต ร ม พระบารมี 47 ป โครงการหลวง”
ระหว า งวั น ที่ 22-25 ธั น วาคม 2559
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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• จัดกิจกรรม “วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560”
ระหว า งวั น ที่ 20-22 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนแมลามา อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน
• รวมออกรานจัดนิทรรศการจําหนายผลิตภัณฑ
สวพส. ภายใตงาน “เทศกาลสินคาโครงการหลวง
มหัศจรรยพืชพันธุ ดี อรอย” ระหวางวันที่
16-22 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยการคา
เดอะมอลล โคราช
• ประสานงานประชาสัมพันธในงาน “Royal
Project Strawberry Festival 2017” ระหวาง
วันที่ 17-26 กุมภาพันธ 2560 ณ เมกาบางนา

• รวมจัดกิจกรรม “Gourmet Tour Angkhang”
ครัง้ ที่ 4 ระหวางวันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2560
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง
• รวมจัดกิจกรรม “Gourmet Tour Angkhang”
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 17-19 มีนาคม 2560
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง
• รวมจัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธ
ในงาน “Lanna Expo 2017” ระหวางวันที่ 23
มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม
นานาชาติฯ เชียงใหม
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3) การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรมทางเว็บไซตสถาบัน จํานวน 21 กิจกรรม ดังนี้

คณะผูบริหารและเจาหนาที่ สวพส. นอมเกลาฯ
ถวายอาลัยพรอมใจแปรอักษรเปนเลข “๙”
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวเชียงใหมรวมใจจุดเทียนถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ 199 รูป
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สวพส. จัดกิจกรรมเกี่ยวขาวในสวนของพอ
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ
จังหวัดเชียงใหม

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และพิธีนอมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สวพส. จัดงาน “ศาสตรของพระราชา สูการพัฒนา
อยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559
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สวพส. รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีฯ

สวพส. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานใหมพัฒนาสันติ อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

งานวันถายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY)
“ผักปลอดภัย...จากงานวิจัยสูเกษตรกร”

โครงการสรางปาสรางรายไดภายใตโครงการจัดการพื้นที่
ชุมชนในปาอนุรักษตามแนวพระราชดำริ

4) การจั ด ทํ า และผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
สถาบัน จํานวน 7 รายการ คือ สมุดฉีก สําเนาชุด
วีดิทัศนรายการบอกเลาที่สูงปที่ 1 และ 2 ชุดวีดิทัศน
องค ค วามรู ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง จํ า นวน
4 ตอน ชุดนิทรรศการสถาบันฯ จํานวน 1 ชุด แฟมใส
เอกสาร สมุดบันทึก และการดอวยพรปใหม
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5) สรุปภาพรวมการผลิตและเผยแพรภาพ Key message และ Infographic ของหนวยงานในสังกัด
สงกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 53 รายการ ไดแก เรื่องหมูหลุม พริกหวาน การปลูกกาแฟใตรมเงา
วิสัยทัศนการพัฒนา ขาวไร (ขาวนาน้ํานอย) ทัศนะของเกษตรกรปลูกมะเขือเทศ เปนตน
1.4 งานพัสดุ
ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจางวัสดุและครุภัณฑของสถาบัน ดังนี้
รายการ

จำนวน (ฉบับ)

จำนวนเงิน (บาท)

ใบสั่งซื้อ-จาง

4,212

77,586,045.68

สัญญาซื้อขาย

21

10,711,954.50

สัญญาจาง

30

13,991,626.89

สัญญาจางที่ปรึกษา

3

2,847,980

สัญญาจางปฏิบัติงานโครงการ

252

52,881,140

สัญญาจางเหมาบริการ

225

22,821,800

ขอตกลงเชาอาคาร

6

235,000

สัญญาเชารถยนต

2

3,803,121.60

สัญญาจางเหมาเอกชน

3

3,105,676

รวม

187,984,344.67
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1.5 งานนิติการ

สรุปการปรับปรุงระเบียบและยกรางระเบียบ
ขอบังคับของสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
แกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ ใหสอดคลอง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชน (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2559 โดยสาระสําคัญทีไ่ ดมกี ารแกไข ไดแก จํานวน
คณะกรรมการ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ กําหนด
ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูอํานวยการ
สถาบัน และคุณสมบัติเจาหนาที่
2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู วาดวยเงินสะสม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่
5 กันยายน 2560 แกไขเพิม่ เติมขอบเขตและวัตถุประสงค
ของการใชเงินสะสม เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการ
ดําเนินกิจกรรมจัดหารายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ
โดยผูอ าํ นวยการสถาบันมีอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั ิ
การใชจายเงินสะสมในกรณีดังกลาวในวงเงินไมเกิน
500,000 บาท และรายงานใหคณะกรรมการสถาบัน
ทราบ รวมทั้งใหผูอํานวยการสถาบันออกหลักเกณฑ
วิธีการเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมดังกลาว โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถาบัน
3) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง ว า ด ว ยแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ย
ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 แกไขจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
พืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
4) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจยั และพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู วาดวยสวัสดิการและประโยชนเกือ้ กูลอืน่ สําหรับ
เจาหนาที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2560 แกไขกรณีที่เจาหนาที่ซึ่งออกจากงานและมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนการเลิกจาง ใหสอดคลองตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี และพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้งหนังสือตอบ ขอหารือของ
สํานักงาน ก.พ.ร.

5) ข อ บั ง คั บ คณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 แกไข
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1) ก า ร กํ า ห น ด ใ ห ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
โครงสรางและพัฒนาบุคลากร หรือคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมาย เปนผูกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวของแทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
(2) การดํ า เนิ น การกรณี เจ า หน า ที่ ก ระทํ า
ผิดวินัยไมรายแรง
(3) แก ไขเรื่ อ งโทษทางวิ นั ย โดยตั ด เรื่ อ ง
งดบําเหน็จความชอบออก
(4) การดําเนินการเมื่อมีการกลาวหาหรือ
มีกรณีเปนที่สงสัยวามีการกระทําผิดวินัย
6) ประกาศสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
(องคการมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติการใชและรักษารถ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 กําหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการใชและบํารุงรักษารถของสถาบัน โดยกําหนด
หลักเกณฑตางๆ ดังนี้
(1) ประเภทของรถสถาบัน
(2) ผูมีสิทธิใชรถสถาบัน
(3) วิธีการใชรถสถาบัน
(4) การเก็บรักษาและซอมบํารุง
7) ประกาศสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
(องคการมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสม
สําหรับการดําเนินกิจกรรมจัดหารายไดของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงวาดวยเงินสะสม พ.ศ. 2558 และที่แกไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 กําหนดหลักเกณฑ
ในการใชจา ยเงินสะสมสําหรับการดําเนินกิจกรรมจัดหา
รายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ ตามขอ 7 (3/1) แหง
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
วาดวยเงินสะสม พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) วัตถุประสงคการใชจายเงินสะสม
(2) วิธีปฏิบัติในการจายเงินสะสม
(3) การรายงานการใชจา ยเงินสะสม และการ
ตรวจสอบ
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1.6 หนวยตรวจสอบภายใน

ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดจํานวน 13 เรื่อง
ประกอบดวย งานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก
จํานวน 5 เรื่อง งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย จํานวน 5 เรือ่ ง งานตรวจสอบโครงการพิเศษ
2 โครงการ จํานวน 2 เรือ่ ง และตรวจติดตามการปฏิบตั งิ าน
นอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง เสนอตอ
คณะกรรมการสถาบันผานคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมด
จํานวน 10 ครัง้ รายละเอียดผลการดําเนินงานตามแผน
มีดังนี้
หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ

1.1 งานตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านตาม
ภารกิจหลัก จํานวน 5 เรื่อง
ผลการดําเนินการงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 5 เรื่อง คือ ตรวจสอบ
งบการเงินประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตรวจสอบ
งบการเงิ น ประจํ า เดื อ น ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) ตรวจสอบงบการเงิน
ประจําไตรมาส (ไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
และไตรมาส 1-3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) สุม ตรวจสอบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของสถาบั น และอุ ท ยาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และตรวจสอบการใชรถราชการ
ของสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2559
1.2 งานตรวจสอบเฉพาะกิจอืน่ ๆ ตามทีไ่ ดรบั
มอบหมาย

(1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการสอบทานประเมิน ระเบียบฯ
ระบบควบคุมภายใน สง สตง. ตามขอ 6
ปงบประมาณ 2559
- ติ ด ตาม/ประเมิ น แผนและรายงานการ
ควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 4.1.2.1) และการ
บริหารความเสีย่ ง (ตัวชีว้ ดั 4.1.2.3) ประจําป
งบประมาณ 2560 ต อ คณะกรรมการ
สถาบันผานคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) ขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ใหสถาบันแกไขปรับปรุงไดมีการดําเนินการ
เสร็จและไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของ
ตรวจติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามความเห็ น และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน
(3) งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
สถาบัน
- การตรวจสอบการประกวดราคาจางจัดทํา
ปายบอกทาง ปายขอมูลสวนและปาย
พรรณไมอุทยานหลวงราชพฤกษ
- การตรวจสอบประกาศ และสัญญาเชา
พื้นที่รานคาของอุทยานหลวงราชพฤกษ
1.3 งานตรวจสอบโครงการพิเศษ 2 และตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานโครงการบริ ห าร
จัดการน้ําในอุทยานหลวงราชพฤกษ
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- ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง ประจําป
งบประมาณ 2560 และตรวจติดตามการ
ปฏิ บั ติ ง านนอกพื้ น ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมสอง จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่
3-5 กุมภาพันธ 2560
หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ (ผูอํานวยการสถาบัน
และคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความกาวหนา

ตอคณะกรรมการสถาบัน) ดําเนินการแลว 10 ครั้ง และ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดําเนินการแลว 12 เดือน
หมวดที่ 3 งานเลขานุการ

จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล/คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตามแผน
กํ า หนดเป า หมายการจั ด ประชุ ม และรายงานความ
กาวหนาตอคณะกรรมการสถาบัน จํานวน 9 ครั้ง
ผลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล/คณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงาน
ความกาวหนาตอคณะกรรมการสถาบัน จํานวน 10 ครัง้

2. แผนงานการบริหารทรัพยากร
มนุษยและพัฒนาบุคลากร
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ได นํ า ระบบ
สมรรถนะมาใช ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยกํ า หนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core
Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial
Competency) และสมรรถนะกลุมงาน (Functional
Competency) อีกทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ดวย TQA ตลอดจนการเสริมสรางการทํางานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน ซึง่ วิธกี าร
ในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีทั้งการฝกอบรม (Training)
และวิธกี ารอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชการฝกอบรม (Non-Training) เชน
การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม การมอบหมายงาน ฯลฯ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาบุคลากร
ไดรบั งบประมาณ 3,752,000 บาท มีแผนการดําเนินงาน
41 หลักสูตร 76 ครัง้ 2,745 คน ผลการดําเนินงานสําคัญ
ตามนโยบายคือ การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง

