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สารจาก ดร.อำ พน กิตติอำ พน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานแนวพระราชดําริ “สืบสาน รักษา ตอยอด 
สรางสุขปวงประชา” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เร่ืองนํ้าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีพระราชทานแกประชาชนชาวไทยเพ่ือใชในการดํารงชีวิต
ใหสามารถพึ่งตนเองอยางมีเหตุผล มีภูมิคุมกัน รวมทั้ง
พระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการอนุรักษปาไม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

เพ่ือสนองพระราชปณิธานดังกลาว สถาบันวิจัยและ
พฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) ไดนอมนาํพระราชดาํร ิ
“สืบสาน รักษา ตอยอด สรางสุขปวงประชา” มาเปน
แนวทางในการพัฒนาคนและชมุชนบนพืน้ทีส่งู ใหชมุชน
บนพื้นที่สูงมีความรู สามารถพึ่งพาตนเองได ควบคูกับ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการ
ขับเคลื่อนงานดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อความอยูดี
มีสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นับเปนปแรกของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องคการมหาชน) ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
คณะกรรมการสถาบันรวมถึงคณะอนุกรรมการตางๆ 
ไดขับเคลื่อนยุทธศาสตร 4 ดานหลัก คือ การวิจัย 
การสนับสนนุงานโครงการหลวงและพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบ

โครงการหลวง การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปน
แหลงเรียนรู และการบริหารและพัฒนาองคกร โดยใช
หลักธรรมาภิบาลขับเคล่ือนงานสําคัญ ไดแก (1) การ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของโครงการหลวง 
(2) การวจิยัตอยอดภมูปิญญาทองถ่ิน รกัษาคณุคาความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง และสรางนวัตกรรมใหม
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม (3) การพฒันาบนพืน้ฐาน
ความรูที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับชุมชน สงเสริมและ
สนบัสนนุการจัดทาํแผนชมุชน เพ่ือเปนการเพิม่ขดีความ
สามารถของชุมชนทองถิน่ในการพัฒนา พึง่ตนเอง และ
จดัการตนเอง (4) การขยายผลองคความรูโครงการหลวง
อยางเปนระบบ เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการดาน
การตลาดและสถาบนัเกษตรกรเพือ่บรหิารจดัการตนเอง 
เช่ือมโยงกับตลาดและผูบริโภค และ (5) การพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูโครงการตาม
แนวพระราชดําริ โครงการหลวง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเกษตรบนพื้นที่สูง และวัฒนธรรม

การดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของสถาบัน 
นับไดวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ในนามของ
คณะกรรมการสถาบัน ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ 
รวมท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีของสถาบันทุกทานท่ีมุงม่ัน
อุทิศตน ปฏิบัติ และพัฒนางานตามภารกิจ เพ่ือสนับสนุน
และรักษาซ่ึงพนัธกจิของโครงการหลวงในการวิจัย พัฒนา 
เผยแพร และสรางเครือขายการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางยั่งยืน

ดร.อําพน กติติอําพน
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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สารจาก นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผูอำ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนปเร่ิมตนของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องคการมหาชน) ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน
แมบทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยมีจุดเนนที่สําคัญในแตละดาน ดังนี้

ดานการวิจัย มุงงานวิจัยที่ตอบสนองและสนับสนุน
งานโครงการหลวง และสอดคลองกบัปญหาทีต่องการแกไข
ของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนกลยุทธงานวิจัยของสถาบัน 
มีจํานวนงานวิจัยท่ีสงมอบโครงการหลวงเพ่ือนําไปใชประโยชน 
15 เร่ือง เชน การปลูกขาวตนเดียวภายใตระบบนานํ้านอย 
การอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน 
เปนตน รวมท้ังการสรางความรวมมือดานการวิจยักับทุกสวน
ที่เกี่ยวของ โดยมีงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
ผลิตผลเกษตร การวิจัยเพ่ือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ซึง่มุงเนนการวิจยัเพือ่การอนุรกัษและฟนฟู
พืชทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลง
อาหารของชุมชนบนพ้ืนทีส่งู การวิจยัเพ่ือตอยอดภูมปิญญา
ทองถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและ
การทดสอบองคความรูโครงการหลวง การวิจัยเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังมีการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาและสิทธชิมุชน โดยสนับสนุนการจดทะเบียน จดแจง
ทรัพยสนิทางปญญาใหมทีเ่กิดจากผลงานวิจยั และทรัพยสนิ
ทางปญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง 17 รายการ

ดานการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนา
พืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง เนนงานเชือ่มโยงกบัศนูยพัฒนา
โครงการหลวงและแผนการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
โดยการทดสอบ/สาธิต นําผลการวิจัยและองคความรู
โครงการหลวงไปปรับใชตามบริบทชุมชนและสภาพภูมิอากาศ
ที่เปล่ียนแปลง มีการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
จัดการส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาลชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ตลอดจน
การบูรณาการและถายทอดองคความรูโครงการหลวงรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ดานการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรู รวบรวมและเชื่อมโยงองคความรูที่เกี่ยวของกับ

โครงการหลวง พัฒนาศูนยสาธิตและถายทอดองคความรู
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การพัฒนาพ้ืนที่ 
สิง่ปลกูสราง บรหิารจดัการน้าํอยางเปนระบบ ผลติพรรณไม
และปจจัยการผลิตเพื่อลดตนทุน รวมท้ังบํารุงรักษาสวน
ใหมีความรมรื่น ใหมีพื้นที่สีเขียว เปนแหลงทองเท่ียวและ
แหลงเรียนรูดานพรรณไมที่สําคัญ

ดานการบริหารและพฒันาองคกร บรหิารองคกรทีม่ี
ระบบธรรมาภิบาล มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มุงพัฒนา
องคกรใหเปนสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาเครือขายความ
รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการของพื้นที่สูง
ระดับนานาชาติ เชน โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ไทย-ภฏูาน โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เมยีนมา 
เปนตน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 536.11 ลานบาท เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตร
หลัก 4 ยุทธศาสตร ไดแก การวิจัย การสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู และ
การบริหารและพัฒนาองคกร มีผลการใชจายงบประมาณ
คดิเปนรอยละ 95.29 และมผีลการปฏบิตังิานคดิเปนรอยละ 
99.47 ของแผนปฏิบัติการสถาบัน ในระยะตอไป สวพส. 
จะไดนอมนําแนวพระราชดําริตามหลักการทํางานของ
โครงการหลวง และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร นโยบายของคณะกรรมการสถาบัน นโยบาย 
และแผนพัฒนาตางๆ ของภาครัฐ ตลอดจนสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงเปนหัวใจของการดําเนินงาน 
โดยมีบุคลากรของสถาบันรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และภาคประชาชน ในการรวมกัน
บูรณาการแผนงานและงบประมาณ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
พื้นท่ีสูงท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ทันตอสถานการณ
ที่เปล่ียนแปลง และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถาบันสืบไป

นางสาวรุจิรา ริมผดี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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บทสรุปผูบริหาร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวพส. ไดปฏิบัติงาน

ภายใต 4 ยุทธศาสตรหลัก 20 แผนงาน ภายใต
งบประมาณ 536.11 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงาน
ดังนี้

ดานการวิจัย ดําเนินงานวิจัยที่ตอบสนอง
ภารกจิหลกัทีส่นบัสนนุงานโครงการหลวงและสอดคลอง
กับปญหาที่ตองการแกไขของชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต 
6 แผนงาน 42 โครงการหลกั 90 โครงการยอย 5 กจิกรรม 
งบประมาณ 72.9 ลานบาท มีผลการดําเนินงานคิดเปน
รอยละ 99.98 โดยเปนการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตเกษตร การวิจัยเพื่อฟนฟูและ
อนรุกัษทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การวิจยัเพ่ือ
ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนานวัตกรรมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนทีส่งู การวิจยัระบบ
เกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรู
โครงการหลวง การวจิยัเพือ่รองรบัการเปล่ียนแปลงดาน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม และการบริหารจดัการ
และการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน

ดานการสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ดําเนินงาน
สนับสนุนงานโครงการหลวงใหเปนตนแบบของการ
พัฒนาบนพื้นที่สูงที่มีความสมดุลดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม เนนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานของผลผลิต การลดตนทุน และการวางแผน
การผลิต/การตลาดอยางมีระบบตามรูปแบบและแนวทาง
ของโครงการหลวง อยางตอเนื่องและไดมาตรฐาน และ
สงเสริมใหชุมชนบริหารจัดการตนเองในการรวมกลุม
ภายในชุมชน ภายใต 5 แผนงาน 17 โครงการหลัก 

56 โครงการยอย งบประมาณ 188.39 ลานบาท 
มผีลการดาํเนนิงานคดิเปนรอยละ 97.89 โดยดาํเนนิงาน
ในพื้นที่ 5 รูปแบบ ไดแก พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง พ้ืนท่ีโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกปญหาพืน้ทีป่ลกูฝนอยาง
ยั่งยืน พื้นที่ถายทอดความรูโครงการหลวงเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และพ้ืนที่โครงการ 
“รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน”

ดานการพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษ
เปนแหลงเรียนรู ดําเนินงานพัฒนาอุทยานหลวง
ราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร 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 
มีผูเขามารับการเรียนรูดานการเกษตรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 6,898 คน นักทองเที่ยวมีระดับความ
พึงพอใจตอการบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ รอยละ 
85.02 มีรายไดจากการดําเนินงาน 62.32 ลานบาท

ดานการบริหารและพัฒนาองคกร 
ดําเนินงานยกระดับคุณภาพการบริหารงานภายในองคกร 
พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ พัฒนาระบบงาน
เชือ่มโยงการดาํเนนิงานบนฐานความรูทีม่ปีระสทิธภิาพ
ภายใตหลักธรรมาภบิาล ภายใต 5 แผนงาน งบประมาณ 
160.89 ลานบาท มีผลการดําเนินงานรอยละ 100

HRDI
HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

(PUBLIC ORGANIZATION)

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

4



สารบัญ
สารจากประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง .................................................................... 2
สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ............................................................................ 3
บทสรุปผูบริหาร .................................................................................................................................... 4

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ..................................................................  9
 วิสัยทัศน ................................................................................................................................... 11
 พันธกิจ...................................................................................................................................... 11
 เปาหมายสูงสุด .......................................................................................................................... 11
 วัตถุประสงค .............................................................................................................................. 11
 เปาหมายเชิงผลลัพธ .................................................................................................................. 11
 ยุทธศาสตรการดําเนินงานของสถาบัน ........................................................................................ 12
 โครงสรางของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) .................................................... 15
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ................................................................... 16
 ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ................................................................ 17
 ขอมูลประกอบแบบประเมินผูอํานวยการองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ................................................................ 19

ยุทธศาสตรการวิจัย .....................................................................................................................  23
 1. แผนงานการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร ....................................... 25
  1. ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพ่ิมผลผลิตขาวบนพื้นที่สูง ........................................................ 25
  2.  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ ................................................ 28
  3.  ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง ............................................ 31
  4.  ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุและพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพ่ิมคุณภาพ
   ของกาแฟอราบิกาโครงการหลวง ..................................................................................... 34
  5. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผักอินทรียในพื้นที่โครงการหลวง ....... 36
  6. ชุดโครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก ...................................................... 37
  7. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง .............................................................. 39
  8. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนรับประทานสดบนพ้ืนที่สูง ........................................ 40
  9. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค ................................................... 42

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

5



  10. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเคพกูสเบอรรี่ ราสพเบอรรี่ และแบล็กเบอรรี่ .................... 43
  11. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลสมปลอดภัยบนพื้นที่สูง ............................... 44
  12. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและพัฒนาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศในโรงเรือน 47
  13. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและพัฒนาระบบการจัดการการปลูกกุหลาบในโรงเรือน ... 49
  14.  โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการคา .................................... 51
  15.  โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผและหวายบนพ้ืนที่สูง .................................................. 53
  16.  ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตไกกระดูกดําบนพื้นที่สูง ...................... 55
  17.  ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง .................................. 57
  18.  โครงการวิจัยและพัฒนาไกฟาและไกเบรสบนพื้นที่สูง ........................................................ 59
  19.  โครงการวิจัยและพัฒนาการเล้ียงผึ้งเพ่ือการเพ่ิมคุณภาพน้ําผึ้งและผลผลิตพืช ................... 60
  20.  โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใหน้ําและปุยแบบประหยัด
   แกพืชสําคัญบนพื้นที่สูง .................................................................................................. 62
  21.  โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
   ผักอินทรียของโครงการหลวง .......................................................................................... 63
 2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ....................... 66
  1.  ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง . 66
  2.  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและสงเสริมการใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง ..... 68
  3.  โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพ่ือเปนชุมชนคารบอนต่ําและย่ังยืน ........... 69
  4.  โครงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะและนํ้าเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง ................................... 70
  5.  โครงการวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง .............................................. 70
  6.  โครงการศึกษาชนิดไมทองถ่ินและการใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน ........................ 71
  7.  โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษ
   ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร ........................................................................................ 72

  8.  โครงการศึกษาฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใตกระบวนการ
   มีสวนรวมของชุมชนวัดจันทร .......................................................................................... 73
 3. แผนงานการวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรม
  จากความหลากหลายทางชีวภาพ ........................................................................................ 74
  1.  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบานบนพื้นที่สูง ..................................... 74
  2.  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากความหลากหลาย
   ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง .................................................................................................... 76
  3.  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ  78
 4.  แผนงานการวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรูโครงการหลวง ....... 81
  1.  ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือก
   ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นนอย .................................................. 81
  2.  ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการฟนฟูระบบเกษตรย่ังยืน
   ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา ......................................................... 82
  3.  ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศ
   ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง ...................................................... 83

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

6



  4.  ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการบูรณาการเทคโนโลยี
   การปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากลวย ............ 84
  5. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศ
   ที่มีกาแฟเปนพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ............................. 85
  6.  ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางความม่ังคงดานอาหาร
   ของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง ......................................... 85
 5.  แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม .......... 87
  1.  โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง
   ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ................................................................... 87
  2.  โครงการทดสอบแบบจําลองสภาพภูมิอากาศตอการปลูกไมผลของโครงการหลวง .............. 88
  3.  โครงการทดสอบระบบฐานขอมูลกาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง . 89
  4.  โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ..... 89
 6. แผนงานการบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน ................. 90
  1.  การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นชุมชน ........... 90
  2.  การเช่ือมโยงการเรียนรูและถายทอดองคความรูจากงานวิจัย ............................................ 91
  3.  โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน ........................................ 92
  4.  การประเมินผลกระทบจากการนําผลงานไปใชประโยชน .................................................... 92
 สรุปผลผลิตที่สําคัญจากการดําเนินงานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ..................................... 94

ยุทธศาสตรการสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง .....  107
 การดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเปาหมายการพัฒนาสําคัญ ........................... 111
  1. การแกไขปญหาการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในจังหวัดนาน .................................................. 111
  2.  การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ............................................................. 111

 1. แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง .................................................................................. 112
  1.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู ................................. 113
  1.2  โครงการสงเสริมลดการใชสารเคมี .................................................................................... 118
  1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ..................... 118
  1.4  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ...................................................... 119
  1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพ้ืนที่สูง .................................................................... 119
  1.6 โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของชนเผาบนพื้นที่สูง .......................................... 120
  1.7  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการดานการทองเท่ียว ......................................... 121
 2.  แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ......................................................................... 122
  2.1  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ....................................................................... 122
  2.2  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน .............................. 128
 3.  แผนงานการสนับสนุนโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน .......................................... 131
  3.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม .............................. 132
  3.2  ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ....................................................... 132
  3.3  ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ .......................................................... 133

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

7



 4.  แผนงานถายทอดองคความรูโครงการหลวง ........................................................................ 134
  4.1  การพัฒนาศักยภาพเครือขายการเรียนรูองคความรูโครงการหลวง ..................................... 134
  4.2  การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง ...................................................................... 134
  4.3  การบริหารจัดการ ........................................................................................................... 134
 5.  แผนงานบริหารจัดการ ........................................................................................................ 135
  5.1  การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการจัดการความรู ........................................................ 135
  5.2  การสังเคราะหและสรางองคความรูสําหรับการดําเนินงานพัฒนา....................................... 135
  5.3  การพัฒนาระบบฐานขอมูล สื่อองคความรู ....................................................................... 135

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู .........................................  137
 1.  แผนงานวิชาการและการเรียนรู ........................................................................................... 139
 2.  แผนงานการตลาดและกิจกรรม ........................................................................................... 143
 3.  แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบํารุงรักษาสวน ......................................................... 150
 สถิติจํานวนผูชม รายไดจากการดําเนินงาน และรอยละความพึงพอใจ
 ของผูชมอุทยานหลวงราชพฤกษ .............................................................................................. 156

ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ..................................................  159
 1.  แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ด.ี....................................................................................... 160
 2.  แผนงานการบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาบุคลากร .................................................... 168
 3.  แผนงานการพัฒนาระบบท่ีมีประสิทธิภาพ .......................................................................... 171
  3.1 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและความเช่ือมั่นตอการดําเนินงาน
   ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง .................................................................................. 171
  3.2 โครงการจัดทํากลยุทธการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูง

   แบบโครงการหลวง ......................................................................................................... 175
  3.3 ทดสอบระบบฐานขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูในพื้นที่โครงการพัฒนา
   พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง .............................................................................................. 175
  3.4 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
   แบบโครงการหลวงดานการผลิตและการตลาด ................................................................. 176
  3.5 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุมคาจากการดําเนินงานในมิติทางเศรษฐกิจ 
   สังคมและส่ิงแวดลอม ...................................................................................................... 177
  3.6 โครงการจัดทํากลยุทธการพัฒนาดานการตลาดของสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ
   พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง.................................................................................... 178
 4. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.................................................. 179
 5. แผนงานสนับสนุนงานพัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนากับนานาชาติ ............................ 187

ภาคผนวก
 รายงานการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ................................................. 190
 การกํากับดูแลองคกร ................................................................................................................. 210

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

8



สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน)

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (PUBLIC ORGANIZATION)

HRDI
A N N U A L 
R E P O R T 
2 0 1 7



สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงไดรวมดําเนินงานพัฒนาพื้นท่ีสูงกับโครงการหลวงมานับแตเปน 
“กองพัฒนาเกษตรที่สูง” ซึ่งต้ังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 อนุมัติในหลักการ ใหจัดตั้ง 
คณะกรรมการอํานวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เปนกรรมการและเลขานกุาร และใหสาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ จดัตัง้หนวยงาน
ระดับกองขึ้น เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งโอนงานบางสวนจากมูลนิธิฯ มายังรัฐบาล
เพ่ือดําเนินการตอไป จนกระทั่งเปลี่ยนเปน “สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง” และตอมาป พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี
มีมติตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้น โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการ
มหาชน) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 การดําเนินงานของโครงการหลวงและสถาบันจึงเชื่อมโยงและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังเหตุผลตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน โดยท่ีคณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
มลูนธิโิครงการหลวง มผีูอาํนวยการสถาบนัวจิยัและพัฒนาพืน้ท่ีสงู ผูแทนสาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และโครงสรางของคณะกรรมการสถาบัน 
มีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเปนประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวงเปนกรรมการ และ
หัวหนาฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ดังดํารัสของหมอมเจาภีศเดช รัชนี ในการ
สัมมนาระดมความคิดเรื่อง ทิศทางและการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2548 วา 
“โครงการหลวงกับสถาบันจูงมือกันเดินมานานแลว และจะจูงมือกันเดินตอไปเรื่อยๆ”

ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) (ฉบับท่ี 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
“เปนองคกรท่ีมุงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุน

งานโครงการหลวงและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืน รวมท้ังเสริมสราง
และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงความรู
พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงทองเท่ียว
ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”

พันธกิจ
1. การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานของ

โครงการหลวง และการวิจัยตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน
และสรางนวัตกรรมใหมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

2. การพัฒนาบนฐานความรู เพื่อสรางความ
เจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การขยายผลองคความรูโครงการหลวง
อยางเปนระบบ และการสรางรายได โดยกระบวนการ
มีสวนรวมกับชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยง
กับตลาดและผูบริโภค

3. การพฒันาอทุยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรูโครงการตามแนวพระราชดําริและโครงการหลวง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงทองเท่ียว
ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานการเกษตร และ
วัฒนธรรม และมีรายไดที่สามารถดูแลตัวเองได

4. สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรอง
มาตรฐานผลติภัณฑของสนิคาโครงการหลวง และสนิคา
ในโครงการของสถาบันจากหนวยงานในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียน
สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญา
อืน่ๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ การสรางเครอืขาย
การเรียนรูและหุนสวนในการพัฒนารวมกับภาคสวน
ตางๆ

5. การพัฒนาองคกรตามแนวทาง TQA (รางวัล
คุณภาพแหงชาติ : Thailand Quality Award) ทั้งดาน
การวิจัย งานพัฒนา และการเช่ือมโยงองคความรู
โครงการหลวงไปสูชมุชน รวมท้ังการพฒันาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบธรรมาภิบาล

เปาหมายสูงสุด
คือ “การพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่ งยืน” โดย

การสนับสนุนงานโครงการหลวงและนําองคความรู
โครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่น

วัตถุประสงค
วตัถุประสงคของแผนยุทธศาสตรสถาบนัวิจยัและ

พฒันาพืน้ท่ีสงู ป พ.ศ. 2560-2561 คอื “ชมุชนเปาหมาย
บนพ้ืนท่ีสงูมคีณุภาพชวีติและสิง่แวดลอมทีด่”ี โดยอาศยั
กระบวนการเรียนรูของโครงการหลวงผสมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของ
โครงการหลวง

เปาหมายเชิงผลลัพธ
1. ดานเศรษฐกิจ คือ ชุมชนเปาหมายมีความ

มัน่คงทางดานอาหารและรายไดทีพ่อเพียงตอการดํารง
ชีวิตตามแนวทางโครงการหลวงและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

2. ดานสังคม คือ ชุมชนเปาหมายบนพ้ืนท่ีสูง
มีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดและสามารถ
บรหิารจดัการไดอยางยัง่ยนื โดยกระบวนการมสีวนรวม
และการเรยีนรูจากการสนบัสนนุงานโครงการหลวงและ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพ้ืนที่เปาหมายลดการบุกรุกพื้นท่ีปา และการฟนฟู 
อนุรักษและจัดการอยางย่ังยืน โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและทุกภาคสวน

4. ดานบริหารจัดการ คือ การบริหารจัดการ
ของสถาบันมีประสิทธิภาพ และดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล และอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรูพระราชกรณียกิจ และแหลงทองเท่ียวดาน
การเกษตร และความหลากหลายของพรรณไมที่มี
คุณภาพอยางยั่งยืน

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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สถาบนัมแีผนแมบทฯ และแผนปฏิบตังิาน จาํนวน 6 แผน เพ่ือรองรับการทํางานของสถาบันในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้

แผนแมบท/แผนปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี

1. แผนแมบทศูนยพัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 21 มิถุนายน 2559

2. แผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 21 มิถุนายน 2559

3. แผนแมบทโครงการ “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 24 มกราคม 2560

4. แผนแมบทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 
ระยะท่ี 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
การดำ เนินงานของสถาบัน
1. ยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนา

มุงสรางองคความรูและนวตักรรม รวมทัง้ตอยอด
ภมูปิญญาทองถ่ิน เพือ่สนับสนุนงานโครงการหลวง และ
กอใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยในการพัฒนา
พื้นที่สูง ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยาง
ยั่งยืน

แนวทางการวิจัยที่สําคัญ
(1) การวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง โดย

มุงเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
เสริมสรางความม่ันคงดานอาหาร และการวิจยัเพ่ือฟนฟู
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(2) การวิจยัและพฒันาองคความรูและนวตักรรม
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยเนน
การวิจัยเพื่อศึกษา รวบรวม ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมท้ังการสรางนวัตกรรมจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทองถ่ินบนพ้ืนท่ีสงู ตลอดจนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

(3) การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพ้ืนท่ีสูง โดยการ
ศึกษาวิจัยระบบการเกษตรท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
และความสัมพันธภายในระบบที่เหมาะสมกับบริบท
พืน้ที ่โดยการมสีวนรวมของนกัพฒันาและเกษตรกรและ
การวิจัยเพื่อเสริมสรางและแกไขปญหาของชุมชน
บนฐานของทนุทองถิน่ ตลอดจนการนาํองคความรูจาก
โครงการหลวงไปทดสอบในพ้ืนท่ีสูงอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชน
อยางกวางขวางยิ่งขึ้น

(4) การวิจัยดานสังคม ดานการตลาด และการวิจัย
เชิงนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่สูง เพื่อสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบนพ้ืนท่ีสูง

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และรองรับการเปล่ียนแปลง
หรือผลกระทบท่ีมีตอชุมชนบนพ้ืนที่สูง ตลอดจนการ
บริหารจัดการองคความรูและทรัพยสินทางปญญาจาก
งานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง

2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนโครงการหลวง
และพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

เปาประสงค
(1) การสนับสนุนงานโครงการหลวงใหเปน

ตนแบบของการพัฒนาบนพื้นที่สูง ที่มีความสมดุลดาน
เศรษฐกิจ ดานสงัคม และส่ิงแวดลอม เพ่ือท่ีนาํไปสูความ
ยั่งยืน

(2) การนําองคความรูโครงการหลวงไปปรบัใชใน
พื้นที่สูงอื่น ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางในการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนที่สูง โดยการเช่ือมโยงองคความรู
โครงการหลวงจากงานวิจัยและงานพัฒนา รวมทั้ง
บูรณาการรวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไปสูการสรางรายได
ของชุมชนทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม และการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยนื พรอมท้ังสรางชุมชน
ตนแบบการพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง
นาํไปสูการขยายเครือขายการพัฒนาพ้ืนทีส่งูอยางย่ังยนื

(3) การฟนฟปูาตนน้าํ ความอดุมสมบรูณของดนิ 
การพฒันาระบบอนรุกัษดนิและน้าํ และทาํการเกษตรที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
(1) การสรางความเขาใจและความไววางใจแก

ชมุชน และใชหลกัการตามแนวทางโครงการหลวงในการ
แกไขปญหา

(2) การสนับสนุนและเชื่อมโยงชุมชนเพ่ือเรียนรู
องคความรูจากศูนยพัฒนาโครงการหลวง และสงเสริม
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สู งบนฐานความรู ของ
โครงการหลวง ผลงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่นให
สมดุลทุกมิติและย่ังยืน โดยการประสานงานความรวมมือ
กับมูลนิธิโครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาท่ีเกีย่วของและภาคเอกชน 
เนนกระบวนการทํางานอยางใกลชิดระหวางมูลนิธิ
โครงการหลวงกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ท้ังในดาน

องคความรูระบบการเย่ียมเยียนและใหคําปรึกษา และ
ระบบการผลิตและการตลาด รวมท้ังมีความรวมมือกัน
อยางใกลชดิระหวางงานวิจยัและงานพัฒนา เพือ่ใหเกิด
ประโยชนตอการเรียนรูของเกษตรกรและนักวิจัยใน
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

(3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดชองทางการ
ตลาด การขนสงสินคาของชุมชนอยางครบวงจร

(4) พัฒนาเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
เชื่อมโยงกับชุมชน และพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเปนเครือขายการเรียนรูระดับชุมชน 
เพื่อเสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ
พึ่งตนเองได ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน โดยอาศัยการส่ือสารสองทางโดยใชระบบ IT 
ในการเผยแพรและถายทอดองคความรูโครงการหลวง 
ซึ่งจะมีความรวมมือในการจัดการองคความรูระหวาง
โครงการหลวงและสถาบันอยางใกลชิด

(5) การสรางเครือขายการถายทอดองคความรู
โครงการหลวง โดยมีความรวมมอืในลักษณะของหุนสวน
การปฏิบัติงาน (partnership) และมีระบบการถายโอน
ภารกิจและการรับพ้ืนที่ใหม รวมถึงการพัฒนาระบบ
เครือขายการเรียนรูหลังการถายโอนภารกิจ

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ

พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรู
ดานการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ เผยแพร
งานโครงการหลวง โครงการตามแนวพระราชดําริ และ
พระราชกรณยีกจิตางๆ รวมทัง้เปนแหลงทองเทีย่วดาน
การเกษตร และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
(1) การรวบรวมและเช่ือมโยงองคความรูท่ีเก่ียวของ

กับโครงการหลวงและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
งานวิจัยและพัฒนาของสถาบัน ดานการเกษตร ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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(2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
โครงการหลวงและสถาบัน

(3) การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพและ
พรรณไม

(4) การสรางรายไดเพ่ือใหอุทยานหลวงราชพฤกษ
สามารถบริหารจัดการตนเองได

(5) การสรางเครือขายความรวมมอืกบัหนวยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ในการรวมแลกเปล่ียน
ขอมูลและพัฒนาองคความรู/เครือขายการสงเสริมการ
ทองเที่ยว/รวมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

องคกรทีม่ธีรรมาภิบาล การพัฒนาคน ระบบงาน
เชือ่มโยงการดาํเนนิงานบนฐานความรูทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ
(1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในองคกร โดย

เนนการสงเสริมการสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทํางาน

(2) การพัฒนาบุคลากร (training development) 
เปนสังคมแหงการเรียนรู การพัฒนาจากภายในของ
ตนเอง self sustainable, self learning เปนองคการที่มี
การพัฒนาดวยตนเองไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพ

(3) การพัฒนาระบบงานท่ีเชื่อมโยงอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมุงเนนการ
พัฒนาระบบงานในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และผลงานท่ีเกิดข้ึน ท้ังดานการวางแผนยุทธศาสตร 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลท่ีนําไปสูผลลัพธ
การดําเนินงานขององคกร

(4) การพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและ
การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบริหารในการวางแผน
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผล

(5) การสนับสนุนการพัฒนาและสรางเครือขาย
การเรียนรูกับตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรวมมือ
และแลกเปลีย่นการพฒันาทางวชิาการดานการวจิยัและ
พฒันาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ

รายงานประจําป� 2560
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งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)

ยุทธศาสตร/แผนงาน ปงบประมาณ 2560

1. การวิจัยและพัฒนา 72,900,000

2. การสนับสนุนโครงการหลวงและพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 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%

188,387,000
35%

113,929,700
21%

160,893,300
30%

1. การวิจัยและพัฒนา

2. การสนับสนุนโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

4. การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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สวนที่ 1 : ขอมูลประกอบแบบประเมินองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุปผล
ประเมิน 

(ภาพรวม)

คะแนน 
ITA

สูงกวาเปาหมาย
●

สูงกวาเปาหมาย
● - สูงกวาเปาหมาย

●
สูงกวาเปาหมาย

●
ระดับคุณภาพ

● 89.32

รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

องคประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการ

ดำ เนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ)

1. Function 
Base

1.1 จํานวนงานวิจัยที่สงมอบโครงการ
หลวงที่สามารถนําไปใชประโยชน 
(หนวย : เรื่อง)

15 15 ● สูงกวา
เปาหมาย

1.2 จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดจากงาน
วิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (หนวย : ผลิตภัณฑ)

5 5 ●

1.3 รายไดของเกษตรกร

1.3.1 จํานวนรายไดของเกษตรกร
ที่ไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ผลิตพืชตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (หนวย : ลานบาท)

40 62.15 ●

1.3.2 จํานวนรายไดของเกษตรกรทั่วไป 
(หนวย : ลานบาท)

225 247.18 ●

1.4 รอยละของเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงไดนําองคความรู
โครงการหลวงไปใชประโยชน 
(หนวย : รอยละ)

85 91.72 ●

1.5 จํานวนผูรับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ (หนวย : คน)

850,000 877,233 ●

2. Agenda 
Base

2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน

สูงกวา
เปาหมาย

2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน

รอยละ 100 รอยละ 100 ●

2.1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็นสําคัญ
ที่ทันตอสถานการณ*

รอยละ 100 ไมมีประเด็น
สําคัญตองช้ีแจง

●

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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องคประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการ

ดำ เนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ 
(ผลประเมินราย
องคประกอบ)

3. Area 
Base

ไมมีตัวชี้วัดในองคประกอบท่ี 3 - - - -

4. Innova-
tion 
Base

4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให
บริการ

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

4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีดความ
สามารถของหนวยงาน

รอยละ 100 รอยละ 100 ● สูงกวา
เปาหมาย

5. Potential 
Base

5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

รอยละ 100 รอยละ 100 ● สูงกวา
เปาหมาย

หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 หากองคการมหาชนใดไมมีประเดน็สําคัญตองช้ีแจง ใหถือวามีการดําเนินงานตามเปาหมาย
ผลประเมินรายตัวชี้วัด ● หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)

 ○ หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
สรุปผลประเมินภาพรวม 
● หมายถึง ระดับคณุภาพ เปนองคการมหาชนท่ีมผีลการดําเนินงาน อยูในระดับสงูกวาเปาหมาย ทกุองคประกอบ

ที่ประเมิน 
● หมายถึง  ระดบัมาตรฐาน เปนองคการมหาชนท่ีมผีลการดําเนนิงาน อยูในระดับสงูกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบ

ที่ประเมิน แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
● หมายถึง  ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบ

ในองคประกอบหน่ึง (แมวาจะไดรบัการประเมินในองคประกอบอ่ืนในระดบัเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวา
เปาหมาย) ประเด็นการปรับปรุง ไดแก องคการมหาชน A มีผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบ 

Agenda Base

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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สวนที่ 2 : ขอมูลประกอบแบบประเมินผูอำนวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผูอำ นวยการ

สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร
งานที่คณะกรรมการ

มอบหมาย

การประเมินสมรรถนะ 
ตามที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด

สูงกวาเปาหมาย
●

สูงกวาเปาหมาย
● -

สูงกวาเปาหมาย
●

ระดับคุณภาพ
●

รายละเอียดประกอบการประเมินผูอำนวยการองคการมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ

องคประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการ

ดำ เนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ 
(ผลการ

ประเมินราย
องคประกอบ)

2.1 ผลงานของผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance)

2.1.1 สัญญาจาง
ผูอํานวยการ
องคการ
มหาชน

1. จํานวนงานวิจัยที่สงมอบ
โครงการหลวงที่สามารถนําไปใช
ประโยชน

15 เรื่อง 15 เรื่อง ● สูงกวา
เปาหมาย

2. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดจาก
งานวิจัยดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

5 
ผลิตภัณฑ

5 
ผลิตภัณฑ

●

3. จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการยื่น
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)

●

6.  จํานวนชุมชนที่นําแผนขอบเขตที่ดิน
ไปใชประโยชนในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

17 ชุมชน 0 ชุมชน ○ ต่ํากวา
เปาหมาย

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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องคประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการ

ดำ เนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ 
(ผลการ

ประเมินราย
องคประกอบ)

7.  รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เชื่อมโยงระบบการเรียนรู 
การเย่ียมเยียนใหคําปรึกษา และ
ระบบการวางแผนการผลิตและ
การตลาดรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง

รอยละ 80 รอยละ 
97.87
5 ดาน

● สูงกวา
เปาหมาย

8.  จํานวนศูนยของโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่มีการ
จัดทําแผนกลยุทธรายศูนย

40 แหง 43 แหง ●

9.  รอยละความสําเร็จตามแผน
ในการเชื่อมโยงงานกับหนวยงาน
ที่ทํา MOU รวมกับสถาบัน

รอยละ 80 รอยละ 
90.50

●

10.  รอยละความสําเร็จตามแผนในการ
สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
เกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
ตางประเทศ รวมทั้งการเผยแพร
งานโครงการหลวงในตางประเทศ

รอยละ 80 รอยละ 100 ●

11.  จํานวนพรรณไมที่ไดรับการติดตั้ง
ปายพรรณไมครบถวน ทั่วถึง และ
มีระบบการบํารุงรักษา

รอยละ 80
(1,900 
ชนิด)

รอยละ 100
2,044 ชนิดพืช 
3,981 ปาย

●

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
พัฒนาพ้ืนที่สูง

รอยละ 80 รอยละ 89 ●
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องคประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน เปาหมาย ผลการ

ดำ เนินงาน
สรุปผล
ประเมิน

หมายเหตุ 
(ผลการ

ประเมินราย
องคประกอบ)

16. รอยละของการเบิกจายตาม
แผนการใชจายเงิน

รอยละ 96 ผลการใช
จายเงิน
รอยละ 
95.24 
ผลการ

ดําเนินงาน
รอยละ 
99.95

●

2.1.2 ผลการ
ประเมิน
องคกร

17.  การดําเนินการตามตัวชี้วัด
สํานักงาน ก.พ.ร.

มีผลเปนไป
ตาม

เปาหมาย
ทุกตัวชี้วัด

มีผลเปนไป
ตาม

เปาหมาย
ทุกตัวชี้วัด

● สูงกวา
เปาหมาย

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

● สูงกวา
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
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ยุทธศาสตรการวิจัย
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มุงสรางองคความรูและนวัตกรรม รวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และ
กอใหเกิดการใชประโยชนจากงานวิจัยในการพัฒนาพื้นท่ีสูง ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
มีแนวทางการวิจัยที่สําคัญโดยมุงเนนการวิจัยสนับสนุนงานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นท่ีสูง และการวิจัยดานสังคม 
ดานการตลาด และการวิจัยเชิงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่สูง โดยดําเนินงานวิจัยตาม 6 แผนงานหลัก ไดแก

1.  แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร
2.  แผนงานวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
3.  แผนงานวิจัยเพ่ือตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพ

บนพื้นที่สูง
4.  แผนงานวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรูโครงการหลวง
5.  แผนงานวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม
6.  แผนงานบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน

ดําเนินงานวิจัย 42 โครงการหลัก 5 กิจกรรม โดยมีสัดสวนของโครงการแตละแผนงาน ดังนี้

การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลเกษตร

การวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพบนพื้นที่สูง

การวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง การวิจัยเชิงพื้นที่ และการทดสอบองคความรู

โครงการหลวง

การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการและการจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิชุมชน

45%

11%

8%

13%

6%

17%
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มุงเนนสนบัสนนุงานวจิยัเพือ่ตอยอดองคความรู
จากโครงการหลวง โดยเฉพาะองคความรูในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการผลิตพืชและสัตวใหมีปริมาณและ
คุณภาพที่ดีขึ้น

1. ชดุโครงการศึกษาวจิยัการเพ่ิมผลผลติขาว
บนพื้นที่สูง ผลการดำเนินงานประกอบดวย

1.1 การศึกษาวิจัยพันธุขาวทองถิ่นบนพื้นที่สูง

ที่มีลักษณะโดดเดนดานการเจริญเติบโต หรือ

มีคุณคาทางโภชนาการพิเศษ

ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวเฮงาะพิดซิค

ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวเลาทูหยา

1.1.1 รวบรวมและปลูกอนรุกัษพนัธุขาวทองถ่ิน
บนพืน้ทีส่งูเพิม่เติม จาํนวน 23 พนัธุ ประกอบดวย พนัธุ
ขาวนา 11 พันธุ พันธุขาวไร 12 พันธุ จากพื้นที่มูลนิธิ
โครงการหลวง 4 พื้นที่ และจากพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 พื้นที่

1.1.2 พันธุขาวทองถ่ินที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ที่คัดเลือกสําหรับสงเสริมการผลิตและแปรรูปเพื่อ
จําหนาย โดยมูลนิธิโครงการหลวง จํานวน 2 พันธุ คือ 
บือนอมู (พันธุขาวนา) และเลาทูหยา (พันธุขาวไร) โดย
พันธุบือนอมูเปนพันธุขาวเจา ปลูกสภาพนาดําในฤดู
นาปโดยชนเผาปกาเกอะญอ ขนาดเมล็ดยาว 5-6 
มิลลิเมตร ขาวนิ่ม หุงขึ้นหมอ มีกลิ่นหอม มีปริมาณ
อะไมโลส 14% ซึ่งจัดอยูในกลุมขาวนุม มีใยอาหาร 
(crude fi ber) สูงถึง 8,570 mg/100 g ซึ่งจะไปชวยชะลอ
การดูดซึมของน้ําตาลกลูโคสในลําไสเล็กเขาสูกระแส
โลหิตใหชาลง จงึชวยปองกนัไมใหระดบัน้าํตาลในเลือด
สูงขึ้นหรือต่ําลงอยางรวดเร็วเกินไป เหมาะสําหรับผูที่
เปนโรคเบาหวาน สําหรับพันธุเลาทูหยา เปนพันธุขาว
เจาของชนเผาลีซอ ปลูกในสภาพไร เมล็ดยาวเรียว 6.5-
7 มิลลิเมตร มีปริมาณอะไมโลส 16% ซึ่งจัดอยูในกลุม
ขาวนุม เมล็ดขาวสารไมมีทองไข ขาวกลองอุดมไปดวย
โปรตีนและไขมัน ซึง่ไขมันในขาวเปนไขมันด ีเนือ่งจากมี
กรดไขมันที่ไมอิ่มตัวสูง (Linoleic acid และ Oleic acid) 
ชวยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเสนเลือด

1.1.3 ผลของการทดสอบและคัดเลือกพันธุขาว
ที่ทนทานตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูงจํานวน 5 พันธุ 
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
ตอไร ตามลําดับ ซึ่งเกษตรกรไดคัดเลือกพันธุพันธุ
บือวาเจาะ-เมล็ดลาย บือวาเจาะ-เมล็ดเรียว เนื่องจาก
ผลผลิตสูง แตกกอด ีรวงยาว เมล็ดใหญ เมล็ดเต็ม และ
ทนทานตอแมลงบั่วไดดีกวาพันธุขาวเดิมของเกษตรกร

1. แผนงานการวิจยัเพือ่เพิม่ผลผลิต
 และคุณภาพของผลิตผลเกษตร
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ในฤดูนาป พ.ศ. 2560 ทดสอบการทนทานตอ
แมลงบ่ัวใน 3 พื้นที่ ไดแก บอเกลือ ที่ระดับความสูง 
1,200 MSL แมสะเรียง (บานปาแป) ที่ระดับความสูง 
1,000 MSL และบานทุงหลวง ทีร่ะดับความสงู 800 MSL 
ซ่ึงเพ่ิมจํานวนพันธุขาวทดสอบเปน 12 พันธุ ประกอบดวย 
(1) พันธุก๋ินบเส้ียง (2) บือวาเจาะ-เมล็ดเรียว (3) บือวาเจาะ-
เมล็ดใหญ (4) MN62M (5) บือแมว-เมล็ดใหญ (6) บือแมว-
เมล็ดกลม (7) RD53 (8) CMU-L2 (9) CMU-B2 (10) พนัธุ
ทองถิน่ (บอืซอม,ี เฮงาะเลอทญิ, ขาวลาย) (11) CMU-L3 
(12) CMU-L4 พบวา แตละพื้นที่มีการเขาทําลายของ
แมลงบั่วแตกตางกัน โดยเฉพาะพื้นที่บอเกลือ ขาวโดน
ทําลายจากแมลงบั่วมากสุดถึง 55.7%

1.2  การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเขตกรรม

ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกขาวบนพื้นที่สูง

1.2.1  ไดพนัธุขาวทองถ่ินทีบ่รสิทุธิแ์ละเมล็ดพนัธุ
ขาวท่ีมีคุณภาพตาม “คูมือการคัดพันธุและผลิตเมล็ด
พันธุขาวทองถิ่นสําหรับชุมชนบนพื้นท่ีสูง” ในฤดูนาป 
พ.ศ. 2559 พบวา เมล็ดพันธุขาวทองถ่ินของเกษตรกร
ที่รวมงานวิจัยจาํนวน 80 ตัวอยาง ผานมาตรฐานเมล็ด
พันธุขาวจํานวน 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งใน
ฤดูนาป พ.ศ. 2560 เกษตรกรไดใชเมล็ดพันธุขาวท่ีคัด
เลือกเองมาปลูก บางรายก็แบงปนแลกเปล่ียนกัน
ในชุมชน และในฤดูนาป พ.ศ. 2560 เพิ่มพื้นที่ทดสอบ
จากป 2559 อกี 8 พืน้ที ่ไดแก แมโถ อนิทนนท ทุงหลวง 
แมสะปอก ทุงเริง ปางยาง แมสามแลบ และสบเมย 
ซึ่งขณะนี้ตนขาวอยูในระยะแตกกอ กําจัดตนที่ออนแอ
ตอโรค/แมลง และไดจัดงาน fi eld day เพ่ือถายทอด
องคความรูแกเกษตรกรรายอ่ืนหรือชุมชนใกลเคียง 2 คร้ัง 
คือ พื้นที่แมทาเหนือและบอเกลือ

1.2.2  การทดสอบและสาธิตวิธีการใหน้ําแบบ
นาน้าํนอยสําหรับการปลูกขาวนาบนพ้ืนทีส่งู ในฤดูนาป 
พ.ศ. 2560 ไดทดสอบและสาธิตการใหน้ําแบบนา
น้ํานอยรวมกับเกษตรกรผูปลูกขาว 5 พื้นที่ ไดแก 
อินทนนท ทุงเริง (บานแมขนิล) แมสะปอก (บานหวย
ขาวลีบ) แมลานอย และบอเกลือ (บานสวาใต) ซ่ึงขณะน้ี
ตนขาวอยูในระยะแตกกอไดใหนํ้าแหงแบบสลับขัง กลาวคือ 
ระบายน้ําในแปลงนาใหแหงจนดินแตกแลวขังน้ําไวใน
แปลงเชนเดิม

บานหวยหอม (แมลานอย)

บานหวยขาวลีบ (แมสะปอก)

บานหนองหลม (อินทนนท)

1.2.3  การจัดการปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวบน
พืน้ท่ีสงู ในฤดูนาป พ.ศ. 2559 ทดสอบสาธติการจัดการ
ปุยในขาวนา พบวา ผลผลิตขาวจากแปลงท่ีมีจากการ
จัดการปุยตามคาการวิเคราะหดิน/พืช สามารถเพ่ิม
ผลผลิตขาวนาได 2-84% ในฤดูนาป พ.ศ. 2560 ได
ทดสอบและสาธิตใน 5 พืน้ท่ี ไดแก ปางหินฝน แมมะลอ 
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ผาแตก น้ําแขวง และบอเกลือ ซึ่งขณะน้ีขาวอยูในระยะ
แตกกอ และจะเก็บตวัอยางใบขาว ดนิ เพือ่วิเคราะหธาตุ
อาหารตอไป

1.2.4  วธิกีารลดความเสีย่งจากภาวะฝนแลงโดย
ทดสอบปลูกกลาขาวที่อายุ 25-30 วัน (กลาอายุสั้น) 
เปรียบเทียบกับกลาอายุ 50-60 วัน (วิธีเดิมของ
เกษตรกร) เพื่อลดความเส่ียงจากภาวะฝนแลงสําหรับ
การปลูกขาวนาบนพ้ืนท่ีสูง พบวา ขาวบือบอหรือขาวเหลือง
ที่ปลูกดวยกลาอายุ 25 วันใหผลผลิต 560 กิโลกรัม
ตอไร ซึ่งสูงกวาขาวที่ปลูกดวยกลาแกที่ใหผลผลิต 264 
กิโลกรัมตอไร

1.3  การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถิ่น

บนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไมไวตอชวงแสง และ

พันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ 

ผลการประเมนิและคดัเลอืกพนัธุขาวไรทองถิน่ท่ี
ทนทานตอแมลงบัว่และไมไวตอชวงแสง ชัว่ท่ี 5-6 (F

5
-F

6
) 

ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2560 และฤดูนาป พ.ศ. 2560 จาํนวน 
5 คูผสม ดังนี้

1.3.1 ผลการประเมินลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ประกอบดวย

คูที่ 1 เบลอะ (BA3) × CMU-L2 ลูกผสมรวมหมู
มีอายุออกดอกในชวงของพอแม แตมีการกระจายของ
ผลผลติอยูในชวงกวางกวาพนัธุพอแม และประชากรคดั
จากสภาพขาวไรกระจายตัวกวางกวาสภาพขาวนา มีคา
ระหวาง 5.3-32.8 กรัมตอตนในสภาพขาวไร และ 6.9-
23.0 กรัมตอตนในสภาพขาวนา

คูที่ 2 เบลอะ (BA3) × CMU-B2 ลูกผสมรวมหมู
มีอายุออกดอกสั้นกวาพันธุพอแม และผลผลิตเมล็ด
กระจายตวันอกเหนอืขอบเขตพอแม ประชากรคดัเลอืก
จากสภาพขาวนากระจายตัวกวางกวาสภาพขาวไร

คูที่ 3 เจาเปลือกดํา (JPD1) × CMU-L2 ลูกผสม
รวมหมูมอีายุออกดอกและความสูงใกลเคยีงกับพันธุพอ 
มีคาผลผลิตกระจายตัวระหวางพอแม ประชากรคัดเลอืก
ในสภาพขาวนาใหผลผลิตสูงกวาสภาพขาวไร

คูที่ 4 เจาเปลือกดํา (JPD1) × CMU-B2 ลูกผสม
รวมหมูมกีารกระจายตวัของลกัษณะรปูรางเมลด็ ทรงกอ 

สีปลอง ยอดดอก และการมีหางท่ีปลายเมล็ด มีอายุ
ออกดอกระหวางพันธุพอแม มีคาผลผลิตกระจายตัว
ระหวางพอแม

คูที่ 5 เจาเปลือกดํา (JPD1) × ปทุมธานี (PTT1) 
ลกูผสมรวมหมูมอีายอุอกดอก จาํนวนหนอและรวงใกล
เคียงพันธุพอ ประชากรคัดเลือกในสภาพขาวไรมีตนสูง
มากกวาและผลผลิตนอยกวาประชากรคัดเลอืกในสภาพ
ขาวนา

1.3.2 ผลการประเมนิลกัษณะคณุภาพพเิศษทาง
โภชนาการของขาวลูกผสม

สายพันธุพอแมมีคาธาตุเหล็กในเมล็ดระหวาง 
10.40-14.93 mg/kg และ 10.93-14.07 mg/kg เมือ่ปลกู
ในสภาพขาวไรและสภาพขาวนาตามลําดับ เม่ือปลูก
สภาพขาวไรคูผสม JPD1 × PTT1 ใหคาสูงกวาทุกคูและ
ไมแตกตางจากพันธุแม JPD1 เมือ่ปลูกสภาพขาวนาสวน
คูผสม JPD1 × CMU-L2 และ BA3 × CMU-L2 มีคา
เหล็กสูงสุดและไมแตกตางจากพันธุเจาเปลือกดํา

สายพันธุพอแมมีคาธาตุสังกะสีระหวาง 16.80-
27.53 mg/kg และ 18.93-37.33 mg/kg เมื่อปลูก
ในสภาพขาวไรและสภาพขาวนาตามลําดับ คูผสม JPD1 × 
CMU-B2 มีคาสูงสุดในระดับเดียวกับพันธุแมเจาเปลือกดํา 
เม่ือปลูกสภาพขาวนาสวนลูกผสมมีคาระหวางพันธุพอแม 
19.50-26.83 mg/kg

ปริมาณสารหอมในเมล็ดพบเฉพาะในพันธุ
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 (F

6
) ปลูก

ลูกผสมจํานวน 5 คูผสมและพันธุพอแมในแปลง
เกษตรกร บานนํ้าแขวง ตําบลเมืองลี อําเภอนาหม่ืน 
จังหวัดนาน จํานวน 2 แปลง แบงเปนสภาพขาวไร 1 แปลง
และสภาพขาวนาสวน 1 แปลง
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ปลูกขาวลูกผสมช่ัวท่ี 6 ในสภาพขาวไร

ปลูกขาวลูกผสมช่ัวท่ี 6 ในสภาพขาวนาสวน

2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูก
และแปรรูปเฮมพ

2.1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ

2.1.1 การรวบรวมและอนรุกัษพนัธุเฮมพทองถิน่
สําหรับใชเปนฐานพันธุกรรม รวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพ
ทองถิน่ได 11 ตวัอยาง จาก 9 จงัหวดั รวมกบัเมลด็พนัธุ
ที่รวบรวมไดจาก พ.ศ. 2558 และ 2559 รวมทั้งหมด 
28 พันธุ นํามาปลูกลงแปลง ณ สถานีฯ ปางดะ เพื่อเก็บ
ขอมูลลักษณะประจําพันธุ ไดแก จํานวนขอ จํานวนกิ่ง 
ความสงูตน วนัทีอ่อกดอก เปอรเซน็ตเสนใย ผลผลติตน
สด ผลผลิตตนแหง ผลผลิตเมล็ดพันธุ และปริมาณสาร 
THC

การเขารวบรวมเมล็ดพันธุเฮมพทองถ่ิน
จากหมูบานชาวมง 9 จังหวัด

2.1.2 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ THC 
ต่ํา ใหมีเปอรเซ็นตเสนใยสูง พบวา รุนที่ 5 (M

5
) เฮมพ

ทั้ง 3 พันธุ คือ RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอรเซ็นต
เสนใยเฉล่ียในรุนเทากับ 16.51, 14.57 และ 17.44 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ และไดคัดเลือกลูกรุนท่ี 6 (M

6
) 

ของแตละพันธุ ที่มีเปอรเซ็นตเสนใยสูงเฉล่ียเทากับ 
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 ตํ่าใหมีปริมาณนํ้ามันในเมล็ดสูง พบวา รุนท่ี 3 
(M

3
) เฮมพทัง้ 4 พนัธุ คอื RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 

มปีรมิาณน้าํมนัในเมลด็เฉลีย่ในรุนเทากบั 27.71, 27.90, 
29.92 และ 31.07 เปอรเซน็ต ตามลาํดบั และไดคดัเลือก
ลกูรุนที ่4 (M

4
) ของแตละพนัธุ ทีม่ปีรมิาณน้าํมนัในเมลด็

สูงเฉลี่ยเทากับ 35.71, 31.33, 32.03 และ 34.38 
เปอรเซ็นต ตามลาํดบั ทัง้นีท้กุพนัธุยงัคงมปีรมิาณ THC 
ต่ํากวารอยละ 0.3

2.1.4 การศึกษาและผลิตเมล็ดพันธุเฮมพ THC 
ต่าํสนบัสนุนการวิจยัและการสงเสริม สามารถผลิตเมล็ด
พนัธุคดั เมลด็พนัธุหลกั เมลด็พนัธุขยาย และเมล็ดพนัธุ
รับรองไดจํานวน 5.459, 375, 2,038 และ 473 กิโลกรัม 
รวมเมล็ดพันธุทุกประเภทท่ีผลิตไดเทากับ 2,891.46 
กิโลกรัม โดยนําผลผลิตเมล็ดพันธุที่ไดในป 2560 ใชใน
งานวิจัยและงานทดสอบสาธิตการปลูกเฮมพภายใต
ระบบการควบคุม 5 กลุม รวมพื้นที่ 135.5 ไร

2.2 การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสม

สำหรับการผลิตเสนใยเฮมพคุณภาพดี 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก
เฮมพมีเปาหมายในการลดตนทุนการผลิต และเพิ่ม
ผลผลติเฮมพ นอกจากนัน้การมีพนัธุเฮมพและระยะปลกู
ที่เหมาะสมแลว จึงตองมีการศึกษาชวงเวลาการปลูก
ที่เหมาะสมกับการผลิตเสนใยเฮมพ เพื่อปองกันการ
สูญเสียจากการระบาดของโรครากเนาโคนเนา และใหได
ผลผลิตสูงสุด มีความเหมาะสมตอการแปรรูปเชิงพาณิชย 
ดําเนินงานใน 2 พื้นที่ ไดแก สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
จังหวัดเชียงใหม และโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก โดยทดสอบปลูก
ในแตละเดือนในฤดูแลง จํานวน 7 เดือน ไดแก เดือน
กมุภาพันธจนถงึสงิหาคม ซึง่ทีส่ถานีเกษตรหลวงปางดะ 
พบวา ผลผลิตตนสดของเดือนเมษายน มีนาคม 
พฤษภาคม และกมุภาพันธ สงูทีส่ดุคอื 9.22, 8.16, 7.63 
และ 7.47 ตนั/ไร ตามลําดับ สวนในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม มีผลผลิตตนสดเฮมพนอยสุดคือ 4.10 และ 
3.88 ตัน/ไร ตามลําดับ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงพบพระ พบวา ผลผลิตตนสดน้ัน
เดือนเมษายนสูงที่สุด คือ 12.48 ตัน/ไร รองลงมาคือ 
เดือนมีนาคม 10.24 ตัน/ไร สวนในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม มีผลผลิตตนสดเฮมพนอยสุด คือ 2.15 และ 
3.36 ตัน/ไร ซึ่งจากผลการทดสอบท้ังสองพ้ืนที่การปลูก
เฮมพในชวงฤดแูลงนัน้ปลกูในเดอืนมนีาคมและเมษายน
ใหผลผลติสงูท่ีสดุ สวนการปลูกเฮมพในฤดปูกต ิ(ฤดฝูน) 
ปลูกเฮมพในเดือนพฤษภาคมใหผลผลิตสูงสุด

การศึกษาชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสมสำ หรับการผลิต
เสนใยเฮมพในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ 
จังหวัดเชียงใหม และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

แบบโครงการหลวงพบพระ จังหวัดตาก

2.3 การศึกษาและพัฒนากระบวนการแปรรูป

เสนใยเฮมพคุณภาพดี 

การแปรรูปเสนใยเฮมพในประเทศไทยยังคงใช
วธิกีารดัง้เดมิของชนเผามง มหีลายขัน้ตอน ใชเวลามาก 
มีตนทุนสูง และปจจุบันมีผูที่สามารถแปรรูปไดนอยลง 
ทําใหมีเสนใยไมเพียงพอสําหรับการใชประโยชน และมี
ราคาสงู ดงันัน้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จงึศกึษาและ
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พัฒนากระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพรวมกับผูเช่ียวชาญ
และภาคเอกชนเพ่ือปรบัใชเทคโนโลยีทีม่ภีายในประเทศ
สําหรับการแปรรูปเสนดายเฮมพใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
แบงเปน 2 เปาหมายหลัก คือ (1) เสนดายเฮมพสําหรับ
งานหัตถกรรม (2) เสนดายเฮมพที่เหมาะสมและมี
คุณภาพไดมาตรฐานการผลิตเคร่ืองแตงกายทหาร ดังนี้

กระบวนการแปรรูปเสนใยเฮมพสําหรับใชทั้ง 
2 กิจกรรมมี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย

1)  การลอกเปลอืกเฮมพ พบวา การใชเครือ่งลอก
เปลอืกขนาดเลก็มปีระสทิธภิาพดกีวาเครือ่งลอกเปลอืก
ขนาดใหญเนื่องจากเปลือกที่ไดไมมีแกนติดปะปน

2)  การแยกสวนของเสนใย พบวา การนาํเปลอืก
มาตัดใหมีความยาวประมาณ 30-40 มิลลิเมตร แลวตม
กับกรด H

2
SO

4
 เปนเวลา 60 นาที และฟอกขาวดวยดาง

เปนเวลา 60 นาที เปนวธิกีารท่ีเหมาะสมสําหรับการแยก
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% มคีา 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) เสนดายสําหรับทอเส้ือยืดทหารบก ขนาดเสนดาย
เบอร 24/1 เฮมพ 30% : ฝาย 3% : โพลีเอสเตอร (Anti-
Bac) 35% มคีา Elongation 5% และ Tenacity 9.80 cN/
tex และ (5) เสนดายสําหรับทอถุงเทาทหารบก ขนาด
เสนดายเบอร 20/1 เฮมพ 35% : โพลีเอสเตอร (Anti-
Bac) 35% : โพลเีอสเตอร 30% มคีา Elongation 11.68% 
และ Tenacity 18.47 cN/tex

การประชุมหารือการผลิตเสนดายเฮมพเพ่ือผลิต
ชุดพรางทหารและเสนดายเพ่ือผลิตเส้ือยืดทหารบก

2.4 การคัดเลือกพันธุเฮมพสายพันธุแท 

การปรับปรุง/คัดเลือกเฮมพสายพันธุแท (Inbred 
line) ในรุนที่ 5 (S

5
) ไดปลูกทดลองเฮมพรุนที่ 4 (S

4
) 

ประเมินลักษณะ ผสมพันธุระหวางเครือญาติรุนที่ 4 
จํานวน 150 สายพันธุ และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ
รุนที่ 5 (S

5
) ไดจํานวน 249 สายพันธุ เฮมพที่ปลูกเพื่อ

พัฒนาสายพันธุในรุนที่ 4 (S
4
) มีการกระจายตัวของ

ลักษณะการเกษตรทุกลักษณะท่ีวัด มีฐานพันธุกรรม
กวางทัง้ระหวางสายพนัธุและภายในสายพนัธุ พบความ
สัมพันธในทางบวกระหวางทุกลักษณะท่ีศึกษา ยกเวน
ปริมาณเสนใย ไดคัดเลือก 56 สายพันธุปลูกทดสอบ
ในรุนลกู รุนที ่5 (S

