
สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู (องคการมหาชน) หรอื สวพส. มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะนอมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหวั ในการสืบสาน รกัษา และตอยอดงานโครงการหลวง ดวยการนําแนวทาง
การพฒันาทางเลอืกบนพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนืของโครงการหลวง ROYAL PROJECT MODEL มาเปนแนวทางในการดาํเนนิงาน
พฒันาเพือ่ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถการพฒันาชมุชนเปาหมายบนพืน้ทีส่งูใหมคีวามอยูดมีสีขุตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองและทันตอการเปล่ียนแปลงจากปจจัยภายนอก การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง

การขยายผลความสาํเรจ็การพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงไปยงัพืน้ท่ีสงูตางๆ เพือ่ใหบรรลเุปาหมายตามแผนการวจิยั
และพัฒนาพ้ืนทีส่งู สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู (องคการมหาชน) ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึง่นบัเปนปที ่15 ของ สวพส. นัน้ ไดมกีารดาํเนนิงานสําคญัอยางตอเนือ่งในการยกระดับและเพิม่ขีดความสามารถของการพัฒนา
และสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพ้ืนที่เปาหมาย ทําใหสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้นประมาณ รอยละ 14.5 
อกีทัง้ยงัมีจาํนวนครัวเรอืนของเกษตรกรรายยอยท่ีมรีายไดสามารถกาวขามพนเสนความยากจนได รอยละ 68.82 ของครัวเรอืน
เปาหมาย การอนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม การสรางแหลงนํา้เพือ่แกปญหาภยัแลง การแกไขปญหา
หมอกควันดวยการลดพื้นที่เผาปา การฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาตนนํ้า โดยการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมมากขึ้น

สบืเนือ่งจากสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ไดอบุตัขิึน้ในประเทศไทยเปนครัง้แรก
ในป พ.ศ. 2563 สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง
ทั่วทั้งประเทศ นับเปนความทาทายของทุกหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จําเปนจะตองเรงแกไขปญหาและ
ชวยเหลือเยียวยาใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งปรับเปล่ียนการทํางานใหตอบสนองทันตอการเปล่ียนแปลงจากปจจัย
ภายนอกอันเกิดจากโรคอุบัติใหมครั้งนี้ ในการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหลงรวบรวมและจัดแสดงพรรณไมความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตรและ
ศลิปวฒันธรรมนัน้ สวพส. ไดพฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่การเผยแพรองคความรูและรองรบัการเปลีย่นแปลง
ที่สําคัญโดยเฉพาะวิถีชีวิตแนวใหม (New Normal) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ สวพส. อยางดียิ่งมาโดยตลอด รวมทั้ง
คณะผูบริหาร เจาหนาที่ สวพส. เกษตรกรบนพื้นที่สูง และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่มีความมุงมั่น อุทิศตน ในการสนับสนุน
และตอยอดงานโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงใหมีความอยูดีมีสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางมั่นคงและยั่งยืน

 
 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
 ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
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้ ่

ประธธานกกรร

สสาารจาากสสาาสสาาาสสสสสส



ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นับเปนการเร่ิมตนการดําเนินงานภายใต “แผนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ป 
(พ.ศ. 2563-2570) ของสถาบนัวจิยัและพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน)” ตามวสิยัทัศน “ชมุชนบนพืน้ทีส่งูมคีวามอยูดมีสีขุ 
ดวยการวิจัยและพฒันา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจสําคัญของ สวพส. คือการสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลสําเร็จไปพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ 
ดวยการดําเนินงานวิจัยและสงเสริมการเรียนรูงานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และการยกระดับ
สูองคกรธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง โดยความรวมมือกับชุมชนเปาหมายและหนวยงานตางๆ ในพื้นท่ีโครงการหลวง 
และพื้นที่พัฒนาแบบโครงการหลวง ซึ่งไดรับมอบหมายจากโครงการหลวง ใหขยายการดําเนินงานไปพัฒนาชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนทีห่างไกลและมีความเปนอยูทีย่ากลําบาก เพือ่สรางความเสมอภาคและเปนธรรม ประชาชน
อยูดีมีสุข ควบคูกับการแกไขปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง

สวพส. ไดใหความสําคัญในการวิจัย เพื่อบุกเบิกสรางองคความรูและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพราะเปนหัวใจสําคัญ
ของการแกไขปญหาและพัฒนาบนพ้ืนท่ีสูง ซึ่งปจจุบันยังคงตองการองคความรูเพิ่มเติมอีกจํานวนมาก ทั้งดานการพัฒนา 
การสงเสริมอาชีพ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
และชุมชน เพ่ือใหทันกับปญหาและการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีสูง โดยยึดความตองการของชุมชน 
เปาหมายของประเทศและสากล เปนกรอบในการกําหนดประเด็นวิจัย ขณะเดียวกันยังเรงนําผลงานวิจัยท่ีไดไปสราง
การเรียนรู และใชประโยชนใหตรงกลุมเปาหมาย สถานที่และระยะเวลา ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง
ที่ สวพส. ดําเนินการ

นอกจากน้ี สวพส. ยงัมภีารกิจสาํคญัในการสงเสริมการเรียนรูและเผยแพรงานโครงการหลวง เนือ่งในวาระเฉลิมฉลอง
ครบ 50 ป ของมูลนิธิโครงการหลวง โดยรวมกับโครงการหลวงจัด “งานประชุมวิชาการนานาชาติดานการพัฒนาเกษตร
ที่สูงอยางยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง” และ “งานโครงการหลวง 2562” 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เพื่อเผยแพรผลสําเร็จและ
องคความรูของโครงการหลวงสูประชาชน หนวยงาน และนานาชาติ ทั้งยังเผยแพรความสําเร็จของโครงการหลวงการสูเวที
ขององคการสหประชาชาติ ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND) 
สมัยที่ 63 ระหวางวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ ศูนยการประชุมนานาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยจัดการ
อภปิรายกลุมในลักษณะกิจกรรมคูขนาน (Side Events) และนิทรรศการ ในหัวขอ “50 ป ของการพัฒนาทางเลือกของ
ประเทศไทยสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามรูปแบบโครงการหลวง” (Thailand’s 50-Year Journey on Alternative 
Development towards Sustainable Development: The Royal Project Model) เพื่อเผยแพรพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สดุดีในพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และถายทอดหลักการ วิธีการ
ดําเนินงาน และผลสําเร็จตามรูปแบบการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงสูนานาชาติ

ผู�อํานววยการสถาบันวิจจัยและพฒัฒนาพื้นท่ีสูง
สารจจาก



สวพส. ยงัคงดําเนินงานพัฒนาชีวติและความเปนอยูของประชาชนอยางเขมขน โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู
ประสบปญหาท่ีสาํคัญเพ่ิม 2 เร่ือง คอื การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภัยแลง ซึง่เปนท้ังอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน และสรางผลกระทบโดยตรงตอประชาชน สวพส. จงึปรับวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม เชน การประยุกต
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางผูนําชุมชนทําหนาที่ชวยขับเคล่ือนการพัฒนา รวมท้ังการสรางนวัตกรรมการใหบริการ
แบบใหมๆ ที่ชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได เชน การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อแกไขปญหาภัยแลง อยางรวดเร็ว 
ครบวงจร และยัง่ยนื ดวยกระบวนการประชารัฐ เปนตน ผลการดาํเนนิงานโดยรวมไดสรางประโยชนแกพืน้ทีส่งูตามเปาหมาย 
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 3 แหง ไดรับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม ประจําป 2563 ในระดับดีเดนและระดับดี
อยางตอเนื่อง

สวพส. มุงมั่นที่จะพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง ที่ไดรับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชน โดยการพัฒนา
บุคลากรตามแผนกลยุทธพัฒนาบุคลากรระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองคกรสูเปาหมายการเปนหนวยงานภาครัฐในระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดบรรลุเปาหมายดานธรรมาภิบาล โดยเปน 1 ใน 7 องคการที่ไดรับการคัดเลือกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหเขารับรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 9 (NACC Integrity 
Awards) อีกดวย

 

 นายวิรัตน ปราบทุกข
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



สถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ท่ีสูง (องค�การมหาชน) ดาํเนนิภารกจิเชื่อมโยงกบัแผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ 
ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขนั และด�านการสร�างโอกาส ความเสมอภาคและเท�าเทยีมกนัทางสงัคม 

ภายใต� “แผนการวิจัยและพฒันาพืน้ทีส่งู ระยะ 8 ป� (พ.ศ. 2563-2570) ของสถาบนัวิจัยและพฒันาพืน้ทีส่งู” 

ทีป่ระกอบด�วย 3 กลยุทธ� คือ สนบัสนนุการวิจัยและการเรียนรู�งานโครงการหลวง ขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง พัฒนาและบริหารองค�กร ซึ่งในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได�รับ
งบประมาณในการดาํเนนิงาน จํานวน 516.0589 ล�านบาท โดยมผีลการดาํเนนิงาน คิดเป�นร�อยละ 99.60 ของแผน 
และมีผลการเบิกจ�ายงบประมาณ เป�นเงิน 508.0491 ล�านบาท หรือร�อยละ 98.45 ของงบประมาณทีไ่ด�รบั 
ทั้งนี ้มพีืน้ทีด่าํเนนิงานสนบัสนนุโครงการหลวงในสถานวิีจัยและศนูย�พฒันาโครงการหลวง 39 แห�ง จํานวน 468 
กลุ�มบ�าน และพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง จํานวน 1,530 กลุ�มบ�าน ภายใต� 4 โครงการสําคัญ คือ 
โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 33 แห�ง โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงเพือ่แก�ป�ญหา
พื้นที่เฉพาะ 11 แห�ง โครงการรักษ�นํ้าเพื่อพระแม�ของแผ�นดิน 11 แห�ง และโครงการถ�ายทอดองค�ความรู�
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 ศศช. และมีอุทยานหลวงราชพฤกษ�เป�นแหล�ง
ส�งเสริมการเรียนรู�และให�บริการแก�ประชาชนและผู�สนใจ โดยผลงานสําคัญในแต�ละกลยุทธ�สรุปได� ดังนี้

1. สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู�งานโครงการหลวง

1.1 การวิจัยเพ่ือสร างองคความรู สนับสนุน
โครงการหลวงและการพัฒนาพ้ืนที่สูง ไดดําเนินโครงการ
วิจัย จํานวน 45 โครงการหลัก ดานการพัฒนาและสงเสริม
อาชีพ การอนุรักษและฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและ
ชุมชน และสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมสําหรับ
ใชแกไขปญหาหรือพฒันาพ้ืนทีส่งู ประกอบดวย พนัธุพชืและ
พันธุสัตว 30 พันธุ เชน กัญชงพันธุใหม 3 พันธุ คือ RPF5 
RPF6 และ RPF8 ที่มีเปอรเซ็นตเสนใยสูงกวา 20% 
ขาวทองถิ่นพันธุ เลาทูหยา ที่มีสารแกมมาโอไรซานอล 
(สารตานอนุมูลอิสระ) สูง เปนตน ไดองคความรู และ
เทคโนโลยีในการผลิตพืชและสัตว จํานวน 27 รายการ 

พัฒนาพืชทองถ่ิน 3 ชนิด เพื่อเปนพืชทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแกชุมชน ไดแก บุกไข ตาว และเลือดมังกร 
รวมท้ังวิธีการขยายพันธุพืชทองถ่ินหายากและใกลสูญหาย 
มีการพัฒนาชีวภัณฑเกษตรชนิดใหม 4 ชนิด เพื่อทดแทน
สารเคมีป องกันและกําจัดศัตรูพืชท่ีสําคัญบนพื้นที่สูง 
ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) 
และชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสําหรับ
กญัชง (THC strip test) พฒันากระบวนการแปรรูปเสนดาย
และผลติผาคณุภาพคุณสมบตัพิเิศษตามมาตรฐานสําหรบัใช
ในกิจการทหาร และตอยอดเปนชดุแตงกายตนแบบทางการ
ทหาร 3 ชนิด คือ ชุดพรางทหารบก เสื้อยืด และถุงเทา 
เปนตน ทั้งนี้สามารถขึ้นทะเบียนพันธุ พืชหรือทรัพยสิน
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ทางปญญา ไดจํานวน 13 รายการ รวมทั้งมีการสงเสริมการ
นําผลงานวิจัยที่ผานมา จํานวน 20 เรื่อง ไปใชประโยชน
ในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชน

1.2 สงเสรมิการเรยีนรู เผยแพรงานโครงการหลวง 
และพัฒนาเครือขายการวิจัยและพัฒนา สวพส. ได
สนบัสนนุการเผยแพรและสงเสรมิการเรยีนรูองคความรูและ
การพัฒนาอยางยั่งยนืแบบโครงการหลวง เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางกวางขวาง
ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยในป พ.ศ. 2563 ที่ครบ 
50 ป ของโครงการหลวง ไดสนับสนุนการจัด “งานประชุม
วิชาการนานาชาติดานการพัฒนาเกษตรท่ีสูงอยางย่ังยืน 
ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และตอยอดงาน
โครงการหลวง” และ “งานโครงการหลวง 2562” ทีเ่ผยแพร
ผลสําเร็จและองคความรูของโครงการหลวงสูประชาชน 
หนวยงาน และประเทศตางๆ 17 ประเทศ จากนั้นได
เผยแพรความสําเร็จของโครงการหลวงตอเน่ืองในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on 

Narcotic Drugs – CND) สมัยที่ 63 ณ ศูนยการประชุม
นานาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมีผูเขารวม
จาก 193 ประเทศ จํานวนมากกวา 1,000 คน โดยได
จัดกิจกรรมคูขนาน (Side Events) คือการอภิปรายกลุม 
และนทิรรศการ ในหัวขอ “50 ป ของการพัฒนาทางเลือก
ของประเทศไทยสูเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื” ตามรปูแบบ
โครงการหลวง (Thailand’s 50-Year Journey on 
Alternative Development towards Sustainable 
Development: The Royal Project Model) เพือ่เผยแพร
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สดุดีใน
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกลาเจาอยูหวั และเผยแพร
รูปแบบพัฒนาทางเลือกอยางยั่งยืนของโครงการหลวง
สูนานาชาติ นอกจากน้ีไดจัดนิทรรศการเผยแพรผลสําเร็จ
ของโครงการหลวงในงาน International Agricultural 
Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
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สวพส. รวมกบัโครงการหลวง ไดพฒันาเครอืขายการ
วจิยัและพัฒนาในระดบันานาชาต ิโดยดําเนนิโครงการความ
รวมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรและปาไมภูฏาน 
ระยะท่ี 2 (ค.ศ. 2020-2024) โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับ UNODC สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดงานสัมมนา
นานาชาติ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ Taiwan ICDF 
หัวขอ “2019 Royal Project Foundation and Taiwan 
ICDF Symposium: Technical Cooperation on 
Integrated Crop Management in Royal Project Area” 
และรวมกบัมหาวทิยาลยัมหดิล และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร
ดานการเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน (GDAAS) 
ดาํเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยคีารบอนต่ํา ดาน Fertilizer 
formulas and programs for improving agricultural 
productivity and quality to reduce production cost, 
Zero waste, Variety of plants, Greenhouse gases 
reduction from agriculture การถายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกสตรอวเบอรรีและพืชผักระบบอินทรีย (Organic) 
แกเจาหนาที่และเกษตรกรจาก GIZ-SAFI สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา และการเพาะเห็ดแกเกษตรกรในโครงการ
การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนและการริเริ่มดานอาหาร
ของ GIZ ณ เมืองยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
และมีเครือขายความรวมมือการถายทอดองคความรู 
ดานการเกษตร ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) กับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมน ี(Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit – GIZ) GmbH

สําหรับเครือขายการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ 
สวพส. และโครงการหลวง ไดรวมมือกับบริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ จาํกัด เพือ่วจิยัและพฒันากญัชง ดานการปรบัปรงุพนัธุ 
การพัฒนาเทคนิควธิกีารปลกู การสกัดสารสาํคญั และพฒันา
ผลิตภัณฑ มีความร วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร  
กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ดานงานวจิยัพฒันา
ดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนตามนโยบายของ
ภาครฐั และสนบัสนนุพลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ชมุชนเพือ่การนาํไปใชประโยชนอยางยัง่ยนื ความรวมมอืกับ
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคการมหาชน) พฒันาระบบ
เครือขายเซนเซอรไรสายและการนําไปประยุกตใชใน
โรงเรอืนสําหรบัปลกูพืช และความรวมมอืกบัสถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแกน ติดตั้ง
ระบบเซนเซอรตรวจวัดคาสภาพแวดลอมในโรงเรือน

นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนการพัฒนาสถานีและศูนย
พัฒนาโครงการหลวง จํานวน 39 แหง เพื่อเปนตนแบบและ
แหลงเรยีนรูของการพฒันาพืน้ทีส่งู ทัง้ในดานการพฒันาและ
สงเสริมอาชีพ สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร ภายใตระบบการเพาะปลูกเปนมิตร
ตอสิง่แวดลอม แกเกษตรกร 11,257 ราย พฒันาแปลงเรียนรู 
242 แปลง สนบัสนุนการพัฒนาและการรับรองระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยตางๆ คอื มาตรฐาน GAP เกษตรกร 9,730 ราย 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรกร 456 ราย มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (IFOAM Accredited) เกษตรกร 842 ราย 
และมาตรฐานโรงงาน (GMP และ HACCP) ของโรงคดับรรจุ
ผลิตผล 12 แหง ดานการสรางความเขมแข็งของสังคม ได
สนับสนุนการพัฒนาผูนาํ คณะกรรมการชุมชน เยาวชน และ
สถาบันเกษตรกรหรอืวสิาหกิจชุมชน โดยพฒันาชมุชน 10 แหง 
เปนตนแบบและแหลงเรียนรูการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงในการดาํรงชวีติ และดานการอนรุกัษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสริมสราง
กระบวนการมสีวนรวมของทกุภาคสวนในการฟนฟแูละอนรุกัษ
ปาตนนํ้าลําธาร โดยจัดทําแนวปองกันไฟปา ระยะทางรวม 
120.7 กโิลเมตร ฟนฟูพืน้ทีป่าธรรมชาติ และเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขยีว
ในชุมชน โดยปลูกปา 198,157 ตน และฟนฟูแหลงตนนํ้า
ลําธารดวยการสราง ซอมแซม และขุดลอกฝาย 225 แหง

1.3 การพฒันาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรยีนรู ไดยกระดบัเปนแหลงเรยีนรูทีม่คีณุภาพ และสงเสรมิ
การเรียนรูดานพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย 
โครงการตามแนวพระราชดําริ การเกษตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
รวมทั้งการใหบริการสังคม ดวยการปรับปรุงแหลงเรียนรู 
และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวบรวมและ
จดัแสดงพรรณไม 18 กลุม 5,781 ชนดิ รวม 17,205 รายการ 
และไดเพิม่การจดัแสดงพรรณไม 3 กลุม คอื บวั ชวนชม และ
กหุลาบ และไดจดักจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรูแกผูรบับรกิาร
ทกุชวงวยั จาํนวน 805,504 คน โดยมสีดัสวนผูรบัการเรียนรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 35.90 ดวยการนําระบบดิจิทัลมายกระดับ
การเรียนรู และยังสรางรายไดใหเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสงู ดวยการ
รบัซือ้พรรณไมเพ่ือใชจดัแสดงในพ้ืนท่ีอทุยานหลวงราชพฤกษ 
มูลคา 10.12 ลานบาท

7สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



สวพส. ไดขยายผลสําเรจ็งานโครงการหลวง ไปพฒันา
กลุมบานบนพืน้ทีส่งู จาํนวน 1,530 กลุมบาน ดวยการดาํเนนิ
งานพัฒนาอยางสมบูรณแบบโครงการหลวง ภายใต 
“โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง” จาํนวน 44 แหง 
616 กลุมบาน ในพื้นที่ 8 จังหวัด และถายทอดความรู
โครงการหลวงสูกลุมบานตางๆ โดยกลุมบานที่ดําเนินงาน
พัฒนาอยางสมบูรณแบบโครงการหลวง ไดยกระดับ
การพัฒนาของกลุมบานเปนกลุมบานที่เขมแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได (ระดับ A) 23 กลุมบาน กลุมบานที่
สามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ B) 129 กลุมบาน 
กลุมบานที่เริ่มเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ C) 
343 กลุมบาน และกลุมบานทีย่งัรอการเขาพฒันา (ระดบั D) 
121 กลุมบาน โดยรวมจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
จากการพัฒนา 72,666 ครัวเรือน

2.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ไดยกระดับชีวติ
และความเปนอยูของประชาชน เพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจน ดวยการพัฒนาและสงเสริมอาชีพที่ เป นมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ดวยการใชองคความรูและผลงานวิจัยตางๆ 
และดําเนินการอยางครบวงจร ทัง้การผลิต มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดโดย
สถาบันเกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและ
สงเสรมิอาชพี จาํนวน 9,044 ครวัเรอืน คดิเปนรอยละ 12.45 
ของครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนา สรางรายได
เพิ่มแกเกษตรกร จํานวน 3,852 ครัวเรือน รวม 383.34 
ลานบาท คิดเปนรายไดเฉลี่ย 99,517.41 บาทตอครัวเรือน 
ทําใหครัวเรือนเปาหมายท่ีมีรายไดเฉล่ียสูงกวา 78,000 
บาท/ครัวเรือน/ป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 68.82 ทั้งนี้เปน
รายไดจากสินคาเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 117.83 ลานบาท

2.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและ
ชมุชน เสรมิสรางศกัยภาพของชมุชนบนพืน้ทีส่งู ใหสามารถ
พึ่งตนเอง และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตาม
แนวทางโครงการหลวง โดยมีหมูบานท่ีไดรับการพัฒนา 
จาํนวน 493 หมูบาน ดวยการสนับสนุนการจัดทาํแผนชุมชน 
การพัฒนากลุมหรือสถาบันเกษตรกร จาํนวน 95 แหง สมาชิก
จํานวน 2,900 ราย มีเงินทุนดําเนินงาน 20.91 ลานบาท 
พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนบนพื้นที่สูงและสรางเกษตรกร
รุนใหม จํานวน 909 ราย สานพลังความรวมมือระหวาง

ภาครฐั เอกชน และประชาสังคมโดยกระบวนการมสีวนรวม 
เพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาบนพืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนื สรางจติอาสา
และความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

2.3 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพ้ืนที่สูง เพื่อใหมีความอุดมสมบูรณและใชประโยชนได
อยางย่ังยืน โดยการกําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน
และแผนท่ีรายแปลงของเกษตรกร อยางมีสวนรวมของชุมชน
และหนวยงานที่เก่ียวของ และใชเทคโนโลยี GIS ในพื้นที่ 
334 กลุมบาน โดยมีขอบเขตการใชประโยชนที่ดินพื้นที่ 
278,440.54 ไร และสงเสรมิใหเกษตรกรปรับระบบการเกษตร
จากพืชที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ใชพื้นท่ีมาก 
ใชสารเคมี และมีการเผา เปนเกษตรท่ีประณีตและสราง
มูลคาสูง เปนผลใหสามารถลดพื้นที่ปลูกขาวโพดได จํานวน 
26,054.75 ไร นอกจากนี้ไดสนับสนุนชุมชนใหอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม โดยมีการปองกันการบุกรุก
และดูแลรักษาปา จํานวน 578,785.79 ไร

2.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดร วมกับ
หนวยงานตางๆ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ เชน เสนทางคมนาคมขนสง 
ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และ
โรงรวบรวมและคัดคุณภาพผลผลิต ท้ังนี้ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กลุมบานเปาหมายจํานวนมากประสบปญหา
ภัยแลง สวพส. จึงสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 
จํานวน 180 แหง ในพื้นที่ 85 กลุมบาน ภายใตกระบวนการ
แบบประชารัฐ ที่มีความรวมมือของชุมชน หนวยงานตางๆ 
รวมทั้งภาคเอกชน

ตวัอยางผลสัมฤทธ์ิของการดําเนนิงานท่ีเปนทีย่อมรับ 
คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ไดรับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท
สัมฤทธิผล ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํนวน 3 รางวลั คอื รางวลั
ระดับดีเดน จากผลงาน “คูวิถีคนอยูรวมกับปา ลดพื้นที่ทํา
ไรหมนุเวยีน” ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง
สบเมย และระดับดี ไดแก “ปางแดงใน: จากภูเขาสีทอง
สูภเูขาสเีขยีว” ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ
หลวงปางแดงใน และ “แมมะลอ: บอนํ้าที่รวมแบงปน” 
ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงแมมะลอ

2. การขยายผลสาํเร็จงานโครงการหลวงเพือ่ยกระดับการพฒันาชมุชนบนพืน้ทีสู่ง

รายงานประจําป� 25638



3. การพัฒนาและบริหารองค�กร

3.1 ยกระดับองคกรสูองคกรธรรมาภิบาลและ
สมรรถนะสูง ไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและภาคสวน
อื่นๆ อยางตรงจุด โปรงใส มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบ
ราชการ 4.0 ทาํใหไดรบัรางวลัองคกรโปรงใส คร้ังที ่9 (NACC 
Integrity Awards) จากสาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครฐั (ITA) ประจําป 2563 ทีร่ะดับคะแนน 89.48 นอกจากน้ี
อุทยานหลวงราชพฤกษยังไดรับการรับรองมาตรฐานจาก
โครงการ Amazing Thailand Safety & Health 
Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและสถานที่
ทองเที่ยว และประเภทโรงแรม-ที่พักและสถานที่จัดประชุม 
มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard (TMVS)

3.2 พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ไดจดัทาํและขับ
เคลือ่นการพฒันาบคุลากรตาม “แผนกลยทุธพฒันาบคุลากร 
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)” เพื่อใหมีความรูและทักษะ
ทีจ่ําเปนตอการปฏิบัติงานในแตละกลยุทธ และยังไดพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งเกษตรกรผูนํา ดวยการศึกษา
เรียนรูเทคโนโลยีใหมจากตางประเทศ เพื่อนํามาปรับใช
พัฒนาพ้ืนที่สูง โดยมีการสงบุคลากรเขารวมอบรมใน
หลักสูตรขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (Asian 
Productivity Organization – APO) 2 หลักสูตร คือ 
“Workshop on Rural Community Development for 
Sustainable and Inclusive Growth” และ “Workshop 
on the Formulation and Study of Spatial 
Development, Climate Change, and the Environment 
for Agricultural Transformation” และการฝกอบรมดาน
การปลูกและแปรรูปกาแฟ ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดจัดการศึกษาเรียนรู ใหแกเจ าหนาท่ี
และเกษตรกรผูนาํในตางประเทศ คอื ณ ประเทศญีปุ่น ดาน
การเกษตรทันสมัย (Smart agriculture) การบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยสหกรณ การจัดการหลังการ
เกบ็เกีย่ว และการจดัการขยะ (Zero Waste) และไดรวมกบั
มูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมและศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศไตหวัน 3 ครั้ง ครอบคลุมดานเทคโนโลยีการผลิต

ผกั ดอกไม และไมผล การผลติพชืภายใตโรงเรอืน การจดัการ
หลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
นอกจากนี้ยังไดสงผูนําเยาวชนเขารวมโครงการฝกงานผูนํา
เยาวชนไทย ณ ประเทศญ่ีปุน จํานวน 2 ราย

3.3 พฒันาระบบการจดัการขอมูลและเทคโนโลยี 
เพือ่รองรับการบริหารจัดการและขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนทีส่งู
ดวยระบบดิจิทัล จํานวน 14 ระบบ เชน ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพ้ืนท่ีสูง เว็บไซตและแอปพลิเคชันเพ่ือการส่ือสาร
เชิงกลยุทธ ปรบัปรุงขอมลูระบบฐานขอมลูทะเบียนเกษตรกร 
พัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร
และการผลิตและการตลาด เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ขอมูลของพื้นที่ตนแบบในรูปแบบ Platform ดานการ
วางแผนการผลิตและการตลาด ควบคูกับการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการดานการเงินของกลุมเกษตรกร เปนตน

ผลการดําเนินงานโดยรวมของ สวพส. ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นบัเปนเปนไปตามแผนงาน เปาหมาย และตวัช้ีวดั
ตางๆ โดยเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนที่ยอมรับของประชาชน และ
ยังเปนปสําคัญที่ไดพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงาน
ในทุกๆ สวนงาน เพือ่รองรับการปฏิบตังิานใหบรรลุเปาหมาย
ในระยะยาว และใหสอดคลองกับปญหาและการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

9สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



สวพส.สวพส. 
สืบสานงานโครงการหลวงสู�นานาชาติ

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล�า
โปรดกระหม�อมให� สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค�ไปในงานประชุมวิชาการนานาชาติด�านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย�างยั่งยืน 
ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต�อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 
เฉลิมฉลองครบ 50 ป� ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ� อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2562 โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร�อมด�วย 

พลเอก กัมปนาท รดุดษิฐ� องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมลูนธิิโครงการหลวง พลเรือเอก พงษ�เทพ หนเูทพ 
องคมนตรี คณะกรรมการมลูนธิิโครงการหลวง นายอาํพน กิตตอํิาพน องคมนตรี ทีป่รึกษาพิเศษผู�ทรงคณุวฒุิ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน� ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน� ปราบทุกข� 

ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
และคณะร�วมเฝ�ารับเสด็จฯ

จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค�

ของการจัดงานสัมมนานานาชาติ สมเด็จพระเจ �าลูกเธอ เจ �าฟ�าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรวีดิทัศน� 50 ป� มูลนิธิโครงการหลวง ทรงรับฟ�ง

การบรรยายพเิศษ เรื่อง Royal Project Alternative Development Model จากพลเอก กัมปนาท รดุดษิฐ� 
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมลูนธิิโครงการหลวง และการพฒันาทางเลอืกและบทบาทในการผลกัดนั

ไปสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Alternative Development and Its Role in Implementing 
the Sustainable Development Goals) โดย Mr. Jorge Rios ผู�อํานวยการด�านการพฒันาที่ย่ังยืน 

สํานักงานว�าด�วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห�งสหประชาชาติ

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)
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“โครงการหลวงโมเดล” ตัวอยางความสําเร็จจาก
พืน้ทีส่งู การประชมุวชิาการนานาชาตดิานการพฒันาเกษตร
ทีส่งูอยางยัง่ยนื ตามพระราชปณธิาน การสบืสาน รกัษา และ
ตอยอดงานโครงการหลวง ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม 
2562 พรอมกับงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 
50 ป ไดนําเสนอผลความสําเร็จดานการพัฒนาทางเลือก
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของโครงการหลวง หรือ ROYAL 
PROJECT MODEL ซึง่เปนผลสาํเรจ็ทีเ่กดิจากประสบการณ
ทํางานตลอดระยะเวลา 50 ป ตามพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแกปญหาความยากจน 
การปลูกพืชเสพติด การทําเกษตรแบบเล่ือนลอย และ
การทาํลายปาตนน้ําลาํธาร แนวพระราชดาํรใินการดาํเนนิงาน
อยางเขาใจ เขาถึง ทําใหบรรลุผลสําเร็จสูงสุดในการพัฒนา
พื้นที่สูงสูความยั่งยืน ครอบคลุมในทุกๆ มิติ โดยมีผูเขารวม
ประชุม 675 คน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ จาก 
17 ประเทศทั่วโลก

สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง และ
ขยายผลสําเร็จสูเวทีขององคการสหประชาชาติ ในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on 
Narcotic Drugs – CND) สมัยท่ี 63 ระหวางวันท่ี 2-6 
มีนาคม 2563 ณ ศูนยการประชุมนานาชาติ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมีผูเขารวมประชุมกวา 1,000 คน 
จาก 193 ประเทศ โดยองคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พรอมดวย
ผูแทนประเทศไทย เขารวมกิจกรรมคูขนาน (Side Events) 
และการจัดนิทรรศการ ในหัวขอ “50 ป ของการพัฒนา
ทางเลือกของประเทศไทยสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ตามรปูแบบโครงการหลวง (Thailand’s 50-Year Journey 
on Alternative Development towards Sustainable 
Development: The Royal Project Model) พรอมทั้ง
มีเกษตรกรผูนําจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงโปงคํา จังหวัดนาน รวมสะทอนผลสําเร็จในการนํา
รปูแบบโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ปรบัระบบ
การปลูกพืช จนสามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม โดยมผีูเขาฟงการอภปิรายในกิจกรรมคูขนานและ
ผูเขาชมนิทรรศการ ประกอบดวย ผูเขารวมการประชุมจาก
ประเทศตางๆ เจาหนาที่ UNODC นักเรียนและนักศึกษา 