งาน การปรับปรุงระบบสมรรถนะ ซึง่ ไดกาํ หนดสมรรถนะ
หลักของเจาหนาที่สถาบันใหม ไดแก 1) การคิดสิ่งใหม
2) การคิดเปนระบบ 3) การมุงผลสัมฤทธิ์ 4) การทํางาน
เปนทีม 5) การยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และจัดทํา
โครงการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห
โครงรางองคกรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(TQA)
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระหวาง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ไดดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานทั้งสิ้น 42 หลักสูตร
79 ครัง้ 3,787 คน ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 100
ของแผน นอกจากนีใ้ นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบัน
ยังไดดาํ เนินงานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล อาทิ
เชน การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง การปรับปรุง
ระบบสมรรถนะ การปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก าร เป น ต น
รายละเอียดกิจกรรมสามารถสรุปไดดังนี้
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หลักสูตร

ครั้ง

ผูเขารับการ
พัฒนา (คน)

(1) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจําป 2560

-

1

20

(2) การปรับปรุงระบบสมรรถนะ
- จัดประชุม/สัมมนาปรับปรุงระบบสมรรถนะ

-

4

193

(3) การจัดทําเสนทางการฝกอบรม Training Road Map
- จัดประชุม/สัมมนาจัดทําเสนทางการฝกอบรม

-

3

116

(4) การปรับโครงสรางและอัตรากําลัง
- จัดประชุม/สัมมนาเพื่อปรับโครงสรางและอัตรากําลัง

-

8

193

(5) การจัดทํากลยุทธการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
- จัดประชุม/สัมมนาเพื่อจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย

-

4

130

(6) การปรับปรุงสวัสดิการ
- จัดประชุม/สัมมนาเพื่อปรับปรุงสวัสดิการ

-

4

70

(7) การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ

42

55

3,065

(7.1) หลักสูตรตาม Core Competency เชน กิจกรรมเสริมสราง
การบูรณาการงาน จัดศึกษาดูงาน “ชุมชนตนแบบดานการเรียนรู”

3

3

165

(7.2) หลักสูตรตาม Functional Competency

34

37

762

(7.2.1) หลักสูตรฝกอบรม/ศึกษาดูงานที่สถาบันจัดเอง เชน การ
พัฒนาบุคลากร “การเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทาง
โครงการหลวง ของเจาหนาที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง” สําหรับพัฒนาสมรรถนะดานการ
พัฒนา หลักสูตร ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องตน
เพื่อการสื่อสารและการบริการ สําหรับสมรรถนะกลุมงาน
อุทยานหลวงราชพฤกษ เปนตน

13

16

730

(7.2.2) หลักสูตรที่สถาบันสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งหลักสูตรสําหรับผูบริหารและ
เจาหนาที่

21

21

32

5

15

2,138

42

79

3,787

หลักสูตร

(7.3) หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม
และจัดกิจกรรมธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม การปองกันทุจริต
และการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สัมมนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรสถาบัน-สัมมนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตรสถาบัน ประชุม/สัมมนาเสริมสรางกิจกรรม
ยกมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทาง TQA
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : จํานวนคนนับซ้ํา

ผลจากการประเมินการพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบวา หลักสูตรฝกอบรมหรือกิจกรรมที่
สถาบันไดจัดใหเจาหนาที่ชวยใหเจาหนาที่มีความรู เพิ่มขึ้นรอยละ 74.6 สามารถนําความรูที่ไดรับจากกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 84.6
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ภาพจากกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรโครงการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางโครงการหลวงของเจาหนาที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางการบูรณาการ
งานของ สวพส.

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
Balanced Scorecard เครื่องมือแปลงวิสัยทัศน
สูการปฏิบัติ

โครงการฟงพระธรรมเทศนาเพื่อขัดเกลาจิตใจ
และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ภาพการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะหโครงรางองคกรตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)
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3. แผนงานการพัฒนาระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ
แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
คืองานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล
ประกอบดวย 5 โครงการ คือ
(1) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร บั บริการ
และความเชือ่ มัน่ ตอการดําเนินงานของสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่สูง
(2) โครงการจั ด ทํ า กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารจั ด การ
สถาบั น เกษตรกรโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง
(3) โครงการพั ฒ นาการวางแผนการผลิ ต และ
ตลาดเชื่ อ มโยงระบบฐานข อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(4) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความ
คุม คาจากการดําเนินงานในมิตดิ า นเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม
(5) โครงการจัดทํากลยุทธการพัฒนาดานการ
ตลาดของสถาบันเกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ที่
สูงแบบโครงการหลวง

3.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและความเชื่อมั่นตอการดำเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผูร บั บริการของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน) (2) เพื่อสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ของเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู และ (3) เพือ่
ทราบถึงปญหา ขอจํากัด ขอเสนอแนะของการดําเนินงาน
การใหบริการและความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาที่ เพือ่ เปนแนวทางการปรับปรุงการบริการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ใหดีขึ้นตอไป โดยอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชมงคล
ลานนาเปนที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินผล
สรุปผลการความพึงพอใจของผูรับบริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จาก
กลุมตัวอยาง 472 คน ทั้งเจาหนาที่ประจําศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 12 แหง และเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู 38 แหง
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พบวาผูรับบริการของสถาบันมีรอยละความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 87.74 โดยจําแนกตาม
พื้นที่ปฏิบัติการ ดังนี้
กลุมเจาหนาที่ผูรับบริการ

n

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

การแปลผล

24

4.478

89.56

มากที่สุด

รวม (1)

24

4.478

89.56

มากที่สุด

กลุมเกษตรกรผูบริการ

n

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

การแปลผล

1. พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

144

4.481

89.62

มากที่สุด

2. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

217

4.098

81.96

มาก

3. พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
พื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

53

4.243

84.86

มากที่สุด

4. พื้นที่โครงการรักษเพื่อพระแมของแผนดิน

34

4.331

86.62

มากที่สุด

รวม (2)

448

4.288

85.76

มากที่สุด

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

472

4.387

87.74

มากที่สุด

1. เจาหนาที่ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวง

สรุปผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) จําแนกพื้นที่ปฏิบัติการ (n=472) พบวาผูรับบริการของสถาบันมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานฯ
อยูในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 86.06 โดยจําแนกตามพื้นที่ปฏิบัติการดังนี้
กลุมเจาหนาที่ผูรับบริการ

n

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

การแปลผล

24

4.442

88.84

มากที่สุด

รวม (1)

24

4.442

88.84

มากที่สุด

กลุมเกษตรกรผูรับบริการ

n

คะแนนเฉลี่ย

รอยละ

การแปลผล

1. พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

144

4.454

89.08

มากที่สุด

2. พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

217

4.050

81.00

มาก

3. พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหา
ปลูกฝนอยางยั่งยืน

53

4.106

82.12

มาก

4. พื้นที่โครงการรักษเพื่อพระแมของแผนดิน

34

3.963

79.26

มาก

รวม (2)

448

4.163

83.26

มาก

รวมทั้งสิ้น (1)+(2)

472

4.303

86.06

มากที่สุด

1. เจาหนาที่ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวง
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สรุปผลความพึงพอใจของผูร บั บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม จากกลุม ตัวอยาง 400 คน
พบวาผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 85.02 โดย
จําแนกตามกลุมผูรับบริการดังนี้
การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

การรับรูคุณภาพ ความไววางใจใน
บริการ
การเขารับบริการ

การกลับมา
ใชบริการซ้ำ

รวม

กลุมผูรับบริการ

n

1. ประชาชนและ
ผูสนใจเขาชม
อุทยานหลวง
ราชพฤกษ
จังหวัดเชียงใหม

200

4.195 83.90 4.256 85.12 4.213 84.26 4.244 84.88 4.227 84.54

มาก
ที่สุด

2. ผูเ ขาอบรมของ
อุทยานหลวง
ราชพฤกษ
จังหวัดเชียงใหม

200

4.203 84.06 4.257 85.14 4.279 85.58 4.303 86.06 4.261 85.21

มาก
ที่สุด

รวม

400

4.205 84.11 4.263 85.26 4.252 85.05 4.280 85.60

การแปลผล

คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ การ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย
แปลผล

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

4.251 85.02

มาก
ที่สุด

หมายเหตุ : 5=พึงพอใจมากที่สุด 4=พึงพอใจมาก 3=พึงพอใจคอนขางนอย 2=พึงพอใจนอย และ 1=พึงพอใจนอยที่สุด

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุง
การดำเนินงานตอไป ดังนี้
1. การใหบริการแกเกษตรกรพื้นที่สูง

1.1 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
ควรปรับขั้นตอนการดําเนินงานใหกระชับ คลองตัว
สอดคลองกับวิถชี วี ติ ของชุมชน มีการแจกแจงรายละเอียด
ในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึงอธิบายระบบ
เอกสารตางๆ ใหชัดเจน โดยอาจใชสื่อประกอบที่เขาใจ
งาย เชน คูมือ แผนผัง ภาพโปสเตอร หรือวีดิทัศน
นอกจากนีก้ อ นจัดกิจกรรมตางๆ สถาบันฯ ควรเผยแพร
ขาวสารประชาสัมพันธลวงหนาอยางทั่วถึง เชน การ
ประชาสัมพันธผานระบบกระจายเสียงตามสาย หรือ
หอกระจายขาว และควรดําเนินงานตามกําหนดเวลาที่
ตัง้ ไว และอาจขยายเวลาการอบรมเพิม่ เติมเพือ่ ใหเกษตรกร
ไดรบั องคความรูใ นเชิงลึกยิง่ ขึน้ นอกจากนีค้ วรปรับปรุง
กลวิธีในการถายทอดองคความรูใหนาสนใจขึ้น เชน ใช
สือ่ ประกอบทีน่ า สนใจ เขาใจงาย มีการสาธิตหรือปฏิบตั ิ