5
) เกบ็เกีย่วและบนัทกึลกัษณะทางการ

เกษตรที่ระยะ 90 วันหลังเมล็ดงอก ขณะนี้อยูระหวาง
การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางการเกษตร และรอผล
การวเิคราะหหาเปอรเซน็ตเสนใยของลาํตน และปรมิาณ
สาร THC และ CBD ในใบของแตละสายพันธุ สําหรับ
การทดสอบสมรรถนะในการรวมตัวของสายพันธุคัดเลือก
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รุนที่ 4 (S
4
) ไดปลูกเฮมพรุน S

4
 ที่ผานการคัดเลือกจาก

การทดลองป พ.ศ. 2559 จํานวน 50 สายพันธุเปนพันธุพอ
จบัคูผสมกบัพนัธุ RPF3 เปนพนัธุแม ไดคูผสม Top cross 
ทั้งหมด 50 คู ไดเมล็ดลูกผสมมาท้ังหมด 46 คูผสม 
นําลูกผสมที่ไดทั้งหมดปลูกทดสอบรุนลูก เก็บเกี่ยวและ
บันทึกลักษณะทางการเกษตรท่ีระยะ 90 วันหลังเมล็ดงอก 
ขณะนี้กําลังอยูระหวางการวิเคราะหขอมูลลักษณะทาง
การเกษตร และรอผลการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตเสนใย
ของลาํตน เพือ่นาํขอมูลทีไ่ดมาประเมินสมรรถนะในการ
รวมตัวของสายพันธุเฮมพ หากสายพันธุที่ผสมพันธุกับ 
RPF3 แลวใหลกูทีม่ผีลผลติสงูจดัเปนสายพนัธุทีม่ีความ
สามารถในการรวมตวัสงูกวาสายพนัธุทีใ่หลกูผลผลติต่าํ 
ใชขอมลูจากการทดลองน้ีรวมในการคัดเลอืกสายพันธุดี
จากการทดลองท่ี 1 ในการคัดเลือกสายพันธุดีที่มีคา
ปริมาณสาร THC ต่ํา และมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี 
ไปสรางลูกผสม sib-mating ในรุนที่ 6 (S

6
) ตอไป

การเพาะกลาและปลูกตนเฮมพลงแปลงทดลอง

การคลุมตนเฮมพเพ่ือปองกันการผสมขามพันธุ

3. ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

3.1 การศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียน

ที่สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต 

และรายไดในขาวนาบนพื้นที่สูง 

พบวา ผลผลิตขาวไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาระหวาง 894-941 กิโลกรัม
ตอไร ในสวนของเศษเหลือทิ้งที่มีผลตอการเพิ่มธาตุ
อาหารในดินและสงผลตอความอุดมสมบูรณของดิน
โดยตรง (Turmel et al., 2015 and Merphy et al., 2016) 
โดยพบวา เศษเหลือท้ังระบบของการปลูกขาวนา-ถัว่ขาว 
และวิธีปลูกถั่วแปะยี-ขาวนา-ถั่วขาว มีจํานวนเพ่ิมขึ้น 
1.9 และ 2.2 เทา ตามลําดับ และคิดเปนปริมาณ
ไนโตรเจนท่ีหมนุเวยีนกลับลงสูดนิท้ังระบบการปลูก ปลกู
ขาวนา-ถั่วขาว และถั่วแปะยี-ขาวนา-ถั่วขาว มีจํานวน
เพิม่ขึน้ 3.2-5.1 เทา ตามลําดับ เมือ่เปรียบเทียบกับปลูก
ขาวนาอยางเดียว ในสวนของรายไดในการปลูกขาวนา
ทั้งระบบ พบวา การปลูกขาวหมุนเวียนกับถั่วสามารถ
เพิ่มรายได 2.1-2.2 เทา เมื่อเทียบกับการปลูกขาว
อยางเดียว ในการทดลองยังไดทดลองการปลูกพืช
ตระกูลถั่วหลังนา จํานวน 3 ชนิด ไดแก ถั่วขาว ถ่ัวแดง
หลวง และถั่วลิสง พบวา ถั่วขาวไดผลผลิตระหวาง 
221.4-249.4 กิโลกรัม/ไร ถั่วแดงหลวง 218-292 
กโิลกรัม/ไร และถัว่ลสิงไดนอยทีส่ดุ 38.7-52.6 กโิลกรมั/
ไร ซึ่งโดยปกติแลวผลผลิตถั่วลิสงมีผลผลิต 250-300 
กิโลกรัมตอไร เนื่องจากชวงที่ถั่วลิสงออกดอกประมาณ
เดือนมกราคม แตดอกที่ออกมาผสมไมติดเนื่องจาก
กระทบกับอากาศเย็น จึงมีการเจริญทางลําตนไปจนถึง
เดือนมีนาคม จึงเริ่มผสมและติดเมล็ด จะเห็นไดวาการ
ปลูกถั่วบํารุงดิน-ขาวนา-ถั่วหลังนา เปนระบบการปลูก
พืชที่ใหไนโตรเจนกลับคืนสูดินมากท่ีสุด เทากับ 10.8 
กิโลกรัม/ไร และไดรายไดทั้งระบบมากกวาการปลูกขาว
อยางเดียวเพิ่มขึ้น 8,121 บาท/ไร รวมทั้งทําใหผลผลิต
ขาวนาเพิ่มขึ้นมากที่สุด (5%)
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ระบบการปลูกขาวหมุนเวียนกับพืชตระกูลถ่ัว

3.2 การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผา

บนพื้นที่สูง 

ผลการศึกษา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) ระหวางวิธีการทดลอง โดยวิธีการ
ปลูกขาวหมุนเวียนแปลงถ่ัว สามารถเพ่ิมผลผลิตตอไร
ไดมากขึ้นถึง 72% ในขณะที่การปลูกแบบหมุนเวียน 
การปลูกขาวแซมดวยถั่ว และปลูกขาวซ้ําที่เดิม+ใสปุย 
ผลผลิตขาวไมมีความแตกตางกัน คือ เทากับ 507, 501 
และ 580 กโิลกรมั/ไร ตามลาํดบั นอกจากนี ้น้าํหนกัแหง
ซากถ่ัวในแปลงท่ีปลกูถัว่ 1,051 กโิลกรัมตอไร ซึง่คดิเปน
ปริมาณไนโตรเจนท่ีกลับลงสูดิน เทากับ 18 กิโลกรัมตอไร 

ดังน้ัน การปลูกขาวสลับแปลงถ่ัวจึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสม
กับการปลูกขาวไรเพื่อลดการหมุนเวียนพื้นที่ การศึกษา
คร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึงการใชประโยชนท่ีดินใหเกิดประโยชน
สงูสุดเพือ่ลดตดัถางและเผาพืน้ท่ี และยงัสามารถสงเสรมิ
ใหเกษตรกรปลูกไมผลเพื่อสรางรายไดใหแกเกษตรกร
อีกทาง โดยระบบการปลูกขาวไรหมุนเวียนกับถั่ว (ถั่ว-
ขาวไร) เปนวธิกีารท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตขาวไรไดถงึ 72% 
โดยขาวไรไดธาตอุาหารจากพืชตระกูลถัว่ทีท่ิง้ไวในแปลง
คิดเปนธาตุอาหารไนโตรเจนจํานวน 18 กิโลกรัมไนโตรเจน/
ไร ดงันัน้ การปลูกขาวไรหมนุเวยีนกับถัว่จึงเปนทางเลือก
ใหเกษตรกรไมตองหมุนเวียนพื้นที่ปลูกขาวไร รวมถึง
ลดการตัดฟน และลดหมอกควันจากการเผาเตรียมพ้ืนที่
ปลูกขาวไร

การศึกษาระบบการปลูกพืชเพ่ือลดการเผาบนพ้ืนท่ีสูง
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3.3  การศึกษาชนิดพืชปุยสดในการเพิ่มผลผลิต

ผักอินทรียบนพื้นที่สูง 

จากการทดลองพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ(P < 0.05) ระหวางการปลูกพชืหมุนเวียน (crop 
rotation) กับวิธีการปลูกพืชแซม (intercropping) โดย
พบวา ผลผลิตเฉล่ียของเบบี้ฮองเตทั้ง 4 รุน ในวิธีปลูก
พืชแซมพบมากกวาการปลูกแบบหมุนเวียน สวนชนิด
ของพืชบํารุงดินพบไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ การปลูกถั่วกอนการปลูกเบบี้ฮองเตทําให
ผลผลิตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 
0.05) โดยทีแ่ปลงทีม่กีารปลกูถัว่บาํรงุดนิสงผลใหผลผลติ
เบบี้ฮองเตเพิ่มขึ้น 38-44% เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการ
ไมมีการปลูกพืชบํารุงดินกอนปลูกเบบ้ีฮองเต และเม่ือ
ปลูกผักไปรุนที่ 2-3 หลังจากปลูกพืชบํารุงดิน พบวา 
ผลผลิตไมมีความแตกตางกันระหวางแปลงที่มีการปลูก
พชืบาํรงุดนิ และแปลงทีไ่มมกีารปลกูพชืบาํรงุดนิ ซึง่พบ
ระหวาง 1.15-1.35 กิโลกรัมตอตารางเมตร นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณานํ้าหนักแหงของพืชบํารุงดินแตละชนิด
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P < 0.05) ระหวางชนิดถั่ว ซึ่งปอเทืองใหน้ําหนักแหง
มากที่สุด เทากับ 90 กรัมตอตารางเมตร สวนถั่วนิ้วนาง
แดง และถัว่พุมดาํมนี้าํหนกัแหงเทากบั 42 และ 33 กรมั
ตอตารางเมตร ตามลาํดบั เมือ่พจิารณารายไดสะสมจาก
การปลูกผักท้ัง 3 ระบบ พบวา การปลูกแบบของเกษตรกร
ที่ไมมีการหมุนเวียนและไมมีการปลูกพืชแซมใหรายได
สะสมมากท่ีสุด เทากับ 133.9 บาทตอตารางเมตร 
ขณะท่ีการปลูกเบบ้ีฮองเตแซมดวยถ่ัวดําใหรายไดที่
ใกลเคียงกับวิธีการของเกษตรกร (119.5 บาทตอ
ตารางเมตร) ดังนั้น พืชปุยสดปอเทือง ถั่วนิ้วนางแดง 
และถั่วพุมดํา สามารถนํามาใชปลูกหมุนเวียนเพื่อเปน
ปุยพืชสดในระบบการผลิตเบบี้ฮองเตอินทรีย และ
สามารถสรางรายไดเพิ่มใหแกเกษตรกร

การศึกษาชนิดปุยสดในการเพ่ิมผลผลิตผักอินทรีย
บนพ้ืนท่ีสูง
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4.  ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ
และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของกาแฟอราบิกาโครงการหลวง

4.1 โครงการรวบรวมและคดัเลอืกสายพนัธุกาแฟ

อราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมของโครงการหลวง 

ดําเนินการคัดเลือกและเก็บรวบรวมตัวอยาง
กาแฟผลสดที่มีลักษณะพันธุดี มีลักษณะผล สีผล 
ทรงตนดี และใบไมมีอาการของโรคราสนิม อยางละ 
1 ตัวอยาง จาก 5 พื้นที่ ดังนี้ แมปูนหลวง ผาตั้ง ตีนตก 
วาวี และแมสลอง สําหรับกาแฟที่ปลูกทดสอบตั้งแต
ป 2557 จํานวน 4 สายพันธุ คัดเลือกไวจํานวน 80 ตัวอยาง 
จาก 4 แหลงพันธุ คือ อางขาง อินทนนท ปาเม่ียง และ
ตีนตก มีเพียง 2 สายพันธุคือ อางขางและอินทนนทที่มี
จาํนวนผลผลติมากพอจะใชในการวเิคราะหคณุภาพทาง
กายภาพและการชิม จากผลการทดสอบคุณภาพดาน
การชิม (Cup test) จํานวน 46 ตัวอยาง (เฉพาะตัวอยาง
จากอางขางและอนิทนนท) และมีเพียง 5 ตัวอยางที่ได
คะแนนอยูในเกณฑคณุภาพดเียีย่ม (คะแนนการชมิเกนิ 
80 คะแนน ตามมาตรฐานคะแนนของ Specialty coff ee 
of America หรอื SCAA) สวนอีก 42 ตวัอยางอยูในเกณฑ
คุณภาพพอใช

4.2  โครงการศึกษาตนแบบที่ดีของการปลูก

กาแฟอราบิกาภายใตรมเงาในพื้นที่ศูนยพัฒนา

โครงการหลวงปาเมี่ยงและตีนตก 

การทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
กาแฟท่ีปลูกสวนใหมภายใตการจัดการระบบนิเวศ
เกษตร ดําเนินงานเขาสูปที่ 2 ในพ้ืนที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปาเม่ียง แปลงของเกษตรกรนายวิทิตย 
สุนันทา ตนกาแฟมีการเจริญเติบโตท่ีคอนขางชา มีความสูง
เฉล่ีย 35.87 เซนติเมตร แตไมมีความแตกตางกับแปลง
ควบคุม วัดคาความเขมแสงสูงสุดอยูที่ 3,275 ลักซ สวน
ในพ้ืนท่ีศนูยพฒันาโครงการหลวงตีนตก แปลงของนาย
สมพงค พรหมเปง ตนกาแฟมีการเจริญเติบโตดีมาก 
พื้นท่ีมีลักษณะเปนท่ีโลงแจง มีตนไมใหญเปนบางจุด 
ตนกาแฟมีความสูงเฉล่ีย 64.60 เซนติเมตร และ 60.20 
เซนติเมตร มคีาความเขมแสงสูงสดุอยูที ่6,074 ลกัซ การ
ทดสอบวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของกาแฟโดย
การปรับปรุงระบบสวนกาแฟเดิมภายใตระบบเกษตร
นิเวศ ดําเนินงานเขาสูปที่ 2 ซึ่งในปนี้ตนกาแฟท่ีตัดแตง
กิ่งจะเริ่มใหผลผลิต โดยในแปลงของนายวิทิตยตัดแตง
ไปในป 2558 เริม่มผีลผลติในป 59/60 เกบ็ขอมลูน้าํหนัก
ผลกาแฟสดเฉล่ียในแปลงท่ีตัดแตงได 3.4 กิโลกรัมตอตน 

ตนกาแฟอราบิกาท่ีคัดเลือกไวเก็บผลผลิตเพ่ือนำ ผลผลิตที่ไดไปทดสอบการชิม
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ในชุดควบคุม คือ แปลงท่ีไมตัดแตงมีนํ้าหนักผลกาแฟสด 
2.8 กิโลกรัมตอตน ในแปลงทดสอบในพ้ืนท่ีศูนยฯ ตีนตก
ของนายวิจิตร ตัดแตงกิ่งเขาสูปที่ 2 ดานผลผลิตในป 
59/60 ชดุทดสอบยังไมมผีลกาแฟสด สวนในชุดควบคุม
คือแปลงท่ีไมตดัแตงไดน้าํหนกัผลกาแฟสด 2.7 กโิลกรมั
ตอตน

4.3 โครงการศึกษาวิธีการปลูกและการจัดการ

ผลิตผลกาแฟอราบิกาภายใตมาตรฐานตางๆ 

การปลูกและผลิตกาแฟภายใตมาตรฐาน GAP 
Fair trade และ Rainforest alliance พบวา มาตรฐาน 
GAP สามารถทําไดในทั้งสองพ้ืนที่ โดยมาตรฐาน GAP 
ยังอยูในเง่ือนไขการรับซ้ือผลผลิตกาแฟอราบิกาของ
โครงการหลวงในป 2561 มาตรฐาน Fair trade เปน
มาตรฐานการคาที่เปนธรรม และมาตรฐาน Rainforest 
alliance เปนมาตรฐานรับรองปาหรือฟารมที่มีการ
จัดการอยางเขมงวดในดานส่ิงแวดลอม เม่ือวิเคราะห
โอกาสความเปนไปไดของการรับรองมาตรฐาน Fair 
trade และมาตรฐาน Rainforest alliance สามารถทําได
ทั้งใน 2 พื้นที่ แตพบวาในดานตลาดอาจไมมีความ
คุมคาในการลงทุนของมาตรฐาน เนื่องจากพ้ืนที่ของ
เกษตรกรมีขนาดเล็ก ทําใหจะเสียคาใชจายในการตรวจ
ประเมินคอนขางสูง (รวมคาใชจายในการเดินทางมา
ตรวจสอบของเจาหนาที่จากตางประเทศ)

4.4 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

กาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวง 

ผลจากการวิจัยทั้งหมดตั้งแตกระบวนการผลิต
กาแฟอราบิกาเบื้องตน สามารถแบงคุณภาพของ
เกษตรกรออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้

1)  เกษตรกรท่ีจดัอยูในกลุมดีมาก ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสลอง โหลงขอด 
และปางมะโอ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ตรงตาม
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมของโครงการหลวง เปน
แนวทางในการทําการเกษตรเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี
ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ

ลงทนุและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภยัตอเกษตรกร
และผูบริโภค

2)  เกษตรกรท่ีจัดอยูในกลุมดี ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง สบเมย บาน
ขุนตื่นนอย และบานหวยแหง เนื่องจากพ้ืนที่ทั้ง 4 แหง
มคีวามสงูทีไ่มเหมาะสมในการปลูกกาแฟอราบิกา สงผล
ทําใหรสชาติของกาแฟอยูในระดับปานกลาง แตเน่ืองดวย
เกษตรกรในพื้นที่มีความตั้งใจท่ีจะปลูกกาแฟและไดรับ
การสนับสนุนใหมีการปลูกกาแฟอราบิกาจากโครงการหลวง 
จึงทําใหเกษตรกรสวนใหญหันมาสนใจที่จะปลูกกาแฟ
และพรอมที่จะไดรับการอบรม สนับสนุน และปรับปรุง
พันธุกาแฟอราบิกาใหมีคุณภาพ

3)  เกษตรกรทีจ่ดัอยูในกลุมพอใช ไดแก โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่
เฉพาะ บานปาเก๊ียะใหม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีขายผลผลิตใหกับ
พอคาคนกลาง ซึ่งไดรับเงินทันทีและราคาสูงกวา
โครงการหลวง ดงันัน้ เกษตรกรจงึไมสนใจทีจ่ะผลติกาแฟ
ใหตรงตามมาตรฐานของโครงการหลวง มีกระบวนการ
ผลิตแบบดั้งเดิม

4.5  การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกาภายใต

สภาพรมเงารวมกับการจัดทำระบบอนุรักษดิน

และนํ้าในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท 

แปลงปลูกทดสอบในโครงการการปลูกกาแฟ
ระบบอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติรวมระหวางโครงการ
หลวงและบริษัทปโตรเลียมไทยจํากัด (มหาชน) (ปตท.) 
ทีบ่านปากลวย-ขนุยะ อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม 
เปนกาแฟปลูกใหมอายุ 2 ป ยังไมเคยใหผลผลิต 
เกษตรกรทุกรายจึงปลูกพืชลมลุกอายุสั้นในฤดูฝน 
ตนกาแฟและไมบังรมสวนใหญมีการเจริญเติบโตตาม
ปกติ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 กาแฟมีลําตนขนาด 
0.76-2.39 เซนติเมตร มีความสูง 30-111 เซนติเมตร 
แปลงที่ เจาของมีการจัดการดีเร่ิมติดผลเปนปแรก 
สิ่งแวดลอมใกลตนพืช อุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวและ
รอนมีการเปล่ียนแปลงอยางมากในระหวางเวลากลางวัน
และกลางคืน แปลงกลางแจงอุณหภูมิสูงกวา 40 องศา
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เซลเซยีส สวนในฤดูฝนมีความแตกตางกนันอย ความช้ืน
สัมพัทธอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตรงขามกับอุณหภูมิ 
กลาวคือหลังเวลา 18.00 น. เปนตนไป จะมีความช้ืน
สมัพทัธเพิม่ขึน้ สวนใหญจะสงูมากเกอืบ 100% และจะ
เร่ิมลดลงหลัง 08.00 น. ของวันใหม ตัวอยางดินจากแปลง
ทุกแปลงมีคา pH คอนขางตํ่า แตมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง 
คา bulk density ต่ํา แปลงที่ปลูกกาแฟมานานทุกแปลง
มีความเขมขนของธาตุโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และ
แคลเซียม สูงมาก ในขณะที่แปลงปลูกกาแฟใหมที่บาน
ปากลวย-ขุนยะ มีความเขมขนของธาตุฟอสฟอรัส
ต่ํามาก จึงควรมีการศึกษาการจัดการธาตุอาหารควบคู
ไปกับการจัดการระบบการปลูกในปตอไป

5. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย
ในพ้ืนที่โครงการหลวง

5.1 ผลการศึกษาการจัดการธาตุอาหาร

ในฟกทองญี่ปุนอินทรีย 

พบวา วิธีการจัดการธาตุอาหารในฟกทองญี่ปุน
ทีใ่หผลดี คอื รองกนหลุมดวยปุยหมักอินทรีย ใสปุยหมัก
อินทรียอีกครั้งหลังยายปลูก 30 วัน และฉีดพนบอริค 
แอซิด 3 ครั้งเมื่ออายุ 20, 40 และ 60 วัน ซึ่งทําให
ฟกทองญี่ปุนไมแสดงอาการเน้ือลายเปนไต และมี
ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น 6.81%

5.2 ผลการศึกษาสูตรปุยหมักอินทรียคุณภาพสูง

ที่สามารถเพิ่มผลผลิตเบบี้ฮองเตอินทรียและ

กะหลํ่าปลีรูปหัวใจอินทรีย 

พบวา กรรมวิธีที่ใชปุยอินทรียการคา (ซากุระ) 
ปุยอินทรียการคา (พญานาค) และปุยหมักสูตรที่ 1 
มีน้ําหนักตอตนกอนตัดแตงมากท่ีสุดเทากับ 147.86, 
144.29 และ 137.86 กรมั ตามลําดบั ซึง่มากกวากรรมวิธี
ที่ใชปุยหมักสูตรที่ 2 ซึ่งมีน้ําหนักตอตนกอนตัดแตง
ผลผลิตนอย เทากบั 105.36 กรมั สาํหรับปรมิาณผลผลิต
ปุยอินทรียการคา (ซากุระ) ใหนํ้าหนักตอพ้ืนท่ี 2 ตารางเมตร 
ทัง้กอนและหลงัตัดแตง สงูสดุที ่7.76 และ 4.71 กโิลกรมั 
ตามลําดับ แตไมแตกตางกับการใชปุยหมักสูตรที่ 1 

ซึ่งใหน้ําหนักตอพื้นท่ี 2 ตารางเมตร ทั้งกอนและหลัง
ตัดแตง ท่ี 6.19 และ 2.88 กิโลกรัม ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา
การใชปุยของเกษตรกร 48.09%

5.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและอัตราใชของ 

Peroxcyacetic acid (PAA) 

การสูญเสียน้ําหนักของเบบ้ีฮองเตอินทรียในทุก
กรรมวิธีทดสอบท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 3 วัน 
และอุณหภูมิ 5.5-6.0 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 วัน 
มีการสูญเสียน้ําหนักไมแตกตางกัน นอกจากนี้ พบวา
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา เบบี้ฮองเตอินทรีย
ทีเ่กบ็รกัษาทีอ่ณุหภมูหิองมแีนวโนมการสญูเสยีน้าํหนกั
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิหองมีอุณหภูมิสูง ทําใหมี
อัตราการหายใจและการคายนํ้าสูงขึ้น สงผลใหมีการ
เส่ือมคณุภาพอยางรวดเรว็ สวนคาการเปลีย่นแปลงของ
สีใบ (SPAD unit) ของเบบ้ีฮองเตอินทรีย พบวา เบบ้ีฮองเต
อนิทรยีในทุกกรรมวิธทีดสอบทีเ่กบ็รกัษาท่ีอณุหภมูหิอง 
เปนเวลา 3 วัน และอุณหภูมิ 5.5-6.0 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 6 วัน มีคาการเปล่ียนแปลงของสีใบไมแตกตางกัน 
ตลอดระยะเวลาของการเก็บรักษา พบวา คาการ
เปลี่ยนแปลงของสีใบของเบบี้ฮองเตอินทรียมีแนวโนม
ลดลงจากวันเร่ิมตนการทดลอง สําหรับอายุการเก็บรักษา 
พบวา เบบีฮ้องเตอนิทรยีกรรมวธิทีีเ่ชด็ผลติผลดวย PAA 
ความเขมขน 40 ppm ผลิตผลเนาเสียนอยท่ีสุด เมื่อ
เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 4 วัน เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 5.5-6.0 องศาเซลเซียส ทุกกรรมวิธีมีอายุการ
เก็บรักษาไมตางกัน ซึ่งเทากับ 6 วัน พบอาการใบเห่ียว 
และลักษณะผิดปกติ โดยประเมินลักษณะปรากฏจากสี
ของผัก ความกรอบของผัก ความเหี่ยวของผัก การเกิด
โรคหรือแผล และคุณภาพโดยรวม

5.4  ผลการศึกษารูปแบบวัสดุคลุมโรงเรือน

ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย 

วัสดุคลุมโรงเรือนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกผัก
อนิทรีย และใหผลผลิตตอพ้ืนทีส่งู คอื พลาสติกโรงเรือน 
ขนาด 150 ไมครอน UV 7% โดยใชคลุมหลังคา และ
มุงตาขายไนลอนสีขาว ขนาด 32 ชอง ปดดานขางรอบ
โรงเรือน
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5.5  การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพืช 3 ชนิด

ผักกาดหวานพันธุ CL-59-01 มีน้ําหนัก/ตน 
มากกวาพันธุ Tiberius ในทุกฤดูกาลท่ีปลกู และไมแสดง
ลักษณะตนบิดเม่ือปลูกในฤดูฝน การเปรียบเทียบ
ผลผลิตพันธุถั่วแขกภายใตระบบเกษตรอินทรียในภาค
ฤดูรอนทั้ง 4 สายพันธุ พบวา ถั่วแขกพันธุ CB-59-01 มี
ลักษณะการเจริญเติบโตของลําตน (ขนาดลําตน วันที่
ดอกแรกบาน และตําแหนงท่ีติดดอก) และลักษณะ
ผลผลิต (ความยาวฝก น้ําหนักผลผลิตตอฝก น้ําหนัก
ผลผลิตตอตน และน้ําหนักผลผลิตตอแปลง) ใกลเคียง
กับสายพันธุเปรียบเทียบ คือ พันธุพื้นเมืองบานโปง #1 
มากท่ีสดุ ในขณะท่ีพนัธุ CB-59-02 และพันธุ CB-59-03 
มีลักษณะเหลานี้ดอยกวาสายพันธุเปรียบเทียบและ
ไมสามารถทนตอโรคและแมลง สําหรับเปรียบเทียบ
มะเขือเทศ 2 สายพันธุ คือ พันธุโทมัส และพันธุ TDK-
1-4-1-B พบวา มะเขือเทศพันธุ TDK-1-4-1-B ใหนํ้าหนัก/
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

พื้นที่สูงท่ีมีสภาพอากาศรอน 

ดําเนินงานทดสอบการปลูกมะเขือเทศ จํานวน 
7 สายพันธุในโรงเรือนขนาด 3x24 เมตร เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 รวมกับเกษตรกร 1 ราย คือ นายอดิศักด์ิ 
จันทรการุญสกุล เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
หลังจากยายปลูก 1 เดือน พบวา มะเขือเทศทุกพันธุ
แสดงอาการใบมวนซึ่งเกิดจากสภาพอากาศรอน และ
โรคเห่ียวเขียว โดยมะเขือเทศพันธุ CL3125 มีการตาย
ที่เกิดจากโรคเห่ียวเขียวนอยท่ีสุด รอยละ 18.46 ดาน
การเจริญเติบโตเม่ืออายุ 1 เดือน หลังยายปลูก มะเขือเทศ
พนัธุ CLN3070 F1-8-7-27-29-25-25 มกีารเจรญิเตบิโต
ดานความสูงมากท่ีสดุ (104.50 เซนติเมตร) รองลงมาคือ 
พันธุ T25 (93.85 เซนติเมตร)
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6.2  การทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูก

มันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

6.2.1 ผลการทดสอบพันธุมันเทศญี่ปุนที่
เหมาะสมสาํหรบัพืน้ทีส่งู ไดนาํเขาหวัพนัธุมนัเทศจาก
หนวยงาน Kyushu Okinawa Agricultural Research 
Centre (NARO/KARC) จํานวน 12 พันธุ ประกอบดวย 
Chiran-murasaki Tanegashima-murasaki 1 Kansho-
norin No.4 Beniyutaka Setoyoshi Koganesengan 
Benikomachi Beniazuma Koukei No.14 Tosabeni 
Shiroyutaka และ Narutokintoki นาํหวัพนัธุทีไ่ดปลกูเพือ่
ขยายทอนพันธุสําหรับนําไปทดสอบในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

6.2.2 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการปลูก
มันเทศญ่ีปุนท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีสูง ทดสอบ 
ณ แปลงนางมาลี ทองเมธารัตน เกษตรกรโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงหวยเขยง อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปรียบเทียบวิธีการปลูก 
2 วธิ ีคอื วธิกีารปลกูแบบโครงการหลวงและวธิกีารปลูก
แบบญ่ีปุน ผลการทดสอบ พบวา มันเทศญ่ีปุนเน้ือสีเหลือง 
ใชวิธีการปลูกแบบโครงการหลวงมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด 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
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 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
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%

6.2.3  ผลการทดสอบอายุการเ ก็บเ ก่ียว
มนัเทศญีปุ่นเนือ้สเีหลอืงและเนือ้สมีวง พบวา มนัเทศ
ญีปุ่นเนือ้สเีหลอืง กรรมวธิเีกบ็เกีย่วทีอ่าย ุ150 วนั ทาํให
มันเทศญ่ีปุนเนื้อสีเหลืองมีจํานวนหัว/ตน 3.42 หัว 
ความหวานหลังเก็บรักษา 1 สัปดาห 11.75 องศาบริกซ 
มากกวากรรมวิธอีืน่ แตไมแตกตางอยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ 
180 วัน ทําใหมันเทศญี่ปุนเนื้อสีเหลืองมีน้ําหนัก/ตน 
763.74 กรัม น้ําหนัก/หัว 197.84 กรัม และความหวาน
หลังเก็บเกี่ยว 10.89 องศาบริกซ มากกวากรรมวิธีอื่น 
แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% เมื่อแบงตามช้ันคุณภาพ กรรมวิธีที่
เก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วัน มีผลิตผลขนาด 100-300 กรัม 
ซึง่เปนขนาดทีเ่หมาะสมสาํหรบัการบรโิภคสงูสุด คดิเปน
รอยละ 51.42 และไมทําใหมันเทศแกหรือมีเสี้ยน สวน
มันเทศญ่ีปุนเนื้อสีมวง กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ 150 วัน 
ทําใหมันเทศญี่ปุนเนื้อสีมวงมีจํานวนหัว/ตน 3.72 หัว 
น้ําหนัก/หัว 192.31 กรัม ความหวานหลังเก็บรักษา 
1 สัปดาห 12.66 องศาบริกซ มากกวากรรมวิธีอื่น 
แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% กรรมวิธีเก็บเก่ียวที่อายุ 180 วัน ทําให
มันเทศญ่ีปุนเน้ือสีมวงมีน้ําหนัก/ตน 947.86 กรัม 
ความหวานหลังเก็บเกี่ยว 12.13 องศาบริกซ มากกวา
กรรมวิธีอื่น แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อแบงตามชั้นคุณภาพ 
กรรมวิธีเก็บเกี่ยวที่อายุ 150 วัน มีผลผลิตขนาด 100-
300 กรัม ซึ่งเปนขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับการบริโภค
สงูสดุ คดิเปนรอยละ 43.43 และไมทาํใหมนัเทศแกหรอื
มีเสี้ยน
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7.  โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียม
บนพื้นที่สูง

กระเทียมจากแตละแหลงปลูกตางๆ มีความ
แตกตางกนัของสณัฐานวทิยา อาท ิกระเทยีมจากจงัหวดั
เพชรบูรณมี 2 พันธุ คือ พันธุหยวก (บานติ้ว) มีน้ําหนัก
หัวพันธุเฉลี่ย 7-12 กรัม ซึ่งเล็กกวาพันธุตาแดง (บาน
นํ้าดุก) ซ่ึงมีนํ้าหนักหัวพันธุเฉล่ีย 15-16 กรัม พันธุกระเทียม
จากอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ น้ําหนักหัวพันธุ
เฉลี่ยตั้งแต 6-20 กรัม มีขนาดกลีบใหญกวากระเทียม
จากเพชรบูรณ สําหรับแหลงกระเทียมปลูกที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน พบวา พันธุกระเทียม
มีลักษณะสัณฐานวิทยาไมแตกตางกัน ยกเวนกระเทียม
จากบานนาปลาจาด อําเภอแมฮองสอน ที่มีน้ําหนักหัว
เฉลี่ยใกลเคียงกับกระเทียมพันธุตาแดงและกระเทียม
ของอําเภอน้ําปาด สวนของผลการวิเคราะหสารสําคัญ
ทางเภสัชวิทยา พบวา กระเทียมพันธุตาแดงมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกและมีปริมาณวิตามินซีสูงสุดที่ 
199.21 mg/กระเทยีมสด 100 กรัม และ 18.78 มลิลิกรมั 
ตามลําดับ ในพันธุกระเทียมจากอําเภอนํ้าปาด พบวา 
มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดสูงที่สุด 18.92 mg/
กระเทียมสด 100 กรัม นอกจากนี้พบวิตามินบีหนึ่ง 
วิตามินบีสอง วิตามินบีหก และวิตามินบีสิบสอง สูงสุด
ที ่0.16, 0.12, 0.11 และ 0.06 มลิลกิรมั ตามลําดับ สวน
สารสกัดกระเทียมตรวจวิเคราะหพบกรดไขมันชนิด 
Palmitic acid สูงที่สุดถึง 260-368 กรัม รองลงมาคือ 
กรดไขมันชนิด Linoleic acid, Oleic acid, Stearic acid, 
Myristic acid, Lauric acid, Arachidic acid และ 
Eicosaenoic acid ตามลําดับ ซึ่งกระเทียมท่ีปลูกโดย
ไมใชสารเคมีจากอําเภอบานโฮง จงัหวัดลาํพนู มปีรมิาณ
ของกรดไขมันท่ีเปนประโยชนสูง โดยเฉพาะมีปริมาณ 
Myristic acid ที่สูงถึง 52.8 กรัม ซึ่งสูงกวากระเทียมจาก

แหลงอ่ืน นอกจากน้ียังพบวาปริมาณ Diallyl disulfi de 
ซึ่งเปนสารสําคัญในกลุม Allicin และอนุพันธสูงสุดที่ 
2338.8 μg/กระเทียมสด 100 กรัม ในขณะที่กระเทียม
อําเภอน้ําปาดก็มีปริมาณ Diallyl trisulfi de สูงท่ี 1785.8 
μg/กระเทียมสด 100 กรัม

ผลการทดสอบวิธีการผลิตหัวพันธุกระเทียมโดย
ลดการใชสารเคมี พบวา วิธีการปลูกกระเทียมโดยใชสารเคมี
ใหผลผลิตกระเทียมสดสูงกวาวิธีการใชสารอินทรียถึง 
35-37% แตอยางไรก็ตาม ยังคงตองศึกษาถึงอายุการ
เกบ็รกัษาหัวพันธุของพนัธุกระเทียมจากแตละแหลงปลูก
และอายุการเก็บรักษาของหัวพันธุกระเทียมจากแตละ
กรรมวิธีทดสอบจนกระท่ังฤดูปลูกถัดไป

ลักษณะกระเทียมบานน้ำ ดุก จังหวัดเพชรบูรณ

ลักษณะกระเทียมบานโฮง จังหวัดลำ พูน
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8.  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุน
รับประทานสดบนพื้นที่สูง

8.1  การทดสอบพันธุองุนรับประทานสดที่มี

ศักยภาพการผลิตบนพื้นที่สูง 

พบวา องุนทั้ง 24 พันธุมีเปอรเซ็นตกิ่งใหมที่
ออกดอก เสนผาศนูยกลางกิง่ และความยาวกิง่แตกตาง
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 เปอรเซน็ต ตามลําดับ สวนองุนพนัธุ Autumn 
Royal และ JB02 ไมออกดอก การเจริญเติบโตทางกิ่ง 
พบวา องุนพนัธุ White Malaga มขีนาดเสนผาศูนยกลาง
และความยาวของกิ่งอายุ 5 เดือนมากท่ีสุด คือ 10.23 
มิลลิเมตร และ 250.42 เซนติเมตร ตามลําดับ ดัชนี
เก็บเก่ียวพบวาองุนพันธุ JG05 มีจํานวนวันท่ีตัดแตง-
เก็บเกี่ยวนอยที่สุด คือ 99 วนั

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 การเจริญเติบโตทางก่ิง 

พบวา องุนพนัธุ White Malaga มขีนาดเสนผาศนูยกลาง
และความยาวของกิ่งอายุ 5 เดือนมากท่ีสุด คือ 10.23 
มิลลิเมตร และ 250.42 เซนติเมตร ตามลําดับ ดัชนีเก็บเก่ียว 
พบวา องุนพันธุ JG05 มีจํานวนวันที่ตัดแตง-เก็บเกี่ยว
นอยท่ีสุด 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 คุณภาพของนํ้าองุน พบวา 
องุนพันธุ P1 และ JG05 มีสัดสวน TSS ตอ TA มากท่ีสุด
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 องุนท่ีไมมเีมล็ดม ี13 พนัธุ 
คอื 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 หลังจากตัดแตงก่ิงจะเปดโรงเรือนในวันท่ีฝนไมตก
ในแบบโรงเรือนท่ีเปด-ปดได (B2) และเก็บผลผลิตคร้ังท่ี 1 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ขนาดของลําตนอายุ 1 ป 
เปอรเซ็นตน้ําหนักแหงของก่ิงที่ตัดแตง ปริมาณผลผลิต
ตอตน ปริมาณ TSS ปริมาณ TA และสัดสวน TSS/TA 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตน้ําหนักของชอผลมี
ความแตกตางกันทางสถิติดานรูปแบบคาง โดยคาง
ตวั Y สงู (A1) มนี้าํหนกัของชอผล 109.60 กรมั และคาง
ตัว Y ตํ่า (A2) มีนํ้าหนักของชอผล 76.17 กรัม ในขณะท่ี
การเปด-ปดของโรงเรือนไมมีผลตอนํ้าหนักชอ แตผลผลิต
ที่ไดเปนผลผลิตคร้ังแรกจึงจําเปนตองบันทึกขอมูล
การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพผลผลิตตอไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

คางตัว Y สูง โรงเรือนเปด - ปดได

8.3 การศึกษาวิธีการควั่นตนเพื่อเพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตขององุนพันธุ Beauty Seedless 

ทดลองตดัแตงกิง่วนัที ่12 กนัยายน 2559 ทาํการ
ควั่นตนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 (ฤดูหนาว) 
บรเิวณลาํตนทีร่ะดับความสงูจากพืน้ดนิ 1 เมตร มคีวาม
กวางของรอยควัน่ประมาณ 5 มลิลเิมตร และเก็บผลผลิต
ในวันที่ 6 มกราคม 2560 พบวา วิธีการควั่นตนทุก
กรรมวิธีมีปริมาณผลผลิตตอตนและสัดสวน TSS/TA 
ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติจิากการไมควัน่ตน แตการ
คว่ันตนในระยะกอนใหผลผลิตในฤดูหนาวสงผลใหองุน

พันธุ Beauty Seedless มีน้ําหนักชอมากที่สุด (208.36 
กรัม) ซึ่งแตกตางจากการควั่นตนดวยกรรมวิธีอื่นๆ แต
ไมตางจากไมควั่นตน (197.28 กรัม) จากนั้นตัดแตงกิ่ง
ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 และควั่นตนเมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2560 (ฤดูฝน) ทําการเก็บผลผลิตในวันที่ 
16 มิถุนายน 2560 พบวา วิธีการคว่ันตนทุกกรรมวิธี 
มนี้าํหนกัของชอและสดัสวน TSS/TA ไมมคีวามแตกตาง
กันทางสถิติจากการไมควั่นตน แตการคว่ันตนกอนให
ผลผลิตท้ังในฤดูหนาวและฤดูฝนสงผลใหมีปริมาณ
ผลผลิตตอตนนอยที่สุด (0.13 กิโลกรัม) ซึ่งแตกตางจาก
การไมควัน่ตน (1.25 กโิลกรมั) แตไมตางจากการควัน่ตน
ดวยกรรมวิธีอื่นๆ อยางไรก็ตาม พบวาฤดูกาลน้ีมี
ปริมาณผลผลิตนอยมาก เนื่องจากเกิดการเขาทําลาย
ของเพล้ียไฟและการทนทานตอสารเคมีปองกันกําจัด
เพล้ียไฟ ดังนั้นจึงตองทดลองซ้ําอีกคร้ังเพ่ือยืนยัน
ผลการทดลองในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การคว่ันตนกอนใหผลผลิตท้ังในฤดูหนาวและฤดูฝน
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9.  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เสาวรสหวานปลอดโรค

9.1  การขยายพันธุตนเสาวรสหวานปลอดโรค

สำหรับทดสอบการใหผลผลิต 

รับตนกลาเสาวรสปลอดโรคท่ีไดจากการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยได
สงมอบตนใหกบัมลูนธิโิครงการหลวง สถานเีกษตรหลวง
ปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใชเปนตนแมพันธุ 
ในเดือนมกราคมและมิถุนายน 2560 รวมจํานวน 300 ตน 
ทําการขยายพันธุตนเสาวรสหวานปลอดโรคเพ่ือใชเปน
ตนแมพันธุสําหรับงานสงเสริม จํานวน 560 ตน และ
เตรยีมตนสาํหรบัปลกูทดสอบการใหผลผลติของตนกลา
ปลอดโรคท่ีไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ประมาณ 
120 ตน ในป 2561 ตอไป

9.2  การศึกษาและคัดเลือกพันธุเสาวรสพันธุใหม

ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง 

คัดเลือกจากการเพาะเมล็ดเสาวรสพันธุเหลือง
หวาน แหลงจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ 
เสาวรสพันธุสีมวง แหลงจากประเทศเวียดนาม รวม
จาํนวน 106 ตน และปลูกในกระถางพลาสติกสดีาํ ขนาด 
25 นิว้ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2559 ภายใตโรงเรือนหลงัคา
พลาสติกใสและมุงดวยตาขายสีขาว ขนาด 32 เมช รอบ
โรงเรือน ผลการคัดเลือกเบื้องตน ไดตนที่ใหผลผลิตท่ีมี
คุณภาพดีและมีลักษณะเดน จํานวน 14 ตน คือ SG01-
09, SG02-5, SG02-9, SG03-2, SG03-6, SG04-5, 
SG04-10, SG05-8, SG07-6, SG08-4, SG09-2, SG09-
3, SG09-4 และ SG09-6 โดยมีชวงการออกดอกต้ังแต
เดือนปลายเดือนกันยายน 2559 ชวงเก็บเกี่ยวผลตั้งแต
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 
อายุผลเฉลี่ย 74.16 วัน น้ําหนักผลเฉลี่ย 116.2 กรัม 
และมีคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดเฉล่ีย 17.14 
องศาบริกซ ทุกพันธุที่คัดเลือกมีเปลือกหนาปานกลาง 
มีเนื้อสีสม และมีเน้ือเต็มผล มีรสชาติดี และบางพันธุมี
กลิน่หอม ซึง่จะทาํการทดสอบการใหผลผลติของเสาวรส
ที่คัดเลือกแตละตนตอไป
   

ลักษณะผลเสาวรสท่ีคัดเลือก
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10. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
เคพกูสเบอรรี ่ราสพเบอรรี ่และแบล็กเบอรรี่

10.1  การศึกษาการเจริญเติบโตและการให

ผลผลติของเคพกูสเบอรรีจ่ากตนเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ 

ปลูกทดสอบตนเคพกูสเบอรรี่จากตนเพาะเมล็ด 
(วิธีการควบคุม) เปรียบเทียบกับตนที่ไดจากการเพาะ
เลี้ยงเน้ือเย่ือ โดยปลูกภายใตสภาพโรงเรือน เมื่อวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวางการออกดอกและ
ใหผลผลิต ซึ่งจะบันทึกปริมาณผลผลิตตอตนและ
คุณภาพผลผลิตตลอดฤดูของแตละกรรมวิธีตอไป

10.2  การศึกษารูปแบบการปลูกแบบใหมของ

ราสพเบอรรี่ 

ผลการศึกษาเบ้ืองตน ราสพเบอรรี่เริ่มออกดอก
หลังปลูกประมาณ 40 วัน โดยกรรมวิธีการปลูกลงดิน 
มีการแตกก่ิงขางเฉล่ีย 1.33 กิ่ง มีการออกดอกต้ังแต
ตนเดือนกรกฎาคม 2560 และเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต
ตนเดือนสิงหาคม โดยมีอายุเก็บเกี่ยวผลเฉลี่ย 26.0 วัน 
น้ําหนักผลเฉลี่ย 2.07 กรัม มีปริมาณของแข็งที่
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
เฉล่ีย 1.00 กิ่ง มีการออกดอกตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม 
2560 เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแตตนเดือนสิงหาคม โดยมีอายุ
เก็บเกี่ยวผลเฉล่ีย 26.27 วัน น้ําหนักผลเฉล่ีย 2.15 กรัม 
มีปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได (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 มีการแตกก่ิง
ขางเฉล่ีย 5.38 กิ่ง มีการออกดอกต้ังแตปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแตตนเดือนสิงหาคม 
โดยมีอายุเก็บเกี่ยวผลเฉลี่ย 28.38 วัน น้ําหนักผลเฉลี่ย 
2.24 กรัม มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได (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 ตองเก็บขอมูลตอเน่ือง และจะทําการ
ตัดแตงกิ่งเพ่ือเก็บขอมูลในฤดูกาลตอไป

กรรมวิธีการปลูกลงดิน (control)
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ปลูกในถุงพลาสติกสีขาว

ปลูกในกระบะ

10.3  การทดสอบพันธุและรูปแบบคางปลูก

แบล็กเบอรรี่ที่สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิต 

ทําการปลูกทดสอบพันธุแบล็กเบอรรี่ จํานวน 
3 พันธุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่สถานีเกษตร
หลวงปางดะ รวม 168 ตน โดยตนอยูระหวางการเจริญ
เติบโต ซึ่งจะทําการเล้ียงก่ิงจนถึงเดือนธันวาคม 2560 
จากนั้นจะตัดแตงกิ่งเพื่อใหผลผลิต และบันทึกขอมูล
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตแตละพันธุตอไป ปลูก
ทดสอบรูปแบบคาง 2 รูปแบบคือ แบบรั้วและแบบตัวที 
เมือ่วันที ่4 พฤษภาคม 2560 รวม 168 ตน ตนอยูระหวาง
การเจริญเติบโต ซึ่งจะทําการเลี้ยงกิ่งจนถึงเดือน
ธันวาคม 2560 จากนั้นจะตัดแตงกิ่งเพื่อใหผลผลิตและ
บันทึกขอมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิตแตละพันธุ
ตอไป

11. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต
พืชตระกูลสมปลอดภัยบนพื้นที่สูง

11.1  การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลง

ศัตรูสมเพื่อลดการใชสารเคมีบนพื้นที่สูง 

คัดเลือกและสํารวจชนิดโรคและแมลงศัตรูพืช
ในแปลงผลิตและแปลงเกษตรกรท่ีปลูกพืชตระกูลสม 
3 ชนิด คือ เกรปฟรุต เลมอน และคัมควัท ในพื้นที่ของ
มูลนิธิโครงการหลวง 3 แหง ระหวางเดือนพฤศจิกายน 
2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 ผลการสํารวจ สรุปดังน้ี 
(1) ทีส่ถานีวจิยัโครงการหลวงแมหลอด มกีารระบาดของ
แมลงศัตรูสม 5 อันดับแรก ดังนี้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง 
เพลีย้หอย ไรสนมิ เพลีย้ไกแจสม และหนอนเจาะผล พบ
โรคเมลาโนสในเลมอนและคัมควัท แตไมพบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ ปญหาหลักท่ีพบคือ เพล้ียไฟและหนอนเจาะผล 
(2) ท่ีหนวยวิจัยสมโปงนอย มีการระบาดของแมลงศัตรูสม 
5 อนัดบัแรก ดงันี ้เพลีย้ไฟ ไรแดง แมลงคอมทอง หนอน
ชอนใบ และเพล้ียไกแจสม พบโรคเมลาโนสในเลมอน 
และโรคแคงเกอรในเกรปฟรุต และพบแมลงศัตรูธรรมชาติ 
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ไดแก แมลงหางหนีบ ตั๊กแตนตําขาว แมลงชางปกใส 
ดวงเตา และมวนเพชฌฆาต ปญหาหลักที่พบคือ โรค
แคงเกอรในเกรปฟรุต และ (3) ที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงวัดจันทร มีการระบาดของแมลงศัตรูสม 5 อันดับแรก 
ดังนี้ เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนแกวสม 
และเพลี้ยหอย พบโรคเมลาโนสในเลมอน และคัมควัท 
โรคราดําพบในเลมอน แคงเกอรพบในเกรปฟรุต 
นอกจากน้ี พบแมลงศัตรธูรรมชาติ ไดแก แมลงหางหนีบ 
มวนพิฆาต และตั๊กแตนตําขาว ปญหาหลักท่ีพบ คือ 
เพลี้ยไฟ ไรแดง

11.2  การทดสอบพันธุสมโอสำหรับพื้นที่สูง 

คดัเลอืกพนัธุสาํหรบัปลูกทดสอบ จาํนวน 6 พนัธุ 
ไดแก ทองดี ขาวน้ําผึ้ง ขาวแตงกวา ขาวใหญ เชียเลอร 
และเกรปฟรุตพันธุสตารรูบี้ พันธุละ 8 ตน ในพ้ืนท่ี
ทดสอบ 3 แหง คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ 
(350 MSL) สถานีเกษตรหลวงปางดะ (600 MSL) และ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยแลง (750 MSL) บันทึก
การเจริญเติบโตของตนสมโอแตละพันธุหลังปลูก 2 เดือน 
สรุปดังน้ี (1) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มีความสูง
ของตนเฉลีย่ตามลาํดบัมากไปนอย ดงันี ้เกรปฟรตุพนัธุ
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) ศนูยพฒันาโครงการหลวงหวยแลง 
มีความสูงของตนเฉลี่ยตามลําดับมากไปนอย ดังนี้ 
เกรปฟรุตพันธุสตารรูบี้ (59.8 เซนติเมตร) สมโอพันธุ
ขาวนํ้าผ้ึง (41.6 เซนติเมตร) ทองดี (31.8 เซนติเมตร) 

เชียเลอร (32.3 เซนติเมตร) ขาวใหญ (30.6 เซนติเมตร) 
และขาวแตงกวา (28.1 เซนติเมตร) และ (3) สถานเีกษตร
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 

ตรวจสอบโรคสาํคญัจากกิง่พนัธุสม 3 ชนดิ ไดแก 
เลมอน คัมควัท และเกรปฟรุต จากหนวยวิจัยสมโปงนอย 
เพื่อตรวจสอบไวรัส Citrus Tristeza Virus (CTV) ดวยวิธี 
RT-PCR และเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Greening disease) 
ดวยวิธี PCR เพ่ือคัดเลือกยอดสมสําหรับใชเปนพืชเร่ิมตน
ในการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเช้ือ โดย
สามารถคัดเลือกยอดเลมอนท่ีปลอดไวรัส CTV และ
ปลอดเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่งได 17 ตัวอยาง ในขณะที่
ตัวอยางของยอดคัมควัทท้ังหมดตรวจพบการปนเปอน
ของไวรัส CTV และตัวอยางของยอดเกรปฟรุต หน่ึงในสาม
ตรวจพบเช้ือสาเหตุโรคกรีนนิ่ง 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
ช้ินสวนตายอดเกรปฟรุตมีคารอยละของการปนเปอนสูง 
โดยเม่ือใชสารละลายคลอรอกซและสารละลาย Tween 20 
รวมกับการใชเคร่ืองเขยาสารท่ีใชเสียงความถ่ีสูง (sonicator) 
เปนเวลา 10 นาที สามารถลดอัตราการปนเปอนลง
รอยละ 30

11.4  การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสำหรับ

พืชตระกูลสมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ทําการสํารวจดิน วิเคราะหธาตุอาหารในดินและ
ใบของคัมควัท เลมอน เกรปฟรุต ท่ีหนวยวิจัยสมโปงนอย 
และแปลงเกษตรกรทีส่ถานวีจิยัโครงการหลวงแมหลอด 
ผลการศึกษาพบวา (1) สมบัติของดินแปลงทดลองมี
ความเปนกรด สวนใหญมีแคลเซียม แมกนีเซียม และ
จลุธาตอุยูในปริมาณตํ่า มปีรมิาณธาตุอาหารหลักอยูใน

ระดบัพอเหมาะจนถงึสงู (2) ความเขมขนของธาตอุาหาร
ในใบระหวางการพัฒนาของผล พบวา โพแทสเซียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียมในใบสมสวนใหญจะลดลง
ตามการพัฒนาของผล สวนไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
มีแนวโนมไมเปล่ียนแปลงมากนัก และปริมาณธาตุ
อาหารในใบท่ีมีอายุ 4-7 เดือนจากกิ่งไมติดผล (index 
leaf) พบวาปริมาณไนโตรเจนในใบสวนใหญต่ํากวาคา
ที่เหมาะสมสําหรับสมทั่วไป (N มีคาระหวาง 1.95-
2.24%) มีเพียงเลมอน (N มีคาเทากับ 2.35%) และ
เกรปฟรุต (N มีคาเทากับ 2.45%) จากหนวยวิจัยสมโปงนอย
เทานั้นที่อยูในชวงที่เหมาะสม ปริมาณฟอสฟอรัสในใบ
ทั้งหมดอยูในชวงท่ีเหมาะสม (P มีคาระหวาง 0.12-
0.16%) โพแทสเซยีมมเีพยีงเกรปฟรตุจากหนวยวจิยัสม
โปงนอยและคัมควัทจากสถานีโครงการหลวงแมหลอด
มีคาอยูในชวงคาท่ีเหมาะสม (1.21 และ 1.38% ตาม
ลําดับ) โพแทสเซียมในใบต่ํากวาคาที่เหมาะสม (K มีคา
ระหวาง 0.76-0.96%) ปริมาณเหล็กในใบของสมอยูใน
ชวงท่ีเหมาะสม ยกเวนคัมควัทจากหนวยวิจัยสมโปงนอย 
(Fe มีคาเทากับ 46.27%) โดยที่ความเขมขนของเหล็ก
ในใบจากหนวยวิจัยสมโปงนอยมีคาระหวาง 46.27-
75.48% ซึ่งนอยกวาสถานีวิจัยโครงการหลวงแมหลอด
ที่มีคาระหวาง 99.00-177.07% เนื่องจากท้ัง 2 พื้นที่ 
ดนิมคีวามเปนกรด มแีคลเซยีม แมกนเีซยีม และจลุธาตุ
อาหารในปริมาณต่ํา จึงพบตนสมแสดงอาการขาด
แมกนีเซียมธาตุ เหล็กในใบ และจุลธาตุไดทั่วไป 
(3) ปรมิาณธาตุอาหารท่ีตดิไปกับผลผลิต (Crop removal) 
ที่ระยะเก็บเก่ียวน้ัน พบวา ผลผลิตสม 1 กิโลกรัม
มีปริมาณธาตุอาหาร ดังนี้ คัมควัทมีปริมาณไนโตรเจน 
1.15 กรมั ฟอสฟอรสั 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 กรมั ฟอสฟอรสั 0.10 กรัม โพแทสเซียม 0.83 กรัม 
แคลเซียม 0.35 กรัม และแมกนีเซียม 0.09 กรัม
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การศึกษาวิธีการจัดการธาตุอาหารสำ หรับพืชตระกูลสม
บนพ้ืนท่ีสูงเพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพ

ผลผลิตสม 3 ชนิด คือ คัมควัท เลมอน และเกรปฟรุต

12. ชุดโครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุและ
พัฒนาระบบการจัดการการปลูกเบญจมาศ
ในโรงเรือน

12.1  การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือน

ที่เหมาะสมสำหรับเบญจมาศ 

การศึกษาระบบการจัดการภายในโรงเรือน
ท่ีเหมาะสมสําหรับเบญจมาศ ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้า
และคุณสมบัติดินปลูกกอนการทดลอง พบวา คาความ
เปนกรด-ดาง (pH) ของน้าํมสีภาพเปนกลาง คอื 7.1 และ
คา EC ของน้ําอยูที่ระดับ 0.49 mS/cm คาวิเคราะห
คณุสมบัตดินิในแปลงเบญจมาศ มคีาความเปนกรด-ดาง 
(pH) ของดินเปนกรดปานกลาง (5.87) อินทรียวัตถุอยู
ในระดับคอนขางสูง (3.36%) ปริมาณไนโตรเจนอยูใน
ระดับปานกลาง (0.11%) ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนสูงมาก 
(173.06 mg/kg) โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดสูงมาก 
(103.38 mg/kg) ผลการเจริญเติบโตทางลําตนเบื้องตน
หลังปลูก 4 สัปดาห พบวา พันธุมีผลตอความสูงและ
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ขนาดทรงพุม ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต
ไมมีผลตอน้ําหนักสดตน ขณะท่ีวิธีการใหน้ํา ไมมีผลตอ
ความสูง ขนาดทรงพุมและน้ําหนักสด แตสูตรปุยมีผล
ตอความสูง ขนาดทรงพุม และนํ้าหนักสดตน สําหรับ
ปฏิสัมพันธระหวางพันธุ วิธีการใหนํ้า และสูตรปุย พบวา 
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในสวน
ของความสูงตน พบวา เบญจมาศพันธุ Huyluk 4 ท่ีใหนํ้า
แบบเทปนํ้าหยด รวมกับปุยสูตร 2 ใหความสูงตนมากท่ีสุด 
ขณะทีน่้าํหนกัสดตน พบวา พนัธุ Huyluk 4 ทีใ่หน้าํแบบ
สายยาง รวมกับปุยสูตร 2 ใหน้ําหนักสดตนมากที่สุด 
ซึ่งจะดําเนินการเก็บขอมูลผลการทดสอบตอไป

12.2  การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศ

ที่ทนทานตอโรคราสนิมขาว 

การศึกษาและทดสอบพันธุเบญจมาศตัดดอก
ชนิดดอกชอท่ีทนทานตอโรคราสนิมขาว ทั้ง 9 พันธุ 
พบวา อณุหภมูมิผีลตอการเจรญิเตบิโตดานความสูงและ
การออกดอกเบญจมาศตัดดอกชนิดดอกชอท้ัง 9 พันธุ 
โดยเบญจมาศท่ีปลกูท่ีศนูยพฒันาโครงการหลวงหวยลึก 
มีการเจริญเติบโตดีกวาท่ีหนวยวิจัยขุนหวยแหง แตที่
หนวยวิจัยขุนหวยแหงกลับมีการสรางตาดอกท่ีเร็วกวา
ศูนยฯ หวยลึก เนื่องจากอิทธิพลของความแตกตางของ
อณุหภมูสิงูสดุและต่าํสดุ เกณฑทีใ่ชในการคัดเลอืกพนัธุ
เบญจมาศคือ สีดอก ขนาดดอก รูปทรงชอดอก และ
ความแข็งแรงของกานชอดอก พบวา พันธุที่ตลาด
ตองการ ไดแก Amalia, Ayala, Corona, Pana Cota และ 
Toff ee White แตท้ัง 5 พันธุ ไมตานทานตอโรคราสนิมขาว 
ในขณะที่พันธุ Souffl  e ทนทานตอโรคราสนิมขาวดีที่สุด 
แตดวยดอกมีขนาดเล็ก สีดอกไมสม่ําเสมอ จึงไมเปน
ที่ตองการของตลาด หากพิจารณาหลักเกณฑโดยรวม
ในการเจริญเติบโตรวมกับความทนทานตอโรคราสนิมขาว 
พบวา Toff ee White เปนพันธุที่มีการเจริญเติบโต การ
ใหผลผลิต คุณภาพผลผลิต และความทนทานตอโรคดีท่ีสุด 
จากการทดสอบในฤดหูนาว พบวา เบญจมาศทัง้ 9 พนัธุ 
ปลูกที่หนวยวิจัยขุนหวยแหงไมสามารถตัดผลผลิต
จําหนาย อีกทั้งการเจริญเติบโตของตนชาคลายกับวา
การเจริญเติบโตหยุดชะงักไปชั่วคราว อาจเปนไปไดวา
ทั้ง 9 พันธุ เปนพันธุที่เหมาะสมตอการผลิตในพื้นที่ต่ํา