ผลลัพธจากการเผยแพรงานในครั้งนี้ทําใหผูเขารวมประชุม
ไดรับทราบหลักการ วิธีการดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม
รปูแบบการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง รวมถึงไดรวม
ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และร วมสดุดี ในพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชริเกลาเจาอยูหวั ในการนี ้UNODC ประจาํสาธารณรฐั
แห งสหภาพเมียนมา  ได มีความร วมมือนํารูปแบบ
โครงการหลวงไปปรับใชตอเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่
รฐัฉานทดแทนการปลกูฝน และสาธารณรฐัปารากวยัยังสนใจ
ที่จะนําผลสําเร็จในการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง
ไปเปนแบบอยางในการแกไขปญหาการปลูกพืชเสพติด 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในประเทศอีกดวย
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ด�านการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงร�วมกับชุมชนและภาคีเครือข�าย

สวพส. ไดรับ “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector 
Excellence Award) ประจําป 2563 ตอเน่ืองเปนปที่ 2 
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในสาขา
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) ประกอบดวย

• ระดับดเีดน จากผลงาน “คูวถิคีนอยูรวมกบัปา ลดพืน้ท่ี
ทําไรหมุนเวียน” โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

• ระดับดี จากผลงาน “ปางแดงใน: จากภูเขาสีทองสู
ภเูขาสเีขยีว” โดย โครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ
หลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม

• ระดับดี จากผลงาน “แมมะลอ: บอนํ้าที่รวมแบงปน” 
โดย โครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวงแมมะลอ 
จังหวัดเชียงใหม

สวพส. 
มีความมุ�งม่ันในการพฒันาองค�การสู�การเป�นระบบราชการ 4.0 เพือ่ให�สามารถเป�นทีพ่ึง่ทีน่�าเชื่อถอืและไว�วางใจ
ได�ของประชาชน จึงกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงานโดยยดึความต�องการของประชาชนเป�นศนูย�กลางการพฒันา 
ปรับองค�การสู�ความเป�นดิจิทัล บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงร�วมกับชุมชนและภาคีเครือข�าย 
เป�ดกว�างให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และปฏิบัติงานให�เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงยกระดับการพัฒนาองค�การ
ให�มขีีดสมรรถนะสงูและทนัสมยัโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ในป�งบประมาณ พ.ศ.2563 สวพส. สามารถพฒันา
และยกระดับผลการดําเนินงานให�มีความโดดเด�นเป�นที่ประจักษ�ต�อสาธารณะ ดังนี้
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พัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงให�อยู �ดีมีสุข โดยใช�หลักการและองค�ความรู �โครงการหลวงเป�นต�นแบบ 
สร�างชุมชนเข�มแข็งได�รับการยอมรับในระดับประเทศ ได�แก�

• วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมยอมสีธรรมชาติบานปางแดงใน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดเชียงใหม 
จากกรมสงเสริมการเกษตร

• รางวลัหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง “อยูเยน็เปนสขุ” ดเีดน ระดบัจงัหวดัเชยีงใหม โดยการสนบัสนนุของโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา จังหวัดเชียงใหม

• บานศรีบุญเรือง ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงโปงคาํ จงัหวดันาน ไดรบัรางวลัหมูบานปลอดขยะยอดเย่ียมท่ี 2 ของเขต 2 (แพร ลาํปาง พะเยา และนาน) 
จากสํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 2

• บานใหม อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ 
จังหวัดนาน ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเยน็เปนสุข” ดีเดน ระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับ
จังหวัดและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับจังหวัด ประจําป 2563

• บานบอน หมูที่ 1 ตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมจริม จังหวัดนาน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.) ระดับประเทศ จากกรมอทุยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• บานหวยปูหลวง ตาํบลยางเปยง อาํเภออมกอย จงัหวัดเชียงใหม โดยการสนบัสนนุของโครงการพฒันาพืน้ทีส่งู
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะแมแฮหลวง จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ.) ระดับประเทศ จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ด�านคุณธรรมความโปร�งใส

ได�รับรางวัลองค�กรโปร�งใส คร้ังที่ 9 (NACC 
Integrity Awards) สวพส. เปน 1 ใน 7 องคการที่ได
รับการคัดเลือกโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จากการดําเนินงาน
ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบไดทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคการ

ได�รบัผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร�งใส
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ประจําป 
2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 89.48 คะแนน
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• มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health 
Administration (SHA) จากกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬาโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จํานวน 
2 ประเภท ไดแก ประเภทนนัทนาการและสถานทีท่องเทีย่ว 
และประเภทโรงแรม-ทีพ่กัและสถานท่ีจดัประชุม เปนการ
ปฏิบัติตามแนวทางปองกันโรค และยกระดับมาตรฐาน
ดานความสะอาดและถูกสขุอนามัยของสถานประกอบการ 
ภายใตแนวคดิการใหบริการในรูปแบบใหม (New Normal)

• มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard 
(TMVS) จากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) จํานวน 2 ประเภท 1) 
ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ไดแก ลานเวที

วัฒนธรรม 2) ประเภทหองประชุม จํานวน 2 หอง ไดแก 
หองศรีตรัง และหองชัยพฤกษ

• ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซ
เรอืนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) 
ครั้งที่ 4/2563 จากสํานักประเมินและรับรองโครงการ 
องคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการมหาชน) 
ในฐานะเปนองคการที่มุ งสู การเปนแหลงทองเที่ยว
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน จากการดําเนินกิจกรรมการ
คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคารบอนในมวล
ชวีภาพเหนอืพืน้ดนิของตนไมและพืน้ทีส่เีขยีว ซึง่สามารถ
ชวยลดหรือกักเก็บการปลอยกาซเรือนกระจกไดถึง 
11,596.386 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

ด�านมาตรฐานการให�บริการ

สวพส. โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ� พัฒนาและปรับปรุงการให�บริการให�มีคุณภาพได�มาตรฐาน และ
ได�รับการประกาศเกียรติคุณจากหน�วยงานต�าง ๆ  ดังนี้

15สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค�การมหาชน)

ANNUAL RRREEPORT 2020



HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 15 
ตลุาคม 2548 มวีตัถปุระสงคเพือ่ (1) สงเสรมิ สนบัสนนุการวจิยัและการพัฒนางานโครงการหลวง (2) สนบัสนนุการวจิยั 
รวบรวมและเกบ็รกัษานวตักรรมใหม เสรมิสรางและรกัษาภมูปิญญาทองถิน่ ตลอดจนรกัษาคณุคาของความหลากหลาย
ทางชวีภาพบนพ้ืนทีส่งู (3) สงเสรมิและประสานความรวมมอืกบัมลูนธิโิครงการหลวง สวนราชการ รฐัวสิาหกจิหนวยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาท่ีเกีย่วของ และภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศในการศึกษาคนควา วจิยั พฒันา
และการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงท่ีเหมาะสมสูชุมชน (4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและ
เผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐาน
ผลติภณัฑการขนสงสนิคา ตลอดจนเปนศนูยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว (5) รวมมือและแลกเปล่ียน
การพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูงในระดับนานาชาติ (6) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและ
การใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงท่ีไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา (7) สนับสนุนและ
ดาํเนนิการใหมกีารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑของสนิคาโครงการหลวงและสนิคาในโครงการของสถาบนัจากหนวยงาน
ในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังดําเนนิการใหมกีารจดทะเบยีนสิทธบิตัร เครือ่งหมายการคาและทรัพยสนิทางปญญา
อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2548: 2-3)

ตอมาไดมกีารเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของสถาบันในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู (องคการ
มหาชน) (ฉบบัที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงคใหสามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ราชพฤกษ 2549 คอื (8) จดัแสดงนทิรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอืน่ๆ ดาํเนนิการ
บรหิารจดัการแหลงทองเทีย่วและพักผอนทางดานการเกษตรและวฒันธรรม รวมทัง้เปนศนูยเรยีนรูทางการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน และเม่ือวันที่ 
23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามสวนแหงนี้วา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และไดรับพระราชทานช่ือภาษาอังกฤษวา 
“Royal Park Rajapruek”

รายงานประจําป� 256320
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วิสัยทัศน�
“ชมุชนบนพืน้ทีส่งูมคีวามอยูดมีสีขุ ดวยการวจิยัและพฒันา สบืสาน รกัษา ตอยอดงานโครงการหลวงตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
สงเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัและพฒันาพ้ืนทีส่งู เพือ่สบืสานพระราชประสงคพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ดวยการรักษาและ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการเรียนรูของโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพ้ืนที่สูง
อยางยั่งยืน และตอยอดการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นที่สูงอื่น โดย

1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อให
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นท่ีสูงอยางยั่งยืน และเสริมสรางเครือขายความรวมมือ
และแลกเปล่ียนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และ
การเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง

2) การขยายผลความสาํเรจ็งานโครงการหลวง โดยการพฒันาและยกระดบัชมุชนบนพืน้ทีส่งูท่ีอยูหางไกล ทรุกนัดาร
ตามแนวทางโครงการหลวง เพ่ือใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความย่ังยืนของส่ิงแวดลอม
บนพื้นที่สูง เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง สําหรับชุมชนอ่ืน ๆ  
ตอไป

3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรูทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา 
งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและการใหบริการสังคม

4) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเปนเครือขายของสังคมการเรียนรูบนพื้นที่สูง ตลอดจน
ปรบัโครงสรางองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมสีมรรถนะและใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพ่ือใหบรรลุพนัธกิจ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

ค�านิยม สวพส.

ความเปนเลิศ
ที่มุงเนนที่ลูกคา 

และความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การเรียนรูระดับองคกร
และความคลองตัว

การมุงเนนความสําเร็จ
และสงมอบคุณคา

และผลลัพธ

มุมมองในเชิงระบบ 
การนําองคกร

อยางมีวิสัยทัศนและ
การจัดการเพื่อนวัตกรรม

ใหความสําคัญตอ
บุคลากร การจัดการ
โดยใชขอมูลจริง 
มีจริยธรรมและ
ความโปรงใส

Heart
มุ�งผลสัมฤทธ์ิ

Responsibility
มีความรับผิดชอบ

Drive to Excellence 
มุ�งมอบความเป�นเลิศ

Integrity 
ชูเชิดคุณธรรม

รายงานประจําป� 256322



กลยุทธ�ท่ี 1 

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู�
งานโครงการหลวง
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหม 

ทีส่อดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในระยะตอไป และสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเพ่ือนํางานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชนในพื้นที่
โครงการหลวงและพ้ืนทีส่งูอยางกวางขวาง โดยมีการพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
แหลงเรียนรู และการพัฒนาเครือขายและฐานองคความรู
ดานการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงอยางย่ังยืน เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงาน

กลยุทธ�ของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กลยุทธ�ท่ี 2 

การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยพัฒนา

ศักยภาพเกษตรกรผูนํารุนใหม พัฒนาอาชีพและการตลาด 
สงเสริมสถาบันเกษตรกร สรางศักยภาพของชุมชนให
สามารถอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขยายผลการพัฒนาอยางมีสวนรวมบนฐานองคความรู 
โครงการหลวง งานวจิยั และภมูปิญญาทองถิน่เพือ่ยกระดบั
ชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

กลยุทธ�ท่ี 3

การพัฒนาและบริหารองค�กร
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค กรให มี

สมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล สงเสริมความรูและทักษะของ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีระบบการบริหาร
จัดการขอมูล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเชื่อมโยงกับ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรแหงการเรียนรูและนําสูการเปนศูนยกลางการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
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ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. มุ�งเน�นการขบัเคล่ือนการพฒันาองค�การสู�การเป�นระบบ
ราชการ 4.0 (Smart HRDI 4.0) เพื่อเป�นองค�กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
ดาํเนนิงานอย�างเป�นระบบ โดยมเีป�าหมายในการยกระดบัคณุภาพการให�บริการประชาชน ตอบสนอง
ต�อความต�องการและความคาดหวงัของประชาชน เป�นท่ีพึง่พาได�ของผู�รับบริการ เพื่อไปสู�การเป�น 
“ศูนย�กลางการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง” ภายใต�ภารกิจสําคัญและตอบสนองความท�าทายที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย�างรวดเร็ว จึงใช�แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA 4.0) 
เพื่อให�สามารถเป�นท่ีพึ่งท่ีเช่ือถือและไว�วางใจได�ของประชาชน ดังน้ี

1. ยึดชุมชนบนพ้ืนที่สูงเปนศูนยกลางการพัฒนา และปรับองคการสูความเปนดิจิทัลใหชุมชนเขาถึงขอมูล
ที่เปนประโยชนและบริการที่ตรงตามความตองการ

2. บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูงรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย เปดกวางใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูและปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความคิดริเริ่มและพัฒนาคุณภาพผลงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง 
สูการสรางนวัตกรรมใหมที่เกิดประโยชนตอสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3. ยกระดับการพัฒนาองคการใหมขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล มุงมัน่ศรทัธาตอหลกัการ
ทํางานของโครงการหลวง มีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบเชิงลบตอการดําเนินงาน และบุคลากรมีการเรียนรู
ในแบบสหสาขาวิชาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง

25สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)
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ผลการดําเนินงาน
ด�านการสนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู�

งานโครงการหลวง



1. การวิจัยและพัฒนาองค�ความรู�และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

สวพส. ดําเนินงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีรองรับการเปล่ียนแปลง และเปนประโยชนตองาน
โครงการหลวงและการพัฒนาพ้ืนทีส่งู ตลอดจนขับเคล่ือนงานวิจยัไปสูการใชประโยชนอยางเปนรปูธรรมภายใตกระบวนการ
มีสวนรวมของนักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกร ชุมชน และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมบนพ้ืนที่สูง โดยดําเนินงานภายใต 
4 แผนงานหลัก คือ (1) การวิจัยและพัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม (2) การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติทางการเกษตรบนพืน้ท่ีสงู (3) การวจิยัเพือ่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู และ 
(4) การวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน จํานวน 45 โครงการหลัก 69 โครงการยอย

 1.1 จุดเน�นของงานวิจัยประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
สวพส. มุงสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีใชแกไขปญหาท่ีสาํคัญบนพ้ืนท่ีสงูในปจจบุนั และรองรับการเปล่ียนแปลง

ตางๆ ที่สามารถนําองคความรู ไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว โดยกําหนดโจทยการวิจัยและนําไปใชประโยชน 
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการกับโครงการหลวงและหนวยงานตางๆ ดังนี้

งานวิจัยดานการเพิ่มผลผลิต มุงพัฒนาพืชเศรษฐกิจ พันธุพืช และพันธุสัตวใหมๆ เพื่อสรางโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และแกไขปญหาความยากจนของประชาชน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชและสัตวที่สําคัญ เพื่อใหผลิตผลมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด และมีระบบการเพาะปลูกท่ีประณีต
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. กําหนดเป�าหมายในการดาํเนนิงานวิจัยและพฒันาเพือ่สร�างองค�ความรู�
และนวตักรรมใหม� โดยมุ�งงานวิจัยทีแ่ก�ไขป�ญหาคณุภาพทางการผลติและการตลาดของพรรณพชืและสตัว�
ทีส่าํคญั การเสือ่มโทรมของทรพัยากรป�าไม� ดนิ นํา้ และงานวิจัยทีร่องรับการเปลีย่นแปลงต�างๆ สนบัสนนุ
และส�งเสริมการเผยแพร�ผลงานวิจัย องค�ความรู� และผลสาํเร็จการพฒันาพืน้ทีส่งูอย�างยั่งยนืแบบโครงการหลวง
ไปสู�การใช�ประโยชน�อย�างกว�างขวาง รวมทั้งสร�างเครือข�ายความร�วมมือการเผยแพร�งานโครงการหลวง 
งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การแลกเปลี่ยนเรียนรู �ทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
ขณะเดียวกันพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ�เป�นแหล�งเรียนรู�พระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย� 
องค�ความรู�ด�านเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมสร�างสรรค�เพือ่บริการสงัคม ด�วยระบบ
บริหารจัดการและการบริการที่ได�มาตรฐานสากล

รายงานประจําป� 256328



การปรับปรุง คัดเลือก ทดสอบพันธุ�พืชและพันธุ�สัตว�ท่ีมีศักยภาพสําหรับพื้นท่ีสูง 
รวมท้ังพันธุ�ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ได�แก�

การปลูกเฮมพ� (กัญชง) พันธุ� RPF5, RPF6, RPF8 ท่ีมีเปอร�เซ็นต�เส�นใยสูงกว�า 20% และต�นสูงเกิน 2 เมตร

ข�าวท�องถิ่นพันธุ�เล�าทูหยา มีสารแกมม�าโอไรซานอล 
1,116.27 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม (สารต�านอนุมูลอิสระ) 

สังกะสี 25.2 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม 
และแคลเซียมสูง 385 มิลลิกรัมต�อกิโลกรัม

ผักกาดหวานพันธุ� CS1 ท่ีปรับปรุงพันธุ�ได�ท่ีแรก
ในประเทศไทย

หัวพันธุ�กระเทียมท่ีมีปริมาณสาร Diallyl disulfide, 
Diallyl trisulfide สารกลุ�ม Flavonoid 

และปริมาณธาตุ Fe สูง สําหรับปลูกเฉพาะพื้นท่ีสูง 
(1,1000 MSL)
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กุหลาบพันธุ�
Fuego

กุหลาบพันธุ�
Lovely Dolomiti

กุหลาบพันธุ�
Ice Bear

กุหลาบพันธุ�
Jumilia

กุหลาบพันธุ�
Club Pink

กุหลาบพันธุ�
Peach Avalanche

พันธุ�กุหลาบที่มีปลูกบนพื้นท่ีสูงได�ดี ตรงความต�องการของตลาดโครงการหลวง

พันธุ�เบญจมาศท่ีไม�ไวต�อช�วงแสงสามารถออกดอกได�
ตามสภาพวันยาวตามธรรมชาติ (ฤดูร�อน) ได�แก� 
พันธุ� Kogiku Purple, Caro Pink, Carolene, 

Chiw Yang, Finland Pink และ Hong Wang Neang

การป�กกล�าข�าวเทคโนโลยีการปลูกองุ�น

การปลูกผักกาดหวานอินทรีย�

การเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก�า
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งานวจิยัดานสงัคม มุงสรางองคความรูดานการเสรมิ
สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
วางแผน และขับเคล่ือนการพัฒนา การสรางและพัฒนาผูนาํ
ชุมชนรุนใหม การรักษาและตอยอดภูมิปญญาของกลุม
ชาติพันธุในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม และการ
วจิยัและพฒันาระบบเกษตรกรรมทางเลอืกบนพืน้ท่ีสงูแบบ
มีสวนรวม

แปลงปลูกพืชท�องถิ่นสร�างรายได�ของชุมชน (เลือดมังกร) แปลงเรียนรู�พืชท�องถิ่นในชุมชน

งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มุงสรางองคความรูดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ ปาไม ดิน และนํ้า อยางเหมาะสม ดานการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากพืช
ทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน และเปนพืชเศรษฐกิจใหม ดานการพัฒนาองคกร
ชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานการบริหารจัดการหรือปกปองคุมครอง
ทรัพยากรของทองถิ่นมิใหสูญหาย

การวิจัยโดยกระบวนการมีส�วนร�วมกับชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
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1  .2 ผลงานวิจัย องค�ความรู� และนวัตกรรม
ท่ีสําคัญ
สวพส. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม 85.10 

ลานบาท เพ่ือดาํเนนิงานวิจยัตามแผนงานหลัก โดยมีสดัสวน
การดําเนินงาน ประกอบดวย (1) แผนงานการวิจัยและ
พัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม 
จํานวน 3 โครงการหลัก 7 โครงการยอย งบประมาณ 
6 ลานบาท (2) แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพ้ืนที่สูง จํานวน 

(1) การวจิยัและพพัฒันาพนัธุและะการแปรรูปเฮมมพ ภายใตระบบบการควบคมุ
สวพส. วิจัยและพัฒนาเฮมพเพื่อใหเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมสําหรับพื้นที่สูง 

โดยปรับปรงุพันธุเฮมพทีใ่หผลผลติสงูและมคีณุสมบตัติรงตามความตองการของตลาด 
และมี THC ตํ่า เปนไปตามกฎหมายกําหนด เพิ่มจํานวน 4 พันธุ คือ RPF5, RPF6, 
RPF7 และ RPF8 โดยเปนพนัธุทีม่เีปอรเซน็ตเสนใยมากกวา 20% ซึง่สงูกวาพนัธุเดมิ 
คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ที่มีเปอรเซ็นตเสนใย 13-14% ทั้งนี้ ไดยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนพันธุใหมตอสํานักคุมครองพันธุพืชกรมวิชาการเกษตรแลว

การปรับปรุงพันธุ�พันธุ�เฮมพ�ท่ีให�ผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต�องการของตลาด

ช�อดอกเฮมพ�

24 โครงการหลัก 36 โครงการยอย งบประมาณ 41.50 
ลานบาท (3) แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนบนพืน้ทีส่งู จาํนวน 4 โครงการหลัก 5 โครงการยอย 
งบประมาณ 7 ลานบาท และ (4) แผนงานการวิจัย
และพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง
อยางยั่งยืน จํานวน 13 โครงการหลัก 20 โครงการยอย 
งบประมาณ 30.60 ลานบาท มีผลงานวิจัยและองคความรู
ที่สําคัญ ดังนี้

ด�านการวิจัยและพัฒนา การปลูกแฮมพ�, 6 ลบ. 7%

ด�านสังคม, 7 ลบ. 8%

ด�านการเพิ่มผลผลิต, 41.5 ลบ. 49%

ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม, 30.6 ลบ. 36%
สัดส�วน

โครงการวิจัย
แต�ละแผนงาน
ป�งบประมาณ
พ.ศ.2563
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นอกจากน้ี รวมกบักรมวทิยาศาสตรการแพทย พฒันา
ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) 
และอนุสทิธิบตัร ชดุตรวจวัดและกรรมวิธกีารตรวจวัดทเีอชซี 
สําหรับเฮมพ (THC strip test) โดยไดจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาในรูปแบบอนุสิทธิบัตรแลว

สวพส. สามารถพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนดาย
และผลิตผาคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษตามมาตรฐาน
สาํหรบัใชในกิจการทหาร และพฒันาตอยอดเปนชดุแตงกาย
ตนแบบทางการทหาร 3 ชนิด คือ ชุดพรางทหารบก เสื้อยืด 
และถุงเทา โดยชุดพรางทหารบกไดผานมาตรฐานของกรม
พลาธิการทหารบก และมีคุณสมบัติพิเศษ คือ การตานทาน
เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus การปองกันรังสี 
UV–A ได 99.95% การปองกันรังสี UV–B ได 99.95% 
นอกจากน้ีไดวจิยัและพัฒนาผลิตภณัฑทีเ่พิม่มลูคาของเสนใย
ทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติเสนดาย ใหเปนบรรจภุณัฑและ
กระดาษพิเศษที่ใชกับผลิตผลของโครงการหลวง

ชุดพรางทหารบกพิมพ�ย�อมลายพรางดิจิตอล

ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม

ชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจทีเอชซีสําหรับเฮมพ�
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สวพส. ไดพฒันาพนัธุพชืและพันธุสตัว และเทคโนโลยี
ใหม ทั้งดานการผลิต มาตรฐานอาหารปลอดภัย การจัดการ
หลังเก็บเกี่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด เพื่อให
เกษตรกรบนพืน้ทีส่งูมอีาชพีทีม่ัน่คง และอยูรวมกบัสิง่แวดลอม
บนพื้นที่สูงไดอยางสมดุล ดังนี้

• พืชและสัตวพันธุดีที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
สามารถพัฒนาพันธุ พืชและพันธุ สัตวที่เหมาะสม

กบัพืน้ท่ีสงู และตรงตามความตองการตลาด จาํนวน 30 พนัธุ 
ประกอบดวย พันธุพืช 29 พันธุ และพันธุสัตว 1 พันธุ 
โดยมีทั้งพืชทองถิ่นและพืชเศรษฐกิจ ดังนี้

• เทคโนโลยีและวิธีการใหมในการผลิตพืชและสัตว
ผลการวิจัยทําใหไดองคความรูใหมในการผลิตพืช

และสัตวบนพ้ืนที่สูง จํานวน 27 องคความรู ซึ่งชวยเพ่ิม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การลดตนทุน ลดการใช
สารเคมี และลดการใชทรัพยากร ไดแก วิธีการจัดการโรค
และแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุน วิธีจัดการ
ปองกันกําจัดหนอนเจาะผลเลมอน วิธีการใหนํ้าแบบ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพของสตรอวเบอรรี เทคโนโลยี
การเล้ียงผึ้งโพรงบนพ้ืนที่สูง วิธีการลดความช้ืนของนํ้าผึ้ง

จากผ้ึงโพรง ตนแบบลังเล้ียงผ้ึงพันธุรูปแบบคอน วิธีการ
ปองกันกําจัดดวงงวงมันเทศ วิธีการปลูกมันเทศญ่ีปุ น
ในฤดฝูน ว ิธกีารปลกูกระเทียมอนิทรยีบนพืน้ทีส่งู วธิกีารลด
การสูญเสียผลิตผลพืชผักท่ีสําคัญบนพื้นที่สูง วิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยืดอายุการปกแจกันของวานส่ีทิศ 
วิธีการบังคับการออกดอกของไฮเดรนเยียกระถาง และ
เครื่องอบแหงดอกเกกฮวยแบบลมรอน (Tunnel Dryer) 
ดวยกลไกการพาความรอนแบบการพาขนาด 500 กิโลกรัม 
เปนตน

ชนิดพืช-สัตว� การปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ�

เฮมพ� พันธุที่มีปริมาณเสนใยสูงมากกวา 20 เปอรเซ็นต 3 พันธุ คือ RPF5, RPF6, RPF8

ข�าว ขาวทองถิ่นท่ีมีคุณคาโภชนาการสูง 2 พันธุ คือ บือกวยเบะ ซึ่งเปนขาวสีขาว ที่มีแคลเซียมและ
วิตามินบี 6 สูง และเบี้ยวกูเตก ซึ่งเปนขาวสีมวงดํา ที่มีสารแอนโทรไชยานิน และสารแกมมาโอไรซานอลสูง

พันธุขาวที่ทนทานตอแมลงบั่ว 2 พันธุ ไดแก บือแมว และ บือวาเจาะ

ธัญพืช 1. ถั่วแดงหลวงที่มีผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม 2 พันธุ คือ หมายเลข 104 และ 40 
2. ถั่วขาวที่มีผลผลิตสูงกวาพันธุเดิม 2 พันธุ คือ หมายเลข 11 และ 67

กระเทียม พันธุที่มีคุณคาทางโภชนเภสัชสูง 2 พันธุ คือ นํ้าปาด และแมฮองสอน โดยมีปริมาณสาร Diallyl disulfide, 
Diallyl trisulfide (สารที่ใหกลิ่นฉุน ชวยลดคอเลสเตอรอลในเลือด) สารกลุม Flovonoid และปริมาณธาตุ
เหล็กสูง

องุ�น คัดเลือกพันธุที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง 3 ระดับความสูง คือ 
1) ระดับความสูง 500 MSL ไดแก Perlette 
2) ระดับความสูง 800 MSL ไดแก Perlette และ Flame Seedless และ 
3) ระดับความสูง 1,400 MSL ไดแก Perlette Flame Seedless และ Thompson Seedless

เสาวรสหวาน คัดเลือกไดพันธุที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง 4 พันธุ คือ พันธุไทนุง, RPF No.1, RPF No.3, และ P-TC-1

ผักอินทรีย� พันธุผักสําหรับปลูกในระบบเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ 5 ชนิด คือ ผักกาดกวางตุง ผักกาดหัว ถั่วแขก 
แตงราน และกระเจี๊ยบเขียว

กุหลาบ พันธุที่มีศักยภาพ และสีตรงตามความตองการของตลาดโครงการหลวง 6 พันธุ/กลุมสี

ไก�พื้นเมือง สายพันธุไกพื้นเมืองที่มีศักยภาพสําหรับพื้นที่สูง 1 สายพันธุ ที่มีลักษณะเดนคือ คุณภาพเน้ือดี 
เลี้ยงไดในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย ใหนํ้าหนักเมื่อโตเต็มวัย เม่ืออายุ 20 สัปดาห 1.0-1.2 กิโลกรัม

(2) การววิิจัยและพัฒนาเพื่อเพพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบบนพื้นที่สูง
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• ชีวภัณฑเกษตรสําหรับใชทดแทนสารเคมี
สวพส. วจิยัและพัฒนาชีวภัณฑเกษตรชนดิใหม 4 ชนิด 

เพ่ือทดแทนการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ที่สําคัญบนพ้ืนที่สูง ไดแก ชีวภัณฑเช้ือรา Metarhizium 
anisopliae สําหรับกําจัดแมลงประเภทปากกัด ชีวภัณฑ
เชื้อรา Beauveria bassiana สาํหรับกําจัดแมลงประเภท
ปากดดู ชวีภณัฑ Streptomyces สาํหรบัปองกนัโรคโคนเนา
และรากเนา และชีวภัณฑปองกันโรคทางดินท่ีเกิดจากเชื้อ
สาเหตุ 4 ชนิด

• ผลิตภัณฑแปรรูปและสินคาที่มีเอกลักษณ
สวพส. ไดพฒันาผลติภณัฑแปรรปูและสนิคาตนแบบ

จากผลิตผลทางการเกษตรบนพื้นที่สูง จํานวน 8 ผลิตภัณฑ 
เพื่อชองทางในการใชประโยชน สรางมูลคาเพ่ิมและโอกาส
การตลาด ไดแก ผลติภณัฑอาหารแปรรูปจากเน้ือไก ไกเบรส 
และไกกระดูกดํา และการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
แปรรูป เปนตน

การทดสอบพันธุ�มันเทศญ่ีปุ�นเน้ือสีส�ม
ท่ีเหมาะสมสําหรับพื้นท่ีสูง

วิธีการบังคับการออกดอก
ของไฮเดรนเยียกระถาง

การสํารวจคุณภาพและการสูญเสีย
พืชผักของเกษตรกร

เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรง
บนพื้นท่ีสูง

วิธีการปลูกกระเทียมอินทรีย�
บนพื้นท่ีสูง

เครื่องอบแห�งลมร�อน
(Tunnel dryer)

ชีวภัณฑ�ป�องกันโรคทางดิน
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((3) การวิจัยเพื่อเสสริมสรางคความเขมมแข็งของ
ชุมชนบบนพื้นที่สูง

ไดขอมลูและองคความรูทีเ่ปนประโยชนตอการเสรมิ
สรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ใหสามารถขับ
เคลื่อนการพัฒนาไดอยางย่ังยืน ไดแก

• ขอมลูและองคความรูเรือ่งกระบวนการและปจจยั
เงื่อนไขความสําเร็จในพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม ชวงอายุ 
17-45 ป ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง 
จํานวน 5 ชาติพันธุ คือ กะเหร่ียง มง คนเมือง เมี่ยน และ
อาขา และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูนําเกษตรกร
รุนใหม ทัง้คณุลักษณะรวมและคุณลกัษณะเฉพาะของแตละ
ชาติพันธุ

• ขอมูลและองคความรูเรื่องปจจัยเงื่อนไขความ
สําเร็จของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวง ที่มีความเขมแข็งอยูในระดับดีและ
ดเียีย่ม 8 แหง คอื สหกรณพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
แมสอง จํากัด สหกรณการเกษตรโครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย จํากัด สหกรณพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงพบพระ จํากัด วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ยอมสีธรรมชาติปางแดงใน วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย
แมจริม วิสาหกิจกาแฟดอยลาง (ปางตนเด่ือ) กลุมเตรียม
สหกรณโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
แมสามแลบ และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานใหม โดย
ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จที่สําคัญคือ การมีสวนรวมของ
สมาชิก ธรรมาภบิาลของกลุม การบรูณาการกบัภาคีเครอืขาย 
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล และจุดเนนการพัฒนา