แทนการอธิบายดวยปากเปลา พรอมมีการติดตามผล
สําเร็จภายหลังการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องทั่วถึง
1.2 ด า นเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก าร ควรจั ด สรร
จํานวนเจาหนาที่ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อให
เจาหนาที่ดูแลเกษตรกรไดอยางทั่วถึงตอเนื่อง และมี
ชองทางการติดตอสือ่ สารระหวางเกษตรกรและเจาหนาที่
ที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงควรพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของเจาหนาทีผ่ า นการจัดฝกอบรมในดานตางๆ เชน การ
สรางความรูความเขาใจดานวัฒนธรรม ภาษาทองถิ่น
รวมถึงควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ระหวางเจาหนาทีแ่ ละเกษตรกรเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ใหดียิ่งขึ้น โดยอาจพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูนํา และ
ผูน าํ เยาวชนใหสามารถถายทอดองคความรูใ หแกเกษตรกร
รายอืน่ โดยประยุกตใชหลักการของพืน้ ที-่ ภารกิจ-การมี
สวนรวม (Area-Function-Participation : AFP)
1.3 ดานการอํานวยความสะดวก ดานนโยบาย
ควรมีการวางแผนงบประมาณเพือ่ การปรับปรุงโรงเรือน
ทีช่ าํ รุด ขยายอาคารสถานทีใ่ หกวางขวางยิง่ ขึน้ และควร
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จัดสรรงบประมาณโดยดวนโดยเฉพาะการจัดหาเครือ่ งมือ
วัสดุอุปกรณ รวมถึงเทคโนโลยีที่จําเปนตางๆ ใหแก
เกษตรกรอย า งเพี ย งพอ โดยอาจจั ด กิ จ กรรมระดม
งบประมาณเงินทุนจากชุมชนและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
พรอมสรางความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานราชการสวนทองถิ่น
1.4 ด า นองค ค วามรู ควรวางแผนนโยบาย
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อฝกอบรมเจาหนาที่ใหมี
องค ค วามรู ใ นด า นวิ ช าการและการบริ ห ารจั ด การ
การเกษตรอยางมืออาชีพ และนําเอาองคความรูมา
ถายทอดผานการสาธิต การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึง
การจัดทําคูมือที่เขาใจงายเพื่อแจกจายใหแกเกษตรกร
(training of the trainer) นอกจากนี้ควรมีนโยบายจัดทํา
องคความรูเพื่อใชในการเผยแพร ทั้งในรูปแบบของสื่อ
สมัยใหม ซึง่ มีทงั้ ภาพและเสียง ตลอดจนการใชเครือขาย
สั ง คมออนไลน ที่ มี ผู เชี่ ย วชาญคอยให คํ า แนะนํ า แก
เกษตรกร
1.5 ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นที่
ควรมีบทบาทในการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ในพื้นที่ และกระตุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม เกิดเปน
ชุมชนที่เขมแข็งเพื่อสามารถระดมความคิดแกไขปญหา
ในชุมชนรวมกัน อันจะทําใหชุมชนสามารถหยัดยืนอยู
ไดดว ยตัวเองอยางเขมแข็งและยัง่ ยืนในทีส่ ดุ นอกจากนี้
สถาบั น ฯ อาจมี บ ทบาทในการเป น ผู ร ว มเสนอขอ
งบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคผานหนวยงานสวน
ทองถิ่นเกี่ยวของ เพื่อเรงรัดใหเกิดการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนใหดียิ่งขึ้น
1.6 ด า นธรรมาภิ บ าลและการป อ งกั น การ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ ขอเสนอแนะเพือ่ แกปญ
 หา
เพื่ อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานในด า นนี้ ใ ห ดี ยิ่ ง ขึ้ น ต อ ไป
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะให สถาบันฯ คงคุณคาในหลัก
การปฏิบตั งิ านดานธรรมาภิบาลอยางตอเนือ่ ง และสราง
ใหเปนตนแบบสูห นวยงานอืน่ ๆ เพือ่ สรางชือ่ เสียงใหกบั
สถาบันฯ
1.7 ดานการสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
บทบาทของสถาบั น ฯ ควรสื่ อ สารให เจ า หน า ที่ รู ถึ ง
เปาหมายและบทบาทหนาที่หลักของสถาบันฯ ในการ

ดําเนินงานในพื้นที่ในแตละบริบท และสรางความเขาใจ
เพื่ออธิบายหรือทําความเขาใจกับเกษตรกรถึงบทบาท
หนาทีท่ แ่ี ทจริงของสถาบันฯ ในการพัฒนาและสนับสนุนงาน
โดยเฉพาะในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวงใหมากยิง่ ขึน้
จากนั้ น จึ ง พั ฒ นาให เจ า หน า ที่ ใ นพื้ น ที่ ข องสถาบั น ฯ
ทํางานรวมกับหนวยงานอื่นเพื่อสรางกลไกการพัฒนา
เชิงบริหาร เชน การของบประมาณในการพัฒนาทองถิน่
รวมถึงการใชเครื่องมือการประชาสัมพันธผานชองทาง
กิจกรรมตางๆ เชน โปสเตอร สื่อติดตั้ง วีดิทัศน การ
บรรยาย
1.8 ขอเสนอแนะอื่นๆ ควรมีนโยบายพัฒนา
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรของสถาบันฯ ดวยการ
คัดสรรยกยองเชิดชูเกียรติ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวติ
และพัฒนาปจจัยอืน่ ทีส่ ง ผลตอการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ของสถาบันฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาทีข่ องสถาบันฯ ใหมคี วามสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรและบรรลุยังเปาประสงคที่ไดกําหนดไว
ไดตอไป
2. การใหบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ

2.1 ควรมี น โยบายและแผนประจํ า ป ในการ
สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ข า วสาร
เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารอย า งครบถ ว นถู ก ต อ ง และมี
ชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย โดยพัฒนา
เว็บไซตและปรับปรุงขอมูลทีเ่ ปนปจจุบนั อยางสม่าํ เสมอ
ตลอดจนควรใชระบบการสื่อสารสารสนเทศสมัยใหม
เชน สังคมออนไลน เพื่อลดขั้นตอนการเขาถึงขอมูล
ทําใหผูรับบริการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น
2.2 เพือ่ ยกระดับความพึงพอใจของกลุม ประชาชน
และผูสนใจที่เขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัด
เชียงใหม ใหดียิ่งขึ้นไปอีก และรักษาฐานผูใชบริการที่มี
ความจงรักภักดีเหลานี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี
ใหประยุกตใชแนวคิดการเสริมสรางวัฒนธรรมบริการ
(Culture of Service) ใหแกเจาหนาทีห่ รือบุคลากรไดรบั รู
เขาใจ และพรอมทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน โดยมุง เนนที่ “ผูร บั บริการ
เปนสําคัญ” และประยุกตหลักการจัดการอยางมีคณ
ุ ภาพ
ทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management : TQM) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพบริการ
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3.2 โครงการจัดทำกลยุทธการบริหารจัดการ
สถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ นโยบาย
และวิเคราะหศักยภาพ ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จของ
การบริหารจัดการสถาบันเกษตรกร ดําเนินงานการศึกษา
กลุมตัวอยางสถาบันเกษตรกร จํานวน 16 กลุม ในพื้นที่
15 แหง 4 จังหวัด จากการศึกษาพบวา สถาบันเกษตรกร
ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมี 4 รูปแบบ
มีลกั ษณะเดนคือ 1) กลุม สหกรณ : จดทะเบียนจัดตัง้ กับ
กรมสงเสริมสหกรณ 2) กลุม เตรียมสหกรณ : ดําเนินงาน
ตามแนวทางสหกรณ แตไมมีการจดทะเบียน 3) กลุม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน : จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กั บ กรมส ง เสริ ม
การเกษตร 4) กลุมพึ่งตนเอง (กลุมเกษตรกร) : รวมตัว
จากเกษตรกรที่มีผลผลิตชนิดเดียวกัน ซึ่งปจจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม ไดแก องคประกอบ
กลุม การจัดการกลุม การสนับสนุนกลุม และเงินทุนของ
กลุม โดยกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน
เกษตรกร ไดแก เพิ่มประสิทธิภาพใหกรรมการมีความรู
ความสามารถด า นการบริ ห ารจั ด การกลุ ม อย า งเป น
ระบบ รวมประสานวางแผนการเสริมสรางความเขมแข็ง
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประเมินความพรอมกลุม
ก อ นจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กลุ ม เป น นิ ติ บุ ค คล สร า งและ
พัฒนาสมาชิก/คนรุน ใหมทมี่ คี วามรูค วามสามารถเขามา
ชวยบริหารจัดการกลุม สรางแรงจูงใจ/คาตอบแทนใหกบั
คนทํางานในกลุม การระดมทุนจากสมาชิกเพิม่ เพือ่ เปน
ทุนสํารองและสรางความเปนเจาของกลุม รวมกัน พัฒนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูก ารบริหารจัดการกลุม รวมกับโครงการ
หลวง รวมถึงเสริมความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกลุม
วิสาหกิจและสหกรณใหมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการติดตาม
ประเมินศักยภาพสถาบันเกษตรกรรวมกับหนวยงาน

ในพืน้ ที่ ผูน าํ เกษตรกร คณะกรรมการกลุม และเจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) อยาง
ตอเนื่อง
3.3 ทดสอบระบบฐานขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการ
ถายทอดองคความรูในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรเพือ่ นําไปสู
การใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เนือ่ งจากในแตละ
พื้ น ที่ มี บ ริ บ ทที่ แ ตกต า งกั น ทั้ ง ระบบการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม และกิจกรรมในการสงเสริมอาชีพ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการวิเคราะห และประมวลผลเพื่อใชใน
การตัดสินใจวางแผนอยางแมนยํา และสามารถใชงาน
ระบบไดสะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน พรอม
ทัง้ ทดสอบการออกรายงานจํานวนเกษตรกรทีไ่ ดรบั การ
ถายทอดองคความรู และการติดตามประเมินผลจาก
ระบบฐานขอมูลเกษตรกร
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3.4 โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงดานการผลิตและการตลาด

การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล เกษตรกรในพื้ น ที่
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงดานการผลิต
และการตลาด โดยการทบทวนการจัดเก็บขอมูลดาน
การผลิตและตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล
เกษตรกรดานการผลิตและการตลาด และประมวลผล
ขอมูลเพื่อออกรายงานขอมูลดานการผลิตและตลาด
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เพือ่
ใหไดระบบฐานขอมูลเกษตรกรดานการผลิตและการตลาด
ทีถ่ กู ตอง ชัดเจน และสามารถรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ผานระบบฐานขอมูลเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ และผูบริหารสามารถติดตามผลการสงมอบ
ผลผลิต และรายไดจากการสงเสริมเกษตรกร
ผลการดํ า เนิ น การทดสอบระบบฐานข อ มู ล
เกษตรกรสามารถใชงานระบบ 29 แหง มีขอ มูลเกษตรกร
ทีไ่ ดรบั การสนับสนุน 1,376 ราย พรอมทัง้ ปรับปรุงระบบ
ใหสามารถติดตามการนําองคความรูไ ปใชประโยชนจาก
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เจาหนาที่ภาคสนาม
และเกษตรกรทดสอบการใช ง านระบบใน 10 พื้ น ที่
เจาหนาที่ภาคสนามทดสอบการบันทึกขอมูลดานการ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในระบบ และเจาหนาทีไ่ ด
ประเมินการใชงานระบบใน 2 สวน (1) ความพรอมของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต สัญญาณโทรศัพท วัสดุอุปกรณ
อยูใ นระดับปานกลาง (2) การเขาใชงานระบบเพือ่ บันทึก
ขอมูล อยูในระดับดี คือ เขาใชงานสะดวกและรวดเร็ว
โดยในระยะต อ ไปจะมี ก ารเชื่ อ มโยงข อ มู ล กั บ การ
วางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร
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3.5 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความ
คุมคาจากการดำเนินงานในมิติดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม

มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อประเมินความคุมคา
ของการปฏิบตั งิ านตามภารกิจของสถาบันและผลกระทบ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 2) เพื่อจัดทํา
คูม อื แนวทาง/วิธกี ารและเกณฑการประเมินความคุม คา
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจของสถาบัน และ 3) เพือ่ ใหได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดําเนินงาน
ของสถาบันเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรสถาบันและ
นโยบายของภาครัฐ ดําเนินการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหมรว มกับสํานักยุทธศาสตรและแผน ผลการศึกษา
พบวา
1. การประเมินความคุมคาจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสถาบัน ใน 4 ยุทธศาสตร พบวา ดาน
ประสิทธิภาพของยุทธศาสตรฯ ชี้ใหเห็นวา การปฏิบัติ
งานของยุทธศาสตรฯ สามารถบริหารโครงการและ
งบประมาณไดใกลเคียงตามแผนทีก่ าํ หนดไว และกอใหเกิด
ความประหยัด (การใชจา ยจริงต่าํ กวางบประมาณตามแผน)
สวนดานประสิทธิผลของยุทธศาสตรฯ ผลการวิเคราะห
สอดคลองกับการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน
2. การประเมินความคุมคาจากการปฏิบัติงาน
ในระดับโครงการ ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงทั้ง 2 พื้นที่ (ปากลวยและโปงคํา) พบวา
โครงการฯ ปากลวยมีความคุม คาทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม สวนโครงการฯ โปงคํามีผลประโยชนที่
ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงิน สวนในมิติดานสังคม
และมิตดิ า นสิง่ แวดลอม มีความคุม คาทัง้ 2 มิติ สวนการ
ประเมินความคุมคาในระดับโครงการของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 2 โครงการ ไดแก โครงการคายเยาวชน
รักธรรมชาติ และโครงการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของเกษตรกรผูปลูกไมดอกจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปาแปและโหลงขอด พบวา การ
ดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายคือ เกษตรกรผูปลูก
ไมดอกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเยาวชน
ผูเขาเรียนรูไดนําองคความรูจากกิจกรรมไปพัฒนาเพื่อ
บูรณาการในการเรียนรูเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม นอกจากนีย้ งั เกิดผลลัพธอนั เปนผลจากการ
ดําเนินงานและตอยอดจนเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน
กลาวคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได การพัฒนาความ
เปนอยู และความเขมแข็งของการรวมกลุม ของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การนําแนวทาง/
วิ ธี ก ารและเกณฑ ก ารประเมิ น ความคุ ม ค า ไปสู ก าร
ปฏิบัติงานโดยผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ที่เริ่มจาก
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ยุ ท ธศาสตร แ ต ล ะยุ ท ธศาสตร ที่ กํ า หนดแผนงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันและนโยบายของ
ภาครัฐ หลังจากไดแผนงานที่เหมาะสมแลวจึงกําหนด
โครงการหรือกิจกรรมยอยภายใตแผนงาน ซึ่งกอนการ
ปฏิบตั งิ านในแตละโครงการควรจําแนกลักษณะโครงการ
ใหชัดเจน เพื่อกําหนดรูปแบบการประเมินใหเหมาะสม
โดยควรแยกโครงการหรื อ กิ จ กรรมย อ ยออกเป น
4 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมทีเ่ ปนงานประจํา (2) โครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จภายใน 1 ป (3) โครงการ/
กิ จ กรรมที่ มี ร ะยะเวลาดํ า เนิ น การระหว า ง 1-5 ป
(4) โครงการ/กิจกรรมที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา
5 ป
3.6 โครงการจัดทำกลยุทธการพัฒนาดานการ
ตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ นโยบาย
การพัฒนาดานการตลาด วิเคราะหศักยภาพและปจจัย
เงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาดานการตลาด และ
เพื่อใหไดกลยุทธการพัฒนาดานการตลาดและสถาบัน
เกษตรกรของโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
การศึกษาดําเนินงานเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางจํานวน
16 กลุม ในพื้นที่ 15 แหง 4 จังหวัด ไดแก กลุมสหกรณ
6 แหง กลุมเตรียมสหกรณ 2 แหง กลุมวิสาหกิจชุมชน
6 แหง และกลุมพึ่งตนเอง 2 กลุม พบวา การบริหาร
จั ด การด า นการตลาดของสถาบั น เกษตรกรแบ ง เป น
2 ลักษณะ คือ การบริหารจัดการโดยผานระบบกลุม และ
การบริ ห ารจั ด การโดยเกษตรกรสมาชิ ก ของสถาบั น

เกษตร โดยการบริหารการตลาดจะแตกตางกันไปตาม
ตลาดที่รับซื้อผลผลิต ไดแก ตลาดโครงการหลวง และ
ตลาดนอกโครงการหลวง (ตลาดชุมชน พอคาทองถิ่น
และตลาดขอตกลง) ซึง่ หลักการพัฒนาการบริหารจัดการ
ตลาดของสถาบันยึดหลักตามแนวทางของโครงการหลวง
เปนแนวทางในทุกตลาด โดยกลยุทธการพัฒนาดาน
การตลาดทีส่ าํ คัญ เชน การเชือ่ มโยงตลาดประชารัฐเพือ่
รองรับผลผลิตเพื่อลดการจัดการผลผลิตและคาขนสง
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการผลิตและ
การตลาด (ประสานและการหาตลาด) พัฒนากิจกรรม
การรวบรวมผลิตและจําหนายผลผลิตเพื่อลดตนทุน
การจัดการและเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการผลผลิต และ

179

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การพั ฒ นาให มี ร า นจํ า หน า ย/farmer market และ
มีคนขายเพื่อกระตุนยอดขายของกลุม และเกิดการ
สือ่ สารขาวสารผลผลิตภัณฑระหวางเกษตรกรกับผูบ ริโภค
เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค/ตลาดมากยิ่งขึ้น สวนปจจัย

ที่ ส ง ผลแต ค วามสํ า เร็ จ ด า นการตลาดที่ สํ า คั ญ ได แ ก
เจาหนาที่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ผูน าํ กลุม โครงการหลวง
และความเขมแข็งของกลุม

4. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
การพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและการใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ไดพัฒนาฐานขอมูล
องคความรูดานการเกษตรบนพื้นที่สูง ระบบเพื่อการ
วางแผนและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เชน ฐานขอมูลทีด่ นิ รายแปลง
และการใชเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ระบบสนับสนุนการ
ติดตามและประเมินผล รวมถึงการจัดการความรูเ พือ่ การ
พัฒนาพื้นที่สูง เพื่อการบริหารจัดการงานสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการดําเนินงาน 4 โครงการ ดังนี้
4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย

วัตถุประสงคเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบเครือขาย
คอมพิ ว เตอร ใ ห ส ามารถรองรั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
เจาหนาทีไ่ ดอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ปรับปรุงเครือ่ งมือตรวจวัด
สภาพอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น และเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ พวงสําหรับใชในการปฏิบตั ิ
งานสถาบัน รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในการให
บริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต ประกอบดวย สายใยแกวนําแสงพรอม
อุปกรณจดั เก็บขอมูลสํารอง อุปกรณกระจายสัญญาณภาพ
อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย กลองวงจรปด
เปนตน
ติ ด ตั้ ง และซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งมื อ ตรวจอากาศ
กึ่งอัตโนมัติ จํานวน 24 แหง โดยมีการติดตั้งในบริเวณ
สํานักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
11 แหง (ผาแตก โหลงขอด ปากลวย แมมะลอ ถ้าํ เวียงแก
วังไผ น้ําแปง สะเนียน วาวี แมสอง แมสามแลบ) และ
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ในแปลงทดสอบพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 13 แหง
(ปาแป ปางมะโอ ปางแดงใน ดอยปุย โปงคํา ปางยาง
แมจริม ขุนสถาน น้ําแขวง น้ําเคิม คลองลาน หวยเขยง
สบโขง) เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลอุตุนิยมวิทยา คือ
ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ
ความชืน้ ในดิน และความเขมแสง ทัง้ นี้ พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งมือ
ตรวจอากาศกึ่งอัตโนมัติจะเปนพื้นที่ที่ไมมีสัญญาณ
อินเทอรเน็ต
การทํางานของเครือ่ งมือตรวจอากาศกึง่ อัตโนมัติ
มีการจัดเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา เจาหนาที่หรือ
เกษตรกรสามารถดึงขอมูลผานแอพพลิเคชัน่ ทีต่ ดิ ตัง้ บน
แท็บเล็ตผานการเชื่อมตอบลูธูท (ระบบออฟไลน) โดย
จัดเก็บทุกสัปดาห และสามารถนําเขาขอมูลเขาสูฐาน
ขอมูลของสถาบันเพื่อนํามาใชในการประมวลผลเมื่อมี
การเชือ่ มตอเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับการเรียกดูขอ มูล
สามารถดูผานแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต และเว็บไซต
ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถาบัน นอกจากนี้ ศูนยขอมูล

ไดมีการแนะนําวิธีการใชงานโปรแกรมในการจัดเก็บ
ขอมูลใหเจาหนาที่ประจําพื้นที่ อีกดวย
มีการนําขอมูลใช คือ การวิเคราะหขอมูลพืช
ทางเลือก การวางแผนการบริหารจัดการน้าํ การวิเคราะห
พื้นที่เสี่ยงภัยแลง และรวมกับโครงการวิจัยกาลอากาศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการ
พยากรณการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง
4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู
เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