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

48



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 โดยปุยจะใหไปพรอมกับนํ้า
ในระบบนํ้าหยด ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าและคุณสมบัติ
วัสดุปลูกกอนการทดลอง พบวา คาความเปนกรด-ดาง 
(pH) ของนํ้ามีสภาพเปนกลาง คือ 7.8 และ คา EC ของนํ้า
อยูที่ระดับ 0.38 mS/cm คาวิเคราะหวัสดุปลูก ในแปลง
กหุลาบพนัธุ Royal Baccara และ Happy Day มคีาความ
เปนกรด-ดาง (pH) ของวัสดุปลูกเปนกรดจัดมาก 

อนิทรยีวตัถอุยูในระดับสูงมาก ปรมิาณไนโตรเจนอยูใน
ระดับสูง ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนสูงมาก และมีคา
โพแทสเซยีมท่ีแลกเปลีย่นไดสงูมาก ผลการเจรญิเตบิโต
ทางลําตนที่ระยะ 20 สัปดาห พบวา กุหลาบพันธุ Royal 
Baccara มีความสูงตน (96.82 เซนติเมตร) ขนาดทรงพุม 
(25.94 เซนติเมตร) และจํานวนกิ่งตอตน (5.40 กิ่ง/ตน) 
มากทีส่ดุและมผีลแตกตางอยางมนียัสาํคญั ขณะทีแ่หลง
กําเนิดแสงและสูตรปุย พบวา ไมมีความแตกตางอยาง
มนียัสาํคัญทางสถิต ิสาํหรับคณุภาพผลผลิต พบวา การ
ใชกุหลาบพันธุ Royal Baccara รวมกับการใหแสง LED 
12 วตัต และใหปุยสูตรที ่2 มผีลทําใหจาํนวนดอกตอตน 
และอายปุกแจกนัมากทีส่ดุ คอื 6.06 ดอก และ 8.00 วนั 
ตามลําดับ สําหรับการศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมสําหรับ
การเจริญเติบโตและคุณภาพดอกกุหลาบ ทาํการทดลอง 
ณ สถานเีกษตรหลวงอางขาง (บานนอแล) ระหวางเดอืน
เมษายน-กรกฎาคม 2560 โดยปลูกกุหลาบพันธุ Royal 
Baccara และพันธุ La Perla ในวัสดุปลูก (แกลบและขุย
มะพราว) รวมกับสูตรปุย 2 สูตร คือ สูตร 1 และสูตร 2 
โดยปุยจะใหไปพรอมกับน้าํในระบบนํ้าหยด ผลวิเคราะห
ตัวอยางน้ําและวัสดุปลูกกอนปลูก พบวา คาความเปน
กรด-ดาง (pH) ของน้ํามีสภาพเปนกลาง คือ 7.2 และ
คา EC ของน้าํอยูทีร่ะดบั 0.11 mS/cm คาวเิคราะหวสัดุ
ปลูกในแปลงกุหลาบมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของ
วัสดุปลูกเปนกรดจัด อินทรียวัตถุอยูในระดับสูงมาก 
ปริมาณไนโตรเจนอยูในระดับสูงมาก ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนสูงมาก และมีคาโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
สงูมาก ผลการทดลองพบวา ทีร่ะยะ 16 สปัดาหหลงัจาก
ไดรบักรรมวิธทีดลอง การเจรญิเติบโตของกุหลาบในดาน
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
การใหผลผลิตของกุหลาบท่ีคัดได จํานวน 7 พันธุ 
ใน 4 กลุมสีใน ฤดูหนาว (พ.ย. 2559-ก.พ. 2560) ฤดูรอน 
(มี.ค. 2560-มิ.ย. 2560) และฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย. 2560) 
ในสภาพแปลงปลกูจรงิ ทีส่ถานฯี อางขาง พบวา กหุลาบ
ที่ปลูกในซับสเตรทมีการเจริญเติบโตดีกวาที่ปลูกลงดิน 
สามารถคัดเลือกในแตละกลุมสีไดดังนี้ กลุมดอกสีแดง 
พันธุ Red crown ใหผลผลิตมีคุณภาพดีกวาและไมเปน
โรคใบไหมเหมือนพันธุ Royal Baccara กลุมดอกสีขาว 
พนัธุ Dolomiti ใหผลผลติสงู และตานทานโรคดกีวาพนัธุ 
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 กลุมสี จากการทดสอบความพึงพอใจใน 2 กลุมตัวอยาง 
ไดแก กลุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และเกษตรกรผูปลูก
กุหลาบท่ีสถานีฯ อางขาง ไดผลดังน้ี กลุมดอกสีแดง พบวา 
พันธุ Red Crown เปนพนัธุทีท่ัง้สองกลุมพอใจมากทีส่ดุ 
(Red Crown 80%; Royal Baccara 35%) กลุมดอกสีขาว 
ท้ังสองกลุมตัวอยางพึงพอใจในพันธุ Avalanche+® มากท่ีสุด 
(Avalanche+® 85%; Ice Bear 50%; Dolomiti 50%) กลุม
ดอกสีชมพู ทั้งสองกลุมตัวอยางพึงพอใจ Lovely 
Dolomiti และ Sweet Dolomiti มากทีส่ดุ (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
การใหผลผลติของกหุลาบ 30 พนัธุ 5 กลุมส ีในฤดูหนาว 
(ต.ค. 2559-ก.พ. 2560) ฤดรูอน (ม.ีค. 2560-ม.ิย. 2560) 
และฤดูฝน (ก.ค. 2560-ก.ย. 2560) ที่สถานีฯ ปางดะ 
สามารถคัดท้ิงในแตละกลุมสีไดดังน้ี กลุมดอกสีแดง 
คัดท้ิงพนัธุ Grand Prix® โดยใชเกณฑปญหาของโรคและ
แมลง กลุมดอกสีขาว คัดท้ิงพันธุ A-1® และกลุมดอก
สีชมพูออน คัดท้ิงพันธุ Christa โดยใชเกณฑทรงดอก
ไมตรงกับความตองการของตลาด กลุมดอกสีชมพูเขม 
คัดทิ้งพันธุ Anoli โดยใชเกณฑปญหาในการผลิตเรื่อง
ดอกไมบาน และสีดอกซีดในแปลง สําหรับกลุมดอกสี
อืน่ๆ คดัท้ิงพนัธุ Avantique+ โดยใชเกณฑปญหาโรคและ
แมลง และสีดอก สาํหรับการศึกษาผลของระยะการเก็บ
เกี่ยวที่มีตอคุณภาพของกุหลาบ 30 พันธุใหม 5 กลุมสี 
ในฤดูหนาว (ต.ค. 2559-ก.พ. 2560) ฤดรูอน (ม.ีค. 2560-
มิ.ย. 2560) ที่สถานีฯ ปางดะ จากการทดสอบอายุ
ปกแจกันในสองฤดูทดสอบ พบวา ระยะเก็บเก่ียวท่ีดี
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 
วนั) และ Ivory Talea+® (8.92 วนั) มเีพียงพันธุ 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
ปกแจกนันานกวา Eliza (8.21 วนั) กลุมดอกสีอืน่ๆ ไดแก 
Brocante+, Savita+® และ Pearl Avalanche+® ซึ่งมีเพียง
พันธุ Brocante+ ที่มีอายุปกแจกันนานกวา Dolce vita+ 
(9.63 วัน)

14. โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ปทุมมาและกระเจียวเพื่อการคา

14.1  การศกึษาขอมลูปรมิาณนํา้และปุยทีเ่หมาะสม

ตอการเจริญเติบโตของปทุมมา 

พบวา ปทมุมาพันธุเชยีงใหมพงิค ในสัปดาหที ่16 
หลังปลูก กรรมวิธีที่ 2 (ปุย 1.5 กรัมตอเดือน) และ
กรรมวิธีท่ี 3 (ปุย 3.0 กรัมตอเดือน) สงผลใหพืชมีความสูง 
น้ําหนักสด น้ําหนักแหง ความยาวกานชอดอก เสน
ผาศูนยกลางชอดอก จํานวนกลีบประดับสีเขียวและ
สีชมพู มากกวากรรมวิธีที่ 1 (ไมใหปุย) สวนพื้นที่ใบ 
ในสัปดาหที่ 20 หลังปลูก กรรมวิธีที่ 3 (ปุย 3.0 กรัมตอ
เดือน) มีพ้ืนท่ีใบมากกวากรรมวิธีอ่ืน ในดานขอมูลปริมาณ
การใชน้ํา พบวา ที่ระยะดอกบาน (16 สัปดาหหลังปลูก) 
ในทุกกรรมวิธีมีคามีคาสัมประสิทธิ์การใชน้ํา (Crop 
Coeffi  cient, 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 
(ไมใหปุย) สวนขอมลูปรมิาณน้าํ พบวา ทีร่ะยะดอกบาน 
(20 สัปดาหหลังปลูก) ในทุกกรรมวิธีมีคาอัตราการคาย

ระเหยน้ํา (Evapotranspiration rate), คาการใชน้ําของ
พืช (Crop Evapotranspiration, ETc) และสัมประสิทธ์ิ
การใชน้ํา (Crop Coeffi  cient, Kc) มากกวาระยะอ่ืนๆ

14.2  การศึกษาวิธีการใหปุยแกตนออนปทุมมา

และกระเจียวที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

กระเจียวพันธุบานไรเรด ในสัปดาหที ่12 หลังปลกู 
กรรมวธิทีีไ่ดรบัปุย 2 ครัง้/สปัดาห สงผลใหมคีวามสงูตน 
ความกวางทรงพุม จํานวนใบตอตน เปอรเซ็นตการ
ออกดอก ความยาวกานดอก ความยาวชอดอก เสน
ผาศูนยกลางดอก และจํานวนกลีบประดับ มากท่ีสุด 
มีจํานวนวันตั้งแตปลูกถึงดอกแรกบานเร็วกวากรรมวิธี
อื่นๆ คือ 150.9 วัน และมีอายุการบานบนตนมากที่สุด 
นอกจากน้ีคณุภาพหัวพันธุหลงัปลกูยงัสงผลใหมนี้าํหนกั
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 จาํนวนกลีบประดับ และอายุการบาน
บนตนมากทีส่ดุ นอกจากนีย้งัมนี้าํหนกัหัวพนัธุหลงัปลกู 
(10.1 กรมั) และจํานวนตุมราก (9.5 ตุม) มากกวากรรมวิธี
อื่นอยางมีนัยสําคัญ

14.3  การศกึษาการใชสารควบคุมการเจริญเตบิโต

ตอการผลิตปทุมมากระถาง 

ศึกษาผลของการใชสารพาโคบิวทราโซลตอการ
เจรญิเตบิโตของปทมุมาและกระเจยีวในฤดปูกตจิากการ
ทดลองพบวา การแชหัวพันธุดวยสารละลายพาโคล
บวิทราโซล ความเขมขน 500 มลิลกิรมัตอลติรกอนปลกู 
ทาํใหตนปทุมมาพันธุเชียงใหมพงิคมคีวามสงูตน จาํนวน
หนอตอกอ และจํานวนกลีบประดับสีเขียว นอยที่สุด 
หลังปลูกนาน 20 สัปดาห สวนปทุมมาพันธุดอยตุงเรด 
หลังปลูกนาน 15 สัปดาห พบวา การแชหัวพันธุดวย
สารละลายพาโคลบิวทราโซลในทุกความเขมขนกอน
ปลกู ไมมคีวามแตกตางดานความสูงตน แตความเขมขน 

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

51



500 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหมีความยาวกานชอดอก
นอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญ ในกระเจียวพันธุมณีสยาม 
พบวากรรมวิธีที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลเขมขน 
1,500-2,000 มิลลิกรัมตอลิตร สงผลใหมีเสนผาศูนยกลาง
ดอกนอยกวาชุดควบคุม สวนกระเจียวพันธุบัวช้ัน พบวา 
กรรมวิธีที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลเขมขน 1,000-
2,000 มลิลกิรัมตอลติร สงผลใหพชืมีความสงูตน จาํนวน
ใบตอตน จํานวนกลีบประดับ และความยาวชอดอก
นอยกวาชุดควบคุม สําหรับการศึกษาผลการราดสาร
พาโคลบิวทราโซลตอการควบคุมการเจริญเติบโตของ
ปทุมมาและกระเจียวในฤดูปกติ ผลการทดลองพบวา 
ในปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค หลังปลูกนาน 15 สัปดาห 
ปทุมมาพันธุดอยตุงเรด หลังปลูกนาน 15 สัปดาห 
กระเจียวพันธุมณีสยาม หลังปลูกนาน 20 สัปดาห และ
กระเจยีวพนัธุบวัชัน้ หลงัปลกูนาน 20 สปัดาห พบวาการ
ราดสารละลายพาโคลบิวทราโซล ความเขมขน 1,500-
2,000 มิลลิกรัมตอลิตร จํานวน 2 ครั้ง สงผลตอความ
สูงตน และความยาวของกานชอดอก นอยกวากรรมวิธี
อื่นหลังราดสาร ในปทุมมาและกระเจียวทั้ง 2 สายพันธุ

14.4  วิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปทุมมาและ

กระเจียว 

โดยการดัดแปลงบรรยากาศในบรรจุภัณฑ เก็บเก่ียว
ปทุมมาและกระเจียวในระยะทางการคา (ดอกจริงบาน 
1-3 ดอก) บรรจุในบรรจุภัณฑดัดแปลงอากาศ ตาม
กรรมวิธีตางๆ ขณะนี้อยูระหวางบันทึกอายุปกแจกัน 
ประเมินคุณภาพของชอดอก อัตราการดูดน้ํา การ
เปลีย่นแปลงน้าํหนกัสดของชอดอก น้าํหนกัแหงชอดอก

14.5  ผลของบรรจุภัณฑตอคุณภาพในระหวาง

การขนสงและอายุปกแจกันของปทุมมาและ

กระเจียวตัดดอก 

ผลของบรรจภุณัฑทีพ่ฒันาข้ึนรวมกบัวธิกีารบรรจุ
ตออายุการปกแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอก
พันธุบานไรเรด ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับกระเจียว
เพื่อขายสง (ใชกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 35×58×52 
เซนติเมตร ซึ่งสามารถบรรจุกลองแบบขายปลีกได

จํานวน 4 กลองตอ 1 กลองขายสง) และกลองสําหรับ
ขายปลีก (ใชกระดาษลูกฟูกแบบลอน B หนา 3 ชัน้ ขนาด 
30×55×12 เซนติเมตร สามารถบรรจุดอกกระเจียวได 
3 ดอกตอกลอง) ผลการทดลองพบวา การหอชอดอก
กระเจยีวดวยกระดาษไขกอนบรรจใุนบรรจภุณัฑ แลวนาํ
ไปทดสอบการจําลองการขนสง สามารถลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับใบประดับของกระเจียวได สวนผลของ
บรรจุภัณฑที่พัฒนาข้ึนรวมกับวิธีการบรรจุตออายุการ
ปกแจกันและคุณภาพของปทุมมาตัดดอกพันธุลานนาสโนว 
ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับปทุมมาเพ่ือขายสง (ใช
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 48×62×43 เซนติเมตร 
ซึ่งสามารถบรรจุกลองแบบขายปลีกไดจํานวน 4 กลอง
ตอ 1 กลองขายสง ) และกลองสําหรับขายปลีก 
(ใชกระดาษลูกฟูกแบบลอน B หนา 3 ชั้น ขนาด 
45×60×10 เซนติเมตร สามารถบรรจุดอกปทุมมาได 
10 ดอกตอกลอง) ผลการทดลองพบวา การหอชอดอก
ปทุมมาดวยกระดาษไขกอนบรรจุในบรรจุภัณฑ แลวนําไป
ทดสอบการจําลองการขนสง สามารถลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับใบประดับของปทุมมาได และสงผลใหดอก
ปทุมมามีอายุการปกแจกันนานกวาดอกปทุมมาที่ไมได
หอชอดอกและหอชอดอกดวยตาขายโฟม
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14.6  การทดสอบความตองการปทุมมาและ

กระเจียวของลูกคาในตลาดญี่ปุน 

ติดตอประสานงานนิทรรศการจัดแสดงไมดอกที่
ประเทศญี่ปุน ขณะน้ีกําลังรอดําเนินการเตรียมหัวพันธุ
ปทุมมาและกระเจียว เพื่อจัดแสดงพันธุปทุมมาและ
กระเจียวในประเทศญ่ีปุน

15. โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไผ
และหวายบนพื้นที่สูง

15.1  การสำรวจความหลากหลายชนิดพันธุและ

การใชประโยชนของไผในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 23 แหง 

พบวา โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
วงัไผมคีวามหลากหลายของชนิดพันธุมากท่ีสดุ 20 ชนดิ
พันธุ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปางหินฝน สบโขง และคลองลาน มีความหลากหลาย
นอยสุดที่ 8 พันธุ เม่ือจําแนกตามระดับความสูงของ
พื้นที่เปน 3 พื้นที่ คือ (1) กลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูง
คอนขางตํ่า (ต่ํากวา 500 เมตรจากระดับน้ําทะเล) 
(2) กลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงปานกลาง (500-1,000 
เมตรจากระดับน้ําทะเล) และ (3) กลุมพื้นที่ที่มีระดับ
ความสูงคอนขางมาก (มากกวา 1,000 เมตรจากระดับ
น้ําทะเล) พบวา กลุมพื้นที่ที่มีระดับความสูงปานกลาง
พบความหลากหลายของพนัธุไผมากทีส่ดุ 33 ชนดิพนัธุ 
รองลงมาคอืกลุมพืน้ทีท่ีม่รีะดับความสงูคอนขางต่าํ และ
กลุมพ้ืนท่ีทีม่รีะดบัความสูงคอนขางมาก จาํนวน 24 และ 
15 ชนิดพันธุ ตามลําดับ

15.2  การปลูกรวบรวมชนิดพันธุไผที่เกิดจากการ

เพาะเมล็ด 

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

แตกหนอของไผ พบวา ไผทั้ง 6 พันธุมีการเพิ่มจํานวน
หนอนอยในชวงหนาแลง และมีการเพิ่มจํานวนอยาง
รวดเร็วในชวงหนาฝน แตอัตราการเพิ่มของหนอไผทั้ง 
6 พันธุมีความแตกตางกัน โดยไผซางปามีอัตราการ
แตกกอมากกวาพันธุอื่นๆ ขณะท่ีไผเลี้ยงไมมีการเพ่ิม
จาํนวนหนอเลยในระยะเวลาการเกบ็ขอมลู 9 เดอืน และ
ไดเก็บเมล็ดพันธุไผที่ออกดอกในปาธรรมชาติ นําเมล็ด
ที่สมบูรณมาขัดนวดและฝดเอาเปลือกออก นําไปตาก
แดดประมาณ 1 วัน แลวนําเมล็ดไปเพาะ ในกรณีที่ตอง
เกบ็เมลด็พันธุไวเพาะ ควรคลกุดวยสารเคมเีซฟวนิ (เอส-
85) เพือ่ปองกนัแมลงและไมควรเกบ็เมลด็ไวเกนิ 1 เดอืน 
เพราะจะทําใหเปอรเซน็ตความงอกลดลง โดยในป 2560 
สามารถเก็บรวบรวมและเพาะขยายพันธุไผจากเมล็ด
พนัธุไผธรรมชาต ิจาํนวน 5 พนัธุ ไดแก เมลด็พนัธุไผซาง
ปา ไผตง ไผเปาะนาน ไผรวก และไผไร

15.3  การศึกษาวิธีการจัดการแปลงปลูกไผ

ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 

พบวาสามารถจัดการดานการใชปุยอินทรีย
ในอัตรา 10 กิโลกรัมตอกอ และการตัดสางกอ แต
ไมสามารถจดัการเรือ่งน้าํไดเนือ่งจากในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
ไมมีแหลงน้ําเพื่อใชในการจัดการในหนาแลง โดยพบวา 
ไผทั้ง 3 พันธุ ไผกิมซุง ไผซางหมน และไผบงหวาน 
ที่ไดรับการจัดการมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกวาไมมี
การจัดการ ทั้งการเจริญดานลําตนและการแตกหนอ 
และเมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุ พบวา ไผกิมซุงมีการ
เจริญเติบโตท้ังดานลําตนและการแตกหนอท่ีดกีวาไผบง
หวาน และไผซางหมน ตามลําดับ ในการจัดการปจจัย
การผลติและการเขตกรรม เมือ่เทียบตนทนุทีเ่พ่ิมมากขึน้
กับผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน พบวา ในไผซางหมนและ
ไผบงหวานมีการเพ่ิมผลผลิตขึ้นไมมากนักซ่ึงไมคุมคา
ในการจัดการ ขณะที่ไผกิมซุงมีอัตราการเจริญของตน
ที่มีการจัดการปุยมากกวาตนที่ไมไดรับการจัดการถึง 
10 เทา ดังนั้น การจัดการไผกิมซุงเทานั้นที่จะกอใหเกิด
การเพิ่มผลผลิตที่คุมคาแกการลงทุน
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15.4  การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวหวายหนามขาว

สำหรับการบริโภค 

โดยการแตกหนอของลําหวายท่ีไดรบัการตัดสาง
และไมตดัสางมกีารแตกหนอใหมเพิม่ข้ึนโดยไมแตกตาง
กนัในชวงตัดฟนแรก และในชวงหนาแลงหวายไมคอยมี
การแตกหนอมากนัก แตเมื่อไดรับน้ําฝนในชวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน พบวา หวายในกอที่ไดรับ
การตัดสางมีการเพ่ิมจาํนวนข้ึนอยางรวดเร็วจนมีจาํนวน
หนอสูงกวา ในตนที่ไมมีการตัดสาง พบวา ตลอดชวง
เกบ็ขอมลูสามารถเกบ็เกีย่วหนอหวายสาํหรบัการบรโิภค
ไดเฉลีย่ 3 หนอตอตน การตดัลาํหวายทีม่ขีนาดสามารถ
นาํไปบรโิภคนัน้ พบวา ลาํหวายทีเ่หลอืในกอทีม่กีารตดั
สางออกมีการเจริญโดยการเพิ่มขนาดความสูงและ
เสนผาศนูยกลางลาํมากกวาในกอทีไ่มมกีารตดัสางออก 
ดังนั้น การตัดสางลําสามารถเรงการขยายขนาดและ
ความยาวของลําหวายที่เหลือในแปลงได

15.5 การศึกษาวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ลำหวายที่เหมาะสม 

พบวา วิธีการเก็บรักษาที่งายที่สุดคือ ตากแดด
เพ่ือลดความช้ืนกอนนําไปเก็บในที่แหงและรม และ
วิธีการรักษาสภาพเสนหวายหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือปองกัน
เช้ือราและมอดดวยน้ําสมควันไม คือ การแชเสนหวาย
ในน้ําสมควันไมที่ความเขมขน 100% เนื่องจากเม่ือเก็บ
รักษาผานไป 4 เดือนแลว ยังไมปรากฏเช้ือราเจริญ
บนเสนหวาย สําหรับการเก็บเสนหวายโดยไมผานการ
แชน้ําสมควันไม จะเริ่มปรากฏการณเจริญของเชื้อรา
บนเสนหวายหลังเก็บรักษาไวตั้งแต 1 วัน
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16. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสทิธภิาพการผลติไกกระดกูดำบนพืน้ทีส่งู

16.1  การวิจัยการปรับปรุงพันธุไกกระดูกดำ

พันธุแท ที่มีสมรรถภาพการผลิตที่ดีบนพื้นที่สูง

ดานการผลิตพอแมพันธุ

16.1.1 แมพันธุไกกระดูกดํา มีจํานวนไขทั้งหมด 
3,369 ฟอง โดยสายท่ี 5 มีปริมาณไขมากท่ีสุด รอง
ลงมาคือ คอกที่ 4 และคอกท่ี 1 มีปริมาณไขนอยที่สุด
คือ 697, 657 และ 459 ฟอง ตามลําดับ

16.1.2 เปอรเซ็นตไขมีเช้ือ อยูที่ 83.17% โดย
คอกท่ี 5 มีเปอรเซ็นตไขมีเช้ือมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
คอกที่ 6 และคอกท่ี 4 มีเปอรเซ็นตไขมีเช้ือนอยที่สุดคือ 
87.66, 87.29 และ 86.00% ตามลําดับ

16.1.3  อัตราการฟกออกจากไขมีเชื้อ พบวา 
มีคาเฉลี่ยอยูที่ 62.78% ซึ่งคอกท่ี 2 มีอัตราการฟกออก
สูงที่สุด 67.38% รองลงมาคือ คอกท่ี 5 66.61% และ
คอกที่ 4 มีอัตราการฟกออกตํ่าที่สุดคือ 54.87%
 

ลักษณะไกกระดูกดำ  เพศผู เพศเมีย

ดานสมรรถภาพการผลิตไกขุน
1) ไกกระดูกดําขุน มีน้ําหนักตัวเฉล่ียที่ 1.68 

กโิลกรมั โดยคอกที ่2 มนี้าํหนกัตวัเฉลีย่สงูท่ีสดุคอื 1.79 
กิโลกรัม รองลงมาคือคอกท่ี 4 คือ 1.72 กิโลกรัม และ
คอกท่ี 6 มีน้ําหนักตัวท่ีนอยท่ีสูงคือ 1.55 กิโลกรัม 
ผลการเลี้ยงในแตละพื้นที่ พบวา ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงวัดจันทร มีน้ําหนักสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงหวยเปา มีน้ําหนักตัวไกอยูที่ 1.85, 1.70 
และ 1.57 กิโลกรัม ตามลําดับ

2) ปรมิาณอาหารท่ีกนิเฉล่ียอยูที ่6.486.18 กรมั/
ตัว โดยคอกที่ 3 มีปริมาณอาหารที่กินมากที่สุด 
7,810.23 กรมั/ตวั รองลงมาคอื คอกที ่1 6,620.63 กรมั/
ตัว สวนคอกที่ 2 มีปริมาณการกินอาหารนอยที่สุดคือ 
5,770.20 กรัม/ตัว สวนผลในแตละพ้ืนที่พบวา ศูนยฯ 
วดัจนัทร มปีรมิาณอาหารท่ีกนิมากท่ีสดุ (7,008.39 กรมั/
ตัว) รองลงมาคือ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ หวยเปา 
(6,604.42 กรมั/ตวั) และสถานีฯ ปางดะ (5,830.57 กรมั/
ตัว)

3) อตัราการเปล่ียนอาหารเปนน้าํหนักหรือ FCR 
ของไกกระดูกดําเฉลี่ยอยูที่ 3.72 โดยคอกท่ี 7 มี FCR ดี
ที่สุด คือ 3.09 รองลงมาคือ คอกท่ี 8 FCR อยูที่ 3.51 
สวนคอกที่ 6 มี FCR ต่ําที่สุด คือ 4.20 สวนในแตละ
พื้นท่ีนั้น พบวา สถานีฯ ปางดะ ดีที่สุด รองลงมาคือ 
ศูนยฯ วัดจันทร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ หวยเปา 
อยูที่ 3.57, 3.64 และ 3.78 ตามลําดับ

ดานตนทุนและผลกําไรการเล้ียงไกกระดูกดําขุน
1) ตนทนุคาอาหารและคาลกูไกพบวาเฉล่ียอยูที ่

162.69 บาท/ตัว โดยที่สถานีฯ ปางดะ มีตนทุนต่ําที่สุด 
รองลงมาคือ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงฯ หวยเปา และ
ศูนยฯ วัดจันทร โดยมีตนทุนเทากับ 139.125, 154.23 
และ 194.72 บาท/ตัว

2) ผลกาํไรจากการจําหนายไกทีร่าคา 120 บาท/
กิโลกรัม พบวา เกษตรกรมีกําไรเฉล่ียตอตัวอยูที่ 41.89 
บาท/ตัว โดยเกษตรกรพ้ืนท่ีสถานีฯ ปางดะ มีผลกําไร
จากการขายไกสงูท่ีสดุ รองลงมาคอื และโครงการพัฒนา
พืน้ท่ีสงูฯ หวยเปา และศูนยฯ วดัจันทร คอื 64.94, 33.84 
และ 26.88 บาท/ตัว
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16.2  โครงการศึกษาและคนหาเคร่ืองหมายทาง

พันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบงชี้

เอกลักษณของไกกระดูกดำ

เครื่องหมายโมเลกุล MC1R-636 มีคาความ
แมนยําในการแยกไกกระดูกดําไดถูกตองสูงที่สุด คือ 
83.74 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีเครื่องหมายโมเลกุล TYR-2 
สามารถแยกไกกระดูกดําไดถูกตองเพียง 68.83%

เครือ่งหมายโมเลกุล MC1R-636 มคีวามสัมพนัธ
กับระดับสีออกของกลามเน้ือไกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับการแสดงออกของยีน MC1R ในกลามเนื้อ
ของไกกระดูกดํามีคาสูงกวา ประมาณ 1 เทา ในขณะท่ี

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

เคร่ืองหมายโมเลกุลของยีน 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 ระดับโภชนะท่ีเหมาะสมในไกกระดูกดํา
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 การทดสอบสูตรท่ีเหมาะสมที่ใชวัสดุ
ทองถ่ินรวมในสูตร สมรรถภาพการผลิตของไกกระดูกดํา
ที่ไดรับอาหาร 2 กลุม เมื่อเฉลี่ยจากทุกระดับความสูง

ในแตละชวงอายุ ไมพบนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
อยางไรก็ตาม ไกทีไ่ดรบัอาหารควบคุมประกอบดวยกาก
ถั่วเหลือง ปลาปน รํา เปลือกหอยปน รวมกับการใช
ขาวโพดหมกั จากทกุพ้ืนท่ี พบวา มคีา FCG ทกุชวงอายุ
การทดลองดีกวากลุมท่ีไดรับอาหารควบคุมเพียงอยางเดียว 
เมือ่พิจารณาผลการเลีย้งจากเกษตรกรแตละรายทีอ่ยูใน
พื้นที่ตางๆ พบวา เกษตรกรที่อยูในระดับความสูง 800-
1,000 เมตรจากระดบัน้าํทะเล มคีวามเอาใจใส และหมัน่
ดูแลไก จึงมีแนวโนมทําใหสมรรถภาพการผลิตดีกวา
พื้นที่อื่น
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16.3.3 การประเมินการยอมรับการเลี้ยงไก
กระดูกดําที่ไดปฏิบัติตามระบบ RPF-GAP : สัตวปก 
ผลความพึงพอใจตอลักษณะภายนอก การเจริญเติบโต 
และการใชอาหารของไกกระดูกดํา เกณฑไมมีความ
แตกตางกัน ในดานการเจริญเติบโต/น้ําหนักตัว และ
ประสิทธิภาพการใชอาหาร อยูในเกณฑดีขึ้น ดาน
สขุภาพไกทัง้ในเร่ือง ขนดกมันวาว การจิกขน และความ
เรยีบรอยของขน การตานทานโรค ปองกนัอันตรายจาก
สัตวอื่นๆ อัตราการเลี้ยงรอด รวมทั้งเกษตรกรผูเลี้ยง
มีความปลอดภัยและปองกันโรคติดตอจากสัตวสูคน
จากการปฏิบัติงานไดอยูในเกณฑดีขึ้นมาก ความคุมคา
ในการปรับปรุงฟารมดานตนทุนในการปรับปรุงฟารม 
เกษตรกรใหคะแนนความพึงพอใจอยูในเกณฑดขีึน้มาก 
เพราะการเปลี่ยนแปลงโดยรวมนํามาเทียบกับตนทุน
แลว มีความคุมคาเน่ืองจากผลกําไรท่ีเพิ่มขึ้นจากการ
เลี้ยงไกในแตละรอบ จากการปรับปรุงโรงเรือนและ
การจัดการตามระบบ RPF-GAP : สัตวปก
 

การทดสอบสูตรอาหารไกกระดูกดำ 

17. ชุดโครงการวิจัยเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง

17.1  การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรลูกผสม 

และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม

17.1.1 การปรับปรุงสายพันธุสุกรลูกผสมรุน F
3
 

(RPPM) ทําการทดสอบในระดับความสูงแตกตางกัน 
พบวา อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันของสุกร
พนัธุผสม RPPM ทีเ่ลีย้งในระดับความสูง 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
ระดบัน้าํทะเล มคีาระหวาง 0.30-0.35 กโิลกรมั/วนั ตาม
ลําดับ

17.1.2 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม
โดยใชวัตถุดิบทองถิ่น โดยการใชขาวโพดหมัก พบวา 
สมรรถภาพการผลติไมแตกตางกนั แตมตีนทนุคาอาหาร
ตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมของสุกรพันธุผสม 
RPPM แนวโนมต่ําท่ีสุดในกลุมท่ีไดรับอาหารสําเร็จรูป
ทางการคารวมกับเมล็ดขาวโพดหมัก

17.1.3 การทดสอบระบบการเลี้ยงสุกรที่ดีบน
พื้นท่ีสูง (RPF-GAP : สุกร) รวมกับเกษตรกร พบวา 
มีอัตราการเจริญเติบโตอยูที่ 0.53-0.55 กิโลกรัม/วัน
 

สุกรเพศเมีย

สุกรเพศผู
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17.2  การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุสุกรสายพันธุแท 

(สายพันธุพื้นเมือง) เพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยง

บนพื้นที่สูง

การทดสอบสมรรถภาพของสุกรสายพันธุแท 
ลูกผสมสองสายพันธุ และสามสายพันธุ บนสภาพการเล้ียง
บนพื้นที่สูง ไดนําสุกรสายพันธุตางๆ ไปทดสอบ เปน
สกุรสายพันธุเหมยซาน จาํนวน 4 ตวั สายพันธุพืน้เมอืง 
จํานวน 3 ตัว มีจํานวนเกษตรกรท้ังสิ้น 3 ราย ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงมอนเงาะ พบวา สุกรพันธุ
พื้นเมืองในฟารมของนายดวงคํา มาลาจัน มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉล่ีย 393 กรัม/วัน ซึ่งใชอาหารสําเร็จรูป
ของบริษทั เปนการเล้ียงในลักษณะสุกรชวีภาพ สวนสุกร
พันธุเหมยซานไดทดสอบการเลี้ยงที่ฟารมนายดวงคํา 
มาลาจัน จํานวน 2 ตัว พบวา มีอัตราการเจริญเติบโต
ในชวง 73 วัน เฉลี่ย 540 กรัม/วัน ซึ่งสูงกวาสุกร
สายพันธุพื้นเมืองในสภาพการใหอาหารชนิดเดียวกัน 
และสุกรพันธุเหมยซานไดนําไปทดสอบท่ีฟารมของ
นายทวี ชัยเลิศ จํานวน 1 ตัว มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยในชวง 73 วัน เทากับ 329 กรัม/วัน สวนสุกรพันธุ
เหมยซานไดนําไปทดสอบท่ีฟารมของนายประมวล คองตา 
ไดนําสุกรพันธุเหมยซานไปเลี้ยง จํานวน 1 ตัว มีอัตรา
การเจริญเติบโตเฉล่ียในชวง 73 วัน เทากับ 658 กรัม/วัน 
ซึง่คอนขางเจรญิเตบิโตดมีาก นอกจากการใหอาหารขน
สําเร็จรูป ยังมีการเสริมเศษฟกทองท่ีเหลือจากการตัดแตง
จากโครงการหลวงอีกใหกนิแบบไมจาํกดั ทาํใหอตัราการ
เจริญเติบโตสูงมาก สุขภาพดี เปนการเลี้ยงบนคอกปูน 
จากขอมูลที่ปรากฏทั้ งสายพันธุพื้นเมืองแทและ
เหมยซานแทสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพการเล้ียง
บนพื้นที่สูง

การทดสอบสมรรถภาพของสุกรลูกผสมสอง
สายพันธุ (เหมยซาน : พื้นเมือง) นําสุกรทดสอบไปเล้ียง
ในฟารมของนายทวี ชัยเลิศ ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
มอนเงาะ เปนสุกรลูกผสมสองสาย (เหมยซาน : พ้ืนเมือง) 

จํานวน 3 ตัว มีอัตราการเจริญเติบโตในชวง 103 วัน 
เฉล่ีย 214 กรัม/วัน และนายประมวล คองตา จํานวน 
3 ตัว มีอัตราการเจริญเติบโตในชวง 103 วัน 473 กรัม/วัน 
ลักษณะการเลี้ยงเปนคอกพ้ืนปูนทั้งสองฟารม แตกตาง
กันที่อาหารท่ีใหสุกรกิน ฟารมนายทวีจะเปนอาหาร
คณุภาพตํ่า สกุรลกูผสมสองสายสามารถเจรญิเตบิโตได 
แตมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวาฟารมของนายประมวล 
ซึง่ใชอาหารทีม่คีณุคาทางอาหารมากกวา ดงันัน้ ลกูผสม
สองสายสามารถทนสภาพการเล้ียงดบูนพืน้ทีส่งูได และ
สามารถเลี้ยงไดในสภาพการมีอาหารคุณภาพต่ํา

การทดสอบสมรรถภาพของสุกรลูกผสมสาม
สายพันธุ (เหมยซาน : พื้นเมือง : ดูร็อค) โดยเกษตรกร
ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ไดนําสุกร
สามสายพันธุ จํานวน 8 ตัว เลี้ยงดวยระบบสุกรหลุม
จํานวน 4 ตัว และบนพื้นคอนกรีตจํานวน 4 ตัว พบวา
มีอัตราการเจริญเติบโตชวง 140 วัน เฉล่ีย 274 กรัม/วัน 
เปนฟารมท่ีใหอาหารสําเร็จรูปย่ีหอเบทาโกร 302 (โปรตีน 
18%) โดยการใหอาหาร 1.0-1.5 กิโลกรัม/ตัว เปนการเล้ียง
บนพ้ืนคอนกรีต สวนฟารมของนางบุญทิพยเปนระบบ
การเลี้ยงแบบสุกรหลุม มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ในชวง 140 วัน เทากับ 329 กรัม/วัน สุกรมีสุขภาพดี
จะมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียดี และโครงการพัฒนา
ที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา ทดสอบในฟารมของ
นายอุดร การะหงษ เปนลูกผสมสามสายในชวงการ
ทดสอบ 126 วนั มอีตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย 339 กรมั/
วัน การใหอาหารเปนอาหารคุณภาพตํ่าที่ใชวัตถุดิบ
พ้ืนบาน เชน ตนบอน ตนกลวย และมีอาหารขนประมาณ 
200 กรัมตอตัว และทําการผสมเอง มีคุณคาทางโภชนะ
มรีะดบัโปรตนี 3.2% พลงังานรวม 937 cal/กรมั เปนการ
เล้ียงแบบสุกรชีวภาพ สวนฟารมนายสุคํา ขัดหลง เปน
ลูกผสมสามสาย (พื้นเมือง×เหมยซาน×ดูร็อค) ในชวง
การทดสอบ 126 วัน มีอัตราการเจริญเติบโต 381 กรัม/วัน 
อาหารที่ใชเปนอาหารคุณภาพต่ําเชนเดียวกัน
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การเล้ียงสุกรลูกผสมบนพ้ืนท่ีสูง

17.3  โครงการศึกษาและคนหาเครื่องหมายทาง

พันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบงชี้

เอกลักษณของสุกรบนพื้นที่สูง 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของเคร่ืองหมาย
โมเลกุลดีเอ็นเอของยีนเปาหมาย Melano-cortin 1 
receptor (MC1R), Agouti signalling protein (ASIP) และ 
Tyrosinase (TYR) สําหรับบงช้ีลักษณะสีดําของสุกรบน
พืน้ทีส่งู โดยใชไพรเมอร จาํนวน 6 เครือ่งหมาย ประกอบ
ดวย MC1R727, MC1R370, ASIP-1, ASIP-2, TYR-1 
และ TYR-2 พบวา (1) เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
ท่ีแสดงความผันแปรในประชากรสุกรบนพ้ืนท่ีสูง มีจํานวน 
4 เครือ่งหมาย คอื MC1R727, MC1R370, ASIP-2 และ 
TYR-1 และ (2) เครื่องหมายโมเลกุล MC1R727 มีคา
ความแมนยําในการทํานายลักษณะสีดําในสุกรบน
พื้นที่สูงไดถูกตองสูงที่สุด โดยมีคาความแมนยํา เทากับ 
83.15%

การเจาะเลือดสุกร

18. โครงการวิจัยและพัฒนาไกฟาและ
ไกเบรสบนพื้นที่สูง

18.1  การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและ

การสืบพันธุของไกฟารุน F
3
 ที่อายุ 16 สัปดาห 

มีนํ้าหนักตัว FCR ความยาวแขง และความกวางอก 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญระหวางสาย (Line) 
(P>0.05) นํ้าหนักตัว ปริมาณอาหารท่ีกิน FCR ความยาว
แขง และความกวางอก ไมแตกตางกนัระหวางสาย สวน
ผลดานน้าํหนกัตวัเมือ่ใหไขฟองแรก ปรมิาณอาหารทีก่นิ 
และอัตราการใชอาหารในการผลิตไข 1 กิโลกรัม หรือ 
1 โหล มีคาตางกันอยางไมมีนัยสําคัญระหวางสาย 
ผลดานสมรรถภาพการสืบพันธุ ปรากฏวาสายที่ 2-1 
มอีตัราไขมเีชือ้ดกีวาทกุสาย (P<0.05; 88.11 vs. 83.17-
86.36%) สงผลใหมีอัตราการฟกออกเม่ือเทียบเปน
รอยละของไขมเีชือ้และไขเขาฟกสงูตามไปดวย (P<0.05; 
56.70 vs. 46.57-54.18% ของไขมีเชื้อ และ 50.48 vs. 
39.23-48.10% ของไขเขาฟกท้ังหมด) สําหรับไกเบรส
รุน F

3
 ผลปรากฏวา ที่อายุ 18 สัปดาห ทั้งเพศผูและ

เพศเมียของแตละสาย มีน้ําหนักตัว FCR ความยาวแขง 
และความกวางอกไมแตกตางกัน (P>0.05) ในขณะท่ี
ปริมาณอาหารที่กินมีความแตกตางกัน น้ําหนักตัวของ
แตละสายท้ังสองเพศมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ผลดานสมรรถภาพการผลิตไข ในสายที่ 1-2, 3-4 และ 
4-3 มอีายเุมือ่ใหไขฟองแรกเร็วกวาสายท่ี 2-1 (145, 145, 
และ 143 vs. 148 วัน; P<0.05) เม่ือนําผลเฉล่ียของอายุไก
และนํ้าหนักตัวเม่ือใหไขฟองแรกไปเทียบกับรุน F

1
 พบวา 
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รุน F
3
 ใหผลดีกวา จํานวนไขที่นําเขาฟกไดและอัตราไข

มีเช้ือของทั้ง 4 สาย ใหผลไมแตกตางกัน ซึ่งสมรรถภาพ
การผลิตของพอแมพันธุไกฟาและไกเบรสขุนในรุน F

3 

เหมาะสมในการนําไปสงเสริมบนพื้นที่สูงได

การเล้ียงไกฟาและไกเบรส

18.2  ทดสอบระบบการเล้ียงไกฟาที่ดีบนพ้ืนที่สูง

และประเมินการยอมรับของเกษตรกรที่เลี้ยงตาม

ระบบ RPF-GAP 

พบวา สมรรถภาพการผลติโดยรวมไมแตกตางกนั 
เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูใหการยอมรบัตอสายพนัธุ สขุภาพ 
การจัดการ และระบบการปองกันโรค ในขั้นที่ดี

18.3  การศึกษาพัฒนาสูตรอาหารที่มีระดับโภชนะ

เหมาะสมและใชวสัดใุนทองถิน่รวมในสตูรทีเ่หมาะสม

สำหรับไกฟาและในไกเบรสในระยะเจริญเติบโต 

ผลการศกึษา คาปฏิสมัพนัธระหวาง CP และ ME 
ที่อายุไก 1-12 สัปดาห ไมมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณา
ในแตละปจจัยหลัก พบวา ท้ังระดับ CP และ ME ไมมีผล
อยางมีนัยสําคัญตอสมรรถภาพการผลิต แตเม่ือพิจารณา
เปนรายกลุม พบวา สตูรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรบัไกฟา
คอแหวนในชวงอายุ 1-6 สัปดาห ควรมี 23% CP, 3.2 
kcal ME/g สวนชวงอายุ 7-12 สัปดาห ควรมี 20% CP, 
2.9 kcal ME/g สวนการใชวัสดุทองถิ่นในสูตรนั้น 
ผลปรากฏวา สมรรถภาพการผลิตในแตละดานท้ังชวงอายุ 
3-5 และ 6-10 สัปดาห มีคาแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ (P>0.05) ยกเวนกลุมควบคุมที่มีแนวโนมของ
นํ้าหนักตัวเพ่ิม (BWG) FCR และ FCG ดีกวากลุมท่ีไดรับ

การเสริมขาวโพดหมัก ซึ่งอาหารไกเบรสที่ใหรวมกับ
ขาวโพดหมักสามารถท่ีจะลดตนทุนคาอาหารลงได
มากกวากลุมที่ไดรับอาหารสําเร็จรูป

18.4  ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเนื้อไกเบรสใหนุม

ตามความตองการของลูกคาโดยพฒันาวธิกีารตอน 

ปรากฏวา เคร่ืองมือตอนท่ีพฒันาข้ึนใหมสามารถ
ตอนไกไดที่อายุนอยกวาแบบเกา คือ 4 vs. 8 สัปดาห 
ทําใหไกมีความบอบช้ํานอยกวา นอกจากนี้ ยังใชเวลา
ในการตอนนอย (2.72 นาที/ตัว) บาดแผลจากการตอน
มีขนาดเล็ก (11.97 มม.) และมีอัตราการตายนอยกวา
การใชเคร่ืองมือตอนแบบเกา สวนผลดานสมรรถภาพ
การผลติหลงัการตอนดวยเครือ่งมอืท้ังสองแบบเมือ่เลีย้ง
ไปจนถึงอาย ุ 16 สัปดาห ปรากฏวา การตอนที่ไกอายุ 
4 สัปดาหดวยเครื่องมือแบบใหม มีคา ADG และ FCR 
ดีที่สุด โดยไกกลุมนี้จะกินอาหารนอยกวากลุมอื่นๆ 
ไกเบรสตอนมีความนุมของเน้ือมากกวาไกเบรสท่ีไมไดรับ
การตอนเนื่องจากมีไขมันแทรกในกลามเนื้อมากกวา

19. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง
เพื่อการเพิ่มคุณภาพนํ้าผ้ึงและผลผลิตพืช

19.1  การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งที่เหมาะสม

ในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในกาแฟ 

พี้ช และอาโวกาโด

กาแฟ พบวา การเขาหาอาหารของผึง้โพรงมกีวา
ผึ้งพันธุ ซึ่งในผึ้งโพรงมีการเขาและออกรัง อยูที่ 78.36 
และ 79.72 ตัว/ชั่วโมง สวนผึ้งพันธุมีการเขาและออกรัง 
อยูที่ 58.75 และ 41.06 ตัว/ชั่วโมง แสดงใหเห็นวาผึ้ง
โพรงมีแนวโนมในการชวยผสมเกสรมากกวาผึ้งพันธุ

พี้ช การเขาหาอาหารของผ้ึงพันธุมีกวาผึ้งโพรง 
พบวา การใชผึง้พันธุในการชวยผสมเกสรมผีลทาํใหมกีาร
ติดผลของพี้ชภายนอกตาขายและภายในตาขายเฉล่ีย 
11.6 และ 2.3 ผล/ตน

อาโวกาโด พบวา การเขาหาอาหารของผ้ึงโพรง
มีกวาผึ้งพันธุ ซึ่งในผ้ึงโพรงมีการเขาและออกรัง อยูที่ 
91.82 และ 91.05 ตัว/ชั่วโมง สวนผึ้งพันธุมีการเขาและ
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ออกรัง อยูท่ี 43.03 และ 41.62 ตัว/ช่ัวโมง แสดงใหเห็นวา
ผึ้งโพรงมีแนวโนมในการชวยผสมเกสรมากกวาผึ้งพันธุ 
แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการติดผลของอาโวกาโด 
ระหวางการใชผึ้งพันธุและการใชผึ้งโพรงนั้นพบวา การ
ติดผลของอาโวกาโดพันธุ Hass และ Buccaneer เทากัน 
ไมมคีวามแตกตางกันตามนัยสาํคญัทางสถิต ิแตแตกตาง
กับแปลงที่ไมมีการปลอยผึ้งในชุดควบคุม

19.2  การศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตนํ้าผึ้ง

จากผึง้โพรง และผ้ึงพนัธุในแปลงกาแฟใหมคีณุภาพ

เพิ่มขึ้น 

จากการสํารวจในพ้ืนท่ีบานปาเหม่ียงและบานปอก 
ศนูยพฒันาโครงการหลวงตีนตก พบผ้ึงโพรง (A. cerana) 
เพยีงชนดิเดยีวทีอ่าศยัอยูในพ้ืนที ่ถอืเปนผึง้ในพืน้ท่ีเดมิ
ของประเทศไทย และปจจุบันยังไมสามารถเล้ียงในลัง
สําเร็จรูปไดเชนเดียวกับผ้ึงพันธุ แตเกษตรกรสามารถผลิต
น้ําผ้ึงได 1 ครั้งตอป การทําการตัดชิ้นสวนของผ้ึงโพรง
เกานั้นนําเอามาใสในลังลอ โดยทําการตัดยายตัวออน 
รวมถึงนําผ้ึงงานและผึ้งนางพญาใสลังใหม วิธีนี้ถือเปน
วิธีการใหมเพื่อใหไดรังที่สามารถปนน้ําผึ้งหรือเลี้ยงได
เชนเดยีวกบัผึง้พนัธุ แตยงัถอืวาเปนวธิกีารทีม่คีวามเสีย่ง
ตอการยายรังของผ้ึง เนื่องจากผ้ึงไดรับผลกระทบเวลา
ตัดยาย ทําใหผ้ึงโพรงหนีรังโดยงาย สวนผ้ึงพันธุบนพ้ืนท่ีสูง
จะมีการเลี้ยงและการจัดการตามมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง

โดยท่ัวไป และใชถังปนน้ําผึ้งในการนําน้ําผึ้งออกจาก
หลอดรวง แตการเล้ียงผึ้งบนพื้นท่ีสูงมีปญหาทางดาน
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากการทดลองการใชลัง
ท่ีเหมาะสมตอการเล้ียงผ้ึงพันธุบนพ้ืนท่ีสูง ผลการทดลอง
เบื้องตน พบวา ลังประยุกตแบบใหม (ความหนาของไม 
2.5 เซนติเมตร) มีแนวโนมท่ีจะเปนรูปแบบลังท่ีดีที่สุด
ในการใชสําหรับเลี้ยงผึ้งเนื่องจากมีจํานวนประชากร 
ตวัออน ไข และน้าํหวานมากท่ีสดุ รองลงมาเปนลงัแบบ
ไตหวันและลังยุโรป (ความหนาของไม 1.0 เซนติเมตร) 
ตามลําดับ

19.3  การศึกษาวิธีการเลี้ยงชันโรงเบื้องตน

ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง 

จากการสาํรวจชนัโรงภายในพืน้ท่ีของศนูยพฒันา
โครงการหลวงปาเมี่ยงและตีนตก พบวา ภายในพื้นที่มี
การพบชันโรงอยูทั้งหมด 2 ชนิด ไดแก Tetragonula 
laeviceps และ Lepidotrigona doipaensis โดยทั้ง 
2 ชนิดสามารถทําการเพาะเลี้ยงไดและใหผลผลิตได 
วธิกีารเกบ็เกีย่วและจดัการผลผลติหลงัการเก็บเกีย่วจาก
ชนัโรงใหมคีณุภาพนัน้ จะตองทาํการเกบ็เกีย่วน้าํผึง้จาก
กระเปาะชันโรง จากรังชันโรงท่ีสมบูรณและแข็งแรงเพียงพอ
ตอการแยกรังและเก็บนํ้าผ้ึง โดยจะตองเก็บเพียงคร่ึงเดียว
ของปรมิาณน้าํผึง้ทัง้หมด เพือ่ไมใหเกดิรงัวายหรอืหนรีงั 
จากนัน้จงึนาํทัง้กระเปาะมาบบีและคัน้น้าํผึง้ออกจากรงั

เปรียบเทียบจำ นวนประชากรของผ้ึงและปริมาณน้ำ ผึ้งในลังประยุกตแบบใหม แบบไตหวัน และยุโรป
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โดยใชผาขาวบาง จากการเก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงชันโรงในเบ้ืองตน 
พบวา L. doipaensis จะใหปริมาณนํ้าผ้ึงมากกวา 
T. laeviceps เนื่องจากโดยสัณฐานวิทยากระเปาะน้ําผึ้ง
ของ L. doipaensis ใหญกวา รวมถงึมขีนาดรังทีใ่หญกวา 
แตมพีฤตกิรรมการยายรงัหรอืหนรีงังายกวา T. laeviceps

20. โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใหนํ้าและปุยแบบประหยัด
แกพืชสำคัญบนพื้นที่สูง

20.1  วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ

การปลูกเบบี้คอส ประกอบดวย

20.1.1 ศกึษาสมบัตดินิ ลกัษณะกายภาพของดิน 
ความจุความช้ืนที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของเบบี้คอส

20.1.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรนู้าํออก 10 เซนตเิมตร เมือ่ความช้ืนดนิลดลง 30% 
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพการใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดนํ้าได
จากที่เกษตรกรใช 38.3% และทําใหเบบี้คอสมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น 18.82%

20.1.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับน้าํตามอัตราท่ี
ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุย
ท่ีดีท่ีสุดสําหรับเบบ้ีคอส โดยทําใหเบบ้ีคอสมีการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตสูงท่ีสุด ซึ่งมากกวาวิธีการปฏิบัติของ
เกษตรกร 27.12%

20.2  วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ

การปลูกคอส ประกอบดวย

20.2.1 ศกึษาสมบัตดินิ ลกัษณะกายภาพของดิน 
ความจุความช้ืนที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของคอส

20.2.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง

ของรนู้าํออก 10 เซนตเิมตร เมือ่ความชืน้ดนิลดลง 50% 
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ทีม่ปีระสิทธภิาพการใชน้าํสงูสดุ สามารถประหยัดน้าํจาก
ที่เกษตรกรใช 0.8% และทําใหคอสมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

20.2.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับน้ําตามอัตรา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุย
ทีด่ทีีส่ดุสาํหรับคอส โดยทําใหคอสมีการเจริญเตบิโตและ
ใหผลผลิตสูงกวาวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 33.46%

20.3  วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ

การปลูกเบบี้ฮองเต ประกอบดวย

20.3.1 ศกึษาสมบัตดินิ ลกัษณะกายภาพของดิน 
ความจุความช้ืนท่ีเปนประโยชนดิน เพ่ือประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของเบบี้ฮองเต

20.3.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรนู้าํออก 10 เซนตเิมตร เมือ่ความชืน้ดนิลดลง 50% 
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพการใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําได
จากทีเ่กษตรกรใช 13.7% และทําใหเบบ้ีฮองเตมผีลผลติ
เพิ่มขึ้น 15.69%

20.3.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับน้ําตามอัตรา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุย
ที่ดีที่สุดสําหรับเบบี้ฮองเต โดยทําใหเบบี้ฮองเตมีการ
เจรญิเตบิโตและนํ้าหนกัแหงสงูสดุ และมผีลผลิตมากกวา
วิธีการปฏิบัติของเกษตรกร 7.21%

20.4 วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ

การปลูกมะเขือเทศ ประกอบดวย

20.4.1 ศกึษาสมบัตดินิ ลกัษณะกายภาพของดิน 
ความจุความช้ืนท่ีเปนประโยชนดิน เพ่ือประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของมะเขือเทศ
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20.4.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรนู้าํออก 15 เซนตเิมตร เมือ่ความช้ืนดนิลดลง 30% 
ของความจุความชื้นที่เปนประโยชนในดิน เปนวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพการใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําได
จากที่เกษตรกรใช 16.7%

20.4.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับนํ้าในอัตรา
ที่ประเมินไดจากความตองการธาตุอาหาร (CNR) ของ
พืชผัก ตองสอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปน
วิธีการใหปุยท่ีดีท่ีสุดสําหรับมะเขือเทศ โดยทําใหมะเขือเทศ
มกีารเจริญเตบิโตและใหผลผลิตสงูสดุ ซึง่มากกวาวธิกีาร
ปฏิบัติของเกษตรกร 135.92%

20.5  วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ

การปลูกแตงกวาญี่ปุน ประกอบดวย

20.5.1 ศกึษาสมบัตดินิ ลกัษณะกายภาพของดิน 
ความจุความช้ืนที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของแตงกวาญ่ีปุน

20.5.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะหาง
ของรูน้าํออก 15 เซนตเิมตร การใหน้าํตามอัตราการคาย
ระเหยของแตงกวาญ่ีปุน เปนวธิกีารท่ีมปีระสิทธภิาพการ
ใชน้ําสูงสุด สามารถประหยัดน้ําไดจากที่เกษตรกรใช 
58.4%

20.5.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับนํ้าในอัตรา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุยที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับแตงกวาญ่ีปุน

20.6  วิธีการใหนํ้าและปุยที่เหมาะสมสำหรับ

การปลูกพริกหวาน ประกอบดวย

20.6.1 ศกึษาสมบัตดินิ ลกัษณะกายภาพของดิน 
ความจุความช้ืนที่เปนประโยชนดิน เพื่อประเมินความ
ตองการน้ําและปุยของพริกหวาน

20.6.2 การใหน้ําแบบหยด (Drip irrigation) โดย
ใชทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 เซนติเมตร ระยะ

หางของรูน้ําออก 15 เซนติเมตร เมื่อความช้ืนดินลดลง 
30% ของความจุความช้ืนที่เปนประโยชนในดิน เปน
วธิกีารท่ีมปีระสิทธภิาพการใชน้าํสงูสดุ สามารถประหยัด
น้ําไดจากที่เกษตรกรใช 4.3%

20.6.3 การใหปุยโดยใหพรอมกับน้ําในอัตรา
ที่ประเมินจากความตองการธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณของดินที่ใชในการปลูกพืช (SSFA) ตอง
สอดคลองกับคุณสมบัติดินในขอ 1) เปนวิธีการใหปุยที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับพริกหวาน

21. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผักอินทรียของโครงการหลวง

จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลการทํา
เขตกรรมและการจดัการหลงัการเก็บเกีย่วผกัอนิทรยีของ
ศนูยพฒันาโครงการหลวง 10 แหง พบวา ศนูยฯ/สถานีฯ 
ทีป่ลกูผกัอินทรียมกีารเขตกรรมและการจัดการหลังการ
เกบ็เกีย่วทีแ่ตกตางกนั เริม่ตนตัง้แตวธิกีารเตรยีมดิน การ
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เพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลัง
การเก็บเกีย่วทีโ่รงคดับรรจุของศูนยฯ/สถานฯี และวธิกีาร
ขนสงผักอินทรียใหกับศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม 
นอกจากน้ัน คุณภาพผักอินทรียในแปลงปลูกเกษตรกร
ของแตละศูนยฯ/สถานีฯ มีคุณภาพแตกตางกัน การสํารวจ
การสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่วผกัอนิทรยีทีเ่กดิขึน้ระหวาง
การเคลื่อนที่ของผักในโซอุปทาน คือ แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
รวมถึงอายุการวางจําหนายของผักอินทรีย ผลการสํารวจ
พบวา

1) ผักกาดกวางตุงของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท
มกีารสูญเสยีหลงัการเก็บเกีย่วท่ีแปลงปลูกของเกษตรกร 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผลโครงการหลวง
เชยีงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 13.09, 22.96, 
15.55 และ 0.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุการ
วางจําหนาย 6.28 วัน สวนผักกาดหอมโอกลีฟเขียว
มกีารสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว 6.68, 10.07, 32.68 และ 
5.01% ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 5.84 วัน

2) ผักกาดหอมบัตเทอรเฮดของสถานีเกษตรหลวง
อางขางมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
46.01, 3.35, 27.12 และ 4.42% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 6.29 วัน ขณะท่ีกะหล่ําปลีหวานมีการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 39.51, 9.85, 11.25 และ 
3.33% ตามลาํดบั และมอีายกุารวางจําหนาย 13.53 วนั

3) ผักกาดหอมโอกลีฟเขียวของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงหลวงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
ที่แปลงปลูกของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิ
โครงการหลวง 26.13, 0.00, 19.35 และ 4.26 เปอรเซน็ต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 7.85 วัน 
ผักกาดหวานของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง
มกีารสูญเสียหลังการเก็บเก่ียว 27.49, 0.00, 23.78 และ 
1.61% ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 5.98 วัน

4)  ผกักาดกวางตุงของศนูยพฒันาโครงการหลวง
หวยโปงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวท่ีแปลงปลูกของ
เกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
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)  ผกักาดกวางตุงของศนูยพฒันาโครงการหลวง
ทุงเริงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูกของ
เกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
20.93, 4.63, 31.15 และ 2.32% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 7.56 วนั สวนยอดซาโยเตมกีารสูญเสยี
หลังการเก็บเก่ียว 0.00, 13.07, 6.63 และ 0.08 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 6.75 วัน

6)  ผกักาดหอมหอของศนูยพฒันาโครงการหลวง
วดัจันทรมกีารสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่วทีแ่ปลงปลกูของ
เกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
23.96, 33.42, 19.11 และ 3.27% ตามลาํดบั และมอีายุ
การวางจําหนาย 7.40 วัน ขณะท่ีผักกาดหวานมีการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 12.90, 36.24, 28.64 และ 
2.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 
6.80 วัน

7) ผักกาดฮองเตของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แมสะปอกมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูก
ของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
7.23, 43.86, 33.05 และ 1.91% ตามลําดับ และมีอายุ
การวางจําหนาย 7.77 วัน สวนเบบี้ฮองเตมีการสูญเสีย
หลังการเก็บเก่ียว 7.79, 46.49, 30.97 และ 3.80 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 4.87 วัน

8) กะหลํ่าปลีหวานของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยสมปอยมีการสญูเสียหลังการเก็บเกี่ยวที่แปลงปลูก
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ของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงเชียงใหม และรานคามลูนธิโิครงการหลวง 
27.47, 16.21, 27.65 และ 4.78% ตามลาํดับ และมอีายุ
การวางจําหนาย 13.14 วัน สวนเบบี้คอสมีการสูญเสีย
หลังการเก็บเกี่ยว 18.72, 41.90, 28.59 และ 3.14% 
ตามลําดับ และมีอายุการวางจําหนาย 6.21 วัน

9) ผักกาดหอมโอกลีฟเขียวของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยนํ้ารนิมกีารสญูเสียหลงัการเกบ็เกีย่ว
ที่แปลงปลูกของเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม และรานคามูลนิธิ
โครงการหลวง 7.12, 56.49, 62.21 และ 0.00% ตามลําดับ 
และมอีายกุารวางจาํหนาย 5.60 วนั ขณะทีผ่กักาดหอม

โอกลีฟแดงมีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 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
หอมหอมกีารสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 25.20, 25.71, 
24.17 และ 2.81% ตามลําดับ และมีอายุการวาง
จําหนาย 5.07 วัน

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

65



มุงเนนการวิจัยเพื่อการอนุรักษและฟนฟูพืช
ทองถิน่และความหลากหลายทางชวีภาพเพ่ือเปนแหลง
อาหารของชมุชนบนพืน้ทีส่งู การศกึษาการพฒันาชมุชน
โครงการหลวงเพ่ือเปนชมุชนคารบอนตํ่าและย่ังยนื การ
ศึกษาฟนฟูความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอมในระดับ
ชุมชนบนพื้นที่สูง การศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใช
ประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน และการศึกษาชนิด/
พันธุไมสนเพื่อปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
โครงการหลวง

1. ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟู
พืชทองถ่ินเพื่อการใชประโยชนของชุมชน
บนพื้นที่สูง

1.1 การศึกษาการอนุรักษพืชทองถิ่นและ

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร 

(Food bank) ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง

1.1.1 รวบรวมขอมูลองคความรูการใชประโยชน
จากพืชทองถิ่นเพิ่มเติมใน 5 พื้นที่ ประกอบดวย บาน
หวยหอม (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมลานอย) บาน
ขอบดง (สถานีเกษตรหลวงอางขาง) บานเหลา (ศูนย
พฒันาโครงการหลวงมอนเงาะ) บานปางตนผึง้ (โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงวาวี) 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  ศึกษาการปลูกและขยายพันธุตนตีนฮุงดอย 
(Paris polyphylla Sm.) ใน 3 พืน้ท่ี ไดแก โครงการพัฒนา

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

การทดสอบการปลูกและขยายพันธุตีนฮุงดอยโดยการ
ชุบฮอรโมน GA3 + IBA ความเขมขน 100 mg/l 

และไมชุบฮอรโมนกอนปลูก

2. แผนงานการวิจัยเพื่อฟนฟู
 และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอม
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1.1.3 การพัฒนากลุมองคกรชุมชนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 4 ชุมชน ไดแก 
บานหวยอีคาง (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง) 
บานปาแป (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง) 
บานปากลวย บานปาแดด (โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบ
โครงการหลวงโปงคํา) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการวางแผนและขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง

1.2 การศึกษาภูมิปญญาและการฟนฟูพืชทองถิ่น

และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลง

อาหารของชุมชนบนพื้นที่สูง

1.2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลวิถีการปลูกพืช 
และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืชทองถิ่นรวมกับชุมชน 
4 พื้นท่ี ไดแก บานปากลวย แมพริก วะโดโกร และ
หวยอคีาง โดยรปูแบบการปลูกพชืประกอบดวยการปลกู
พรอมกับขาวไร ปลูกเสริมตามหัวไรปลายนา ปลูกแนวร้ัว 
และสวนหลงับาน สาํหรบัวธิกีารเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุพชื
ของชุมชน พบวาสวนใหญจะนําเมล็ดพันธุมาตากแหง
แลวหอผาเก็บไวเหนือเตาไฟ เพื่อปองกันเชื้อราและ
แมลงเขาทาํลาย สาํหรับเมลด็ขาวโพด ตองรอใหฝกแหง
คาตนกอนจะนํามาเก็บรักษาตอไป
  

ธนาคารพืชทองถ่ิน

แปลงรวบรวมพืช

สวนหลังบานตนแบบ

1.2.2 จดัทําแผนการอนรุกัษและฟนฟูพชืทองถิน่
ที่เหมาะสมกับชุมชน ประกอบดวย 5 รูปแบบ ไดแก 
ธนาคารพืชทองถ่ิน (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

1.3.1 จัดกิจกรรมถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนพืชทองถ่ินโดยผูรูสูชุมชน จํานวน 7 ชุมชน 
รวม 414 คน มีชนิดพืชท่ีทําการถายทอดองคความรู
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การใชประโยชนดานอาหารเปนยา รวมท้ังสิน้ 350 ชนิด 
และถายทอดองคความรูและสงเสริมการใชประโยชน
พชือาหารเปนยาใน 5 พืน้ที ่224 คน โดยเนนการบริโภค
พชือาหารเปนยาและการดแูลสขุภาพ รวมทัง้การพฒันา
เมนูอาหารสรางสรรค

1.3.2 ปรบัปรงุระบบฐานขอมลูใหมปีระสทิธภิาพ
ตรงกับความตองการในการนําไปใชประโยชน และทดสอบ
การนําเขาขอมูลพืช 500 ชนิด ในระบบฐานขอมูล
 

การถายทอดองคความรูการบริโภคพืชอาหารเปนยา
ในการรักษาสุขภาพเบ้ืองตน

1.3.3 จดัทาํจดุรวบรวมองคความรูและจดัแสดง
การใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ินและความ
หลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 6 พื้นที่ รวมทั้งจัดทํา
สื่อโปสเตอรองคความรู/สมาชิก/กิจกรรมการอนุรักษ
ฟนฟูพืชของชุมชน รวมทั้งการรณรงคกระตุนใหคน
ในชุมชนใชประโยชนจากจุดเรียนรู

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและ
สงเสรมิการใชประโยชนเห็ดทองถิน่บนพ้ืนท่ีสงู

จากการสํ ารวจและรวบรวมขอมูลความ
หลากหลายและการกระจายตัวของเห็ดทองถิ่น
ในธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงแมมะลอ อาํเภอแมแจม จงัหวดัเชยีงใหม 
พบเห็ดจํานวน 11 สกุล 14 ชนิด ซึ่งมีเห็ดที่มีศักยภาพ
นาํมาพฒันาตอยอดการนาํไปใชประโยชนในเชงิพาณชิย
และเชิงอนุรักษได เชน เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดหลินจือ 
และเห็ดกอนกรวด นอกจากน้ียงัพบการกระจายตัวของ
เห็ดตับเตาหรือเห็ดไครในสวนมะนาวของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงนํ้าแปง
และโปงคํา จังหวัดนาน ซึ่งการทราบถึงขอมูลชนิดเห็ด
ที่มีอยูในพ้ืนที่จะสามารถนํามาจัดทําฐานขอมูลสําหรับ
การนําไปใชประโยชนจากเหด็ทองถิ่นตอไปได

จากการศึกษาและทดสอบวิธีการเพาะเล้ียงเห็ด
ทองถิน่ทีม่ศีกัยภาพสําหรบับรโิภคและสรางรายไดเสรมิ
ใหกับชุมชน จํานวน 4 ชนิด ซ่ึงเปนเห็ดท่ีมีอายุการเก็บเก่ียว
ผลผลิตระยะกลาง (3-6 เดือน) ไดแก เห็ดขอนขาว และ
เห็ดที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว (1-5 ป) เห็ด
ตบัเตา เห็ดเผาะ และเห็ดโคน ทีส่ามารถนาํมาเพาะเลีย้ง
เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกเกษตรกรและสามารถนํามา
พัฒนาตอยอดเปนเห็ดเศรษฐกิจได โดยเฉพาะเห็ด
ในกลุมไมคอรไรซา

จากการสรางเครือขายและพัฒนาแหลงเรียนรู
การอนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนเห็ดทองถิ่น
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พบวา ชุมชนมี
ความสนใจในการจัดทําแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการใช
ประโยชนจากเห็ดทองถ่ิน โดยมีแหลงเรียนรูที่อยูใน
ระหวางการดําเนินงานพัฒนา 2 แหง ไดแก วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ดทองถ่ินและเห็ดเศรษฐกิจบนพ้ืนที่
สูง บานปางกื้ด ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม และฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถ่ินและเห็ด
เศรษฐกิจโรงเรียนบานแมระเมิง ตําบลแมสอง อําเภอ
ทาสองยาง จังหวัดตาก และแหลงเรียนรูที่อยูระหวาง
การจัดตั้ง 2 แหง ไดแก ฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถิ่น
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และเห็ดเศรษฐกิจบานศรีบุญเรือง ตําบลพงษ อําเภอ
สันติสุข จังหวัดนาน และฐานเรียนรูการเพาะเห็ดทองถ่ิน
และเห็ดเศรษฐกิจบานแหน ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา 
จังหวัดนาน ซึ่งเปนการเสริมสรางความรูและสราง
วิทยากรในชุมชนใหสามารถดําเนินการถายทอด
องคความรูเกีย่วกบัการเพาะเหด็การอนุรกัษ ฟนฟ ูและ
การใชประโยชนเห็ดทองถ่ินตอไป

3. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชน
โครงการหลวงเพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่า
และย่ังยืน

การติดตามงาน และการเก็บขยะภายในชุมชน

การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงซ่ึงอาศัยอยูบน
พื้นที่สูง หางไกลจากเมือง สวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ควรประกอบดวย 4 ดาน ไดแก (1) การเกษตรท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (2) การฟนฟูและอนุรักษปาไม 
(3) การจดัการอนามยัสิง่แวดลอมในชมุชน และ (4) ความ
เขมแข็งของชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถกําหนดเปนเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงคารบอนตํ่าและย่ังยืนได 
19 ขอ 32 ตัวชี้วัด

ผลการประเมินระดับการพัฒนาชุมชน 12 แหง 
ในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 11 แหง เทียบ
มาตรฐานการพัฒนา 4 ดาน ระยะ 9 เดือน พบวา บาน
ปางบง มีระดับสูงสุด คิดเปนคาคะแนนรอยละ 41.92 
รองลงมาคอื บานแมขนลิเหนอื บานดง บานหวยน้าํกนื 

บานหนองหลม มีคาคะแนนรอยละ 40.00, 38.47, 
35.14 และ 32.53 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กิจกรรม
การพัฒนาที่ตองเรงดําเนินการหรือแกไขเพื่อยกระดับ
มีจํานวน 17 ตัวชี้วัด ไดแก การใหน้ําแบบประหยัดของ
ผักและขาว คุณภาพน้ําเพ่ือการทําเกษตร การรับรอง
ฟารมปศุสัตว GAP การใชเคร่ืองจักรกลเกษตรแบบ
ประหยัดพลงังาน การรับรองบานสะอาด คณุภาพนํ้าดืม่
น้ําใชของชุมชน การจัดการน้ําทิ้งครัวเรือน คุณภาพ
นํ้าท้ิงจากครัวเรือน การจัดการส่ิงปฏิกูลจากฟารมปศุสัตว 
คุณภาพนํ้าทิ้งจากฟารมปศุสัตว การประหยัดไฟฟา
พลังงานภายในครัวเรือน การตั้งกลุมเศรษฐกิจพอเพียง 
การขบัเคลือ่นกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง การเปนองคกร
ชุมชนที่เขมแข็ง การเปนชุมชนแหงการเรียนรู และการ
รับรองหมูบานปลอดยาเสพติด ซึ่งตองอาศัยความ
รวมมือจากสมาชิกในชุมชน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
สนบัสนนุแตละแหงเปนเงือ่นไขและปจจัยสาํคญัตอการ
ยกระดับการพัฒนา ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพ่ือ
ขอรบัการรบัรองมาตรฐานการพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งู
คารบอนตํ่าอยางย่ังยืน ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาท่ีชุมชน
รวมกันดําเนินการหรือปรับเปนวิธีการใหม ไดแก การ
ใหน้ําระบบน้ําหยด มินิสปริงเกลอร หรือใชสายยางรด 
การปลูกขาวแบบนานํ้านอย การสรุปสาเหตุที่ทําให
คุณภาพนํ้าเพ่ือการเกษตรไมผานมาตรฐานและดําเนินการ
แกไข การตรวจรับรองฟารมปศุสัตว GAP การเปลี่ยน
อปุกรณ/ซอมบํารงุเคร่ืองจักรกลเกษตร การรักษาความ
สะอาดในบานเรือน การใสคลอรีนฆาเชื้อ/การลางถัง/
เปลี่ยนทอน้ําดื่มน้ําใชของชุมชน การแยกเศษอาหาร
กอนปลอยน้ําทิ้งจากครัวเรือน การปลูกพืชดูดซับของ
เสียจากครัวเรือน/ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย การปรับวิธี
จัดการน้ําทิ้งจากฟารมปศุสัตวกอนปลอย การสรางบอ
ผลิตกาซชีวภาพ/ทาํปุยหมักมลูสตัว การเปล่ียนอุปกรณ/
ซอมบํารงุเคร่ืองใชไฟฟาภายในครัวเรือน การดําเนินงาน
ดานสังคมเศรษฐกิจพอเพียง องคกรชุมชน ชุมชนแหง
การเรียนรู และหมูบานปลอดยาเสพติด
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4. โครงการวิจัยศึกษาการจัดการขยะและ
นํ้าเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง

ดานสถานการณขยะของชุมชนท้ัง 9 แหง สวนใหญ
มีการคัดแยก ท้ิงขยะตามประเภท รวบรวมและกําจัดขยะ 
แตยังเปนวิธีการที่ไมถูกตอง ในดานสถานการณน้ําเสีย 
ทุกชุมชนยังมีการปลอยนํ้าท้ิงจากครัวเรือนสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติโดยไมผานการบําบัด แนวทางจัดการขยะและ
น้ําเสียคือ การใหความรูที่ถูกตองกับชุมชนควบคูไปกับ
การแกไข โดยปรับปรุงระบบจัดการขยะท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชนตามหลักสุขาภิบาลท่ีดี 5 ข้ันตอน ไดแก การคัดแยก 
การทิ้งขยะตามประเภท การรวบรวม การขนสง และ
การกําจัด และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู
แหลงน้าํธรรมชาติ ไดแก การติดตัง้ถงัดกัไขมัน บอกรอง 
สําหรับระดับครัวเรือน และการทําระบบบึงประดิษฐ 
หรือบอปรับเสถียรสําหรับระดับชุมชน

แนวทางบรหิารจดัการขยะและน้าํเสยีของชุมชน 
ไดแก การใหความรูวิธีจัดการขยะและนํ้าเสียที่ดีถูกตอง
ตามหลกัสขุาภบิาล การปรบัปรงุกระบวนการจดัการขยะ
และน้ําเสียใหถูกตองและเหมาะสมภายใตขอจํากัดของ
สภาพพ้ืนทีส่งู และกําหนดมาตรการทางสังคมท่ีเกดิจาก
การยอมรับและการปรับพฤติกรรมของชุมชนเพ่ือใหเกดิ
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

5. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟู
ความอุดมสมบูรณของดินบนพื้นที่สูง

5.1 รวบรวมขอมูลสมบัติดินและจัดกลุมความ

อุดมสมบูรณของดิน 

ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
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 

เพือ่มาวเิคราะหสมบตัดินิ ผลการวเิคราะหพบวา 
ในแปลงขาวไร ดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง (5.25-
5.87) ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับที่เหมาะสม 
ปรมิาณฟอสฟอรัสในดนิอยูในระดบัต่าํ (0.73-4.45 mg/
kg) ปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก (149-349 mg/kg) 
ในแปลงมันสําปะหลัง ดินเปนกรดจัดมากถึงดางออน 
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(5.35-7.56) ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับตํ่าถึง
ปานกลาง (0.75-1.80%) ปรมิาณฟอสฟอรสัในดนิอยูใน
ระดบัตํ่า (2.87-6 mg/kg) ปรมิาณโพแทสเซยีมปานกลาง
ถึงสูงมาก (71.6-225 mg/kg) ในแปลงกาแฟ ดินเปน
กรดจัดถึงกรดปานกลาง (5.25-5.87) ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยูในระดับที่เหมาะสม ปริมาณฟอสฟอรัสในดินอยูใน
ระดับตํ่า (2.5-8.1 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมสูงมาก 
(159-290 mg/kg) แปลงขาวโพดในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง พบวา ดินเปนกรด
จัดมากถึงกรดเล็กนอย (4.83-6.2) ปริมาณอินทรียวัตถุ
อยูในระดับปานกลางถึงสูง (2.2-5.03%) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินอยูในระดับต่ําถึงสูง (1.42-57 mg/kg) 
ปริมาณโพแทสเซียมปานกลางถึงสูงมาก (61-225 mg/
kg) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
โปงคํา ดินเปนกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย (3.71-5.44) 
ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ําถึงสูง (0.7-3.95%) 
ปรมิาณฟอสฟอรสัในดนิอยูในระดบัตํ่ามากถงึสงู (1.06-
54 mg/kg) แตสวนใหญอยูในระดับตํ่า ปริมาณโพแทสเซียม
ต่ําถึงสูงมาก (57-315 mg/kg) จากผลการวิเคราะหดิน
พบวา ควรปรับปฏิกริยิาของดินโดยการใชโดโลไมท และ
การใชปุย โดยเฉพาะปริมาณปุยฟอสฟอรัสใหเพียงพอ
กบัความตองการของพืช รวมถึงระบบอนุรกัษดนิและนํ้า
ที่เหมาะสมกับพื้นที่

5.4 คัดเลือกเกษตรกรรวมทำแปลงทดสอบ

จำนวน 12 ราย 

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวง 5 พื้นที่ และกําหนดเทคโนโลยีในการทดสอบการ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินเบื้องตน ไดแก การปรับ
การจดัการปุยตามคาวเิคราะหดนิ การปลกูพชืตระกลูถัว่
บํารุงดิน การปลูกพืชขวางความลาดชัน และการจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและน้ํา

5.5 ฝกอบรมความรูใหกับเกษตรกร เรื่อง การ

เก็บตัวอยางดินเพื่อนำมาวิเคราะหสมบัติของดิน 

โดยใชชุดทดสอบดินอยางงาย (test kit) เพื่อให
เกษตรกรสามารถเก็บตัวอยางดินและการเตรียม

ตวัอยางดนิเพือ่การวเิคราะหสมบตัดินิโดยใชชดุทดสอบ
ดินไดอยางถูกตอง และสามารถนําผลที่ไดไปปรับปรุง
บํารุงดินในพื้นที่ของตนเองได

6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและการใช
ประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

(ก) จำ ปปา (ข) กอเดือย (ค) ลำ พูปา 
(ง) มะขามปอม (จ) กำ ลังเสือโครง (ฉ) เกาลัด 

(ช) แดง และ (ซ) มะแขวน

6.1 ไมอายุ 1 เดือน ที่ปลูกในทุกระดับความสูง

ของพื้นที่ 

สวนใหญมอีตัรารอดตายมากกวา 80 เปอรเซ็นต 
ยกเวนไมเกาลัดที่ปลูกในพ้ืนท่ีสูงคอนขางต่ําที่มีอัตรา
การรอดตายคอนขางต่ํา สําหรับขนาดเสนผาศูนยกลาง
ที่ระดับชิดดินและความสูงของไมแตละชนิดในแตละ
ระดบัความสงูของพืน้ทีม่คีวามแตกตางกนัไปตามขนาด
ของกลาท่ีนํามาปลูก ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวเปนเพียงชวง

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

71



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

มคีวามช้ืน 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 เดอืน กลามะขามปอม และเกาลดั มกีารเตบิโตดทีีส่ดุ
เมื่อเพาะชําในดินปาไม

6.4  ไมแดง มะขามปอม และจำป 

เหมาะแกการใชประโยชนหลักๆ สําหรับทําเปน
โครงสรางรับแรง เชน พื้น ฝา รอด ตง หรือสวนอื่นๆ ที่
รับแรง สําหรับกอสรางบานหรือสะพานไม เปนตน 
มะขามปอมและจําปปา ถาใชงานเปนโครงสรางภายนอก
จําเปนตองผานการอัดน้ํายาเคมีชนิดเต็มเซลลกอน 
การใชประโยชนไมทั้ง 3 ชนิด สามารถใชสําหรับผลิต 
เครื่องเรือน เฟอรนิเจอร และของที่ระลึก เปนตน 
อยางไรก็ตาม เศษไม ปลายไมตางๆ รวมทั้งขี้เลื่อย
สามารถนํามาใชเปนไมพลังงานได

7. โครงการศึกษาชนิด/พันธุไมสน
เพ่ือปลูกเปนสวนปาและการอนุรักษในพื้นที่
โครงการหลวงวัดจันทร

ไมสน 5 ชนิด จาก 10 ถิ่นกําเนิด ที่ปลูกทดสอบ
มอีตัราการรอดตายสูงมากในทุกถิน่กาํเนดิ ไมสนสองใบ
ในพื้นที่ปาธรรมชาติบริเวณหนวยยอยหวยงูมีอายุ
มากท่ีสดุ 324 ป มรีปูแบบการเติบโตท่ีแบงไดเปน 3 ชวง

ระยะท่ีชัดเจน ไมสนสองใบมีบาดแผลจากการถูกเก็บ
ไมเกี๊ยะรอยละ 20.71 ของตนสนท้ังหมด การศึกษา
การเจริญทดแทนของไมสนสองใบในปาธรรมชาติข้ึนอยูกับ
ระดับความหนาแนนของหมูไมเปนสําคัญ สมบัติทาง
เคมีของสนท้ัง 5 ชนิด มปีรมิาณสารเคมีใกลเคียงกนั แต
มแีนวโนมวาสนตางถ่ินมสีมบตัทิางเคมีในเน้ือไมทีด่กีวา
สนพ้ืนเมือง สมบัติดานพลังงานของไมฟนจากสนมีคา
ใกลเคียงกันทั้ง 5 ชนิด ซึ่งสนโอคารปาใหคาความรอน
มากที่สุด ในสวนของยางสนนั้น พบวา สนคาริเบียที่ใช
กรรมวิธีการกรีดเปลือก และใสสารกระตุนเปนกรดซัลฟวริก
ความเขมขน 40 เปอรเซ็นต เปนสนท่ีมีศักยภาพในการ
ใหยางสนในเชิงพาณิชยมากกวาสนชนิดอ่ืนๆ ทั้งนี้สน
ที่มีอายุมากสามารถใหปริมาณยางสนที่มากกวาสน
ที่มีอายุนอย

จากการศึกษา 2 ปที่ผานมา มีขอเสนอแนวทาง
เบื้องตนในการจัดการไมสนสองใบบริเวณหนวยยอย
หวยงู โดยควรตองมีการดําเนินการจัดการกับไมสนสองใบ
ที่มีสุขภาพไมดีจากบาดแผลการเก็บไมเกี๊ยะ ซึ่งหากมี
ความจําเปนควรวางแผนกําหนดการตัดฟนไมที่สุขภาพ
ไมดเีหลานี ้และหลังจากตัดฟนไมออกไปแลว ควรมีการ
จัดการในดานการสืบพันธุตามธรรมชาติของไมสนท่ีขึ้น
เจริญทดแทนตามธรรมชาติในพื้นที่ตอไป
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8. โครงการศึกษาฟนฟูและใชประโยชน
ทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
บานวัดจันทร

ชุมชนบานวัดจันทร บานแจมนอย และบานเดน 
เปนชมุชนปกาเกอะญอทีย่งัคงมโีลกทศัน ความเชือ่ และ
วิถีชีวิตท่ีผูกพันอยูกับธรรมชาติ (ดิน นํ้า ปา) มีกฎระเบียบ
ของชมุชนในการใชประโยชนจากปา องคความรูทีส่าํคญั 
เชน การจําแนกประเภทปา การใชประโยชนจากปา
ในรูปแบบตางๆ เชน การคัดเลือกไมใชสอย การเก็บหา
ของปารวมท้ังการจัดการทรัพยากรปาไม โดยใชฐาน
วัฒนธรรมของชนเผาปกาเกอะญอ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สําคัญ ไดแก กลุมผูใชประโยชนจากปา ผูนําชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ีภาครัฐ เชน เจาหนาท่ี
จากกรมปาไม เจาหนาที่องคการอุตสาหกรรมปาไม 

เจาหนาทีฝ่ายปกครอง เปนตน และองคกรพัฒนาเอกชน 
สําหรับปจจัยและเง่ือนไขในการพัฒนาการมีสวนรวม
ในการฟนฟูและใชประโยชนทรพัยากรปาไมอยางยัง่ยนื 
ไดแก ชุมชนมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และองคความรูที่
เก่ียวของเอ้ือตอการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากร
ปาไมอยางยั่งยืน การมีกฎระเบียบที่ชัดเจน และบังคับ
ใชไดจริง การมีขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน 
และปาไม รวมท้ังการไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
หนวยงานตางๆ แนวทางในการดําเนินงานตอไป ไดแก 
การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนเพ่ือนําไปสูการวางแผนการจัดการรวมเพ่ือการ
ฟนฟูและใชประโยชนทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ี การรวมมือ
กับภาคีอื่นๆ ที่มีแนวทางการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน 
การจัดทําพิพิธภัณฑมีชีวิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
คนในชุมชนและผูที่สนใจอื่นๆ
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3. แผนงานการวิจัยเพื่อตอยอด
 ภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนา
 นวัตกรรมจากความหลากหลาย
 ทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง

มุงเนนการศึกษารวบรวมและตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบาน การวิจัยและ
พฒันาชวีภณัฑเกษตรและผลติภัณฑสาํหรบัการปลกูพชื
เพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง และการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑตอยอดจากภูมิปญญาทองถิ่นและความ
หลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
และยาพ้ืนบานบนพื้นที่สูง

1.1 การศึกษา รวบรวม และอนุรักษพืชสมุนไพร

ทองถิ่นบนพื้นที่สูง เพื่อเสริมสรางรายไดใหแก

ชุมชน 

ไดรับการศึกษารวบรวมองคความรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินพชืสมนุไพรและพืชทองถิน่ 250 ชนดิ ของชุมชน
บานปาเก๊ียะ ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 
ในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน และได
ทําการย่ืนขอรับการรับรองพ้ืนที่คุมครองพืชสมุนไพร 

1 แหง จาํนวน 215 ไร ซึง่ไดรบัความเหน็ชอบจากชมุชน
โดยมีผูนาํชมุชนและผูรูเปนหลัก และไดรบัการสนับสนนุ
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ สําหรับการ
ศึกษาวิธีการขยายพันธุและการเพาะปลูกภายใตระบบ
การจดัการคุณภาพการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สีาํหรบั
พืช (GAP) ของพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ ทําการสรุป
วิธีการขยายพันธุพืชสมุนไพรทองถิ่น 5 ชนิด ไดแก 
ผักเชียงดา (ปกชํากิ่งออน) โดไมรูลม (เพาะเมล็ด) ปูเฒา
ทิ้งไมเทา (ชํารากขนาด 6 เซนติเมตร) ยอดิน (ชําราก
ขนาด 5 เซนติเมตร) มะรุม (ปกชํากิ่ง) สมกุง (ปกชํากิ่ง) 
ทดสอบปลกูพชืสมนุไพรทองถ่ิน 12 ชนดิ ในพืน้ทีต่างๆ 
ไดแก ผักเชียงดา (โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
โปงคํา) เจียวกูหลาน (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยนํ้าขุน) 
ขมิ้น ไพล ไพลดํา ขา ขมิ้น (ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
วัดจันทร) รางจืดดอกแดง (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงปากลวย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร) 
ปูเฒาท้ิงไมเทา (โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ปากลวย โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงโปงคํา) 
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โดไมรูลม (ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา) ยอดิน (ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หวยสมปอย) ขมิ้นขาว (โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงโปงคํา) ทั้งนี้ สมุนไพร 6 ชนิด ไดรับการ
ตรวจประเมินจากเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อรับ
การรับรองมาตรฐาน GAP ไดแก เจียวกูหลาน มะขามปอม 
ขมิ้น ไพล ตะไคร ขา สมุนไพรอื่นๆ 6 ชนิด มีการปลูก
ภายใตมาตรฐาน GAP ไดแก ขมิ้นขาว ไพลดํา รางจืด
ดอกแดง ปูเฒาท้ิงไมเทา โดไมรูลม ยอดิน และมีการปลูก
ฟนฟูพืชสมุนไพรใน 2 พื้นที่ ไดแก วัดจันทร (ยอดิน) 
หวยสมปอย (ยอดิน รางจืดดอกแดง สมกุง)

การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
พืชสมุนไพรที่มีมาตรฐาน มีการศึกษาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตในชุมชนโปงคํา และหวยสมปอย 
ทําการควบคุมคุณภาพการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชนใหมีมาตรฐานเบ้ืองตน (ปรับปรุงสถานท่ีผลิต 2 แหง 
ตรวจสอบการปนเปอนเช้ือจุลินทรียและโลหะหนัก) 
ทําการย่ืนขอ อย. ผลิตภัณฑพืชสมุนไพรชงด่ืม 2 ผลิตภัณฑ 
ไดแก ผักเชียงดา มะรุม และยื่นขอมาตรฐาน GMP 
โรงผลิตและแปรรูปสมุนไพรบานศรีบุญเรือง 1 แหง 
(โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคํา) ยื่น
ขอจดทะเบยีนสทิธภิมูปิญญาการแพทยแผนไทย-ตาํรบั
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 ตามลําดับ ) มีแนวโนมเพิ่มฤทธิ์ตอ
สมรรถภาพทางเพศและไมมีผลเปล่ียนแปลงระดับ 
testosterone (ฮอรโมน) ในเลือด สวนการศึกษาฤทธิ์ตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลลดความดันโลหิตและ

อัตราการเตนของหัวใจ โดยเกิดขึ้นในระยะเวลาส้ันมาก 
ซึ่งมีแนวโนมที่ดีกวายามาตรฐานที่ใชรักษาภาวะเสื่อม
สมรรถภาพ สําหรับการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน 
(acute toxicity) และพษิระยะยาว (chronic toxicity) ของ
พืชสมุนไพร/ยาพ้ืนบานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 2 ชนิด (ปูเฒาท้ิงไมเทา โดไมรูลม) 
พบวา สารสกัดสมุนไพรท้ัง 2 ชนิด ไมกอใหเกิดความ
เปนพษิเฉียบพลัน สวนการศึกษาความเปนพษิระยะยาว 
(chronic toxicity) ยังไมแลวเสร็จ

สําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในระดับ
หองปฏิบัติการสําหรับนําไปทดสอบในระยะคลินิก 
ไดทําการสกัดสารเพื่อนําไปพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
ในหองปฏิบัติการ ตํารับยาสมุนไพรขับสารพิษ บาน
สามหลัง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยสมปอย 
1 ผลิตภัณฑ ในรูปแบบแคปซูล (125 mg) ตรวจสอบ
คุณภาพและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร/ยาพื้นบานของชุมชน ตํารับขับสารพิษ 
ประกอบดวย รางจืด รางจืดดอกแดง สมกุง และยอดิน 
พบวา หมอพ้ืนบานยืนยันขอมูลสูตรตํารับของการใช
ในตํารับวาประกอบดวย รางจืด รางจืดดอกแดง สมกุง 
และยอดิน และในบางครั้งไมใสรางจืด โดยเนนการใช
รางจืดดอกแดงเปนตัวยาหลักมากกวา และจัดทํา
ขอเสนอแนะปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑระดับชุมชน
ในดานสถานที่และอุปกรณตางๆ
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2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง

2.1 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด

โรคโคนเนารากเนา Phytophthora ของอาโวกาโด 

พบวา การฉีดสารแขวนลอยชีวภัณฑ ไอโซเลท 
TChC2 จากผลงานวิจัยขางตนเพื่อรักษาโรคพบอาการ 
30% ซึ่งใหผลไมดี เม่ือเทียบกับการใชตนอาโวกาโด
พันธุปาและการฉีดฟอสโฟนิคพบโรค 10% จึงพัฒนา
ชีวภัณฑชนิดใหมจากแบคทีเรีย ไอโซเลท SDF ที่ยับยั้ง
เสนใยราสาเหตุโรคได 83.7 เปอรเซ็นต ผลิตโดยใช
อาหารเหลวสตูรกากน้าํตาลผสมแรธาต ุและวสัดุรองรบั
สูตรแปงสาลีผสมน้ําตาลทราย

ไอโซเลท SDF

2.2 การวิจัยและพัฒนาปุยนํ้าชีวภาพ 

คัดเลือกแบคทีเรีย ไอโซเลท MN6 ท่ีมีความสามารถ
ในการตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม และไอโซเลท FT2 ผลิตฮอรโมน indole-3-
acetic acid แตไมพบจุลินทรียผลิตฮอรโมน Gibberellin 
และ Cytokinin ทั้งนี้แบคทีเรียที่คัดเลือกเจริญเติบโตดี
ในอาหารเหลวสูตรกากนํ้าตาลผสมแรธาตุ

2.3 การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชีวภัณฑ

เกษตร/ผลิตภัณฑสำหรับเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย 

ปรับปรุงวิธีผลิตชีวภัณฑ 3 ชนิด เพื่อลดตนทุน 
ดังนี้ ชีวภัณฑปองกันโรคโคนเนารากเนา (GAR1) 
เจรญิเติบโตสูงสดุในอาหารเหลวสตูรแปงถัว่เหลอืง และ

ใชแปงมันสําปะหลังผสมนํ้าตาลทรายเปนวัสดุรองรับ 
สวนชวีภณัฑปองกนักาํจดัโรคขอบใบไหมกะหลํ่าปล ี(B6) 
เลี้ยงในอาหารสูตรเมล็ดถั่วเหลือง และผสมกับแปงมัน
สําปะหลังผสมนํ้าตาลทราย ในขณะท่ีชีวภัณฑปองกัน
กําจัดโรคใบจุดตากบของผักกาดหอมหอ (B18) เจริญดี
ในอาหารสตูรเมลด็ถัว่เหลอืงแตตองผสมกบัแปงขาวเจา
ผสมน้ํามันถั่วเหลืองและซูโครส เปนชีวภัณฑแบบผง

2.4 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ

เกษตร/ผลิตภณัฑจากผลงานวิจยัรวมกบัเกษตรกร 

เมื่อวางกลองสตรอเบอรรี่ที่อุณหภูมิหอง วิธีการ
ฉีดพนชีวภัณฑจากผลงานวิจัยเพ่ือปองกันโรคผลเนา
ใหผลดีท่ีสุด พบอาการในวันท่ี 3 สวนวิธีเก็บท่ีอุณหภูมิตํ่า
ตองฉีดพนชีวภัณฑจากผลงานวิจัยรวมกับสารเคลือบ 
Citric พบอาการวันที่ 14 สารสกัดสมุนไพรสันโสกกําจัด
ไรขาวของพริกกะเหร่ียงไดดี พบความเสียหายสูงสุด
รอยละ 7 ดีกวาวิธีการของเกษตรกรท่ีใชสารเคมี การใช
สารฟโรโมนรวมกับกับดัก นาน 5 สัปดาห ดึงดูด
แมลงวันแตง แมลงวันทอง และแมลงวันฝรั่ง ที่เขา
ทําลายผลมะระ รวม 1,300 ตัว

2.5 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดดวงหมัดผัก 

สามารถผลิตตนแบบสารดึงดูดดวงหมัดผักแถบ
ลายได โดยใชสารระเหยกล่ินคลายผักกาด ผสม BHT 
ผสม liquid paraffi  n ผสม limonene ผสมน้ํามันพืช และ
เก็บรักษาสารท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไดนาน 
3 เดือน ตองใชสารดึงดูดรวมกับกับดักแบบครอส ระยะ
ติดตั้งกับดัก 3 เมตร ตองเปล่ียนสารทุก 28 วัน
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2.6 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลด

ปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง 

ชีวภัณฑลดโลหะหนักอาซินิคในดินผลิตไดจาก
แบคทีเรีย ไอโซเลท Ars 29 โดยเพิ่มปริมาณเชื้อ
ในอาหารเหลวสูตรกากนํ้าตาล ยีสต ผสมธาตุอาหาร 
และใชภูไมทหรือไดอะตอมไมท เปนวัสดุรองรับหัวเชื้อ 
การใชชีวภัณฑ 1 ชอนชา/หลุม รองกนหลุมกอนปลูก 
รวมกับปูนโดโลไมต และเหล็ก Fe2+ 0.1% w/w มีแนวโนม
ชวยลดการดูดอาซินิคในรากและในลําตนของพืชทดสอบ
อยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับกรรมวิธีที่ไมใช

2.7 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด

ไรแดงของกุหลาบ 

แยกเช้ือราท่ีมีสิ่งอาศัย 12 ตัวอยาง จากน้ัน
คดัเลอืกไอโซเลท HL9 (Beauveria) ทีท่าํใหไรแดงกหุลาบ
ตาย 100% และไอโซเลท HL12 (Metarhizium) ผลการ
ทดสอบพบวา อาหารเล้ียงเช้ือแบบเหลวท่ีเหมาะสมกับ
การผลิตในโรงงาน คือ สูตรเมล็ดขาวโพดเล้ียงสัตว
บดละเอยีดผสมยสีตสกดั 1% และเกษตรกรสามารถผลติ
รานี้ไดเองโดยใชอาหารสูตรปลายขาวเหนียวตมปน
ละเอียดที่เติมน้ําสมสายชู

2.8 การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟ

ของเบญจมาศ 

สารสกัดจากดอกไมสด ไดแก เบญจมาศ ดาวเรือง 
เกกฮวย และสารสังเคราะหการคา ไดแก หัวน้ําหอม
ดอกไมท่ีเปนพืชอาหารเพล้ียไฟ มีแนวโนมดึงดูดเพล้ียไฟ
แตปริมาณนอย (0.33-8 เปอรเซ็นต) ในขณะท่ีสารสังเคราะห
เลียนแบบธรรมชาติ Sabinene ผสมกับ Caryophyllene 
ใหผลดีกวาสามารถดึงดูดเพลี้ยไฟได 47.19 เปอรเซ็นต 
แตยงัตองพฒันาสตูรการผลติและทดสอบประสิทธภิาพ
รวมกับกับดักขวดพลาสติก

2.9 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด

โรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ 

คัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยซีสแบคทีเรีย ไอโซเลท 
CEN26 ซึง่สามารถยบัยัง้การสรางสปอรราสเีทาและลด

การแสดงอาการของโรคบนชอดอกได 78.55 เปอรเซน็ต 
มาพัฒนาเปนตนแบบชีวภัณฑ โดยคัดเลือกวิธีการเพิ่ม
ปริมาณเชื้อ พบวาอาหารเหลวสูตร International 
Streptomyces Project-2 (ISP-2) ที่มี pH 7 เลี้ยงนาน 
7 วัน เชื้อมีคาสูงสุด 6.2×109 cfu/ml แตยังมีตนทุนคา
อาหารสูง

ไอโซเลท CEN 26

2.10  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด

โรคทางดินของปทุมมา 

แบคทีเรีย ไอโซเลท MTR13 ใหผลดีในการ
ควบคุมโรคทางดินของปทุมมาที่เกิดจากรา Pythium 
aphan ide rmatum  และแบคที เรี ย  Ra ls ton ia 
solanacearum ผลการคัดเลือกวิธีเพ่ิมปริมาณพบวา 
อาหารเหลว Potato dextrose broth pH 4 เลี้ยงนาน 
4 วัน กระตุนการสรางเอนโดสปอรมากสุด จากนั้นนํา
เชื้อผสมกับแปงขาวเจา ผสมน้ํามันรําขาว น้ําตาลทราย 
และยีสต ไดผงชีวภัณฑ ใชโดยผสมกับน้ําแลวราดดิน
หลงัยายปลูก อตัรา 50 มลิลลิติรตอตน (0.5 กรมัตอตน) 
และราดซํ้าทุกเดือน 2 ครัง้ สามารถควบคุมโรคไดด ีและ
ปทุมมาสรางหัวพันธุใหม

2.11  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกำจัด

โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ 

แบคทีเรยี ไอโซเลท AK-MCL5 และ KW-CAR17 
สามารถยับยั้งการเจริญเสนใยราสนิมขาว Puccinia 
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horiana ที่เขาทําลายเบญจมาศไดสูงกวาไอโซเลทอื่น 
มีคา 82.66 และ 88.33 เปอรเซ็นต โดยตรวจพบผนัง
สปอรเชือ้ราบางลง และภายในไมมไีซโตพลาสซมึ จงึนาํ
แบคทีเรียทั้งสองไปศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณพบวา 
อาหารสูตรกากถั่วเหลือง pH 7.2 เลี้ยงนาน 7 วัน ทําให
เช้ือเจริญเติบโตดีที่สุด สวนการฉีดพน 2% และ 5% 
petroleum oil ใหผลดีเชนกนั ยบัยัง้เช้ือได 100% ทีร่ะยะ 
3 วัน

3. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

3.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดําเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑตนแบบจากการวิจัย 
4 ผลิตภัณฑ ไดแก เซรั่มบํารุงผิวหนาจากสารคาเทชิน 
เซร่ัมบาํรงุผวิหนาจากสารสกดัฟกขาว เซรัม่บาํรงุเสนผม
ผสมสารปองกันแสงแดด และเฮอรเบิล อโรมา รัป 

และไดสงมอบผลิตภัณฑจากผลการวิจัยใหแกมูลนิธิ
โครงการหลวงนาํไปผลติและจาํหนายเชงิพาณชิย โดยมี
มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2559 จนถึงสิงหาคม 2560 คิดเปนมูลคากวา 
1,200,000 บาท ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เชงิพาณิชยนัน้ ทาํการศึกษากระบวนการเตรียมสารสกัด
เชิงปริมาณ ประเมินศักยภาพและตนทุน รวมทั้งศึกษา
โอกาสความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
และถายทอดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตลอดจน
ทําการทดสอบความพึงพอใจและการตลาด กอนจะ
สงมอบตนแบบผลิตภัณฑจากงานวิจัยใหกับมูลนิธิ
โครงการหลวงเพ่ือใชประโยชนตอไป ในสวนของการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนน้ัน ไดทําการแปรรูป
ผลิตภัณฑชาชงสมุนไพรผสมหญาหวาน 3 สูตร และ
ถายทอดองคความรูและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑชุมชน
ใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาการปลูกฝนบานฟาสวย อําเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม วจิยัและพฒันาผลติภณัฑอายเซรัม่สูตร
คาเทชิน และฟกขาว ตามความตองการของโครงการหลวง 
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และไดสงมอบตนแบบผลิตภัณฑจากการวิจยัใหแกมลูนธิิ
โครงการหลวงนําไปผลิตและจําหนายเชิงพาณิชยตอไป
แลว (ตามหนังสือที่ สวพส./2331 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2560) นอกจากนี้ ไดยื่นจดทรัพยสินทางปญญาเพื่อ
คุมครองผลงานวจิยัของสถาบนั จาํนวน 3 รายการ ไดแก 
(1) อนสุทิธบิตัร เรือ่ง “สตูรตาํรบัผลติภณัฑบาํรงุผวิหนา
จากสารสกัดคาเทชิน” (2) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรตํารับ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาจากสารสกัดฟกขาว” และ 
(3) อนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรตํารับผลิตภัณฑปรับสภาพ
ผิวหนา (Toner) ที่มีสวนประกอบจากสารสกัดคาเทชิน”
  

ตนแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

3.2  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทำความสะอาด

สำหรับเด็กและผิวหนาจากพืชบนพื้นที่สูง 

ศกึษาขอมลูของพืชน้าํมนัจากพืชบนพ้ืนท่ีสงู และ
คัดเลือกพืชบนพื้นท่ีสูงชนิดตางๆ ที่ชวยรักษาอาการ
อกัเสบ ตานจลุชพี ชวยลดการตดิเชือ้จากบาดแผล และ
ไมกอใหเกิดอาการแพ เปนตน ไดแก สารสกัดคาโมมายล 
น้ํามันมะแตก น้ํามันงาขี้มอน น้ํามันรําขาวดอย น้ํามัน
รําขาวก่ําดอย และน้ํามันอาโวกาโด

พฒันาตาํรบัผลติภัณฑอาบน้าํและสระผมสาํหรบั
เด็ก ซึ่งมีสวนประกอบสําคัญ คือ สารสกัดคาโมมายล 
รอยละ 0.94 และน้ํามันรําขาวดอย รอยละ 0.05 
ผลิตภัณฑที่ไดมีความคงตัวดี และมีคา pH ของ
ผลติภณัฑตนแบบใกลเคยีงกบัน้าํตา คอื pH 7.4 สามารถ
ใชในเด็กได โดยไมแสบตา

พัฒนาตํารับผลิตภัณฑสําหรับทําความสะอาด
หรือลางเครื่องสําอางแบบกันน้ํา ซึ่งมีสวนประกอบ
สําคัญ คือ น้ํามันรําขาวดอย รอยละ 74.3 สารสกัด
น้ํามันรําขาวดอย รอยละ 0.9 น้ํามันงาขี้มอน รอยละ 
4.6 นํ้ามันรําขาวกลอง รอยละ 0.5 และนํ้ามันอาโวกาโด 
รอยละ 4.6 เปนตน มีประสิทธิภาพการทําความสะอาด
ไดดีเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในทองตลาด 
และไมเกิดการระคายเคืองตา

ตนแบบผลิตภัณฑอาบน้ำ และสระผมสำ หรับเด็ก

3.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม

และหนังศีรษะจากพืชบนพื้นที่สูง 

ผลิตภัณฑแชมพู ครีมนวดผม ครีมหมักผม และ
แฮรโทนิคขจัดรังแคตนแบบท่ีมีองคประกอบของสารสกัด
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หญาถอดปลอง สารสกัดใบชาสด สารสกัดใบวานน้ํา 
และน้ํามันตะไครตนในความเขมขนรวมรอยละ 0.85 
มีคุณลักษณะและความคงตัวที่ดี พรอมท้ังมีฤทธิ์ในการ
ยับย้ังเชื้อรา M. furfur อันเปนสาเหตุของการเกิดรังแค 
ทั้งยังไดรับความพึงพอใจที่ดีในการใชในอาสาสมัคร 
ดงันัน้ผลติภณัฑตนแบบดังกลาวจงึมศัีกยภาพท่ีจะนาํไป
ตอยอดในระดับอุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชยตอไป
ในอนาคต โดยตนทุนตอกิโลกรัมของผลิตภัณฑแชมพู 
ครีมนวดผม ครีมหมักผม และแฮรโทนิคขจัดรังแคจาก
พืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงเทากับ 170.95, 191.53, 249.93 
และ 221.71 บาท ตามลําดับ

ตนแบบผลิตภัณฑสำ หรับเสนผมที่มีคุณสมบัติ
ยับย้ังเช้ือสาเหตุของรังแค

3.4  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ

สารสกัดจากพืชทองถิ่นบนพื้นที่สูงท่ีมีศักยภาพ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย 

ผลจากการศึกษาพบวา สารสกัดหยาบ (crude 
extract) ของชาเม่ียง หญาถอดปลอง และฟกขาว มฤีทธิ์
ทางชีวภาพ ปริมาณสารสําคัญ และความคงตัวของสาร
สําคัญไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสารสกัด
กึง่บรสิทุธิด์วยเฮกเซน ไดคลอโรมเีธน เอธลิอะซเิตต และ
เมธานอล

3.5  การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ

เสริมอาหารในระดับหองปฏิบัติการ 

สารสกัดชาเมี่ยงและน้ํามันเมล็ดงาขี้มอนมีฤทธิ์
ตานอัลไซเมอร โดยกลไกการออกฤทธิ์ผานการยับยั้ง
เอนไซม AChE ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และฤทธิ์ตานการ
เกาะกลุมของโปรตีน Aß และสารสกัดชาเมีย่งและน้าํมนั
เมล็ดงาขี้มอนไมมีความเปนพิษตอเซลลในทุกความ
เขมขนที่ทําการศึกษา ในสวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารในรูปแบบเยลล่ีน้ัน ผลการวิเคราะหลกัษณะ
เนือ้เจล พบวา เจลเบสทีม่คีวามเหมาะสมในการพัฒนา
ตอไปเปนผลิตภัณฑเยลล่ี คือ บุก : คาราจีแนน 
ในอัตราสวน 3 : 7 และ 1 : 1 ที่ความเขมขน 1% และ 
0.8% ตามลําดับ เมื่อนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
เสริมอาหารท่ีมีสวนประกอบจากน้ํามันเมล็ดงาขี้มอน
และสารสกัดชาเมี่ยง พบวา ตํารับที่พัฒนาขึ้นมีสีชานม 
และมีความหอมกลิ่นชาออนๆ และมีความคงตัวที่ดี
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4. แผนงานการวิจัยระบบเกษตร
 นิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบ
 องคความรูโครงการหลวง

เปนการวิจัยเชิงพื้นที่ (area-based research 
program) เนนการศึกษาวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูง
ท่ีมีความเหมาะสมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
และโครงการทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการ
ปลูกพืช/เลี้ยงสัตวที่สอดคลองกับภูมิสังคมบนพ้ืนที่สูง

1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการพฒันาระบบเกษตรทางเลอืก
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงขุนตื่นนอย

ทําการศึกษาการจัดการเพล้ียกระโดดแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตขาวนา
บนพื้นที่สูง ชนิดของปุยอินทรียและอัตราการใหปุยที่
เหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของกาแฟอราบิกาในระบบ
อินทรีย และทดสอบเทคโนโลยีการปลูกไมผลและพืช
หลังนาทางเลือกเพื่อสรางรายไดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
พบวา

1) การทดสอบวิธีการเปล่ียนยอดพลับ อาโวกาโด 
และมะมวง โดยใชพาราฟลม พันยอดพันธุดีแทนการใช
ถุงพลาสติกครอบ พบเปอรเซ็นตการรอดตายสูง เน่ืองจาก
เกษตรกรเปดถุงพลาสติกที่ใชคลุมยอดไมถูกชวงเวลา

2)  การจัดทําแปลงรวบรวมพันธุอาโวคาโด 6 พันธุ 
3 แปลง และมะมวง 4 พันธุ 2 แปลง เพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบพันธุและการเตรียมยอดพันธุดีไวสําหรับชุมชน
อยูระหวางเก็บขอมูลการเจริญเติบโตเปนปที่ 2

3) พืชผักหลังนาท่ีมีการเจริญเติบโตดีที่สุดและ
ตรงกบัความตองการของตลาดในชมุชน จาํนวน 4 ชนดิ 
คือ ถั่วลันเตาหวาน ถั่วแขก ผักชี และกวางตุง

4)  เกษตรกรทราบถึงศักยภาพของทองถ่ินในดาน
กายภาพ ภูมิอากาศ และพืชตนตอเดิมในทองถ่ิน รวมท้ัง
ความสามารถของตนเองในการเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานในนาขาวทดแทนการพ่ึงพา
สารเคมีเกษตร

5)  เกษตรกรไดเรียนรูและมีความเช่ือม่ันในตนเอง
เพิม่ขึน้ในการเปนผูพฒันาเทคโนโลยรีวมกบันกัวชิาการ 
ผานกระบวนการระบุปญหาดานการเกษตรของชุมชน 
การคัดเลือกโจทยวิจัย และการปฏิบัติงานวิจัยรวม
ในแปลงของเกษตรกร รวมทัง้มเียาวชนและกลุมแมบาน
กะเหรี่ยงเขารวมงานวิจัยในลักษณะผูอยูเบื้องหนา
เพิ่มมากขึ้น

6)  คณะนักวิจัยไดเรียนรูภูมิปญญาดานการเกษตร
ของชุมชนที่สามารถนํามาตอยอดการวิจัยในพื้นที่

 
การจัดทำ ระบบอนุรักษดินและน้ำ 

ในแปลงทดสอบไมผล
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การทดสอบเปล่ียนยอดอาโวกาโด
จากตนตอท่ีเพาะในทองถ่ิน

การปลูกทดสอบพืชหลังนา

2.  ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการฟนฟูระบบเกษตรยั่งยืน
ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงโปงคำ

ทําการศึกษาชนิดพืชหลังนาที่ เหมาะสมกับ
พื้นที่ราบทดแทนการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว และชนิด
ไมผลและพืชไรที่เหมาะสมกับพื้นที่ลาดชันทดแทน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวา

1) ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพ้ืนที่ราบ
ทดแทนการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว โดยเปนระบบการ
ปลูกขาวตามดวยการปลูกมันเทศญ่ีปุน 2 พันธุ พบวา 
การปลูกขาวตามดวยการปลูกมันเทศญ่ีปุนพันธุ Beni 
Azuma (เนื้อสีเหลือง) ดีกวาการปลูกขาวตามดวยการ
ปลูกมันเทศญี่ปุนพันธุ Ayamurasaki (เนื้อสีมวง) 
เนื่องจากมันเทศญี่ปุนพันธุ Beni Azuma (เนื้อสีเหลือง) 

ทีป่ลูกทดสอบใหผลผลติสงูในชวงฤดรูอนและมชีองทาง
การจําหนาย ผลผลิตมันเทศญ่ีปุนพันธุเน้ือสีเหลือง
ใหคุณภาพผลผลิตดานปริมาณผลผลิตตอไรสูงกวา
มันเทศญ่ีปุนพันธุเนื้อสีมวง

2) ระบบการปลกูพชืทีเ่หมาะสมในพืน้ทีล่าดชนั
ทดแทนการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว โดยการปลกูไมยนืตน
ผสมผสาน อยูระหวางเก็บขอมูลการเจริญเติบโตปที่ 2

3)  เกษตรกรทราบถึงศักยภาพของทองถ่ินในดาน
การใชประโยชนที่ดินของตนเองที่นอกจากการปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรไดทราบถึงความสามารถ
ของตนเองจากการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชและ
ชนดิพชืทางเลอืก เกษตรกรเกิดการเรียนรูรวมกนัในการ
เพาะขยายพันธุพืชทองถิ่นเดิมของชุมชน

การจัดช้ันคุณภาพพันธุ Beni Azuma (เน้ือสีเหลือง)
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แปลงทดสอบถ่ัวลิสงหลังนา

แปลงทดสอบไมผลทางเลือกบนพ้ืนท่ีลาดชัน

3. ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศ
ในโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
แมสลอง

ทําการทดสอบชนิดไมผลและพืชผักหลังนา
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เทคโนโลยีการเล้ียงสุกรและ
ไกกระดูกดําตามวิธีการปฏิบัติที่ดี และศึกษาโอกาส
ทางการตลาดของพืชทางเลือกในระดับชุมชน พบวา

1)  การเปลี่ยนยอดพลัมจากพันธุทองถิ่นเปน
พันธุกัลฟรูบ้ี เน่ืองจากเปนพันธุท่ีมีขนาดผลใหญ รสชาติดี
เหมาะกบัการรับประทานสด และมีโอกาสทางการตลาด

2) การผลิตไหลสตรอเบอรรี่ภายใตโรงเรือน
พลาสติกสามารถใหผลผลิตไหลสตรอเบอรรีไ่ดดกีวาการ

ปลูกกลางแจง เนื่องจากสามารถควบคุมสภาพอากาศ 
ความชื้นจากน้ําฝน ลดตนทุนการผลิตท่ีเกิดจากการใช
สารเคมีเพื่อปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้ง
ลดการนําเขาไหลสตรอเบอรรี่ของเกษตรกรในพ้ืนที่
แมสลองไดปละไมต่ํากวา 10,000 บาท/คน

3) การปลูกไมผลยืนตน ไดแก อาโวกาโดและ
มะมวง ซึ่งเปนพันธุที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูง 
มีตลาดโครงการหลวงรองรับ และใหผลตอบแทนตอ
หนวยพ้ืนท่ีสงู ชวยลดการปลูกพืชเชิงเด่ียวซ่ึงมผีลตอการ
ชะลางพงัทลายของหนาดนิ อยูในระหวางการเกบ็ขอมลู
การเจริญเติบโตของตนอาโวกาโดและมะมวงเพ่ือสรุป
พันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ตอไป

4) การปลูกพืชผกัหลังนาสามารถสรางรายไดแก
เกษตรกร นอกเหนอืจากการปลกูขาวโพดเลีย้งสตัว และ
เปนการใชประโยชนที่ดินใหคุมคา โดยทดสอบปลูกพืช 
2 ชนิด คือ มันเทศญ่ีปุนและผักกาดหัว เนื่องจากมีวิธี
การปลูกและดูแลรักษางาย อยูบนพ้ืนฐานความรูของ
เกษตรกรที่มาจากการปลูกพืชไร และเปนพืชที่มีโอกาส
ทางการตลาดสูง สามารถจําหนายในตลาดระดับชุมชน
และภายนอกชุมชน

5)  การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว ไดแก 
การเล้ียงไกกระดูกดําตามระบบการเล้ียงสัตวปกท่ีดีบน
พื้นที่สูง RPF-GAP; สัตวปก และการเลี้ยงหมูหลุม 
เปนการจัดการระบบการเลี้ยงสัตวใหไดมาตรฐาน ชวย
คุมครองผูบริโภค และลดมลภาวะจากฟารมเล้ียงสัตว
ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน

6) การศึกษาขอมูลตลาดของพืชทางเลือก ชวย
ใหเกษตรกรและนักพฒันาสามารถวางแผนการปลูกพชื/
การสงเสริมพชืใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
และมีชองทางการจําหนายสินคาเกษตรในตลาดระดับ
ชุมชน ไดแก ตลาดเชา โรงแรม รานอาหาร โรงเรียน 
พอคาคนกลาง และตลาดคาสงในจงัหวดัเชยีงราย ไดแก 
ตลาดนําสวัสดิ์ และตลาดโชคเจริญ เปนตน
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การตัดแตงก่ิงพลัม และการเพ่ิมมูลคาพลัมดวยการแปรรูป

การผลิตไหลสตรอเบอรรี่ในโรงเรือนพลาสติก

การเล้ียงไกพื้นเมืองแบบปลอยตามวิธีเดิมของเกษตรกร 
และการเล้ียงไกตามระบบการเล้ียงสัตวปกท่ีดีบนพ้ืนท่ีสูง 

RPF-GAP; สัตวปก

4. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการบูรณาการเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชอาหารปลอดภัยในโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปากลวย

ทําการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกกะหลํ่าปลี 
ผกักาดขาวปล ีและพรกิหวาน แบบปลอดภยัเพือ่ลดการ
ใชสารเคมี และศึกษาวิธีการปองกันกําจัดโรคลําตนเนา 
(Phytopthora) ของอาโวกาโด พบวา เทคโนโลยกีารปลกู
พืชเศรษฐกิจแบบปลอดภัย โดยการจัดการดิน พืช ปุย 
และศตัรพูชืจากงานวจิยัชวยลดตนทุนคาเมลด็พนัธุ ปุย 
และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เพิ่มปริมาณผลผลิตตอ
หนวยพื้นท่ี และผลผลิตไดคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
โครงการหลวง อีกท้ังยังสามารถลดการใชสารเคมี
ในระบบการปลูกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการใช
สารฟอสฟอนิกแอซิดผสมโดโลไมท โดยทารอบโคนตน
ตั้งแตเหนือพื้นดิน สูง 1 เมตร ทุกๆ 1 เดือน จํานวน 
3 ครัง้ สามารถปองกันโรคลําตนเนา Phytophthora ของ
อาโวกาโดไดดีที่สุด
  

โรงเรือนพริกหวานโดยใชเทคโนโลยีการปลูกแบบปลอดภัย
ลดการใชสารเคมี
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5. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรนิเวศท่ีมี
กาแฟเปนพืชหลักในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงวาวี

ทาํการศกึษาชนดิไมและวธิกีารจดัการสวนกาแฟ
อราบิกาภายใตรมเงา ทดสอบระบบการอนุรักษและ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในสวนกาแฟ และทดสอบ
เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชโครงการหลวง พบวา

1) กาแฟอราบิกาของเกษตรกรจํานวน 4 ราย 
พื้นที่ 8 ไร ถูกปรับเปลี่ยนระบบการปลูกเปนแบบผสม
ผสานกับไมใหรมเงาตางๆ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี 
เชน กลวย มะคาเดเมีย มะขามปอม จนัทรทองเทศ และ
อาโวคาโด ทําใหตนกาแฟมีความสมบูรณในภาพรวม
เพิ่มขึ้น โรคและแมลงลดลง 10-15% ในการตัดแตงกิ่ง
กาแฟเปนปที่ 2 มีผลผลิตไดเพิ่มขึ้น 10%