• ขอมลูและองคความรูเรือ่งกระบวนการเสรมิสราง
การมีสวนรวมในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน 
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 13 แหง 
โดยปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จของชุมชนท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี 
ประกอบดวย ปจจัยภายในชุมชน ไดแก ผูนําที่ตระหนัก
ในความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของ
คนในชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนบนฐานขอมูล
และเชิงรุก การจัดการขอมูลท่ีเปนปจจุบันและใชงานงาย 
การติดตามและปรับปรงุขอเสนอโครงการกับหนวยบูรณาการ
อยางตอเนื่อง และปจจัยภายนอก ไดแก งบประมาณและ
นโยบายของหนวยงานบูรณาการ หรือหนวยงานพี่เลี้ยง

ผู�นําเกษตรกรรุ�นใหม�ท่ีปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากเชิงเดี่ยวเป�นผสมผสานและประณีต

สัมภาษณ�ผู�นําและคณะกรรมการชุมชน

• ขอมูลและองคความรูเรื่องกระบวนการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถ่ิน และปจจัยความสําเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของ 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง 
มง คนเมือง ลีซู และดาราอั้ง ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงและโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
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15 แหง ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับภูมิสังคม 
มีกระบวนการสืบทอดผานรูปแบบพิธีกรรม การถายทอด
ประสบการณจากรุนสูรุน เชน พธิไีหวศาลเจาประจาํหมูบาน 
(อาปาหมู) ที่ตั้งอยูในปาตนนํ้าของชาวลีซู ระบบเหมืองฝาย
ของชาวกะเหร่ียง (ทบีอโคะ) วธิสีงัเกตคุณภาพดินจากวชัพชื
ของชาวดาราอั้ง และระบบวนเกษตรปาเม่ียงของคนเมือง 
เปนตน

• ขอมูลและองคความรูเร่ืองปจจัยและเง่ือนไขการ
ตัดสินใจของเกษตรกรกลุมชาติพันธุ ในการปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม ในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 5 ภูมิสังคม คือ 

ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝ น ชุมชนที่ปลูกขาวไรหรือ
ขาวโพด ชุมชนที่ทํานาเปนหลัก ชุมชนปาเมี่ยง และชุมชน
ในพื้นที่เขตรอนแลง

• ผลการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจและ
สังคม จากการนําผลงานวิจัยของ สวพส. จํานวน 5 เร่ือง ไป
ใชประโยชน ไดแก เทคโนโลยกีารเพ่ิมผลผลติขาวบนพืน้ท่ีสงู 
เทคโนโลยกีารปรบัปรงุการใหผลผลติและคณุภาพของกาแฟ
อราบิกา เทคโนโลยีการปลูกหวายบนพ้ืนที่สูง เทคโนโลยี
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว และเทคโนโลยีการปลูกพืช
ทองถิ่น ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เกษตรกร
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ทั้งดานการเพิ่มความมั่นคง 
ดานอาหาร การเพิ่มรายไดจากพืชหลักและพืชทางเลือก 

ภูมิป�ญญาระบบเหมืองฝายของชาวกะเหรี่ยง (ทีบอโค�ะ)
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((4) การวิจจยัและพฒัฒนากลไกเพพือ่เพิม่ศกัยยภาพการ
บริหารจจัดการทรรััพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดดลอมของ
ชุมชนบบนพื้นที่สูงอยางยั่งยยืืน

ไดเทคโนโลยีและองคความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนสามารถ
อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดภูมิปญญา และใชประโยชนไดอยาง
สมดลุและยัง่ยนื รวมถงึการสรางความตระหนกัในคณุคาของ
พชืทองถิน่ กอใหเกดิการอนรุกัษ ฟนฟ ูและพัฒนาตอยอดพชื
ที่มีศักยภาพใหเปนพืชสรางรายไดเพ่ิมแกชุมชน โดยมี
องคความรูจากการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้

• องคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานตํารับ
อาหารที่รักษาและเสริมสรางสุขภาพ ของ 3 ชาติพันธุ คือ 
มง มอญ และพ้ืนเมือง และตอยอดภูมปิญญาการใชประโยชน
พชืสมนุไพรและยา ไปสูการพฒันาเปนผลติภณัฑเชงิพาณชิย 
เชน ตํารับยาสมุนไพรแกหวัดสําหรับเด็ก ตํารับยาสมุนไพร
แกผิดเดือน ตํารับยาสมุนไพรแกตกขาว เปนตน

• องคความรูในการเพาะขยายพันธุ การปลูก และ
การจัดการพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนายกระดับเปน
พืชทางเลือกในการประกอบอาชีพของชุมชน 3 ชนิด ไดแก 
บกุไข (Amorphophallus muelleri Blume) ตาว (Arenga 
pinnata Merr.) และเลอืดมงักร (Peristrophe bivalvis (L.) 
Merr.) รวมทั้งวิธีการขยายพันธุ พืชทองถิ่นหายากและ
ใกลสญูหาย 3 ชนิด คอื ลลิลีป่า (Lilium primulinum Baker 
var. burmanica (W.W. Smith) Stern.) มะเขาควาย 
(Dittoceras maculatum Kerr) และนอยหนาเครือ 
(Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Sm.) สําหรับรักษาฐาน
พนัธกุรรมพืชทองถ่ินสาํคญัไมใหสญูหายจากชุมชนบนพ้ืนทีส่งู

• วธิกีารเพาะขยายและจัดการเห็ดทองถิน่ทีม่ศีกัยภาพ
เปนที่ตองการของตลาด 3 ชนิด คือ เห็ดเผาะ เห็ดตับเตา 
และเห็ดโคน เพ่ือเสริมแหลงอาหารและรายไดของชุมชน 
ตลอดจนระบบนิเวศของชุมชน ไดรับการฟนฟูโดยวิธีการใส
เชือ้เหด็ไมคอรไรซารวมกบัการปลูกตนไม ประกอบดวย เห็ด
เผาะ เห็ดแดง เห็ดหลม เห็ดระโงก ใน 8 ชุมชน พื้นที่ 80 ไร 
และ เห็ดตับเตา ใน 5 ชุมชน พื้นที่ 9 ไร ซึ่งสามารถชวยลด
การเผาปา แกปญหาหมอกควันบนพืน้ทีส่งูไดมากกวา 80 ไร

• องคความรูดานปาไม คือ (1) ชนิดไมทองถิ่นและ
การใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน ในพื้นท่ีสูงจาก
นํ้าทะเล 3 ระดับ โดยชนิดไมทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
คอนขางต่ํา ไดแก แดง มะขามปอม พืน้ทีส่งูปานกลาง ไดแก 
ลําพูปา กําลังเสือโครง มณฑาดอย และมะขามปอม สําหรับ
พืน้ทีส่งูคอนขางมาก ไดแก กาํลงัเสือโครง มะขามปอม และ
กอเดือย (2) การปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ 
ฟนฟ ูและใชประโยชน (3) ศกัยภาพการปลกูและใชประโยชน
ไมจนัทนหอม (4) ชนดิและรูปแบบการปลูกไมยนืตนเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสม เพื่อสรางรายไดเสริมใหครัวเรือนบนพื้นที่สูง 
ไดแก การปลกูเพือ่การออมแบบพืน้ฐาน และแบบวนเกษตร 
โดยพบวาพื้นท่ีมีระดับความสูง <500 เมตร ไดแก ชิงชัน 
ประดูปา พะยงู ตะเคยีนทอง มะคาโมง ยางนา และสกั พืน้ที่
มีระดับความสูง 500 - 1,000 เมตร ไดแก ชิงชัน ประดูปา 
มะคาโมง และสัก สวน พื้นที่มีระดับความสงู >1,000 เมตร 
ไดแก สัก (5) กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม

• พฒันาผลติภณัฑตนแบบ (Prototype) จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดแก ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม 
(Soothing cream) บาลมบํารงุหวันมมารดา (Nipple cream 
balm) และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน (Intensive 
serum with Catechins extract for all skin types) 
ส งมอบต นแบบผลิตภัณฑ จากงานวิจัยให แก มูลนิธิ
โครงการหลวง เพือ่นาํไปใชผลติในเชงิพาณชิย ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก ไดแก ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดของใชเด็ก (Baby cleanser) ผลิตภัณฑซักผาเด็ก 
(Baby fabric wash) และผลติภณัฑโลชัน่สาํหรบัเดก็ (Baby 
lotion) ผลิตภัณฑสําหรับผูชาย ไดแก ผลิตภัณฑบํารุงผิว
หลังการโกนหนวด และผลิตภัณฑระงับกลิ่นเทาอันไม
พึงประสงค ผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับผูสูงอายุ ไดแก 
ผงโรยขาว ที่ชวยกระตุนความอยากอาหารและปรับสมดุล
ของรางกาย และเคร่ืองดื่มอิมัลชั่นนํ้ามัน ที่ชวยลดน้ําตาล
ในเลือดและชวยลดคอเลสเตอรอล
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง

ระบบการปลูกบุกไข�ร�วมกับไม�ป�ายืนต�น การจัดการผลผลิตต�าวข้ันต�นตํารับยาสมุนไพรแก�ตกขาว

การพัฒนาผลิตภัณฑ�ต�นแบบ (Prototype)ตภัณฑ�ต�นแบบ (Prototype)

น�อยหน�าเครือพืชหายากและมีคุณค�าทางยาสมุนไพรสูง วิธีการเพาะขยายและจัดการเห็ดท�องถิ่น (เห็ดเผาะ)
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1.3 การยื่นขอจดทะเบียน/จดแจ�งทรัพย�สิน
ทางป�ญญา
สวพส. ยื่นขอจดทะเบียนและจดแจงทรัพยสินทาง

ปญญาที่ไดจากการวิจัย จํานวน 13 รายการ ประกอบดวย 
อนุสิทธิบัตร จํานวน 6 รายการ ไดแก ชุดตรวจวัดปริมาณ
สารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) ชุดตรวจวัดและ
กรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสําหรับเฮมพ (THC strip test) 
สูตรตํารับผลิตภัณฑครีมกันแดดและกันยุงแบบทูอินวัน
สําหรับเด็ก สูตรตํารับผลิตภัณฑออยเมนทอเนกประสงค
ทาแผลสําหรับเด็ก สูตรชีวผลิตภัณฑชนิดผงสําหรับปองกัน
โรคทางดินของพืชผัก และสวนผสมสารลอดึงดูดเพลี้ยไฟ 
ขอรับรองพันธุพืช จํานวน 3 รายการ ไดแก ถั่วแขก พันธุ
โอบี 01 (OB01) ถั่วแขก โอบี 03 (OB03) และผักกาดหวาน 
พันธุซีเอส 1 (CS1) ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จํานวน 
3 รายการ ไดแก ตํารับสมุนไพรแกหวัดเด็ก ตํารับสมุนไพร
แกผิดเดือน และตํารับสมุนไพรแกตกขาว และลิขสิทธิ์
จํานวน 1 รายการ คือ คูมือการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพ้ืนที่สูง

เครื่องหมายการค�าของผลิตภัณฑ�กลุ�มวิสาหกิจ/
สหกรณ�ท่ีได�รับการส�งเสริม

ตัวอย�างผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิป�ญญาท�องถิ่นบนพ้ืนท่ีสูงท่ียื่นจดทะเบียน/จดแจ�งทรัพย�สินทางป�ญญา

รายงานประจําป� 256340



รายการ ผลการใช�ประโยชน�ในการพัฒนาหรือแก�ไขป�ญหาบนพื้นท่ีสูง

1) พันธุ�ข�าวท่ีทนทาน

ต�อแมลงบั่วบนพ้ืนท่ีสูง 

พันธุ�บือแม�ว และบือวาเจาะ

เกษตรกร จํานวน 30 ราย ในพื้นที่ 8 ชุมชน ของ 4 พื้นที่ คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก และโครงการพัฒนา
พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงบอเกลือ นําพันธุขาวนาท่ีทนตอแมลงบ่ัว ปลูกทดแทนพันธุเดิม
ที่ออนแอ ทําใหมีขาวพอเพียงตอการบริโภค

2) เทคโนโลยีการปลูกและผลิต

กาแฟอราบิก�าคุณภาพ

ภายใต�ระบบอนุรักษ�

ดินและน้ําบนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร จํานวน 614 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 11 แหง 
และโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 4 แหง และเกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการปลูก
จากระบบเดิมแบบกลางแจงและไมมีการจัดการรมเงาไม เปนการจัดการใหรมเงามากข้ึน 
ดวยการปลูกไมผล ไมโตเร็วตางๆ เพื่อสรางระบบรมเงา คาดวาจะทําใหผลผลิตของเกษตรกร
มีคุณภาพดีขึ้นในฤดูกาลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 2564

3) เทคโนโลยีการปลูกมันเทศ

ท่ีเหมาะสมบนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร และเจาหนาที่หนวยงานตางๆ จํานวน 227 ราย และสงเสริม
แกเกษตรกรจํานวน 36 ราย ในพ้ืนทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวง 4 แหง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวง 1 แหง ทําใหเพิ่มผลผลิต และคุณภาพตรงตามมาตรฐานช้ันคุณภาพ
ของมูลนิธิโครงการหลวง

4) พันธุ�มันเทศญ่ีปุ�น SP61 

และ SP49 ท่ีเหมาะสม

สําหรับพื้นท่ีสูง

ถายทอดองคความรูใหเกษตรกรและเจาหนาที่ จํานวน 17 ราย และสงเสริมแกเกษตรกร 7 ราย 
ในพืน้ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวง 3 แหง และโครงการพฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 4 แหง 
เพื่อเปนแหลงผลิตพันธุมันเทศญี่ปุนที่ดี

5) เทคโนโลยีการปลูก

กระเทียมอินทรีย�

ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร 73 ราย และสงเสริมแกเกษตรกร จํานวน 53 ราย ในพ้ืนที่ศูนย
พัฒนาโครงการหลวง 3 แหง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 2 แหง ทําให
เกษตรกรอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 53 ราย และมีรายไดเพิ่ม 19 ราย อีกเปนที่ผลิต
หัวพันธุกระเทียมคุณภาพ 20 ราย

1.4 การนําผลงานวิจัยหรือทรัพย�สินทางป�ญญาไปใช�ประโยชน�
นําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการวิจัยท่ีผานมา ไปใชประโยชนตามผลการวิเคราะหปญหา

และความตองการของประชาชน ในพ้ืนที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 27 แหง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง 34 แหง จํานวน 20 เรื่อง โดยมีเกษตรกรไดรับประโยชน 2,081 ราย ดังนี้ ราย ดงนราย ดงน

การใช�ประโยชน�ในการพัฒนาหรือแก�ไขป�ญหาบนพื้นท่ีสูง
การถ�ายทอดองค�ความรู�และเทคโนโลยีจากงานวิจัย

ไปสู�กลุ�มเป�าหมาย
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รายการ ผลการใช�ประโยชน�ในการพัฒนาหรือแก�ไขป�ญหาบนพื้นท่ีสูง

6) แนวทางการปฏิบัติท่ีดี

ในกระบวนการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก

ในโรงคัดบรรจุของ

โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง

แบบโครงการหลวง

ถายทอดองคความรูแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ในโรงคัดบรรจุ เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และระบบการจัดการผลิตผลพืชผักถูกตอง
ตามหลักการระบบประกันคุณภาพ GMP ใหกับเจาหนาที่และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา 40 ราย ทําใหผลิตผลพืชผักมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานชั้นคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง และตลาดขอตกลง/ทองถิ่น รวมทั้งลด
การสญูเสยีหลงัการเกบ็เกีย่ว ตลอดจนผลติผลพชืผกัมคีวามปลอดภยัตามหลกัการระบบประกนั
คุณภาพ GMP

7) วิธีการใช� GA
3
 ในการเพิ่ม

ปริมาณและคุณภาพองุ�น

พันธุ� Perlette บนพื้นท่ีสูง

ถายทอดเทคโนโลยีการใช GA
3
 ความเขมขน 25 ppm ระยะหลังดอกบาน 7 และ 14 วัน 

เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพองุนพันธุ Perlette บนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร 13 ราย ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง 
ทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

8) เทคโนโลยีการผลิตต�นพันธุ�

เสาวรสหวานพันธุ�ดี

ปลอดโรค

ผลิตตนกลาเสาวรสหวานท่ีปลอดโรค ดวยวิธีเพาะการเล้ียงเน้ือเย่ือ ปลูกและคัดเลือกไดพันธุ 
P-TC1 ที่มีลักษณะแข็งแรง และใหผลผลิตสูง ปลูกเปนตนแมพันธุ จํานวน 15 ตน และผลิต
ตนกลาเพิม่ จาํนวน 200 ตน เพือ่สรางแปลงแมพนัธุในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการ 
3 แหง คือ วาวี หวยเปา และแมสอง จํานวน 92 ตน ซึ่งผลิตกิ่งพันธุที่มีคุณภาพ สงเสริม
ใหแกเกษตรกร จํานวน 313 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 14 แหง

9) วิธีการจัดการโรคและแมลง

ศัตรูส�มด�วยวิธีผสมผสาน

ท่ีเหมาะสมสําหรับพื้นท่ีสูง

ถายทอดวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมบนพื้นที่สูง ดวยวิธีผสมผสาน ใหแก
เจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 7 ราย และเกษตรกรในพ้ืนที่สงเสริม
ใกลเคียง 30 ราย ทําใหเกษตรกรสามารถจัดการโรคและแมลงศัตรูเพื่อลดการใชสารเคมี 
ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร และผลผลิตมีความปลอดภัย

10) เทคโนโลยีการขยายพันธุ�

บัวดิน

ถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร จํานวน 11 ราย และเจาหนาที่ 4 ราย และขยายพันธุบัวดิน 
3 พันธุ จํานวน 450 หัว ใหแกเกษตรกร จํานวน 9 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงหวยเปาและปางแดงใน และศูนยพฒันาโครงการหลวงหนองเขยีว เพือ่ขยาย
และเพ่ิมปริมาณ สําหรับสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหัวพันธุสงมูลนิธิโครงการหลวง และผลิต
ไมกระถางสงจําหนายอุทยานหลวงราชพฤกษ

11) สายพันธุ�ไก�พื้นเมือง

บนพื้นท่ีสูงท่ีมีศักยภาพ

ขยายพันธุไกพื้นเมือง จํานวน 452 ตัว สงเสริมแกเกษตรกร จํานวน 25 ราย พื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวง 5 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 4 แหง เปนแหลงโปรตีน
ในครัวเรือน และเปนอาชีพเสริมสรางรายได และมีการขยายพันธุเพิ่ม จํานวน 177 ตัว

12) ลักษณะคอกเลี้ยงหมูหลุม

ท่ีเหมาะสมบนพื้นท่ีสูง

ถายทอดองคความรูเรื่องลักษณะคอกเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสม ใหแกเกษตรกร จํานวน 59 ราย 
ในพืน้ทีศ่นูยพฒันาโครงการหลวง 6 แหง และโครงการพฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง 8 แหง 
สรางรายได 579,300 บาท

13) ผ้ึงโพรงช�วยผสมเกสร

อาโวกาโดและกาแฟ

ถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร 375 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยโปง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 12 พื้นที่ ถายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมเพ่ือเลี้ยงผ้ึงในแปลงปลูกพืชใหผึ้งผสมเกสรอาโวกาโด
และกาแฟ ใหกับเกษตรกร 5 ราย ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป 
โดยผึ้งโพรงสามารถทําใหอาโวกาโดติดผลขนาดเล็กเทากับ 254 ผลตอตน และทําใหกาแฟมี
การติดผลขนาดเล็กเทากับ 2,887 ผลตอตน สามารถเก็บเกี่ยวน้ําผึ้งและสรางรายไดเสริม
ใหกับเกษตรกร โดยเกษตรกรทั้ง 5 ราย มีปริมาณนํ้าผ้ึง 125 กิโลกรัม สรางรายได 37,500 บาท

รายงานประจําป� 256342



รายการ ผลการใช�ประโยชน�ในการพัฒนาหรือแก�ไขป�ญหาบนพื้นท่ีสูง

14) ไม�ผลทางเลือกในชุมชน

ท่ีมีฐานจากการปลูกฝ�น

ถายทอดเทคโนโลยีการปลกูไมผลทางเลือกทีเ่หมาะสมกับพืน้ทีใ่นชมุชนทีม่ฐีานจากการปลูกฝน
ใหกับเกษตรกร 44 ราย 13 หยอมบาน ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก
ปญหาพืน้ทีเ่ฉพาะ ทาํใหเกษตรกรมชีนดิไมผลทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีเ่พือ่เปนแหลงอาหาร 
มโีอกาสสรางรายไดระยะยาว และชวยเพ่ิมพืน้ทีส่เีขยีวบนฐานความรูในการเพ่ิมมูลคาไมผลเดิม

15) แนวทางการยกระดับ

ผลิตภัณฑ�ชาอัสสัม

ในชุมชนป�าเมี่ยง

สนับสนุนชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชาอัสสัมในชุมชนปาเม่ียง โดยจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลปาแป ใหเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปาแป 55 ราย และไดพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑทีแ่สดงถึงเอกลักษณเฉพาะถ่ินของชุมชนปาเม่ียง 
2 ผลิตภัณฑ ไดแก สบูชาเม่ียง และชาชงพรอมด่ืม รวมท้ังปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา 
“มอนนางเกตุ” และพัฒนาผลิตภัณฑจากชาอัสสัมเพิ่ม 2 ผลิตภัณฑ ไดแก แชมพูชาเมี่ยง และ
ครมีนวดผมนํา้ผ้ึงชาเมีย่ง สรางรายไดจากการแปรรปูผลติภัณฑจากชาอสัสมั 3 ผลติภัณฑ ไดแก 
สบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม นํ้าชาเม่ียงมะนาว คิดเปนมูลคา 29,230 บาท ผลตอบแทนสุทธิรวม 
8,776.90 บาท และรายไดจากการรวบรวมผลผลิตใบชาอัสสัม (ใบแก) จําหนายใหกับ
บริษัทชาไทย อินเตอรเนช่ันแนล มีมูลคา 729,896 บาท ผลตอบแทนสุทธิ 25,569 บาท 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563)

16) กระบวนการอนุรักษ� 

ฟ��นฟู ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เพื่อใช�ประโยชน�เป�นแหล�ง

อาหารชุมชน 

(Food bank)

ถายทอดองคความรูจากงานวิจยัเกีย่วกบักระบวนการอนุรกัษ ฟนฟ ูความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหารชุมชน (Food bank) ใหกับเกษตรกร 195 ราย ในพ้ืนที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 7 พื้นที่ และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 พื้นที่ 
ไปใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกณฑตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน มิติที่ 2 
การอนุรักษและฟนฟูปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการแลกเปล่ียนความรู
และพรรณพืชระหวางชุมชน โดยมีชนิดพืชที่ไดรับการเพาะขยายพันธุและปลูกฟนฟู 40 ชนิด 
11,661 ตน และเกษตรกรอยางนอย 30 ราย เริ่มมีรายไดจากการเพาะปลูกพืชทองถิ่นสําคัญ 
ลดรายจายครัวเรือนจากการซื้อจากตลาดภายนอก รวมทั้งพืชทองถิ่นท่ีใกลสูญหายไดรับ
การอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณ

17) เทคโนโลยีการฟ��นฟู

ความอุดมสมบูรณ�

ของดินในพ้ืนท่ีปลูกข�าวไร�

ถายทอดองคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร ไดแก การจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ปลูกขาวไรที่มีความลาดชันสูง การปลูกขาวไรรวมกับถั่วลอด 
และการปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกขาวไร ใหกับเกษตรกร 16 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 3 แหง

18) การปลูกไผ�

เพื่อใช�ประโยชน�

บนพื้นท่ีสูง

สนับสนนุและสงเสริมการปลูกไผเพือ่ใชประโยชนบนพืน้ทีส่งู 12 ชนดิ 3,652 ตน ใหกบัเกษตรกร 
261 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 7 พื้นที่ และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 6 พืน้ที ่สาํหรบัสรางรายไดเสรมิใหเกษตรกรและใชสอยในครวัเรอืน รวมถงึ
การปลูกเพื่อใชเปนแนวร้ัวหรือแบงเขตพื้นที่และปองกันการชะลางพังทลายของดิน

19) ชีวผลิตภัณฑ�ป�องกัน

โรคผลเน�าของ

สตรอว�เบอร�รี

ไดจดอนุสิทธิบัตรสูตรชีวภัณฑปองกันโรคผลเนาของสตรอวเบอรรี เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2560 
และไดทดสอบประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของการใช ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 
2 แหง เกษตรกร 4 ราย พบวามีประสิทธิภาพระดับดีมาก และเตรียมการมอบใหโครงการหลวง
นําไปผลิต และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ เพื่อใชประโยชนในงานสงเสริมและเชิงพาณิชยตอไป

20) ผลิตภัณฑ�บํารุงผิวหน�า

สําหรับกลางคืนท่ีมี

ส�วนผสมจากสารสกัด

คาเทชิน

สวพส. สงมอบสูตรผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับกลางคืนท่ีมีสวนผสมจากสารสกัดคาเทชินให
มูลนิธิโครงการหลวง นําไปผลิตในเชิงพาณิชย ตามหนังสือที่ สวพส./2297 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมปีรมิาณและมลูคาการจาํหนายผลติภัณฑบาํรงุผิวหนาสาํหรบักลางคืนทีม่สีวนผสม
จากสารสกัดคาเทชิน ระหวางวนัที ่1 ตลุาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 253 ชิน้ คดิเปน
มูลคา 108,790 บาท และเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการขายผลผลิตชาเม่ียงซึ่งเปนพืชทองถ่ิน

43สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



1.5 ก ิจกรรมการเผยแพร�องค�ความรู�และนวัตกรรม
จากงานวิจัยเพื่อการนําไปใช�ประโยชน�อย�าง
กว�างขวาง
สวพส. นําองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัย

ไปเผยแพรสงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบการจัดเวทีเสวนา
วิชาการ นิทรรศการ กิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีและ
องคความรู ในพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวง และการจัดฐานการเรียนรูภายใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง หนวยงาน
รวมดําเนินการตางๆ และประชาชนผูสนใจ ดังนี้

((1) นิทรรรศการกัญญชงของแแม “เฮมพพ” หรือ 

“กัญชงง” ในงานโครงการหลวง 51 ภายใตแนวความคิด 
“ดุจแสงทองจากฟา สูปวงประชาราษฎรรมเย็น” ระหวาง
วันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพมหานคร การนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
พชัรกิตยิาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีริพิชัร 
มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งเปน
ผลงานวิจัยรวมระหวางมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. 
สนองตามพระราชเสาวนีย  ในสมเด็จพระนางเจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง โดย
โครงการหลวงไดพัฒนาพันธุเฮมพ 4 พันธุ ที่สามารถลด
ปริมาณสารเสพติด THC ไดตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนด 
นําเสนใยไปผลิตเปนหัตถกรรมในครัวเรือน แปรรูปเปน
ผลิตภัณฑจากเฮมพ พรอมท้ังรวมกับกองทัพบก ทดลองผลิต
เครื่องแบบทหารดวยเสนใยเฮมพ ในสวนใบเฮมพยังมีสาร
สําคัญอีกชนิด คือ CBD สามารถใชประโยชนทางการแพทย 
และเวชสําอางไดอยางดี

((2) การสมัมมนา “ขาาวบนพ้ืนททีีส่งูของไทย” สวพส. 
เล็งเห็นถึงความสําคัญของ “ขาว” พืชอาหารหลักและพืช
วฒันธรรมของเกษตรกรกลุมชาตพินัธุพืน้ทีส่งู ไดทาํการวจิยั
และพัฒนาพันธุขาวทองถิ่น องคความรู เทคโนโลยีเพิ่ม
ผลผลิตขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
และภูมปิญญาของชุมชน โดยเม่ือวนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ไดเผยแพรผลการดาํเนนิงานวจิยัและพฒันาขาวบนพืน้ทีส่งู
ของไทย และระดมความคดิเหน็ระหวางเกษตรกร หนวยงาน
ภาคีเครือขายในการรวมกําหนดแนวทาง ประเด็นปญหา 
บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาขาวบนพื้นที่สูงในระยะตอไป 

เพื่อกําหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาขาวบนพื้นที่สูง
ในอนาคตอยางยัง่ยนื นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัแสดงนทิรรศการ 
“สืบสาน รักษา ตอยอด ขาวพื้นที่สูง” กิจกรรม ชิม ชอป 
ขาวพันธุทองถิ่น นิทรรศการผลงานวิจัยขาว จากหนวยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษา และเวทีเสวนา เรื่อง ทิศทาง
การวิจัยและพัฒนาขาวบนพ้ืนท่ีสูงของไทย โดยมีคณะ
ผู บริหาร เจาหนาท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง สวพส. 
เกษตรกร หนวยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย นักศึกษา 
เจาหนาท่ีจากภาครฐัและเอกชน และสือ่มวลชน เขารวมและ
ไดรับความรูในมิติตางๆ ของพันธุขาวทองถิ่น กวา 300 ราย

นิทรรศการกัญชงของแม�ในงานโครงการหลวง 51

การสัมมนา “ข�าวบนพื้นท่ีสูงของไทย”

รายงานประจําป� 256344



((3) กจิกรรมวนัถายยทอดเทคโนนโลยชีมุชชนตนแบบ
การลด ลละ เลกิการรใชสารเคคม ีระหวางวนัที ่15-16 มกราคม 
2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ 
อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ทั้งนี้ จังหวัดนานเปนพื้นที่ที่มี
การทําการเกษตรคอนขางมาก การถายทอดองคความรูและ
กระบวนการเรียนรู จากโครงการหลวงผสมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นท่ีสูง ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกดิการดําเนินการระหวาง
หนวยงานและชุมชน ชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาตัวเอง 
สรางรายไดจากการทําการเกษตรปลอดสารพิษและยังเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการถายทอดความรูแบงเปนการจัด
กิจกรรมเขาฐานเรียนรู จํานวน 10 ฐาน และกิจกรรมเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณจากชุมชนขาวโพดสูการลด 
ละ เลิก การใชสารเคมี โดยผูนําเกษตรกรบานใหม มี
เกษตรกร เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให
ความสนใจเขารวมงาน 420 ราย

((4) กิจกรรรมวันถายทอดเทคคโนโลยีกาารปลูกผัก
อินทรีย (Field Day) “เเกษตรอินททรีย สูวิถถีีท่ียั่งยืน” 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย 70 ไร 
บานหวยเขยง ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
หวยเขยง ไดนาํองคความรูดานการผลิตพืชผกัแบบครบวงจร
ทีไ่ดจากงานวจิยัตัง้แต การวเิคราะหปญหา การวางแผนการ
ผลิต การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
บรบิทของพ้ืนที ่โดยปจจบุนัเกษตรกรภายใตการสงเสริมของ
โครงการฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร ทาํใหเกษตรกร
สามารถสรางอาชีพ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ชุมชน ทั้งน้ี มีการจัดฐานการเรียนรู 7 ฐาน ไดแก มาตรฐาน
เกษตรอนิทรยี การเพาะกลาแบบประณตีและการเตรยีมวสัดุ
เพาะกลา การเตรียมแปลงและการจัดการแปลงปลูก การ
จดัการโรคและแมลง การใชสารชวีภณัฑ การทาํปุยหมกั และ
การปรับปรุงบํารุงดิน การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว และความหลากหลายของพืชทองถิ่นและการใช
ประโยชน ใหผูเขารวมกจิกรรมกวา 700 ราย เพือ่ใหสามารถ
ตอยอดองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย ไป
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได และลดตนทนุในการ

ปลูกพืชของตนเอง เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและเพ่ิมพูน
ทักษะรวมกันระหวางนักวิจัย เจาหนาที่สงเสริม เกษตรกร 
และผูเขารวมกิจกรรม และเกิดประโยชนกับหมูบานหวย
เขยงและบานขางเคียงมากยิ่งข้ึน