การพัฒนาระบบการจัดการความรูเ พือ่ การพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู วัตถุประสงค เพือ่ รวบรวมและศึกษาองคความรู
ในการพัฒนาพื้นที่สูง พัฒนาฐานขอมูลองคความรู
ทางการเกษตรพืน้ ทีส่ งู โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม และสังเคราะหความรูและพัฒนาสื่อการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม โดยบูรณาการรวมกันระหวาง
สํานักตางๆ เชน สํานักยุทธศาสตร สํานักพัฒนา สํานักวิจยั
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และอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมถึงการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนองคความรูกับโครงการหลวง อันจะเปน
ประโยชนแกเจาหนาทีข่ องสถาบัน เจาหนาทีโ่ ครงการหลวง
และประชาชนที่สนใจนําไปใชประโยชน โดยไดดําเนิน
การศึกษาและรวบรวมองคความรูใ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อยางเหมาะสม ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดย
ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการสรางกิจกรรม
ตางๆ อาทิ
• กิจกรรมนําเสนอองคความรูและการนําไปใช
ประโยชน (KM Day) ระหวางวันที่ 5-6 ธันวาคม 2559
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อถายทอดองคความรูจาก
ผลงานวิจัยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละเพิม่ พูนทักษะ
รวมกันระหวางนักวิจยั เจาหนาทีส่ ง เสริม ผูน าํ เกษตรกร
และผูที่เกี่ยวของในรูปแบบฐานเรียนรู จํานวน 10 ฐาน
ความรู ไดแก พืชไร ไมผล ตลาด ปศุสตั ว พืชผัก ชีวภัณฑ
เกษตร เห็ด ขาว กาแฟอราบิกา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และไมดอก
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 355 ราย
• กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู สวพส. ซึ่งเปน
การบู ร ณาการร ว มกั น ของสํ า นั ก วิ จั ย สํ า นั ก พั ฒ นา
อุทยานหลวงราชพฤกษ และสํานักยุทธศาสตร กิจกรรม
จัดขึ้นในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ เพื่อนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัยให
ผูนําเกษตรกรจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แกปญ
 หาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืน ครู ศศช. และผูส นใจ
ทัว่ ไป รูปแบบกิจกรรมมีการเรียนรูง านตามรอยในหลวง
รัชกาลที่ 9 และงานของสวนองคกรตางๆ ในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ซึง่ เปนรูปแบบของการทํากิจกรรมกลุม
(Walk Rally) และกิจกรรมฐานเรียนรู ประกอบดวย
10 ฐานความรู ไดแก ตลาด ชุมชนเขมแข็ง ดินดีสวู ถิ เี กษตร
ที่ยังยืน คลินิกโรคพืช การผลิตเมล็ดพันธุ ปศุสัตว การ
ปลูกถั่วหลังนา เกษตรดิจิทัล ไมผลพื้นที่สูง หลากสีสัน
พรรณไม มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 617 ราย
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• กิ จ กรรมบู ร ณาการงานและสร า งชุ ม ชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice – COP) ของสํานัก
ยุทธศาสตรและแผน โดยแบงเปนกลุมยอย เชน ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ดานภูมิสารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ดานติดตามและประเมินผล เพือ่
ถอดความรูท จี่ าํ เปนในการดําเนินงานและจัดทําเปนสือ่
ตางๆ รวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบแผนทีค่ วามรู บทความ
อินโฟกราฟก เพื่อใหเจาหนาที่ของสถาบันเขามาเรียนรู
ผานเว็บไซตองคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน (H-KM)
• พัฒนาสือ่ สิง่ พิมพเพือ่ การเผยแพรและนําเสนอ
องคความรู จํานวน 2 เรื่อง (1) วารสารเผยแพรและ
สงเสริมองคความรู “KM HRDI GUIDE” คูมือสงเสริม
ความรูเพื่อการเรียนรูกาวใหม จํานวน 200 เลม เพื่อ
นําเสนอบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู บทความ
เรือ่ งองคกรขนาดใหญทาํ KM ทําไม บทความพัฒนาคน
พัฒนางาน ผานกระบวนการจัดการความรู นอกจากนี้
ยังมีการแนะนําเครือ่ งมือการวิเคราะหขอ มูล และการให

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ TQA รางวัลคุณภาพแหงชาติ
(2) คูม อื หลักการทรงงาน จํานวน 1,000 เลม ซึง่ เปนหลัก
การทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีค่ วรนํามาประยุกต
ใชกับชีวิตการทํางาน
4.3 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการสำนักงาน (MIS)

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการสํานักงาน (MIS) ดําเนินงานตามวัตถุประสงคเพือ่
สํารวจและรวบรวมขอมูลจากระบบสารสนเทศตางๆ
ของสถาบั น และพั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น
การนํ า ข อ มู ล ไปใช ป ระโยชน เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผูบริหารและเจาหนาที่สถาบัน และเพื่อประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน
สถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปงบประมาณ
2560 ทางโครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จั ด การสํ า นั ก งานได พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ประกอบดวย
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1) ระบบติดตามตัวชีว้ ดั ก.พ.ร. ตัวชีว้ ดั ผูอ าํ นวยการ
สถาบัน และตัวชีว้ ดั สํานักงบประมาณ โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานและติดตาม
ตัวชี้วัดสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
สําหรับใชในการติดตามตัวชีว้ ดั ของสถาบัน และเปนการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการรายงานผลและการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดของสถาบันใหเปนระบบและ
มีความรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือใหผูบริหาร
ใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการดานตัวชีว้ ดั
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดได และดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชในการ
ทดสอบและสรางตัวชี้วัดหลักที่เครื่องแมขายสถาบัน
เขาใชงานที่ kpi.hrdi.or.th ในชวงเดือนมิถุนายนไดนํา
ระบบมาติ ด ตั้ ง ที่ เ ครื่ อ งแม ข า ยของสถาบั น และเริ่ ม
ทดสอบการกํ า หนดสิ ท ธิ์ ก ารใช ง านให กั บ ผู เ กี่ ย วข อ ง
ทดสอบสรางตัวชี้วัด และรายงานผลตามตัวชี้วัด โดย
ดําเนินงานรวมกับกลุม ติดตามและประเมินผลและกลุม
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึง่ ไดสรางระบบเพือ่ ติดตามการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัด
ก.พ.ร. ตัวชี้วัดผูอํานวยการสถาบัน และตัวชี้วัดสํานัก
งบประมาณ และทดสอบการรายงานผล ไดจดั ฝกอบรม
การใชงานระบบติดตามตัวชี้วัด ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ไดรายงานผลการดําเนินงาน ในวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อบรมผูกํากับและ
ติดตามตัวชี้วัด ซึ่งผูรับผิดชอบตัวชี้วัดป 2560 ไดบันทึก

ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั แลว แตจาก
การทดสอบระบบพบวาการกําหนดเงือ่ นไขการรายงาน
และการประเมินผลตัวชี้วัดมีความหลากหลาย และจะ
ตองปรับปรุงระบบตอไป เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ได
มาสรางเปนรายงานสําหรับผูบริหารได
2) ระบบรายงานสรุปงานคลังเสนอผูบ ริหาร โดย
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและแผน
และกลุม งานคลัง สํานักอํานวยการ มีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ รายงานสรุปงานคลังเสนอผูบ ริหาร
เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับขอมูลสามารถเรียกใช
รายงานสรุปงานคลังเสนอผูบ ริหารไดหลากหลายมุมมอง
ตามความตองการของผูบริหาร อนึ่งผูบริหารสามารถ
ติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ
และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวของผานระบบที่พัฒนานี้
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยมีวตั ถุประสงคในการพัฒนา
ระบบขึน้ มาเพือ่ สนับสนุนการรายงานสรุปงานคลังเสนอ
ผูบ ริหารใหมปี ระสิทธิภาพอยางสูงสุด และตอบสนองตอ
ความตองการ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านใหสะดวกรวดเร็วขึน้
อีกทัง้ ยังมีการจัดเก็บขอมูลใหสามารถเชือ่ มโยงและเขาถึง
ขอมูลไดอยางมีระบบ รองรับขอมูลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
และการนํ า มาใช ใ นการวิ เ คราะห แ ละติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นได และสามารถใชประโยชนจาก
รายงานสรุปในการวางแผนการใชจายงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.4 โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง

วัตถุประสงค (1) เพือ่ วิเคราะหขอ มูลภูมสิ ารสนเทศ
และประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การวางแผนและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตามการดําเนินงานของ
สถาบัน และ (2) เพือ่ จัดทําฐานขอมูลภูมสิ ารสนเทศและ
เผยแพรผานเว็บไซต
โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศเพือ่
การวางแผนและพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 มีพนื้ ทีเ่ ปาหมายดําเนินงานในพืน้ ทีโ่ ครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 15 พื้นที่
5 จังหวัด ผลการดําเนินงานดังนี้
(1) วิเคราะหขอ มูลภูมสิ ารสนเทศ จํานวน 15 พืน้ ที่
ไดแก หวยเปา ปางแดงใน ปางหินฝน แมมะลอ จังหวัด
เชียงใหม ขุนสถาน น้าํ แขวง โปงคํา แมจริม วังไผ บอเกลือ
จังหวัดนาน แมสลอง วาวี จังหวัดเชียงราย สบเมย
แมสามแลบ จังหวัดแมฮอ งสอน และแมสอง จังหวัดตาก
• จัดทําขอมูลรายงานขอมูลภูมิสารสนเทศ
ดานกายภาพและสิง่ แวดลอม ไดแก ระดับ
ความสูง ความลาดชัน ดิน ปาไมตาม
กฎหมาย ขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน
และจํ า แนกการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น โดย
วิธีการจําแนกดวยสายตาจากดาวเทียม
Google Earth รวมกับการสํารวจพื้นที่จริง
ป พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งจะไดขอมูลการใช

ประโยชนที่ดินที่มีความละเอียดถึงชนิด
ของพืชเพาะปลูก
• วิเคราะหพชื ทางเลือกทีเ่ หมาะสม จํานวน
3 ชนิด ไดแก เสาวรสหวาน อาโวกาโด
และองุนพันธุบิวตี้ซีสเลส
• วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลง
(2) วิเคราะหบริหารจัดการน้ําบนพื้นที่สูงเพื่อให
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ จํานวน 5 กลุมบาน
ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
3 กลุม บาน (บานหวยเปา บานแมจร และบานยะแปทะ)
และในพื้นที่โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
จํานวน 2 กลุมบาน (บานนาปาแปก และบานรักษชาติ)
ซึ่งไดมีการสํารวจประเมินพื้นที่ตนน้ํา พื้นที่รับน้ํา เพื่อ
ประเมินน้ําตนทุนเบื้องตนของขอบเขตลุมน้ํายอยจาก
ขอมูลภูมิสารสนเทศและขอมูลอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งมี
การจัดประชุมกลุม เกษตรกรผูใ ชนา้ํ เพือ่ สรางความเขาใจ
กับเกษตรกร เพื่อใหมีการวางแผนและใหเสนอแนะ
ในการหาแหล ง น้ํ า สํ า รองให เ พี ย งพอตลอดฤดู ก าล
เพาะปลูกพืช
(3) จัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนทด่ี นิ รายแปลง
ไดแก จํานวนเกษตรกรกับการถือครองทีด่ นิ การใชประโยชน
ที่ดิน เปนตน ในพื้นที่ดําเนินงานของสถาบัน 9 พื้นที่
11 กลุมบาน (บานสบวาก บานวังตาว บานน้ําโซง บาน
แมแมะ บานตนตอง บานน้าํ แพะ บานแมปอง บานทีฮอื ลือ
บานบุญเลอ บานใหมยอดคีรี บานศรีคีรีรักษ) ปจจุบัน
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สถาบันมีขอ มูลทีด่ นิ รายแปลง ตัง้ แต ป พ.ศ. 2546-2560
จํานวน 201 กลุมบาน
(4) พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมารทดิไวซ (Smart
Device) ในระบบปฏิบัติการ Android สําหรับเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการนําขอมูล
ที่ดินรายแปลงไปใชประโยชน และปรับปรุงขอมูลที่ดิน
รายแปลงไดสะดวกขึน้ ลดการใชกระดาษทีเ่ ปนแบบฟอรม
การจัดเก็บขอมูล สามารถตรวจสอบขอมูลกายภาพ
ในพื้นที่ดําเนินงาน ไดแก ระดับความสูง ความลาดชัน
พื้นที่ปาไมตามกฎหมาย ชั้นคุณภาพลุมน้ํา จากการ
ทดสอบการบันทึกขอมูลผานแอปพลิเคชั่น พบวา ตอง
ปรับปรุงการแสดงผล ซึ่งจะไดนําแอปพลิเคชั่นไปฝก
อบรมการใชงานใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ตอไป
4.5 การปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญ

(1) จั ด ทํ า แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสือ่ สารของสถาบัน พ.ศ. 2561-2564 เพือ่ เปน
แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีของ
สถาบัน โดยมีการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ รวมถึง
พูดคุยกับผูเกี่ยวของ และจัดทํารางแผนแมบทฯ เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ไดนําเสนอใหที่ประชุมผูบริหาร
สถาบั น พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในหลั ก การ เพื่ อ ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรสถาบัน พ.ศ. 2560-2564
และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ
ประเทศ พ.ศ. 2559-2561 รวมถึงนโยบายของรัฐบาล

ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะคือ แผนและกลยุทธควรมี
ความสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 และควรจะ
มีกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของดวย
(2) พัฒนาระบบฐานขอมูลสิง่ กอสราง (พัฒนา
เอง) โดยดําเนินการรวมกับกลุม แผนงานและงบประมาณ
สํานักยุทธศาสตรและแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขอมูลรายการรายจายลงทุนและสิ่งกอสราง โดย
ใหสามารถแสดงผลเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไดในรูปแบบ
แผนที่ พรอมมีรปู ภาพแสดงรายการสิง่ กอสรางบนแผนที่
เพือ่ เปนระบบฐานขอมูลใหสามารถสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว
และสามารถติ ด ตามความพร อ มใช ง านของรายการ
สิ่งกอสรางได สามารถเรียกดูขอมูลไดที่ his.hrdi.or.th
(3) การจัดทําฐานขอมูลคําขอตั้งงบประมาณ
(พัฒนาเอง) โดยดําเนินการรวมกับกลุม งานแผนงานและ
งบประมาณ เพือ่ ใหการจัดเก็บขอมูลคําขอตัง้ งบประมาณ
มีความถูกตองและสืบคนไดสะดวกรวดเร็ว ทัง้ นี้ อยูร ะหวาง
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
(4) การเชือ่ มโยงองคความรูก บั โครงการหลวง
ตามแผนเชือ่ มโยงดานการเรียนรูแ ละถายทอดองคความรู
โครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุมที่ 1 ดาน
การเรียนรู) เพือ่ สนับสนุนและสงเสริมองคความรูโ ดยจัด
กิจกรรมนําเสนอองคความรูและการนําไปใชประโยชน
(KM Day) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 1 ครั้ง
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5. แผนงานสนับสนุนงานพัฒนา
เครือขายการวิจัยและพัฒนา
กับนานาชาติ
มีเปาหมายเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เกีย่ วกับผลสําเร็จของโครงการหลวง และประชาสัมพันธ
ผลผลิตคุณภาพจากโครงการหลวงใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในตลาดตางประเทศอยางแพรหลาย พัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการกับนานาชาติ และถายทอด
องคความรูโครงการหลวงใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
เกษตรกรประเทศภู ฏ าน และเมี ย นมา พั ฒ นาและ
เพิ่มพูนประสบการณใหแกบุคลากรของโครงการหลวง
และสถาบัน ในการเปนทีป่ รึกษาดานการพัฒนาทดแทน
พืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนใหกับ
หนวยงานในตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ
และสงเสริมใหบคุ ลากรและเกษตรกรของโครงการหลวง
และสถาบันไดมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณใหกวางขวางและหลากหลายมากขึ้น โดย
การศึกษาดูงาน และฝกอบรมดานการเกษตรสาขาตางๆ
ในตางประเทศ รวมทั้งเพื่อเปนการเสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) งานเผยแพรผลสำเร็จของโครงการหลวง
ในตางประเทศ

สถาบันรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงเขารวมงาน
International Green Week 2017 ณ ณ กรุงเบอรลิน
ประเทศเยอรมนี และงานเทศกาลไทย 2560 ณ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร เพื่อเผยแพรผลสําเร็จของ
โครงการหลวงในการพัฒนาทดแทนการปลูกพืชเสพติด

และการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และ
ประชาสัมพันธสินคาโครงการหลวงในระดับนานาชาติ

2) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน

สถาบั น ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงให ก าร
สนับสนุน Royal Project of Bhutan MOU ความรวมมือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) โดยป 2560 สถาบันได
สนับสนุนจัดการถายทอดความรูแ ละพัฒนาบุคลากรใหแก
ฝายภูฏาน จํานวน 2 ครัง้ สนับสนุนการเขารวมการจัดงาน
Royal Bhutan Flower Exhibition ครัง้ ที่ 3 ณ เมืองทิมพู
ประเทศภูฏาน และผูบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันไดเดินทางไปประชุมหารือ 2 ฝาย และติดตาม
ผลการดําเนินโครงการความรวมมือกับฝายภูฏาน
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3) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา

สถาบั น ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ให ก าร
สนับสนุนโครงการพัฒนาทางเลือกเพือ่ ทดแทนการปลูก
ฝนของ UNODC ประจําเมียนมา โดยไดมีการลงนาม
ในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระยะเวลา 1 ป
(16 ธันวาคม 2559-31 ธันวาคม 2560) เพื่อถายทอด
ความรู และฝกอบรมดานการเกษตรตามแนวทางของ
โครงการหลวงใหกับเจาหนาที่ และเกษตรกรในพื้นที่
เมืองตองยี รัฐฉาน ภายใตโครงการ รวมถึงการสนับสนุน
การสรางโรงเรือนปลูกผักใหแก UNODC ประจําเมียนมา

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การพัฒนากับนานาชาติ

4.1) สนับสนุนการเผยแพรผลสําเร็จของโครงการ
หลวงด า นการพั ฒ นาทางเลื อ ก ในการประชุ ม ของ
UNODC จํานวน 3 ครั้ง ไดแก การประชุม Symposium
on Addressing the Drug Economy through Wider
Development Agenda ณ สปป. ลาว การประชุม
คณะกรรมาธิ ก ารยาเสพติ ด สมั ย ที่ 60 (CND 60)

ณ ประเทศออสเตรีย และการประชุม Mekong MOU
on Drug Control ณ ประเทศกัมพูชา
4.2) สนับสนุนการพัฒนาผูน าํ เยาวชนเกษตรไทย
ในพืน้ ทีด่ าํ เนินงานของมูลนิธโิ ครงการหลวงและสถาบัน
ผานการเขารวมโครงการฝกงานผูน าํ เยาวชนเกษตรไทย
ณ ประเทศญีป่ นุ โดยมีเยาวชนผานการคัดเลือกเขารวม
โครงการ จํานวน 2 คน
4.3) สนั บ สนุ น จั ด การสั ม มนาวิ ช าการไทยไตหวัน รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง
4.4) สนับสนุนการประสานงานการสมัครเขารวม
ฝกอบรมขององคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (APO)
ผานการคัดเลือก 6 โครงการ
4.5) สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
ดานการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบัน กับองคกรตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ผานการฝกอบรมและการศึกษาดูงานในตางประเทศ
จํานวน 6 ครั้ง ไดแกการปลูกกาแฟ ณ ประเทศเมียนมา
ระบบฟาร ม เลี้ ย งปลาและเพาะปลู ก ผั ก ในโรงเรื อ น
ณ ประเทศเยอรมนี เทคโนโลยีการเกษตรและงาน
AgriWorld Osaka ณ ประเทศญีป่ นุ การบริหารจัดการสวน
ณ ประเทศเกาหลีใต เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ณ ประเทศออสเตรเลีย การพัฒนาการผลิตและระบบ
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและการตลาดสินคาเกษตร
ณ ประเทศเวียดนาม
4.6) สนั บ สนุ น และประสานงานอํ า นวย
ความสะดวกใหแกคณะจากหนวยงานตางประเทศมา
ศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบัน จํานวน
6 คณะ

ภาคผนวก
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (PUBLIC ORGANIZATION)
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รายงานการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

5
6
7
8
9

10
11
12
13

2560

(หนวย : บาท)
2559

185,830,508.21
8,734,336.80
220,306,290.89
1,775,625.83
368,112.51
2,187,316.61
185,830,508.21
419,202,190.85

273,449,903.29
3,210,626.44
130,000,000.00
426,627.72
476,416.16
1,235,267.74
273,449,903.29
408,798,841.35

50,000,000.00
662,763,847.32
253,641,159.33
2,000,213.37
968,405,220.02
1,387,607,410.87

657,738,757.72
269,212,079.54
1,787,552.72
928,738,389.98
1,337,537,231.33
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

2560

(หนวย : บาท)
2559

14
15
16
14

36,992,162.97
12,121,573.59
742,976.32
49,856,712.88

43,032,842.11
18,095,866.10
688,399.15
61,817,107.36

17

7,904,175.07
7,904,175.07
57,760,887.95
1,329,846,522.92

7,904,175.07
7,904,175.07
69,721,282.43
1,267,815,948.90

1,021,951,779.90
307,894,743.02
1,329,846,522.92

1,021,951,779.90
245,864,169.00
1,267,815,948.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายกอนตนทุน
ทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2560

(หนวย : บาท)
2559

536,110,000.00
51,402,352.75
33,443,040.44
7,669,549.12
628,624,942.31

566,650,300.00
34,053,376.69
28,926,196.81
10,642,784.49
640,272,657.99

92,982,405.53
8,400.00
282,263,538.84
99,873,085.96
12,354,656.66
78,464,592.62
759,940.87
566,706,620.48
61,918,321.83

86,548,534.11
7,200.00
303,592,754.81
123,766,132.93
13,387,755.71
96,150,339.34
894,015.46
624,346,732.36
15,925,925.63

61,918,321.83

15,925,925.63
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทุน

(หนวย : บาท)
รายได
องคประกอบ
รวม
สูง/(ต่ํา) กวา
อื่น
สินทรัพย
คาใชจายสะสม ของสินทรัพย สุทธิ/สวนทุน
สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 1,021,951,779.90 229,702,420.60
2558 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
235,822.77
ปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 1,021,951,779.90 229,938,243.37
2558 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/
สวนทุนสําหรับป 2559
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจาย
- 15,925,925.63
สําหรับงวด
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคา
เงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 1,021,951,779.90 245,864,169.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 1,251,654,200.50
-

235,822.77

-

-

- 1,251,890,023.27

-

15,925,925.63

-

-

- 1,267,815,948.90
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ทุน

(หนวย : บาท)
รายได
องคประกอบ
รวม
สูง/(ต่ํา) กวา
อื่น
สินทรัพย
คาใชจายสะสม ของสินทรัพย สุทธิ/สวนทุน
สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 1,021,951,779.90 245,864,169.00
2559 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
112,252.19
ปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 1,021,951,779.90 245,976,421.19
2559 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/
สวนทุนสําหรับป 2560
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสงู /(ต่าํ ) กวาคาใชจา ยสําหรับงวด
- 61,918,321.83
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงิน
ลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,021,951,779.90 307,894,743.02
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