2) การปลูกกาแฟอราบิกาที่มีระบบอนุรักษดิน
และน้าํสามารถชวยลดการชะลางของดนิและทาํใหดนิมี
ความอุดมสมบูรณ กาแฟมีแนวโนมใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

ความสูงเฉล่ียของไมใหรมเงากาแฟอราบิกา ปที่ 2

3) การทดสอบปลกูพชืทางเลอืกเพือ่สรางรายได
ในระยะยาว ไดแก พีช้และอาโวคาโด ซึง่มเีกษตรกรรวม
ทดสอบปลูกพี้ชและอาโวคาโด จํานวน 21 และ 10 ไร 
ตามลําดับ ซึ่งปที่ 2 จะทําการเปลี่ยนเปนยอดพันธุดี

แปลงศึกษาสถานธาตุอาหารและปริมาณการชะลางของดิน
ในสวนกาแฟ

6. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในการเสริมสรางความม่ังคงดาน
อาหารของชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงแมสอง

ทาํการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุขาว
ทองถ่ินบริสุทธ์ิและการบํารุงดินในแปลงขาวนาบนพ้ืนท่ีสูง 
ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและนํ้าในแปลงขาวไร 
และทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชไมผลและพืชผักทาง
เลือกท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ พบวา

1) ชุด เทคโนโลยี การ เพิ่ มผลผลิตข าวนา 
3 เทคโนโลยี ไดแก วิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวทองถิ่น 
(บือโหย) ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพโดยวิธีการปลูกขาว
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ตนเดียว รวมกับการเลี้ยงปลานิลในระบบขาวนา และ
ชนิดถัว่เพือ่การฟนฟคูวามอดุมสมบรูณของดนิในแปลง
ขาวนา 2 ชนิด ไดแก ปอเทือง และถั่วดํา เนื่องจาก
เกษตรกรไดผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึนและมีปลานิลสาํหรบัเปน
อาหารในครัวเรือน

2) เกษตรกรไดเรียนรูวิธีการจัดการดินและน้ํา
ในแปลงขาวไร ไดแก การทําคูรับน้ําขอบเขา และการ
ปลูกถั่วสลับขาวไร

3) การทดสอบการเจริญเติบโตของพันธุอาโวกาโด
ปท่ี 2 จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุบัคคาเนีย และพิงคเคอตัน

4) การปลูกตนมะมวงจากตนตอและจะทําการ
เปลี่ยนยอดพันธุทางการคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

5) การทดสอบพันธุฟกทองที่เหมาะสมกับพื้นท่ี
จํานวน 3 พันธุ ไดแก พันธุพ้ืนเมือง ฟกทองพันธุทองถ่ิน
ที่ตานทานเชื้อไวรัส และฟกทองญ่ีปุน

6) การทดสอบชนิดถั่วเพื่อการบริโภค/การคา
ในสภาพพื้นที่ไร 2 ชนิด ไดแก ถั่วขาว และถั่วลิสง
  

แปลงทดสอบการปลูกขาวตนเดียวรวมกับ
การเล้ียงปลาในนาขาว

แปลงทดสอบการปลูกขาวไรที่มีระบบอนุรักษดินและน้ำ 

แปลงทดสอบการปลูกถ่ัวลิสง และถ่ัวขาว
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5. แผนงานการวิจัยเพื่อรองรับ
 การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 
 สังคม และส่ิงแวดลอม

สนับสนุนการกําหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดําเนินงานบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
และรองรบัการเปลีย่นแปลงหรอืผลกระทบในดานตางๆ 
ที่มีตอชุมชนบนพื้นที่สูง

1.  โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนตนแบบโครงการหลวงในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

1) คัดเลือกพ้ืนท่ีนํารองศึกษาตามบริบทภูมิสังคม 
6 พื้นที่ ประกอบดวย ชุมชนปาเมี่ยง 2 พื้นที่ ไดแก 
บานแมแมะ โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ปางมะโอ และบานแมพรกิ โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบ
โครงการหลวงวาวี ชุมชนที่ทํานาขาวเปนหลัก 2 พื้นที่ 
ไดแก บานหวยโทน โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงบอเกลือ และบานปางยาง โครงการพัฒนา

พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงปางยาง ชุมชนที่มีฐานจาก
การปลกูฝน 2 พืน้ที ่ไดแก บานแมมะลอ โครงการพฒันา
พืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวงแมมะลอ และบานปางหนิฝน 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน

2) ผลการประเมินสถานภาพชุมชนตามกรอบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการหลวง พบวา 
สวนใหญมีคะแนนอยูระหวาง 54-66 คะแนน จัดอยูใน
ระดับ 2-3 โดยบานแมแมะมีคะแนนรวม 56 คะแนน 
(ระดับ 2) บานปางยาง คะแนนรวม 66 คะแนน (ระดับ 3) 
บานหวยโทน คะแนนรวม 54 คะแนน (ระดับ 2) 
บานแมมะลอ คะแนนรวม 60 คะแนน (ระดับ 2) และ
บานปางหินฝน คะแนนรวม 64 คะแนน (ระดับ 3)

3)  วางแผนและทดสอบกิจกรรมเพื่อยกระดับ
การพฒันาตามกรอบตวัชีว้ดัรวมกบัชมุชนนาํรอง พบวา
สวนใหญเนนกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 1.1 มีชนิดพืช/สัตว
ใหเกษตรกรเลือกประกอบอาชีพไดเหมาะกับสภาพ
ภูมิสังคม ซึ่งคัดเลือกกิจกรรมทดสอบการปรับระบบ
การปลูกชนิดพืชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และการปลูก
ไมผลแบบผสมผสานในพื้นท่ีลาดชัน ภายใตระบบการ
อนุรักษดินและน้ํา และการปลูกพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพ 
และตัวช้ีวัดท่ี 3.5 มีการฟนฟูและอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพของปาธรรมชาติ ซึง่ไดสาํรวจรวบรวมขอมลู
ความหลากหลายและภูมิปญญาการใชประโยชนพืชทองถ่ิน
ของชุมชน รวมท้ังคัดเลือกพืชสําคัญและนํามาเพาะ
ขยายพันธุ เพื่อเพ่ิมปริมาณสําหรับการฟนฟูความ
อุดมสมบูรณ และการใชประโยชนอยางตอเนื่องยั่งยืน
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2. โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพ
ภูมิอากาศตอการปลูกไมผลของ
โครงการหลวง

ผลการศึกษาความสัมพันธของสภาพภูมิอากาศ
ตอการผลิตไมผลในพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง 
เพื่อศึกษาเปนแบบจําลองสภาพภูมิอากาศและการ
ผนัแปรท่ีเกดิในปของปรากฏการณเอลนีโญและลานีญา
ชนิดปานกลางและรุนแรงจากขอมูลของ Southern 
Oscillation Index การทดสอบแบบจําลองพืช และ
ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอระยะวิกฤติของ
การพัฒนาการออกดอกและการใหผลผลิตของพลับ 
มะมวง และอาโวกาโดบนพื้นที่สูง สรุปไดดังนี้

1) การทดสอบแบบจําลองสภาพภูมิอากาศบน
พ้ืนท่ีสูงใชพยากรณไดจํากัดเฉพาะพ้ืนท่ีและชวงเวลาของป

2) การคาดการณปที่เกิดปรากฏการณเอลนีโญ
และลานีญานาจะนํามาใชประมาณการผลผลิตไมผลได

3) การทดสอบแบบจําลองพืชสําหรับพยากรณ
ผลผลิต มีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชพยากรณ
ผลผลิตลวงหนาไดไมเทากันในพื้นท่ีปลูกไมผล และใช
ลวงหนาได 2-6 เดือนกอนเก็บเกี่ยว

4)  ผลกระทบของสภาพภมูอิากาศตอระยะวกิฤต
ของการพัฒนาในระยะผลออนมากกวาผลแกของพลับ 
มะมวง และอาโวกาโด

5)  ความสัมพันธของอุณหภูมิรายวันเกี่ยวของ
กับการแสดงเพศดอกของมะมวงและอาโวกาโด จึงนา
จะมีผลตอการใหผลผลิตดวย

การศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอระยะวิกฤติของพัฒนาการระยะออกดอก 
และการใหผลผลิตของพลับ มะมวง และอาโวกาโด
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3.  โครงการทดสอบระบบฐานขอมูล
กาลอากาศในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

การทดสอบแบบจําลองการพยากรณสภาพ
ภูมิอากาศดวยการใชโปรแกรมการพยากรณสภาพ
ภูมิอากาศ สามารถพยากรณสภาพภูมิอากาศลวงหนา 
ไดแก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ําสุด และปริมาณน้ําฝน
สะสม ทั้งรายสัปดาห (t+5) รายเดือน (t+5) และรายป 
(t+1) ซึ่งคาที่ไดจากขอมูลพยากรณ มีความแมนยํา
ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผล
การพยากรณสภาพภูมิอากาศผานทางเว็บไซตของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงดวย อยางไรก็ตาม เกิดปญหา
เกีย่วกบัการเสือ่มสภาพของชดุเครือ่งมอืตรวจวดัสภาพ
อากาศบนพ้ืนที่สูงแบบอัตโนมัติ ทําใหการรับสงขอมูล
อุตุนิยมวิทยามายังฐานขอมูลไมเสถียร ซึ่งแนวทางการ
แกปญหาคือ การปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณเซนเซอรหรือ
โมดลูในสวนของ Hardware ของเคร่ืองมือตรวจวัดสภาพ
อากาศเครื่องเดิม (P.1) และการพัฒนาระบบพยากรณ
สภาพภูมิอากาศ โดยการปรับปรุงโปรแกรมใหสามารถ
เชือ่มตอรบัสงขอมลูอตุนุยิมวทิยาจากเครือ่งมอืตรวจวดั
สภาพอากาศบนพ้ืนท่ีสูงแบบก่ึงอัตโนมัติรุนใหม (P.3) 
ซึง่ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการติดตัง้โดยศูนยขอมลู
และสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการรับสงขอมูลรวดเร็วและมีความเสถียรมากย่ิงข้ึน

4. โครงการศึกษาระดับการพัฒนาของ
ชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง

การพัฒนาชุดตัวบงชี้คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชใน
การประเมินสถานการณพัฒนาของชุมชน โดยนําตัวบงช้ี
คุณลักษณะชุมชนท่ีพึงประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 8 มิติ 26 ตัวบงช้ี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2551) ไดพฒันา

จากผลการศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง : บทเรียนจาก 40 หมูบาน มาประยุกตใชใน
การพฒันาชดุตวับงชีค้ณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของชมุชน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนา
พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง ที่แบงออกเปน 3 ขั้น 
ประกอบดวย (ก) ขั้นที่หนึ่งเปนขั้นเร่ิมตน ที่เนนความ
พออยูพอกินของครัวเรือน (30 คะแนน) (ข) ขั้นท่ีสอง
ข้ันกาวหนา ซ่ึงเปนความอยูดีกินดีของกลุมและส่ิงแวดลอม
ของชุมชน (40 คะแนน) และ (ค) ขั้นที่สามการพัฒนา
เครือขายความรวมมือกับภาคราชการ ภาคเอกชน และ
ชุมชนอื่น (30 คะแนน)

การจัดระดับการพัฒนาของชุมชนตามคาคะแนน
รวมท่ีไดจากการประเมินตัวบงชี้คุณลักษณะชุมชนท่ี
พึงประสงคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเปน 
4 ระดับตามความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยระดับ
ดีมาก คือ ระดับ A มีคาคะแนนรวม=90 ระดับดี B1=80 
ระดับดี B2=70 ระดับปานกลาง C1=60 และระดับ
ปานกลาง C2=50 คะแนน และไดทดสอบชุดตัวบงช้ี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับชุมชนนํารองเปนปแรก 
พบวาชุมชนมีความพึงพอใจในหลักเกณฑการประเมิน 
เนื่องจากเปนชุดประเมินท่ีเปดโอกาสใหชุมชนไดแสดง
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ที่สะทอน
มิติการพัฒนาของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของแตละภูมิสังคม

การทดสอบชุดตัวบงช้ีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
รวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา
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6. แผนงานการบริหารจัดการ
 และการจัดการทรัพยสิน
 ทางปญญาและสิทธิชุมชน

เนนการสรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย
กับหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ การบริหาร
จดัการองคความรูและทรพัยสนิทางปญญาจากงานวจิยั
เพื่อนําไปสูการใชประโยชนไดอยางกวางขวาง โดยการ
ยืน่ขอจดทรพัยสนิทางปญญา และการกาํกบัและตดิตาม
งานวิจัย

1. การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
ของผลงานวิจยัและภมูปิญญาทองถิน่ชมุชน

1.1 สนับสนุนการจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสิน

ทางปญญาใหมทีเ่กดิจากผลงานวิจยั และทรัพยสนิ

ทางปญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง 17 รายการ 

ไดแก

1.1.1 พื้นท่ีเขตอนุรักษสมุนไพรและถ่ินกําเนิด 
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) สตูรตาํรบัผลติภณัฑปรบัสภาพผิวหนา 

(Toner) ที่มีสวนประกอบจากสารสกัด
คาเทชิน

6) สูตร ชีวผลิตภัณฑชนิดผงสําหรับ
ปองกันโรคผลเนาของสตรอเบอรรี่

7) สูตร ชีวผลิตภัณฑชนิดผงสําหรับ
ปองกันโรคผลเนาของเสาวรส

1.1.4 ลิขสิทธิ์ 8 รายการ ไดแก
1) หนงัสอืการจัดการหลังการเกบ็เกีย่วผกั

บนพื้นที่สูง
2) หนั งสือสมุนไพรและพืชทอง ถ่ิน

ปวาเกอญอ
3) แผนพับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืช

ในผักอินทรีย
4) ชุดวีดิทัศนหมูหลุม 7 ภาษา
5) คูมือการคัดพันธุและผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวทองถิ่นสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
6) คูมือการปลูกเฮมพเพื่อผลิตเสนใย

ภายใตระบบควบคุม
7) คูมือการปลูกหวายบนพื้นที่สูง
8) วีดิทัศนโครงการวิจัยและพัฒนาการฟนฟู

แหลงอาหารและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

90



1.2  ศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑ 

(Feasibility study) 3 รายการ 

ไดแก ตนแบบผลิตภณัฑจากสมุนไพร/ยาพืน้บาน
กลุมขับสารพิษ ชีวภัณฑสําหรับปรับปรุงคุณภาพดิน 
ชีวภัณฑปองกันโรคผลเนาในเสาวรส โดยศึกษา 4 ดาน 
คอื ดานการตลาด ดานเทคนคิ ดานการจดัการ และดาน
การเงิน พบวา ผลิตภัณฑท้ัง 3 รายการมีความเปนไปได
ในการนําผลผลิตวิจัยสูเชิงพาณิชย สามารถคืนทุนได
ภายใน 2 ป

2. การเชื่อมโยงการเรียนรูและถายทอด
องคความรูจากงานวิจัย

2.1 การเชื่อมโยงการเรียนรูและถายทอด

องคความรูจากงานวิจัย 

สนบัสนนุการเช่ือมโยงองคความรูจากผลงานวิจยั
ที่สําเร็จและพรอมนําไปใชประโยชน ในป 2559 
ไปถายทอดใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน 15 เรื่อง ไดแก

1) การปลูกขาวตนเดยีวภายใตระบบนานํ้านอย
2) การอนรุกัษ ฟนฟ ูและสงเสรมิการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร
ของชุมชน

3) วิธีการผลิตชีวภัณฑอยางงายที่เกษตรกร
สามารถทําเองได (การขยายเชื้อราดวยหัวเชื้อสด)

4) ผลติภัณฑสารชีวภาพสาํหรบัปองกนักําจดัโรค
และแมลงศัตรูพืช (ชีวภัณฑ)

5) รูปแบบการพัฒนาชุมชนตนแบบโครงการ
หลวงเพ่ือใหคนอยูอาศัยรวมกับปาไมไดอยางย่ังยนืและ
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 3 รูปแบบ

6) การปลูกกาแฟอราบิกาภายใตรมเงา
7) สูตรปุยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิกา
8) การปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุฟกทองพันธุ

ทองถิ่นที่ตานทานเชื้อไวรัส
9) การปลกูเพือ่เกบ็เมลด็พนัธุมะระพนัธุทองถ่ิน

ที่ตานทานเชื้อไวรัส
10) การเพาะเห็ดเพื่อเปนอาหาร/รายไดเสริม

11) การปลูกและการจัดการงาข้ีมอนท่ีเหมาะสม
12) การปลูกเฮมพเพื่อผลิตตนสด/เมล็ดพันธุ

ภายใตระบบควบคุม
13) การผลิตตนกลาอาโวกาโด (การเพาะเมล็ด

และการเปลี่ยนยอดพันธุ)
14) การเล้ียงไกกระดูกดําที่ดีบนพื้นที่สูงตาม

ระบบ GAPs; สัตวปก
15) การปลูกปทุมมาและกระเจียวเพ่ือเปนไม

ตัดดอกและผลิตหัวพันธุ

2.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

โดยการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของ
ผูใชระบบ กําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบฐานขอมูล
งานวจิยั และออกแบบระบบฐานขอมลูงานวจิยั พฒันา
ระบบฐานขอมลูรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ (e-Research 
Report) สําหรับเก็บรวบรวมไฟลรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ และสามารถสืบคนหาไดสะดวกรวดเร็ว
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3. โครงการพัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

3.1 การวิจัยและพัฒนาพืชผักรวมกับ AVRDC 

ประเทศไตหวัน 

มีความรวมมือทางวิชาการดวยการนําพันธุ
มะระหยกของ AVRDC มาปลูกทดสอบและใชเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุของโครงการหลวง

3.2 การวิจัยพันธุและเขตกรรมมันเทศญี่ปุน

รวมกับสถานีวิจัย NARO ประเทศญี่ปุน 

ดําเนินการวิจัยเพ่ือคัดเลือกพันธุที่เหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีสูงของไทย การปองกันดวงงวงมันเทศแบบปลอดภัย 
และการผลิตยอดพันธุที่มีคุณภาพ

3.3 การวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอนและกึ่งรอน

กับสถานีวิจัยในประเทศญี่ปุน 

ดําเนินการวิจัยการผลิตตนไหลสตรอเบอรร่ีแบบใหม 
และการปลกูในโรงเรอืนรวมกบัการเลีย้งผึง้ การวจิยัเพือ่
ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตสมโดยวิธีการคลุมโคนตนดวย
พลาสติก และการทดสอบองุนพันธุใหม Shine Muscat 
รวมกับการใช GA

3
 เพือ่ใหไมมเีมล็ดและมีผลขนาดใหญ

3.4 การวิจัยดานระบบเกษตรนิเวศบนพื้นที่สูง

รวมกับสถาบันวิจัยดานการเกษตรและปาไม

บนพื้นที่ภูเขา (NOMAFSI) ประเทศเวียดนาม 

ดาํเนนิการวิจยัและพัฒนาไมผลเขตรอนคุณภาพ
สูงสําหรับพื้นที่สูง เชน สมโอเน้ือสีแดง และพืชตระกูล
สม ที่ NOMAFSI ไดรวบรวม มากกวา 100 สายพันธุ

3.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการวิจัยและพัฒนา

ชุมชนคารบอนตํ่าในประเทศจีน 

โดยมีความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรระหวาง GDAAS มูลนิธิ
โครงการหลวง มหาวทิยาลยัมหดิล และสถาบันวิจยัและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง

3.6 นำเสนอผลงานและเขารวมประชุมวิชาการ

นานาชาติ International Conference on 

Agriculture, Agronomy and Crop 

Sciences 2017 ณ สวิตเซอรแลนด

4. การประเมินผลกระทบจากการนำผลงาน
ไปใชประโยชน

4.1 จัดทำฐานขอมูลโครงการวิจัยของสถาบัน 

ที่มีการรวบรวมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550-
2559 (10 ป) แบงหมวดเปนงานวจิยัดานการเพ่ิมผลผลติ
และตลาด งานวิจัยดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ งานวจิยัดาน
สงัคม/นโยบาย และกิจกรรมดานบริหารจัดการ รวม 285 
โครงการหลัก 623 โครงการยอย งบประมาณรวม 
592,030,442 บาท แบงเปน งบประมาณงานวิจัยในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง 215,495,676 บาท ในพ้ืนท่ีโครงการ
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

4.2 จัดทำกรอบการประเมินการเปลี่ยนแปลงดาน

เศรษฐกิจหลังจากการนำผลงานวจิยัไปใชประโยชน

และประเมินความพรอมเบื้องตน 5 เรื่อง ไดแก

4.2.1 กรอบการประเมินและเสนทางสูผลกระทบ
การถายทอดผลงานวจิยัการอนรุกัษและฟนฟพูชืทองถิน่
เพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูงสูงานพัฒนา

4.2.2 กรอบการประเมินและเสนทางสูผลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจัยการปลูกขาวตนเดียวภายใต
ระบบนาน้ํานอยสูงานพัฒนา

4.2.3 กรอบการประเมินและเสนทางสูผลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจัยการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพเกษตร
จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

4.2.4 กรอบการประเมินและเสนทางสูผลกระทบ
การพัฒนากลุมผูผลิตถานอัดแทงจากซังขาวโพด
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4.2.5 กรอบการประเมินและเสนทางสูผลกระทบ
การถายทอดผลงานวิจัย การถายองคความรูจากพืช
ทองถ่ิน ไปสูการใชประโยชนและตอยอดพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับใชในชุมชน : น้ํามันนวด
มะแตก
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โครงการวิจัย ผลผลิตที่สำ คัญของงานวิจัย

งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร

1. ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตขาวบนพ้ืนที่สูง

1.1 การศึกษาวิจัยพันธุขาวทองถ่ินบนพ้ืนที่สูงที่มี
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. วิธีการลดความเส่ียงจากภาวะฝนแลงสําหรับ
การปลูกขาวนาบนพื้นที่สูง 1 วิธีการ

1.3 การศึกษาและคัดเลือกพันธุขาวไรทองถ่ิน
บนพ้ืนท่ีสูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไมไวตอชวงแสง และ
พันธุขาวไรทองถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ

1. พันธุขาวไรทองถิ่นชั่วที่ 5 (F
5
) ในฤดูนาปรังที่มีลักษณะ

ไมไวตอชวงแสง และช่ัวที่ 6 (F
6
) ในฤดูนาปที่มีลักษณะ

ที่ทนทานตอแมลงบ่ัว เพื่อทดสอบและคัดเลือกตอในรุน
ตอไป (ฤดูนาปรังและนาป 2561) อยางนอย 4 คูผสม

2. พันธุขาวไรทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีธาตุ Fe และ Zn สูง 
หรือมีสารความหอม และไมไวตอชวงแสง ชั่วที่ 5-6 
(F

5
-F

6
) 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
ผลิตเสนใยเฮมพคุณภาพดี

1. ขอมูลชวงเวลาปลูกเฮมพที่เหมาะสมสําหรับการผลิต
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 (S
5
) 

จํานวน 50 สายพันธุ
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โครงการวิจัย ผลผลิตที่สำ คัญของงานวิจัย

3. ชุดโครงการวิจัยระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

3.1  ศึกษาระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่สามารถเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต และรายได
ในขาวนาบนพ้ืนที่สูง

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

3.2  การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อลดการเผา
บนพ้ืนที่สูง

1. ระบบการปลกูพืชเพื่อลดการเผาในการปลูกขาวไร
บนพื้นที่สูง 1 ระบบ

3.3  การศึกษาชนิดพืชปุยสดในการเพ่ิมผลผลิต
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
ปาเม่ียงและตีนตก

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
แวดลอมเฉพาะท่ี (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. เมล็ดพันธุผักอินทรีย 3 ชนิด คือ คอส ถ่ัวแขก มะเขือเทศ 
ที่สามารถสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกผักอินทรีย ชนิดละ 
1 สายพันธุ
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6. ชุดโครงการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก

6.1  การทดสอบพันธุมะเขือเทศที่เหมาะสมสําหรับ
พื้นท่ีสูงท่ีมีสภาพอากาศรอน

1. ขอมูลการทดสอบพันธุมะเขือเทศในปท่ี 1 จํานวน 1 เร่ือง

6.2  การทดสอบพันธุและเทคโนโลยีการปลูก
มันเทศญ่ีปุนที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

1. ขอมูลการทดสอบพันธุมันเทศญ่ีปุนในปท่ี 1 จํานวน 1 เร่ือง
2. เทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับ

พื้นที่สูง 1 เทคโนโลยี

7. โครงการศึกษาคัดเลือกพันธุกระเทียมบนพื้นที่สูง 1. ขอมูลสัณฐานวิทยาและเภสัชวิทยาของกระเทียม
บนพื้นที่สูง อยางนอย 20 พันธุ

2. วิธีการผลิตหัวพันธุกระเทียมคุณภาพ 1 วิธีการ

8. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตองุนรับประทาน
สดบนพ้ืนที่สูง

1. พันธุองุนรับประทานสดที่มีศักยภาพเชิงการคาสําหรับ
พื้นที่สูง อยางนอย 1 พันธุ

2. ขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตปแรก
ภายใตรูปแบบคางและโรงเรือนท่ีตางกัน 4 รูปแบบ 1 เร่ือง

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
สมกับกุหลาบ

1. ระบบการจัดการภายในโรงเรือนที่เหมาะสมสําหรับ
กุหลาบบนพื้นที่สูง (แสงและปุย) 1 ระบบ

13.2  การศกึษาและทดสอบพันธุกุหลาบที่เหมาะกับ
พื้นท่ีสูงและตลาดตองการ

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
พันธุกรรม (DNA Markers) สําหรับบงชี้เอกลักษณ
ของไกกระดูกดํา

1. ชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA marker) สําหรับ
บงช้ีเอกลักษณไกกระดูกดํา อยางนอย 1 ชุด

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

97



โครงการวิจัย ผลผลิตที่สำ คัญของงานวิจัย

16.3  โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสําหรับไก
กระดูกดําและระบบการเลี้ยงไกกระดูกดําที่ดีบน
พื้นท่ีสูง (GAPs; สัตวปก)

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
การทดสอบสูตรอาหารท่ีเหมาะสม

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
บนพ้ืนท่ีสูง

1. ขอมูลสุกรสายพันธุแทที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง
บนพื้นที่สูงปที่ 2

2. พอแมพันธุสุกรสายพันธุแทที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 
อยางนอย 2 สายพันธุ

3. สายพันธุสุกรลูกผสมท่ีเหมาะสมบนพื้นที่สูง อยางนอย 
1 สายพันธุ

17.3  การศึกษาและคนหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม 
(DNA Markers) สําหรับบงชี้เอกลักษณของสุกร
บนพ้ืนท่ีสูง

1. ขอมูลชุดเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สามารถคัดเลือก
สุกรพันธุแทออกจากสุกรลูกผสมได 1 เรื่อง

18. โครงการวิจัยและพัฒนาไกฟาและไกเบรส
บนพื้นที่สูง

1. ฝูงพอแมพันธุไกฟาคอแหวนและไกเบรสสายพันธุแท
ที่ใหจํานวนลูกไกคัดทิ้งไมเกิน 15 เปอรเซ็นต ชนิดละ
อยางนอย 1 สายพันธุ

2. ระบบการเลี้ยงไกฟาคอแหวนที่ดบีนพื้นที่สูง (RPF-GAP : 
สัตวปก) 1 ระบบ

3. สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไกฟาคอแหวน
และไกเบรส โดยใชวัสดุทองถ่ินรวมดวย อยางนอย 1 สูตร

4. วิธีการปรับปรุงคุณภาพเนื้อไกเบรสใหนุมตามความ
ตองการของลูกคา อยางนอย 1 วิธี

19. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่ม
คุณภาพน้ําผึ้งและผลผลิตพืช

1. ชนิดผึ้งที่เหมาะสมในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผสม
เกสรในกาแฟ พี้ช และอาโวกาโด อยางนอย 2 ชนิด

2. วิธีการเลี้ยงผ้ึงโพรงที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง 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

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

21. โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรียของโครงการหลวง

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการผักอินทรีย อยางนอย 5 ชนิด

2. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวผักอินทรียของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
10 แหง

งานวิจัยเพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

1. ชุดโครงการวิจัยการอนุรักษและฟนฟูพืชทองถิ่นเพื่อการใชประโยชนของชุมชนบนพื้นที่สูง

1.1  การศึกษาการอนุรักษพืชทองถ่ินและ
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. มีองคกรชุมชนในการขับเคล่ือนกิจกรรมธนาคารอาหาร
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม จํานวน 3 ชุมชน

1.2  การศึกษาภูมิปญญาและการฟนฟูพืชทองถิ่นและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปนแหลงอาหาร
ของชุมชนบนพ้ืนที่สงู

1. รายงานรวบรวมองคความรูวิถีการปลูกและการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุพืชทองถิ่น

2. ชนิดพืชทองถิ่นที่ไดรับการปลูกฟนฟูในพื้นที่ปาธรรมชาติ 
พื้นที่เกษตร และพื้นที่ครัวเรือน โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน อยางนอย 20 ชนิด/ชุมชน

1.3  การศึกษาการถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนพืชทองถ่ินสูชุมชนอยางตอเนื่อง

1. รายงานผลการถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนจากพืชทองถิ่นสูชุมชนและโรงเรียน 
จํานวน 5 ชุมชน/2 โรงเรียน

2. เกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูและสงเสริม
การใชประโยชนพืชอาหารเปนยา 5 ชุมชน

1.4  การศึกษาแนวทางที่นําไปสูการปกปอง คุมครอง
พืชทองถิ่นและ/หรือการบริหารจัดการพ้ืนที่เปน
ถิ่นกําเนิดพืชทองถ่ินโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

1. รายงานสรุปแนวทางการดําเนินงานเพื่อขอรับรอง
การคุมครองพื้นที่ถิ่นกําเนิดสมุนไพรและพืชทองถิ่น

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูและสงเสริม
การใชประโยชนเห็ดทองถิ่นบนพื้นที่สูง

1. ขอมลูการกระจายตัวและความหลากหลายของเห็ด
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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3. โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง
เพื่อเปนชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน 

1. มาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและ
ยั่งยืน 1 มาตรฐาน

2. แผนกิจกรรมเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงใหเขาถึง
มาตรฐานชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงคารบอนตํ่าอยางย่ังยืน 12 ชุมชน

3. ผลการดําเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อยกระดับใหเขาสู
มาตรฐานชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําอยางยั่งยืน 
12 ชุมชน

4. โครงการศึกษาการจัดการขยะและน้ําเสีย
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง

1. ขอมูลสถานการณ สาเหตุ การบริหารจัดการปญหา
ขยะมูลฝอยและนํ้าเสียของชุมชน 8 ชุมชน

2. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย อยางนอย 1 แนวทาง 
และระบบการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมกับชุมชน 
อยางนอย 1 ระบบ

3. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกปญหาขยะมูลฝอย
และน้ําเสียในระดับครัวเรือนและชุมชนบนพื้นที่สูง 
อยางนอย 1 แนวทาง

5. โครงการวิจัยเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
บนพื้นที่สูง

1. ขอมูลสมบัติดินและระบบการปลูกพืชของพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อยางนอย 6 พื้นที่ 
ใน 3 ระดับความสูง

2. ขอมูลเบื้องตนในการทดสอบเทคโนโลยีการฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดิน อยางนอย 3 พ้ืนท่ีใน 3 ระดับความสูง

6. โครงการศึกษาชนิดไมทองถิ่นและ
การใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน

1. ขอมูลเบื้องตนการเติบโต/อัตราการรอดตายของไม
ที่มีศักยภาพในพื้นที่โครงการหลวงใน 3 ระดับความสูง 
(แตละระดับความสูงอาจมีชนิดไมซ้ํากันได) 
จํานวน 5 ชนิด

2. ขอมูลตําแหนงตนไม เพื่อเก็บเมล็ดอยางนอย 3 ชนิด 
ตอช้ันระดับความสูง 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

1. ขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของชุมชนบานวัดจันทร-หวยออ 
บานแจมนอยและบานเดน ตําบลบานจันทร 1 ขอมูล

2. แนวทางการทํางานรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการจัดการทรัพยากรปาไมและการใชประโยชนของ
ชุมชน ชุมชนบานวัดจันทร-หวยออ บานแจมนอยและ
บานเดน ตําบลบานจันทร 1 แนวทาง

งานวิจัยเพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรมจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและยาพ้ืนบานบนพื้นที่สูง

1.1  การศึกษา รวบรวม และอนุรักษพืชสมุนไพรทองถิ่น
บนพ้ืนที่สูง เพื่อเสริมสรางรายไดใหแกชุมชน

1. ชนิดพืชสมุนไพรในชุมชนพื้นที่สูง อยางนอย 30 ชนิด
2. การยื่นขอรับการรบัรองพื้นที่คุมครองพืชสมุนไพร 1 แหง
3. องคความรูการใชประโยชนสมุนไพร 2 เรื่อง
4. วิธีการขยายพันธุและการเพาะปลูกภายใตระบบการ

จัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 
(GAP) พืชสมุนไพรทองถิ่น 5 ชนิด

5. ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรที่ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ 
จํานวน 2 ผลิตภัณฑ

1.2 การศึกษาฤทธิ์และความปลอดภัยของพืชสมุนไพร/
ยาพื้นบาน กลุมบํารุงกําลัง

1. ขอมูลการศึกษาฤทธิ์ตอสมรรถภาพทางเพศ ฤทธิ์ตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดของพืชสมุนไพร/ยาพื้นบาน 
กลุมบํารุงกําลัง 2 ชนิด ไดแก แกฮากเหลือง และสะบาลิง

2. ขอมูลการศึกษาตอเนื่องพิษวิทยา ประเภทพิษเฉียบพลัน 
(acute toxicity) และพิษระยะยาว (chronic toxicity) ของ
พืชสมุนไพร/ยาพื้นบาน กลุมบํารุงกําลัง 2 ชนิด

3. ผลิตภัณฑตนแบบในหองปฏิบัติการจากพืชสมุนไพร/
ยาพื้นบาน กลุมขับสารพิษ สําหรบันําไปทดสอบ
ความปลอดภัยในระยะคลินิก 1 ผลิตภัณฑ

4. ขอมูลยืนยันคุณภาพและขอเสนอแนะการพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร/ยาพื้นบาน กลุมขับสารพิษ ระดับ
ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ

2. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

2.1  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคโคน
เนารากเนา Phytophthora ของอาโวกาโด

1. ตนแบบชีวภัณฑปองกันและกําจัดเช้ือสาเหตุโรคโคนเนา
รากเนา Phytophthora ของอาโวกาโด อยางนอย 1 ชนิด

2.2  การวิจัยและพัฒนาปุยนํ้าชีวภาพ 1. สายพันธุจุลินทรียที่สามารถผลิต growth hormone/
สารสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช อยางนอย 2 สายพันธุ

2.3  การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชีวภัณฑเกษตร/
ผลิตภัณฑสําหรับเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชย

1. วิธีการผลิตชีวภัณฑลดตนทุนการผลิต 3 วิธี/3 ชนิด

2.4  การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑเกษตร/
ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัยรวมกับเกษตรกร

1. ผลทดสอบการใชชีวภัณฑเกษตรในระดับไรนา อยางนอย 
5 ชนิด

2.5  การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดดวงหมัดผัก 1. ตนแบบผลิตภัณฑสารดึงดูดดวงหมัดผัก อยางนอย 
1 ตนแบบ
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2.6  การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณ
โลหะหนักในดินบนพ้ืนที่สูง

1. ชีวภัณฑลดความเปนกรดและความเปนพิษโลหะหนัก
อาซินิคในดิน 1 ชนิด

2. วิธีการลดปริมาณโลหะหนักอาซินิคที่สะสมในดิน
บนพื้นที่สูง อยางนอย 1 วิธี

3. แนวทางการปองกันและแกปญหาการปนเปอนโลหะหนัก
ในดินบนพื้นที่สูง 1 แนวทาง

2.7  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัดไรแดง
กุหลาบ

1. สายพันธุเช้ือราที่สามารถกําจัดไรแดงของกุหลาบ 
อยางนอย 2 สายพันธุ

2. วธิกีารเพ่ิมปริมาณเช้ือราสาเหตุโรคของไรแดงของกุหลาบ 
อยางนอย 2 วิธี แบงเปน แบบงายสําหรับเกษตรกรทําเอง 
และแบบใชเทคโนโลยีสําหรับการผลิตในโรงงาน

2.8  การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟเบญจมาศ 1. สารที่มีฤทธิ์ดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ อยางนอย 
1 ชนิด

2.9  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัด
โรคราสีเทา (Botrytis) กุหลาบ

1. สายพันธุจุลินทรียที่สามารถยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคราสีเทา 
(Botrytis) ของกุหลาบ อยางนอย 2 สายพันธุ

2. วิธีการเลี้ยงจุลินทรียปฏิปกษเพื่อเพิ่มปริมาณสําหรับ
การผลิตในโรงงาน อยางนอย 1 วิธี

2.10  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัด
โรคทางดินของปทุมมา

1. ตนแบบชีวภัณฑปองกันและกําจัดโรคทางดินของปทุมมา 
อยางนอย 1 ตนแบบ

2. วิธีการผลิตชีวภัณฑปองกันและกําจัดโรคทางดินของ
ปทุมมา อยางนอย 1 วิธี

3. วิธีการใชชีวภัณฑปองกันและกําจัดโรคทางดินของ
ปทุมมา อยางนอย 1 วิธี

2.11  การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑปองกันกําจัด
โรคราสนิมขาวเบญจมาศ

1. สายพันธุจุลินทรียหรือชนิดสารที่สามารถยับยั้งเช้ือ
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
จากพืชทองถ่ินบนพ้ืนที่สูงที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑสูเชิงพาณิชย

1. วิธีการเตรียมสารสกัดและ/หรือสารกึ่งบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ 
ปริมาณสารสําคัญ และฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความคงตัว
สําหรับนําไปใชเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
สารสกัดชาเม่ียง หญาถอดปลอง และฟกขาว

2. ตนแบบสารสกัดและ/หรือสารกึ่งบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานของชาเมี่ยง หญาถอดปลอง และฟกขาว

3.5  การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ในระดับหองปฏิบัติการ

1. ตนแบบผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับปองกัน
โรคอัลไซเมอรในระดับหองปฏิบัติการ 1 ผลิตภัณฑ

งานวิจัยระบบเกษตรนิเวศพื้นที่สูงและการทดสอบองคความรูโครงการหลวง

1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาระบบเกษตรทางเลือกในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงขุนตื่นนอย

การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกพืชโครงการหลวง
การศึกษาระบบการปลูกพชืผักหลังนา
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
การทดสอบเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับพื้นที่
การศึกษาโอกาสทางการตลาดระดับชุมชนของผลผลิต
การเกษตรทางเลือก

1. ขอมูลการเจริญเติบโตของไมผล 2 ชนิด
•  ปที่ 2: อาโวกาโด พันธุแฮส บัคคาเนีย บูธ 7 
พิงคเคอรตัน ปเตอรสัน

•  ปที่ 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 ซ่ึงการดําเนินงานปท่ี 1 เปนการปลูกตนตอพืช
ทั้ง 2 ชนิด และจะมีการเปลี่ยนเปนยอดพันธุดีในปที่ 2 
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6. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารของชุมชนในโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง

6.1 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวนา
บนพ้ืนที่สูง

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
พื้นท่ีสูง

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 และส่ิงแวดลอม

1. โครงการทดสอบรูปแบบการพัฒนาชุมชน
ตนแบบโครงการหลวงในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง

1. ขอมูลสถานภาพของชุมชนนํารองในแตละรูปแบบ
ภูมิสังคมตามกรอบขอกําหนดและตัวชี้วัดการพัฒนา
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. ชดุตัวบงช้ีคุณลักษณะที่พึงประสงคของชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง จํานวน 3 ระดับ

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

105





HRDI
A N N U A L 
R E P O R T 
2 0 1 7

ยุทธศาสตรการสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวง



แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ที่มา : ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2560
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ดาํเนนิการสนับสนนุงานโครงการหลวง เพือ่ใหเปนตนแบบของการพัฒนาบนพ้ืนทีส่งูทีม่คีวามสมดุลทัง้ดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม นําองคความรูโครงการหลวงไปปรับใชในพื้นที่สูงอื่นใหเกิดประโยชนอยางกวางขวาง 
โดยการเช่ือมโยงองคความรูโครงการหลวงจากงานวิจัยและพัฒนา รวมบูรณาการรวมกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของไปสู
การสรางรายไดของชุมชน การสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พรอมท้ังสรางชุมชน
ตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ดานสิ่งแวดลอมสนับสนุนการฟนฟูปาตนน้ํา ความ
อดุมสมบูรณของดิน การพัฒนาระบบอนุรกัษดนิและนํ้า และทําการเกษตรท่ีเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม โดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน ดําเนินงานภายใต 5 แผนงานหลัก ไดแก

1. แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง
2.  แผนงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
3.  แผนงานการสนับสนุนโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน
4.  แผนงานถายทอดองคความรูโครงการหลวง
5.  แผนงานบริหารจัดการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด หนวยนับ เปาหมาย ผลการดำ เนินงาน

1. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและถายทอดความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง

ราย 74,000 103,414

2. จํานวนรายไดของเกษตรกรท่ัวไป ลานบาท 225 247.18

3. จํานวนรายไดของเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ผลิตพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ลานบาท 40 62.15

4. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการที่สนับสนุน
งานโครงการหลวง

รอยละ 90 100

5. รอยละของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงไดนําองคความรูโครงการหลวงไปใชประโยชน

รอยละ 85 91.72

6. รอยละการนําแผนชุมชนไปใชประโยชนในการขับเคล่ือน
พัฒนาพ้ืนที่สูง

รอยละ 60 95.35

7. จํานวนเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงที่ยกระดับเปนเกษตรกร
ปราดเปร่ือง

ราย 450 550
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กราฟแสดงจำนวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรู
ตามแนวทางโครงการหลวง

กราฟแสดงรายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมและถายทอดองคความรู
ตามแนวทางโครงการหลวงและมีการนำไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ 

ทั้งหมด 309.33 ลานบาท

28,395 คน

(27%)

57,544,983 บาท

(19%)

54,037,358 บาท

(17%)

37,771,766 บาท (12%)
35,870,920 บาท (12%)

2,103,747 บาท (1%)

53,429 คน

(52%)

122,008,530 บาท

(39%)

10,164 คน (10%)

5,078 คน (5%)
4,671 คน (5%)

1,412 คน (1%)265 คน (0%)

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวง

แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวง

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางย่ังยืน

การวิจัย

โครงการจัดทำแผนชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

โครงการถายทอดองคความรูโครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง

โครงการรักษนํ้าเพ่ือพระแมของแผนดิน

พอคาทองถ่ิน ภายในชุมชน บริโภค ขอตกลง โครงการหลวง อุทยานหลวงฯ
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การดำ เนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายและบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาสำ คัญ

1. การแกไขปญหาการปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวในจังหวัดนาน

พัฒนาอาชีพบนพ้ืนฐานความรูเพื่อแกไขปญหา
การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในจังหวัดนาน โดยการสงเสริม
การผลิตพืชระยะสั้นและระยะปานกลางภายใตระบบ
การปลูกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก การปลูกผัก
ในโรงเรือนจํานวน 321 โรงเรือน และผักนอกโรงเรือน 
216.5 ไร สงเสริมการปลูกไมผลและไมยืนตน (เปลี่ยน
จากชาวไรใหเปนชาวสวน) 2,125.50 ไร ปลกูปาชาวบาน 
28,200 ตน ดูแลรักษาปาชุมชนและปาตนน้ํา 1,288 ไร 
ปรับวิธีการปลูกพืชไรโดยสงเสริมการปลูกขาวโพด
สลับดวยพืชตระกูลถ่ัว 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) กลุมเกษตรกร
ที่จะพัฒนาเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Developing 
Smart Farmer) 381 คน ดาํเนนิกจิกรรมตามแผนพฒันา
เกษตรกรเพื่อยกระดับการพัฒนาสูการเปนเกษตรกร
ปราดเปร่ืองในป 2560 โดยแตละพ้ืนที่ดําเนินงาน
จดัอบรมเพ่ือพฒันาองคความรูใหกบัเกษตรกร 940 คน 

(นับซ้ํา) จัดศึกษาดูงานใหกับผูนําเกษตรกร 220 คน 
พัฒนาแปลงเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชน
บนพ้ืนท่ีสูง 321 คน ถอดองคความรูจากเกษตรกร 
75 คน และไดองคความรูนํามาจัดทําเอกสารเผยแพร 
36 เรือ่ง พรอมท้ังไดจดัทาํทะเบยีนเกษตรกรปราดเปรือ่ง 
จาํนวน 550 คน เพ่ือใชเปนฐานขอมลูในการจัดกจิกรรม
การพัฒนาเพื่อยกระดับเกษตรกรในป 2561 ตอไป
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1. แผนงานสนับสนุนงาน
 โครงการหลวง

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง จํานวน 39 ศูนย 
ตัง้อยูในพ้ืนที ่6 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ไดแก จงัหวดั
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน และตาก 
พื้นที่สวนใหญอยูในระดับความสูงเกินกวา 800 เมตร
จากระดับน้ําทะเล มีสภาพเปนพื้นที่ในหุบเขาหรือพื้นที่
ตามเชิงเขาที่มีความลาดชัน อยูในทองถิ่นทุรกันดาร
ที่หางไกลจากชุมชนท่ัวไป สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาสงวน
จึงตองการการดูแลอยางใกลชิด ไมใหเกิดการชะลาง
พังทลายของผิวหนาดินและเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอม

แผนงานสนับสนุนงานโครงการหลวงไดมุงเนน
สนับสนุนการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและการ
เรียนรูในดานตางๆ ทั้งพืชผัก สมุนไพร ผักอินทรีย 

ปศุสัตว ปาชาวบาน ไมผล ไมดอก การสนับสนุน
การจัดการส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาลชุมชนบนพื้นท่ีสูง 
การสงเสริมลดการใชสารเคมี การพัฒนาระบบคุณภาพ
ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการดานการทองเที่ยว การ
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน ฟนฟูภูมิปญญาดานงานหัตถกรรม และ
สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม รวมท้ังการ
สนบัสนุนและเสริมสรางประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง ดําเนินงานท้ังหมด 
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 การเล้ียงสัตว
และประมง และการ
ผลิตพืชไรบนพ้ืนที่สูง

• เกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวิชาการเกษตร 654 คน พื้นที่ 1,429 ไร 
และจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
861 คน 1,934 ไร

• พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงไดรับรองมาตรฐาน 
GAP 131 ชนิดพืช และพ้ืนที่ของสถาบันไดรับรอง
มาตรฐาน GAP 40 ชนิดพืช

• เยาวชนผานการฝกงานเกษตรกับครอบครัว
เกษตรกรญ่ีปุน (JAEC) ประจําป 2560 จํานวน 
2 คน

• ศูนยเรียนรูดานงานหัตถกรรม 3 แหง ไดแก 
ศูนยฯ แมสาใหม ศูนยฯ หวยลึก และศูนยฯ 
แมปูนหลวง

• ชุมชนไดรับรองมาตรฐานดานการทองเที่ยว 
13 แหง

• หมูบานในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 8 หมูบาน
ไดรับการพัฒนาเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

• ฟนฟูพื้นที่ปาดวยการปลูก
ตนไม 80,979 ตน

• สรางโรงเรือนผลิตปุยหมัก
ที่ศูนยฯ ตีนตก และศูนยฯ 
พระบาทหวยตม

• สงเสริมและสนับสนุนแปลง
สาธิตการปลูกปาชาวบาน 
6 แปลง

• ตรวจประเมินการรอดตาย
ของตนไม อัตราการรอด
ตายเฉล่ียรอยละ 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
โครงการหลวงใหเปนศนูยเรยีนรูการปลกูไมดอก จาํนวน 
13 โรงเรือน สนับสนุนกิจกรรมกลุมเกษตรกรผูปลูกไมดอก 
3 กลุม สมาชิก 60 คน และจัดทําสื่อเพื่อการเรียนรูและ
เผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 6 เรื่อง

1.1.2 ไมผล
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

38 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการถายทอด

เทคโนโลยีการปลูกไมผลใหแกกลุมเกษตรกรและ
เจาหนาที่ และพัฒนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหเปน
ศนูยเรยีนรูการปลูกไมผลบนพ้ืนท่ีสงู ผลการดาํเนินงาน
ที่สําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรบัการพัฒนาและถายทอด
ความรูตามแนวทางโครงการหลวง 70 คน สนบัสนนุการ
พัฒนาแปลงสาธิตไมผลของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
เพือ่เปนแปลงเรยีนรู จาํนวน 4 แปลง และสนบัสนนุการ
พัฒนาแปลงไมผลของเกษตรกรเพื่อเปนแปลงเรียนรู 
จํานวน 50 แปลง จัดทําสื่อเพ่ือใชในการถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกไมผล เร่ือง การปลูกมะมวงบนพ้ืนท่ีสูง
 

การพัฒนาแปลงสาธิต/สวนตัวอยาง

กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี

1.1.3 ผักอินทรีย
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

17 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพการผลิตผักอินทรีย สนับสนุนการปลูกผักอินทรีย
ในพืน้ทีโ่ครงการหลวงและพฒันาใหเปนศนูยเรียนรูดาน
การปลูกผักอินทรีย ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 
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เกษตรกรไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตาม
แนวทางโครงการหลวง 1,433 คน เกษตรกรผูปลูก
ผักอินทรียในพ้ืนท่ีโครงการหลวงไดรับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการเกษตรและ
สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี (มกท.) อยางตอเนือ่ง 
โดยเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากกรมวชิาการเกษตร จาํนวน 654 คน พืน้ทีท่ีไ่ดรบัรอง 
1,429.30 ไร และมเีกษตรกรท่ีไดรบัการรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรียจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
จํานวน 861 คน พ้ืนท่ีท่ีไดรับรอง 1,933.77 ไร นอกจากน้ัน
ไดสรางทีมผูตรวจระบบควบคุมภายในและการตรวจ
ระบบควบคุมภายในภายใตมาตรฐานเกษตรอินทรีย
มูลนิธิโครงการหลวง รวมถึงจัดทําแผนพับ เรื่อง การ
จัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
เบบี้แครอท และคอส
 

การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
จากหนวยงานตางๆ

แผนพับ เร่ือง การจัดการศัตรูพืชในผักอินทรีย

1.1.4 พืชผักและสมุนไพร
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

37 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศูนยพัฒนา
โครงการหลวงใหเปนศูนยเรียนรูการปลูกพืชผักและ
สมุนไพรบนพ้ืนท่ีสูง ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 
เกษตรกรไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตาม
แนวทางโครงการหลวง 725 คน สนับสนุนการพัฒนา
แปลงเรียนรูการปลูกพชืผกัและสมุนไพรของศูนยพฒันา
โครงการหลวง จํานวน 12 ศูนย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเกษตรกรผูปลูกพืชผัก
สมุนไพร จํานวน 5 กลุม สมาชิก 100 คน และการจัดทํา
ส่ือการเรียนรูรูปแบบวีดิทัศน เร่ือง การปลูกผักกาดขาวปลี 
ผักกาดหอมหอ ปวยเหล็ง มันเทศญ่ีปุน และฟกทองญ่ีปุน
 

การศึกษาดูงานเกษตรกร

ฝกอบรมเกษตรกร

1.1.5 ชาและกาแฟอราบิกา
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

26 แหง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง 
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13 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศนูยพฒันาโครงการหลวงใหเปนศนูยเรยีนรูการปลูกชา
และกาแฟอราบิกาบนพื้นที่สูง ถายทอดเทคโนโลยีและ
สงเสริมใหนําผลสําเร็จจากการถายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกชาและกาแฟอราบิกาไปใชประโยชนสําหรับ
การพัฒนาการปลูกกาแฟบนพ้ืนท่ีสูงใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 
573 คน สนบัสนนุการพฒันาแปลงสาธติและเรยีนรูการ
ปลกูกาแฟอราบกิาของศนูยพฒันาโครงการหลวง 3 แหง
ใหเปนศูนยเรียนรูใน 3 ดาน ประกอบดวย ศูนยฯ ปาเม่ียง 
เปนศูนยเรียนรูเรื่องการตัดแตงกิ่งกาแฟอราบิกาเพื่อ
เพิ่มผลผลิต ศูนยฯ ตีนตก เปนศูนยเรียนรูเรื่องการปลูก
กาแฟอราบิกาภายใตรมเงาไมปาและผสมผสานกับพืชอ่ืน 
และศูนยฯ แมลานอย เปนศูนยเรียนรูเรื่องการแปรรูป
ผลผลิตกาแฟอราบิกา โดยมีพื้นที่แปลงสาธิตจํานวน 
24 แปลง พ้ืนท่ี 89.5 ไร และไดมีการจัดทําปายประจําแปลง 
พิกัดแปลง การตัดแตงกิ่ง การปลูกใหมและปลูกซอม 
ใหแปลงอยูในสภาพท่ีเหมาะสมสําหรับเปนสถานท่ีสําหรับ
ศกึษาดงูาน และไดนาํพกิดัแปลงไปทาํเปนแผนทีส่าํหรับ
ใชประกอบในการวางแผนการสงเสริม
 

แปลงสาธิต

การอบรมเจาหนาท่ี

1.1.6 พืชไรบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

24 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการถายทอด
องคความรูและเทคโนโลยดีานการปลกูขาวทองถิน่เพือ่
เพิ่มผลผลิตขาว สนับสนุนการพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
การปลูกขาวและถ่ัวท่ีเหมาะสมกับชมุชน และสนับสนุน
การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
ของผลผลิตพืชไร ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 
เกษตรกรไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง 120 คน จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี
และสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตพืชไรแกเกษตรกร เรื่อง
การเก็บเกี่ยวงาดําและการปลูกขาวโพดเหลื่อมดวยพืช
ตระกูลถั่ว ผูเขารวมทั้งส้ิน 317 คน มีผูที่นําองคความรู
ไปใชประโยชน 182 คน สนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรู
การปลูกขาวนา 2 แหง การทดสอบสาธิตการปลูกขาวสาลี 
1 แหง จัดทําแปลงเรียนรูการปลูกพืชไรหลังการทํานา 
3 แหง ขาวโพดเหลื่อมดวยพืชตระกูลถั่ว 6 แหง 
สนบัสนุนวสัดกุารเกษตรในกระบวนการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวพืชไร และจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องการปลูก
ถั่วขาว การปลูกงาดํา และการปลูกควินัว

 

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไรบนพ้ืนท่ีสูง

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

115



1.1.7 เลี้ยงสัตวและประมง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

23 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยเรียนรู
ดานการเล้ียงสัตวและประมง การขยายพันธุและการ
บํารุงพันธุสัตวที่ถูกตองแกเจาหนาท่ีและเกษตรกร
บนพื้นที่สูง ผลการดาํเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกร
ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง 604 คน สนับสนุนการพัฒนาศูนยเรียนรู
ดานการเล้ียงสตัวและกิจกรรมท่ีเก่ียวของจาํนวน 9 แหง 
ไดแก สถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวง
อางขาง ศนูยพฒันาโครงการหลวงหนองเขียว แมหลอด 
แมลานอย แมทาเหนือ แมโถ หวยโปง และวัดจันทร 
นอกจากนี้ไดจัดอบรมและใหความรูดานการเลี้ยงสัตว
แกเจาหนาที่ 5 ครั้ง ผูเขารวม 160 คน และจัดให
เกษตรกร 17 ครั้ง ผูเขารวม 501 คน สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาดานการเล้ียงสัตวของกลุม
เกษตรกร 15 กลุม ติดตามใหคําปรึกษาแนะนําดานการ
เลี้ยงสัตวในพื้นที่ และจัดทําสื่อการเรียนรู 2 เรื่อง ไดแก 
เรื่องการเลี้ยงสัตวปกตามคูมือปฏิบัติการเลี้ยงสัตวปก
ที่ดีบนพื้นที่สูง (RPF-GAP) และการทําบอกาซชีวภาพ
แบบถุงพลาสติกพีอี
 

ติดตามและใหคำ แนะนำ ดานการเล้ียงสัตวในพื้นที่

ตรวจประเมินฟารมเล้ียงสัตวปกตามระบบ RPF – GAP

1.1.8 การสนับสนุนโครงการปาชาวบานใน
พระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
38 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
งานสงเสริมการปลูกปาชาวบานในพื้นท่ีโครงการหลวง 
ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการปลูกปาชาวบาน 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 
772 คน สนับสนุนการผลิตกลาไมโตเร็ว ไมไผ ไมทองถ่ิน 
153,890 กลา ดูแลรักษาแปลงเดิมของเกษตรกร 388 คน 
พืน้ท่ี 386.43 ไร สนบัสนุนปลกูปาชาวบานของเกษตรกร
แปลงใหม 40 แหง พื้นที่ 542.25 ไร จัดอบรมวิธีการ
จัดการสวนปาตามหลักวิชาการปาไมแกเกษตรกร 423 คน 
จัดอบรมวิธีการใชประโยชนจากไมปาชาวบานแกเกษตรกร 
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 นอกจากน้ีโครงการไดตรวจประเมินการ
รอดตายของตนไมตามขอมูลผลการปลูกปาชาวบาน 
พบวา แปลงปลูกเดมิป 2559 มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย
รอยละ 88.94 และแปลงปลกูใหมป 2560 ไดสาํรวจพืน้ท่ี
ปลูกจริงท้ังหมด 426.83 ไร จํานวนตนไม 101,831 ตน
 

แปลงสาธิตการปลูกปาชาวบานเพ่ือเปนแปลงเรียนรู
ของชุมชน
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การปลูกปาชาวบานของเกษตรกรรายใหม

1.1.9 การปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่สูง
ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 

38 แหง และพื้น ท่ีโครงการพัฒนาพื้นที่สู งแบบ
โครงการหลวงจํานวน 32 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน
การผลิตปุยอินทรียและการปรับปรุงบํารุงดินแกเจาหนาท่ี
และเกษตรกร ผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญั ไดแก เกษตรกร
ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง 336 คน สนับสนนุการสรางโรงเรอืนผลติ
ปุยหมักที่ศูนยฯ ตีนตก และศูนยฯ พระบาทหวยตม 
สนับสนุนการศึกษาดูงานเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดิน
ใหแกกลุมผูปลูกผักอินทรียและผูปลูกเสาวรสหวาน 
20 คน จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีเรื่องการปรับปรุง
บํารุงดินดวยวิธีการตางๆ 8 ครั้ง แกเกษตรกร 290 คน 
จัดทําหนังสือเผยแพรองคความรูเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดิน
เร่ืองการปรับปรุงบํารุงดินบนพ้ืนท่ีสูงในแบบฉบับชาวบาน
 

อบรมการเล้ียงไสเดือนดิน

จัดนิทรรศการเผยแพรความรูเร่ืองการปรับปรุงบำ รุงดิน

1.1.10 การสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในศูนยเรียนรูโครงการหลวง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
38 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู 
รวมถึงวสัดอุปุกรณทีจ่าํเปนตอกระบวนการแลกเปล่ียน
เรยีนรูของศูนยพฒันาโครงการหลวง พฒันาความพรอม
ของวิทยากรในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ พัฒนาส่ือและหลักสูตรการเรียนรูของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง และพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรูของศูนยเรียนรูในพื้นที่โครงการหลวง 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 
40 ราย สนบัสนนุการพฒันาแปลงเรยีนรูหรอืโครงสราง
พื้นฐาน ในการจัดการเรียนรูของศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 13 แหง สนับสนุนการพัฒนาความพรอมของ
เจาหนาท่ี เพื่อเปนวิทยากรในการแลกเปล่ียนและ
ถายทอดองคความรู 2 ครัง้ 198 คน และจดัใหเกษตรกร 
3 ครั้ง 73 คน สนับสนุนการถายทอดองคความรูและ
เผยแพรศูนยเรียนรูโครงการหลวง โดยการรวมจัด
นิทรรศการ 7 ครั้ง ผูเขาชมทั้งส้ิน 3,000 คน และจัดทํา
ส่ือการเรียนรูปายนิทรรศการ 7 เร่ือง และแผนพับ 4 เร่ือง
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การพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือเปนวิทยากร
ในการแลกเปล่ียนและถายทอดองคความรู