วันถ�ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต�นแบบ การลด ละ เลิก
การใช�สารเคมี

วันถ�ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย�
“เกษตรอินทรีย� สู�วิถีท่ียั่งยืน”
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((5) กิจกรรมวันถายยทอดเทคโโนโลยี (Fieeld Day) 
“การปปลูกมันเททศญี่ ปุ นบบนพื้นที่ สูง”  เมื่อวันท่ี 28 
กมุภาพันธ 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อาํเภอสะเมิง 
จงัหวัดเชียงใหม เพือ่ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการ
ปลูกมันเทศญี่ปุ นที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ เกษตรกร 
ผูที่สนใจ และกอใหเกิดการตอยอดองคความรู สามารถ
นาํไปประยกุตใชเพือ่เพิม่ผลผลิตและเพ่ิมรายได ลดตนทนุได 
ตลอดจนสนับสนุนการเช่ือมโยงองคความรูจากผลงานวิจัย
ไปสูงานสงเสรมิพฒันา และการนาํผลงานวจิยัไปใชประโยชน
ในวงกวางมากขึ้น โดยแบงการเรียนรูเปน 5 ฐาน ไดแก การ
บรรยายและสาธิตพันธุ มันเทศญ่ีปุ น การผลิตยอดพันธุ 
มนัเทศญ่ีปุน การปลูกมนัเทศญ่ีปุน การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว 
การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการแปรรูปมันเทศญี่ปุน 
ในการจดังานมเีกษตรกรและเจาหนาที ่เขารวมงาน จาํนวน 
200 ราย เขาเรียนรูพรอมทั้งลงมือปฏิบัติจริง โดยใหความ
สนใจกันเปนอยางดี

((6) การถาายทอดองงคความรูกการฟนฟูเหห็็ดทองถิ่น
รวมกับกการปลูกปปาในงาน ““พลิกฟนผผืืนปา สืบสสาน รักษา 

ตอยอด สูการพัฒฒนาพื้นที่สูงอยางย่ัังงยืน” เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 ณ บานแมวาก โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงแมมะลอ ตาํบลแมมะลอ จงัหวดัเชยีงใหม 
โดยการสาธิตวิธีการเตรียมหัวเช้ือเห็ดปา 4 ชนิด ไดแก 
เหด็เผาะ เหด็หลม เหด็แดง เหด็ไข รวมกบัเกษตรกร นกัเรยีน 
และใสเชือ้เห็ดรวมกบัการปลูกกลาไมวงศยาง ไดแก พะยอม 
ยางนา และรงั จาํนวน 350 ตน ในพ้ืนทีป่าใชสอยของชุมชน 
รวมทัง้แจกหวัเชือ้เหด็ปาใหกบัเกษตร 50 ราย สาํหรบันาํไป
ปลกูเชือ้รวมกบัตนไมในพืน้ทีข่องตนเอง เปนการฟนฟแูหลง
อาหารและความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชนควบคูกบั
การฟนฟูระบบนเิวศ โดยมเีกษตรกรและเจาหนาทีห่นวยงาน
ตางๆ เขารวมงาน 150 ราย

วันถ�ายทอดเทคโนโลยี “การปลูกมันเทศญ่ีปุ�นบนพ้ืนท่ีสูง”

การถ�ายทอดองค�ความรู�การฟ��นฟูเห็ดท�องถิ่นร�วมกับ
การปลูกป�า
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((7) นิทรรรศการเผยยแพรองคคความรูดานนการเพาะ
เลี้ยงแมมลงที่มีปรระโยชนบบนพื้นที่สสููง ฐานกาารเรียนรู 
โลกแมมลง ระหว างวันที่ 6-12 มกราคม 2563 ณ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูเขา
รับการเรียนรูกลุมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
จํานวน 2,727 คน ไดรับความรูเกี่ยวกับความสําคัญ
ของแมลงในระบบนิเวศทางธรรมชาติ การเล้ียงผ้ึงโพรง
บนพื้นที่สูง และไดรับแจกนํ้าผึ้งท่ีมีกลิ่นและรสชาติเปน
เอกลักษณจากยอดดอยสูง

((8) กิจกรรรมสงเสรริิมการเรียนนรูการใช ปประโยชน

จากพืชชสมุนไพรรในทองถถิิ่น ฐานการเรียนรู สมุนไพร 
ภายใตแนวคิด “สรางสุขใหชีวิต พิชิตโรคภัย ดวยสมุนไพร
ในครัวเรือน” ระหวางวันท่ี 10-16 กุมภาพันธ 2563 ณ 
สวนสมุนไพร อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีผู เขารับการเรียนรู ทั้งชาวไทยและตางชาติ 
จํานวน 1,355 ราย เกิดการเรียนรู เก่ียวกับสมุนไพร
รักษาโรค 30 อาการในชีวิตประจําวัน สมุนไพรพืชอาหาร
ทองถิ่นของชุมชนบนพื้นท่ีสูง และไดรับองคความรูพืช
สมุนไพรภายใตงานวิจัยและพัฒนาของ สวพส.

((9) ถายทอดองคคววามรู “เตมิเเหด็ใหปา....แกปญหา
ฝุนควันน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวพส. ใชแนวทาง
การแกปญหาเพื่อลดการเผาหรือเหตุไฟไหมที่ลดลงดวย
การเพาะเชื้อเห็ดขึ้นหรือที่เรียกวา “การเติมเห็ดใหปา” 
ซึ่งเป นการใชวิธีการทางชีวภาพในการจัดการปญหา
ฝุนควันไฟปาที่ตนตอของปญหาจะเปนการชวยใหความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยังคงอยู สวพส. ไดขยายผล
องคความรูโดยนํามาเผยแพรและสาธิตใหกับเกษตรกรและ
นักเรียนที่เขามาเรียนรูในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 
40 ราย เก่ียวกับวิธีการเตรียมหัวเช้ือเห็ดปา การใสหัวเชื้อ
เห็ดปาลงในกลาไม รวมไปถึงการเติมเช้ือเห็ดใหกับไมปา
ที่เปนพืชอาศัย และการสรางรังปลวกจําลองเพื่อเพาะ
เห็ดโคนปาหรือเห็ดปลวกที่สวน “ปา 3 อยาง ประโยชน 
4 อยาง”

การใช�ประโยชน�จากพืชสมุนไพรในท�องถิ่น

การใช�ประโยชน�จากพืชสมุนไพรในท�องถิ่น

การเผยแพร�องค�ความรู�ด�านการเพาะเลี้ยงแมลง
ท่ีมีประโยชน�บนพื้นท่ีสูง
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2. การเผยแพร�องค�ความรู�และผลสําเร็จของโครงการหลวง และการพัฒนา
 เครือข�ายการวิจัย พัฒนา เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย�างย่ังยืน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. สนับสนนุและสงเสรมิ
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัย องคความรู 
และผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน ไปสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง รวมทั้งสราง
เครอืขายความรวมมอืการเผยแพรงานโครงการหลวง งานวจิยั
และพัฒนาพ้ืนที่สูง และการแลกเปลี่ยนประสบการณทาง
วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนี้

2.1 การสนับสนุนการเรียนรู�งานโครงการหลวง
เพื่อเป�นต�นแบบและเป�นแหล�งเรียนรู�
สวพส. ดําเนินการสนับสนุนงานโครงการหลวงใน

พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวง 39 แหง 
ดาํเนนิงานภายใตแผนแมบทศูนยพฒันาโครงการหลวงระยะ 
6 ป (พ.ศ. 2560-2565) ทีไ่ดรบัการอนุมตัจิากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมีหนวยงานรวมบูรณาการ 
27 หนวยงาน พื้นที่เปาหมาย 468 กลุมบาน ในพ้ืนท่ี 23 
อาํเภอ 6 จงัหวัด ไดแก เชยีงใหม เชยีงราย ตาก แมฮองสอน 
ลําพูน และพะเยา ผูไดรับผลประโยชน 49,624 ครัวเรือน 
ประชากร 191,821 ราย ดําเนินงานเพ่ือใหเปนตนแบบของ
การพัฒนาบนพ้ืนทีส่งูทีม่คีวามสมดุลทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม 
สิ่งแวดลอม โดยการเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวงจาก
งานวิจัยและพัฒนา รวมบูรณาการกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของ
ไปสูการสรางรายไดของชุมชน การสงเสริมการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พรอมท้ังสรางชุมชน
ตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ดาน
สิ่งแวดลอมสนับสนุนการฟนฟูปาตนนํ้า ความอุดมสมบูรณ
ของดิน การพัฒนาระบบอนุรกัษดนิและนํา้ และทาํการเกษตร
ทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม ผลการดําเนนิงานในภาพรวม ดงันี้

((1) การถาายทอดเทคคโนโลยแีลละการเรยีนนรูเพือ่เพิม่
ผลผลิตทางการเกกษตร ภายยใตมาตรฐฐานอาหารรปลอดภัย
และเปนนมิตรตอสิ่งงแวดลอมม

สวพส. ดําเนินการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรยีนรูเพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร ลดตนทนุการ
ผลติ การลดใชสารเคมีในการทําการเกษตร ภายใตมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและเปนมติรตอสิง่แวดลอม เกษตรกรไดรบั
การถายทอดความรู จาํนวน 11,257 ราย สนบัสนนุการพฒันา
แปลงทดสอบและสาธิตดวยการสนับสนุนเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เชน ระบบนํ้าหยด ระบบซับสเตรท และระบบการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพในการปลูกพืชชนิดตางๆ ภายใตโรงเรือน 
จํานวน 242 แปลง สนับสนุนใหเกษตรกรไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร 9,730 ราย ไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการเกษตร 
456 ราย ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM 
Accredited) จากสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรยี 842 ราย 
และโรงคดับรรจไุดรบัการตออายใุบรบัรองมาตรฐานโรงงาน 
(GMP และ HACCP) จากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 12 แหง 
ไดแก โรงคัดบรรจุศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
ปางดะ ทุงหลวง แมแฮ ขนุวาง อนิทนนท แมโถ แมปนูหลวง 
อางขาง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ และโรงงานกาแฟ นอกจากนี้ได
สงัเคราะหองคความรูโครงการหลวงท้ังในเร่ืองไมดอก ไมผล 
ผกัอนิทรยี พชืผกัและสมนุไพร ชาและกาแฟ ปศสุตัว ปาชาวบาน 
และพชืไร นาํมาจดัทาํเปนสือ่สาํหรบัเผยแพรประชาสัมพนัธ
ใหแกเกษตรกรท้ังในและนอกพ้ืนทีโ่ครงการหลวงในรูปแบบ
วีดิทัศน แผนพับและโปสเตอร
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((2) การเสสริมสรางคความเขมแแข็งของชุมมชน
สวพส. ดําเนินการพัฒนาผูนําและคณะกรรมการ

ชุมชน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาไปสู
สถาบันเกษตรกรหรือวสิาหกิจชมุชนดวยการสรางการเรียนรู
ใหแกกลุมเกษตรกร 16 กลุม พัฒนาศักยภาพของเยาวชน 
เพื่อการพัฒนาอาชีพตอยอดจากของครอบครัว หรือทักษะ
อาชีพที่เยาวชนสนใจเพ่ือเปนแนวทางในการสรางอาชีพ
ในอนาคต พัฒนาชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10 แหง ใน 9 พื้นที่ ไดแก ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงแมแฮ อินทนนท ทุงเริง แมสะเรียง 
หวยโปง แมปูนหลวง ตีนตก ปาเมี่ยง และหนองหอย 
นอกจากนีไ้ดสงเสริมการอนรุกัษและฟนฟูงานหัตถกรรมทีม่ี
คุณคาของชนเผาบนพ้ืนที่สูง เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา
หัตถกรรมใหเปนรายไดนอกภาคการเกษตร โดยมีรายได
จากการจําหนายสินคาหัตถกรรมผานมูลนิธิโครงการหลวง
จากกลุมเกษตรกรของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 2.06 
ลานบาท

((3) การอนนรุกัษและะฟนฟทูรพัพยากรธรรมมชาตแิละ
สิ่งแวดลลอม

สวพส. เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการฟ นฟูและอนุรักษป าต นนํ้าลําธาร 
โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนการปองกันไฟปา ระยะทางรวม 
120.7 กิโลเมตร ฟนฟูพื้นที่ปาธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน ทั้งการปลูกปาชุมชนและปาตนนํ้า จํานวน 
198,157 ตน ชวยเพิม่พืน้ท่ีปา 20,837.18 ไร และสนบัสนนุ
การฟนฟแูหลงตนนํา้ลาํธารดวยการสรางฝาย ซอมแซมฝาย 
และขุดลอกฝาย รวม 225 ตัว จํานวนผูไดรับผลประโยชน
จากการดําเนินงานอนุรกัษและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมทัง้สิน้ 14,094 ครวัเรอืน ประชากร 56,679 ราย

44) การสนับสนุนกการปรับปรรุงแปลงเรรีียนรูและ
แปลงสาาธิตของเกกษตรกรตััวอยาง

ในพ้ืนทีก่ารเกษตรของเกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ที่
สูงแบบโครงการหลวง 11 แหง ที่เคยไปศึกษาดูงาน 
ณ ตางประเทศ จํานวน 15 คน เพื่อพัฒนาใหมีแหลงเรียนรู
ตามรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวง (Royal 
Project Model) เปนแหลงตนแบบที่สามารถสงเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู แกเกษตรกร หนวยงาน สถานศึกษา 
รวมถงึประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ ทัง้จากภายในและตางประเทศ 
ไดเขามาเรียนรู อกีทัง้ยงัเปนการเตรียมความพรอมเกษตรกร
ตัวอยางในการพัฒนาเขาสูการเปน Smart Farmer ของ 
สวพส.
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สวพส. ดาํเนินงานสนบัสนุนการสรางเครอืขายความ
รวมมอืทางวชิาการและแลกเปลีย่นเรยีนรูกบันานาชาตผิาน
การเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวงในตางประเทศ 
ประชาสัมพันธผลผลิตจากโครงการหลวงใหเปนที่ยอมรับ
ในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ของโครงการหลวงและ สวพส. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณด านพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงและ
การทดแทนพืชเสพติด กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ ดังนี้

• จดันทิรรศการเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวง
ในตางประเทศร วมกับมูลนิธิ โครงการหลวง ในงาน 
International Agricultural Exhibition 2019 และศึกษา
ดูงานด านชุมชนเข มแข็งและการพัฒนาการเกษตร 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 14-23 ตุลาคม 2562

• สนับสนุนการดําเนินงานโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมูลนิธิโครงการหลวงกับตางประเทศ 
(ภฏูาน เมยีนมา และอ่ืนๆ) ไดแก (1) สนบัสนุนมลูนธิโิครงการ
หลวงในพิธีการลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตร

2.2 การสร�างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับนานาชาติ
และปาไมภูฏาน ระยะท่ี 2 (ค.ศ. 2020-2024) และประชุม
หารือความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2563 ณ อทุยานหลวงราชพฤกษ (2) จดัการศกึษาดงูานดาน
การปลูกพชืผกัและผลไมในระบบ GAP ใหแกคณะเจาหนาที่
และเกษตรกรจาก UNODC สาธารณรฐัแหงสหภาพเมียนมา 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา อําเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม และศนูยพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบโครงการหลวง
ปาแป อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 
2562 (3) สนับสนุนการจัดประชุมความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง และ UNODC ประจํา
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ (4) จัดงานสัมมนา
นานาชาติ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ TaiwanICDF 
หัวขอ “2019 Royal Project Foundation and 
TaiwanICDF Symposium: Technical Cooperation on 
Integrated Crop Management in Royal Project Area” 
ณ ศนูยประชมุและแสดงสินคานานาชาติเชยีงใหม และสถานี
เกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

International Agricultural Exhibition 2019 พิธีการลงนามบันทึกความเข�าใจความร�วมมือทางวิชาการระหว�าง
มูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตรและป�าไม�ภูฏาน
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ภายใตโครงการฝกงานผูนาํเยาวชนไทย ณ ประเทศ
ญีปุ่น มผีูนาํเยาวชนเกษตรของ สวพส. ผานการคดัเลอืก
เขารวมโครงการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํนวน 
2 ราย ไดแก นายณัฐพงษ สีคําสุข เยาวชนเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และนายโยธิน กอวงค 
เยาวชนเกษตรโครงการพฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
แมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน

นอกจากน้ี สวพส. ยังคัดเลือกบุคลากร/ผูนํา
เกษตรกร เขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ รวมถึงประชุม
หารือความรวมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ ดังนี้

• คัดเลือกบุคลากรเพ่ือเขารวมหลักสูตรอบรม/
โครงการขององคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian 
Productivity Organization-APO) ไดแก นายเมธ ีพยอมยงค 
ผูอาํนวยการสํานกัอาํนวยการ เขารวมการฝกอบรมหลักสตูร 
“Workshop on Rural Community Development for 
Sustainable and Inclusive Growth” ระหวางวนัที ่18-22 
พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนาดิ สาธารณรัฐฟจิ และ
วาทีร่อยตรพีรพมิล กนัธะลยี เจาหนาทีโ่ครงการประยกุตใช
เทคโนโลยีภมูสิารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู 
เขารวมการฝกอบรมหลักสูตร “Workshop on the 
Formulation and Study of Spatial Development, 
Climate Change, and the Environment for Agricultural 
Transformation” ระหวางวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส

• นาํคณะเกษตรกรผูนาํและเจาหนาที ่สวพส. ศกึษา
ดูงานดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญ่ีปุน ระหวาง
วันที่ 6-12 ตุลาคม 2562 ทําใหเกษตรกรและเจาหนาที่ 
สวพส. ไดรบัความรูและนําประสบการณจากการศึกษาดูงาน
มาประยกุตใชในการประกอบอาชพี เชน หมูบานปลอดขยะ 
(Zero Waste) การบริหารผลผลิตทางการเกษตร
โดยสหกรณ การเกษตรทันสมัย (Smart agriculture) 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน

2.3  การเสริมสร�างศักยภาพด�านการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงและสร�างเครือข�ายด�านการพัฒนา
ท่ียั่งยืนและสมดุลกับต�างประเทศ

• ประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการและการ
ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ไตหวัน รวมกับ
มลูนธิโิครงการหลวง โดยมกีจิกรรมสาํคญั ไดแก (1) การรวม
ประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน 
TaiwanICDF ดานการแปรรปูผลติภณัฑจากผลผลติทางการ
เกษตร เชน ไมผล (พลบั) สมุนไพรและชา ระหวางวันที่ 20-
26 ตุลาคม 2562 (2) การประชุมหารือความรวมมือทาง
วิชาการและการศึกษาดูงานด านการขยายพันธุ พืช 
เทคโนโลยีการผลิตผกั ดอกไม และไมผล และเทคโนโลยีการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว ณ National Chung Hsing 
University ระหวางวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562 และ 
(3) การประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการและการศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีการผลิตตนกลา และผลิตพืชภายใต
โรงเรือน การจัดการฟารม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
และการตลาดสินคาเกษตร ณ National Chung Hsing 
University ระหวางวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2562

• เจาหนาที ่สวพส. 6 คน เขารวมโครงการฝกอบรม
ดานการเพาะปลกูกาแฟและการแปรรปูกาแฟ ตลอดจนการ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอยางย่ังยืน ระหวาง
วันที่ 15 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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สนบัสนุนใหมกีารแลกเปลีย่นเรียนรูและสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. กับ
หนวยงานตางประเทศ ไดแก

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู ด  านการเพาะปลูก
สตรอวเบอรรี และการเพาะปลูกพืชผักระบบอินทรีย 
(Organic) ใหคณะเจาหนาที่และเกษตรกรจาก GIZ-SAFI 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ระหวางวันท่ี 13-17 
มกราคม 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท (ศูนยยอย
เมอืงอาง) อาํเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม และศูนยพฒันา
โครงการหลวงแมแฮ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

• สนับสนุนการประสานงานใหแก เจ าหนาที่
โครงการเหด็ของมลูนิธโิครงการหลวง เดนิทางไปปฏบิตังิาน
สงเสริมการเพาะเห็ดใหแกเกษตรกรในโครงการการพัฒนา
การเกษตรอยางย่ังยืนและการริเริ่มดานอาหาร ของ GIZ 
ระหวางวันที ่11-15 มนีาคม 2563 ณ เมอืงยางกุง สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

2.4 การสร�างเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู �กับต�างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการองค�การ

เกษตรกรจาก GIZ-SAFI ได�รับการส�งเสริมการเพาะเห็ด
ตามแนวทางโครงการหลวง
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สวพส. ดําเนินงานพัฒนาและยกระดับเครือขาย
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางหนวยงาน
ตางๆ  ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จํานวน 
6 เครือขาย ไดแก

• เครือข ายงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
คารบอนตํ่า ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรดานการเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (GDAAS) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวาง
หนวยงาน และประเด็นงานวิจัยและพัฒนา เชน Fertilizer 
formulas and programs for improving agricultural 
productivity and quality to reduce production cost, 
Zero waste, Variety of plants, Greenhouse gases 
reduction from agriculture เปนตน

• เครือขายงานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพ้ืนที่สูง 
ระหวางมูลนธิโิครงการหลวง สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู 
(องคการมหาชน) และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด 
ในดานการปรับปรุงพันธุ  การพัฒนาเทคนิควิธีการปลูก 
การสกัดสารสําคัญ และพัฒนาผลิตภัณฑ

• เครือขายความรวมมือดานงานวิจัยพัฒนาดาน
อนรุกัษพลงังานและพลังงานทดแทน ระหวางสถาบนัวจิยั
และพัฒนาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) กบัคณะวศิวกรรมศาสตร 

 2.5 การสร�างความร�วมมือด�านการวิจัย พัฒนา และเรียนรู�เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสูง
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการสงเสริมงาน
วิจัยพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนตาม
นโยบายของภาครัฐ และสนับสนุนพลังงานทางเลือกที่
เหมาะสมกับบริบทชุมชนเพื่อการนําไปใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน

• เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบเครือขาย
เซนเซอรไรสายและการนําไปประยุกตใชในโรงเรือน
สําหรับปลูกพืช ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) กบัสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคการ
มหาชน) เพื่อนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาปรับเปล่ียน
ระบบเพาะปลกูใหงายขึน้ดวย Smart Farming Technology 
ลดการใชสารเคม ีไดผลผลติเพิม่ขึน้และยงัคงรกัษาคณุภาพ
ผลผลิตเอาไวไดอยางสมํ่าเสมอ

• เครือขายความรวมมือการติดตัง้ระบบเซนเซอร
ตรวจวัดคาสภาพแวดลอมในโรงเรือน ระหวางสถาบันวจิยั
และพฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) กบัสถาบนัพฒันาฝมอื
แรงงาน 9 พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแกน

• เครือขายความรวมมือการถายทอดองคความรู
ดานการเกษตร ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) กับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมน ี(Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit)

พิธีลงนามบันทึกความร�วมมือทางวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร�บอนต่ํา เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2562
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3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ�เป�นแหล�งเรียนรู�

สวพส. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปน
ศนูยกลางแหลงเผยแพรและเรยีนรูดานศาสตรพระราชา งาน
โครงการหลวง การพัฒนาบนพ้ืนทีส่งู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาท้ังในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน ไดรับการ
ยอมรับ สามารถรองรับสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
มกีารบริหารจดัการท่ีดเีพือ่ใหอทุยานหลวงราชพฤกษมคีวาม
ยัง่ยนื สามารถสนบัสนนุการดาํเนนิงานของ สวพส. และเปน
จุดหมายปลายทางของผูเขารับบริการทุกประเภท เพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาวปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทยาน
หลวงราชพฤกษไดใหบริการถายทอดความรูและใหบริการ
ทางสังคม แกผูเรียนรูและผูเขารับบริการ ทั้งหมด 805,504 
ราย (รวมจํานวนผูเขารบับรกิารผานสือ่ออนไลน) ลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 12.14 เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณฝุน PM 2.5 เกินมาตรฐาน และ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน
ประเทศ มีรายไดจากการดําเนินงาน 38.97 ลานบาท 
ซึ่งผูรับบริการมีความพึงพอใจตอบริการของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ คิดเปนรอยละ 88.69 (พอใจมาก)

นอกจากน้ี ไดยกระดับและพัฒนามาตรฐานการให
บรกิารตางๆ เพือ่รองรบัการใหบรกิารทีเ่ปนมาตรฐาน มกีาร
ดาํเนนิงานท่ีเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม ใสใจตอสุขภาพ และได

รับความพึงพอใจจากผูรับบริการ โดยไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากโครงการ Amazing Thailand Safety & 
Health Administration (SHA) 2 ประเภท ไดแก ประเภท
นนัทนาการและสถานท่ีทองเท่ียว และประเภทโรงแรม-ทีพ่กั
และสถานที่จัดประชุม ไดรับรองมาตรฐาน Thailand Mice 
Venue Standard (TMVS) 2 ประเภท ไดแก ประเภท
สถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษ และประเภทหองประชุม และได
รับการประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดกาซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: 
LESS) จากองคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการ
มหาชน) ในฐานะเปนองคการท่ีมุงสูการเปนแหลงทองเท่ียว
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืนอีกดวย

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ
พัฒนาตนเองใหเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรู 
3 ดานหลัก ไดแก (1) ดานพระราชกรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษตัรยิ โครงการตามแนวพระราชดาํร ิโครงการหลวง
และการพฒันาพืน้ท่ีสงูอยางยัง่ยนืท่ีครอบคลมุครบถวนมาก
ที่สุดในภาคเหนือ (2) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
และ (3) ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่
ใหเปนศนูยกลางการสงเสริมสขุภาพและเช่ือมความสัมพนัธ
ในครอบครัว โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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อุทยานหลงราชพฤกษไดรวบรวมองคความรู  
นทิรรศการดานพระราชกรณยีกจิของสถาบนัพระมหากษตัรยิ 
โครงการตามแนวพระราชดาํร ิโครงการหลวง และการพฒันา
พืน้ทีส่งูอยางยัง่ยนืในดานตางๆ โดยยดึแนวปฏบิตั ิ“สบืสาน 
รักษา ตอยอด” เพื่อสานตอพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยู หัว ในการสืบสาน รักษา ตอยอด 
การพฒันาตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ไดอยางกวางขวางและเกดิความยัง่ยนื โดยพฒันาแหลงเรยีน
รูเพื่อรองรับการใหบริการประชาชน 13 แหง ประกอบดวย 
(1) นทิรรศการ 7 ทศวรรษ กษตัรยินกัพัฒนา (2) นทิรรศการ 
ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร (3) นิทรรศการ 236 
ใตรมพระบารมีจักรีวงศ (4) นิทรรศการบัวบาทยาตรา 

3.1 การเผยแพร�องค�ความรู�ด�านพระราชกรณยีกจิของสถาบนัพระมหากษตัริย� โครงการตามแนวพระ
ราชดําริ โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นท่ีสูงอย�างยั่งยืน

(5) ประติมากรรม ธ ทรงเมตตา ปวงประชาอยูรมเย็น 
(6) นิทรรศการ ธ คือปราชญแหงแผนดิน (7) นิทรรศการ
สวนอัศจรรยสีสันแหงดาวอังคาร (8) นิทรรศการบาน
สวนพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลท่ี 9 
(9) นิทรรศการการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (10) 
นิทรรศการสรางสังคมไทย เสริมทุนทางปญญาอยางย่ังยืน 
(11) นิทรรศการโครงการพัฒนาชีวิตชนบทตามแนว
พระราชดําริ (12) สวนเกษตรทฤษฎีใหม และ (13) สวนปา 
3 อยางประโยชน 4 อยาง และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมเพิ่ม
เติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีก 3 แหง ไดแก 
(1) นิทรรศการและจัดแสดงผลงาน สวพส. (2) นิทรรศการ
แสดงองคความรู ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 6 ศูนย และ (3) การอนุรักษปาตนนํ้าลําธาร
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มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูโดยใชองคความรูจากโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ใหบริการกลุมเปาหมายในรูปแบบกิจกรรมตางๆ โดยเนนการนําองคความรูสูการลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เชน

เกษตรกรน�อยหัวใจสีเขียวเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน เกษตรกรนอยไดเรียนรูการเกษตรที่เปนพ้ืนฐาน
การดํารงชีวิตและทํากิจกรรมในชวงเปดภาคเรียน เชน การเพาะเมล็ดผัก ยายกลาผัก การเตรียมแปลงปลูก การเตรียม
คอกเลี้ยงไก การปลูกพืชไรดิน การฝกการขยายพันธุพืชสมุนไพร การทําปุยหมัก

ปลกูข�าวทีส่วนเกษตรทฤษฎใีหม� ถายทอดความรู
และทกัษะการปลูกขาวไรซเบอรร ีขาวธญัโอสถ และขาวพนัธุ 
กข 43 โดยมีผูเขาอบรมจากโครงการฝกวิชาชีพตามรอย
เกษตรทฤษฎีใหม นักเรียนจากโรงเรียนบานตองกาย และ
เจาหนาที่อุทยานหลวงราชพฤกษรวมกันปลูก
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นอกจากน้ี ไดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยในวาระสําคัญตางๆ ดังนี้

พิธีบําเพ็ญกุศลเน่ืองในวันคล�ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2562

พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป�นพระราชกุศลวันคล�ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันชาติและวันพ�อแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ� 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
และสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
น�อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได� เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562
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พธิีลงนามถวายพระพรชยัมงคล แสดงออกถงึความจงรักภกัดี 
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได� 
ของสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันป�หลวง 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

12 สิงหาคม 2563

กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสวันคล�ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563

กิจกรรมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ในรัชกาลท่ี 10 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตย�ปฏิญาณเพื่อเป�นข�าราชการที่ดีและพลังของแผ�นดิน และลงนามถวายพระพรชยัมงคล

กิจกรรมจิตอาสา “ร�วมใจพัฒนา ถนนราชพฤกษ�
และสวนของพ�อ” เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 28 กรกฎาคม 2563 

สร�างร�มเงาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ทําความสะอาดแนวถนน
เส�นทางไปวัดพระธาตุดอยคํา และบริเวณบึงน้ําหลง 

เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563
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3.2 การเผยแพร�องค�ความรู�ด�านความหลากหลายทางชีวภาพและการรวบรวมพรรณไม�
อุทยานหลวงราชพฤกษไดทําการศึกษา รวบรวม 

อนุรักษพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
จัดทําฐานขอมูลพรรณไม รวมถึงจัดแสดงพรรณไมดอกไม
ประดบั ไมกลุมส ีและจดัแสดงองคความรูเกีย่วกบัแมลงและ
ระบบนิเวศ ปจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษมีแหลงเรียนรู
ด านความหลากหลายทางชีวภาพใหบริการประชาชน 
จํานวน 11 แหลง ประกอบดวย เรือนรมไม สวนสมุนไพร 
สวนไมผล เรอืนพชืไรดนิ โดมกหุลาบ สวนกลวยไมและเรอืน
ไมดอก เรือนพืชทะเลทราย อาคารโลกแมลง การกําจัดขยะ
และการผลติปุยหมัก การเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่ และซุมไมเลือ้ย

นอกจากนี้ ดําเนินการจัดหาพรรณไมทดแทน 
ประกอบดวย พชืหวั ไมดอก พชืทะเลทราย/ไมอวบน้ํา ไมนํา้ 
ไมใบประดับ และหญา จํานวน 168 รายการ ปจจุบัน
มพีรรณไมทีไ่ดรบัการรวบรวมเพ่ือจัดแสดงทัง้หมด 18 กลุม 
5,781 ชนิด รวม 17,205 รายการ โดยในปนี้เนนจัดแสดง
ความหลากหลายของพรรณไม 3 กลุม ไดแก บัว ชวนชม 
และกหุลาบ มกีารพฒันาจดุดงึดดูใหมเพือ่ใชเปนแหลงเรยีนรู 
ตลอดจนเปนสถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก 
ซุมไมเลื้อยถาวร เพื่อเพ่ิมรมเงาและจัดแสดงพรรณไมเลื้อย 
พวงโกเมน และพวงคราม พรอมติดต้ังระบบใหนํา้แบบระบบ
พนฝอย มีระยะความยาวกวา 153 เมตร รวมถึงบาํรุงรักษา
ไมดอกเฉดสีตางๆ ไมประดับ และไมกลุมสีที่สมบูรณ 
สวยงามตลอดทั้งป