- 1,267,815,948.90
-

112,252.19

-

-

- 1,267,928,201.09

- 61,918,321.83
- 1,329,846,522.92
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นในรูปแบบองคการมหาชนเพื่อใหมีการบริหาร
จัดการที่มีความคลองตัว และมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ 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 ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0701/400 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 วงเงิน 43,948,655.00 บาท ไปตั้งจาย
ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) มีทตี่ งั้ อาคารสํานักงาน เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดรบั อนุญาต
จากกรมวิชาการเกษตรใหปรับปรุงพื้นที่ ชั้นที่ 1 ปกซาย ตึกสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการเกษตรใชเปนอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ
สถาบันฯ ไดมีภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 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 ตามหนังสือดวนทีส่ ดุ ที่ กษ 0901.13/7325 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใช
ชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษา
อังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”
วัตถุประสงค

1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจน
รักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
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3. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และ
การถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
4. จัดใหมกี ารศึกษา คนควา วิจยั พัฒนาและเผยแพรขอ มูลและสารสนเทศเกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยาง
ครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการดําเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจากการ
ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดําเนินการใหมกี ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการ
ของสถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา
และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอืน่ ๆ ดําเนินการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษ
พันธุพืช
หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึง
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ
แสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่
0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ซึ่งถือเปนหนวยงานที่เสนอรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม
ในระหวางปปจจุบันกระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และ
ฉบับปรับปรุงใหม ดังนี้
- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม
2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2561
ฝายบริหารเชื่อวามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหมขางตน จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินในงวดที่นํามาถือปฏิบัติ
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- เงินสดยอย เปนเงินที่หนวยงานสํารองไวจายในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและรวดเร็วของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ แสดงไวเปนเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
- รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองซึง่ มีระยะเวลาครบกําหนดทีจ่ ะเปลีย่ น
ใหเปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน
3 เดือน แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิทจ่ี ะไดรบั คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจะตัง้ ขึน้ สําหรับลูกหนีส้ ว นทีค่ าดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บเงินได โดยพิจารณาจากประสบการณทผ่ี า นมาเกีย่ วกับจํานวนลูกหนีท้ เ่ี ก็บเงินไมได ขอมูลประวัตกิ ารชําระหนี้
และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้
4.3 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินฝากประจําที่หนวยงานถือไวไมเกิน 1 ป
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือ
ใหบริการ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือ
มูลคาสุทธิทจี่ ะไดรบั แลวแตราคาใดจะต่าํ กวา ราคาทุนหมายถึงตนทุนในการผลิตทัง้ หมดรวมทัง้ คาใชจา ยในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเสื่อมสภาพ
4.5 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสนิ้ เปลืองนอกจากสินคาทีห่ นวยงานมีไวเพือ่ ใชในการดําเนินงานตามปกติ
โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาวัสดุจะตั้งขึ้นสําหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ทีด่ นิ แสดงตามราคาทุนเฉพาะทีด่ นิ ทีห่ นวยงานมีกรรมสิทธิ์ สําหรับทีด่ นิ ราชพัสดุทห่ี นวยงานครอบครอง
และใชประโยชน แตไมไดเปนผูถ อื กรรมสิทธิจ์ ะแสดงขอมูลเพิม่ เติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิง่ ปลูกสราง รวมทัง้ สวนปรับปรุงอาคาร ทัง้ อาคารและสิง่ ปลูกสรางทีห่ นวยงานมีกรรมสิทธิ์
และไมมกี รรมสิทธิแ์ ตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีทเ่ี กิดจากราคาทุนหักคาเสือ่ มราคาสะสม อาคารทีอ่ ยูร ะหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต
5,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายทีเ่ กีย่ วของโดยตรงเพือ่ ใหสนิ ทรัพยอยูใ นสถานที่
และสภาพทีพ่ รอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึง่ ทําใหหนวยงานไดรบั ประโยชนตลอดอายุ
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การใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการ
ซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานทีก่ าํ หนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมโดย
กรมบัญชีกลาง 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
- สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใหบริการแกสาธารณะซึ่งจําเปน
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน ถนน เขื่อน อางเก็บน้ํา ระบบเครือขายการติดตอสื่อสาร เปนตน
หนวยงานแสดงสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังนี้
ถนนพื้นคอนกรีต
20 ป
ถนนพื้นลาดยาง
10 ป
สะพานคอนกรีต
20 ป
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
- สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมตี วั ตนบันทึกเปนคาใชจา ยในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
6 ป
สิทธิบัตร
5 ป
4.9 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
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 หรือจํานวนที่ตองจาย
ชําระ แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต
ซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะตองจายชําระภาระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคา
ภาระผูกพันนัน้ ไดอยางนาเชือ่ ถือ หนวยงานจะรับรูป ระมาณการหนีส้ นิ ดวยจํานวนประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของรายจาย
ที่จะตองจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน
4.12 รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง โดยหนวยงานแสดง
รายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากเงิน
งบประมาณ
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 หรือ
เกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย : บาท)
2560
เงินสดยอย, เงินสดในมือ

2559

354,116.50

200,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน

185,476,391.71

273,249,903.29

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

185,830,508.21

273,449,903.29
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม (เงินเหลือจาย)
ลูกหนี้จากการขายหนังสือ
บัญชีพักเงินยืมในงบประมาณ
บัญชีพักเงินยืม (รายได)
บัญชีลูกหนี้อื่น
บัญชีลูกหนี้ - กรมสรรพากร
บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

2560
157,578.00
525.00
(59.00)
4,198,146.00
2,133,313.78
2,244,833.02
8,734,336.80

(หนวย : บาท)
2559
68,800.00
787.50
48.00
2,389,984.07
434,210.21
316,796.66
3,210,626.44

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจํา 6 เดือน
เงินฝากประจํา 8 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

2560
30,151,232.88
190,155,058.01
220,306,290.89

(หนวย : บาท)
2559
120,000,000.00
10,000,000.00
130,000,000.00

หมายเหตุ 8 สินคาคงเหลือ
2560
วัตถุดิบ
สินคาสําเร็จรูป
สินคาคงเหลือ
รวมสินคาคงเหลือ

1,349,306.05
426,319.78
1,775,625.83

(หนวย : บาท)
2559
307.94
426,319.78
426,627.72
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หมายเหตุ 9 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

คาใชจายลวงหนา - ซื้อสินคาและบริการ
คาใชจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
คาใชจายลวงหนา - คาเชาที่ราชพัสดุ
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

2560
370,271.35
352,709.27
451,722.45
1,249,770.55
2,424,473.62

(หนวย : บาท)
2559
537,721.75
86,239.50
323,113.05
288,193.44
1,235,267.74

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากประจํา 14 เดือน

2560
50,000,000.00

(หนวย : บาท)
2559
-

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)

2560
1,013,914,032.48
(459,203,231.51)
554,710,800.97

(หนวย : บาท)
2559
1,004,102,606.55
(417,662,235.35)
586,440,371.20

อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)
งานระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

250,912,966.14
(190,425,408.04)
60,487,558.10
32,800,054.71
647,998,413.78

243,412,692.37
(176,901,195.16)
66,511,497.21
4,786,889.31
657,738,757.72
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หมายเหตุ 12 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
หัก
รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

2560
428,136,580.46
(174,495,421.13)
253,641,159.33

(หนวย : บาท)
2559
426,336,280.46
(157,124,200.92)
269,212,079.54

2560
4,804,366.96
1,992,797.96
830,747.66
(6,370,999.21)
15,508,733.54
16,765,646.91

(หนวย : บาท)
2559
4,526,896.96
1,992,797.96
830,747.66
(5,562,889.86)
1,787,552.72

2560
1,308,000.00
23,241,103.62
5,047.20
0.60
8,214.29
3,819,893.45
300,000.00
8,309,903.81
36,992,162.97

(หนวย : บาท)
2559
1,270,259.00
25,621,909.01
457.94
4,723.27
5,985.00
3,610,300.00
12,519,207.89
43,032,842.11

หมายเหตุ 13 สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาณภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
หัก
งานระหวางทํา-Interface
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

2560
6,340,102.04
3,831,887.14
1,318,164.41
631,420.00
12,121,573.59

(หนวย : บาท)
2559
12,253,142.48
3,916,943.61
1,645,860.01
279,920.00
18,095,866.10

2560
42,375.14
152,564.00
142,543.24

(หนวย : บาท)
2559
78,495.71
176,584.00
129,348.22

180,403.18
225,090.76
742,976.32

130,232.85
173,738.37
688,399.15

2560
7,904,175.07

(หนวย : บาท)
2559
7,904,175.07

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า ยรอนําสง - ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ภงด 1
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
หนวยงานเอกชน
ภาษีขาย
รายไดรับลวงหนา
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ 17 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

รายไดจากการบริจาครอการรับรู
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หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน
- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
หนวยงานในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถ
ยกเลิกได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ดังนี้
(หนวย : บาท)
2560
2559
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
8,617,950.40
12,421,072.00
- ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ
หนวยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ เปนจํานวนรวม 2,230,452.90 บาท (ป 2559 จํานวน
7,739,970.75 บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
หนวยงานมีภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ เปนจํานวนรวม 2,230,452.90 บาท (ป 2559 จํานวน
7,739,970.75 บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
(หนวย : บาท)
สัญญาที่ยังไมไดรับรู
2560
2559
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง
7,041,430.83
3,004,900.00
อุปกรณ และอื่นๆ
3,558,061.88
985,544.70
รวม
10,599,492.71
3,993,003.70
ภาระผูกพันขางตนเกิดจากมูลคาตามสัญญาจางกอสราง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย
- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่นๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 หนวยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและ
บริการอื่นๆ จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาไดดังนี้
(หนวย : บาท)
2560
2559
ไมเกิน 1 ป
23,162,792.90
10,473,995.50
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หมายเหตุ 19 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดจากการใหบริการฝกอบรม
รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ
รายไดจากการใหเชาหองพัก
รายไดจากการใหเชาพื้นที่
รายไดคา เชารานจําหนายผลิตภัณฑอาหารวางและเครือ่ งดืม่
รายไดคาเชาจากรานกาแล
รายไดจากการจําหนายหนังสือ
รายไดจากการจําหนายบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายไดจากการจําหนายพรรณไม
บัญชีรายไดจากการขายสินคา
บัญชีรายไดจากการรับฝากขายสินคา
บัญชีรายไดจากการขายของที่ระลึก
รายไดจากการจําหนายน้ําดื่มอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายไดจากการขายครุภัณฑทุกประเภท
รายไดจากการจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่ม
รายไดจากการจําหนายอาหาร
รายไดจากการดําเนินงานกิจกรรมฐานการเรียนรู
รายไดคาวิทยากรและกิจกรรมฐานการเรียนรู
รายไดจากการจําหนายผักและผลไม
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

2560
53,056.09
1,883,309.90
1,332,201.42
4,240,131.32
960,000.00
17,398.75
40,355,035.39
80,955.00
1,835,825.71
457,226.34
67,014.26
2,920.56
7,710.28
6,897.21
93,635.52
9,035.00
51,402,352.75

(หนวย : บาท)
2559
40,490.67
3,093,539.93
707,589.97
2,896,764.76
63,450.00
960,000.00
26,637.75
24,136,469.71
23,280.00
1,548,141.38
68,707.77
392,124.28
96,180.47
34,053,376.69