รวมจัดนิทรรศการเพ่ือสนับสนุนการถายทอด
องคความรูโครงการหลวง

1.2 โครงการสงเสริมลดการใชสารเคมี

ดําเนินงานในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
39 แหง และพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สู งแบบ
โครงการหลวง 32 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค
ลดการใชสารเคมีเกษตร เฝาระวังและแกปญหามลพิษ
จากสารเคมีเกษตรและสุขาภิบาลรวมกับชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก เกษตรกรไดรับการพัฒนา
และถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 1,012 คน 
วิเคราะหคุณภาพดิน 11 รายการ วิเคราะหคุณภาพนํ้า 
17 รายการ ในพ้ืนท่ี 73 แหง 542 ตัวอยาง จัดทําฐานขอมูล
คุณภาพดินและนํ้าในพ้ืนที่โครงการหลวงเพ่ือการนําไป
ใชประโยชน 1 ครั้ง รวมกับศูนยอารักขาพืช มูลนิธิ
โครงการหลวงจัดกิจกรรมรวบรวมและทําลายภาชนะ
บรรจุสารเคมทีีใ่ชแลวอยางถกูวธิ ีสนบัสนนุกจิกรรมเพ่ือ
เฝาระวังและลดการปนเปอนมลพิษสูสิ่งแวดลอมโดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และจัดทําส่ือการเรียนรู
ดานอารักขาพืช เรือ่งคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชมูลนิธิโครงการหลวง

วิเคราะหหาสารพิษตกคางในเลือดของเกษตรกร

รณรงคการจัดการขยะ

1.3 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
39 แหง และพ้ืนท่ีของสถาบัน ไดแก พ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 32 แหง และพื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกไขปญหาการปลูกฝน
อยางยั่งยืน 11 แหง ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก
เกษตรกรไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตาม
แนวทางโครงการหลวง 7,642 คน การขอรับรองแหลงผลิต
และระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยพื้นท่ีศูนยพัฒนา
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) และพ้ืนท่ีของสถาบันไดรับการรับรอง 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) และไดดําเนินการประสานงานเพ่ือขอ
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การรบัรองโรงคดับรรจสุนิคาเกษตรตามมาตรฐาน GMP/
HACCP จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 แหง และ
มาตรฐาน GMP/HACCP ของ Codex จํานวน 9 แหง
 

กิจกรรมการตรวจประเมินภายใน

ตรวจรับรองแหลงมาตรฐาน GAP

1.4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

บนพื้นที่สูง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
38 แหง และพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
3 แหง โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุและสงเสรมิการ
จัดทําและบริหารจัดการแผนชุมชนของชุมชนในพ้ืนท่ี
ศูนยโครงการหลวง และพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนา
โครงการหลวงใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
ดาํเนนิงานทีส่าํคัญ ไดแก เกษตรกรไดรบัการพฒันาและ
ถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 7,996 คน 
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเวทีชุมชนเพ่ือ
ทบทวนแผนชุมชน 66 ครั้ง ผูเขารวม 2,762 คน และ
แผนชมุชนของชุมชนในพืน้ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวง
อยางนอย 25 ศนูย ไดรบัการยอมรับจากองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและหนวยงานตางๆ โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและชุมชนใหความสําคัญกับการแกปญหา
เกีย่วกบัการจดัการน้าํ การตอตานยาเสพตดิ การพฒันา
เยาวชน การอนุรักษประเพณี การจัดการดูแลรักษาปา 
รวมไปจนถงึการจดัการขยะในชมุชน นอกจากนีห้มูบาน
ในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 8 ชุมชนไดรับการพัฒนา
เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และหมูบานในพ้ืนท่ี
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอยางนอย 5 ชุมชน สามารถ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
 

พิธีมอบรางวัลโครงการหมูบานนาอยู 
(ส่ิงแวดลอมดีปลอดมลภาวะ) 

โดยหมอมเจาภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
25 แหง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง 
20 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน สรางเสริมใหเยาวชนบนพื้นท่ีสูงมีการเรียนรู
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแนวทางโครงการหลวง มีความรัก
และตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรม 
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กลุมเปาหมายแบงเปนเยาวชนในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
อายุตั้งแต 15-25 ป แบงเปนกลุมเยาวชน 32 กลุม 
สมาชิก 1,413 คน กลุมยุวเกษตรกร 38 กลุม สมาชิก 
570 คน ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เกษตรกร
ไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง 2,407 คน จัดตั้งศูนยการเรียนรูการ
ดําเนินงานกลุมเยาวชน 3 แหง มีเยาวชนเกษตรกร
ขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง 
(เกษตรกรใหม) 70 คน และเยาวชนผูผานการฝกงาน
เกษตรกับครอบครัวเกษตรกรญ่ีปุน (JAEC) ประจําป 
2 คน จัดกิจกรรมการฝกงานและเรียนรูงานโครงการหลวง 
โดยเยาวชนไดรับการถายทอดองคความรู 461 คน 
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมเยาวชนในดานทักษะ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 2,205 คน จัดคาย
พฒันาทักษะและเรียนรูงานโครงการหลวงใหแกเยาวชน 
721 คน และจัดศึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงรวมกับ
อุทยานหลวงราชพฤกษใหแกเยาวชน 1,126 คน

กิจกรรมการเรียนรูงานโครงการหลวง และ
ฝกปฏิบัติงานดานการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู การบริหารจัดการกลุมเยาวชน
ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ

โครงการหลวง

1.6 โครงการฟนฟูและอนุรักษงานหัตถกรรมของ

ชนเผาบนพื้นที่สูง

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
26 แหง และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง 
15 แหง โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่สนับสนุนการอนุรกัษและ
ฟนฟูงานหัตถกรรมที่มีคุณคาของชนเผาบนพื้นท่ีสูง 
ถายทอดองคความรูดานงานหัตถกรรมบนพ้ืนท่ีสูง 
รวมไปถึงการสรางมลูคาเพิม่ของสินคาหตัถกรรม ผลการ
ดาํเนนิงานทีส่าํคญั ไดแก เกษตรกรไดรบัการพฒันาและ
ถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง 706 คน 
ภูมิปญญาทองถ่ินดานงานหัตถกรรมท่ีสําคัญ 5 ผลิตภัณฑ 
ไดรับการถายทอดความรูไปสูเกษตรกร 100 คน มีลวดลาย
และภูมิปญญาด้ังเดิมของงานหัตถกรรมชนเผาท่ีใกล
สูญหายไดรับการเก็บรวบรวม 1 ชนเผา ไดแก การทํา
ผาปะลวดลายด้ังเดิมผาปะขดมงของชนเผามง และมี
จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและถายทอด
องคความรูดานงานหัตถกรรมไมนอยกวา 615 คน 
มีศูนยเรียนรูดานงานหัตถกรรมท่ีสามารถถายทอดความรู
ดานงานหัตถกรรม จํานวน 3 แหง ไดแก ศูนยฯ แมสาใหม 
ศูนยฯ หวยลึก และศูนยฯ แมปูนหลวง โดยมีผูเขามา
เรียนรูและศึกษาดูงาน 2,132 คน และมีรายไดจากศูนย
เรียนรูเปนเงิน 459,074 บาท นอกจากน้ียังไดรวบรวม
ขอมลูดานงานหัตถกรรมเพ่ือนาํมาจัดทาํเปนฐานขอมลู
ดานงานหัตถกรรมตอไป

ผลงานหัตถกรรมทองถ่ินแบบด้ังเดิมของชนเผา
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อบรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม

1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการ

ดานการทองเที่ยว

ดําเนินงานในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
39 แหง และพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
7 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน
ในชมุชนใหมทีกัษะดานการบรหิารจดัการการทองเทีย่ว
โดยชุมชนมีสวนรวม ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก 
เกษตรกรไดรับการพัฒนาและถายทอดความรูตาม
แนวทางโครงการหลวง 3,572 คน จดัทาํแผนการพฒันา
การทองเที่ยวของแตละพื้นที่รวมทั้งหมด 38 แหง สราง
เครือขายกลุมทองเท่ียวในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 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 

ชุมชนไดรับรองมาตรฐานดานการทองเท่ียว 13 แหง 
รวมไปถึงการสงเสริมดานการประชาสัมพันธและ
การตลาด โดยการจัดนิทรรศการ 16 คร้ัง ผลิตส่ือวีดิทัศน 
5 เร่ือง และแผนพับประชาสัมพันธ 9 เร่ือง มีนักทองเท่ียว
เขามาทองเทีย่วในชุมชนท้ังหมด 736,918 คน กลุมดาน
การทองเท่ียว 19 กลุม สามารถสรางรายไดแกเกษตรกร
รวม 12,825,892 บาท
 

จัดทำ ส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง

ไดรับรางวัลดีเดน ประเภทแหลงทองเท่ียวชุมชน
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แผนงานประกอบดวยโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง จํานวน 32 แหง และโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 
จํานวน 11 แหง มุงเนนการสงเสริมใหชุมชนสามารถ
เช่ือมโยงกับองคความรูโครงการหลวงและงานวิจัย 
สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาชุมชนไดอยางสอดคลอง
กับภูมิสังคมของชุมชน สงเสริมชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
ดานการพัฒนาพ้ืนทีส่งูอยางย่ังยนื สรางผูนาํชมุชนและ
ผูนําเกษตรกร พัฒนาอาชีพ สรางความเขมแข็งของ
ชมุชน พฒันาระบบโลจสิตกิส การสือ่สาร และการตลาด 
รวมไปถึงอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม

2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
ดําเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง

แบบโครงการหลวง ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2560-2564) 
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2559 โดยมีกรอบงบประมาณของแผน
รวมท้ังสิ้น 3,090,240,979 บาท และเมื่อวันท่ี 26 
กันยายน 2559 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ไดมีมติใหเพ่ิมพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
2 พืน้ท่ี ไดแก โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง
พบพระ ตาํบลคีรรีาษฎร อําเภอพบพระ จังหวดัตาก และ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีคีรีรักษ 
ตําบลเชียงทอง  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก ดังน้ันใน
ปงบประมาณ 2560 สถาบนัดาํเนนิงานในพืน้ทีโ่ครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงท้ังหมด 32 แหง 
ครอบคลุม 336 หมูบาน ใน 25 อําเภอ 8 จังหวัด ไดแก 
เชียงใหม เชียงราย นาน แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี 
กําแพงเพชร และเพชรบูรณ

2. แผนงานพัฒนาพื้นที่สูง
 แบบโครงการหลวง

ผลงานเดน

มิติดานรายได มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม

• สงเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งภาค
การเกษตรกรรมและนอกภาคการเกษตร
ใหกับเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรมีรายได
รวม 193,044,425 บาท

• ถายทอดองคความรูตามแนวทาง
โครงการหลวงแกเกษตรกร 53,429 คน

• สงเสริมการเล้ียงสัตวและประมง 
แกเกษตรกร 50 กลุม สมาชิกรวม 389 คน

• สงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 57 กลุม 
สมาชิกรวม 790 คน

• เชื่อมโยงตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ 
โดยนําผลิตภัณฑของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง
วางจําหนายยังรานคาอุทยาน และตลาด
นัดชาวดอย (Farmer market’s)

• จัดทําแผนชุมชนทั้งหมด 
121 ชุมชน และดําเนิน
กิจกรรมตามแผนชุมชน 
1,185 กิจกรรม

• สงเสริมสถาบันเกษตรกร 
77 กลุม สมาชิกรวม 
2,187 คน มีทุน
ดําเนินงานของกลุม
ทั้งส้ิน 17,822,497 บาท

• สนับสนุนธุรกิจและ
กิจกรรมของกลุม
เกษตรกร เพื่อใหกลุมเกิด
ความเขมแข็งสามารถ
บริหารจัดการกลุมของ
ตนเองได 7 กลุม 218 คน

• จัดทําฐานขอมูลแผนการใชที่ดิน
รายแปลง และวางแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่ตามแผนการใช
ประโยชนที่ดิน โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนทั้งหมด 22 ชุมชน

• สงเสริมโครงการปลูกปาชาวบาน
ในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 83,140 ตน

• พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลง
กระจายน้ํา สําหรับกิจกรรม
การเกษตรและใชในการอุปโภค
บริโภคจํานวน 33 แหง

• อนุรักษดินและน้ําโดยการปลูก
หญาแฝก 2,850,700 กลา
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2.1.1 การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู
ดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งภาค

การเกษตรกรรมและนอกภาคการเกษตรกรรมใหกับ
เกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวง สงผลใหเกษตรกรมีรายไดรวมท้ังสิน้ 193,044,425 
บาท แบงเปนรายไดจากการสงเสรมิทีจ่าํหนายในตลาด
ชุมชน ตลาดทองถ่ิน ตลาดขอตกลง และตลาดโครงการ
หลวง 179,186,745 บาท และรายไดทีม่าจากการบริโภค 
13,857,680 บาท

1) การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรกรรม
สงเสริมการปลูกพืชผัก พืชไร ไมผล กาแฟ Food 

bank ไมดอก โดยสงเสริมเกษตรกร 5,004 คน พื้นที่ 
13,806 ไร ควบคูไปกบัการสนบัสนนุใหเกษตรกรพฒันา
คุณภาพผลผลิตใหมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยการ
พัฒนาและถายทอดความรูตามแนวทางโครงการหลวง
ใหแกเกษตรกร 53,429 คน สงเสริมการเลี้ยงสัตวและ

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

ตารางแสดงการสงเสริมอาชพีภาคการเกษตรกรรม

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

รวม 14,650,173 284,819,381

สงเสริมการปลูกองุน การผลิตกลาผัก

เมล็ดกาแฟ สงเสริมการเล้ียงหมู

สงเสริมการปลูกไมดอก ถ่ัวแดงหลวง
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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. ทองเท่ียว 2,290 15,719,210

2. หัตถกรรม 7,733 2,211,091

3. แปรรูปผลผลิต - 1,476,589

4. อื่นๆ 83,720 5,111,034

รวม 93,743 24,517,924
 

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร

สงเสริมงานหัตถกรรม

2.1.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
และการพัฒนาดานการตลาด

1) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําและขับเคล่ือน
แผนชุมชนไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวง ชุมชนท่ีมีการจัดทําแผนชุมชนท้ังหมด 
121 ชุมชน มีกิจกรรมตามแผนชุมชน จํานวน 2,556 
กิจกรรม โดยดําเนินการแลว 1,185 กิจกรรม แบงเปน 
(1) กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน ) 689 กิจกรรม 
(2) กิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงาน 406 กิจกรรม และ 
(3) กิจกรรมที่ชุมชนดาํเนินการเอง 90 กิจกรรม
 

จัดทำ แผนชุมชน

กิจกรรมเครือขายสังคมสีเขียว
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2) การสงเสริมสหกรณและกลุม
สงเสริมพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

กลุมในชุมชนไปสูสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 
โดยการสนับสนุนการดําเนินธุรกจิและกิจกรรมของกลุม
เกษตรกร เพื่อใหกลุมเกษตรกรเกิดความเขมแข็ง 

สามารถบริหารจัดการกลุมของตนเองได ผลจากการ
สงเสริมคือ มีสถาบันเกษตรกรทั้งหมด 77 กลุม สมาชิก
รวม 2,187 คน มีทุนดําเนินงานของกลุมท้ังส้ิน 17,822,497 
บาท แบงเปน 4 ประเภท

ตารางแสดงจำนวนสหกรณและกลุมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ประเภท จำ นวนกลุม จำ นวนสมาชิก (ราย) เงินทุนดำ เนินงาน (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

รวม 77 2,187 17,822,497

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตลาดในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ-
หลวง

3.1) ดําเนินการสํารวจและประเมินความตองการ
ตลาดและจัดหาผูรับซื้อผลผลิตสําหรับผลิตภัณฑ
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 8 ครั้ง ผลจากการ
สงเสริมเกษตรกรมีรายไดจากจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ
คิดเปนมูลคารวม 193,044,425 บาท ทั้งนี้เปนรายได
ที่มาจากการบริโภค 13,857,680 บาท สวนที่เหลือเปน
รายไดจากการจําหนายในตลาดชุมชน ตลาดทองถ่ิน 
ตลาดขอตกลง และตลาดโครงการหลวง

3.2) ประชาสัมพันธและสงเสริมการจําหนาย
ผลติภณัฑแปรรูปทางการเกษตรกรของเกษตรกร 7 กลุม 

ดวยการออกรานจํานวน 14 ครั้ง โดยสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรรวม 312,174 บาท

3.3) เชื่อมโยงกับตลาดมูลนิธิโครงการหลวง 
ประชุมวางแผนดานการตลาดรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง 
4 ครั้ง ผูเขารวม 140 คน และประชุมรวมกับผูซื้อ 8 ครั้ง 
ผูเขารวม 214 คน โดยมเีปาหมายการสงผลผลติจาํหนาย
ใหมูลนิธิโครงการหลวงใน 3 กลุม ไดแก ผัก ไมผล และ
กาแฟ มีผลการสงมอบ 34,929,831 บาท นอกจากน้ี
ยังมีการนําผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรไปวางจําหนาย
ในรานคาศูนยพัฒนาโครงการหลวง 2 แหง (ศูนยฯ ตีนตก 
และศูนยฯ หวยลึก) สรางรายไดรวม 103,020 บาท

3.4) เชื่อมโยงตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ 
นําผลิตภัณฑของเกษตรกรบนพื้นที่สูงวางจําหนาย
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ยังรานคาอุทยาน คิดเปนรายได 296,060 บาท และ
จดัตลาดนดัชาวดอย (Farmer market’s) จาํนวน 22 ครัง้
สรางรายไดใหเกษตรกร 510,701 บาท

3.5) สนับสนุนธุรกิจและกิจกรรมของกลุมเกษตรกร 
เพ่ือใหกลุมเกิดความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการกลุม
ของตนเองได 7 กลุม 218 คน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ธุรกิจและเพิ่มศักยภาพดานการตลาดแกสหกรณและ
กลุมเตรียมสหกรณในพื้นที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง 
7 กลุม 175 คน พัฒนากลุม โดยใหความรูเรื่องการ
จัดการกลุม บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและ
สมาชิก การดําเนินธุรกิจของกลุมและการจัดทําบัญชี 
ตลอดจนระบบการคืนเงินแกสมาชิกโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 14 แหง ไดแก แมสลอง 
หวยเปา  แมสอง สบเมย ปาแป ผาแตก  ปางหินฝน 
แมมะลอ วาวี ขุนสถาน น้ําเคิม น้ําแขวง ถ้ําเวียงแก 
และแมสามแลบ รวมไปถึงการจัดทําฐานขอมูลของ
สถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง ดําเนินการไปแลว 32 พื้นที่

2.1.3 การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และการควบคุมเขตการใชที่ดินโดยกระบวนการ
มีสวนรวม

1) การจัดทําขอบเขตที่ดินรายแปลง และ
การบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนการใชประโยชน
ที่ดิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนใชประโยชนที่ดิน
อยางถกูตองเหมาะสม โดยการจัดเวทชีมุชนสรางความ
เขาใจรวมกันระหวางหนวยงานและชุมชน เรื่อง การจัด
ระเบียบชุมชน เพ่ือการใชประโยชนท่ีดินอยางย่ังยืน 20 คร้ัง 
ผูมีสวนรวม 1,711 คน ทําการสํารวจ จัดทําฐานขอมูล
และแผนที่การใชที่ดินรายแปลงของเกษตรกร และ
วางแผนการบรหิารจดัการพืน้ทีต่ามแผนการใชประโยชน
ที่ดิน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมด 22 ชุมชน

2) ปาไม
สงเสริมโครงการปลูกปาชาวบานในพระบรม

ราชปูถมัภของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีจาํนวน 83,140 ตน เกษตรกรเขารวมโครงการ 
472 คน

3) ดิน
รวมกับโครงการสนับสนนุการถายทอดเทคโนโลยี

และการเรียนรูการปรับปรุงบํารุงดินบนพื้นที่สูง ดําเนิน
กิจกรรมตรวจวิเคราะหตัวอยางดินในพ้ืนท่ีโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง จํานวน 31 พื้นท่ี 
จาํนวน 807 ตวัอยาง ไดแก โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบ
โครงการหลวงลุมน้ํากก-โขง จํานวน 100 ตัวอยาง 
ลุมน้ําสาละวิน จํานวน 151 ตัวอยาง ลุมน้ําปง-กลอง 
จํานวน 220 ตัวอยาง และลุมนํ้านาน จํานวน 336 ตัวอยาง 
ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน พบวา 

• ตัวอยางดินมากกวารอยละ 90 มีคาพีเอช 
(pH) เปนกรด ตองทําการปรับปรุงโดยใชปูน
โดโลไมทและปูนขาว อัตราข้ันตํ่า 300 กิโลกรัม/
ไร หรือลดการใชปุยเคมีและเนนการใชปุยหมัก
หรือปุยพืชสด 1-2 ตัน/ไร

• ตัวอยางดินรอยละ 67 มีอินทรียวัตถุสูง-
สูงมาก และรอยละ 33 มีอินทรียวัตถุต่ํา-
ปานกลาง เพ่ือใหดนิมคีวามเหมาะสมตอการ
ปลูกพชือยางตอเนือ่ง ไดปรบัดนิดวยปุยหมกั
และปุยคอก ประมาณ 1-2 ตัน/ไร หรือปลูก
พืชปุยสดบํารุงดิน

• ตัวอยางดินรอยละ 73 มีคาฟอสฟอรัสต่ํา-
ปานกลาง และรอยละ 27 มีคาอยูในระดับ
สูง-สูงมาก ไดปรับสภาพดินโดยการใช
หินฟอสเฟตบดละเอียด สูตร 0-3-0

• ตัวอยางดินรอยละ 87 มีคาโพแทสเซียม
อยูในระดับสูง-สูงมาก และรอยละ 13 อยูใน
ระดับต่ํา-ปานกลาง ไดปรับใหดินมีสภาพท่ี
เหมาะสมตอการปลูกพืชอยางตอเนื่องดวย
การใชปุยหมักหรือพืชปุยสด 1-2 กิโลกรัม/ไร

4) น้ํา
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและแหลงกระจายนํ้า 

สําหรับกิจกรรมการเกษตรและใชในการอุปโภคบริโภค
จํานวน 33 แหง โดยเปาหมายตอไปมีแผนดําเนินงาน
พัฒนาจํานวน 26 แหง
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5) หญาแฝก
สงเสริมการจัดทําแปลงขยายพันธุหญาแฝก 

สามารถผลิตกลาหญาแฝกจํานวน 1,342,400 กลา 
สนบัสนนุกจิกรรมการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรกัษดนิและ
น้ําในชุมชน และดําเนินการปลูกหญาแฝกท้ังสิ้น 
2,850,700 กลา

6) ลดใชสารเคมีและเฝาระวังการปนเปอน
มลพิษในสิ่งแวดลอม

เฝาระวังผลกระทบของสารเคมีโดยการตรวจ
ปริมาณสารพิษในเลือดของเกษตรกร 25 พื้นท่ี จํานวน 
2,687 คน พบวาเกษตรกรท่ีมีปริมาณสารพิษในเลือด
อยูในระดับปกติ รอยละ 7.15 ระดับปลอดภัย รอยละ 
23.07 ระดับเสี่ยง รอยละ 40.68 และระดับไมปลอดภัย 
รอยละ 29.10

2.1.4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีพ

สนับสนุนระบบการจัดการนํ้าสะอาด โดยการมี
สวนรวมของชุมชน จํานวน 4 แหง สนับสนุนพัฒนา
แหลงน้าํขนาดเล็กและแหลงกระจายนํ้าสําหรับกจิกรรม
การเกษตรและใชในการอปุโภคบรโิภค โดยกระบวนการ
มสีวนรวมของชุมชนจํานวน 33 แหง สรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในศูนยเรียนรู จํานวน 3 แหง ไดแก 
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวงวาวี แมสลอง 
และขุนสถาน สนับสนุนระบบไฟฟาสํานักงานพรอมติด
ตั้งในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
สบเมย จํานวน 1 แหง และสนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่จําเปนตอชุมชน

สรางฝายชะลอน้ำ 

สงเสริมโครงการปลูกปาชาวบาน

ตรวจวิเคราะหสารในผลผลิต

ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำ 
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2.1.5 การเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ
ระหวางหนวยงานใหมปีระสทิธภิาพ และการบรหิาร
จัดการโครงการ

พื้นท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาเชิงบูรณาการจากหนวยงาน จํานวน 20 หนวยงาน 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 233,350,736 บาท โดยสถาบัน
ไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 11 ครั้ง ประชุมคณะทํางาน
ระดับอําเภอ 81 ครั้ง เพื่อติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานของโครงการรวมกับหนวยงานตางๆ 
ในพืน้ที ่และปรับปรงุคาํสัง่คณะทํางานใหเหมาะสมเปน
ปจจุบัน รวมทั้งดําเนินการดานศูนยเรียนรูในชุมชน
ทัง้แปลงทดสอบสาธติการปลกูพชื การเลีย้งสตัว ประมง 

และจัดทําแผนกลยุทธโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงทั้ง 33 แหง เพ่ือเปนคูมือในการดําเนิน
งานรวมกับหนวยงานและชุมชน และจัดตั้งจุดบริการ
เผยแพรขอมูลแกชุมชนผานระบบสารสนเทศในพ้ืนที่

สาธิตการเล้ียงสัตว

2.2 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลกูฝนอยางย่ังยืน ดาํเนินงานภายใต แผนแมบทโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557-2561) ที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยมีกรอบงบประมาณของแผนรวมทั้งส้ิน 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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ไดรับภารกิจดําเนินการพัฒนากลุมเปาหมายภายใต 
4 ยทุธศาสตร และมสีาํนกังาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานหลักในการดาํเนนิงานและบรูณาการดานการพฒันากระบวนการ
ชุมชนเพื่อแกปญหายาเสพติด

ผลงานเดน

มิติดานรายได มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม

• สงเสริมการพัฒนาอาชีพทั้งภาคการเกษตรกรรมและ
นอกภาคการเกษตรใหกับเกษตรกร สงผลใหเกษตรกร
มีรายไดรวม 115,204,209 บาท

• ถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง
แกเกษตรกร 10,164 คน

• สงเสริมอาชีพภาคการเกษตรแกเกษตรกร 4,187 ครัวเรือน
• สงเสริมการผลิตพืชเพื่อสรางความม่ันคงทางอาหารแก

เกษตรกร 2,492 ครัวเรือน
• ขอรับรองการผลิตพืชในระบบ GAP 6 ชนิดพืช
• ขอรับรองการผลิตพืชในระบบ Organic สําหรับกาแฟ

อราบิกา
• สรางเครือขายการตลาดนอกพ้ืนที่ 11 แผน

• สงเสริมอาชีพนอกภาค
การเกษตรแกเกษตรกร 
7 กลุม สมาชิกรวม 
125 คน

• สรางเครือขายชุมชน
ดานการทองเท่ียว 2 กลุม 
สมาชิกรวม 16 คน

• สงเสริมอาชีพแกผูผาน
การบําบัดยาเสพติด 
152 คน

• สงเสริมการจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชน 17 กลุม 
สมาชิกรวม 363 ราย

• จัดทํารางแผนการใช
ประโยชนที่ดิน 
36 หยอมบาน

• จัดทํากฎระเบียบการ
ใชพื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษ 11 หยอมบาน

• ฟนฟูแหลงตนน้ํา
ลําธาร 1,100 ไร

• สงเสริมการปลูก
พืชอาหารรวมกับ
ปาชุมชน/ปาอนุรักษ 
11 พื้นที่
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2.2.1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอาชีพและ
การตลาด

ถายทอดองคความรูตามแนวทางโครงการหลวง
และพัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาทองถ่ินแกเกษตรกร
รวม 10,164 คน โดยเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดความรู
สามารถนํากลับไปใชประโยชนไดครบ รอยละ 95 
นอกจากน้ีไดจัดแปลงเรียนรูดานการประกอบอาชีพ
ในพ้ืนท่ีศูนยปฏิบัติการท้ัง 11 แหง เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
อยางตอเนื่องในพื้นที่

1) การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรกรรม
สงเสรมิอาชพีภาคการเกษตรแกเกษตรกร 4,187 

ครัวเรือน พื้นที่ 16,804.58 ไร สงเสริมการผลิตพืชเพื่อ
สรางความม่ันคงทางอาหารแกเกษตรกร 2,492 ครัวเรือน 
พื้นที่ 11,551.70 ไร

ตารางแสดงการสงเสรมิอาชพีภาคการเกษตรกรรม

ประเภท ปริมาณผลผลิต มูลคา (บาท)

1. ไมผล 1,162,533 37,035,887

2. ขาวไร 1,973,690 25,590,340

3. ขาวนา 1,318,499 16,929,953

4. พืชผัก/กลาผัก 748,031 12,181,335

5. พืชตระกูลถั่ว 325,748 5,938,757

6. กาแฟ 92,852 4,280,730

7. ขาวเหนียวก่ํา - 563,100

8. พืชผักทองถ่ิน 14,242 180,883

9. ปศุสัตว 250 371,660

รวม 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 
พรอมท้ังการแปรรูปผลิตภัณฑ (นํ้าพริกลีซอ) เพ่ือจําหนาย
ใหแกนักทองเที่ยว สรางรายไดนอกภาคการเกษตร 
12,131,564 บาท

สงเสริมการปลูกและเพ่ิมผลผลิตขาวนาดำ 

สงเสริมการปลูกผัก

2.2.2 ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม

ส ง เสริมใหชุมชนดํา เนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนและหนวยงานในพื้นท่ี สงเสริมการ
เพิ่มทักษะแกผูนําชุมชนดานการบริหารจัดการชุมชน
สูความย่ังยืน สนบัสนุนใหมปีราชญชมุชนและถายทอด
องคความรูแกเยาวชนในพ้ืนท่ี สงเสริมการจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 17 กลุม สมาชิกรวม 363 ราย 
และไดดําเนินงานรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. แกปญหา
ยาเสพติด โดยสงเสริมอาชีพแกผูผานการบําบัดยาเสพติด 
152 คน และติดตามใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง

นอกจากน้ีไดใหความรูและบริการตรวจวัดระดับ
สารเคมีตกคางในกระแสเลือดแกเกษตรกรรวม 1,206 คน 
พัฒนาคุณภาพผลผลิตและมาตรฐานการผลิตสินคา
การเกษตรในพื้นที่ โดยการอบรมใหความรูแกเกษตรกร 
481 คน ดาํเนินการขอรับรองการผลิตพชืในระบบ 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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การจัดทาํแผนการผลติและแผนการตลาดในระดับพืน้ที ่
และแผนการสรางเครือขายการตลาดนอกพ้ืนที ่11 แผน
 

สงเสริมกิจกรรมเยาวชน

บริการตรวจวัดระดับสารเคมีตกคางในกระแสเลือด

2.2.3 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จัดทํารางแผนการใชประโยชนที่ดินเพิ่มเติม 
36 หยอมบาน จัดทําแผนการใชที่ดินรายแปลง 
36 หยอมบาน และรางขอตกลงในการแปลงแผนสูระบบ
การใชที่ดินอยางเหมาะสมรวมกับหนวยปาไมในพ้ืนที่ 
สงเสริมการปลูกปาชาวบานในพื้นที่ทําการเกษตรของ
เกษตรกร สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงตนนํ้าโดยกระบวนการมีสวนรวม โดยเกษตรกร
และหนวยงานในพื้นที่เขารวมกิจกรรมรวม 3,360 คน 
การจัดทํากฎระเบียบการใชพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ 
11 หยอมบาน ฟนฟูแหลงตนนํ้าลําธาร 1,100 ไร การสราง
ฝายชะลอความชุมชืน้ 110 ลกู สรางแนวกันไฟระยะทาง 
110 กโิลเมตร และปลูกหญาแฝก 220,000 กลา สงเสรมิ
การปลูกพชือาหารรวมกับปาชมุชน/ปาอนรุกัษ 11 พืน้ท่ี 
ผูเขารวม 570 คน และพัฒนากระบวนการชุมชนเพ่ือ
แกไขปญหายาเสพติด

สงเสริมการใชสารชีวภัณฑในการเกษตร

2.2.4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและ
กํากับดูแลแผนแมบท

การบ ริหาร จัดการ ได ดํ า เนิ นการประ ชุม
คณะกรรมการอํานวยการในระดับตางๆ จัดทําแผน
ปฏบิตักิารแบบบรูณาการโครงการฯ ประจาํป 2560 โดย
มีผูแทนหนวยงานเขารวม 30 หนวยงาน งบประมาณ
รวมบูรณาการ จํานวน 113,851,288 บาท ทั้งนี้ได
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2557-2561) ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 
1,300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 360 วัน โดย
ลงนามในสัญญาและเร่ิมดําเนินการเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2560 และไดจัดทําแผนกลยุทธโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 
10 พื้นท่ี เพื่อเปนคูมือในการดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานและชุมชน

ประชุมรวมกับหนวยงานบูรณาการ
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3. แผนงานการสนับสนุนโครงการ
 รักษน้ำ เพื่อพระแมของแผนดิน

โครงการรักษนํ้าเพ่ือพระแมของแผนดิน ดําเนินงาน
ภายใตแผนแมบทโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของ
แผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ไดรับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมี
กรอบงบประมาณของแผนรวมท้ังส้ิน 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

แผนที่แสดงพื้นที่ตั้งโครงการรักษน้ำ เพื่อพระแมของแผนดิน
ที่มา : โครงการรักษน้ำ เพื่อพระแมของแผนดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

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 มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม

• สงเสริมการพัฒนาอาชีพ
ทั้งภาคการเกษตรกรรมและนอก
ภาคการเกษตรใหกับเกษตรกร 
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดรวม 
1,088,671 บาท

• จัดทําแปลงสาธิตการใชประโยชน
ที่ดินรวมกับหนวยงานรวม
บูรณาการในพื้นที่ขึ้นเพื่อเปน
แหลงเรียนรูใหเกษตรกร 4 แหง

• เพิ่มพื้นที่ปาได 346 ไร
• ลดพื้นที่การเผาจากการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวได 146 ไร

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการปลูกปา การลดพื้นที่
การเผา การรณรงคการปลูกหญาแฝก การจัดทาํขอบเขต
การใชประโยชนที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอยางเปนระบบในพื้นที่ 3 ลุมน้ํา สามารถเพ่ิมพื้นที่
ปาไดประมาณ 346 ไร และสามารถลดพ้ืนทีก่ารเผาเพ่ือ
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลงไดประมาณ 146 ไร

3.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

จัดทําแปลงสาธิตการใชประโยชนที่ดินรวมกับ
หนวยงานรวมบูรณาการในพ้ืนท่ีข้ึนเพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ใหเกษตรกร จํานวน 4 แหง ซ่ึงจากผลการดําเนินงานน้ัน
มีเกษตรกรใหความสนใจและนําองคความรูไปตอยอด 
และสามารถขยายผลออกไปสูเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
ใกลเคียงได จํานวน 42 คน พรอมท้ังสามารถสรางรายได
จากการจาํหนายผลผลติได เปนจาํนวน 1,129,698 บาท
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3.3 ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ

สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ โครงการรักษน้ําเพ่ือ
พระแมของแผนดิน ไดมีการจัดประชุมการจัดทําแผน
ปฏบิตักิารโครงการ เพือ่ใหหนวยงานทีเ่กีย่วของไดชีแ้จง

ถึงแผนปฏิบัติงาน ทิศทางการดําเนินงานในแตละพื้นที่ 
รวมถึงการบูรณาการกิจกรรมท่ีสอดคลองกันในแตละ
ลุมน้าํเพือ่ใหเกดิประโยชนแกชมุชนอยางทีส่ดุ พรอมทัง้
คัดเลือกกลุมบานเปาหมายที่จะเขาไปดําเนินงาน โดย
ใชศูนยเรียนรูชุมชนเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน
กิจกรรม
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เนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวงและ
องคความรูทองถิ่นผานการจัดกระบวนการแลกเปล่ียน
เรยีนรูของคุณคร ูศศช. ซึง่มกีารเรียนรูทัง้ภาคทฤษฎีและ
จากการปฏิบัติจริง คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรู สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้

4.1 การพัฒนาศักยภาพเครือขายการเรียนรู

องคความรูโครงการหลวง

เนนการถายทอดองคความรูโครงการหลวง
ทีส่อดคลองกบัความตองการของชมุชน ซึง่มกีารประชมุ
เพ่ือวิเคราะหความตองการองคความรูโครงการหลวง 
1 คร้ัง 149 คน และการสนับสนุนส่ือองคความรูในรูปแบบ
โปสเตอร เอกสาร หนังสือ ใหกับคุณครูเพ่ือนําไปจัด
กระบวนการเรียนรู 54 อําเภอ รวม 470 ศศช. ถายทอด
องคความรูโครงการหลวงผานกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของครู ศศช. 92 คน โดยมีผูมาลงทะเบียน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจํานวน 2,445 คน ในรูปแบบของ
กิจกรรมโครงการท่ีหลากหลายครอบคลุมดานตางๆ 
4 ดาน รวม 85 โครงการ

4.2 การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนบนพื้นที่สูง

เนนการเตรียมพรอมบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ
ทั้งคุณครูและแกนนําเกษตรกรทั้งการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู 12 ครั้ง ผูเขารวม 
500 คน และจดัทาํหลกัสตูรการเรยีนรูงานโครงการหลวง 
6 หลกัสตูร นอกจากน้ียงัมกีารสนบัสนนุการจดักจิกรรม
การเรียนรูของครู รวมทั้งหมด 83 ศศช.

4.3 การบริหารจัดการ

จดัทําแผนแมบทโครงการระยะ 4 ป (2561-2564) 
ซึ่งผานกระบวนการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณา
ขอมูลและเนื้อหาตางๆ และผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุวิจัยและพัฒนา เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทาง
การดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในรูปแบบ
หุนสวน โดยมีการประชุมท้ังหมด จํานวน 5 คร้ัง ผูเขารวม 
120 คน นอกจากน้ียงัมกีารจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการ
ดาํเนนิงาน โครงการระยะท่ี 4 จาํนวน 1 ครัง้ มผีูเขารวม 
75 คน และการผลิตส่ือองคความรูโครงการหลวงในรูปแบบ
โปสเตอรจาํนวน 7 เรือ่ง ไดแก 1) การปลกูเสาวรสหวาน 
2) การขยายพันธุ และปลูกไผ 3) การลดการใชสารเคมี 
4) ปุยหมักแบบไมพลิกกลับกอง 5) การปลูกอโวกาโด 
6) การปลูกกาแฟอราบิกา และ 7) การปลูกขาวโพด
เหล่ือมถั่วโดยไมไถพรวน
 

4. แผนงานถายทอดองคความรู
 โครงการหลวง
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ดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกรไปพรอมกัน 
กิจกรรมสําคัญประกอบดวย

5.1 การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการ

จัดการความรู

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานพัฒนาและสราง
วัฒนธรรมการเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดแก การ
พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 10 กลุม สมาชิก 194 คน 
(นับซ้ํา) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูปฏิบัติงาน
ในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 7 ครั้ง 311 คน (นับซ้ํา) 
จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาองคความรูและทักษะ
ผานกระบวนการจัดการความรู 6 ครั้ง 298 คน (นับซ้ํา) 
และจัดศึกษาดูงานดานการจัดการองคความรูที่ดี เพ่ือ
พัฒนาแนวคิด ทักษะและองคความรูใหมเพ่ือประยุกตใช
ในงานพัฒนา 2 ครั้ง 40 คน

5.2 การสังเคราะหและสรางองคความรูสำหรับ

การดำเนินงานพัฒนา

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสังเคราะหองคความรูรวมกัน
ระหวางเกษตรกรและเจาหนาท่ี 4 ครั้ง 1,727 คน 
ถอดบทเรียนองคความรูที่สําคัญจากเจาหนาที่และ
เกษตรกรผูรู 75 คน 22 เรื่อง รวมจัดกิจกรรมทั้งหมด 
11 ครั้ง 1,802 คน (นับซ้ํา)

5.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล สื่อองคความรู 

จัดพ้ืนที่สําหรับแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสนับสนุน
การทํางานพัฒนา โดยมีการรวบรวมและจัดเก็บ
องคความรูในระบบหองสมุด 1 แหง จัดหาหนังสือ/
สือ่องคความรูเพือ่สนบัสนนุการปฏิบตังิานของบุคลากร
สํานักพัฒนา 93 รายการ จัดเก็บสื่อองคความรู
ในรูปแบบของไฟลดิจิตอลเพ่ือการนําไปใชงานไดงาย 
1 ระบบ จัดมุมเรียนรู เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในสํานักพัฒนา จํานวน 1 แหง การพัฒนาสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธผลงานและการถายทอดองคความรู
ที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 4 รูปแบบ 36 เรื่อง (คลิป
องคความรู 5 เรื่อง ไวนิล 8 เรื่อง แผนพับ 22 เรื่อง 
หนังสือ 1 เรื่อง)

5. แผนงานบริหารจัดการ
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2 0 1 7

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ

เปนแหลงเรียนรู



พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลง
เผยแพรองคความรูและเปนจดุเชือ่มโยงการแสดงผลงาน
วิจัยและพัฒนาผลงานโครงการหลวงและพื้นที่สูง 
มีวัตถุประสงคการจัดต้ังตามกฎหมายของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และดานอื่นๆ ดําเนินการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวและแหลงพักผอนทางดานการเกษตรและ
วฒันธรรม รวมทัง้เปนศนูยการเรยีนรูทางการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนนิกิจการตามวัตถปุระสงคของสถาบนัวิจยัและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน)

วิสัยทัศน
เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจดาน

การเกษตร งานโครงการหลวง และความหลากหลายของ
พรรณไมที่มีความยั่งยืน

พันธกิจ
1) รวบรวมและเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับ

พระราชกรณียกิจ งานโครงการหลวง และโครงการ
ในพระราชดําริ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของในดานการเกษตร
และพรรณไม รวมถึงการพัฒนาองคความรูดาน
การเกษตรของอุทยานฯ

2) ดําเนินการดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
การประชาสัมพันธ เพื่อหารายไดและสรางการจดจํา

3) การพฒันาดแูลบาํรงุรกัษาสวนและโครงสราง
พื้นฐานตางๆ

4) การสรางความรวมมอืกบัหนวยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อทุยานหลวงราชพฤกษ
ดําเนินงานตามแผนงาน 4 ดาน ประกอบดวย

1) แผนงานวิชาการและการเรียนรู
2) แผนงานการตลาดและกิจกรรม
3) แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบํารุง

รักษาสวน
4) แผนงานบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ

มจีาํนวนนกัทองเทีย่วทีเ่ขาเยีย่มชมอทุยานหลวง
ราชพฤกษ 877,233 คน เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอยละ 8.32 มีผูเขามารับการเรียนรูดาน
การเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ 6,898 คน 
เพิม่ขึน้จากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอยละ 10.70 และ
นักทองเท่ียวมีระดับความพึงพอใจตอการบริการของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ รอยละ 85.02

กิจกรรมเดนท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เชน นิทรรศการ “ดิน น้ํา ปา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” นิทรรศการ “หลักการทรงงาน 
23 ประการ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช” นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร” 
นทิรรศการ “สบืสานพระราชปณธิาน 7 ทศวรรษ กษตัรยิ
นกัพฒันา” นทิรรศการ “ธ คอื ปราชญแหงแผนดนิ” เพือ่
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ การบรรยายเชิงวิชาการเร่ือง “ปา 3 อยาง 
ประโยชน 4 อยาง” การบรรยายและสาธิตเร่ือง 
“รักสุขภาพ ดวยสมุนไพรไทย” กิจกรรม “คายเยาวชน
รักธรรมชาติ ครั้งท่ี 2” กิจกรรม “มหัศจรรยโลกของเด็ก 
(Kid’s World) ป 5” กิจกรรม “ตลาดสินคาแปรรูปจาก
เกษตรกร (Farmer’s Market)” กิจกรรม “ดอกดารารัตน 
ทาํจากใจ ถวายพอหลวง” กจิกรรม “ปลกูดาวเรอืงถวาย
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
งานเทศกาลชมสวน งานปใหมเมืองดอกเอ้ืองงาม 
กิจกรรมชมสวนปทุมมา เปนตน
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1. พัฒนาและดูแลแหลงเรียนรู
โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเกษตร

• พัฒนาศูนยสาธิตองคความรูโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สําหรับเปนแหลงเรียนรู
แกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร ชุมชน กลุม
เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และนักทองเท่ียวที่มีความ
สนใจเรียนรูเรื่องพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา และเตรียม
พัฒนาพ้ืนที่จนเปนศูนยการเรียนรูดานการเกษตรแบบ

ครบวงจร รวมถึงการจาํลององคความรูทีม่คีวามโดดเดน 
กิจกรรมทางการเกษตร ผลิตภัณฑแปรรูปที่สรางรายได 
และอาชพีของประชาชนทีอ่าศยัอยูบรเิวณโดยรอบของ
แตละศูนยที่ไดนอมนําเอาหลักแนวคิดของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปรับใช
จนประสบความสําเร็จ

• พัฒนาแหลงเรียนรูสวนสมุนไพร โดย
ปรับปรุงภูมิทัศนและเ พ่ิมความหลากหลายของ
พืชสมุนไพร พัฒนาปรับปรุงบอรดนิทรรศการ ปาย
องคความรูพืชสมุนไพร และจัดแสดงนิทรรศการ
สมุนไพรแหงที่เกี่ยวของกับการรักษาโรค 30 อาการ 
ในชีวิตประจําวัน พัฒนากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สมุนไพร เชน การทําสมุนไพร สาธิตการทํายาดมเขยา
ขวด ยาประคบ และกจิกรรม Walk Rally ตามหาสมนุไพร

• บริการศูนยขอมูล รวบรวมและใหบริการ
หนังสือที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ หนังสือเก่ียวกับการจัดสวนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ กวา 1,500 เลม โดยมี
ผูใชบริการตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รวม 2,810 คน

2. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ

• จดันทิรรศการดนิ น้าํ ปา ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง รวมกับสาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน) หรอื (GISTDA) ระหวาง
วันที่ 1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ 2560 รวบรวม

แผนงานวิชาการและการเรียนรู
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วิถีเกษตรของพอ “จากนภา ภูผา สูมหานที” โดยจําลอง
ปาตนน้ํา ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง ฝายชะลอนํ้า 
การบําบดัน้าํเสียดวยระบบพืชบาํบดั แปลงรวบรวมพันธุ
หญาแฝก แปลงสาธิตสภาพดินที่มีปญหาและวิธีการ
แกไข กังหันน้ําชัยพัฒนา รวมทั้งโครงการเครือขายอาง
เก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดง 
3 ดํามหัศจรรยตามแนวพระราชดําริ การเลี้ยงปลา
ในกระชัง การปลูกพืช ผัก และไมผล ธนาคารอาหาร
ชุมชน (Food Bank) สาธิตการทําหัตถกรรมจากเฮมพ 
จาํหนายผลติภณัฑและผลผลติทางการเกษตร มผีูเขาชม
นิทรรศการจํานวนทั้งสิ้น 21,299 คน

• จัดนิทรรศการหลักการทรงงาน พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร จัดทํานิทรรศการหลักการทรงงาน 23 ประการ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร ซึง่เปนหลกัการทีส่ามารถนาํไปใชในชีวติ
ประจําวัน

• จัดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทย ตราบ
นิจนิรันดร ประกอบดวย โซนที่ 1 นิทรรศการภาพแหง
ความทรงจาํเมือ่ครัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนจังหวัดเชียงใหม และการทรงงานเพื่อพสกนิกร
ในจังหวัดเชียงใหมในระหวาง พ.ศ. 2501-2544 โซนท่ี 2 
แสดงภาพเงา ศิลปะลายเสนซิลลูเอท ภาพเลาเรื่องราว
การทรงงาน ผานภาพเงาบนจอผา เชน โครงการ
พระราชดําริฝนหลวง โครงการพระราชดําริเกี่ยวกับน้ํา 
อางเก็บน้ํา และเข่ือน กังหันลมผลิตไฟฟา โครงการ
พระราชดาํรเิกีย่วกบัปา การเลีย้งปลานลิ การศกึษาและ
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พฒันาพันธุขาว โซนท่ี 3 ชมวีดทิศันการทําดีเพือ่พอ การ
จดัพธิถีวายความอาลัย ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ 
และเพลงเทิดพระเกียรติจากศิลปนทั่วประเทศ โซนที่ 4 
ภาพถายเหตุการณสาํคัญทีแ่สดงถึงความจงรักภกัดีของ
ประชาชนทุกหมูเหลาและหนวยงานตางๆ นําเสนอ
ภาพถายเหตุการณสาํคัญทีแ่สดงถึงความจงรักภกัดีของ
ประชาชนทุกหมูเหลาและหนวยงานตางๆ จัดถวายขึ้น
อยางสมพระเกียรติในจังหวัดภาคเหนือ เชน การจัดพิธี
ถวายความอาลัย การแปรอักษร และการทําดีเพื่อพอ 
มีผูเขาชมนิทรรศการจํานวนทั้งสิ้น 15,056 คน

• จัดนิทรรศการบัวบาทยาตรา สํานักนายก
รัฐมนตรี จังหวัดเชียงใหม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) รวมจัดนิทรรศการสัญจร
เฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ระหวางวันที่ 2-6 
พฤศจกิายน 2559 เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเสดจ็เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 
2559 และเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 เพือ่แสดงความจงรักภกัดีและ

เผยแพรพระเกยีรตคิณุ พระบรมราโชวาท พระราชดาํรสั 
แนวพระราชดําริ ตลอดจนหลักการทรงงานของทั้ง
สองพระองค

• จดันทิรรศการ “ธ คอื ปราชญแหงแผนดนิ” 
โดยไดรบัการสนบัสนนุจากบรษิทัเบอรลี ่ยคุเกอร จาํกัด 
(มหาชน) เพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์
พระบรมราชินนีาถ เพือ่นอมรําลึกถงึพระมหากรุณาธิคณุ
อนัหาท่ีสดุมิไดทีท่รงเปนหวงพสกนิกรชาวไทยและมุงให
ความสําคัญตอการศึกษาสูพระราชปณิธานในการ
พัฒนาประชาชนของประเทศ มีผูเขาเย่ียมชม ตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ-30 กันยายน 2560 รวม 15,572 คน

3. รวบรวมพรรณไมและจัดทำฐานขอมูล

รวบรวมพรรณไม จํานวน 13 กลุม รวมทั้งส้ิน 
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 
พรรณไมตางประเทศ 9 รายการ ไมใบประดับ 494 รายการ

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูและใหบริการ
วิชาการ

เผยแพรความรูด านการเกษตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพตามองคความรูที่อุทยานหลวง
ราชพฤกษม ีเชน เกษตรทฤษฎใีหมตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดตกแตงภูมิทัศน และความ
หลากหลายทางชวีภาพ ประกอบดวยความรูเรือ่งระบบ
นิเวศปาชายเลน ความรูเรื่องพรรณไมชนิดตางๆ เชน 
กลวยไม ไมดอกไมประดับ ไมผล สมุนไพร พืชทะเล
ทราย ความรูทางชีววิทยาของแมลง ในระหวางวันที่ 
1 ตลุาคม 2559-30 กนัยายน 2560 มจีาํนวนคณะบคุคล
เขาศึกษาเรียนรูในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 
845 คณะ รวมมีผูเขารวมกิจกรรมศึกษาเรียนรู จํานวน 
79,330 คน

5. พัฒนากระบวนการถายทอดความรู 
พระราชกรณียกิจ พรรณไม และ
ความหลากหลายชีวภาพ

• จดัโครงการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “สมนุไพร
และการดูแลสุขภาพเบื้องตนตามแบบแพทยแผนไทย” 

การบรรยายและสาธิต เรื่อง ภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก การเลือกใชสมุนไพรใหถูก
กบัโรค การปฏิบตัติวัใหทนัโรคในยคุปจจบุนัในแบบฉบับ 
“สุขภาพดีวิถีไทย” โดยแบงกลุมฝกปฏิบัติการนวดตาม
แบบภูมิปญญาหมอเมือง การยืดดัด การยํ่าขาง การ
ตอกเสน การตรวจธาตุเจาเรือน และการตรวจสุขภาพ
ดวยเคร่ืองวิเคราะหสขุภาพสนามแมเหล็กควอนตัม โดย 
วทิยากรกลุมจากโรงเรยีนพฒันาปญญาไท (ในเครอืของ
สมาพันธการแพทยแผนไทยลานนา)

• จัดฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเปน
วทิยากรนาํและสรางสรรคกจิกรรมอยางมอือาชพี” เพือ่
สรางความนาสนใจและเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู
ในอุทยานหลวงราชพฤกษ

• จดัฝกอบรมเพ่ิมทกัษะภาษาอังกฤษและภาษา
จีนเบื้องตนเพื่อการสื่อสารและใหบริการแกเจาหนาที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ

6. การสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

สรางเครือขายทางวิชาการ ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 และไดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนอรท-
เชียงใหม กับ อุทยานหลวงราชพฤกษ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในการประสานความ
รวมมือผลิตบัณฑิตใหไดเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงาน
และทักษะดานวิชาชีพ
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1. การประชาสมัพนัธอทุยานหลวงราชพฤกษ

ปงบประมาณ 2560 อุทยานหลวงราชพฤกษ 
ออกบูธประชาสัมพันธกิจกรรมและการใหบริการตางๆ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 30 ครั้ง เชน งาน 
“Flora for King” ตามรอยเทาพอแหงแผนดิน กิจกรรม
เดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพสตัว “สตัวแพทย มช. มนิมิาราธอน” 
ครั้งที่ 1 งานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวน
ราชการ และผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะ
ประชาชน งาน Lanna Mice Mart 2016 (Table Top 
Sale) งานออกรานโครงการหลวงรวมกับสํานักพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ
มูลนิธิโครงการหลวง งานสงเสริมการขาย Trade Meet 
งานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสูความสําเร็จ (Bank 
Agenda) ประจําปบัญชี 2560 งาน Business Matching 
Day – Table Top Pre TTM+ 2017 งาน “มหกรรม
พาลูกเที่ยวดะ ตอนพาลูกตะลุยเที่ยวเก็บเกี่ยว
ประสบการณ” งานโครงการหลวง 48 ป เปนตน สามารถ
ประชาสัมพันธอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปนที่รูจักแก
ผูที่สนใจ จํานวน 36,502 คน และหนวยงานท่ีรวม
กิจกรรม จํานวน 397 หนวยงาน

การประชาสัมพันธกับสื่อภายนอก ไดแก สื่อ
โทรทัศน มากกวา 20 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพมากกวา 100 ครั้ง 
สถานีวิทยุมากกวา 15 สถาน ีเว็บไซตมากกวา 170 ครั้ง 

แผนงานการตลาดและกิจกรรม

สื่ออิเล็กทรอนิกส 2 ครั้ง ปายบิลบอรด 4 ปาย Press 
Tour 3 ครั้ง สวนประชาสัมพันธ 2 สวน ออกบูธ 30 ครั้ง 
หนวยงานรวมประชาสัมพันธมากกวา 10 แหง และสื่อ
เขามาทําขาวในสวนมากกวา 20 ครั้ง รวมมีสื่อมวลชน
และคณะมาเขาถายทํารายการทีอ่ทุยานหลวงราชพฤกษ 
กวา 1,100 คน

2. การจัดกิจกรรมนอมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

• กิจกรรมแปรอักษรเปนเลข 9 ถวายความ
อาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูบริหารและเจาหนาที่ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) รวม
รอยดวงใจเปนหนึง่จดักจิกรรมแปรอกัษรเปนเลข ๙ เพือ่
เปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ที่มีตอปวงชนชาวไทย ณ หอคําหลวง อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 

• พิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
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(องคการมหาชน) จงัหวดัเชยีงใหม สถาบนัการศกึษาและ
ประชาชนชาวเชียงใหม จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีตอปวงชนชาวไทย ณ หอคําหลวง อุทยานหลวง
ราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2559 มีเขารวมกิจกรรมรวม 57,292 คน

• กิจกรรมเขียนคําปณิธานความดีและรวมรําลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) จัดกิจกรรม
ใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรวมเขียน
คําปณิธานความดีและรวมรําลึกพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองใน
โอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพ ครบรอบปที่ 89 
ณ หอคาํหลวง อทุยานหลวงราชพฤกษ จงัหวดัเชยีงใหม 
ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ 2560

• พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปญญาสมวาร 50 วัน 
และพิธีทําบุญบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน 
แหงการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เม่ือวันท่ี 1 
ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 20 มกราคม 2560 โดยผูบรหิาร
และเจาหนาท่ีไดรวมกันปลูกตนราชพฤกษ จาํนวน 9 ตน 
บริเวณบึงราชพฤกษ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และรวมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได

• พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 199 รูป เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) จัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 199 รูป 
และในชวงคํ่า ไดรวมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
และประชาชนจังหวัดเชียงใหม จัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล 
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และพธินีอมราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 7,000 คน

• กิจกรรมประดิษฐดอกไมจันทน “ดอก
ดารารัตน ทําจากใจ ถวายพอหลวง” เพ่ือใชใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในจงัหวัดเชียงใหมและกระจายไปสูอาํเภอท่ีอยูหางไกล
จากตัวเมือง ทุกวันศุกร-อาทิตย โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 19 
พฤษภาคม-30 กันยายน 2560 และไดทําการสงมอบ
ดอกไมจันทน ใหกับจังหวัดเชียงใหม จํานวน 72,000 ดอก

• พิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญ
พระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุกเย็นวันศุกร ระหวาง
วันที่ 9 มถิุนายน-30 กันยายน 2560

• กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม
สีเหลือง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) รวมกับจิตอาสา ชมรมคนฮักอุทยานหลวง
ราชพฤกษ สถาบันการศึกษาตางๆ ในภาคเหนือ และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมปลูกดอก
ดาวเรืองและดอกไมสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และนอมรําลกึในพระมหากรุณาธคิณุอยางหาท่ีสดุไมได
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร

3. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

• กิจกรรม “ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ” 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพย
วรางกูร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) รวมกบัจงัหวดัเชยีงใหม จดักจิกรรม “ปลกูตนไม
เฉลิมพระเกียรติ” เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
65 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร วนัที ่28 กรกฎาคม 2560 กจิกรรม
ในครั้งนี้ไดเริ่มปนจักรยานจากศูนยประชุมและแสดง
สนิคานานาชาติเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 
มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ และรวมปลูกตนรวงผึ้ง 
จํานวน 10 ตน และดอกดาวเรือง จํานวน 5,000 ตน 
ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ
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• กจิกรรม “ปลูกขาว” เทดิพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) จัดกิจกรรม “ปลูกขาว” เพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยใหทุกภาคสวน 
รวมทั้งนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมและรวมเรียนรูวิธีการ
ปลูกขาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันที่ 
10 สิงหาคม 2560 และในโอกาสเดียวกันผูเขารวม
กิจกรรมยังไดรับเมล็ดพันธุขาวพระราชทานจากกรม
การขาว จํานวน 2 พันธุ ไดแก พันธุขาวปทุมธานี 1 และ
พันธุ กข 41 จํานวนรวม 1,500 ซอง และชมนิทรรศการ
ขาวจากศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม นิทรรศการผูนํา
เกษตรกรจากชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเรียนรูความสําเร็จ
ของเกษตรกรตวัอยางภายใตการดาํเนินงานของสถาบนั
วิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ท่ีนําไปสงเสริม
และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร และจัดพิธี
จดุเทยีนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์
พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หองสักทอง อาคาร
นิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวดัเชียงใหม 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

4. กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวตาม
ฤดูกาล

• งานเทศกาลชมสวน ระหวางวนัที ่1 ธนัวาคม 
2559-28 กุมภาพันธ 2560 ประกอบดวยกิจกรรม การ
จัดแสดงชมความสวยงามของไมดอกเมืองหนาว
นานาพรรณนับลานดอก จากมูลนิธิโครงการหลวงและ
พื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
นทิรรศการเทิดพระเกียรต ิ7 ทศวรรษ กษตัรยินกัพฒันา 
ณ หอคําหลวง นิทรรศการ ดิน น้ํา ปา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจ ตราบ
นิจนิรันดร นิทรรศการพระอัจฉริยภาพดานการบริหาร
จัดการนํ้า โครงการเครือขายอางเก็บน้ํา (อางพวง) 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ินทิรรศการถาวรเพือ่สังคม
และสิ่งแวดลอม จากองคกรชั้นนําของประเทศ โดย
จัดแสดงโครงการในพระราชดําริ ในดานตางๆ มาปรับใช
เพื่อประโยชนตอสังคม กิจกรรมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
อิ่มบุญ สุขใจ กับเสนทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความ
เปนสิริมงคล ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ มีผูเขาชม
งาน จาํนวน 309,511 คน และมรีายไดจากการขายบัตร
ในชวงเทศกาลชมสวนฤดูหนาว ป 2558 จํานวน 
21,175,364.65 บาท