อาคารโลกแมลง

โดมกุหลาบ
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ขณะเดียวกันอุทยานหลวงราชพฤกษไดพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนดานความ
หลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับความตองการของผูรับบริการทุกชวงวัย ไดแก

กิจกรรมการเรียนรู� “พืชไร�ดินและฐานการเรียนรู�การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช” สําหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารพืชไรดินและอาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ไดรับความสนใจจากโรงเรียน
มงฟอรตวิทยาลัยและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ใหนักเรียนเขาเรียนรู จํานวน 149 ราย

กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ “ชีวิตอัศจรรย�ของห่ิงห�อย Amazing Life of Fireflies” สําหรับเยาวชนและ
ครอบครัว ณ ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ มีผูเขารวมสํารวจธรรมชาติ จํานวน 27 ราย

กิจกรรมการเรียนรู� “ส�องธรรมชาติที่แสนน�ารัก” สําหรับเด็กระดับช้ันอนุบาล ณ อาคารโลกแมลง เปนการจัด
กิจกรรมเรียนรูหองเรียนธรรมชาติ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมกิจกรรม 43 ราย
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กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ “ท�องทุ�ง
ปลกูรกัษ�” ณ สวนเกษตรทฤษฎใีหม เพือ่ใหเดก็ๆ 
ไดรับความรู พรอมทั้งสนุกไปกับการทํากิจกรรม
นอกหองเรียน ผานการเรียนรูการปลูกขาวเบ้ืองตน 
พรอมทั้งกิจกรรมใหอาหารหาน แพะ และหมู 
มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม 23 ราย

บริการวิชาการ จดักจิกรรมการเรยีนรูสาํหรบัเยาวชนและผูสนใจ จาํนวน 33,388 คน เปนกจิกรรมตามฐานเรยีนรู
ตางๆ การจัดคายเยาวชนรักธรรมชาติ คายเรียนรูวิถีแมลง คายปลูกรักนักอนุรักษตัวนอย การจัดฝกอบรมดานการเกษตร 
และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมเสวนา อบรมใหความรูเชิงเกษตร นิทรรศการทางวิชาการ ไดแก 
นิทรรศการขาว นิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการ Bug Gang นิทรรศการสมุนไพร
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3.3 การเผยแพร�องค�ความรู�ด�านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อส�งเสริมสุขภาพ
และความสัมพันธ�ในครอบครัว

อทุยานหลวงราชพฤกษใหบรกิารเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ผานการเยี่ยมชมสวน
นานาชาติและการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพรองคความรู
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ปจจุบันมี
แหลงเรียนรูประกอบดวย หอคําหลวง สดุยอดสถาปตยกรรม
ลานนา สวนนานาชาติ 22 สวน บานเรือนไทย และเสนทาง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง สําหรับบริการกลุมเปาหมายที่
สําคัญ คือ ผูเขารับการเรียนรู เด็ก นักเรียน นักศึกษา
เกษตรกร หนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป

หอคําหลวง สถาป�ตยกรรมล�านนาท่ีล้ําค�าในอุทยานหลวงราชพฤกษ�

องค�พระพิฆเนศปางป�ญจมุข 1 ใน 9 
เส�นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สวนจีน

สวนโมร็อกโก

สวนภูฏาน

สวนเวียดนาม

สวนกัมพูชา

สวนซูดาน

รายงานประจําป� 256366



รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามรวมกับหนวยงานตางๆ โดยพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สรางจิตสํานึกใหผู รับบริการ ตระหนักถึงคุณคาและ
ความสาํคญัของวฒันธรรมไทย ภมูปิญญาทีเ่ปนอตัลกัษณของทองถ่ิน ควบคูกบัการอนรุกัษสิง่แวดลอม รวมถงึการจัดเทศกาล
ชมสวนประจําป (Flora Festival) ภายใตแนวคิด “สานรักษ” เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยว

เทศกาลชมสวน (Flora Festival) “สานรักษ�” เนรมิตสวนสวยดวยไมดอกเมืองหนาวนานาพรรณ จากมูลนิธิ
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผสมผสานกับประติมากรรมภูมิปญญาไทยท่ีสะทอนถึงความ
อดุมสมบรูณของสิง่แวดลอม ระหวางวนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 – 29 กมุภาพนัธ 2563 ตอนรบันกัทองเทีย่ว จาํนวน 324,452 ราย

วันเดก็แห�งชาต ิสานรกัเดอะซีรีส� ภายใตเทศกาลชมสวน ประจาํป 2563 บรเิวณลานสมสกุ อทุยานหลวงราชพฤกษ 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 มีเด็กๆ และสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,619 ราย
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Rose Theme in Valentine Day นทิรรศการ
รวบรวมสายพันธุ กุหลาบมากถึง 60 สายพันธุ  รวมกับ
ประติมากรรมกุหลาบ มมุถายภาพ การจําหนายผลติผล และ
ผลติภณัฑจากกหุลาบ ระหวางวนัที ่14-16 กมุภาพนัธ 2563 
ณ โดมกุหลาบ Rose Paradise มีผูรวมชมความงามของ
กุหลาบนานาพันธุ จํานวน 2,198 ราย

ชมสวนสวยช�วงฤดูฝน จัดแสดงดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) และดอกปทุมมาหรือที่ไดรับสมญาวา 
ทวิลปิแหงสยาม (Siam Tulip) ระหวางวนัที ่1 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 2563 นบัวาเปนแหงเดยีวในภาคเหนอืทีไ่ดรวบรวม
สายพนัธุปทมุมามาจดัแสดงทัง้หมด 30 สายพันธุ มผีูเขาชมความงามของสวน ณ อทุยานหลวงราชพฤกษและผานส่ือออนไลน 
จํานวน 182,303 ราย
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ตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา 

คณะสงฆตําบลแมเหียะ รวมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ 
เทศบาลเมืองแมเหียะ และชมรมกํานันผูใหญบานตําบล
แมเหยีะ ตกับาตรพระสงฆ 99 รปู เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม 2562 
มีพุทธศาสนิกชนเขารวม จํานวน 5,611 ราย

วันครบรอบ 10 ป� วันพระราชทานนามอุทยานหลวงราชพฤกษ� ณ หองอินทนิล อุทยานหลวงราชพฤกษ 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 215 ราย

มัคคุเทศก�น�อย (RPR Ambassador) ปลูกฝง
ใหเยาวชนรู จักรักสิ่งแวดลอม และฝกทักษะดานการเปน
มคัคเุทศกนอย ทาํหนาทีแ่นะนาํสถานทีท่องเทีย่ว แหลงเรยีนรู
ทางดานการเกษตรที่มีความหลากหลาย และแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ
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นอกจากน้ี ยังจัดกิจกรรมและพัฒนาพื้นที่ในการใหบริการสังคม สันทนาการ และสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหเปนพื้นที่
พกัผอนหยอนใจและทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในครอบครัวและกลุมเพ่ือน รวมถึงพฒันาธุรกิจและบริการใหมๆ  รองรับ
ความตองการของผูรับบริการ เชน

กิจกรรมส�งเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ 
(กรีนฟ�นรัน) จุดรวมพลคนรักสุขภาพ ตั้งแตพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 
สงเสริมใหประชาชนในพื้นท่ีเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย มีสุขภาพจิตที่ดี 
หางไกลโรคภัย มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,103 ราย นอกจากน้ี จัดโครงการ
สงเสริมสุขภาพรวมกับโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563 
มีผูเขารวมกิจกรรม 1,350 ราย รวมถึงเปดพ้ืนที่บริเวณถนนดานหนาทางเขาอุทยาน
หลวงราชพฤกษ สําหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหมผูรักสุขภาพใหไดมาออกกําลัง
กายตลอดทั้งป โดยมีมาตรการปองกันเพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการจากคาฝุน
ละอองขนาดเล็ก และโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเขมงวด

ปรับปรุงและพัฒนาจุดใหบริการรานคา รานกาแฟ สินคาที่ระลึก 
โรงแรมราชพฤกษเพลซ การใหบริการจัดเลี้ยง สัมมนา และใหบริการ
เชาพืน้ที ่และเพ่ิมชองทางในการจําหนายสินคาท่ีระลึกผานชองทางออนไลน 
รองรับและอํานวยความสะดวกแกผูใชบรกิาร สรางรายไดจากการจําหนาย
สินคา ผลิตภัณฑ และบริการอ่ืนๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ มูลคา 
13.07 ลานบาท
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ในดานการสรางเครือขายความรวมมือกับนานาชาติเพื่อปรับปรุงสวนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อุทยานหลวง
ราชพฤกษไดประสานงานกับเครือขายความรวมมือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงสวน พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศคูความรวมมือในดานวิชาการ พืชสวน และจัดการความรู ดังนี้

ร�วมหารือความร�วมมือระหว�างประเทศกับ 
Mr.Zhang Lihua รองผู�อํานวยการ กรมนโยบายและแผน 
สํานักงานความร�วมมือเพื่อการพัฒนาระหว�างประเทศ 
แห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562

ร�วมหารือเรื่องการประดับตกแต�งสวนเคนยา
กับท�านอุปทูตเคนยาประจําประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2562

ติดต้ังธงมนตราภูฏาน ท่ีได�รับมอบจาก
นายเชวัง โชเฟล ดอร�จี เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรภูฏาน ประจําประเทศไทย 
และร�วมหารือกับ Mr. Dasho Rinzin Dorji 
ปลัดกระทรวงเกษตรและป�าไม� 
ผู�แทนฝ�ายกระทรวงเกษตรและป�าไม� 
ราชอาณาจักรภูฏานพร�อมคณะ 
ในการปรับปรุงสวนนานาชาติประเทศภูฏาน 
เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562

ร�วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย จัดงาน Indonesian Day เน่ืองในโอกาสครบรอบ 69 ป� 
ความสัมพันธ�ทางการทูตระหว�างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และเสวนา “Bilateral Relations Between 

Indonesia & Thailand and Integration within ASEAN” มี H.E. Mr.Ahmad Rusdi 
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เป�นประธานกล�าวเป�ดงาน เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562
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คิม อินชุล และพัค เฮริ ผู�แทนจาก Goyang International Flower Foundation มอบสวนกลางแจ�ง
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ�เพื่อจัดแสดงในเทศกาลชมสวน เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563

อทุยานหลวงราชพฤกษไดดาํเนินการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี บรหิารจัดการขอมลูและระบบสารสนเทศ เว็บไซต
และแอปพลเิคชนั เพือ่เปนเครือ่งมอืในการเผยแพรประชาสมัพนัธขาวสารและองคความรูตางๆ ของอทุยานหลวงราชพฤกษ
ไปยังกลุมผูรับบริการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว

การประชาสมัพนัธ�ผ�านสือ่สังคมออนไลน� (Social Media) เชน Mafengwo, Over, Ctrip, Xiaohongshu, 
Wechat, Facebook, LINE Account “Royal Park Rajapruek” และ Instragram, Website อุทยานหลวงราชพฤกษ 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เปนตน รวมถึงประชาสัมพันธผานส่ือโทรทัศน วิทยุ โรงแรมท่ีพัก การออกบูธ
ประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานพันธมิตร
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3.4 กิจกรรมบริการสังคมในช�วงการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (COVID-19) 
มอบความห�วงใยและส�งต�อความปรารถนาดีไปยังผู�รับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ�
อทุยานหลวงราชพฤกษตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชียงใหมและจังหวัด

ใกลเคียง ไดรับจากสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และมีความรู
และคุณธรรมเปนองคประกอบ ผานการดําเนนิโครงการตาง ๆ  เพื่อลดผลกระทบใหกลุมผูรับบริการ ดังนี้

การฝ�กวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม� “การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางด�านอาหารในยุคโควิด” 
สําหรับประชาชนหรือเกษตรกรผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 รุน จํานวน 
100 คน ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 โดยผลผลิตที่ไดจากการโครงการฯ จะนําไปแจกจายใหประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบไวบริโภคอีกดวย

การส�งมอบผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
เพ่ือชวยเหลอืผูทีไ่ดรบัผลกระทบจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวาง
วันที่ 24 เมษายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
จาํนวน 9,512 ชดุ/ครวัเรอืน 21,748 กโิลกรมั และสงเสรมิการมสีวนรวมของชมุชน
ในพ้ืนทีโ่ดยรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ ในการปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนวัตถุดิบสําหรับ
การประกอบอาหารและอาหารวางเพ่ือสาํหรับเด็กนกัเรียนและสมาชิกในครอบครัว
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 สถิติจํานวนผู�เข�าชม รายได�จากการดําเนินงาน และร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

กราฟเปรียบเทียบจํานวนผู�รบับบริการอุทยยานหลวงราชพฤกษ� 
ตั้งแตต��ป�งบประมาณณ พ.ศ. 25600-2563

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

จํานวนคน 877,233 880,796 916,838 805,504
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900,000
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800,000
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700,000

+0.41% +4.09%

-12.14%

-35.60%

-4.48%
+1.62%

กราฟเปรียยบเทียบรายยได�อุทยานหลลวงราชพฤกษษ��
ตั้งแตต�ป�งบประมาณณ พ.ศ. 25600-2563

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

รายได� 62,344,362.7 63,351,568.2 60,514,788.7 38,969,564.8

80,000,000.00

70,000,000.00

60,000,000.00
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30,000,000.00
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0.00

-0.49%

+1.77%

+3.01%

กราฟแสดงร�อยละคววามพึงพอใจจของผู�เข�าชมมอุทยานหลวงงราชพฤกษ�
ตั้งแตต�ป�งบประมาณณ พ.ศ. 25600-2563

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563

ร�อยละความพึงพอใจ 85.2 84.60 86.10 88.69
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88.00

86.00

84.00

82.00
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. ไดดําเนินการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ดวยหลัก
และวธิกีารพัฒนาอยางย่ังยนืแบบโครงการหลวง อยางสมดลุท้ังดานการพฒันาอาชีพและการตลาด การสรางศกัยภาพ
ของชุมชนใหสามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน 
การพฒันาโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการดาํรงชีวติและการประกอบอาชพี ภายใตการมสีวนรวมของชมุชน 
และความรวมมือของทุกหนวยงาน โดยใชองคความรูโครงการหลวง ผลงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่น เปนเคร่ืองมือ
ในการสรางการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อยกระดับชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง โดยดําเนินงานบนพื้นที่สูง 44 พื้นท่ี แบงเปน (1) พื้นท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
33 พื้นที่ ดําเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2560-2565) 
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ภายใตกรอบงบประมาณ 3,090.24 ลานบาท 
มีหนวยงานรวมบูรณาการ 20 หนวยงาน พื้นที่เปาหมาย 498 กลุมบาน ในพื้นที่ 24 อําเภอ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 
เชียงราย นาน แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี กําแพงเพชร และเพชรบูรณ ผูไดรับผลประโยชน 62,078 ครัวเรือน 
ประชากร 232,515 ราย และ (2) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สงูแบบโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 11 พื้นที่ 
ดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนที่เฉพาะ ระยะ 4 ป 
(พ.ศ. 2562-2565) ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ภายใตกรอบงบประมาณ 424.82 
ลานบาท มีหนวยงานรวมบูรณาการ 20 หนวยงาน พื้นที่เปาหมาย 118 กลุมบาน ในพื้นที่ 8 อําเภอ 3 จงัหวัด ไดแก 
เชียงใหม แมฮองสอน และตาก ผูไดรับผลประโยชน 5,249 ครัวเรือน ประชากร 24,440 ราย โดยผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม ดังนี้
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จากเป�าหมายของการพฒันา คือ กลุ�มบ�านบน
พื้นที่สูงมีความเข�มแข็ง พึ่งพาตนเอง และขับเคลื่อน
การพัฒนาต�อไปได� สวพส. จึงได�กําหนดระดับการ
พัฒนา ด�วยตัวช้ีวัดที่สําคัญครอบคลุมการพัฒนา
ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และโครงสร�าง
พื้นฐาน จํานวน 10 ตัวช้ีวัด ประกอบด�วย

1) ประชาชนในชมุชนไดรบัการถายทอดองคความรู 
และมีเกษตรกรหรือผูนําชุมชนเขารวมกิจกรรมการพัฒนา

2) ชมุชนมโีครงสรางพืน้ฐานทีจ่าํเปนตอการดาํรงชีพ 
และสนับสนุนการประกอบอาชีพ เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้า
อปุโภคและบรโิภค และโรงรวบรวมผลผลติ และมมีาตรการ
ดูแลรักษา

3) ครัวเรือนนํารองที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริม 
ที่สามารถเปนแปลงเรียนรู หรือแปลงสาธิตของชุมชน

4) ชุมชนมีแผนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมกับชุมชนและการดําเนินกิจกรรม
ตามแผน

5) ครัวเรือนในชุมชนมีการใชประโยชนพื้นท่ีตาม
แผนที่การใชประโยชนที่ดิน (land used planning)

6) ครัวเรือนสวนใหญของชุมชนไดรับการพัฒนา 
และสงเสริมดานอาชีพ

7) ชุมชนมีสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรม
ไดอยางตอเน่ือง และสามารถการจัดการดานการผลิตและ
การตลาดได

8) ครัวเรือนสวนใหญในชุมชนท่ีรายไดสูงกวา
เสนความยากจน

9) ชมุชนสามารถจดัทาํแผนชมุชนทีม่คีณุภาพ และ
การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติได

10) ผลการพัฒนาโดยรวมของชุมชนสามารถเปน
แหลงเรียนรูได มีการยอมรับและสนับสนุนจากหนวยงาน
ในพื้นที่ และมีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนา

1. การยกระดับการพัฒนากลุ�มบ�านเป�าหมาย

และไดจัดทําแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของแตละกลุมบาน โดยเนนการกระจายพัฒนา
และยกระดับการพัฒนาของเกษตรกรและชุมชนดวยการ
มีสวนรวมของชุมชน ผูนําชุมชน และหนวยงานบูรณาการ 
ซึง่ภายใตแผนวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-
2570) มีกลุมบานเปาหมายในการดําเนินการและยกระดับ
การพัฒนา จํานวน 616 กลุมบาน จากกลุมบานในพื้นท่ี
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 498 
กลุมบาน และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ จํานวน 118 กลุมบาน โดยไดจัด
ระดับความเขมแข็งของกลุมบาน เปน 4 กลุม คือระดับ 
A B C และ D ตามคํานิยาม ดังนี้
..................................................................................
• กลุ�มบ�านระดับ A คือ กลุ มบ านที่ชุมชนเข มแข็ง 

สามารถขบัเคลือ่นการพฒันาไดดวยตนเอง และมผีลการ
พัฒนาที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได

..................................................................................
• กลุ�มบ�านระดับ B คือ กลุมบานท่ีชมุชนสามารถรวม

ขับเคล่ือนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการ
พฒันาชีวติความเปนอยู การอนุรกัษและฟนฟสูิง่แวดลอม 
และการสรางความเขมแข็งของชุมชน

..................................................................................
• กลุ�มบ�านระดับ C คือ กลุมบานที่ชุมชนอยูระหวาง

การเร่ิมเรียนรูและขับเคล่ือนการพัฒนา เพ่ือการแกไข
ปญหาพื้นฐานดานการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนา
แปลงเรียนรู

..................................................................................
• กลุ�มบ�านระดับ D คือ กลุมบานท่ียงัไมเขาดาํเนินการ

พัฒนา
..................................................................................
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ผลจากการดําเนินงานพัฒนาทุกมติ ิในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทําใหเกิดการยกระดับและกระจายการพัฒนา
ของกลุมบานเปาหมายขึน้ โดยเปนกลุมบานระดบั A จาํนวน 

23 กลุมบาน กลุมบานระดับ B จํานวน 129 กลุมบาน กลุม
บานระดับ C จํานวน 343 กลุมบาน และกลุมบานระดับ D 
จํานวน 121 กลุมบาน รวม 616 กลุมบาน ดังนี้

1) พื้นที่กลุม 1 จังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชร กาญจนบุรี และเพชรบูรณ รวม 13 แหง ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ 
 โครงการหลวงคลองลาน ดอยปุย ปากลวย ปางแดงใน ปางมะโอ ปางหินฝน ปาแป ผาแตก แมมะลอ หวยเปา โหลงขอด 
 หวยเขยง และหวยนํ้าขาว

2) พื้นที่กลุม 2 จังหวัดเชียงราย รวม 3 แหง ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี แมสลอง และหวยกางปลา
3) พื้นที่กลุม 3 จังหวัดนาน รวม 11 แหง ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ถํ้าเวียงแก นํ้าแขวง 

 นํ้าเคิม นํ้าแปง บอเกลือ ปางยาง โปงคํา แมจริม วังไผ และสะเนียน
4) พื้นที่กลุม 4 จังหวัดตาก และแมฮองสอน รวม 6 แหง ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแมสอง แมสามแลบ 

 สบโขง สบเมย พบพระ และผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ
5) พื้นที่กลุม 5 พื้นที่เฉพาะ รวม 11 แหง ประกอบดวยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะผาแดง 

 ฟาสวย ปาเกี๊ยะใหม หวยโปงพัฒนา ขุนตื่นนอย ผีปานเหนือ แมแฮหลวง หวยแหง หวยฮะ เลอตอ และแมระมีดหลวง

2. การพัฒนาและส�งเสริมอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตรแก�เกษตรกรให�มีรายได�
 เพียงพอต�อการดํารงชีพ

สวพส. ดําเนินการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตรแก�เกษตรกรให�มรีายได�เพยีงพอ
ต�อการดาํรงชีพ มคีวามมัน่คงดานการประกอบอาชีพ โดย
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุมคา ดวยระบบ
การเกษตรปลอดภัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชขอมูลจาก
แผนการใชประโยชนที่ดิน แผนท่ีดินรายแปลง แผนชุมชน 
และขอมูลท่ีเกี่ยวของเปนเครื่องมือ ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งมีระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การตลาดท่ีด ีตรงตามความตองการของตลาด และลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติหรือการแปรปรวนของสภาพแวดลอม 
รวมท้ังการสรางมลูคาเพ่ิมจากภูมปิญญาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สงเสริมพัฒนาและถายทอดองคความรูตาม
แนวทางโครงการหลวงใหแกเกษตรกร 95,450 ราย สงผล
ใหเกษตรกร 3,852 ครัวเรือน มีรายไดจากการจําหนาย
ผลผลิตผานชองทางตลาดโครงการหลวง ตลาดขอตกลง 
ตลาดทองถ่ิน ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ บริโภค และ

ตลาดออนไลน โดยชองทางตลาดออนไลนนั้นเปนการ
จําหนายผลผลิตผาน Facebook ของกลุมเกษตรกร และ 
สวพส. เพิ่มการประชาสัมพันธผลผลิตของเกษตรกรผาน
ชองทาง Facebook เพจของดีบนดอย และชองทาง Line 
Application ของกลุมงานตลาด โดยรายไดจากการสงเสรมิ
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รวมมลูคา 383.34 ลานบาท คดิเปนรายไดเฉลีย่ 99,517.41 
บาท/ครวัเรอืน (เพิม่ข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ 
14.50) และมูลคาของสินคาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
อาหารเกษตรปลอดภยัคดิเปนมลูคา 117.83 ลานบาท ทัง้นี้ 
จากผลการประเมินก่ึงกลางแผนแมบทโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยมหาวทิยาลยัแมโจ พบวา ครวัเรอืนเกษตรกรท่ีไดรบัการ
ส งเสริมอาชีพในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ สู งแบบ
โครงการหลวง มีรายไดสามารถกาวพนเสนความยากจนได 
รอยละ 68.82

พื้นท่ีดําเนินงาน A B C D รวม

กลุ�ม 1 เชียงใหม�/กําแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ� 7 24 59 9 99

กลุ�ม 2 เชียงราย 4 23 88 40 155

กลุ�ม 3 น�าน 9 34 34 14 91

กลุ�ม 4 แม�ฮ�องสอน/ตาก 2 26 67 58 153

กลุ�ม 5 พื้นที่เฉพาะ 1 22 95 0 118

รวม 23 129 343 121 616

A B C D รวม

7 24 59 9 99
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รายได�ขอองเกษตตรกรจากการพัฒนนาอาชีพท้ังในและนนอกภาคการเกษตรร 
จําแนกรายตลาด

ผลจากการสงเสริมสงผลใหเกษตรกรไดรับการ
รับรองมาตรฐานการผลิตในระบบการเกษตรท่ีดี (GAP) 
จากกรมวิชาการเกษตร 1,625 ราย 52 ชนิดพืช เกษตรกร
ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการ
เกษตร 617 ราย และเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (IFOAM Accredited) จากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 842 ราย นอกจากนี้โรงคัดบรรจุ
ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงงาน (GMP และ HACCP) 
จากกระทรวงสาธารณสุข จาํนวน 4 แหง ไดแก โรงคัดบรรจุ
โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงหวยเปา ปางหนิฝน 
ขุนสถาน และแมจริม และกลุมเกษตรกรไดรับใบอนุญาต
ผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข 2 กลุม ไดแก สหกรณ
การเกษตรโครงการหลวงปางหินฝน จํากัด ใบอนุญาต
ผลิตอาหารเลขท่ี 50-2-06263 และวิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง
หวยเปา ใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 50-2-02463

ราายได�ของเกษตตรกรจาากการพัฒนาอาชีพทท้้ัังในและนอกภภาคกการเกษตร จําแนกรายยสาขา

รายการ ปริมาณ มูลค�า (บาท)

ผัก  5,328,876 กิโลกรัม 112,794,824

ไม�ผล  4,131,106 กิโลกรัม 88,296,747

พืชไร�  6,645,919 กิโลกรัม 82,676,465

ชาและกาแฟ  920,147 กิโลกรัม 53,796,031

ปศุสัตว�  154,907 กิโลกรัม 14,806,327

Food bank  812,784 กิโลกรัม 12,728,891

ท�องเที่ยว  8,922 ราย 4,522,126

หัตถกรรม  37,333 ชิ้น 3,125,947

ไม�ดอก  146,421 ต�น/กระถาง 2,098,610

ผลิตภัณฑ�แปรรูป  15,183 ชิ้น 779,960

อ่ืน ๆ  554,960 7,715,133

รวม 18,756,556 383,341,061

ตลาดข�อตกลง

62,347,724.15 บาท

16.26%

ตลาดท�องถิ่น
230,464,047.30 บาท

60.12%

ตลาดโครงการหลวง
42,134,328.82 บาท

10.99%

บริโภค

46,019,313.86 บาท

12.00%

ตลาดออนไลน�

564,458.00 บาท
0.15% ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ�

1,811,161.00 บาท

0.47%
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3. การเสริมสร�างความเข�มแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 บริหารจัดการตนเอง

สวพส. ดาํเนนิการเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
คนและชุมชนในการพึ่งตนเอง บริหารจัดการตนเอง 
ขับเคลื่อนการพัฒนาด�วยการพัฒนาศักยภาพของ
ผู�นําชุมชน ผู�นําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนชุมชน
เป�นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา พร�อมทั้ง
อนุรกัษ�ฟ��นฟูวัฒนธรรมและประเพณ ีดาํเนนิกจิกรรม
ที่สําคัญ ดังนี้

• สงเสรมิการจดัทาํแผนชมุชนทีส่อดคลองกบัความ
ตองการของชุมชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เนน
การพัฒนาใหชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง ทั้ง 44 พื้นที่

• พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถาบัน
เกษตรกรรวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสถาบันเกษตรกร 
โดยจัดอบรมหลักสตูรการบริหารจัดการและการจัดทาํบญัชี
กลุมวสิาหกจิชมุชน การบรหิารจดัการของสถาบนัเกษตรกร
และการจัดทําบัญชีฟารม การเปนผู ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ และหลักสูตรเกษตรยุคใหมขายผานอีคอมเมิรซ 
(E-Commerce)

• พฒันาใหสถาบนัเกษตรกรมชีองทางออนไลนผาน 
Facebook และ Line Application เพื่อติดตอสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ และจําหนายสินคา รวมถึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ตราสินคา และเครื่องหมายการคาของสถาบัน
เกษตรกร จํานวน 7 แหง และผลักดันใหมีสถาบันเกษตรกร
ตัวอยางบนพ้ืนที่สูงที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได 6 แหง

• เชือ่มโยงสรางเครอืขายรวมกบัหนวยงานของภาครฐั
และเอกชน เร่ืองกระจายสนิคาและพฒันาสถาบนัเกษตรกร
ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมของสถาบันเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 

95 กลุม ประกอบดวยกลุมสหกรณ 9 กลุม กลุมเตรยีมสหกรณ 
7 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน 47 กลุม และกลุมพึ่งตนเอง 
32 กลุม สมาชิกรวม 2,900 ราย เงินทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 
20.91 ลานบาท และสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ
พฒันาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง เพือ่แกปญหาพืน้ท่ีเฉพาะ 
ดาํเนนิกิจกรรมของสถาบนัเกษตรกรในรปูแบบกลุมวสิาหกจิ
ชุมชน จํานวน 19 กลุม

• พัฒนาเกษตรกรและยกระดับใหเปนเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาสําคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ทั้งหมด 909 ราย แบงเปนเกษตรกรที่พัฒนาเปน
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Existing Smart Farmer) 426 ราย 
และเกษตรกรท่ีกําลังพัฒนาเปนเกษตรกรปราดเปร่ือง 
483 ราย ดําเนินการพัฒนาเกษตรกรดวยการจัดอบรม
ใหความรูโดยนักวิชาการ/เจาหนาที่พื้นที่/หนวยงานตางๆ 
พัฒนาแปลงเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง และจัดศึกษาดูงานทั้งในและ
ตางประเทศเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะใหกบัผูนาํเกษตรกร 
โดยผูนําเกษตรกร 11 ราย ไดเขารวมศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีการเกษตร ประเทศญ่ีปุน

• สงเสรมิชวยเหลือผูผานการบําบดัยาเสพติด (ฝน) 
ในพืน้ทีโ่ครงพฒันาพ้ืนทีส่งูแบบโครงการหลวง เพือ่แกปญหา
พืน้ทีเ่ฉพาะ ดวยการสงเสรมิอาชพีทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ
แกผูผานการบําบัดท่ีไมกลบัไปเสพซํา้ 167 ราย และยกระดบั
ผูผานการบําบัดท่ีไดรับการชวยเหลือดานอาชีพ 20 ราย 
เพือ่เปนกลุมตนแบบการมอีาชพีหลงัการบาํบดั และสามารถ
เปนวิทยากรเกษตรกรใหกับผูบําบัดหรือผูผานการบําบัด
รายใหมในระยะตอไป ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ
การลักลอบปลูกฝนในพื้นท่ีโครงการฯ พบวามีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง ขอมูลแสดงดังตาราง
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ตารางแสดงผลการสํารวจสถานการณ�การลักลอบปลูกฝ�น ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวง เพื่อแก�ป�ญหาพื้นท่ีเฉพาะ

ศูนย�ปฏิบัติการฯ อําเภอ จังหวัด
หย�อม
บ�าน

พื้นท่ีปลูกฝ�น (ไร�)