2560
22,913,040.44

(หนวย : บาท)
2559
17,885,738.27

10,530,000.00
33,443,040.44

11,040,458.54
28,926,196.81

หมายเหตุ 20 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค

เงินชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานจาก หนวยงานภาครัฐ (ฝน)
รายไดจากการรับบริจาค
รวมรายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค
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หมายเหตุ 21 รายไดอื่น

รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น

2560
2,338,262.62
5,140,305.69
190,980.81
7,669,549.12

(หนวย : บาท)
2559
3,158,340.90
7,298,189.53
186,254.06
10,642,784.49

2560
80,491,044.33
1,638,067.10
1,929,160.15
2,254,540.00
4,519,682.45
43,000.00
700,500.00
1,222,001.50
184,410.00
92,982,405.53

(หนวย : บาท)
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

2560
8,400.00
8,400.00

(หนวย : บาท)
2559
7,200.00
7,200.00

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

2560
36,756,147.62
36,289,724.77
3,193,185.05
142,829,322.83
1,444,000.00
5,694,100.00
26,087,000.00
1,075,000.00
511,859.51
1,326,314.62
3,992,691.54
5,362,400.00
2,243,788.00
808,703.90
12,015,954.20
1,087,302.81
1,546,043.99
282,263,538.84

(หนวย : บาท)
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
903,468.23
4,550,615.60
5,612,050.00
5,482,500.00
472,385.66
10,989,073.11
3,189,388.80
2,177,697.80
303,592,754.81

2560
386,047.32
93,406,760.15
(3,489,849.49)
9,570,127.98
99,873,085.96

(หนวย : บาท)
2559
1,274,861.32
111,543,621.32
2,737,636.99
8,210,013.30
123,766,132.93

หมายเหตุ 25 คาวัสดุ

ตนทุนขาย
คาวัสดุ
คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมคาวัสดุ

คาวัสดุ จํานวน 93,632,738.99 บาท สวนใหญเปนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุกอสราง วัสดุสํานักงาน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กิจกรรม ตามโครงการตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และ
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เปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตางๆ เพื่อบํารุงรักษา ตกแตงภูมิทัศน และเปลี่ยนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายใน
สวนอุทยานหลวงราชพฤกษ
หมายเหตุ 26 คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา
คาโทรศัพท/โทรสาร
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลข
คาน้ําประปา
รวมคาสาธารณูปโภค

2560
9,915,816.48
153,073.33
716,602.63
262,281.00
1,306,883.22
12,354,656.66

(หนวย : บาท)
2559
10,928,986.17
169,458.39
627,720.85
296,030.00
1,365,560.30
13,387,755.71

2560
41,540,996.16
18,744,266.90
17,371,220.21
808,109.35
78,464,592.62

(หนวย : บาท)
2559
53,825,115.05
23,981,142.12
17,403,450.45
940,631.72
96,150,339.34

หมายเหตุ 27 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หมายเหตุ 28 คาใชจายอื่น

2560
ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
คาตรวจสอบบัญชี-สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายอื่น

1,350.95
300,000.00
120.00
458,469.92
759,940.87

(หนวย : บาท)
2559
2,837.64
300,000.00
591,177.82
894,015.46
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2559
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

88,403,800.00

-

84,058,271.58

4,345,528.42

411,051,280.00

24,665,423.80

368,061,891.57

18,323,964.63

36,654,920.00

11,454,992.71

22,628,789.59

2,571,137.70

-

-

-

-

536,110,000.00

36,120,416.51

474,748,952.74

25,240,630.75

งบรายจายอื่น
รวม

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

งบสุทธิ

เบิกจาย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2559
งบบุคลากร

-

-

-

งบดําเนินงาน

21,551,995.25

19,533,723.01

2,018,272.24

งบลงทุน

29,819,064.70

25,810,454.73

4,008,609.97

-

-

-

51,371,059.95

45,344,177.74

6,026,882.21

งบรายจายอื่น
รวม
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การกำกับดูแลองคกร
นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประธานกรรมการ
นายอำพน กิตติอำพน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อายุ : 62 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาเอก Applied Economics, Clemson University,
South Coralina ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท Economics Policy and Planning,
Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน :

• เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
• ผูอ าํ นวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
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กรรมการโดยตำแหนง
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการ
อายุ : 75 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร London School of
Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
ประวัติการทำงาน :

•
•
•
•
•

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
ผูอํานวยการและเลขานุการ สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

นายดนุชา สินธวานนท
กรรมการ
อายุ : 56 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท Northeastern University, Boston,
Massachusets, M.A. (Econ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี University of Bridgeport, Bridgeport,
Connecticut, (Business Econ.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน :

• รองเลขาธิการ กปร.
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• เลขาธิการ กปร.
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นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการ
อายุ : 60 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทำงาน :

• อธิบดีกรมการปกครอง
• ผูวาราชการจังหวัดสงขลา
• ผูวาราชการจังหวัดยะลา
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
กรรมการ
อายุ : 55 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
(Conservation Biology), University of Minnesota
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน :

• อธิบดีกรมปาไม
• รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
• รองอธิบดีกรมปาไม
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นายวิจารย สิมาฉายา
กรรมการ
อายุ : 59 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental
Engineering), University of Guelph ประเทศแคนาดา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทำงาน :

• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ
หรือกฎหมาย
อายุ : 64 ป
วุฒิการศึกษา :

• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทำงาน :

• เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ขาราชการบํานาญ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นายสุทัศน ปลื้มปญญา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อายุ : 68 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท Crop-Production
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี พืชไร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน :

• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• ผูอํานวยการกองพัฒนาเกษตรที่สูง
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• หัวหนาฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
• ขาราชการบํานาญ

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม
อายุ : 60 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน :

• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

รองศาสตราจารยอณ
ุ ารุจ บุญประกอบ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร
อายุ : 54 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาเอก Ph.D. (Plant Breeding) Texas A&M
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท M.S. (Horticulture) Texas A&M University
• ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน :

• ผูประสานงาน รับผิดชอบงานพัฒนาและสงเสริม
การปลูกไมผลเขตหนาว มูลนิธิโครงการหลวง
• รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• รองหัวหนาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• รับราชการ ตําแหนง รองศาสตราจารย
สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรุจิรา ริมผดี
กรรมการและเลขานุการ
อายุ : 63 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน :

• รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
สถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืน
้ ทีส
่ งู (องคการมหาชน)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่

วันประชุม

รอยละของกรรมการ
ที่เขารวมประชุม

10/2559

31 ตุลาคม 2559

90.91

11/2559

28 พฤศจิกายน 2558

90.91

12/2559

26 ธันวาคม 2559

90.91

1/2560

30 มกราคม 2560

90.91

2/2560

27 กุมภาพันธ 2560

90.91

3/2560

27 มีนาคม 2560

81.82

4/2560

28 เมษายน 2560

81.82

5/2560

29 พฤษภาคม 2560

81.82

6/2560

26 มิถุนายน 2560

90.91

7/2560

31 กรกฎาคม 2560

81.82

8/2560

28 สิงหาคม 2560

81.82

9/2560

25 กันยายน 2560

90.91

รวมรอยละ

87.12
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ผูบ
 ริหารสถาบันวิจย
ั และพัฒนาพืน
้ ทีส
่ งู (องคการมหาชน)

นางสาวรุจิรา ริมผดี

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

นายวิรัตน ปราบทุกข

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ

รองผูอำนวยการสถาบัน ดานการพัฒนา

ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

นางเสาวนิตย พงษประไพ

นายวิรัช พูนทรัพย

ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ

ทีป่ รึกษาดานยุทธศาสตรและการบริหารจัดการองคกร
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นางสาวเพชรดา อยูสุข

ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ

ผูอำนวยการสำนักวิจัย

ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรและแผน

ดร.เมธี พยอมยงค

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล

ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ

รองผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
รักษาการผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

นายภูธาดล ธีรอธิยุต

นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง

รองผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. องคประกอบ

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

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
นาวสาวธํารงลักษณ ลาพินี
นาวสาวออนฟา เวชชาชีวะ
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

1) สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดย
ครบถวน
2) สอบทานใหมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
4) สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่อง
5) การเปดเผยขอมูลในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี
ความถูกตองและครบถวน
6) พิจารณาในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัย ของผูตรวจสอบ
ภายใน รวมกับผูอํานวยการสถาบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบกอนดําเนินการ
7) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับ
ภาวการณ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบัน
8) พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําป โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการสถาบัน
9) พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและติดตามผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถาบัน
10) ใหคณะกรรมการสอบสวน มีอํานาจในการเชิญเจาหนาที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอมูล
หรือมาเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสมหรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการตางๆ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
1. 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

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

2. อำนาจหนาที่

1) ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบตั งิ านของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
1. องคประกอบ

1) นายสุทัศน ปลื้มปญญา
2) รองศาสตราจารย ดร.อุณารุจ บุญประกอบ
3) รองศาสตราจารยสมพร อิศวิลานนท
4) ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
5) รองศาสตราจารยธีระ วิสิทธิ์พานิช
6) ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
7) รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
8) รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช
9) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
10) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (ดานการพัฒนา)
11) ผูอํานวยการสํานักวิจัย
12) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
13) เจาหนาที่ยุทธศาสตรและแผน

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

2. อำนาจหนาที่

1) เสนอแนะการกําหนดแนวนโยบาย และแผนงานตางๆ เกีย่ วกับงานวิจยั และพัฒนา เพือ่ ใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค
2) เสนอแนะการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบตั งิ านประจําป รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบตั งิ าน
ตางๆ 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)

คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ
1. องคประกอบ

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

นายอําพน กิตติอําพน
นางสาวลดาวัลย คําภา
นางณัฐา โพธาภรณ
นายณฐพงศ วรรณรัตน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
นายสุพัฒน เมธีวรพจน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

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

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

223

รายงานประจําป 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2. อำนาจหนาที่

1) ใหคาํ ปรึกษาและแนะนําการจัดโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบันใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและ
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
คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
1. องคประกอบ

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

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

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

1) พิจารณาใหความเห็นและ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ
ประกาศทีเ่ กีย่ วของกับสถาบัน หรือการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศทีเ่ กีย่ วของกับสถาบัน
เพื่อแกไขปญหาขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
3) พิจารณากลั่นกรองการยกรางและ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ
ที่เกี่ยวของกับสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานพัฒนาองคความรู
และเผยแพรพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย
1. องคประกอบ

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

นายธงทอง จันทรางศุ
นางสมชาย พฤฒิกัลป
นายดนุชา สินธวานนท
นายสุพศิน สุเมธิวิทย
นางสาวลดาวัลย คําภา
นายสหวัฒน แนนหนา
นางสาวรุจิรา ริมผดี
นางอาณดา นิรันตรายกุล

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

1) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในดานการดําเนินงานดานการพัฒนาองคความรูและเผยแพร
พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย ของอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมทัง้ การกํากับกิจกรรมตางๆ
ในชวงป 2560-2561
2) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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