• งานปใหมเมืองดอกเอื้องงาม (ฤดูรอน) 
ระหวางวันที่ 12-16 เมษายน 2560 ภายใตแนวคิด 
“นั่งสามลอ ผอดอกเอ้ือง จวนแอวป ใหมเมืองตี้
อุทยานหลวงราชพฤกษ” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ 
เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเท่ียวชมความสวยงามของสวน
กลวยไมที่เต็มไปดวยกลวยไมสกุลเอ้ือง เชน เอื้องคํา 
เอือ้งผ้ึง เอือ้งเกากิว่ เอือ้งสายเชยีงใหม เอือ้งเมีย่ง เอือ้ง
มอนไข เอื้องแปรงฟน เอื้องเข็มแดง เอื้องเข็มขาว เอื้อง
เข็มแสด เอื้องเข็มมวง เอื้องปอยหลวง เอื้องปอยชมพู 
เอื้องปอยขุนตาล และกลวยไมไทยชนิดตางๆ และรวม
เปนสวนหนึ่งในการฟนฟูประเพณีสงกรานตลานนา 
มีการจัดกิจกรรมสรงน้ําพระพุทธรูปเพื่อเปนสิริมงคล 
จัดกิจกรรมสืบสานฮีตฮอย ยอนรอยป ใหมเมือง 
นั่งสามลอถีบแอวชมสวน แวะผอดอกเอ้ือง ถายภาพ
มวนใจปใหมเมืองกับมุมถายภาพแบบลานนา สาธิตทํา
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อาหารและขนมพ้ืนเมือง การตัดตุง ชมการแสดงศิลป
วัฒนธรรม รวมทั้งจับจายซื้ออาหารและสินคาพื้นเมือง
ในกาดหมั้วครัวฮอม พรอมรวมลุนรับต๋ัวเครื่องบินไทย
สมายล โดยมีผูเขารวมงาน จํานวน 8,409 คน มีรายได
จากการจัดกิจกรรม รวม 886,004.41 บาท

• กิจกรรมชมสวนปทุมมา (ฤดูฝน) ระหวาง
วนัท่ี 15 กรกฎาคม-15 สงิหาคม 2560 โดยปลกูปทุมมา
กวา 18 สายพันธุ รวมกวา 100,000 ตน เชน พันธุ
เชียงใหมพิงค ชมพูมะลิ บานไรสวีท มอญบัง สโนไวท 
แดงกุหลาบ แดงลิปสติก ไขมุกสยาม ทับทิมสยาม ปทุมรัตน 
กิโมโน ขาวมะลิ แมโจไวท แดงระฆัง แดงดอยตุง ลัดดาวัลย 
มรกต เชอร่ีพิงค เชอร่ีปริ้นเซส ช็อกโกแลต และบัวลาย 
ใหนักทองเที่ยวไดชื่นชมความงาม และเรียนรูเก่ียวกับ
สายพันธุปทมุมา เกีย่วกบัความเปนมา วธิกีารเพาะปลกู
และดูแล นอกจากนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ ไดจัด
กิจกรรม “Rainy Season” มอบสิทธิพิเศษใหกับนักทองเท่ียว
ในการซื้อบัตรเขาชมสวนและซื้อสินคาของที่ระลึก เพื่อ
กระตุนใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวชมความงามดอกปทุมมา
และพรรณไมอื่นๆ ภายในสวน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 85,048 คน มีรายไดจากการจัดกิจกรรม รวม 
2,544,808.16 บาท

5. กิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลสำคัญ

• งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีนองๆ เขารวมเรียนรู 
เดินตาม งานของพอ เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2560 
ประกอบดวยกิจกรรมท่ีนอมนําแนวพระราชดําริและ
คําสอนของพอมาใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต 
เชน กิจกรรมทํานาโยนและนาหวาน ชมสาธิตการสีขาว
พรอมรับขาวรัชมงคล จาก บริษัท โตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จํากัด เรียนรูเกี่ยวกับ ดิน น้ํา ปา ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ “โครงการเครือขาย
อางเก็บน้ํา (อางพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
เรียนรูการออมเงินในสวนธนาคารแหงประเทศไทย 
พรอมรวมปลกูผกัสลดั การทําเมนู “ไขพระอาทิตย” เมนู
อรอยสูตรพระราชทาน และอาหารหลากหลายเมนูโดย
ใชวัตถุดิบในสวนเกษตรทฤษฎีใหม รวมท้ังกิจกรรม
บนัทกึภาพและตกแตงการดแหงความทรงจาํ โดย บรษิทั 
แคนนอน จํากัด ในชวงค่ํามีการแสดงโชวนกบินจาก
ชมรมนกบินจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ณ ลานราชพฤกษ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ
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• กิจกรรมตรุษจีน 2560 มีนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติเขารวมชมความสวยงามของ
สวนจนี และรวมกจิกรรมลุนตัว๋เครือ่งบนิจากสายการบนิ
ไทยสมายล พรอมไหวพระโพธิสัตวกวนอิม ขอพร 
คุมครองปกปกรักษา รับโชคในวันปใหมจีน

• กิจกรรมวันวาเลนไทน 2560 มีกิจกรรม
ถายภาพในคอนเซป็ต “ฮกั...กอดรกัในสวนสวย” เพือ่ให
นักทองเที่ยวรวมสนุกและโพสตภาพถายมาที่แฟนเพจ 
“อทุยานหลวงราชพฤกษ” ชงิรางวัลตัว๋เคร่ืองบนิจากไทย
สมายล 10 รางวัล

6. กิจกรรมเพื่อสงเสริมจิตสำนึกรัก
สิ่งแวดลอมและกิจกรรมเพื่อสังคม

• การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิต
ตามหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยไดรับความรวมมือและการ

สนบัสนุนจากหนวยงานภาคี ประกอบดวย ธนาคารแหง
ประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิต จํากัด (มหาชน) และการทาเรือแหงประเทศไทย

• โครงการนํานักเรียนเขาเรียนรูในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ครั้งท่ี 4 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดนํานักเรียนมาเรียนรูในอุทยานหลวง
ราชพฤกษโดยไมเสียคาบัตรผานประตู ตั้งแตวันที่ 1 
มถินุายน-30 กนัยายน 2560 มโีรงเรยีนเขารวมโครงการ 
378 โรงเรียน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 36,299 คน

• โครงการออกกําลังกายในสวน จัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย และกิจกรรม
ปนจักรยานในสวนสวย โดยไมเสียคาใชจายในการซื้อ
บัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษในชวงเย็นทุกวัน 
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2560 โดย
นักทองเท่ียวและผูสนใจ สามารถเขารวมกิจกรรม ดวยการ
ลงทะเบยีน บรเิวณจุดจาํหนายบตัรเขาชมอทุยานหลวง
ราชพฤกษ มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 4,664 คน

• โครงการชาวเชียงใหมและลําพูนเขาชม
สวนฟร ีเปนกจิกรรมทีจ่ดัขึน้สาํหรบัชาวจงัหวดัเชยีงใหม
และลําพูน ใหเขาชมสวนสวยทุกวันอาทิตย โดยไมเสีย
คาใชจาย ในการซ้ือบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ 
โดยนักทองเที่ยวและผูสนใจ ตองแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชน พรอมลงทะเบียน บริเวณจุดจําหนายบัตรเขาชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน-30 
กันยายน 2560 มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 5,800 คน

• งานมหัศจรรยโลกของเด็ก อุทยานหลวง
ราชพฤกษ ใหความสําคัญกับการจัดพ้ืนที่ทางความคิด
สาํหรบัเดก็และเยาวชน เพ่ือใหเดก็และเยาวชนไดพฒันา
ตนเองอยางตอเน่ืองผานการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ตางๆ ในรูปแบบการเรียนรูอยางมีความสุข ภายใต
แนวคิด “เปดโลกนอกตํารา...Let’s go learn fi n fun!” 
เนนการทํากิจกรรมภายในสวน ประกอบดวยกิจกรรม 
Walk Rally กิจกรรมฐานตามสวนหนวยงานภาคี หรือ
สวน MOU ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมท้ัง
การออกรานจากหนวยงานดานการศึกษา ดนตรี กีฬา 
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ศิลปหัตถกรรม การจําหนายสินคาบริการ สินคาสําหรับ
เด็ก อาหารพรอมเครื่องดื่ม และกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม-3 กันยายน 
2560 โดยมีหนวยงานเขารวมจัดงานจํานวน 11 หนวยงาน 
ประกอบดวย ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ตํารวจ
ภูธรภาค 5 สวนสัตวเชียงใหม เชียงใหม ซู อควาเรียม 
เชียงใหมไนทซาฟารี ชมรมรักษนกบินอิสระลําพูน กลุม
งานสนับสนุนศูนยพฒันาโครงการหลวงใหเปนศนูยการ
เรียนรู สํานักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องคการมหาชน) บริษัทฮิดเดน วิลเลจ จํากัด เมเจอร
ซีนเีพล็กซ เชียงใหม และเซ็นทรัลคิดสคลับ มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 43,035 คน

7. การจัดหารายได
อุทยานหลวงราชพฤกษ มีรายไดสําคัญจาก 3 แหลง 

ไดแก 1) รายไดจากการดาํเนนิการ 41,464,962.42 บาท 
2) รายไดจากการขายสินคาและบริการ 8,823,561.43 
บาท และ 3) รายไดจากการสนับสนนุจากเอกชน จาํนวน 
10,530,000 บาท
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อุทยานหลวงราชพฤกษ ดําเนินงานพัฒนาสวน
โดยยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการผลัดเปลี่ยน
พรรณไมตามฤดูกาลใหมีความสวยงาม ดูแลสวนและ
พืน้ทีใ่หสะอาดเรยีบรอย เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและความรมรืน่
เพื่อใหสวนมีความยั่งยืน ลดคาใชจายดวยการขยาย
พันธุพืชและปจจัยการผลิต และพัฒนาพ้ืนที่ใหมีความ
นาสนใจ เปนจุดดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว และ
รวบรวมพรรณไมเพือ่เพิม่ความหลากหลาย ใหเปนแหลง
เรียนรูดานความหลากหลายของพรรณพืช สรุปผล
การดําเนินงาน ดังนี้

1. งานปรับปรุงภูมิทัศนและจัดแสดง
พรรณไม

โดยใชพรรณไมที่แตกตางกันในแตละฤดูเปนจุด
ดงึดดูในการจดัแสดง ชวงเทศกาลชมสวนฤดหูนาว ตัง้แต 
1 ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ 2560 รวมระยะเวลา 
90 วัน ในการจัดงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ (Royal 
Park Rajapruek)” เนนจัดแสดงไมดอกเมืองหนาว
นานาพรรณจากโครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง เชน ดอกทิวลิป ลิลลี่ เจอราเนียม 
ลิ้นมังกร พิทูเนีย บีโกเนีย ไซคลาแมน เบญจมาศ 
เจอบีรา ซัลเวียฟาลิเนเซีย กุหลาบ และกลวยไมนานาพันธุ 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ใชพรรณไมท้ังส้ิน 377,269 ตน 

เทศกาลชมสวนฤดรูอน (ปใหมเมอืง ดอกเอือ้งงาม) เนน
กลวยไมพรรณพืน้เมืองและกลวยไมสายพนัธุอืน่ๆ 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 ยงัตองมีการดูแล
บํารุงรักษาสวน ตัดแตง ตัดหญา ดูแลความสะอาด
เรียบรอย และผลัดเปล่ียนพรรณไมใหมีความสมบูรณ 
สวยงามตลอดทั้งป อาทิ บริเวณสวนองคกรเฉลิม
พระเกียรติฯ สวนนานาชาติ

2. งานพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งดึงดูดใหม

• ปรับเปลี่ยนพรรณไมและการจัดภูมิทัศน
บรเิวณเรอืนไมดอก ในพืน้ทีป่ระมาณ 288 ตารางเมตร 
เพ่ือจัดแสดงไมเมืองหนาวใหนักทองเท่ียวไดชมตลอด
ทั้งป ไมที่จัดแสดงในเรือนไมดอกสวนใหญเปนไม
เมืองหนาวที่สามารถเจริญเติบโตและออกดอกไดอยาง
สวยงามตลอดเวลา ทาํใหลดคาใชจายในการผลัดเปล่ียน
ไมดอก อีกทั้งยังเปนจุดดึงดูดใหมสําหรับนักทองเที่ยว
ใหเขาไปชม

แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และบำ รุงรักษาสวน
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• ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนกลวยไม ใหมี
ขนาดใหญขึ้น เพื่อเปนแหลงรวบรวมกลวยไมอิงอาศัย 
เพิ่มจุดถายรูป และใหนักทองเที่ยวไดเดินชมความงาม
ของพรรณไมไดอยางเพลิดเพลิน

• ปรบัปรงุภมูทิศันสวนนานาชาติ ไดแก สวน
เนเธอรแลนด สวนอนิโดนเีซยี สวนเกาหล ีสวนเบลเยยีม 
สวนตุรกี สวนกัมพูชา สวนอินเดีย สวนเคนยา และสวนจีน 
ใหมีความสวยงามเปนจุดดึงดูดใหม ใหนักทองเท่ียว
ไดเยี่ยมชมและถายภาพเก็บไวเปนที่ระลึก

3. งานขยายพันธุพืชและปจจัยการผลิต

• การเพาะขยายพรรณไม เพื่อตกแตง
ภมูทิศัน ผลติพรรณไมดอกไมประดบั (ไมลมลกุ) เพือ่
ใชปรับเปลี่ยนและตกแตงภูมิทัศนภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ โดยแบงเปน ไมดอก ไมประดับที่ไดจากการ
เพาะเมล็ด จํานวน 485,171 ตน ไมปกชํา จํานวน 
100,564 ตน เพาะหวั 100,000 ตน และอนบุาล 86,067 
ตน คิดเปนมูลคารวม 9,261,624 บาท

• ผลติปุยอนิทรยี จาํนวน 80 ตนั คดิเปนมลูคา 
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
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง จาํนวน 161,400 ตน 

รวมเปนเงิน 2,085,000 บาท รวมสั่งซื้อพรรณไมจาก
ทั้งสองแหลง เปนเงิน 7,324,450 บาท

5. การพฒันาและปรับปรงุโครงสรางพืน้ฐาน

อุทยานหลวงราชพฤกษไดพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานสําหรับใหบริการทั้งในสวนของ
นักทองเท่ียวและการเชาพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และการใหบริการที่ดีแกนักทองเที่ยวมาเปนอันดับแรก 
โดยงานที่ดําเนินการแลวเสร็จประกอบดวย

• งานซอมแซมหอคําหลวง เพื่อใหมีความ
ปลอดภัย มีความพรอมใชงานและคงความเปนหอคําหลวง
อยูในความทรงจําของนักทองเที่ยว อีกทั้งยังสามารถ
รองรับกิจกรรมตางๆ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ

• งานรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและพัฒนาพื้นที่ 
ระยะ 2 เพ่ือใหอาคารและพ้ืนท่ีมคีวามปลอดภัย มคีวาม
พรอมสําหรับรองรับการใหบริการนักทองเที่ยวที่เขามา
เยี่ยมชม และเพ่ิมพื้นที่ในการใชประโยชน

• งานปรับปรุงพัฒนาระบบกระจายเสียง
ตามสายบริเวณภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่การกระจายเสียงใหครอบคลุม
พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ

• งานปรับปรงุอาคารฝกอบรม เพือ่ใหมคีวาม
พรอมสําหรับรองรับการจัดกิจกรรมตางๆ ภายใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ

• งานปรับปรุงอาคารนิทรรศการภายใน
สวนยาง อทุยานหลวงราชพฤกษ เพือ่ปรับปรุงอาคาร
นิทรรศการภายในสวนยางใหเปนแหลงเรียนรูและ
เผยแพรงานโครงการหลวง และโครงการในพระราชดาํร ิ
พรอมท้ังรองรับสําหรับการเปนสถานที่ฝกอบรมดาน
องคความรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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• งานปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือปรับปรุง
ระบบบาํบดัน้าํเสยี ลดกลิน่รบกวน พรอมสาํหรับรองรบั
นักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการตางๆ ภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ

• งานปรับปรุงอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 
เพื่อรองรับการใหบริการดานการจัดประชุม จัดสัมมนา 
งานเลี้ยง และกิจกรรมตางๆ ไดหลากหลายรูปแบบ
มากข้ึน อีกทั้งยังเพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดจากการ
ใหบริการเชาพื้นที่อีกดวย

• งานปรับปรุงหองประชุมชั้น 2 อาคาร
นทิรรศการ 1 เพ่ือใหสามารถรองรับผูเขารวมประชุมได
มากขึ้น และมีมาตรฐานสําหรับการจัดประชุมตางๆ

• งานเพิ่มความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกงานจราจร ไดจัดทําพื้นกันลื่นสําหรับชองทาง
จักรยาน ตามจุดเส่ียงตางๆ รวมถึงการตีเสนจราจร 
จุดจอดรถ จุดหามรถ ติดต้ังเสาจราจร กรวยจราจรเพื่อ
ใหมีเสนทาง และจุดจอดรถที่เหมาะสม เพื่อลดปญหา
การเกิดอุบัติเหตุ และอํานวยความสะดวกแกผูมาใช
บริการ

6. สวนองคกรชั้นนำ

อทุยานหลวงราชพฤกษ จดัพืน้ทีส่าํหรบัใหองคกร
หรอืหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนไดรวมเปนสวนหนึง่
ในการจดันทิรรศการแบบถาวรเพือ่เทดิพระเกยีรติฯ และ
เผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
ในพ้ืนท่ีสวนองคกรเทิดพระเกียรติฯ ภายในอุทยานหลวง
ราชพฤกษ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนพื้นที่ใหเปนพื้นที่
ที่รวบรวมองคความรู และเปนพื้นที่ประชาสัมพันธ
องคกรท่ีรวมสนับสนุนการดําเนินงานอุทยานหลวง
ราชพฤกษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานหรือ
องคกรไดประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจเพ่ือสังคม
และสิง่แวดลอม ซึง่จะเปนการสงเสริมภาพลกัษณองคกร
ตอสาธารณะและเพือ่ใหนกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ไดศึกษาเรียนรูองคความรูดานตางๆ ที่องคกรได
นํามาเผยแพรและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน

เพื่อขยายผลในวงกวาง อีกทั้งเปนการสนับสนุนการ
พฒันาและปรบัปรงุพ้ืนทีภ่ายในอทุยานหลวงราชพฤกษ
ใหเปนศูนยเรียนรู โดยไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ชั้นนําระดับประเทศรวมจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวร
ที่เกี่ยวของกับการเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษพลังงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
อนุรักษรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการตามพระราชดําริ
หรือโครงการสวนพระองค และนิทรรศการที่จัดแสดง
มีรูปแบบท่ีนาสนใจและผูเขาชมสามารถศึกษาและ
เรียนรูไดดวยตนเองท่ีเปดใหบริการแกนักทองเท่ียว
ที่สนใจเขาชมไดตลอดทั้งป

ปจจุบนัไดมอีงคกรทัง้ภาครฐัและเอกชนรวมเปน
หนวยงานภาคใีนขอตกลงวาดวยการจดันทิรรศการถาวร
เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม จํานวน 7 หนวยงาน ไดแก 
การทาเรือแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) และมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี แตละ
องคกรไดเผยแพรความรูภายในสวนองคกร ดังนี้

สวนการทาเรือแหงประเทศไทย

จัดแสดงการจําลองระบบนิเวศปาชายเลน 
ปาชายเลนเปนระบบนิเวศท่ีประกอบไปดวยพันธุพืช 
พันธุสัตวหลายชนิดดํารงชีวิตรวมกันในสภาพแวดลอม
ที่เปนดินเลน น้ํากรอย และมีน้ําทะเลทวมถึงอยาง
สม่ําเสมอ พบตามพื้นที่ชายฝงทะเล บริเวณปากแมน้ํา 
อาว ทะเลสาบ ลําคลอง และเกาะที่มีน้ําทะเลทวมถึง 
ปาชายเลน ชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง ชวยรักษา
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ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและใกลเคียง เปน
พื้นที่สําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ (ตะแกรงธรรมชาติ) 
มปีระโยชนเปนแหลงอาหารท่ีสาํคญัของสัตวน้าํ ปกปอง
แนวปะการัง และยังชวยปกปองและทรัพยสินของ
ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝงจากภัยธรรมชาติดวย

สวนธนาคารแหงประเทศไทย

จัดนิทรรศการความรูทางการเงินโดยแบงพื้นที่
จดัแสดงเปน 6 โซน ไดแก สวนนทิรรศการความรูทางการ
เงินกับธนาคารแหงประเทศไทย นิทรรศการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การนอมนําแนวพระราชดํารัส
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลที ่9 เรือ่งการออม 
นิทรรศการการออม เรียนรูวิธีการบริหารเงินสวนบุคคล 
วิธีการออม เคล็ดลับการออม เสนทางการออม เรียนรู
การจดบันทึกรายรับ-รายจายสวนบุคคล นิทรรศการ
ธนาคารแหงประเทศไทย รูจักบทบาทและหนาที่ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย การคุมครองผูบริการทางการเงิน 
และจุดรวมพลสําหรับใชเปนพื้นที่กิจกรรมกลางแจง

สวนธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรงุไทยไดนอมนาํแนวพระราชดาํรมิาใช
ในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยจัดแบงแนวทางการดําเนินงานเปน 
3 หมวด ไดแก ดานการศึกษา มุงสราง “ทนุปญญา” ผาน
การดาํเนนิงานตามโครงการตางๆ เชน โครงการกรงุไทย
สานฝน โรงเรียนดีใกลบาน โครงการกรุงไทย ยุววาณิช 
โครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว ดานสังคม สนับสนุนทุน
ที่ชวยพัฒนาสังคมและจัดชมรมกรุงไทยอาสา โครงการ

กรุงไทยหัวใจสีเขียวสงเสริมพนักงานและครอบครัว
รวมกิจกรรมปลูกปา ฟนฟูปาชายเลน ดานสิ่งแวดลอม 
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ธนาคารไดคํานึงถึง
สังคมและส่ิงแวดลอมมาอยางตอเน่ือง โดยวางแผน 
สรางกระบวนการเพ่ือมีสวนรวมสรางจิตสํานึกใหกับ
พนักงานทุกระดับ มีการปรับปรุงอาคารสํานักงานให
สอดคลองกบัแนวทางการประหยดัพลงังาน สงเสรมิการ
ใชพลังงานทดแทน มีผลิตภัณฑดานสินเชื่อที่สนับสนุน
การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม

สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร

จัดแสดงบานสวนพอเพียง เสนอความเปนอยู
ของเกษตรกรท่ีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยไดรับการ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรท่ีมุงม่ันกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใตปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ือใหเกษตรกรมีฐานะและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น พรอมสงเสริมการทําฝายชะลอนํ้าตาม
แนวพระราชดาํร ิซึง่ในพืน้ท่ีสวนองคกรไดจาํลองการทาํ
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ฝายก้ันนํ้า 3 รูปแบบ ไดแก ฝายตนนํ้าลําธารแบบทองถ่ิน
เบื้องตน (แบบผสมผสาน) ฝายตนน้ําลําธารแบบเรียง
ดวยหิน คอนขางถาวร (แบบก่ึงถาวร) และฝายตนน้ํา
ลําธาร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบถาวร)

สวนเครือเจริญโภคภัณฑ

นําเสนอนิทรรศการ “ตามรอยใตพระยุคลบาท” 
และโครงการสนองแนวพระราชดําริของเครือเจริญ
โภคภัณฑโครงการศึกษา และไดทดลองการทําฟารมเล้ียง
กุงกุลาดําท่ีเปนมิตรตอนาขาวอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําร ิ7 อาชพี 
7 รายได จังหวัดบุรีรัมย โครงการสงเสริมอาชีพในโครงการ
หมูบานสหกรณตามพระราชดําริ เปนตน

สวนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นําเสนอสวนเรียนรูเก่ียวกับโครงการในพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 เชน การใช
พลังงานทดแทนโครงการการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและจัดแสดง

กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) เชนการปลูกปาถาวรเทิดพระเกียรติ

สวนมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี จัดแสดงนิทรรศการ 

“ธ คือปราชญแหงแผนดิน”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 นายอัศวิน 
เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดใหญ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พรอมดวย 
ดร.อาํพน กติตอิาํพน ประธานกรรมการสถาบันวจิยัและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) รวมเปดอาคาร
นทิรรศการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินนีาถ เพือ่นอมรําลึกถงึพระมหากรุณาธิคณุ
อันหาที่สุดมิได ที่ทรงเปนหวงพสกนิกรชาวไทย และ
มุงใหความสาํคัญตอการศกึษาสูพระราชปณธิานในการ
พัฒนาประชาชนของประเทศ โดยอาคารนิทรรศการ 
ธ คือปราชญแหงแผนดิน เปนเจตนารมณสําคัญของ 
มูลนิธิ บีเจซี บ๊ิกซี ท่ีมุงสรางสังคมพลังปญญาโดย จัดแสดง
อยูในบริเวณอาคารเรือนกลวยไม ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษทางเขาประดับดวย “กังหันกลวยไม” ซ่ึงกลวยไม
เปรียบเปนสัญลักษณแหงความเปนครู เพราะตองใช
ระยะเวลาในการดูแลเอาใจใสจงึจะผลิดอกสวยงามใหได
ชื่นชม และกังหันเปรียบไดดังการศึกษา เปนฟนเฟอง
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศท่ีจะหมุนตอไป ตาม
พระราชปณิธานอยางไมมวีนัจบ ภายในอาคารจดัแสดง
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

อทุยานหลวงราชพฤกษจดั “โครงการนาํนกัเรยีน
เขาเรียนรูในอุทยานหลวงราชพฤกษ” ครั้งที่ 4 ระหวาง
วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2560 ภายใตแนวคิด 
“แซซอง สืบสาน หยั่งราก ทั่วแผนดิน” เนนใหผูเขารวม
โครงการไดเรียนรูและรวมสืบสานงานตามแนวพระราชดําริ 
ผานการเรียนรูจากสวนองคกรภาคีที่ไดรวมจัดแสดง
นิทรรศการถาวรเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวน 
7 หนวยงาน ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย การทาเรือ
แหงประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร บริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ซึ่งหนวยงานทั้งหมดจัดนิทรรศการ
ที่สื่อถึงการนอมนําแนวทางตามพระราชดําริมาปฏิบัติ 

ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา ในพ้ืนที่ตางๆ ของ
ประเทศไทย เพ่ือเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับ
โครงการในพระราชดําริ ตอสังคม ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป และเพ่ือเปนการเชิดชูพระเกียรติและเผยแพร
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี 9 สืบไป มีนักเรียน 
นักศึกษา และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหความสนใจและตอบรบัเขารวมโครงการ จาํนวนทัง้สิน้ 
35,363 คน

8. การจัดกิจกรรมรวมกับองคกรภาคี

อุทยานหลวงราชพฤกษ กําหนดจัด “โครงการ
สงเสริมการทองเท่ียวและสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภาคี” ระหวางวันท่ี 1 มถินุายน 2560-30 กนัยายน 2560 
เพ่ือสานสัมพันธกับองคกรภาคี โดยการเช่ือมโยงกิจกรรม
ความรวมมอืระหวางอทุยานหลวงราชพฤกษและองคกร
ภาคทีัง้นีเ้พ่ือแสดงความขอบคณุองคกรภาคทีีส่นบัสนนุ
การดาํเนนิงานของอทุยานหลวงราชพฤกษโดยการมอบ
สทิธปิระโยชน บตัรเขาชมอทุยานหลวงราชพฤกษใหกบั
ลกูคาองคกรภาคี มจีาํนวนผูมาใชสทิธ์ิตามโครงการรวม 
17,801 คน
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จากการดําเนินงานที่ผานมา อุทยานหลวงราชพฤกษ มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเปนลําดับ สามารถแสดง
ไดจากจํานวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ รายไดจากการดําเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ และรอยละ
ความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษที่เพิ่มขึ้นในแตละป ดังแสดงตอไปนี้

กราฟแสดงจำนวนผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2560

สถิติจำ นวนผูเขาชม รายไดจากการ
ดำ เนินงาน และรอยละความพึงพอใจ
ของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
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กราฟแสดงรายไดจากการดำเนินงานของอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2560

กราฟแสดงจำนวนผูเขารับการเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557-2560

70,000,000.00

60,000,000.00

50,000,000.00

40,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

0.00

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

ป 2557

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

4,669

43,457,801.00
45,710,084.88

43,445,280.58

62,320,645.68

5,398 6,231
6,889

จำนวนผูเขารับการเรียนรูอุทยานหลวงราชพฤกษ ระหวางป 2557 - 2560
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กราฟแสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ 
ระหวางป 2557-2560
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ยุทธศาสตร
การเสริมสรางประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ



 เพ่ือใหสถาบันมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี สามารถเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรทั้งดานการวิจัย งานพัฒนา และการเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวงไปสู
ชมุชน งานพฒันาเครอืขายและความเปนหุนสวนในความรวมมอืดานตางๆ งานพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปน
แหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจ และแหลงทองเท่ียวดานการเกษตร และความหลากหลายของพรรณไมที่มีคุณภาพ
ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการของสถาบันตามยุทธศาสตรบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการดําเนินงาน 
4 แผนงานดังนี้

1. แผนงานการกำ กับดูแลกิจการที่ดี

1.1 งานอำนวยการบริหารจัดการ

จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง รวม 12 คร้ัง คณะอนุกรรมการของสถาบัน 
ไดแก คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 12 ครั้ง 
คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา 12 คร้ัง คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล/คณะกรรมการตรวจสอบ 
10 ครั้ง คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ 
12 ครัง้ คณะอนกุรรมการดานกฎหมาย 8 ครัง้ จดัประชมุ
ผูบรหิารสถาบันเพือ่ตดิตามและหารือเรือ่งตางๆ 12 ครัง้ 
จัดประชุมสถาบันประจําเดือนเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถาบนั 8 ครัง้ และจดัสมัมนาเชงิปฏิบตักิารเพือ่สรปุ
ผลการดําเนินของสถาบัน 3 ครั้ง

 

1.2 งานธุรการ

1) การรับ-สงเอกสารทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

• การรับ-สงหนังสือภายใน จํานวน 39,957 ฉบับ
• การรับ-สงหนังสือภายนอก จํานวน 7,322 ฉบับ
2) คาํส่ังสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการ

มหาชน)
• การออกเลขที่คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง จํานวน 242 ฉบับ
• การออกเลขท่ีคาํสัง่คณะกรรมการสถาบนัวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 8 คําสั่ง
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3) การบันทึกขอมูลเปดเผยราคากลางที่มีการ
จัดซื้อจัดจางวงเงินเกิน 100,000 บาท ทางเว็บไซต 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) จาํนวน 
556 ประกาศ

4) การบันทึกขอมูลตารางการเดินทางของ
เจาหนาที่สถาบัน จํานวน 4,478 รายการ

1.3 งานประชาสัมพันธ

1) การเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมของ
สถาบัน ดังนี้

• จัดทําวีดิทัศนแนะนําสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) ระบบเสียงภาษา
ไทย และเสียงภาษาองักฤษ โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใชเปนสื่อเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดาํเนนิงานของสถาบันใหเปนทีรู่จกักวางขวาง
มากย่ิงข้ึน อันเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอ
สถาบัน และเอ้ือตอการดําเนินงานของสถาบัน

• กิจกรรม FAM TRIP แนะนําแหลงทองเท่ียว
และภารกิจงานของสถาบันแกสื่อมวลชน 
ประจําป 2560 จํานวน 3 ครั้ง

(1) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเท่ียวและ
ภารกิจงานของสถาบันแกสื่อมวลชน เรื่อง “เกษตรกร
พื้นที่สูงกาวไกล สูเกษตรไทยยุค 4.0” วันที่ 11 สิงหาคม 
2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง

(2) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเท่ียวและ
ภารกิจงานของสถาบันแกสื่อมวลชน เรื่อง “หวยน้ํากืน 
หมูบานพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง” ระหวางวันที่ 24-25 
สิงหาคม 2560 ณ หมูบานหวยนํ้ากืน ตําบลแมเจดีย 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

(3) จัดกิจกรรมแนะนําแหลงทองเท่ียวและ
ภารกิจงานของสถาบันแกสือ่มวลชน เรือ่ง “ตามรอยพอ 
ณ ดอยมอนเงาะ” ระหวางวนัที ่31 สงิหาคม-1 กนัยายน 
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

• รวมจัดนิทรรศการโครงการหลวง 2559 
“ใตรมพระบารมี 47 ป โครงการหลวง” 
ระหวางวัน ท่ี  22-25 ธันวาคม  2559 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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• จัดกิจกรรม “วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560” 
ระหวางวันที่  20-22 มกราคม  2560 
ณ โรงเรียนแมลามา อําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน

• รวมออกรานจัดนิทรรศการจําหนายผลิตภัณฑ 
สวพส. ภายใตงาน “เทศกาลสินคาโครงการหลวง 
มหัศจรรยพืชพันธุ ดี อรอย” ระหวางวันท่ี 
16-22 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยการคา
เดอะมอลล โคราช

• ประสานงานประชาสัมพันธในงาน “Royal 
Project Strawberry Festival 2017” ระหวาง
วนัที ่17-26 กมุภาพันธ 2560 ณ เมกาบางนา

• รวมจัดกิจกรรม “Gourmet Tour Angkhang” 
ครัง้ที ่4 ระหวางวนัที ่24-26 กมุภาพนัธ 2560 
ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง

• รวมจัดกิจกรรม “Gourmet Tour Angkhang” 
ครั้งท่ี 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

คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี สวพส. นอมเกลาฯ 
ถวายอาลัยพรอมใจแปรอักษรเปนเลข “๙” 

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีทำ บุญตักบาตรพระสงฆ 199 รูป 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำ เพ็ญพระราชกุศล และพิธีนอมรำ ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวเชียงใหมรวมใจจุดเทียนถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพ่ือเปนการนอมรำ ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

สวพส. จัดกิจกรรมเก่ียวขาวในสวนของพอ 
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ 

จังหวัดเชียงใหม

สวพส. จัดงาน “ศาสตรของพระราชา สูการพัฒนา
อยางย่ังยืน” ระหวางวันท่ี 10-12 ธันวาคม 2559
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4) การจัดทําและผลิตส่ือประชาสัมพันธ
สถาบัน จํานวน 7 รายการ คือ สมุดฉีก สําเนาชุด
วีดิทัศนรายการบอกเลาที่สูงปที่ 1 และ 2 ชุดวีดิทัศน
องคความรูสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 
4 ตอน ชุดนิทรรศการสถาบันฯ จํานวน 1 ชุด แฟมใส
เอกสาร สมุดบันทึก และการดอวยพรปใหม

สวพส. รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีฯ

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

สวพส. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน

บานใหมพัฒนาสันติ อำ เภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

โครงการสรางปาสรางรายไดภายใตโครงการจัดการพ้ืนท่ี
ชุมชนในปาอนุรักษตามแนวพระราชดำ ริ
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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 จำ นวน (ฉบับ) จำ นวนเงิน (บาท)

ใบสั่งซื้อ-จาง 4,212 77,586,045.68

สัญญาซ้ือขาย 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

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

165



1.5 งานนิติการ

สรุปการปรับปรุงระเบียบและยกรางระเบียบ 
ขอบงัคบัของสถาบัน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1) พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
แกไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ ใหสอดคลอง
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 โดยสาระสําคัญท่ีไดมกีารแกไข ไดแก จาํนวน
คณะกรรมการ อาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ กาํหนด
ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูอํานวยการ
สถาบัน และคุณสมบัติเจาหนาที่

2) ระเบยีบคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันา
พ้ืนท่ีสูง วาดวยเงินสะสม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 
5 กนัยายน 2560 แกไขเพิม่เตมิขอบเขตและวตัถปุระสงค
ของการใชเงินสะสม เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการ
ดาํเนินกจิกรรมจัดหารายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ 
โดยผูอาํนวยการสถาบันมอีาํนาจในการพิจารณาอนุมตัิ
การใชจายเงินสะสมในกรณีดังกลาวในวงเงินไมเกิน 
500,000 บาท และรายงานใหคณะกรรมการสถาบัน
ทราบ รวมทั้งใหผูอํานวยการสถาบันออกหลักเกณฑ 
วิธีการเกี่ยวกับการใชจายเงินสะสมดังกลาว โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถาบัน

3) ระเบยีบคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันา
พื้นท่ีสูง วาดวยแนวทางการปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 แกไขจากคณะอนกุรรมการตรวจสอบ
ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสอดคลองตาม
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

4) ระเบยีบคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันา
พ้ืนท่ีสูง วาดวยสวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลอ่ืนสําหรับ
เจาหนาที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2560 แกไขกรณีที่เจาหนาที่ซึ่งออกจากงานและมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนการเลิกจาง ใหสอดคลองตามมติ
คณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้งหนังสือตอบ ขอหารือของ
สํานักงาน ก.พ.ร.

5) ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 แกไข
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

(1) การกํ าหนด ให คณะอนุ ก ร รมการ
โครงสรางและพัฒนาบุคลากร หรือคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมาย เปนผูกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวของแทนคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย

(2) การดําเนินการกรณีเจาหนาท่ีกระทํา
ผิดวินัยไมรายแรง

(3) แกไขเรื่องโทษทางวินัย โดยตัดเรื่อง
งดบําเหน็จความชอบออก

(4) การดําเนินการเมื่อมีการกลาวหาหรือ
มีกรณีเปนที่สงสัยวามีการกระทําผิดวินัย

6) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติการใชและรักษารถ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2560 ลงวนัที ่1 กนัยายน 2560 กาํหนดแนวปฏิบตัิ
ในการใชและบํารุงรักษารถของสถาบัน โดยกําหนด
หลักเกณฑตางๆ ดังนี้

(1) ประเภทของรถสถาบัน
(2) ผูมีสิทธิใชรถสถาบัน
(3) วิธีการใชรถสถาบัน
(4) การเก็บรักษาและซอมบํารุง

7) ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินสะสม
สาํหรับการดําเนนิกจิกรรมจัดหารายไดของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูงวาดวยเงินสะสม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 กําหนดหลักเกณฑ
ในการใชจายเงินสะสมสําหรับการดําเนินกจิกรรมจัดหา
รายไดของอุทยานหลวงราชพฤกษ ตามขอ 7 (3/1) แหง
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
วาดวยเงินสะสม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ดังนี้

(1) วัตถุประสงคการใชจายเงินสะสม
(2) วิธีปฏิบัติในการจายเงินสะสม
(3) การรายงานการใชจายเงนิสะสม และการ

ตรวจสอบ
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1.6 หนวยตรวจสอบภายใน

ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมดจํานวน 13 เรื่อง 
ประกอบดวย งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
จํานวน 5 เรื่อง งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย จาํนวน 5 เรือ่ง งานตรวจสอบโครงการพิเศษ 
2 โครงการ จํานวน 2 เร่ือง และตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คร้ัง เสนอตอ
คณะกรรมการสถาบันผานคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 
จาํนวน 10 ครัง้ รายละเอียดผลการดําเนนิงานตามแผน
มีดังนี้

หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ

1.1  งานตรวจสอบการปฏิบัติ งานตาม
ภารกิจหลัก จํานวน 5 เรื่อง

ผลการดําเนินการงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 5 เรื่อง คือ ตรวจสอบ
งบการเงนิประจาํป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตรวจสอบ
งบการเงินประจําเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) ตรวจสอบงบการเงิน
ประจําไตรมาส (ไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และไตรมาส 1-3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) สุมตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางของสถาบันและอุทยาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และตรวจสอบการใชรถราชการ
ของสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2559 

1.2  งานตรวจสอบเฉพาะกจิอืน่ๆ ตามทีไ่ดรบั
มอบหมาย

(1) ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง

- รายงานผลการสอบทานประเมิน ระเบียบฯ 
ระบบควบคุมภายใน สง สตง. ตามขอ 6 
ปงบประมาณ 2559

- ติดตาม/ประเมินแผนและรายงานการ
ควบคุมภายใน (ตัวชี้วัด 4.1.2.1) และการ
บริหารความเส่ียง (ตัวช้ีวัด 4.1.2.3) ประจําป
งบประมาณ 2560 ตอคณะกรรมการ
สถาบันผานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) ขอเสนอแนะและขอสงัเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ใหสถาบันแกไขปรับปรุงไดมีการดําเนินการ
เสร็จและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
ตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน

(3) งานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สถาบัน

-  การตรวจสอบการประกวดราคาจางจดัทาํ
ปายบอกทาง ปายขอมูลสวนและปาย
พรรณไมอุทยานหลวงราชพฤกษ

-  การตรวจสอบประกาศ และสัญญาเชา
พื้นที่รานคาของอุทยานหลวงราชพฤกษ

1.3  งานตรวจสอบโครงการพเิศษ 2 และตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ครั้ง

- ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการบริหาร
จัดการน้ําในอุทยานหลวงราชพฤกษ
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-  ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง ประจําป
งบประมาณ 2560 และตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ
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

จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล/คณะกรรมการตรวจสอบ โดยตามแผน
กําหนดเปาหมายการจัดประชุมและรายงานความ
กาวหนาตอคณะกรรมการสถาบัน จํานวน 9 ครั้ง

ผลการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล/คณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงาน
ความกาวหนาตอคณะกรรมการสถาบัน จาํนวน 10 ครัง้

2. แผนงานการบริหารทรัพยากร
 มนุษยและพัฒนาบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงไดนําระบบ
สมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนด
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial 
Competency) และสมรรถนะกลุมงาน (Functional 
Competency) อีกทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนนิงานและการบริหารจัดการ
ดวย TQA ตลอดจนการเสริมสรางการทํางานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล คณุธรรมจริยธรรมในการทํางาน ซึง่วธิกีาร
ในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีทั้งการฝกอบรม (Training) 
และวธิกีารอืน่ๆ ทีม่ใิชการฝกอบรม (Non-Training) เชน 
การศกึษาดงูาน การจดักจิกรรม การมอบหมายงาน ฯลฯ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาบุคลากร
ไดรบังบประมาณ 3,752,000 บาท มีแผนการดําเนนิงาน 
41 หลกัสตูร 76 ครัง้ 2,745 คน ผลการดําเนินงานสําคญั
ตามนโยบายคือ การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง

งาน การปรับปรุงระบบสมรรถนะ ซึง่ไดกาํหนดสมรรถนะ
หลักของเจาหนาที่สถาบันใหม ไดแก 1) การคิดสิ่งใหม 
2) การคิดเปนระบบ 3) การมุงผลสัมฤทธิ์ 4) การทํางาน
เปนทีม 5) การยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และจัดทํา
โครงการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏบิตักิารวิเคราะห
โครงรางองคกรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA)

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 ไดดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานทั้งส้ิน 42 หลักสูตร 
79 ครัง้ 3,787 คน ผลการดาํเนนิงานคดิเปนรอยละ 100 
ของแผน นอกจากน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบัน
ยงัไดดาํเนนิงานพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคล อาทิ
เชน การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง การปรับปรุง
ระบบสมรรถนะ การปรับปรุงสวัสดิการ เปนตน 
รายละเอียดกิจกรรมสามารถสรุปไดดังนี้
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หลักสูตร 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
เพื่อการส่ือสารและการบริการ สําหรับสมรรถนะกลุมงาน
อุทยานหลวงราชพฤกษ เปนตน

13 16 730

(7.2.2) หลักสูตรที่สถาบันสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ทั้งหลักสูตรสําหรับผูบริหารและ
เจาหนาที่

21 21 32

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

5 15 2,138

รวมท้ังส้ิน 42 79 3,787

หมายเหตุ : จํานวนคนนับซ้ํา

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

การพัฒนาบุคลากรโครงการเรียนรูวิธีการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางโครงการหลวงของเจาหนาท่ี

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Balanced Scorecard เคร่ืองมือแปลงวิสัยทัศน

สูการปฏิบัติ

ภาพการฝกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะหโครงรางองคกรตามแนวทาง

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA)

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางการบูรณาการ
งานของ สวพส.

โครงการฟงพระธรรมเทศนาเพ่ือขัดเกลาจิตใจ
และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
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แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ 
คืองานสนับสนุนนโยบายและการติดตามประเมินผล 
ประกอบดวย 5 โครงการ คือ

(1) โครงการสาํรวจความพงึพอใจของผูรบับรกิาร
และความเชือ่มัน่ตอการดาํเนนิงานของสถาบนัวจิยัและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง

(2) โครงการจัดทํากลยุทธการบริหารจัดการ
สถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนา พ้ืนที่ สู งแบบ
โครงการหลวง

(3) โครงการพัฒนาการวางแผนการผลิตและ
ตลาดเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

(4) โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความ
คุมคาจากการดาํเนนิงานในมิตดิานเศรษฐกจิ สงัคมและ
สิ่งแวดลอม

(5) โครงการจัดทํากลยุทธการพัฒนาดานการ
ตลาดของสถาบันเกษตรกรในพ้ืนทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงแบบโครงการหลวง

3. แผนงานการพัฒนาระบบ
 ที่มีประสิทธิภาพ

3.1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและความเชื่อมั่นตอการดำเนินงาน

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

วัตถุประสงค (1) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรบับรกิารของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ท่ีสงู (องคการ
มหาชน) (2) เพื่อสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) ของเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงู และ (3) เพ่ือ
ทราบถึงปญหา ขอจํากัด ขอเสนอแนะของการดําเนินงาน
การใหบริการและความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตาม
บทบาทหนาท่ี เพือ่เปนแนวทางการปรับปรุงการบริการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
ใหดีขึ้นตอไป โดยอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชมงคล
ลานนาเปนที่ปรึกษาในการสํารวจและประเมินผล

สรุปผลการความพึงพอใจของผูรับบริการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) จาก
กลุมตัวอยาง 472 คน ทั้งเจาหนาที่ประจําศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 12 แหง และเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง 38 แหง 
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พบวาผูรับบริการของสถาบันมีรอยละความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 87.74 โดยจําแนกตาม
พื้นที่ปฏิบัติการ ดังนี้

กลุมเจาหนาที่ผูรับบริการ n คะแนนเฉลี่ย รอยละ การแปลผล

1. เจาหนาท่ีประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวง 24 4.478 89.56 มากที่สุด

รวม (1) 24 4.478 89.56 มากท่ีสุด

กลุมเกษตรกรผูบริการ n คะแนนเฉลี่ย รอยละ การแปลผล

1. พื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 144 4.481 89.62 มากที่สุด

2. พื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 217 4.098 81.96 มาก

3. พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหา
พื้นท่ีปลูกฝนอยางย่ังยืน

53 4.243 84.86 มากที่สุด

4. พื้นท่ีโครงการรักษเพื่อพระแมของแผนดิน 34 4.331 86.62 มากที่สุด

รวม (2) 448 4.288 85.76 มากท่ีสุด

รวมท้ังส้ิน (1)+(2) 472 4.387 87.74 มากท่ีสุด

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

กลุมเจาหนาที่ผูรับบริการ n คะแนนเฉลี่ย รอยละ การแปลผล

1. เจาหนาท่ีประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวง 24 4.442 88.84 มากที่สุด

รวม (1) 24 4.442 88.84 มากท่ีสุด

กลุมเกษตรกรผูรับบริการ n คะแนนเฉลี่ย รอยละ การแปลผล

1. พื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวง 144 4.454 89.08 มากที่สุด

2. พื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 217 4.050 81.00 มาก

3. พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหา
ปลูกฝนอยางยั่งยืน

53 4.106 82.12 มาก

4. พื้นท่ีโครงการรักษเพื่อพระแมของแผนดิน 34 3.963 79.26 มาก

รวม (2) 448 4.163 83.26 มาก

รวมท้ังส้ิน (1)+(2) 472 4.303 86.06 มากท่ีสุด
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สรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม จากกลุมตัวอยาง 400 คน 
พบวาผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ มีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากที่สุด” คิดเปนรอยละ 85.02 โดย
จําแนกตามกลุมผูรับบริการดังนี้

กลุมผูรับบริการ n

การกำ กับดูแล
กิจการท่ีดี

การรับรูคุณภาพ
บริการ

ความไววางใจใน
การเขารับบริการ

การกลับมา
ใชบริการซ้ำ รวม

คะแนน
เฉล่ีย รอยละ คะแนน

เฉล่ีย รอยละ คะแนน
เฉล่ีย รอยละ คะแนน

เฉล่ีย รอยละ คะแนน
เฉล่ีย รอยละ การ

แปลผล

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. ผูเขาอบรมของ
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
4.251 85.02 มาก

ที่สุดการแปลผล มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด

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

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุง
การดำเนินงานตอไป ดังนี้

1. การใหบริการแกเกษตรกรพื้นที่สูง

1.1  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
ควรปรับขั้นตอนการดําเนินงานใหกระชับ คลองตัว 
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน มีการแจกแจงรายละเอียด
ในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน รวมถึงอธิบายระบบ
เอกสารตางๆ ใหชัดเจน โดยอาจใชสื่อประกอบท่ีเขาใจ
งาย เชน คูมือ แผนผัง ภาพโปสเตอร หรือวีดิทัศน 
นอกจากน้ีกอนจัดกิจกรรมตางๆ สถาบันฯ ควรเผยแพร
ขาวสารประชาสัมพันธลวงหนาอยางทั่วถึง เชน การ
ประชาสัมพันธผานระบบกระจายเสียงตามสาย หรือ
หอกระจายขาว และควรดําเนินงานตามกําหนดเวลาที่
ต้ังไว และอาจขยายเวลาการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกษตรกร
ไดรบัองคความรูในเชงิลกึยิง่ขึน้ นอกจากนีค้วรปรบัปรงุ
กลวิธีในการถายทอดองคความรูใหนาสนใจขึ้น เชน ใช
สือ่ประกอบท่ีนาสนใจ เขาใจงาย มกีารสาธิตหรอืปฏิบตัิ

แทนการอธิบายดวยปากเปลา พรอมมีการติดตามผล
สําเร็จภายหลังการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องท่ัวถึง

1.2  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ควรจัดสรร
จํานวนเจาหนาท่ีใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เพื่อให
เจาหนาที่ดูแลเกษตรกรไดอยางท่ัวถึงตอเน่ือง และมี
ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางเกษตรกรและเจาหนาท่ี
ที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงควรพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ของเจาหนาทีผ่านการจัดฝกอบรมในดานตางๆ เชน การ
สรางความรูความเขาใจดานวัฒนธรรม ภาษาทองถ่ิน 
รวมถึงควรมีกิจกรรมแลกเปล่ียนความรูประสบการณ
ระหวางเจาหนาท่ีและเกษตรกรเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ใหดียิ่งขึ้น โดยอาจพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูนํา และ
ผูนําเยาวชนใหสามารถถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกร
รายอืน่ โดยประยุกตใชหลกัการของพืน้ท่ี-ภารกจิ-การมี
สวนรวม (Area-Function-Participation : AFP)

1.3  ดานการอํานวยความสะดวก ดานนโยบาย 
ควรมกีารวางแผนงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงโรงเรอืน
ทีช่าํรดุ ขยายอาคารสถานท่ีใหกวางขวางยิง่ขึน้ และควร
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จัดสรรงบประมาณโดยดวนโดยเฉพาะการจัดหาเคร่ืองมือ 
วัสดุอุปกรณ รวมถึงเทคโนโลยีที่จําเปนตางๆ ใหแก
เกษตรกรอยางเพียงพอ โดยอาจจัดกิจกรรมระดม
งบประมาณเงินทนุจากชุมชนและหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
พรอมสรางความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน

1.4  ดานองคความรู ควรวางแผนนโยบาย
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือฝกอบรมเจาหนาที่ใหมี
องคความรูในดานวิชาการและการบริหารจัดการ
การเกษตรอยางมืออาชีพ และนําเอาองคความรูมา
ถายทอดผานการสาธติ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร รวมถงึ
การจัดทําคูมือที่เขาใจงายเพื่อแจกจายใหแกเกษตรกร 
(training of the trainer) นอกจากนี้ควรมีนโยบายจัดทํา
องคความรูเพื่อใชในการเผยแพร ทั้งในรูปแบบของสื่อ
สมัยใหม ซึง่มทีัง้ภาพและเสียง ตลอดจนการใชเครอืขาย
สังคมออนไลนที่มีผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนําแก
เกษตรกร

1.5  ดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนท่ี 
ควรมีบทบาทในการสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ในพื้นที่ และกระตุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม เกิดเปน
ชุมชนที่เขมแข็งเพื่อสามารถระดมความคิดแกไขปญหา
ในชุมชนรวมกัน อันจะทําใหชุมชนสามารถหยัดยืนอยู
ไดดวยตัวเองอยางเขมแข็งและยัง่ยนืในทีส่ดุ นอกจากนี้
สถาบันฯ อาจมีบทบาทในการเปนผูรวมเสนอขอ
งบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคผานหนวยงานสวน
ทองถิ่นเกี่ยวของ เพื่อเรงรัดใหเกิดการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนใหดียิ่งขึ้น

1.6  ดานธรรมาภิบาลและการปองกันการ
ทจุรติและประพฤติมชิอบ ขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหา 
เพื่อพัฒนาการดําเนินงานในดานนี้ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะให สถาบันฯ คงคุณคาในหลัก
การปฏบิตังิานดานธรรมาภบิาลอยางตอเนือ่ง และสราง
ใหเปนตนแบบสูหนวยงานอ่ืนๆ เพือ่สรางช่ือเสยีงใหกบั
สถาบันฯ

1.7  ดานการสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบั
บทบาทของสถาบันฯ ควรสื่อสารใหเจาหนาที่รูถึง
เปาหมายและบทบาทหนาท่ีหลักของสถาบันฯ ในการ

ดําเนินงานในพื้นที่ในแตละบริบท และสรางความเขาใจ
เพ่ืออธิบายหรือทําความเขาใจกับเกษตรกรถึงบทบาท
หนาท่ีท่ีแทจริงของสถาบันฯ ในการพัฒนาและสนับสนุนงาน 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงใหมากย่ิงข้ึน 
จากนั้นจึงพัฒนาใหเจาหนาที่ในพื้นท่ีของสถาบันฯ 
ทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนเพื่อสรางกลไกการพัฒนา
เชงิบรหิาร เชน การของบประมาณในการพฒันาทองถิน่ 
รวมถึงการใชเคร่ืองมือการประชาสัมพันธผานชองทาง
กิจกรรมตางๆ เชน โปสเตอร สื่อติดตั้ง วีดิทัศน การ
บรรยาย

1.8  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ควรมีนโยบายพัฒนา
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรของสถาบันฯ ดวยการ
คดัสรรยกยองเชดิชเูกยีรต ิตลอดจนพฒันาคณุภาพชวีติ 
และพัฒนาปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของสถาบันฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาทีข่องสถาบนัฯ ใหมคีวามสอดคลองกบั
แผนยุทธศาสตรและบรรลุยังเปาประสงคที่ไดกําหนดไว
ไดตอไป

2. การใหบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ

2.1  ควรมีนโยบายและแผนประจําป ในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริการอยางครบถวนถูกตอง และมี
ชองทางการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย โดยพัฒนา
เวบ็ไซตและปรับปรงุขอมลูท่ีเปนปจจุบนัอยางสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนควรใชระบบการสื่อสารสารสนเทศสมัยใหม 
เชน สังคมออนไลน เพ่ือลดขั้นตอนการเขาถึงขอมูล 
ทําใหผูรับบริการเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น

2.2  เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของกลุมประชาชน
และผูสนใจท่ีเขาชมอุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัด
เชียงใหม ใหดียิ่งขึ้นไปอีก และรักษาฐานผูใชบริการที่มี
ความจงรักภักดีเหลานี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี
ใหประยุกตใชแนวคิดการเสริมสรางวัฒนธรรมบริการ 
(Culture of Service) ใหแกเจาหนาท่ีหรือบุคลากรไดรับรู 
เขาใจ และพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน โดยมุงเนนท่ี “ผูรับบริการ
เปนสาํคญั” และประยกุตหลกัการจดัการอยางมคีณุภาพ
ทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management : TQM) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพบริการ
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3.2  โครงการจัดทำกลยุทธการบริหารจัดการ

สถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ นโยบาย 
และวิเคราะหศักยภาพ ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จของ
การบรหิารจัดการสถาบนัเกษตรกร ดาํเนนิงานการศึกษา
กลุมตัวอยางสถาบันเกษตรกร จํานวน 16 กลุม ในพื้นที่ 
15 แหง 4 จงัหวดั จากการศกึษาพบวา สถาบนัเกษตรกร
ในพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมี 4 รูปแบบ 
มลีกัษณะเดนคอื 1) กลุมสหกรณ : จดทะเบยีนจดัตัง้กบั
กรมสงเสรมิสหกรณ 2) กลุมเตรยีมสหกรณ : ดาํเนนิงาน
ตามแนวทางสหกรณ แตไมมีการจดทะเบียน 3) กลุม
วิสาหกิจชุมชน : จดทะเบียนจัดตั้งกับกรมสงเสริม
การเกษตร 4) กลุมพึ่งตนเอง (กลุมเกษตรกร) : รวมตัว
จากเกษตรกรที่มีผลผลิตชนิดเดียวกัน ซึ่งปจจัยเงื่อนไข
ความสําเร็จในการบริหารจัดการกลุม ไดแก องคประกอบ
กลุม การจัดการกลุม การสนับสนุนกลุม และเงินทุนของ
กลุม โดยกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการสถาบัน
เกษตรกร ไดแก เพิ่มประสิทธิภาพใหกรรมการมีความรู
ความสามารถดานการบริหารจัดการกลุมอยางเปน
ระบบ รวมประสานวางแผนการเสรมิสรางความเขมแขง็
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประเมินความพรอมกลุม
กอนจดทะเบียนจัดตั้งกลุมเปนนิติบุคคล สรางและ
พฒันาสมาชิก/คนรุนใหมทีม่คีวามรูความสามารถเขามา
ชวยบริหารจัดการกลุม สรางแรงจูงใจ/คาตอบแทนใหกบั
คนทาํงานในกลุม การระดมทนุจากสมาชกิเพิม่เพือ่เปน
ทนุสาํรองและสรางความเปนเจาของกลุมรวมกนั พฒันา
แลกเปล่ียนเรียนรูการบริหารจัดการกลุมรวมกับโครงการ
หลวง รวมถึงเสริมความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกลุม
วิสาหกิจและสหกรณใหมากข้ึน ทั้งนี้ควรมีการติดตาม
ประเมินศักยภาพสถาบันเกษตรกรรวมกับหนวยงาน

ในพ้ืนท่ี ผูนาํเกษตรกร คณะกรรมการกลุม และเจาหนาท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) อยาง
ตอเนื่อง

3.3 ทดสอบระบบฐานขอมูลเกษตรกรที่ไดรับการ

ถายทอดองคความรูในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรเพ่ือนาํไปสู
การใชงานอยางมีประสิทธภิาพสูงสุด เนือ่งจากในแตละ
พื้น ท่ีมีบริบทที่ แตกตางกัน ท้ังระบบการสื่ อสาร
โทรคมนาคม และกิจกรรมในการสงเสริมอาชีพ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการวิเคราะห และประมวลผลเพื่อใชใน
การตัดสินใจวางแผนอยางแมนยํา และสามารถใชงาน
ระบบไดสะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน พรอม
ทัง้ทดสอบการออกรายงานจํานวนเกษตรกรท่ีไดรบัการ
ถายทอดองคความรู และการติดตามประเมินผลจาก
ระบบฐานขอมูลเกษตรกร
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ผลการดําเนินการทดสอบระบบฐานขอมูล
เกษตรกรสามารถใชงานระบบ 29 แหง มขีอมลูเกษตรกร
ทีไ่ดรบัการสนับสนนุ 1,376 ราย พรอมท้ังปรบัปรุงระบบ
ใหสามารถติดตามการนําองคความรูไปใชประโยชนจาก
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร เจาหนาที่ภาคสนาม
และเกษตรกรทดสอบการใชงานระบบใน 10 พื้นที่ 
เจาหนาท่ีภาคสนามทดสอบการบันทึกขอมูลดานการ
พฒันาศักยภาพของเกษตรกรในระบบ และเจาหนาทีไ่ด
ประเมินการใชงานระบบใน 2 สวน (1) ความพรอมของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต สัญญาณโทรศัพท วัสดุอุปกรณ 
อยูในระดับปานกลาง (2) การเขาใชงานระบบเพ่ือบนัทึก
ขอมูล อยูในระดับดี คือ เขาใชงานสะดวกและรวดเร็ว
โดยในระยะตอไปจะมีการเชื่อมโยงขอมูลกับการ
วางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร

3.4 โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูล

เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงดานการผลิตและการตลาด

การพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงดานการผลติ
และการตลาด โดยการทบทวนการจัดเก็บขอมูลดาน
การผลิตและตลาดในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวง ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล
เกษตรกรดานการผลิตและการตลาด และประมวลผล
ขอมูลเพ่ือออกรายงานขอมูลดานการผลิตและตลาด 
ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง เพือ่
ใหไดระบบฐานขอมูลเกษตรกรดานการผลิตและการตลาด
ทีถ่กูตอง ชดัเจน และสามารถรายงานผลการปฏิบตังิาน
ผานระบบฐานขอมูลเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และผูบริหารสามารถติดตามผลการสงมอบ
ผลผลิต และรายไดจากการสงเสริมเกษตรกร
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3.5 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความ

คุมคาจากการดำเนินงานในมิติดานเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอม

มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อประเมินความคุมคา
ของการปฏบิตังิานตามภารกจิของสถาบนัและผลกระทบ
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 2) เพื่อจัดทํา
คูมอืแนวทาง/วธิกีารและเกณฑการประเมินความคุมคา
การปฏบิตังิานตามภารกจิของสถาบนั และ 3) เพ่ือใหได
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการดําเนินงาน
ของสถาบันเพ่ือใหสอดรับกับยุทธศาสตรสถาบันและ
นโยบายของภาครัฐ ดําเนินการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหมรวมกบัสาํนกัยทุธศาสตรและแผน ผลการศกึษา
พบวา

1. การประเมินความคุมคาจากการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสถาบัน ใน 4 ยุทธศาสตร พบวา ดาน
ประสิทธิภาพของยุทธศาสตรฯ ชี้ใหเห็นวา การปฏิบัติ
งานของยุทธศาสตรฯ สามารถบริหารโครงการและ
งบประมาณไดใกลเคียงตามแผนท่ีกําหนดไว และกอใหเกิด
ความประหยัด (การใชจายจริงตํ่ากวางบประมาณตามแผน) 
สวนดานประสิทธิผลของยุทธศาสตรฯ ผลการวิเคราะห
สอดคลองกับการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความคุมคาจากการปฏิบัติงาน
ในระดับโครงการ ไดแก โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงทั้ง 2 พื้นที่ (ปากลวยและโปงคํา) พบวา 
โครงการฯ ปากลวยมคีวามคุมคาทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดลอม สวนโครงการฯ โปงคํามีผลประโยชนที่
ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงิน สวนในมิติดานสังคม
และมติดิานสิง่แวดลอม มคีวามคุมคาทัง้ 2 มติ ิสวนการ
ประเมินความคุมคาในระดับโครงการของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 2 โครงการ ไดแก โครงการคายเยาวชน
รักธรรมชาติ และโครงการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน

ของเกษตรกรผูปลูกไมดอกจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปาแปและโหลงขอด พบวา การ
ดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายคือ เกษตรกรผูปลูก
ไมดอกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเยาวชน
ผูเขาเรียนรูไดนําองคความรูจากกิจกรรมไปพัฒนาเพื่อ
บูรณาการในการเรียนรูเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม นอกจากน้ียงัเกิดผลลัพธอนัเปนผลจากการ
ดาํเนนิงานและตอยอดจนเหน็เปนรูปธรรมอยางชดัเจน 
กลาวคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงรายได การพัฒนาความ
เปนอยู และความเขมแขง็ของการรวมกลุมของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย การนําแนวทาง/
วิธีการและเกณฑการประเมินความคุมคาไปสูการ
ปฏิบัติงานโดยผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ที่เริ่มจาก
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ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรที่กําหนดแผนงานให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันและนโยบายของ
ภาครัฐ หลังจากไดแผนงานที่เหมาะสมแลวจึงกําหนด
โครงการหรือกิจกรรมยอยภายใตแผนงาน ซึ่งกอนการ
ปฏบิตังิานในแตละโครงการควรจาํแนกลกัษณะโครงการ
ใหชัดเจน เพื่อกําหนดรูปแบบการประเมินใหเหมาะสม 
โดยควรแยกโครงการหรือกิจกรรมยอยออกเปน 
4 ลกัษณะ คอื (1) กจิกรรมทีเ่ปนงานประจํา (2) โครงการ/
กิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จภายใน 1 ป (3) โครงการ/
กิจกรรมที่มีระยะเวลาดําเนินการระหวาง 1-5 ป 
(4) โครงการ/กิจกรรมที่มีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 
5 ป

  
3.6 โครงการจัดทำกลยุทธการพัฒนาดานการ

ตลาดของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ นโยบาย 
การพัฒนาดานการตลาด วิเคราะหศักยภาพและปจจัย
เงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาดานการตลาด และ
เพื่อใหไดกลยุทธการพัฒนาดานการตลาดและสถาบัน
เกษตรกรของโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 
การศึกษาดําเนินงานเก็บขอมลูจากกลุมตวัอยางจํานวน 
16 กลุม ในพื้นที่ 15 แหง 4 จงัหวัด ไดแก กลุมสหกรณ 
6 แหง กลุมเตรียมสหกรณ 2 แหง กลุมวิสาหกิจชุมชน 
6 แหง และกลุมพึ่งตนเอง 2 กลุม พบวา การบริหาร
จัดการดานการตลาดของสถาบันเกษตรกรแบงเปน 
2 ลกัษณะ คอื การบริหารจัดการโดยผานระบบกลุม และ
การบริหารจัดการโดยเกษตรกรสมาชิกของสถาบัน

เกษตร โดยการบริหารการตลาดจะแตกตางกันไปตาม
ตลาดท่ีรับซื้อผลผลิต ไดแก ตลาดโครงการหลวง และ
ตลาดนอกโครงการหลวง (ตลาดชุมชน พอคาทองถ่ิน 
และตลาดขอตกลง) ซึง่หลกัการพฒันาการบรหิารจดัการ
ตลาดของสถาบันยึดหลักตามแนวทางของโครงการหลวง
เปนแนวทางในทุกตลาด โดยกลยุทธการพัฒนาดาน
การตลาดท่ีสาํคญั เชน การเช่ือมโยงตลาดประชารัฐเพือ่
รองรับผลผลิตเพื่อลดการจัดการผลผลิตและคาขนสง
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการผลิตและ
การตลาด (ประสานและการหาตลาด) พัฒนากิจกรรม
การรวบรวมผลิตและจําหนายผลผลิตเพื่อลดตนทุน
การจดัการและเพ่ิมประสทิธภิาพการจัดการผลผลิต และ
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การพัฒนาใหมีรานจําหนาย/farmer market และ
มีคนขายเพื่อกระตุนยอดขายของกลุม และเกิดการ
ส่ือสารขาวสารผลผลิตภัณฑระหวางเกษตรกรกับผูบริโภค
เพื่อใหมีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค/ตลาดมากยิ่งขึ้น สวนปจจัย

ที่สงผลแตความสําเร็จดานการตลาดท่ีสําคัญไดแก 
เจาหนาที่และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ผูนาํกลุม โครงการหลวง 
และความเขมแข็งของกลุม

  

การพัฒนาดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสาร โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและการใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ไดพัฒนาฐานขอมูล
องคความรูดานการเกษตรบนพ้ืนที่สูง ระบบเพ่ือการ
วางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง เชน ฐานขอมูลท่ีดินรายแปลง
และการใชเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศ ระบบสนับสนนุการ
ตดิตามและประเมินผล รวมถึงการจัดการความรูเพือ่การ
พัฒนาพื้นที่สูง เพื่อการบริหารจัดการงานสถาบันใหมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยการดาํเนนิงาน 4 โครงการ ดงันี้

4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย

วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีไดอยางตอเน่ือง เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือตรวจวัด
สภาพอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

4. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ และการส่ือสาร

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพื่อปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงสําหรับใชในการปฏิบตัิ
งานสถาบัน รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในการให
บริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร
ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และอนิเทอรเนต็ ประกอบดวย สายใยแกวนาํแสงพรอม
อุปกรณจัดเก็บขอมูลสํารอง อุปกรณกระจายสัญญาณภาพ 
อปุกรณกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย กลองวงจรปด 
เปนตน

ติดตั้งและซอมบํารุงเคร่ืองมือตรวจอากาศ
กึ่งอัตโนมัติ จํานวน 24 แหง โดยมีการติดตั้งในบริเวณ
สํานักงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
11 แหง (ผาแตก โหลงขอด ปากลวย แมมะลอ ถํ้าเวียงแก 
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 
ความช้ืนในดิน และความเขมแสง ท้ังน้ี พ้ืนท่ีติดต้ังเคร่ืองมือ
ตรวจอากาศกึ่งอัตโนมัติจะเปนพื้นที่ที่ไมมีสัญญาณ
อินเทอรเน็ต

การทาํงานของเครือ่งมอืตรวจอากาศกึง่อตัโนมตั ิ
มีการจัดเก็บขอมูลไวในหนวยความจํา เจาหนาท่ีหรือ
เกษตรกรสามารถดึงขอมูลผานแอพพลิเคช่ันท่ีตดิตัง้บน
แท็บเล็ตผานการเช่ือมตอบลูธูท (ระบบออฟไลน) โดย
จัดเก็บทุกสัปดาห และสามารถนําเขาขอมูลเขาสูฐาน
ขอมูลของสถาบันเพื่อนํามาใชในการประมวลผลเมื่อมี
การเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับการเรียกดูขอมูล
สามารถดูผานแอพพลิเคช่ันบนแท็บเล็ต และเว็บไซต
ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถาบัน นอกจากนี้ ศูนยขอมูล

ไดมีการแนะนําวิธีการใชงานโปรแกรมในการจัดเก็บ
ขอมูลใหเจาหนาที่ประจําพื้นที่ อีกดวย

มีการนําขอมูลใช คือ การวิเคราะหขอมูลพืช
ทางเลือก การวางแผนการบริหารจัดการนํ้า การวิเคราะห
พื้นที่เสี่ยงภัยแลง และรวมกับโครงการวิจัยกาลอากาศ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการ
พยากรณการเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง

4.2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู

เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

การพัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง วัตถุประสงค เพ่ือรวบรวมและศึกษาองคความรู
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง พัฒนาฐานขอมูลองคความรู
ทางการเกษตรพ้ืนท่ีสูงโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม และสังเคราะหความรูและพัฒนาส่ือการ
เรียนรูไดอยางเหมาะสม โดยบูรณาการรวมกันระหวาง
สํานักตางๆ เชน สํานักยุทธศาสตร สํานักพัฒนา สํานักวิจัย 
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และอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมถึงการเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนองคความรูกับโครงการหลวง อันจะเปน
ประโยชนแกเจาหนาท่ีของสถาบัน เจาหนาท่ีโครงการหลวง 
และประชาชนท่ีสนใจนําไปใชประโยชน โดยไดดําเนิน
การศึกษาและรวบรวมองคความรูในการพัฒนาพ้ืนท่ีสงู
อยางเหมาะสม ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดย
ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการสรางกิจกรรม
ตางๆ อาทิ

• กิจกรรมนําเสนอองคความรูและการนําไปใช
ประโยชน (KM Day) ระหวางวันที่ 5-6 ธันวาคม 2559 
ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม อทุยานหลวงราชพฤกษ อาํเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อถายทอดองคความรูจาก
ผลงานวิจัยใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อ
สนับสนนุใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูและเพิม่พนูทักษะ
รวมกันระหวางนักวจิยั เจาหนาทีส่งเสริม ผูนาํเกษตรกร 
และผูที่เกี่ยวของในรูปแบบฐานเรียนรู จํานวน 10 ฐาน
ความรู ไดแก พชืไร ไมผล ตลาด ปศุสตัว พชืผกั ชวีภณัฑ
เกษตร เหด็ ขาว กาแฟอราบกิา ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และไมดอก 
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 355 ราย

• กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู สวพส. ซึ่งเปน
การบูรณาการรวมกันของสํานักวิจัย สํานักพัฒนา 
อทุยานหลวงราชพฤกษ และสาํนกัยทุธศาสตร กจิกรรม
จัดขึ้นในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ เพื่อนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัยให
ผูนําเกษตรกรจากพื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แกปญหาพ้ืนทีป่ลกูฝนอยางยัง่ยนื คร ูศศช. และผูสนใจ
ทัว่ไป รปูแบบกิจกรรมมีการเรียนรูงานตามรอยในหลวง
รัชกาลท่ี 9 และงานของสวนองคกรตางๆ ในอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ซึง่เปนรปูแบบของการทาํกจิกรรมกลุม 
(Walk Rally) และกิจกรรมฐานเรียนรู ประกอบดวย 
10 ฐานความรู ไดแก ตลาด ชุมชนเขมแข็ง ดินดีสูวิถีเกษตร
ที่ยังยืน คลินิกโรคพืช การผลิตเมล็ดพันธุ ปศุสัตว การ
ปลูกถั่วหลังนา เกษตรดิจิทัล ไมผลพ้ืนที่สูง หลากสีสัน
พรรณไม มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 617 ราย

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

181



รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

182



• กิจกรรมบูรณาการงานและสรางชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice – COP) ของสํานัก
ยุทธศาสตรและแผน โดยแบงเปนกลุมยอย เชน ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ดานภูมิสารสนเทศ
เพือ่การพฒันาพืน้ทีส่งู ดานตดิตามและประเมนิผล เพ่ือ
ถอดความรูทีจ่าํเปนในการดําเนินงานและจัดทาํเปนสือ่
ตางๆ รวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบแผนท่ีความรู บทความ 
อินโฟกราฟก เพื่อใหเจาหนาที่ของสถาบันเขามาเรียนรู
ผานเว็บไซตองคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยาง
ยั่งยืน (H-KM)

• พัฒนาส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการเผยแพรและนําเสนอ
องคความรู จํานวน 2 เรื่อง (1) วารสารเผยแพรและ
สงเสริมองคความรู “KM HRDI GUIDE” คูมือสงเสริม
ความรูเพื่อการเรียนรูกาวใหม จํานวน 200 เลม เพ่ือ
นําเสนอบทความเกี่ยวกับการจัดการความรู บทความ
เรือ่งองคกรขนาดใหญทาํ KM ทาํไม บทความพฒันาคน 
พัฒนางาน ผานกระบวนการจัดการความรู นอกจากนี้
ยงัมกีารแนะนําเคร่ืองมือการวิเคราะหขอมูล และการให

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ TQA รางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(2) คูมอืหลกัการทรงงาน จาํนวน 1,000 เลม ซึง่เปนหลกั
การทรงงาน ของในหลวงรชักาลที ่9 ทีค่วรนาํมาประยกุต
ใชกับชีวิตการทํางาน

4.3 โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการสำนักงาน (MIS)

โครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จดัการสาํนกังาน (MIS) ดาํเนนิงานตามวตัถปุระสงคเพือ่
สํารวจและรวบรวมขอมูลจากระบบสารสนเทศตางๆ 
ของสถาบัน และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การนําขอมูลไปใชประโยชนเพื่อการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและเจาหนาที่สถาบัน และเพ่ือประเมินผลและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงาน
สถาบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปงบประมาณ 
2560 ทางโครงการการพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหิาร
จัดการสํานักงานไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ประกอบดวย
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1) ระบบติดตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ตัวช้ีวัดผูอํานวยการ
สถาบนั และตวัชีว้ดัสาํนกังบประมาณ โดยมวีตัถุประสงค
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานและติดตาม
ตัวชี้วัดสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
สาํหรบัใชในการติดตามตัวชีว้ดัของสถาบัน และเปนการ
เพิม่ประสทิธภิาพการรายงานผลและการตดิตามผลการ
ดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดของสถาบันใหเปนระบบและ
มีความรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเปนเครื่องมือใหผูบริหาร
ใชประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารจัดการดานตัวชีว้ดั 
เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันบรรลุเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดได และดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใชในการ
ทดสอบและสรางตัวชี้วัดหลักที่เครื่องแมขายสถาบัน 
เขาใชงานที่ kpi.hrdi.or.th ในชวงเดือนมิถุนายนไดนํา
ระบบมาติดตั้งท่ีเคร่ืองแมขายของสถาบัน และเร่ิม
ทดสอบการกําหนดสิทธ์ิการใชงานใหกับผูเกี่ยวของ 
ทดสอบสรางตัวช้ีวัด และรายงานผลตามตัวชี้วัด โดย
ดาํเนนิงานรวมกบักลุมตดิตามและประเมนิผลและกลุม
บรหิารทรพัยากรมนษุย ซึง่ไดสรางระบบเพือ่ตดิตามการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัด 
ก.พ.ร. ตัวชี้วัดผูอํานวยการสถาบัน และตัวชี้วัดสํานัก
งบประมาณ และทดสอบการรายงานผล ไดจดัฝกอบรม
การใชงานระบบติดตามตัวช้ีวัด ใหผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด
ไดรายงานผลการดําเนินงาน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 อบรมผูกํากับและ
ติดตามตัวช้ีวัด ซึ่งผูรับผิดชอบตัวชี้วัดป 2560 ไดบันทึก

ขอมลูรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ดัแลว แตจาก
การทดสอบระบบพบวาการกาํหนดเงือ่นไขการรายงาน
และการประเมินผลตัวชี้วัดมีความหลากหลาย และจะ
ตองปรับปรุงระบบตอไป เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ได
มาสรางเปนรายงานสําหรับผูบริหารได

2) ระบบรายงานสรปุงานคลงัเสนอผูบรหิาร โดย
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ สํานักยุทธศาสตรและแผน 
และกลุมงานคลงั สาํนกัอํานวยการ มแีนวคดิท่ีจะพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่รายงานสรุปงานคลงัเสนอผูบรหิาร 
เพื่อใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสามารถเรียกใช
รายงานสรุปงานคลังเสนอผูบริหารไดหลากหลายมุมมอง
ตามความตองการของผูบริหาร อนึ่งผูบริหารสามารถ
ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ
และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวของผานระบบท่ีพัฒนานี้
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยมีวตัถปุระสงคในการพัฒนา
ระบบข้ึนมาเพ่ือสนับสนนุการรายงานสรุปงานคลังเสนอ
ผูบรหิารใหมปีระสิทธภิาพอยางสูงสุด และตอบสนองตอ
ความตองการ สนับสนุนการปฏิบัติงานใหสะดวกรวดเร็วข้ึน 
อีกท้ังยังมีการจัดเก็บขอมูลใหสามารถเช่ือมโยงและเขาถึง
ขอมลูไดอยางมรีะบบ รองรบัขอมลูท่ีมกีารเปลีย่นแปลง
และการนํามาใชในการวิเคราะหและติดตามผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นได และสามารถใชประโยชนจาก
รายงานสรุปในการวางแผนการใชจายงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.4 โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง

วัตถุประสงค (1) เพ่ือวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ 
และประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การวางแผนและพัฒนาพ้ืนทีส่งูตามการดําเนินงานของ
สถาบัน และ (2) เพ่ือจดัทาํฐานขอมลูภมูสิารสนเทศและ
เผยแพรผานเว็บไซต

โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีภมูสิารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและพัฒนาพื้นที่สูง ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มพีืน้ท่ีเปาหมายดาํเนนิงานในพ้ืนท่ีโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง จํานวน 15 พื้นท่ี 
5 จังหวัด ผลการดําเนินงานดังนี้

(1) วิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ จํานวน 15 พ้ืนท่ี 
ไดแก หวยเปา ปางแดงใน ปางหินฝน แมมะลอ จังหวัด
เชียงใหม ขุนสถาน นํ้าแขวง โปงคํา แมจริม วังไผ บอเกลือ 
จังหวัดนาน แมสลอง วาวี จังหวัดเชียงราย สบเมย 
แมสามแลบ จงัหวดัแมฮองสอน และแมสอง จงัหวดัตาก

• จัดทําขอมูลรายงานขอมูลภูมิสารสนเทศ
ดานกายภาพและสิง่แวดลอม ไดแก ระดบั
ความสูง ความลาดชัน ดิน ปาไมตาม
กฎหมาย ขอมูลอุตุนิยมวิทยา เปนตน 
และจําแนกการใชประโยชนที่ดิน โดย
วิธีการจําแนกดวยสายตาจากดาวเทียม 
Google Earth รวมกับการสํารวจพ้ืนที่จริง 
ป พ.ศ. 2559-2560 ซึ่งจะไดขอมูลการใช

ประโยชนที่ดินที่มีความละเอียดถึงชนิด
ของพืชเพาะปลูก

• วเิคราะหพชืทางเลือกท่ีเหมาะสม จาํนวน 
3 ชนิด ไดแก เสาวรสหวาน อาโวกาโด 
และองุนพันธุบิวตี้ซีสเลส

• วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยแลง
(2) วิเคราะหบริหารจัดการนํ้าบนพ้ืนที่สูงเพื่อให

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ จํานวน 5 กลุมบาน 
ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
3 กลุมบาน (บานหวยเปา บานแมจร และบานยะแปทะ) 
และในพื้นท่ีโครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน 
จํานวน 2 กลุมบาน (บานนาปาแปก และบานรักษชาติ) 
ซึ่งไดมีการสํารวจประเมินพื้นที่ตนน้ํา พื้นที่รับน้ํา เพื่อ
ประเมินน้ําตนทุนเบื้องตนของขอบเขตลุมน้ํายอยจาก
ขอมูลภูมิสารสนเทศและขอมูลอุตุนิยมวิทยา รวมท้ังมี
การจัดประชุมกลุมเกษตรกรผูใชน้าํเพือ่สรางความเขาใจ
กับเกษตรกร เพ่ือใหมีการวางแผนและใหเสนอแนะ
ในการหาแหลงน้ําสํารองใหเพียงพอตลอดฤดูกาล
เพาะปลูกพืช

(3) จัดทําฐานขอมูลการใชประโยชนท่ีดินรายแปลง 
ไดแก จํานวนเกษตรกรกับการถือครองท่ีดิน การใชประโยชน
ที่ดิน เปนตน ในพ้ืนท่ีดําเนินงานของสถาบัน 9 พื้นที่ 
11 กลุมบาน (บานสบวาก บานวังตาว บานน้ําโซง บาน
แมแมะ บานตนตอง บานนํ้าแพะ บานแมปอง บานทีฮือลือ 
บานบุญเลอ บานใหมยอดคีรี บานศรีคีรีรักษ) ปจจุบัน
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สถาบันมขีอมลูทีด่นิรายแปลง ตัง้แต ป พ.ศ. 2546-2560 
จํานวน 201 กลุมบาน

(4) พัฒนาแอปพลิเคช่ันบนสมารทดิไวซ (Smart 
Device) ในระบบปฏิบัติการ Android สําหรับเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการนําขอมูล
ที่ดินรายแปลงไปใชประโยชน และปรับปรุงขอมูลที่ดิน
รายแปลงไดสะดวกข้ึน ลดการใชกระดาษท่ีเปนแบบฟอรม
การจัดเก็บขอมูล สามารถตรวจสอบขอมูลกายภาพ
ในพื้นที่ดําเนินงาน ไดแก ระดับความสูง ความลาดชัน 
พื้นที่ปาไมตามกฎหมาย ชั้นคุณภาพลุมน้ํา จากการ
ทดสอบการบันทึกขอมูลผานแอปพลิเคช่ัน พบวา ตอง
ปรับปรุงการแสดงผล ซึ่งจะไดนําแอปพลิเคชั่นไปฝก
อบรมการใชงานใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ตอไป

4.5 การปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญ

(1) จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของสถาบัน พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือเปน
แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีของ
สถาบัน โดยมีการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ รวมถึง
พูดคุยกับผูเกี่ยวของ และจัดทํารางแผนแมบทฯ เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ไดนําเสนอใหที่ประชุมผูบริหาร
สถาบันพิจารณาใหความเห็นในหลักการ เพื่อให
สอดคลองกบัแผนยทุธศาสตรสถาบนั พ.ศ. 2560-2564 
และแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ
ประเทศ พ.ศ. 2559-2561 รวมถึงนโยบายของรัฐบาล 

ที่ประชุมไดใหขอเสนอแนะคือ แผนและกลยุทธควรมี
ความสอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 และควรจะ
มีกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของดวย

(2) พฒันาระบบฐานขอมลูสิง่กอสราง (พฒันา
เอง) โดยดําเนินการรวมกับกลุมแผนงานและงบประมาณ 
สํานักยุทธศาสตรและแผน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขอมูลรายการรายจายลงทุนและส่ิงกอสราง โดย
ใหสามารถแสดงผลเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไดในรูปแบบ
แผนท่ี พรอมมรีปูภาพแสดงรายการสิง่กอสรางบนแผนที ่
เพ่ือเปนระบบฐานขอมูลใหสามารถสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว 
และสามารถติดตามความพรอมใชงานของรายการ
สิ่งกอสรางได สามารถเรียกดูขอมูลไดที่ his.hrdi.or.th

(3) การจัดทําฐานขอมูลคําขอตั้งงบประมาณ 
(พฒันาเอง) โดยดาํเนนิการรวมกบักลุมงานแผนงานและ
งบประมาณ เพ่ือใหการจัดเก็บขอมูลคําขอต้ังงบประมาณ
มีความถูกตองและสืบคนไดสะดวกรวดเร็ว ท้ังน้ี อยูระหวาง
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

(4) การเชือ่มโยงองคความรูกบัโครงการหลวง 
ตามแผนเช่ือมโยงดานการเรียนรูและถายทอดองคความรู
โครงการหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กลุมที่ 1 ดาน
การเรยีนรู) เพือ่สนบัสนนุและสงเสรมิองคความรูโดยจัด
กิจกรรมนําเสนอองคความรูและการนําไปใชประโยชน 
(KM Day) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 1 ครั้ง

รายงานประจําป� 2560
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มีเปาหมายเพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เกีย่วกับผลสําเรจ็ของโครงการหลวง และประชาสัมพันธ
ผลผลิตคุณภาพจากโครงการหลวงใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับในตลาดตางประเทศอยางแพรหลาย พัฒนา
ความรวมมือทางวิชาการกับนานาชาติ และถายทอด
องคความรูโครงการหลวงใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
เกษตรกรประเทศภูฏาน และเมียนมา พัฒนาและ
เพิ่มพูนประสบการณใหแกบุคลากรของโครงการหลวง
และสถาบนั ในการเปนท่ีปรกึษาดานการพฒันาทดแทน
พืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนใหกับ
หนวยงานในตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ 
และสงเสริมใหบคุลากรและเกษตรกรของโครงการหลวง
และสถาบันไดมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณใหกวางขวางและหลากหลายมากขึ้น โดย
การศึกษาดงูาน 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

และการพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงอยางย่ังยืน และ
ประชาสัมพันธสินคาโครงการหลวงในระดับนานาชาติ

2) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-ภูฏาน

สถาบันรวมกับมูลนิธิโครงการหลวงใหการ
สนับสนุน Royal Project of Bhutan MOU ความรวมมือ
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) โดยป 2560 สถาบันได
สนับสนุนจัดการถายทอดความรูและพัฒนาบุคลากรใหแก
ฝายภูฏาน จํานวน 2 คร้ัง สนับสนุนการเขารวมการจัดงาน 
Royal Bhutan Flower Exhibition คร้ังท่ี 3 ณ เมืองทิมพู 
ประเทศภูฏาน และผูบริหารมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบันไดเดินทางไปประชุมหารือ 2 ฝาย และติดตาม
ผลการดําเนินโครงการความรวมมือกับฝายภูฏาน

5. แผนงานสนับสนุนงานพัฒนา
 เครือขายการวิจัยและพัฒนา
 กับนานาชาติ

รายงานประจําป� 2560
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3) โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา

สถาบันรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ใหการ
สนับสนนุโครงการพฒันาทางเลือกเพือ่ทดแทนการปลกู
ฝนของ UNODC ประจําเมียนมา โดยไดมีการลงนาม
ในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระยะเวลา 1 ป 
(16 ธันวาคม 2559-31 ธันวาคม 2560) เพื่อถายทอด
ความรู และฝกอบรมดานการเกษตรตามแนวทางของ
โครงการหลวงใหกับเจาหนาที่ และเกษตรกรในพื้นที่
เมอืงตองยี รฐัฉาน ภายใตโครงการ รวมถงึการสนบัสนนุ
การสรางโรงเรอืนปลกูผกัใหแก UNODC ประจาํเมยีนมา

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

การพัฒนากับนานาชาติ

4.1) สนบัสนุนการเผยแพรผลสาํเรจ็ของโครงการ
หลวงดานการพัฒนาทางเลือก ในการประชุมของ 
UNODC จํานวน 3 ครั้ง ไดแก การประชุม Symposium 
on Addressing the Drug Economy through Wider 
Development Agenda ณ สปป. ลาว การประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 60 (CND 60) 

ณ ประเทศออสเตรีย และการประชุม Mekong MOU 
on Drug Control ณ ประเทศกัมพูชา

4.2) สนบัสนนุการพฒันาผูนาํเยาวชนเกษตรไทย
ในพืน้ทีด่าํเนนิงานของมลูนธิโิครงการหลวงและสถาบนั 
ผานการเขารวมโครงการฝกงานผูนาํเยาวชนเกษตรไทย 
ณ ประเทศญีปุ่น โดยมเียาวชนผานการคัดเลอืกเขารวม
โครงการ จํานวน 2 คน

4.3) สนับสนุนจัดการสัมมนาวิชาการไทย-
ไตหวัน รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง

4.4) สนบัสนนุการประสานงานการสมัครเขารวม
ฝกอบรมขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (APO) 
ผานการคัดเลือก 6 โครงการ

4.5) สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ
ดานการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงและ
สถาบัน กับองคกรตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ผานการฝกอบรมและการศึกษาดูงานในตางประเทศ 
จํานวน 6 ครั้ง ไดแกการปลูกกาแฟ ณ ประเทศเมียนมา 
ระบบฟารมเล้ียงปลาและเพาะปลูกผักในโรงเรือน 
ณ ประเทศเยอรมนี เทคโนโลยีการเกษตรและงาน 
AgriWorld Osaka ณ ประเทศญ่ีปุน การบริหารจัดการสวน 
ณ ประเทศเกาหลีใต เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ณ ประเทศออสเตรเลีย การพัฒนาการผลิตและระบบ
การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วและการตลาดสนิคาเกษตร 
ณ ประเทศเวียดนาม

4.6) สนับสนุน  และประสานงานอํานวย
ความสะดวกใหแกคณะจากหนวยงานตางประเทศมา
ศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวงและสถาบัน จํานวน 
6 คณะ
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน 5 185,830,508.21 273,449,903.29

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 8,734,336.80 3,210,626.44

ลูกหนี้ระยะสั้น 7 220,306,290.89 130,000,000.00

เงินลงทุนระยะสั้น 8 1,775,625.83 426,627.72

สินคาคงเหลือ 368,112.51 476,416.16

วัสดุคงเหลือ 9 2,187,316.61 1,235,267.74

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 185,830,508.21 273,449,903.29

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 419,202,190.85 408,798,841.35

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 10 50,000,000.00 -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 11 662,763,847.32 657,738,757.72

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 12 253,641,159.33 269,212,079.54

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 2,000,213.37 1,787,552.72

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 968,405,220.02 928,738,389.98

รวมสินทรัพย 1,387,607,410.87 1,337,537,231.33

 

รายงานการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
สำ หรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานประจําป� 2560
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหนี้ระยะสั้น 14 36,992,162.97 43,032,842.11

เงินรับฝากระยะสั้น 15 12,121,573.59 18,095,866.10

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 742,976.32 688,399.15

รวมหนี้สินหมุนเวียน 14 49,856,712.88 61,817,107.36 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 17 7,904,175.07 7,904,175.07

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,904,175.07 7,904,175.07

รวมหน้ีสิน 57,760,887.95 69,721,282.43

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,329,846,522.92 1,267,815,948.90

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 1,021,951,779.90 1,021,951,779.90

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม 307,894,743.02 245,864,169.00

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,329,846,522.92 1,267,815,948.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

รายได

รายไดจากงบประมาณ 536,110,000.00 566,650,300.00

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 19 51,402,352.75 34,053,376.69

รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 20 33,443,040.44 28,926,196.81

รายไดอื่น 21 7,669,549.12 10,642,784.49

รวมรายได 628,624,942.31 640,272,657.99

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 22 92,982,405.53 86,548,534.11

คาตอบแทน 23 8,400.00 7,200.00

คาใชสอย 24 282,263,538.84 303,592,754.81

คาวัสดุ 25 99,873,085.96 123,766,132.93

คาสาธารณูปโภค 26 12,354,656.66 13,387,755.71

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 27 78,464,592.62 96,150,339.34

คาใชจายอื่น 28 759,940.87 894,015.46

รวมคาใชจาย 566,706,620.48 624,346,732.36

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายกอนตนทุน
ทางการเงิน

61,918,321.83 15,925,925.63

ตนทนุทางการเงิน - -

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 61,918,321.83 15,925,925.63

    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

รายได
สูง/(ต่ํา) กวา

คาใชจายสะสม

องคประกอบ
อื่น

ของสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

รวม
 สินทรัพย 

 สุทธิ/สวนทุน 
ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2558 - ตามที่รายงานไวเดิม

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

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ปกอน

- 235,822.77 - 235,822.77

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2558 - หลังการปรับปรุง

1,021,951,779.90 229,938,243.37 - 1,251,890,023.27

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/
สวนทุนสําหรับป 2559

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด - - - -

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจาย
สําหรับงวด

- 15,925,925.63 - 15,925,925.63

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคา
เงินลงทุน

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 1,021,951,779.90 245,864,169.00 - 1,267,815,948.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หนวย : บาท)

รายได
สูง/(ต่ํา) กวา

คาใชจายสะสม

องคประกอบ
อื่น

ของสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

รวม
 สินทรัพย 

 สุทธิ/สวนทุน 
ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 - ตามที่รายงานไวเดิม

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

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ปกอน

- 112,252.19 - 112,252.19

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 - หลังการปรับปรุง

1,021,951,779.90 245,976,421.19 - 1,267,928,201.09

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/
สวนทุนสําหรับป 2560

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด - - - -

รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสําหรับงวด - 61,918,321.83 - 61,918,321.83

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงิน
ลงทุน

- - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 1,021,951,779.90 307,894,743.02 - 1,329,846,522.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 
โดยเริม่จากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการจากสาํนกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตร
ทีส่งูในวนัที ่15 มถินุายน 2535 ตอมาไดรบัยกฐานะเปนสาํนกังานพฒันาเกษตรท่ีสงู เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2545 และ
ไดรับการจัดตั้งเปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 15 ตุลาคม 2548 ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงขึ้นในรูปแบบองคการมหาชนเพื่อใหมีการบริหาร
จัดการที่มีความคลองตัว และมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งขึ้น

ตอมาคณะรัฐมนตรีฯ ไดมีมติเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของ
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง
ซ่ึงเปนโครงการหลวงมาต้ังแตป พ.ศ. 2536 ถึงวันท่ี 9 ธันวาคม 2548 โอนไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องคการมหาชน) โดยโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง ตาม
หนังสือสํานกังบประมาณ ที่ นร 0701/400 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 วงเงิน 43,948,655.00 บาท ไปตั้งจาย
ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) มทีีต่ัง้อาคารสํานกังาน เลขที ่65 หมู 1 ถนนสุเทพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม และไดรบัอนญุาต
จากกรมวิชาการเกษตรใหปรับปรุงพื้นที่ ชั้นที่ 1 ปกซาย ตึกสํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการเกษตรใชเปนอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ

สถาบันฯ ไดมีภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 
โดยการบริหารจัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่องการโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) ตอมากรมวิชาการเกษตรไดสงมอบพ้ืนท่ีและภารกิจ
บริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี กษ 0901.13/7325 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2552 และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใช
ชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เม่ือวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษา
อังกฤษวา “Royal Park Rajapruek”

วัตถุประสงค

1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจน

รักษาคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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3.  สงเสรมิและประสานความรวมมอืกบัมูลนธิโิครงการหลวง สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ หนวยงานของรฐัและ
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนท้ังในและตางประเทศในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และ
การถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน

4.  จดัใหมกีารศึกษา คนควา วจิยั พฒันาและเผยแพรขอมลูและสารสนเทศเก่ียวกบัการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูอยาง
ครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการดําเนินการดังกลาว

5.  รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6.  ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงท่ีไดจากการ

ศกึษา คนควา วิจัย และพัฒนา
7.  สนบัสนนุและดําเนินการใหมกีารรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการ

ของสถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมท้ังดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา
และทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ

8.  จดันทิรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชวีภาพ และดานอืน่ๆ ดาํเนนิการบริหารจดัการ
แหลงทองเท่ียวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมท้ังเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตรและการอนุรักษ
พันธุพืช 

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึง

หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ
แสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 
0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ซึ่งถือเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงานตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม

ในระหวางปปจจุบันกระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และ
ฉบับปรับปรุงใหม ดังนี้

- มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใชในงวดอนาคต
-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม วันที่มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2559
-  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เร่ือง 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

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
-  เงินสดยอย เปนเงินที่หนวยงานสํารองไวจายในกรณีที่มีความจําเปนในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด

ความคลองตัวและรวดเร็วของหนวยงานตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ แสดงไวเปนเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด

-  รายการเทยีบเทาเงินสด ไดแก เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคลองซ่ึงมรีะยะเวลาครบกาํหนดทีจ่ะเปลีย่น
ใหเปนเงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 
3 เดือน แสดงไวเปนรายการเทียบเทาเงินสด

4.2  ลูกหนี้
ลูกหน้ี แสดงดวยมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจะต้ังข้ึนสําหรับลูกหน้ีสวนท่ีคาดวาจะไมสามารถ

เรียกเก็บเงินได โดยพิจารณาจากประสบการณท่ีผานมาเก่ียวกับจํานวนลูกหน้ีท่ีเก็บเงินไมได ขอมูลประวัติการชําระหน้ี 
และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้

4.3  เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น เปนเงินฝากประจําที่หนวยงานถือไวไมเกิน 1 ป

4.4  สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือ

ใหบริการ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือ

มลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนหมายถึงตนทนุในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาใชจายในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเส่ือมสภาพ

4.5  วัสดุคงเหลือ
วสัดุคงเหลอื หมายถงึ ของใชสิน้เปลืองนอกจากสนิคาทีห่นวยงานมไีวเพือ่ใชในการดาํเนนิงานตามปกต ิ

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

คาเผื่อการปรับมูลคาวัสดุจะตั้งขึ้นสําหรับวัสดุที่เส่ือมสภาพ
4.6  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

-  ท่ีดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะท่ีดินท่ีหนวยงานมีกรรมสิทธ์ิ สําหรับท่ีดินราชพัสดุท่ีหนวยงานครอบครอง
และใชประโยชน แตไมไดเปนผูถอืกรรมสทิธิจ์ะแสดงขอมลูเพิม่เตมิไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

-  อาคารและสิง่ปลกูสราง รวมท้ังสวนปรับปรุงอาคาร ทัง้อาคารและสิง่ปลกูสรางทีห่นวยงานมกีรรมสิทธิ์
และไมมีกรรมสิทธ์ิแตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิ
ตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม อาคารท่ีอยูระหวางการกอสรางแสดงตามราคาทุน

-  อุปกรณ ไดแก ครุภัณฑประเภทตางๆ รับรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการที่มีมูลคาตอหนวยตั้งแต 
5,000.00 บาทขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม

-  ราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายท่ีเก่ียวของโดยตรงเพ่ือใหสินทรัพยอยูในสถานท่ี
และสภาพท่ีพรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซ่ึงทําใหหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุ
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การใชงานของสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการ
ซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

-  คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานท่ีกาํหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชภีาครัฐ ฉบับที ่2 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิโดย
กรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารสํานักงานและอาคารเพ่ือประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต 40 ป
อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม 30 ป
สิ่งปลูกสรางถาวร 25 ป
สิ่งปลูกสรางช่ัวคราว 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 ระบบเครือขายการติดตอส่ือสาร เปนตน 
หนวยงานแสดงสินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี

-  คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานที่กําหนดไวในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังนี้
ถนนพื้นคอนกรีต 20 ป
ถนนพื้นลาดยาง 10 ป
สะพานคอนกรีต 20 ป

-  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง
4.8  สินทรัพยไมมีตัวตน

-  สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี
-  คาตดัจําหนายสินทรัพยไมมตีวัตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 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

รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายท่ีเกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค

4.11  ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหน้ีสิน หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลา หรือจํานวนท่ีตองจาย

ชําระ แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีจัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต 
ซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะตองจายชําระภาระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคา
ภาระผูกพนันัน้ไดอยางนาเช่ือถอื หนวยงานจะรบัรูประมาณการหนีส้นิดวยจาํนวนประมาณการทีด่ทีีส่ดุของรายจาย
ที่จะตองจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน ณ วันที่จัดทํารายงาน

4.12  รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูเมื่อไดรับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง โดยหนวยงานแสดง

รายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงินงบประมาณท่ีขอเบิกจากเงิน
งบประมาณ

4.13  รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดทีห่นวยงานไดรบัอนุญาตใหเกบ็รายไดนัน้ไวเพ่ือใชจาย

ในการดําเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเมื่อหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
4.14  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค

รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูเมื่อไดรับเงินยกเวน
ในกรณทีีม่เีงือ่นไขเปนขอจาํกดัทีต่องปฏบิตัติามในการใชจายเงิน หรอืไดรบัความชวยเหลอืและบรจิาคเปนสนิทรพัย
ที่ใหประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือ
เกณฑการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย : บาท)

2560 2559

เงินสดยอย, เงินสดในมือ 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

(หนวย : บาท)

2560 2559

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 157,578.00 68,800.00

ลูกหนี้เงินยืม (เงินเหลือจาย) - -

ลูกหนี้จากการขายหนังสือ 525.00 787.50

บัญชีพักเงินยืมในงบประมาณ - 48.00

บัญชีพักเงินยืม (รายได) (59.00) -

บัญชีลูกหนี้อื่น 4,198,146.00 2,389,984.07

บัญชีลูกหนี้ - กรมสรรพากร 2,133,313.78 434,210.21

บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ 2,244,833.02 316,796.66

รวมลูกหน้ีระยะสั้น 8,734,336.80 3,210,626.44

หมายเหตุ 7  เงินลงทุนระยะสั้น

(หนวย : บาท)

2560 2559

เงินฝากประจํา 6 เดือน 30,151,232.88 -

เงินฝากประจํา 8 เดือน - 120,000,000.00

เงินฝากประจํา 12 เดือน 190,155,058.01 10,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 220,306,290.89 130,000,000.00

หมายเหตุ 8 สินคาคงเหลือ

(หนวย : บาท)

2560 2559

วัตถุดิบ - -

สินคาสําเร็จรูป 1,349,306.05 307.94

สินคาคงเหลือ 426,319.78 426,319.78

รวมสินคาคงเหลือ 1,775,625.83 426,627.72
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หมายเหตุ 9  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(หนวย : บาท)

2560 2559

คาใชจายลวงหนา - ซื้อสินคาและบริการ 370,271.35 537,721.75

คาใชจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ - 86,239.50

คาใชจายลวงหนา - คาเชาที่ราชพัสดุ 352,709.27 -

ภาษีซื้อ 451,722.45 323,113.05

ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี 1,249,770.55 288,193.44

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,424,473.62 1,235,267.74

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว

(หนวย : บาท)

2560 2559

เงินฝากประจํา 14 เดือน 50,000,000.00 -

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

(หนวย : บาท)

2560 2559

อาคารและสิ่งปลูกสราง 1,013,914,032.48 1,004,102,606.55

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (459,203,231.51) (417,662,235.35)

อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ) 554,710,800.97 586,440,371.20

อุปกรณ 250,912,966.14 243,412,692.37

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (190,425,408.04) (176,901,195.16)

อุปกรณ (สุทธิ) 60,487,558.10 66,511,497.21

งานระหวางกอสราง 32,800,054.71 4,786,889.31

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 647,998,413.78 657,738,757.72

รายงานประจําป� 2560
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201



หมายเหตุ 12 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

(หนวย : บาท)

2560 2559

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 428,136,580.46 426,336,280.46

หัก (174,495,421.13) (157,124,200.92)

รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 253,641,159.33 269,212,079.54

หมายเหตุ 13 สินทรัพยไมมีตัวตน

(หนวย : บาท)

2560 2559

โปรแกรมคอมพิวเตอร 4,804,366.96 4,526,896.96

สัญญาณภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง 1,992,797.96 1,992,797.96

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 830,747.66 830,747.66

หัก (6,370,999.21) (5,562,889.86)

งานระหวางทํา-Interface 15,508,733.54 -

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 16,765,646.91 1,787,552.72

หมายเหตุ 14 เจาหนี้ระยะสั้น

(หนวย : บาท)

2560 2559

เจาหนี้การคา - หนวยงานของรัฐ 1,308,000.00 1,270,259.00

เจาหนี้การคา - หนวยงานภายนอก 23,241,103.62 25,621,909.01

เจาหนี้กรมสรรพากร 5,047.20 457.94

เจาหนี้ - รับฝากขาย 0.60 -

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 8,214.29 4,723.27

เจาหนี้อื่น 3,819,893.45 5,985.00

คาใชจายคางจายอื่น - หนวยงานภาครัฐ 300,000.00 3,610,300.00

คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก 8,309,903.81 12,519,207.89

รวมเจาหน้ีระยะสั้น 36,992,162.97 43,032,842.11

รายงานประจําป� 2560
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หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น

(หนวย : บาท)

2560 2559

เงินรับฝาก 6,340,102.04 12,253,142.48

เงินประกันสัญญา 3,831,887.14 3,916,943.61

เงินประกันผลงาน 1,318,164.41 1,645,860.01

เงินประกันอื่น 631,420.00 279,920.00

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 12,121,573.59 18,095,866.10

หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หนวย : บาท)

2560 2559

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 42,375.14 78,495.71

ภาษีหัก ณ ท่ีจายรอนําสง - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภงด 1 152,564.00 176,584.00

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
หนวยงานเอกชน

142,543.24 129,348.22

ภาษีขาย 180,403.18 130,232.85

รายไดรับลวงหนา 225,090.76 173,738.37

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 742,976.32 688,399.15

หมายเหตุ 17 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

(หนวย : บาท)

2560 2559

รายไดจากการบริจาครอการรับรู 7,904,175.07 7,904,175.07

รายงานประจําป� 2560
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หมายเหตุ 18 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
 หนวยงานในฐานะผูเชามีจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถ

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
 หนวยงานมภีาระผกูพนัตามสญัญาจางเหมาบริการ เปนจํานวนรวม 2,230,452.90 บาท (ป 2559 จาํนวน 

7,739,970.75 บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
 หนวยงานมภีาระผกูพนัตามสญัญาจางเหมาบริการ เปนจํานวนรวม 2,230,452.90 บาท (ป 2559 จาํนวน 

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

รายงานประจําป� 2560
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หมายเหตุ 19 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

(หนวย : บาท)

2560 2559

รายไดจากการใหบริการฝกอบรม 53,056.09 40,490.67

รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ 1,883,309.90 3,093,539.93

รายไดจากการใหเชาหองพัก 1,332,201.42 707,589.97

รายไดจากการใหเชาพื้นที่ 4,240,131.32 2,896,764.76

รายไดคาเชารานจําหนายผลิตภัณฑอาหารวางและเคร่ืองด่ืม - 63,450.00

รายไดคาเชาจากรานกาแล 960,000.00 960,000.00

รายไดจากการจําหนายหนังสือ 17,398.75 26,637.75

รายไดจากการจําหนายบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ 40,355,035.39 24,136,469.71

รายไดจากการจําหนายพรรณไม 80,955.00 23,280.00

บัญชีรายไดจากการขายสินคา 1,835,825.71 1,548,141.38

บัญชีรายไดจากการรับฝากขายสินคา - 68,707.77

บัญชีรายไดจากการขายของที่ระลึก 457,226.34 392,124.28

รายไดจากการจําหนายน้ําดื่มอุทยานหลวงราชพฤกษ - 96,180.47

รายไดจากการขายครุภัณฑทุกประเภท 67,014.26 -

รายไดจากการจําหนายอาหารวางและเครื่องดื่ม 2,920.56 -

รายไดจากการจําหนายอาหาร 7,710.28 -

รายไดจากการดําเนินงานกิจกรรมฐานการเรียนรู 6,897.21 -

รายไดคาวิทยากรและกิจกรรมฐานการเรียนรู 93,635.52 -

รายไดจากการจําหนายผักและผลไม 9,035.00 -

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ 51,402,352.75 34,053,376.69

หมายเหตุ 20 รายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค

(หนวย : บาท)

2560 2559

เงินชวยเหลือเพื่อการดําเนินงานจาก - 
หนวยงานภาครัฐ (ฝน)

22,913,040.44 17,885,738.27

รายไดจากการรับบริจาค 10,530,000.00 11,040,458.54

รวมรายไดจากเงินชวยเหลือและเงินบริจาค 33,443,040.44 28,926,196.81

รายงานประจําป� 2560
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หมายเหตุ 21 รายไดอื่น

(หนวย : บาท)

2560 2559

รายไดจากคาปรับอื่น 2,338,262.62 3,158,340.90

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,140,305.69 7,298,189.53

รายไดอื่น 190,980.81 186,254.06

รวมรายไดอื่น 7,669,549.12 10,642,784.49

หมายเหตุ 22 คาใชจายบุคลากร

(หนวย : บาท)

2560 2559

เงินเดือนและคาจาง 80,491,044.33 74,246,133.56

คาตอบแทนเจาหนาที่ 1,638,067.10 1,524,207.52

คาครองชีพ 1,929,160.15 1,761,125.81

คาลวงเวลา 2,254,540.00 2,899,895.87

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาที่ 4,519,682.45 4,163,253.60

คาใชจายบุคลากรอื่น 43,000.00 12,000.00

เงินเพิ่ม 700,500.00 705,000.00

คารักษาพยาบาล 1,222,001.50 1,069,907.75

คาชวยการศึกษาบุตร 184,410.00 167,010.00

รวมคาใชจายดานบุคลากร 92,982,405.53 86,548,534.11

หมายเหตุ 23 คาตอบแทน

(หนวย : บาท)

2560 2559

คาตอบแทนเฉพาะงาน 8,400.00 7,200.00

คาตอบแทนอื่น - -

รวมคาตอบแทน 8,400.00 7,200.00
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หมายเหตุ 24 คาใชสอย

(หนวย : บาท)

2560 2559

คาใชจายในการฝกอบรม 36,756,147.62 36,090,374.80

คาใชจายในการเดินทาง 36,289,724.77 36,056,380.60

คาซอมแซม 3,193,185.05 7,984,585.97

คาจางบริการ - หนวยงานภายนอก 142,829,322.83 145,022,172.81

คาจางบริการ - หนวยงานภาครัฐ 1,444,000.00 1,088,315.70

คาจางเหมายานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน 5,694,100.00 6,804,380.00

คาวิจัยและพัฒนา - หนวยงานภาครัฐ 26,087,000.00 34,681,990.00

คาวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก 1,075,000.00 1,908,100.00

คาธรรมเนียม 511,859.51 579,275.73

คารับรอง 1,326,314.62 903,468.23

คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 3,992,691.54 4,550,615.60

คาเบ้ียประชุม 5,362,400.00 5,612,050.00

คาที่ปรึกษา 2,243,788.00 5,482,500.00

คาเบ้ียประกันภัย 808,703.90 472,385.66

คาใชจายในการประชุม 12,015,954.20 10,989,073.11

คาประชาสัมพันธ 1,087,302.81 3,189,388.80

คาจัดพิมพ 1,546,043.99 2,177,697.80

รวมคาใชสอย 282,263,538.84 303,592,754.81

หมายเหตุ 25 คาวัสดุ

(หนวย : บาท)

2560 2559

ตนทุนขาย 386,047.32 1,274,861.32

คาวัสดุ 93,406,760.15 111,543,621.32

คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ (3,489,849.49) 2,737,636.99

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 9,570,127.98 8,210,013.30

รวมคาวัสดุ 99,873,085.96 123,766,132.93

คาวัสดุ จํานวน 93,632,738.99 บาท สวนใหญเปนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุกอสราง วัสดุสํานักงาน 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน กิจกรรม ตามโครงการตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง และ

รายงานประจําป� 2560
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เปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตางๆ เพื่อบํารุงรักษา ตกแตงภูมิทัศน และเปล่ียนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายใน
สวนอุทยานหลวงราชพฤกษ

หมายเหตุ 26 คาสาธารณูปโภค

(หนวย : บาท)

2560 2559

คาไฟฟา 9,915,816.48 10,928,986.17

คาโทรศัพท/โทรสาร 153,073.33 169,458.39

คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 716,602.63 627,720.85

คาบริการไปรษณียโทรเลข 262,281.00 296,030.00

คาน้ําประปา 1,306,883.22 1,365,560.30

รวมคาสาธารณูปโภค 12,354,656.66 13,387,755.71

หมายเหตุ 27 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

(หนวย : บาท)

2560 2559

อาคารและสิ่งปลูกสราง 41,540,996.16 53,825,115.05

อุปกรณ 18,744,266.90 23,981,142.12

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 17,371,220.21 17,403,450.45

สินทรัพยไมมีตัวตน 808,109.35 940,631.72

รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 78,464,592.62 96,150,339.34

หมายเหตุ 28 คาใชจายอื่น

(หนวย : บาท)

2560 2559

ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ - -

ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 1,350.95 2,837.64

คาตรวจสอบบัญชี-สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 300,000.00 300,000.00

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม 120.00 -

คาใชจายอื่น 458,469.92 591,177.82

รวมคาใชจายอื่น 759,940.87 894,015.46
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ งบสุทธิ ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2559

งบบุคลากร 88,403,800.00 - 84,058,271.58 4,345,528.42

งบดําเนินงาน 411,051,280.00 24,665,423.80 368,061,891.57 18,323,964.63

งบลงทุน 36,654,920.00 11,454,992.71 22,628,789.59 2,571,137.70

งบรายจายอื่น - - - -

รวม 536,110,000.00 36,120,416.51 474,748,952.74 25,240,630.75

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

งบรายจายอื่น - - -

รวม 51,371,059.95 45,344,177.74 6,026,882.21

รายงานประจําป� 2560
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การกำ กับดูแลองคกร

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

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
• ผูอํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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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.

กรรมการโดยตำแหนง

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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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

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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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

• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
• เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ 
หรือกฎหมาย
อายุ : 64 ป

วุฒิการศึกษา : 

• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทำงาน : 

• เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

• ขาราชการบํานาญ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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นายสุทัศน ปล้ืมปญญา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อายุ : 68 ป

วุฒิการศึกษา : 

• ปริญญาโท Crop-Production 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

• ปริญญาตรี พืชไร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทำงาน : 

• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรท่ีสูง 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• ผูอํานวยการกองพัฒนาเกษตรท่ีสูง 
 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

• หัวหนาฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
• ขาราชการบํานาญ

นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม
อายุ : 60 ป

วุฒิการศึกษา : 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน : 

• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
• รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :

• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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รองศาสตราจารยอณุารจุ บญุประกอบ
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

นางสาวรุจิรา ริมผดี
กรรมการและเลขานุการ
อายุ : 63 ป

วุฒิการศึกษา : 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการทำงาน : 

• รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

• ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 

• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรรมการและเลขานุการ

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

215



การเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
สถาบนัวิจยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู (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

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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ผูบรหิารสถาบนัวิจยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน)

นางสาวรุจิรา ริมผดี 
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง

นายวิรัตน ปราบทุกข 
รองผูอำนวยการสถาบัน ดานการพัฒนา

นางเสาวนิตย พงษประไพ 
ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ

ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ 
ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

นายวิรัช พูนทรัพย 
ทีป่รกึษาดานยุทธศาสตรและการบริหารจดัการองคกร

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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นางสาวเพชรดา อยูสุข 
ผูอำนวยการสำนักวิจัย

ดร.เมธี พยอมยงค 
ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ

นายภูธาดล ธีรอธิยุต 
รองผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจริญ 
ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตรและแผน

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล 
รองผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

รักษาการผูอำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

นางวัชรีฐ พรรณเรืองรอง 
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1. องคประกอบ

1) นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการ
2) นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ กรรมการ
3) นาวสาวธํารงลักษณ ลาพิน ี กรรมการ
4) นาวสาวออนฟา เวชชาชีวะ กรรมการ
5) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
6) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ผูชวยเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

1) สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดย
ครบถวน

2) สอบทานใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
4) สอบทานการบริหารความเส่ียงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่อง
5) การเปดเผยขอมูลในกรณีทีเ่กดิรายการท่ีเกีย่วโยงหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมี

ความถูกตองและครบถวน
6) พิจารณาในการแตงตั้ง โยกยาย เล่ือนเงินเดือน เล่ือนตําแหนง และลงโทษทางวินัย ของผูตรวจสอบ

ภายใน รวมกับผูอํานวยการสถาบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบกอนดําเนินการ
7) พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับ

ภาวการณ โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถาบัน
8) พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําป โดยความเห็นชอบของผูอํานวยการสถาบัน
9) พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและติดตามผลการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถาบัน
10) ใหคณะกรรมการสอบสวน มีอํานาจในการเชิญเจาหนาที่สถาบัน หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของมาใหขอมูล

หรือมาเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความเหมาะสมหรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร

11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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คณะอนุกรรมการตางๆ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

1. องคประกอบ

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

2. อำนาจหนาที่

1) ตดิตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบตังิานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

2) จดัทาํนโยบาย กาํกบัและประสานการดําเนนิงานรวมกบัหนวยราชการทีเ่กีย่วของ ใหดาํเนนิงานสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง

3) กําหนดแนวทางนโยบายการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค

4) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใชบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ เพ่ือใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ

5) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
6) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

รายงานประจําป� 2560
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คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

1. องคประกอบ

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

2. อำนาจหนาที่

1) เสนอแนะการกําหนดแนวนโยบาย และแผนงานตางๆ เก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค

2) เสนอแนะการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตอคณะกรรมการสถาบัน
4) เชญิบคุคลผูทรงคุณวุฒมิาชวยปฏิบตังิานไดตามความจําเปน หรอืแตงตัง้คณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบตังิาน

ไดตามความเหมาะสม
5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

รายงานประจําป� 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

221



คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ

1. องคประกอบ

1) นายอําพน กิตติอําพน  ประธานอนุกรรมการ
2) นางสาวลดาวัลย คําภา อนุกรรมการ
3) นางณัฐา โพธาภรณ อนุกรรมการ
4) นายณฐพงศ วรรณรัตน อนุกรรมการ
5) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
6) ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ  อนุกรรมการและเลขานุการ
7) นายสุพัฒน เมธีวรพจน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

1) พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค

2) กลั่นกรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษประจําป เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

3) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด

4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

คณะอนุกรรมการโครงสรางและพัฒนาบุคลากร

1. องคประกอบ

1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ
2) นายสุพศิน สุเมธิวิทย อนุกรรมการ
3) นางอรวรรณ คงธนขันติธร  อนุกรรมการ
4) นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อนุกรรมการ
5) นางณัฐฏจารี อนันตศิลป อนุกรรมการ
6) ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
7) นางสาววลัยลักษณ เศขรฤทธ์ิ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
8) หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ
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2. อำนาจหนาที่
1) ใหคาํปรกึษาและแนะนาํการจดัโครงสรางและอตัรากาํลงัของสถาบนัใหสอดคลองกบับทบาท ภารกจิและ

ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) กาํหนดหลักเกณฑและวิธกีารเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูง
3) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
4) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา

บุคลากรตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

1. องคประกอบ
1) นายอัชพร จารุจินดา ประธานอนุกรรมการ
2) นางชุติมา หาญเผชิญ รองประธานอนุกรรมการ
3) นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
4) นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ อนุกรรมการ
5) นางสาวรินทิพย ตอปญญาเรือง เลขานุการ
6) นายคมกฤษ นนทผล ผูชวยเลขานุการ
7) นางสาวพัชรนันท บัวมะลิ ผูชวยเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่
1) พิจารณาใหความเห็นและ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ประกาศทีเ่กีย่วของกบัสถาบนั หรือการจดัทาํขอบงัคับ ระเบยีบ หลกัเกณฑ ประกาศทีเ่กีย่วของกบัสถาบนั 
เพื่อแกไขปญหาขอขัดของเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน

3) พิจารณากลั่นกรองการยกรางและ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ 
ที่เกี่ยวของกับสถาบัน

4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
5) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาดานพัฒนาองคความรู
และเผยแพรพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย

1. องคประกอบ

1) นายธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ
2) นางสมชาย พฤฒิกัลป รองประธานอนุกรรมการ
3) นายดนุชา สินธวานนท อนุกรรมการ
4) นายสุพศิน สุเมธิวิทย อนุกรรมการ
5) นางสาวลดาวัลย คําภา อนุกรรมการ
6) นายสหวัฒน แนนหนา อนุกรรมการ
7) นางสาวรุจิรา ริมผดี อนุกรรมการ
8) นางอาณดา นิรันตรายกุล อนุกรรมการและเลขานุการ

2. อำนาจหนาที่

1) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในดานการดําเนินงานดานการพัฒนาองคความรูและเผยแพร
พระราชกรณียกจิของสถาบันพระมหากษัตรยิ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ รวมท้ังการกํากับกจิกรรมตางๆ 
ในชวงป 2560-2561

2) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบัน
3)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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