ป� 56/57 ป� 57/58 ป� 58/59 ป� 59/60 ป� 60/61 ป� 61/62 ป� 62/63

1. หวยนํ้าเย็น แมระมาด ตาก 6 32.17 197.89 361.16 147.03 213.19 0.00 2.61

2. ขุนตื่นนอย อมกอย เชียงใหม 19 203.58 93.40 205.37 144.24 35.56 1.51 1.12

3. ผาแดง แมแตง เชียงใหม 5 24.05 16.20 51.17 64.77 35.28 19.9 31.78

4. ฟาสวย เชียงดาว เชียงใหม 4 26.03 26.64 16.43 32.90 15.75 5.07 11.08

5. ปาเกี๊ยะใหม เชียงดาว เชียงใหม 12 23.40 6.71 38.45 29.20 15.71 12.72 0.00

6. ผีปานเหนือ อมกอย เชียงใหม 34 436.96 406.35 340.86 221.70 13.50 0.00 0.00

7. หวยแหง อมกอย เชียงใหม 7 178.40 126.22 248.44 70.76 7.18 5.28 0.00

8. หวยฮะ ปาย แมฮองสอน 10 21.26 7.80 0.77 1.03 6.31 7.23 0.74

9. แมระมีดหลวง อมกอย เชียงใหม 8 162.56 87.96 42.92 174.62 3.13 0.00 0.00

10. แมแฮหลวง อมกอย เชียงใหม 9 189.96 68.73 69.75 125.05 2.88 15.37 3.77

11. หวยโปงพัฒนา ไชยปราการ เชียงใหม 4 0.00 4.70 0.70 0.00 0.00 0.15 0.56

รวม 7 3 118 1,298.37 1,042.60 1,376.02 1,011.30 348.49 67.23 51.66

หมายเหตุ : 1. พื้นที่หวยนํ้าเย็น ป 56/57 – ป 60/61 เปนขอมูลพื้นที่สํารวจฝนเดิมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 2. พื้นที่หวยนํ้าเย็น เริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติการต้ังแต พ.ศ. 2562
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4. การเสริมสร�างศักยภาพของชุมชนให�สามารถอนุรักษ�และฟ��นฟู
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมได�อย�างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ

สวพส. เสริมสร�างศกัยภาพของชุมชนให�สามารถ
อนุรกัษ�และฟ��นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม
ได�อย�างเป�นระบบและมปีระสทิธิภาพ ด�วยการส�งเสริม
การใช�แผนทีก่ารใช�ประโยชน�ทีด่นิรายแปลงทีไ่ด�สาํรวจ
ข�อมูลแปลงของเกษตรกร 334 ชุมชน (ข�อมูลสะสม 
พ.ศ. 2556-2563) ทั้งนีร้�วมกบัชุมชนกาํหนดขอบเขต
การใช�ประโยชน�ที่ดิน (Zoning) แบ�งแยกพื้นที่ป�า 
พื้นที่ทํากินให�มีความชัดเจน และกําหนดแนวทาง 
มาตรการในการใช�ประโยชน�ที่ดินให�ถูกต�องเหมาะสม 
โดยมีคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการ 
ควบคุม และป�องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป�า ผลจากการ
ปรับระบบเกษตรให�ถูกต�องตามหลักวิชาการตาม

แผนที่การใช �ประโยชน�ที่ดินรายแปลง พบว�าป� 
พ.ศ. 2563 มีการอนุรักษ�พื้นที่ป�าชุมชน ป�าใช�สอย 
และป�าอนรุกัษ� เพิ่มขึ้น 66,691.80 ไร� ป�จจุบันมพีืน้ที่
ป�าชมุชน ป�าใช�สอย และป�าอนรุกัษ� สะสมรวมทั้งหมด 
578,785.79 ไร � ชุมชนที่มีการนําแผนที่การ
ใช�ประโยชน�ทีด่นิรายแปลงไปใช�ประโยชน�ในการพฒันา
อาชีพหรือส่ิงแวดล�อม จํานวน 114 ชมุชน นอกจากนี้
หน�วยงานต�างๆ เช�น กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า 
และพันธุ�พืช กรมป�าไม� องค�การบริหารส�วนตําบล 
ได�นําข�อมูลแผนที่ดินรายแปลงไปใช�ประโยชน�ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงานนั้นๆ ด�วย

ภาพเปรียบเทียบ ก�อน-หลัง ผลสําเร็จจากการใช�แผนท่ีการใช�ประโยชน�แผนท่ีดินรายแปลง

ป� 2558 ปลูกพืชไร�เชิงเดี่ยวในพ้ืนท่ีอําเภออมก�อย 
จังหวัดเชียงใหม�

ป� 2563 ปรับระบบเกษตรในพื้นท่ีอําเภออมก�อย 
จังหวัดเชียงใหม�
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โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม�

ตัวอย�าง การกําหนดขอบเขตการใช�ประโยชน�ท่ีดิน (Zoning) การปรับระบบเกษตร
ท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ควบคู�การอนุรักษ�ฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

การสร�างความร�วมมือและบูรณาการหน�วยงานอย�างเป�นระบบโครงการพัฒนาพื้นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงห�วยเป�า อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�

การพัฒนาอย�างเป�นระบบครบวงจร ฟ��นฟูอนุรักษ� พัฒนาแหล�งน้ํา และการเกษตรที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม
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การสนับสนุนโครงการ “รักษ�นํ้าเพื่อพระแม�ของแผ�นดิน”

โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและสภาพปา ตนนํ้าลําธาร และขยายผลแนวพระราชดําริ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้าของลุมนํ้าตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ทั้งเพื่อการจัดตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมตามแนวพระราชดําริการอยูรวมกันของคนและปาอยางสมดุลยั่งยืน เพื่ออนุรักษ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมนํ้าโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทาํใหกบัประชาชนใหพออยูพอกินและพึง่ตนเองได เพือ่พฒันาคณุภาพคนในชุมชน
ใหมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีโอกาสเขาถึงบริการพ้ืนฐาน และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพ้ืนที่
ลุมนํ้า มุงบูรณาการดําเนินงานอยางเปนองครวมเพื่อสรางภูมิคุมกันรองรับสถานการณเปล่ียนแปลงตางๆ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. ดําเนินงานในพื้นที่โครงการ “รักษนํ้า
เพื่อพระแมของแผนดิน” 11 พื้นที่ ภายใตแผนแมบทโครงการรักษนํ้า
เพื่อพระแมของแผนดิน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ภายใตกรอบงบประมาณ 1,199.74 
ลานบาท พื้นที่เปาหมาย 129 กลุมบาน ในพื้นที่ 10 อําเภอ 7 จังหวัด ไดแก 
แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก และเลย ผูไดรับ
ผลประโยชน 24,534 ครัวเรือน ประชากร 76,630 ราย โดยมีหนวยงาน
รวมดําเนินงาน 15 หนวยงาน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญของ สวพส. ในฐานะ
หนวยงานดําเนินการและเลขานุการ ดังนี้
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1. การส�งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดพัฒนาชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนา

พื้นที่สูงอยางย่ังยืนแบบโครงการหลวง โดยจัดตั้งกลุ ม
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยตนแบบ 3 กลุม สงเสริมและ
สนับสนุนกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย
ในระบบโรงเรือนและนอกโรงเรือน โดยใชองคความรู
โครงการหลวง เนนการลดการใชสารเคมีอันจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต สงเสริมการใชปุยหมัก 
และปรับปรุงแปลงไมผลเดิมของกลุมเกษตรกรตนแบบ 

โดยสงเสริมและสนับสนุนกลุมผูปลูกไมผลในรูปแบบแปลง
สาธิต 7 ชนิดพืช ไดแก เงาะ อาโวกาโด แมคาเดเมีย 
ไผ ทุเรยีน มะนาว และมะมวง รวมพื้นที่ 40 ไร สนับสนุน
การศกึษาดงูานใหกบักลุมเกษตรกรเรือ่งการปลกูผกัอนิทรยี 
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนองคความรู เช่ือมโยงดานการผลิต
และการตลาดร วมกัน ทําให กลุ มเกษตรกรสามารถ
ทําแผนการผลิตไดอยางมีคุณภาพ โดยมูลคาของผลผลิต
ที่จําหนายผานชองทางตลาดขอตกลง และตลาดทองถิ่น 
รวม 3.33 ลานบาท
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2. การส�งเสริมและพฒันาความม่ันคงของคนและ
ชุมชน

พฒันาพ้ืนทีต่นแบบบูรณาการดานประมงและปศุสตัว
ตามแนวพระราชดาํร ิพฒันากลุมเกษตรกรผูผลติผกัปลอดภยั 
3 กลุม เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงงานในระบบการผลิตพืช
ในการเล้ียงหมูหลมุใหไดมลูสกุรมาใชในการผลิตพชืผกัและ
ไมผลปลอดภัย อาหารปลาจากเศษพืชที่เหลือจากการ
ตัดแตง การดําเนนิงานของโครงการฯ ชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ลดการทําไรเลือ่นลอยและลดการเผาในพ้ืนที ่โดยดําเนินงาน
แบบมุงเนนการทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่

3. การพัฒนาและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม

สงเสริมและสนับสนุนการปลูกปาตามแนวพระ
ราชดําริรูปแบบตางๆ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละปาไม โดยรวมกบัชมุชนในการปลกู
ปาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยไดรวมจัดกจิกรรม
รวมกับหนวยงานบูรณาการในพ้ืนที่ ทั้งนี้ไดทําการปลูกปา
รวมกับหนวยงานและชาวบานในพ้ืนที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
โดยชาวบานใหความสนใจเขารวมกิจกรรม 80 ราย

รวมกับชมุชนในการสรางฝายชะลอน้ําเพ่ือกกัเก็บนํา้
ไวใชประโยชนในแปลงและโรงเรอืนทีผ่ลติพชืไมใหขาดแคลน
นํ้าในชวงฤดูแลง ในพื้นที่ลุมนํ้าภาค จังหวัดพิษณุโลก และ
ลุมนํ้าหมัน จังหวัดเลย และใหเกษตรกรเล็งเห็นถึงความ
สาํคญัของการสรางความชุมชืน้และกกัเกบ็นํา้ไวใชประโยชน
และมรีายได โดยไมกระทบตอสิง่แวดลอม และเปนการสราง
จิตสํานึกการรักษาปาไมซึ่งเปนแหลงกําเนิดของแหลงนํ้า

สงเสริมพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน และปองกันการ
พังทลายของดิน รวมท้ังการวิเคราะหดิน โดยเก็บตัวอยาง
ดนิจากแปลงของเกษตรกรในแตละลุมน้ํามาตรวจคณุสมบัติ
ของดนิ สนับสนนุมลูสตัวสาํหรบัปรบัปรงุดนิ รวมถงึติดตาม
และใหคําแนะนําการผลิตปุยหมักจากมูลสัตวและเศษผัก
ที่เหลือเพื่อลดการเผาเศษพืชในพื้นที่ ลดปญหาหมอกควัน 
และเพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิ ดาํเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดั
พิษณุโลก และอุตรดิตถ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เก็บขอมูลการใชนํ้า 
วเิคราะหคณุภาพน้ํา เพือ่ใหเกดิการใชนํา้อยางมีประสิทธภิาพ
ของปลอดภัย โดยสนับสนุนพลาสติกปูบอพวงใหกับ
กลุมเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก และจงัหวดัเชียงใหม 
ชวยใหเกษตรกรสามารถผลติพชืไดอยางตอเนือ่งและมรีายได
ตลอดป
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โครงการถ�ายทอดองค�ความรู�ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง

โครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวง
เพือ่พฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ทีส่งู เปนความรวมมอืของ 
มลูนิธโิครงการหลวง สาํนกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู 
(องคการมหาชน) ตลอดจนองคกรและหนวยงานทองถ่ิน
ในรปูแบบของหุนสวนการดําเนนิงาน โดยดําเนนิงานภายใต
แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรูตามแบบ
โครงการหลวงเพ่ือพฒันาศักยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู ระยะ 4 ป 
(พ.ศ. 2562-2565) ภายใตงบประมาณ 33.31 ลานบาท พืน้ที่
การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ ศศช. ทั่วประเทศ จํานวน 
785 ศศช. ใน 14 จังหวัด 72 อําเภอ เพื่อผลักดันใหสังคม
บนพืน้ทีส่งูเปนสงัคมแหงการเรยีนรู และการพฒันาบนฐาน
ความรูทีเ่หมาะสมท่ีผานประสบการณการเรียนรูแลว เพือ่นาํ

ผลสําเร็จของโครงการหลวงไปถายทอดสูชุมชนบนพื้นที่สูง
ผานกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูของครทูีป่ฏบิตังิานประจาํ
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) 
นําไปประยุกตใชกับภูมิปญญาตามความเหมาะสมของ
ภูมิสังคมในแตละทองถ่ิน เกิดเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันระหวาง คร ูศศช. และชาวบานในชมุชนผานการใชสือ่
ในรปูแบบทีห่ลากหลาย โดยใชแนวคิดการทาํงาน 3 รปูแบบ 
คอื (1) การเรยีนรูจากพืน้ท่ีทีป่ระสบผลสาํเรจ็ (2) การใชรปูแบบ
การทํางานแบบพื้นที่เยี่ยมเยียน (Training and Visiting : 
T&V) และ (3) การถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปยัง
ชุมชนผานการจัดกระบวนการเรียนรู สรางจุดสาธิตและ
ศนูยเรยีนรู วางแผนพฒันาพืน้ทีอ่ยางมสีวนรวม และพฒันา
ศักยภาพผูนําเกษตรกรและชุมชนพื้นที่สูง
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จากการดําเนินงานภายใตโครงการถายทอดองค
ความรูตามแบบโครงการหลวงเพือ่พฒันาศักยภาพชมุชนบน
พืน้ทีส่งูในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มผีลการดาํเนนิงาน ดงันี้

1. การเรียนรู�จากพื้นท่ีท่ีประสบผลสําเร็จ
พื้นที่ ศศช.บานสวาง และพื้นที่ ศศช.บานมณีฤกษ 

เปนพ้ืนที่ที่มีการเรียนรูและนําองคความรูไปสูการปฏิบัติ
จากพื้นที่พี่เลี้ยงที่ประสบผลสําเร็จ และมีการบูรณาการ
การทํางานเปนแนวทางเดียวกัน รายละเอียดดังนี้

1) พื้นที่ ศศช.บานสวาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 
เกษตรกรไดเรียนรูจากพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ในการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยใชองคความรูโครงการหลวง
นํามาปรับใชในการสงเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน 
เพือ่เปนรายไดระยะสัน้และตลอดทัง้ป จาํนวน 11 ครวัเรอืน 
23 โรงเรือน สงเสริมปลูกอาโวกาโด มะมวง มังคุด ลองกอง 
สมโอ เงาะ มะนาว ฯลฯ เพือ่สรางรายไดระยะยาวและสราง
พื้นที่สีเขียวจํานวน 23 ไร

2) พื้นที่ ศศช.บานมณีฤกษ อําเภอทุงชาง จังหวัด
นาน เกษตรกรไดเรียนรูจากพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
แบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
ในการส งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยใช องค ความรู 
โครงการหลวง นาํมาปรับใชในการสงเสรมิการปลูกพรกิหวาน
และมะเขือเทศโทมัส เพ่ือสงขายโครงการหลวง จํานวน 
8 โรงเรือน และการปลูกอาโวกาโด องุน พลบัหวาน สาลี ่พชี 
ไผหวาน และไมโตเร็ว รวม 2,270 ตน

2. การใช�รปูแบบการทาํงานแบบพืน้ท่ีเยีย่มเยยีน 
(Training and Visiting : T&V)

ดาํเนนิงานในพืน้ที ่ศศช. 20 แหง เนนการเรยีนรูและ
นําองคความรูโครงการหลวงไปสูการปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือน
การพัฒนาพื้นที่สูง มีการสรางจุดสาธิตและศูนยเรียนรู 
โดยใชแปลงของเกษตรกร วางแผนพัฒนาพ้ืนที่อยางมี
สวนรวม และพัฒนาศักยภาพผูนาํเกษตรกรในพ้ืนที ่20 แหง 
โดยมีเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 55 ราย 
ซึ่งสามารถถายทอดองคความรู ใหแกเกษตรกรรายอื่น
ในชุมชนได รวมทั้งยังเปนเครือขายการเรียนรูใหกับ ศศช. 
ที่อยูใกลเคียงอีกไมนอยกวา 50 แหง เชน (1) พื้นที่ ศศช.
บานแมอมูอง อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน เปนแปลง

สาธติการปลูกอาโวกาโดและฟกทองมนิใินโรงเรอืน (2) ศศช.
บานซอแขวาคี อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนแปลง
สาธิตการปลูกเสาวรสหวานและอาโวกาโด ตลอดจน
มีการติดตามใหคําแนะนําโดยผูเช่ียวชาญ นักวิชาการและ
เจาหนาท่ีสงเสริมในพ้ืนท่ีเปนประจําทุกเดือน ซึ่งมีทั้ง
เดินทางไปในพื้นที่และการติดตามผาน Line Application 
และโทรศัพท

3. การถ�ายทอดองค�ความรู�โครงการหลวงไปยัง
ชุมชนผ�านการจัดกระบวนการเรียนรู�

ถายทอดองคความรู ในพื้นที่ 70 แหง มีผู ไดรับ
การเรียนรู 1,516 ราย โดยสามารถนําองคความรูไปปรับใช
รอยละ 80 และครู ศศช. ไดรับการพัฒนาทักษะและ
องคความรูโครงการหลวงที่ใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
รอยละ 80 ทั้งจากการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อนําไป
ปรับใชและถายทอดกับผูเรียน รวมท้ังการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการถายทอดองคความรูไปสูชุมชน
ใหสามารถเขาถึงองคความรูโครงการหลวงมากท่ีสุด โดยมี
การประชาสัมพันธองคความรูตางๆ ผานทาง Facebook 
เพจโครงการ “ชมุชนชนถายทอดองคความรูโครงการหลวง” 
และ “โครงการถายทอดองคความรู ” ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธผาน Line Application ของ สวพส. “ของดี
บนพื้นท่ีสูง” ให กับครู ศศช . นําไปเผยแพรและจัด
กระบวนการเรียนรูตอไป นอกจากน้ียังมีการติดตอสื่อสาร
กับครู ศศช. ที่รวมโครงการท้ัง 90 คน ผานทาง Line 
Application นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
โครงการในรูปแบบโปสเตอร เพ่ือใหครใูชในการจัดกิจกรรม
ในพื้นท่ีและยังมีผู  ได รับถายทอดองคความรู จากการ
จัดกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้การผลิตสื่อในแตละปมี
การสํารวจความตองการของครู ศศช. เพือ่ท่ีจะเกิดประโยชน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูกับผูเรียน
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สวพส. เน�นการทํางานที่เป�ดกว�างเชื่อมโยง 
สานพลงักับภาคส�วนทีเ่กีย่วข�อง สร�างรปูแบบและกลไก
ความร�วมมอืของการดําเนนิงานด�านต�างๆ เพือ่ให�เกดิ
เครือข�ายการทํางาน และความร�วมมือขับเคลื่อนงาน
แบบเชื่อมโยงงานแต�ละส�วนตั้งแต�ต�นนํ้าถึงปลายนํ้า 
เพื่อประโยชน�อย�างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูง 
เกิดผลลัพธ�ที่มีคุณค�าแก�คนและชุมชนบนพื้นที่สูง
อย�างครอบคลุม ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล�อม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 มผีลลัพธ�
เชิงประจักษ�ด�านการเป�นต�นแบบการพัฒนาพื้นที่สูง
ที่สําคัญ ได�แก�

ต�นแบบการพัฒนาคนอยู�ร�วมกับป�า “ห�วยน้ําใส
โมเดล”

ตนแบบคนอยูรวมกับปา “หวยนํ้าใสโมเดล” ภายใต
การดาํเนนิงานของ สวพส. โดยโครงการพฒันาพืน้ท่ีสงูแบบ
โครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ในการแกปญหา
ความขดัแยงของประชาชนกบัหนวยงานรฐัในดานการบกุรกุ
พื้นที่ปาเพื่อทําไรหมุนเวียน สวพส. สรางกลไกการทํางาน
แบบเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่
เกีย่วของ ใชและแลกเปลีย่นขอมลูระหวางหนวยงาน เช่ือมโยง
กระบวนการทํางาน ในรูปแบบการจัดต้ังคณะทํางานระดับ
จงัหวดัและระดบัอาํเภอ โดยรวมกนัวเิคราะหพืน้ท่ีกบั อบต.
สบเมย และชุมชนบานหวยนํ้าใส นําเทคโนโลยี GIS รวมกับ
ภาพถายจาก Drone และ Application “HRDI Map” มา
จดัทาํแผนทีก่ารใชประโยชนทีด่นิรายแปลง แบงพืน้ทีช่มุชน
ออกเปนโซน A, B, C และ D โดยใหการพัฒนาโซน A, B 
และ C ใหเปนพื้นที่ทํากินถาวรของชุมชนและไมบุกรุกพื้นที่
โซน D เพื่อคืนใหเปนพื้นที่ปาและฟนฟูเปนปาใชสอย 
เพ่ือใหหนวยงานหนวยงานรวมบูรณาการเขาไปปฏิบัติงาน
สนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ไมขัดตอกฎหมาย นอกจากนี้ มีการพัฒนาแหลงนํ้ารวมกับ
สํานักงานทรัพยากรน้ํา วางระบบโครงสรางพื้นฐานการ
กระจายน้ํารวมกบัหนวยงานชลประทานแมฮองสอน รวมถึง
สรางเครือขายดานวิชาการเพ่ือประโยชนในการสงเสริม
อาชีพเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการตลาด

และความเขมแข็งใหแกชุมชน รวมกับกรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดนิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 
กรมปศุสัตว และกรมพัฒนาชุมชน

สามารถคนืผนืปาใหชมุชนบานหวยนํา้ใส ตาํบลสบเมย 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนได 966 ไร และชุมชนได
รวมกันอนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณของปาตนน้ําลําธาร
โดยรอบชุมชนมากถึง 5,530 ไร สรางความม่ันคงทางอาหาร
ของชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดรายไดเฉลีย่
จากการผลิตเกษตรกรรมท่ียั่งยืนเพ่ิมขึ้นจาก 37,000 บาท
ตอครัวเรือนตอป เปน 127,900 ตอครัวเรือนตอป สามารถ
ขยายความสําเร็จของการดําเนินงานและประยุกตใชกับ
พื้นท่ีอื่น ตามเปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหคนอยูรวมกบัปาและมรีายได (Agro Forestry) 
ของจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ 
สวพส. เปนที่ประจักษตอสาธารณะ โดยไดรับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม ระดับดีเดน ในป 2563 และไดรับการ
คดัเลือกจากสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย 
เสนอผลงาน United Nations Public Service Awards 
2021 ในสาขาการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Enhancing the 
effectiveness of public institutions to reach the 

SDGs) โดยคณะมนตรเีศรษฐกจิและสงัคมแหงสหประชาชาติ 
(ECOSOC)

ต�นแบบการแก�ป�ญหาภยัแล�งและป�ญหาพืน้ท่ีทํากนิ
บนพื้นท่ีสูง “แม�วากโมเดล”

สวพส. โดยโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการ
หลวงแมมะลอ จงัหวดัเชยีงใหม นาํความตองการของชุมชน
บานแมวาก มาวางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตรบานแมวาก เพื่อ (1) สรางกระบวนการ
วางแผนรวมกับชุมชนในการจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
(2) วางแผนการพฒันาเชงิพืน้ทีใ่หมคีวามยัง่ยนื และ (3) ปรบั
เปล่ียนพ้ืนที่จากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนพื้นที่ปลูกไมผล
ในระบบอนุรักษดินและนํ้า ทั้งนี้ ไดกําหนดเปาหมายและ
ทิศทางเพื่อใหชุมชนมีโอกาสสานพลังความรวมมือกับ

ตัวอย�างผลสําเร็จการดําเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงเพื่อยกระดับชุมชน
บนพื้นที่สูง
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ทุกภาคสวน สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ชวยสรางความ
ตระหนักใหชุมชนรวมสรางคุณคาในอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติที่เปนจุดกอกําเนิดตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดม
สมบูรณ ตอยอดสูการพัฒนาพ้ืนทีอ่ยางย่ังยนื การขับเคล่ือน
การดาํเนนิโครงการในพืน้ท่ี แตละภาคสวนไดเขามามสีวนรวม 
ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
รวมมีบทบาทในการดําเนินงานการสรางฝายชะลอนํ้าและ

ระบบสงนํา้ระยะทาง 3,650 เมตร โดย สวพส. และพฒันาท่ีดนิ
อําเภอแมแจม สนับสนุนระบบสงนํ้าจากฝายชะลอน้ํา 
อทุยานแหงชาติอนิทนนท สนบัสนนุการจัดทาํฝายน้ําตนนํา้ 
ชุมชนบานแมวาก ระดมแรงงานพลังชุมชนทําฝายชะลอนํ้า
และวางระบบสงนํ้าจากฝายตนนํ้า การสรางระบบสงนํ้า 
ระยะทาง 2,200 เมตร ขุดบอพวง และปลูกไมผลบนเนื้อที่ 
243 ไร โดย สวพส. ดาํเนนิการสนับสนนุวสัดอุปุกรณ สาํหรับ
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ปลกูไมผลในระบบอนรุกัษดนิและนํา้ การทาํปุยหมกัจากเศษ
วสัดเุหลือใชทางการเกษตร และรวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ
สนับสนุนงบประมาณการทําระบบสงนํ้า อบต.แมนาจร 
สนับสนุนเครื่องจักรและรถขนดินออกจากพื้นที่ ชุมชนบาน
แมวากมีสวนรวมในการวางระบบทอสงนํ้าและปรับแตงบอ
พรอมปูพลาสติก พัฒนาที่ดินอําเภอแมแจมสนับสนุนจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและนํ้าในพ้ืนที่ จํานวน 250 ไร และการ
ปลูกหญาแฝกตามแนวขั้นบันไดดินเพื่อการอนุรักษดิน
และนํ้า นอกจากนี้ สวพส. รวมกับ อบต.แมนาจร และ
มลูนิธฮิกัเมอืงแจม ประสานงานงบประมาณจากภาคเอกชน 
และเชื่อมโยงงานเครือขายแมแจมโมเดล

ผลลัพธจากการดําเนินงานทําใหชุมชนมีบอนํ้า
แหงแรกที่เรียกวา “บอแม” และขยายผลอยางตอเนื่องเปน
บอลูก และบอหลาน จํานวน 7 บอ ปริมาณน้ําท้ังหมดท่ี

ต�นแบบการแก�ไขป�ญหาลดความเหล่ือมล้ํา
โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง
ปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม�

สวพส. โดยโครงการพัฒนาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวง
ปางแดง ในตําบลเชียงดาว อาํเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม 
เขาแกปญหาการขาดโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐของ
ชนเผาดาราอั้ง ขาดปจจัยพื้นฐานตอการดํารงชีพ ประสบ
ปญหาภยัแลง คณุภาพดนิเลวจากการแผวถาง เผาปา เพื่อ
ทําการเกษตร มีการบุกรุกพื้นที่ปา รวม 907.79 ไร มีหนี้สิน

นอกระบบท้ังชุมชนรวมสูงถึง 3.14 ลานบาท สวพส. 
ใชกระบวนการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดที่เพียงพอ
ตอการดาํรงชีพ โดยสงเสรมิพชืทางเลือกทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่ 
นําความรูนวัตกรรมงานวิจัยไปใชปรับระบบเกษตรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมกลไกการมีสวนรวมและความ
เขมแข็งทางสงัคม โดย สวพส. เปนผูดาํเนนิงานหลักทาํหนาที่
ประสานความรวมมือรอบทิศกับชาวบานและหนวยงาน
บูรณาการ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถกกัเกบ็ได 3,600 ลกูบาศกเมตร สรางประโยชนจาก
การบริหารจัดการนํ้าใหกับกลุมเกษตรกร 66 ราย 72 แปลง 
ในพื้นที่ 624.42 ไร ทําใหมีนํ้าสําหรับใชเพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดป ทั้งนี้ เกษตรกรกลุมดังกลาว จะเปนกลุม
พลงัหลกัในการรวมเปลีย่นแปลงและขบัเคลือ่นแมวากโมเดล
ใหขยายผลสําเรจ็ท่ีชดัเจน เปนตวัอยางของปรับเปลีย่นสูวถิี
เกษตรแบบใหมที่ประยุกตใชทุกองคความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
เชงิเดีย่วใหเปนไมผลในระบบอนุรกัษดนิและนํา้ รวมกบัการ
ปลูกไผผสมผสาน ชุมชนแมวากไดรับการยกยองเปน 
“หมูบานเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการนํ้า” ใหกับชุมชน
รอบขางในอําเภอแมแจมเขามาเรียนรู และไดรับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม ระดับดี ในป 2563
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การพัฒนาพ้ืนที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง กอใหเกิด
ความไววางใจ ความเชื่อมั่น และยอมรับจากชุมชนและ
หนวยงานรวมบูรณาการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ รวมถึงกํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย โดยเกษตรกรในชมุชนเขามารวมเปนผูชวยนกัวจิยั
ในการวเิคราะหปญหา และกาํหนดโจทยวจิยัรวมกบันกัวจิยั
ของ สวพส. ใชแปลงเกษตรกรเปนเสมือนหองปฏิบัติการ
ที่มีชีวิต สรางองคความรูที่ใชประโยชนในการแกไขปญหา
ของชุมชนไดจริง ขณะเดียวกันไดแบงปนทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานรวมบรูณาการ ทัง้ในดานงบประมาณและบคุลากร
ตามภารกิจของแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถแกปญหา
ที่มีความซับซอนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว

จากการดาํเนนิงานสรางผลตอบแทนใหกบัเกษตรกร
ไดอยางม่ันคงและย่ังยืน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 72.97 
ลานบาท สามารถปลดหนี้สินทั้งหมดของทุกครัวเรือนได
ตัง้แต ป 2555 ปจจบุนัชมุชนบานปางแดงใน ไมมคีรอบครวั
ใดมีหนี้สิน ลดพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดดวยการปรับระบบ
การเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 752 ไร คิดเปน
รอยละ 82.77 ของพ้ืนทีท่ีไ่ดรบัการปรับระบบเกษตรท้ังหมด 

ทําใหชุมชนบานปางแดงในไมมีปญหาการเผารอยละ 100 
โดยไดรางวัล “ตนแบบหมูบานปลอดการเผา” จากกรม
ควบคุมมลพิษ เมื่อป 2555 ชุมชนเปนแหลงเรียนรูการปรับ
ระบบการปลูกพชืท่ียัง่ยนื มเีกษตรกรผูนาํ 15 ราย ทีส่ามารถ
เปนวิทยากรถายทอดองคความรู  และขยายสู หมู บาน
เครือขาย 2 ชุมชน (แมจอน และผาลาย) เกิดการรวม
กลุมสถาบนัเกษตรกรทีส่ามารถขบัเคลือ่นและบรหิารจดัการ
กลุมดวยตนเอง 6 กลุม ขยายผลสูหมูบานเครือขาย โดยนํา
นวัตกรรมจากงานวิจัยปรับวิธีการปลูกขาวโพดเหล่ือมดวย
พชืตระกลูถ่ัว ขยายสูหมูบานเครอืขาย 4 ชมุชน ทาํใหในพืน้ท่ี
มีการปลูกขาวโพดลดลงถึงรอยละ 81.19 และเปนตนแบบ
การแกไขปญหาการปลูกขาวโพดในพื้นที่สูงอื่นๆ เชน พื้นที่
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และพื้นท่ีอําเภอแมจริม 
จงัหวดันาน ทีส่ามารถลดการเผา และแกไขปญหาหมอกควนั
ในพืน้ทีไ่ดอยางเปนรปูธรรม ความสาํเรจ็จากการดําเนนิงาน
แกไขปญหาดังกลาว ทําให สวพส. ไดรับรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม ประเภทสมัฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม ประจําป 2563
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สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส�งผลให�ผู�รับบริการ
ของ สวพส. ได�รับผลกระทบ เช�น การรับซื้อผลผลิต
ไม�เป�นไปตามแผนเนื่องจากตลาดตามข�อตกลงป�ดให�
บริการ จึงงดรับซื้อและลดจํานวนการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร ถูกเลิกจ�างงานจากต�างจังหวัดต�อง
กลับมาพักอาศัยยังภูมิลําเนา เป�นต�น สวพส. จึงมี
มาตรการลดผลกระทบดงักล�าว โดยมผูี�ได�รบัประโยชน� 
จํานวน 49,325 ราย งบประมาณในการดําเนินงาน 
14.56 ล�านบาท

• เพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร
ใหมคีวามหลากหลาย เชน การจําหนายผานชองทางออนไลน 
การนาํผลผลติวางจาํหนายบรเิวณหนาอาคารสาํนกังานของ 
สวพส. ตลาดนัดชาวดอยอุทยานหลวงราชพฤกษ หรือ
สามารถติดตอไดทีฝ่ายการตลาดของ สวพส. รวมถึงการรับซือ้
ผลผลิตของเกษตรกรเพ่ือการวิจยัและพัฒนา จากเกษตรกร 
2,370 ราย

• สนับสนุนวัสดุ/ปจจัยการผลิตสําหรับใชในแปลง
เกษตรกรใหแกเกษตรกรท่ีไดรบัผลกระทบจากการจําหนาย
สินคาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 
COVID-19 จํานวน 15,180 ราย

การดาํเนนิงานเพือ่รองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคต ิดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บนพื้นที่สูง

• จางงานสรางรายไดใหแกเกษตรกรเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานและอนรุกัษฟนฟสูิง่แวดลอม ใน 70 ชมุชน 
พื้นที่ 1,068.57 ไร เกษตรกรไดรับการจางงาน 3,087 ราย

• ฝกอบรมอาชีพเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตร
ยั่งยืนบนพื้นที่สูงสําหรับประชาชนผูถูกเลิกจางงานและ
ผูยังไมมีงานทํา 320 ราย

• แจกจ ายผลผลิตทางการเกษตรแก ผู  ได รับ
ผลกระทบ 28,626 ราย

• สนบัสนนุหนากากอนามัยและเจลลางมือ จาํนวน 
31,880 ชิ้น สําหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงและผูรับบริการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ 10,800 ราย
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สวพส. สํารวจขอมูลในพื้นที่ดําเนินงานพบวา 
มีเกษตรกรไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลง จํานวน 296 
ชุมชน 28,725 ครัวเรือน 114,443 คน พื้นที่ 424,936 ไร 
สงผลใหผลผลิตที่ส งเสริมไดรับผลกระทบมูลคากวา 
9.2 ลานบาท จึงดําเนินงาน “โครงการพัฒนาแหลงนํ้า
และระบบกระจายนํ้าขนาดเล็กเพื่อแกไขปญหาภัยแลง” 
เพื่อรองรับและแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของชุมชน
อยางเรงดวน ตอบโจทยความตองการการแกปญหาความ
เดือดรอนของชุมชนตามภูมิสังคม และตามภูมิศาสตร
ในทีน่ัน้ๆ คาํนึงถงึการดาํเนนิงานอยางรวดเร็ว การมสีวนรวม
ของชุมชน และใชงานได โดยรวบรวมฐานขอมูลการพัฒนา
แหลงนํ้าของ สวพส. และหนวยงานรวมบูรณาการในระยะ
ที่ผานมา วิเคราะหปญหาความตองการพัฒนาแหลงนํ้าของ
ชุมชนตามระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) จัดทําแผน
การพัฒนาแหลงนํา้เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลง และ
ดําเนินงานพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ทั้งหมด 180 แหง เชน 
ถังเก็บซีเมนตเก็บนํ้า ถังเก็บนํ้า (บอวง) บอขุดปูพลาสติก 
ชนิด LDPE และ HDPE ถังเก็บนํ้าขนาด 1,000 ลิตร และ 
ทอนํ้า PVC ระบบกระจายน้ําขนาดเล็ก ระบบนํ้าด่ืมสะอาด 

 การดําเนินงานเพื่อรองรับป�ญหาภัยแล�งบนพื้นที่สูง
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ฝายกึ่งถาวร 13 แหง บอพวงสันเขา (บอปูพลาสติก) 
156 แหง ถงัเกบ็นํา้ (บอวงคอนกรตี) 3 แหง ถงัเกบ็นํา้ซเีมนต 
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) 13 แหง และระบบกระจายนํ้า 
12 กิโลเมตร สามารถเก็บกักนํ้าได 68,000 ลูกบาศกเมตร 
พื้นท่ีการเกษตร 15,089 ไร มีนํ้าใชในการปรับระบบ
การเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามแผนการ
ใชประโยชนที่ดิน มีการปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูก
พชืเชงิเดีย่ว รวมถึงสามารถยกระดบัคณุภาพผลผลติทางการ
เกษตร และเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได ชุมชน
บนพื้นที่สูง จํานวน 1,168 ครัวเรือน รวมรักษาและอนุรักษ
ปาตนนํ้าที่ 126,376 ไร คิดเปนรอยละ 4.25 ของพื้นที่ปา
ตนนํ้าบนพื้นที่สูงท้ังหมด 2,976,676 ไร

เปนตน เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีแหลงนํ้าสําหรับใชใน
การอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร มีความมั่นคงทาง
อาหาร มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ภายใตระบบการเกษตร
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการพัฒนาอยาง
มสีวนรวมแบบครบวงจร ตัง้แตการอนุรกัษและฟนฟูปาตนนํา้ 
การพัฒนาแหลงนํ้าและระบบกระจายน้ํา และการสงเสริม
การทําเกษตรประณีต

ผลจากการดําเนินงานทําใหชุมชน 1,168 ครัวเรือน 
6,026 ราย (จาก 67,327 ครัวเรือน 256,955 ราย ในป 
พ.ศ. 2562) บนพื้นที่สูงมีแหลงกักเก็บน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนและทําการเกษตร เกษตรกรมีระบบ
กระจายนํ้าเพื่อการเกษตร ในรูปแบบฝายชะลอนํ้า 28 แหง 

ตัวอย�าง การวางแผนพัฒนาระบบนํ้าเพื่อแก�ป�ญหาภัยแล�ง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
บ�านแม�ไคร� โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงป�าแป� จังหวัดเชียงใหม�
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สวพส. ให�ความสําคัญกับการเสริมสร�างให�บุคลากรทํางานด�วยจิตอาสาและความรับผิดชอบต�อสังคม
และชุมชน ควบคู�กับการพัฒนา สวพส. ให�ก�าวสู�การเป�นระบบราชการ 4.0 ด�วยการมีระบบการทํางานที่นํา
องค�ความรู�และนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ให�เหมาะสมกับบริบทองค�การ ดังนี้

 1.1 การจัดทําแผนกลยุทธ�พัฒนาบุคลากรของสถาบัน ระยะ 8 ป� (พ.ศ. 2563-2570)
จัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) 

เพื่อให สวพส. มีบุคลากรที่มีความรูและทักษะที่หลากหลาย มีความเปนมืออาชีพ สามารถบูรณาการการทํางานกับ
ทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานของ สวพส. เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

1) พฒันาบคุลากรและผูนาํชมุชนใหเปนนกัวจิยัและนกัพฒันามขีดีความสามารถสูง โดยมคีวามรูทกัษะทีห่ลากหลาย 
และความเช่ียวชาญสอดคลองกับภารกิจ มีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการบูรณาการการทํางานกับชุมชนและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม

2) พัฒนาเกษตรกรผูนํา ที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวยขับเคลื่อนงานของ สวพส. ในการขยาย
องคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง

สวพส. พัฒนาและบริหารองค�กรตามแผนการวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ระยะ 8 ป� (พ.ศ. 2563-2570) 
มีเป�าหมายเพื่อยกระดับและพัฒนา สวพส. เป�นองค�กร
สมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพด�านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางาน
และรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยให�ความสาํคญั
กับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและตอบสนองผู�รับบริการ 
และการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  มีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากร
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3) ปรับปรุงโครงสรางองคการและกระบวนการ
ทํางานเพ่ือรองรับพันธกิจใหมใหมีความยืดหยุนเหมาะสม 
ควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกลไกการวางแผน กาํลงัคน รปูแบบการจางงาน 
การสรรหา การคัดเลือก การแตงต้ัง เพื่อเอื้อใหเกิดการ
หมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยนและโยกยายบุคลากรคุณภาพ
ในหลากหลายระดับระหวางสวนงานตางๆ รวมถึงเนนการ
บูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

4) บริหารจัดการองคความรูเพื่อรองรับการพัฒนา
บคุลากรใหเรยีนรูอยางเปนระบบและตอเน่ืองและสนบัสนนุ
ใหมีระบบการเรียนรูดิจิทัลเพื่อการพัฒนาไปสูองคกรแหง
การเรียนรู

5) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี
ดจิทิลั โดยการพัฒนาแพลตฟอรมขอมลูทีเ่อือ้ตอการบริหาร
จดัการและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธสนบัสนุนการ
เพิม่ประสิทธภิาพ การปฏิบตังิานรวมท้ังการสรางความม่ันคง
ปลอดภยัดานไซเบอรและรองรบัการเชือ่มโยงภาคเีครอืขาย

6) พฒันาองคกรใหมขีดีสมรรถนะสงูและมคีณุภาพ
โดยการบรหิารจดัการตามแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0

1.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล (HRM)
สวพส. ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับแผนการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) โดยพัฒนา
โครงสรางองคกรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของ 
สวพส. เพื่อจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ทีเ่หมาะสม รวมถึงใหมแีผนอตัรากาํลงัทีเ่หมาะสมสอดคลอง
กับวัตถุประสงคภารกิจของ สวพส . และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ป 2563 โดย สวพส. จางท่ีปรึกษา
จากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ 
(สปร.) ศกึษาและใหแนวทางการพัฒนาโครงสรางองคกรและ
ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีการทบทวนโครงสรางการแบง
สวนงานและอตัรากาํลงัของ สวพส. ในสวนของสาํนกัพฒันา 
โดยแบงกลุมงานจากเดิม 4 กลุมงาน เปน 8 กลุมงาน ทําให
โครงสรางการแบงสวนงานในภาพรวมของ สวพส. เพิ่มขึ้น
จากเดิม 27 กลุมงาน เปน 31 กลุมงาน โดยคงอัตรากําลัง 
214 อัตราเทาเดิม และกําหนดกรอบอัตรากําลังเจาหนาที่

ระดับหัวหนากลุมงาน ตามโครงสรางการแบงสวนงาน 
จํานวน 31 กลุมงาน 31 อัตรา เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการทํางานและตัดสินใจ ขณะเดียวกันจัดใหมีระบบการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรโดยเช่ือมโยงกับเสนทางความ
กาวหนาในอาชีพของบุคลากรของตนเอง (Career Path) 
โดยบุคลากรเปนผูใหขอมูลความตองการความคิดเห็น และ
เปนผูใชหลักเกณฑการคัดเลือก และประเมินผลงานเพื่อ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน ซึ่งบุคลากร
จะไดรับทราบและยอมรับกอนนําไปปฏิบัติจริง

ปจจบุนั สวพส. อยูระหวางจดัการสาํรวจองคความรู 
ความเช่ียวชาญของบุคลากร และสมรรถนะ ในสวนของ
องคความรูใหวเิคราะหองคความรูทีจ่าํเปนหรอืมคีวามสําคญั 
ตามแผนวิจยัและพัฒนาพ้ืนทีส่งู ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) 
เพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณปจจุบันและกําหนดความ
คาดหวัง โดยไดกําหนดความรูและทักษะท่ีจําเปนตองใชใน
การดําเนนิงาน สาํหรบัจดัทาํแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 
แผนพฒันาบคุลากรดานความรูและทกัษะสาํหรบัการปฏบิตังิาน
ตามพันธกิจพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 
ศึกษาและให�แนวทางการพัฒนาโครงสร�างองค�กร

และระบบจัดการทรัพยากรบุคคล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค�การมหาชน)
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ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู ทักษะที่
สามารถปฏิบัติงานไดหลายดาน (Multi-skill) ตามแผน
พฒันาบคุลากรประจาํป รวม 45 หลกัสตูร มผีูผานการอบรม
ทั้งสิ้น 1,921 ราย (นับซํ้า) โดยเปนหลักสูตรท่ีครอบคลุม
เรื่องความรู ความสามารถในการแกไขปญหา เช น 
(1) หลักสูตร “การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs” (2) หลักสูตร “การประเมินผลลัพธทางสังคมและ
การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน: Social 
Impact Assessment (SIA) and Social Return on 
Investment (SROI)” (3) หลักสูตร เรียนรูหลักการทํางาน
แบบโครงการหลวงและการพัฒนาพ้ืนท่ีสงูแบบโครงการหลวง 
“การวางแผนและบริหารโครงการ” (4) หลักสูตรพัฒนา
นกัวจิยั นกัพฒันาและบคุลากรผานกระบวนการแลกเปลีย่น
เรียนรู หลักสูตรครอบคลุมความรูและทักษะดานดิจิทัล 
เชน (1) หลักสตูรการบินโดรนเพ่ือจัดทาํภาพถายทางอากาศ
รายละเอียดสูงอากาศยานไรคนขับ (2) หลกัสตูร “การสราง
และการใชงานโปรแกรม GIS Portal สําหรับการใหบริการ
ขอมูลบนพ้ืนที่สูง” เปนตน หลักสูตรสรางทักษะท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดหลายดาน (Muti-Skill) เชน (1) หลักสูตร 
“กลยุทธนวัตกรรม After COVID-19 (Exclusive Online 

ปฐมนิเทศบุคลากร สวพส.

หลักสูตรการวางแผนและบริหารโครงการ

หลักสูตรการเตรียมความพร�อมป�องกันการเกิดอัคคีภัย

 1.3 การพัฒนาและเสริมสร�างทรัพยากรบุคคล (HRD)
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หลักสูตรการบริหารพัสดุ (ครุภัณฑ�)

Workshop)” (2) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เปนตน 
ดานการตัดสินใจภาวะผูนําและการนําการเปล่ียนแปลง 
(Change Agent) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ 
เชน หลกัสตูร “การควบคมุภายในและแผนการบริหารความ
เสี่ยงขององคการ” ซึ่งไดนํามาจัดทําเปนแผนดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนือ่งสาํหรบัการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
(BCP) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดานกลยุทธ 
(Strategic Risk) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานงบ
ประมาณ เปนตน

นอกจากนี้ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนา สวพส. ผานระบบการเรียนรู
แบบออนไลน (HRDI On-Line Learning System: HRDI-OLS) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู
และพัฒนาตนเองผาน Social Media และเรียนรูหลักสูตรที่จําเปนในการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ปจจุบัน มีหลักสูตร
การเรียนรูออนไลน จํานวน 9 หลักสูตร รองรับผูเรียนรู 1,170 ราย มีผูสนใจเขาเรียนแลว 203 ราย
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สวพส. พฒันาเทคโนโลยดีจิิทลัและการบริหาร
จัดการข�อมูลเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
องค�กร โดยการพัฒนาแพลตฟอร�มข�อมูลที่เอ้ือต�อ
การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง
กลยุทธ�สนบัสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบัิตงิาน 
สร�างความมั่นคงปลอดภัยด�านไซเบอร�และรองรับ
การเชื่อมโยงภาคีเครือข�ายรวมถึงสร�างกระบวนการ
จัดการองค�ความรู�ให�บุคลากรเพือ่เตรียมพร�อมสู�การ
เป�นองค�กรแห�งการเรียนรู� ผลการดาํเนนิงานทีส่าํคญั 
ดังนี้

2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร�
บนพื้นท่ีสูงในยุคดิจิทัล
สวพส . เล็งเห็นความจําเป นที่จะตองมีพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร โดยเช่ือมโยงขอมูลและเผยแพร
องคความรู ขอมูลขาวสาร และผลการดําเนินงานสําคัญ
ของ สวพส. ในดานการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูง และ
อุทยานหลวงราชพฤกษ โดยอาศัยสื่อออนไลน (Website/
LINE/Facebook) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนนิการรวบรวมและ
จดัทาํสือ่องคความรูของสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งูและ
อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 50 เรื่อง โดยดานงานวิจัย
เนนผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม การนําองคความรูจาก
งานวิจัยไปสูการใชประโยชน สําหรับดานงานพัฒนาเนนผล
การดําเนินงานสําคญัจากการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งูทัง้ดาน
การพฒันาและสงเสรมิอาชพี การอนรุกัษและฟนฟสูิง่แวดลอม 
การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน และการพัฒนา
ดานอื่นๆ ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขอมูล
และระบบสารสนเทศ เว็บไซต และแอปพลิเคชันของสถาบัน 
เพือ่เปนเคร่ืองมือในการเผยแพร และเขาถงึองคความรูตางๆ 
ของโครงการหลวงและงานวิจัยของสถาบันและเผยแพร
องคความรูผานส่ือออนไลนที่เขาถึงไดงาย 3 ชองทาง ไดแก 
https://www.hrdi.or.th, Facebook: www.facebook.com/
hrdi.or.th และ Line Official ID:@hrdi (ของดีพื้นที่สูง)

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติการเขาใชงาน “LINE ของดีพื้นท่ีสูง” ตั้งแต
วนัที ่17 มนีาคม – 30 กนัยายน 2563 มผีูใชงาน 15,309 ครัง้ 
และผลการประเมินความพึงพอใจการใชงาน “LINE ของดี
พื้นที่สูง” ผูรับบริการมีความพึงพอใจการใหบริการเผยแพร
องคความรูและประชาสัมพนัธขอมลูขาวสาร ผานทาง “LINE 
ของดพีืน้ท่ีสูง” ในระดับ “พอใจมาก” คดิเปนรอยละ 94.31 
และขอมูลขาว ความรู มีประโยชนกับผูรับบริการ ในระดับ 
“มีประโยชนมาก” คิดเปนรอยละ 93.65
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รวมถึงดําเนินการปรับปรุงและยกระดับเว็บไซต
สวพส. สูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐเวอรชัน 2.0 โดยศึกษา
และวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขาชม
เว็บไซตตัง้แตโครงสรางและรูปแบบเวบ็ไซต ขอมลูหนวยงาน 
ขอมูลที่มีการเปดเผย ขอมูลการใหบริการ รวมถึงการมี
สวนรวมของผูใชงานเวบ็ไซตตอ สวพส. เพ่ือใชประกอบการ
ออกแบบการประชาสัมพันธเว็บไซตของ สวพส. ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากการวิเคราะหนี้จะนําไปประกอบในการพัฒนา
เว็บไซตของ สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษตอไป

ปรับปรุงเว็บไซตและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการ
สื่อสารเชิงกลยุทธในยุคดิจิทัล ดําเนินการพัฒนาและ
ปรบัปรงุเวบ็ไซต ใหมคีวามทนัสมยั รองรบัผูใชงานและเปนสือ่
ในการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและการติดตอ
บริการตางๆ ของ สวพส. ไดแก เว็บไซตหลัก สวพส. (ภาษา
ไทย-อังกฤษ) และเว็บอุทยานหลวงราชพฤกษ (ไทย อังกฤษ 
และจีน)

การปรบัปรุงระบบฐานขอมลูเวบ็ไซตโครงการพฒันา
พื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง 5 ดาน ประกอบดวย ขอมูล
พืน้ฐาน ขอมลูงานวิจยั ขอมลูงานพัฒนา แผนบูรณาการและ
การใชประโยชนที่ดิน และการยกระดับการพัฒนาพื้นท่ี 
A B C D ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันครบ 33 พื้นที่ 
สามารถดูขอมูลไดที่ www.hrdi.or.th เมนูพื้นที่ปฏิบัติงาน
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สถิติการเขาชมเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ป 2563 จํานวน 929,603 ครั้ง 
และผูรบับรกิารมีความพงึพอใจการใหบริการจากการเผยแพร
องคความรู/นวตักรรม/ทรพัยสนิทางปญญา ผานทางเวบ็ไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในระดับ 
“พอใจ” ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.1520 คิดเปนรอยละ 83.04

2.2 การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐานดิจิทัลและความ
ปลอดภัยด�านไซเบอร�
เพื่อใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

อุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในการใชงาน โดยมีผลการที่สําคัญดังนี้

การบรหิารจดัการพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอมลูกลาง (Drive T) 
ไดกําหนดแนวการบริหารจัดการพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บขอมูล
กลางภายใน สวพส. (share file) ในไดรฟใหม (HRDI Drives 
หรือ dfs01.hrdi.or.th) และเพ่ือรองรับการทํางานในยุค 
New Normal ไดนาํระบบ Cloud มาชวยเพ่ิมประสิทธภิาพ
การเกบ็ขอมูลเพ่ือใหผูใชงานสามารถเก็บขอมูลไดสะดวกข้ึน 
ดวยโปรแกรม Office365 ซึ่งรองรับการปฏิบัติงาน Work 
from home รวมท้ังปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) ของหองประชุมชั้น 2 อาคาร 5 และ
หองประชุมสํานักงานกรุงเทพ ใหรองรับการจัดการประชุม
ทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหจัดการประชุม
ตางๆ ในรูปแบบออนไลนไดสะดวกและงายขึ้น

เว็บไซต�โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวง

เว็บไซต�ระดับการพัฒนาพื้นท่ี
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2.3 การพฒันาคลังความรู�การเกษตรเพือ่ชมุชน
ท่ีสูงในรูปแบบดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคน กระบวนการ และ

เทคโนโลยีใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ดวยการบูรณาการ
รวมกันระหวางสวนตางๆ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

การปรับปรุงและพัฒนาระบบองคความรูเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนที่สูง เพ่ือปรับปรุงเว็บไซตองคความรู (H-KM) 
ใหรองรับการใชงานสําหรับอุปกรณที่แตกตางกัน และเพิ่ม
ความสะดวกในการเขาถึงการบริการ โดยมีการตรวจสอบ
วเิคราะหและจดัหมวดหมูองคความรูใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร โดยในปงบประมาณ 2563 
มีสถิติการเขาใชงานเว็บไซตองคความรู (H-KM) จํานวน 
511,521 ครั้ง

2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานสถาบัน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ สวพส.

อยางตอเนื่อง และเกิดประโยชนแกผูใชงานสูงสุด มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

• พฒันาระบบบรหิารงานพัสด ุดาํเนนิการรวมกบั
กลุ มงานพัสดุ เพื่อวิเคราะหปญหาของการปฏิบัติงาน 
ไดติดตั้งระบบใหเจาหนาที่กลุมงานพัสดุไดใชงาน พรอมทั้ง
อบรมการใชงาน โดยติดตั้งระบบเปนแบบ client-server 
สามารถใชงานไดผานอนิทราเนต็ใน สวพส. และอทุยานหลวง
ราชพฤกษ ซึง่เจาหนาทีก่ลุมงานพัสดไุดทดสอบนําเขาขอมลู
สินทรัพยในป ปจจุบันและยอนหลังป 2562 แลว พบวา
สามารถใชงานไดดี

• พัฒนาระบบบริหาร จัดการยานพาหนะ 
ดาํเนนิการรวมกบักลุมงานอาคารและสถานท่ี ระบบสามารถ
จัดการขอมูลท่ีจําเปนเกี่ยวกับงานยานพาหนะผานระบบได 
เชน ฐานขอมูลรถยนต สวพส. ฐานขอมูลพนักงานขับรถ
ประวัติการซอมบํารุงรถยนต เปนตน เพื่อชวยเจาหนาท่ี
ในการจัดการขอมูลยานพาหนะและการซอมบํารุงรถยนต
ของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ และสามารถดึงขอมูล
เพือ่วเิคราะห วางแผนและออกรายงานใหผูบรหิารไดสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน

• พัฒนาระบบบริหารจัดการงานคลัง (ระบบ 
Finance) ดาํเนนิการรวมกับกลุมงานคลงั โดยพฒันาความ
สามารถในการติดตามการใชจายเงินรายกิจกรรมของ
โครงการ เพิ่มจากแจงเตือนการใชจายเงิน และรองรับการ
จัดการขอมูลงานคลังในแตละหมวดเงินประเภทตาง ๆ
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2.5 การพัฒนาฐานข�อมูลกลางเชิงพื้นท่ีและข�อมูลสารสนเทศไปใช�ประโยชน�เพื่อการบริหารจัดการบน
พื้นท่ีสูง
ดําเนินการพัฒนาโครงสรางขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในพื้นท่ีดําเนินงานของ สวพส. ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลกลางเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวม โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ศึกษามาฐานขอกําหนด FGDS และ
ออกแบบและสรางแบบฟอรมการบันทึกขอมูลการสงเสริมพัฒนาอาชีพอยางมีสวนรวม อาทิ ทะเบียนไมผล ทะเบียนพืชผัก 
ทะเบียนพืชไร ทะเบียนพืชเครื่องดื่ม ทะเบียนไมดอก ทะเบียนไมยืนตน และทะเบียนปศุสัตว โดยนํารองจํานวน 10 พื้นท่ี 
ไดแก หวยเปา แมจริม ปางแดงใน วาวี ผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ พบพระ สะเนียน ปางยาง หวยกางปลา และหวยนํ้าขาว

ระบบบริหารจัดการข�อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข�าย

บริหารจัดการขอมูลภูมิสารสนเทศบนเครือขาย
โดยใชระบบ Google Drive เปนชองทางการรับและสง
ขอมลูสารสนเทศภูมศิาสตรใหเปนหมวดหมู มรีายการขอมลู
ที่จัดเก็บ ไดแก ขอมูลพื้นที่ดําเนินงาน ขอมูลที่ดินรายแปลง 
ขอมูลการดําเนินงานในพื้นที่ และขอมูลภาพถายจากโดรน

ถายทอดองคความรูและฝกอบรมผูใชงานในการใช
ขอมูลวางแผนวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้

1) การแลกเปลี่ยนความรูระดมความคิดเห็นการ
จัดการขอมูลการสํารวจที่ดินรายแปลงสูการใชประโยชน

ในระดับองคกร เพือ่ใหเจาหนาที ่สวพส. รวมกําหนดแนวทาง
การใชขอมูลปจจุบันและการปรับปรุงการใชในอนาคต

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลการ
ใชที่ดินรายแปลงและการนําไปใชประโยชนในการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นท่ี โดยกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ 
หนวยงานบูรณาการ ผูนาํชมุชน และเกษตรกร เพือ่รวมการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีโดยใชแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
และแผนชุมชนเปนเครื่องมือ
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3) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐานขอมูล
ไปใชประโยชนในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่อยางถูกตองเหมาะสม โดยพิจารณา 3 ดาน ไดแก 
การบริหารจัดการนํ้าตนทุนใหเพียงพอตอการใชนํ้า การนํา
โดรนมาบันทึกภาพวิดีโอและจัดทําภาพถายทางอากาศ 
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินระดับแปลง เพื่อใหเกิด
การพฒันา 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

วิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลองตามบริบท
และเง่ือนไขของพ้ืนที ่จาํนวน 5 บาน เพือ่เปนตนแบบการนํา
ขอมูลไปใชประโยชน ไดแก บานแมจันหลวง บานแมระเมิง 
บานหวยเปา บานนาหมัน และบานศรีคีรีรักษ และ
จากสถานการณโควิด-19 จึงปรับกิจกรรมการประชุมหารือ
เรือ่งแบบจาํลองเปนการจดัทาํสือ่ในรปูแบบเอกสาร แผนพบั 
เพื่อแจกใหชาวบานในพื้นที่ทดแทน

บ�านแม�จันหลวง หมู�ท่ี 10 
ตําบลแม�สลองนอก 
อําเภอแม�ฟ�าหลวง 
จังหวัดเชียงราย

บ�านห�วยเป�า หมู�ท่ี 1 
ตําบลทุ�งข�าวพวง 
อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม�

พัฒนาและจัดทําระบบตนแบบรายงานผลการดําเนินงานหนวยงานรวมบูรณาการ เพื่อเก็บขอมูลสิ่งกอสรางพื้นฐาน
ของหนวยงานรวมบูรณาการ โดยพัฒนาตอยอดจากระบบฐานขอมูลสิ่งกอสราง (HIS) โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไดรวบรวมและนําเขาขอมูลจาก 8 หนวยงาน ผูสนใจสามารถเรียกดูขอมูลไดที่ https://his.hrdi.or.th/Dashboard/
integration

พัฒนาระบบฐานขอมูลสมาชิกผูใชงานโปรแกรม HRDIs MAP เพ่ือใหบริการขอมูลท่ีดินรายแปลงแกสมาชิกและ
หนวยงานรวมบูรณาการไดอยางปลอดภัย
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2 .6 การบริหารจดัการนํา้และข�อมลูอุตุนิยมวิทยา
เพื่อการเกษตรบนพื้นท่ีสูง
การวางแผนการสงเสริมการผลิต ปจจัยสําคัญ คือ

เรื่องนํ้าและสภาพภูมิอากาศ จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีเพื่อประกอบการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบรายงานการไหลของน้ํา ณ สถานีวัดนํ้า
อัตโนมัติ ได ติดตั้งอุปกรณวัดนํ้าอัตโนมัติในพื้นที่สูง
เพือ่วดัปรมิาณนํา้ฝน และอตัราการไหลของนํา้ เพือ่นําขอมลู
ทีไ่ดมารวบรวม และวเิคราะหใชงานทางดานภมูสิารสนเทศ 
โดยระบบทีพ่ฒันาสามารถเรยีกใชงานไดผาน Web Browser 
และสามารถเรยีกดผูาน Mobile Device ได โดยตัวเสาสถานี
จะมีการสงขอมูลการไหลของน้ําเขาสูระบบฐานขอมูลทุกๆ 
5 นาที ระบบจะประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ และทางผูใชงาน
สามารถเขาใชงานระบบเพ่ือดูขอมูลแบบ Real Time ได 
สามารถใชงานที่ https://metwater.hrdi.or.th/

พัฒนาเคร่ืองตรวจวัดสภาพอากาศอากาศอัตโนมัติ 
3G/4G (ตนแบบ) 3 ชุด เพื่อจัดเก็บขอมูลอุณหภูมิ 
ความช้ืนสมัพทัธ ความเร็วลม ทศิทางลม ปริมาณน้ําฝน และ
ความช้ืนในดิน และเผยแพรผานเว็บไซต โดยเดือนมีนาคม 
2563 ไดติดตั้งเครื่องมือ 1 ชุด เพื่อทดสอบระบบท่ีอุทยาน
หลวงราชพฤกษ และเรียกดูขอมูลจากเสาตรวจอากาศ
รุนใหมไดที่ https://metwater.hrdi.or.th/ สําหรับเสา
จํานวน 2 ชุด มีแผนจะนําไปติดต้ังในพ้ืนท่ีบานหมากแขง 
และพ้ืนท่ีบานหวยแหง ซึง่เปนพืน้ท่ีของโครงการรักษนํา้และ
โครงการฝน เพื่อจัดเก็บขอมูลและนําไปใชในการวิเคราะห
และวางแผนการผลิตตอไป

การพฒันาระบบบรกิารขอมลูเพือ่การเกษตรอจัฉรยิะ
บนพื้นท่ีสูง MEHigh เพื่อใหบริการขอมูลสภาพอากาศ
บนพ้ืนที่สูง ตามนโยบาย Quick Win : 1 หนวยงาน 
1 โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปจจุบันได
พัฒนาระบบเพื่อใหบริการขอมูล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 
ปริมาณฝน ความเร็วและทิศทางลม รวมถึงขาวสารเพื่อ
แจงเตือนสภาพอากาศ สามารถเรียกดูขอมูลไดที่ mehigh.
hrdi.or.th ในป 2564 มีแผนจะพัฒนาระบบ MEHigh 
เปนบริการ E-Service เพื่อใหบริการไดสะดวกยิ่งข้ึน
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2.7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�เพือ่สนับสนุนการวางแผนส�งเสริม
การผลิต
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ สวพส.

ใหมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล และ
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพืน้ทีส่งู โดยไดขอความรวมมอืผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงคของ
โครงการ ดังน้ี

1. การรวบรวมและนําเขาขอมูลภูมิสารสนเทศ
2. การประยุกตใช โปรแกรมระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรเพื่อจัดเก็บขอมูลเพื่อวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. จัดหาและติดตั้งอุปกรณฮารดแวรที่เกี่ยวของ

สําหรับจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
4. จัดหาซอฟตแวรที่เก่ียวของสําหรับจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร
5. พัฒนาตนแบบการใหบริการขอมูลบนพ้ืนที่สูง

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง

6. ฝกอบรมใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของ

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. ไดจัดทําแบบสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐ
ของประเทศไทย โดย สวพส. ไดคะแนนระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัลของ สวพส. 62.07 คะแนน ทั้งนี้ ระดับความพรอม
การพัฒนาดานดิจิทัลอยูที่ระดับ Developing

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน) คะแนนเฉลี่ยหน�วยงานระดับกรมภายใต�กระทรวงต�นสังกัด

คะแนนเฉลี่ยหน�วยงานระดับกรมในกลุ�มเดียวกัน คะแนนหน�วยงานระดับกรมอันดับ 1
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สวพส. เน�นการพฒันาองค�การสู�การเป�นระบบ
ราชการ 4.0 ตลอดจนเป�นองค�การสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย (High Performance Organization) 
จึงปรบัปรุงกระบวนการทาํงานให�สอดคล�องกับแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
ส�งผลให�ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. 
มีผลการดําเนินงานที่เป�นเลิศด�านต�างๆ ดังนี ้

3.1 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู�ระบบราชการ 4.0
โดย สวพส. ผานเกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจําป พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง และจัดทําเอกสารรายงาน
ผลการดําเนินการพัฒนาองคการสู ระบบราชการ 4.0 
(Application Report) ผลการประเมินจากผูตรวจได 
400.58 คะแนน เปนระบบราชการ 3.20 ทั้งนี้ การประเมิน
ในขั้นตอนที่ 2 การพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน 

(Application Report) โดยคณะทาํงานตรวจประเมนิรางวลั
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปรากฏวา มีผลการ
ดําเนินงานไมผานเกณฑการสมัครรางวัล โดยมีผลคะแนน
รวมเทากับ 370 คะแนน

3.2 การขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ผูอาํนวยการ สวพส. ใหนโยบายการตอตานการทุจรติ 

เพื่อแสดงเจตนารมณในการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
และตอตานการทุจริต โดยมุงเนนทําประโยชนใหกับชุมชน
บนพ้ืนที่สูง ซึ่งถือเปนการปลูกฝงและบมเพาะนิสัยของ
บุคลากรของ สวพส. ไมใหเบียดบังผูอ่ืน ยึดถือประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน บุคลากรของ สวพส. 
ทุกคนตองทํางานโดยคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริต ความ
โปรงใส ความคุมคา และจากการที่ สวพส. ไดรับรางวัล
องคกรโปรงใส  สวพส. จึงมีความมุงหวังใหเจาหนาที่
ยกระดับมาตรฐานการทํางานใหดียิ่งขึ้น แตยังคงยึดหลัก
พื้นฐานของการทํางานคือการไมทุจริต ไมทําผิดกฎหมาย

3. การปรบัปรงุกระบวนการทาํงานตามแนวทางการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ
 ภาครัฐ 4.0
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 สวพส. จัดทําแผนความเสี่ยงดานการทุจริต
ประจาํปงบประมาณ 2563 โดยจดัประชมุระดมความคิดเหน็ 
เร่ือง “การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการ
ปองกันการทุจริต” เพื่อใหมีมาตรการหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต และดําเนินการประเมินความเส่ียงตอ

การทุจริตประพฤติมิชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต รวมถึงจัดทําชองทางการรองเรียนการทุจริต
เพิ่มเติมจากระบบการจัดการเรื่องรองเรียนเดิม โดยไดแบง
ประเภทเรือ่งรองเรยีนเปน 2 ประเภท ไดแก (1) เรือ่งรองเรยีน
การทุจริต หมายถึง ขอรองเรียนเจาหนาทีข่องรัฐกระทําการ
ทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบ และ (2) เรื่องรองเรียน
ทั่วไป หมายถึง ขอรองเรียนเก่ียวกับความเดือดรอนหรือ
เสยีหาย หรอือาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบตังิาน
ของเจาหนาที่หรือ สวพส. หรือจําเปนตองให สวพส. 
ชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข และจัดทําขั้นตอน
และเอกสารการยืมคืนทรัพยสินของ สวพส. สําหรับ
เจาหนาทีข่อง สวพส. และบุคคลภายนอก รวมท้ังการส่ือสาร
และสรางความเขาใจแกเจาหนาที่ สวพส. 

 สวพส. ไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ 89.48 คะแนนและขอรับรอง
มาตรฐานหรือสงประกวดผลงานจากหนวยงานภายนอก 

เพื่อสะทอนการดําเนินงานที่แทจริงของ  สวพส. ทั้งนี้ ไดรับ
รางวัลองคกรโปรงใส ครั้งท่ี 9 (NACC Integrity Awards) 
จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  

3.3 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คล�องตัว 
มุ�งผลสัมฤทธิ์
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มกีารทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการ KM เพื่อบงช้ีความรูที่สอดคลองกับแผนการ
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) 
โดยรวบรวมองคความรูงานวจิยัในระยะทีผ่านมา จดัทาํเปน
ฐานขอมูลองคความรูใหมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
แบงองคความรูเปน 4 ดาน ไดแก ดานอาชพี ดานสิง่แวดลอม 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานศาสตรพระราชา รวม 
452 องคความรู ชวยเพ่ิมความสะดวกในการสืบคนและ
เขาถงึการบรกิารองคความรูทัง้ภายในและภายนอก  สวพส. 
ผานระบบองคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง โดยมีผูเขา
ใชงาน 335,962 ราย

 สวพส. มเีครอืขายเกษตรกรท่ีชวยปฏิบตังิานในพ้ืนที่
รวมกบัเจาหนาทีเ่พือ่ถายทอดองคความรูและขบัเคลือ่นงาน
สูการพฒันาอยางยัง่ยนื มกีารกาํหนดนโยบายพัฒนาเกษตรกร
ผูนําตามนโยบายเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยนาํกระบวนการจดัการ
ความรูมาปรับใชในการพัฒนาเกษตรกรผูนํา ใหมีความรู
และทักษะเพ่ิมเติม ตามความเช่ียวชาญของเกษตรกร
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ผูนําแตละราย ทั้งดานการพัฒนาอาชีพ ดานการเสริมสราง
ความเขมแข็งของคนและชุมชน และดานการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการจัด
อบรมใหความรูเพ่ิมเติม เชน การศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียน
เรยีนรูสาํหรบัเกษตรกรผูนาํทัง้ในและตางประเทศ การพฒันา

แปลงเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรูสาํหรับชุมชนบนพ้ืนทีส่งู 
ทําใหปจจุบัน สวพส. มีผูนําเกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
จํานวน 909 คน ชวยทําหนาที่สรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน และรวมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนกับเจาหนาท่ี
ของ สวพส. และหนวยงานรวมบูรณาการในพ้ืนที่ สนับสนุน
ใหการดําเนินงานตางๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจน 
มีการใชทรัพยากรต างๆ รวมกันอยางคุมคาและมีประโยชน
สูงสุด ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และเวลา

ความสําเร็จของกระบวนการทํางานที่สําคัญ เชน 
กระบวนการยกระดับการพัฒนาของพื้นที่ในแตละชุมชน 
โดยปรับระบบเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถ
สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง 
ซึ่งกําหนดตัววัดความสําเร็จการดําเนินงาน ทําใหใน
ปงบประมาณ 2563 สวพส. ไดประเมินผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ พบวาเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูงและ
เจาหนาท่ีโครงการหลวงมีความพึงพอใจการใหบริการ
ของสถาบัน มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 89.92 และ
ผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ มีความพึงพอใจ 
คิดเปนรอยละ 88.70
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การกํากับกิจการที่ดี 
การดําเนินงานสนับสนุน

การกํากับกิจการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน



HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)

การขับเคล่ือนเชิงนโยบาย เพื่อให�พันธกิจและภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศน�และเป�าหมายของ สวพส. 
ด�วยการกาํกบัดแูลจากคณะกรรมการสถาบนัทีแ่ต�งตั้งโดยรฐัมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� และ
คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นนโยบาย คณะอนกุรรมการชดุต�างๆ ตามภารกจิหลกั ทีแ่ต�งตั้งโดยคณะกรรมการ
สถาบนั ได�แก� คณะอนกุรรมการวิจัยและพฒันา คณะอนกุรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ� คณะอนกุรรมการ
โครงสร�างและพฒันาบคุลากร และคณะอนกุรรมการด�านกฎหมาย

ผูบรหิารของ สวพส. นาํโดยประธานกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการ และผูอํานวยการ  สวพส. ใหความสําคัญกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดทิศทางขององคการ
เพื่อสรางความยั่งยืนใหชุมชนบนพื้นที่สูง

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ  สวพส. ไดแก 
นโยบายดานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอม ที่สงเสริมใหชุมชน
เปาหมายมีความม่ันคงในอาชีพและรายได ลดความเหล่ือมล้ํา
ในสังคม จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

แนวทางโครงการหลวงมาปรับใช ใหชุมชนเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได โดยกระบวนการมีสวนรวม รณรงคใหชุมชน
มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวาง นโยบายดานการใหบรกิารและการมสีวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการตอบสนองและปฏิบัติตอ
ผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยีทุกคนดวยความเสมอภาค
ไมเลือกปฏิบัติ ดวยจิตบริการ มีความโปรงใส ซื่อสัตย ไมมี

รายงานประจําป� 2563116



ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหไดรับความพึงพอใจและ
ประโยชนสูงสุด สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรม 
ตระหนักถึงผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสยี และเปดชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรยีน 
นโยบายดานองคการ เนนสงเสรมิใหมคีวามโปรงใส เปดเผย
ขอมูลผานชองทางตางๆ ใหผู ที่มีสวนเกี่ยวของสามารถ
เขาถงึไดงาย จดัทาํแผนบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคมุ
ภายใน และจัดใหระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 
ตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย สงเสริมหลักธรรมาภิบาล
และการมสีวนรวม ปฏบิตัติอบคุลากรทกุคนดวยความเคารพ
ในเกียรติและศักดิ์ศรี สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร 
มีความซื่อสัตย มีความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัยทั้งตอตนเองและสวนรวม สนับสนุน
การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน กําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานของแตละ
กระบวนการ รวมท้ังสงเสริมเกษตรกรท่ีมีภาวะผูนําใหมี
ความรูความสามารถในการรวมปฏิบัติงานและสนับสนุน
ภารกิจของ สวพส.

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถาบัน  
ไดควบคุมดูแลกิจการและกํากับการดําเนินงานของ สวพส. 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ภายใตประกาศ
นโยบายการกํากับกิจการที่ดีที่ประธานกรรมการสถาบัน
ไดประกาศไวเมื่อป 2562 กํากับการบริหารจัดการงานของ
สวพส. โดยไดพจิารณาและเหน็ชอบแผนการวจิยัและพฒันา
พื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อให สวพส. 
ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนสําหรับการดําเนินงานดานงานวิจัยและอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 2 แผน คือ

(1) แผนกลยุทธงานวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) โดยจุดเนน
ของการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสวนของงาน
วิจัย คือ มุงเนนการนําผลงานวิจัยสูการใชประโยชน ศึกษา
วิจัยท่ีสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน และประเด็นงานวิจัยดานส่ิงแวดลอม งานพัฒนา 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ มุงชวยเหลือใหชุมชน
มีความอยูดีมีสุขลดความเหลื่อมลํ้ากระจายความชวยเหลือ
ไปในพ้ืนท่ีที่มีความยากลําบากภายใตการดูแลรักษาและ

อยูรวมกับสิ่งแวดลอม การชวยเหลือเกษตรกรดานปญหา
ภัยแลงโดยการจัดทําแหลงนํ้าขนาดเล็กและการบริหาร
จัดการนํ้า

(2) การกํากับการบริหารจัดการงานอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ไดเห็นชอบ (ราง) แผนการจัดการเรียนรูของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) 
ซึ่งจุดเนนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 
พัฒนาแหลงเรียนรูธรรมชาตินอกหองเรียนเพื่อเปนฐาน
การเรียนรู แหลงเรียนรูงานโครงการหลวงและโครงการ
พระราชดําริตางๆ โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
สําหรับการเรียนรู และการเรียนรูผานระบบออนไลน

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
โดยมุงเพ่ิมขีดสมรรถนะความสามารถในการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการวิจัยและพัฒนา
พื้นท่ีสูง ระยะ 8 ป โดยเห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป 
(พ.ศ. 2563-2570) สําหรับใชเปนกรอบในการพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามเปาหมายของ 
สวพส. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
เจาหนาท่ีสถาบนัเพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงบรหิารระดบั 8 
(รองผูอํานวยการสถาบัน ดานการพัฒนา) เห็นชอบกรอบ
อตัรากาํลังเจาหนาทีร่ะดบั 6 (หวัหนางาน) เพือ่ใชเปนกรอบ
ในการบริหารจัดการบุคลากรของ สวพส. รวมท้ังการปรับ
โครงสรางการแบงสวนงานและอตัรากําลงัของสํานกัพฒันา 
โดยคงอัตรากําลังรวมเจาหนาที่เทาเดิม

และดวยสถานการณการแพรกระจายของไวรัส
โคโรนา (Covid-19) ใน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถาบัน
ไดใหความสาํคญัในการปองกนัความปลอดภยัและการกาํกบั
การดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงาน
ที่กําหนดไว โดยกํากับให สวพส. จัดทําแนวทางและ
มาตรการปองกันการแพร กระจายของไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) การปดการใหบรกิารอุทยานหลวงราชพฤกษแก
บุคคลภายนอกเปนการชั่วคราว เห็นชอบการปรับแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุน
การแกไขผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 และภัยแลง การปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

117สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)
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ต ัวช้ีวัด
เป�าหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผนท้ังป� หน�วย 

1. จํานวนกลุมบานที่ไดรับ
การดําเนินงานเพื่อยกระดับ
การพัฒนา

490 กลุมบาน ดําเนินงานยกระดับการพัฒนาทั้งหมด 493 กลุมบาน

2. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงเพิ่มขึ้น

10 รอยละ รอยละ 14.50
รายไดจากการสงเสริม 383,341,061.20 บาท จาก 3,852 
ครัวเรือน คิดเปนรายไดเฉลี่ย 99,517.41 บาท/ครัวเรือน 
เพิม่ข้ึนจากผลการดําเนนิงานปงบประมาณ 2562 รอยละ 14.50

3. รอยละของผลงานวิจัยที่แลว
เสร็จพรอมนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาความมั่นคง
ดานอาหารและสรางรายได
ภายใตระบบการผลิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

50 รอยละ รอยละ 52
ผลการนําผลงานวิจัยภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง ที่แลวเสร็จ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปใชประโยชนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จํานวน 13 เรื่อง จากจํานวนงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตจํานวน 25 โครงการ (คิดเปนรอยละ 52)

4. จํานวนผูไดรับการถายทอด
ความรูโครงการหลวงและ
โครงการพระราชดําริ

828,000 ราย 852,138 ราย
(รอยละ 102.92)

5. รอยละเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงไดนําองคความรู
ไปใชประโยชน

86 รอยละ รอยละ 96.40
มีการจัดอบรมและศึกษาดูงานทั้งหมด 165 ครั้ง ผูเขารวม 
5,868 คน โดยมีผูนําองคความรูไปใชประโยชนทั้งหมด 
5,657 คิดเปนรอยละ 96.40

6. รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานแผนปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการ

80 รอยละ รอยละ 99.63

ผลกาารดดํําเนนิินงานตตามตัวชช้ีีวัดสํานนัักงบประมาณณ ประจําป�งบบปรระมาณ พ.ศ. 22563
สวพส. รับบผิดชชอบตัวช้ีววัดสํานักกงบประมาาณณ จํานววน 14 ตัวช้ีวัด 

มีผลการดํําเนินนงานเป�นนไปตามแผผน จํานววนน 14 ตัววช้ีวัด รายละเอียดดดังน้้ี

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)

รายงานประจําป� 2563120



ต ัวช้ีวัด
เป�าหมาย

ผลการดําเนินงาน
แผนท้ังป� หน�วย 

7. องคกรผานเกณฑคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 
4.0)

290 คะแนน 370 คะแนน
สวพ ส. ผานการประเมินในข้ันตอนท่ี 1 โดยมีผลการประเมิน ดงันี้
(1) คะแนนประเมินตนเอง 494.71 คะแนน
(2) คะแนนประเมินจากผูตรวจ 400.58 คะแนน
 - ขั้นตอนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ 

 (Application Report) สวพส. ไมผานการประเมินระบบ
 ราชการ 4.0 โดยไดคะแนน 370 คะแนน

8. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนิน
การ

44 โครงการ 44 โครงการ
(รอยละ 100)

9. เกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนา
และถายทอดองคความรูตาม
แนวทางโครงการหลวง

78,000 ราย 95,450 ราย
(รอยละ 122.37)

10. จํานวนเกษตรกรท่ียกระดับ
เปนเกษตรกรปราดเปร่ือง

680 ราย 909 ราย
กลุมเกษตรกรปราดเปรื่อง (Existing Smart Farmer) 
จํานวน 426 ราย และกลุมเกษตรกรที่กําลังพัฒนา
เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง จํานวน 483 ราย

11. จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การพัฒนาตามแนวทาง
โครงการหลวง

300 หมูบาน 493 หมูบาน

12. จํานวนผูไดรับการถายทอด
ความรูโครงการหลวง 
โครงการพระราชดําริ และ
การใหบริการทางสังคม

750,000 ราย 756,688 ราย
(รอยละ 100.89)

13. จํานวนพรรณไมที่ไดรับการ
รวบรวมเพื่อจัดแสดงในพ้ืนที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ

15,000 รายการ 17,205 รายการ
(รอยละ 114.70)

14. อุทยานหลวงราชพฤกษไดรับ
การรับรองมาตรฐานการ
ใหบริการ

1 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน
1) รางวัล G-Green ระดับดีมาก (G เงิน) ในโครงการ

สํานักงานสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)
2) มาตรฐานสถานที่ทองเท่ียวและนันทนาการปลอดภัย

ดานสุขอนามัย (SHA)
3) มาตรฐานโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุมปลอดภัย

ดานสุขอนามัย (SHA)
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ตัวช้ีวัด
นํ้าหนัก 
(ร�อยละ)

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน

เป�าหมาย
ข้ันตํ่า
(50)

เป�าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป�าหมาย
ข้ันสูง
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได� 
(เทียบจาก
ค�าเป�าหมาย)

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก

องค�ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล (ร�อยละ 40)

1.1 งานวิจัยและ/หรือทรัพยสินทาง
ปญญาที่นําไปใชประโยชน

1.1.1 รอยละของจํานวนงานวิจัย
และ/หรอืทรพัยสนิทางปญญา
ที่นําไปใชประโยชน

5 14.08 14.63 15.18 15.87 100 5.00

1.1.2 จํานวนทรัพยสินทางปญญา
ที่มีการยื่นขอจดทะเบียน 

5 - 12 13 13 100 5.00

1.2 การใชประโยชนจากฐานขอมูล
ที่ดินรายแปลงในการพัฒนาอาชีพ
หรือส่ิงแวดลอม

1.2.1 จํานวนชุมชนที่มีการจัดทํา
แผนที่ดินรายแปลง (ชุมชน)

10 - 105

ชุมชนเกา = 
81 ชุมชน

ชุมชนใหม = 

24 ชุมชน

มากกวา 105
ชุมชนเกา 

> 81 ชุมชน

ชุมชนใหม 
> 24 ชุมชน

114

ชุมชนเกา = 

86 ชุมชน

ชุมชนใหม = 
28 ชุมชน

100 10.00

ส�วนท่ี 1 องค�ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส�วนท่ี 2 ตัวช้ีวัดประกอบการประเมิน

สรุปผลการประเมินระดับองค�กร* คะแนนรวมถ�วงนํ้าหนัก ITA**

ระดับดีมาก 98.75 คะแนน 89.48 คะแนน

หมายเหตุ :
* สรุปผลการประเมินระดับองคกร
 ระดับดีมาก หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 85 คะแนนข้ึนไป
 ระดับดี หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 70.00 – 84.99 คะแนน
 ระดับพอใช หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 60.00 – 69.99 คะแนน
 ระดับตองปรับปรุง หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตํ่ากวา 60 คะแนน
** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน 
 ประเมินโดย สํานักงาน ป.ป.ช.

ส�วนท่ี 1 องค�ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายงานประจําป� 2563122



ตัวช้ีวัด
นํ้าหนัก 
(ร�อยละ)

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน

เป�าหมาย
ข้ันตํ่า
(50)

เป�าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป�าหมาย
ข้ันสูง
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได� 
(เทียบจาก
ค�าเป�าหมาย)

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก

1.2.2 รอยละการนาํฐานขอมลูทีด่นิ
รายแปลงไปใชประโยชน
ในการพัฒนาอาชีพหรือ
สิ่งแวดลอม

10 รอยละ 100 รอยละ 100 

+ มีการจัดเก็บ

ขอมูลรายได

เกษตรกร

รอยละ 100 

+ มีการจัดเก็บ

ขอมูลรายได

เกษตรกร 

+ รายได

เกษตรกร

ที่จัดเก็บขอมูล

เพ่ิมขึ้น

รอยละ 100 

+ มีการจัดเก็บ

ขอมูลรายได

เกษตรกร 

+ รายได

เกษตรกร

ที่จัดเก็บขอมูล

เพ่ิมขึ้น

100 10.00

1.3 รอยละของผูที่ไดรับการเผยแพร
และถายทอดขอมูลความรูผาน
อุทยานหลวงราชพฤกษตอจํานวน
ผูเขารับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ (Output)

10 20 21.5 23 52.51 100 10.00

องค�ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร�ของประเทศ (ร�อยละ 10)

2.1 จํานวนนวัตกรรมจากผลงานวิจัย
เฮมพ (กัญชง) บนพื้นที่สูง

10 1 2 3 3 100 10.00

องค�ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ (ร�อยละ 25)

3.1 รอยละคาใชจายดานบุคลากรของ
องคการมหาชน

5 - รอยละ

คาใชจาย

ดานบุคลากร

ไมเกิน

กรอบวงเงิน

รวมฯ ที่

คณะรัฐมนตรี

กําหนด

รอยละ

คาใชจาย

ดานบุคลากร

ไมเกิน
กรอบวงเงิน

รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี

กําหนด และ
คาใชจายดาน

บุคลากรจริง

ไมสูงกวา
งบประมาณ

ที่ไดรับการ

จัดสรรจาก

สํานัก

งบประมาณ

รอยละ 15.74 

ของคาใชจาย

ดานบุคลากร

และคาใชจาย

ดานบคุลากรจริง 

สูงกวา

งบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร

จากสํานัก
งบประมาณ

75 3.75
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ตัวช้ีวัด
นํ้าหนัก 
(ร�อยละ)

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน

เป�าหมาย
ข้ันตํ่า
(50)

เป�าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป�าหมาย
ข้ันสูง
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได� 
(เทียบจาก
ค�าเป�าหมาย)

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการใหบริการขององคการมหาชน

3.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมการใหบริการและ
ถายทอดองคความรู 
(Service Innovation)

15 รอยละ 100 รอยละ 100 + 

นํา 

Application 

ไปใชประโยชน 
และมีผูนําไป

ใชประโยชน
โดยมีสัดสวน

ดังนี้
• เกษตรกร 

Smart Farmer 

ของสถาบัน 

ไมนอยกวา 

60 ราย

• เจาหนาที่/

ผูบริหาร/

ผูเรียนรูทั่วไป 

ไมรอยกวา 

40 ราย

รอยละ 100 + 

ผลการ

ประเมิน

ความพึงพอใจ

ผูใชประโยชน 

ไมนอยกวา

รอยละ 70

รอยละ 100 + 

ผลการ

ประเมิน

ความพึงพอใจ 

ผูใชงาน

คิดเปน

รอยละ 94.31

100 15.00

3.3 ความสามารถทางการหารายได
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
(หนวย: ลานบาท)*

5 26.31

ลานบาท

26.81

ลานบาท

27.31

ลานบาท

33.04

ลานบาท

100 5.00

องค�ประกอบที่ 4 การตอบสนองต�อประชาชน

4.1 การเผยแพรสารสนเทศผาน 
web portal

5 องคการ
มหาชนสง

ขอมูลสําคัญ
ขององคการ

มหาชนมายัง

สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

ครบถวน

ตามรายการ

ที่กําหนด 

(ขอมลู
กลุมที ่1)

องคการ
มหาชนสง

ขอมูลสําคัญ
ขององคการ

มหาชนมายัง

สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

ครบถวน

ตามรายการ

ที่กําหนด 

(ขอมูล
กลุมที่ 1 และ

กลุมที่ 2)

องคการ
มหาชนสง

ขอมูลสําคัญ
ขององคการ

มหาชนมายงั

สํานักงาน 

ก.พ.ร. 

ครบถวน

ตามรายการ
ที่กําหนด 

(ขอมูล

กลุมที่ 1 
กลุมที่ 2 และ

กลุมที่ 3)

สงขอมูลสําคัญ

มายังสํานักงาน 

ก.พ.ร. 

ตามรายการ
ที่กําหนด

ทั้ง 3 กลุม 

แลวเสร็จ

100 5.00

รายงานประจําป� 2563124



ตัวช้ีวัด
นํ้าหนัก 
(ร�อยละ)

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน

เป�าหมาย
ข้ันตํ่า
(50)

เป�าหมาย
มาตรฐาน

(75)

เป�าหมาย
ข้ันสูง
(100)

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนนที่ได� 
(เทียบจาก
ค�าเป�าหมาย)

คะแนน
ถ�วง

นํ้าหนัก

4.2 รอยละความพึงพอใจในการให
บริการขององคการมหาชน

5 รอยละ 80 

และผานเกณฑ

การประเมิน

คุณภาพ 

รอยละ 

50-74.99

รอยละ 80 

และผานเกณฑ

การประเมิน

คุณภาพ 

รอยละ 

75-89.99

รอยละ 80 

และผานเกณฑ

การประเมิน

คุณภาพ 

ตั้งแตรอยละ 

90 ขึ้นไป

รอยละ 89.30 

และผานเกณฑ

การประเมิน

คุณภาพ 

รอยละ 100

100 5.00

องค�ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค�การมหาชน

5.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ดานการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

15 รอยละ 100 รอยละ 100 100 15.00

คะแนนรวม 98.75

สรุปผลการประเมินระดับองค�กร ดีมาก

หมายเหตุ :
สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) เรียบรอยแลว และอยูระหวางเสนอผลการประเมินองคการ
มหาชนตอ อ.กพม. กพม. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
* ตวัชีว้ดัขอเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตวัชีว้ดัตามมตคิณะอนกุรรมการพฒันาและสงเสรมิองคการมหาชน (อ.กพม.) คร้ังที ่7/2563 เมือ่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563
 สรุปผลการประเมินระดับองคกร
 ระดับดีมาก หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 85 คะแนนขึ้นไป
 ระดับดี หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 70.00 – 84.99 คะแนน
 ระดับพอใช หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 60.00 – 69.99 คะแนน
 ระดับตองปรับปรุง หมายถึง องคการมหาชนท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตํ่ากวา 60 คะแนน
** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน ประเมินโดย สํานักงาน ป.ป.ช.
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องค�ประกอบ/
หลักการกําหนด

ตัวช้ีวัด
ชื่อตัวช้ีวัด เป�าหมาย

ผลการดําเนินงาน 
30 ก.ย.63

ผลการ
ประเมินโดย
อนุกรรมการฯ

องค�ประกอบที่ 1 ตัวช้ีวัดตามสัญญาจ�าง 4.64

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 5.00

1.1) ผลการประเมินองคกร 
(ตัวชี้วัดก.พ.ร.) 11 ตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 5
ไมตํ่ากวา 4.7

ระดับคะแนนที่ 5
(คะแนนเฉล่ีย 4.75)

5.00

1.2) รอยละของการใชจายงบ
ประมาณในการบริหาร
จัดการสถาบันใหบรรลุ
เปาหมายตามขอกาํหนดของ
แผนงบประมาณประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับคะแนนที่ 5
ไมตํ่ากวารอยละ 96

ระดับคะแนนที่ 5
การใชจายงบประมาณ รอยละ 
96.74

5.00

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 4.46

2.1) ระดับความสําเร็จของการ
รวบรวมองคความรูงาน
วิจัยและวิเคราะหเพื่อจัด
ทําแผนกลยุทธการวิจัย

ระดับคะแนนที่ 5
1) ฐานขอมูลองคความรู
2) แผนกลยุทธการวิจัย

ระดับคะแนนที่ 4.40
คณะกรรมการสถาบัน
มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธวิจัยใน
การประชุมครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63

4.40

2.2) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาชุมชนตัวอยาง 
(แผนพัฒนาชุมชนให
เปนระดับ A)

ระดับคะแนนที่ 5
จํานวนชุมชนที่สามารถดําเนินการ
ตามแผนยกระดับไดไมนอยกวา
รอยละ 80 จํานวน 21 ชุมชน
และมีผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนา ไมนอยกวา 
150 คน

ระดับคะแนนที่ 4.5
สามารถดําเนินการตามแผนยก
ระดับไดรอยละ 100 จํานวน 21 
ชุมชน และมีผูนําการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนา จํานวน 216 คน

4.50

2.3) ระดับความสําเร็จของการ
ทําแผนการจัดการเรียนรู
ของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ

ระดับคะแนนที่ 5
(ราง) แผนการจัดการเรียนรู
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ

ระดับคะแนนที่ 4.5
คณะกรรมการสถาบัน
มีมติเห็นชอบแผนการจัดการ
เรยีนรูของอุทยานหลวงราชพฤกษ 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63

4.50

2.4) ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพรองคความรูและ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผลงานของสถาบัน
และอทุยานหลวงราชพฤกษ
ผานส่ือออนไลน 
(Website/LINE/
Facebook)

ระดับคะแนนที่ 5
การเผยแพรขอมูลองคความรู
งานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง 
และผลงานสถาบัน จํานวน 50 
เรื่อง ผานสื่อออนไลน และรายงาน
ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
จากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะในการ
ปรับปรงุ และมีรายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ไมตํ่ากวา
รอยละ 60

ระดับคะแนนที่ 4.5
1) ไดเผยแพรองคความรู จํานวน 

50 เรื่อง
2) ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รอยละ 83.04

4.50

ส�วนท่ี 2 ผลการประเมินผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง
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องค�ประกอบ/
หลักการกําหนด

ตัวช้ีวัด
ชื่อตัวช้ีวัด เป�าหมาย

ผลการดําเนินงาน 
30 ก.ย.63

ผลการ
ประเมินโดย
อนุกรรมการฯ

2.5) ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การขับเคลื่อนการทํางาน
ตามแผนการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนที่สูง ระยะ 8 ป 
(พ.ศ. 2563-2570)

ระดับคะแนนที่ 5
(ราง) แผนกลยุทธการพัฒนา
บุคลากร

ระดับคะแนนที่ 4.40
คณะกรรมการสถาบันมมีตเิห็นชอบ
แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563

4.40

องค�ประกอบที่ 2 ภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายพิเศษ 4.70

กําหนดจากภารกิจ
ที่คณะกรรมการ
มอบหมายพิเศษ 
(Extra Assignment) 
จํานวน 1 ตัวชี้วัด 

จํานวนแหลงนํ้าขนาดเล็ก
ในพ้ืนที่การดําเนินงาน
ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง

ระดับคะแนนที่ 5
100 แหง

ระดับคะแนนที่ 4.7
พัฒนาแหลงนํ้าจํานวน 140 แหง 
84 ชุมชน

4.7

องค�ประกอบที่ 3 การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 6 ด�าน 4.48

รวม สรุปผลการประเมิน 4.60

ส�วนท่ี 3 ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสําเร็จเป�นรายป� (monitoring KPI)

ตัวช้ีวัด monitor
ค�าเป�าหมาย

2563 2564 2565

ตัวชี้วัด 1 จํานวนกลุมบานเปาหมายไดรับการยกระดับการพัฒนา
แบบองครวมเพ่ือใหมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และสามารถอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดโดยกระบวนการมีสวนรวม 
(หนวย: กลุมบาน)
ผลการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 493 กลุมบาน

387 กลุมบาน 437 กลุมบาน 487 กลุมบาน

ตัวชี้วัด 2 รายไดของเกษตรกรท่ีเกิดขึ้นจากการถายทอดองคความรู
และพัฒนาอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หนวย: ลานบาท)
ผลการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 383.34 ลานบาท

300 ลานบาท/ป 350 ลานบาท/ป 400 ลานบาท/ป

ตัวชี้วัด 3 การประเมินผลกระทบจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เพ่ือแกไขปญหาหรือสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี
ผลการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 10 เรื่อง

20 เรื่อง 20 เรื่อง 20 เรื่อง

ตัวชี้วัด 4 จํานวนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง (หนวย: ชุมชน)
ผลการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 44 ชุมชน

44 ชุมชน 64 ชุมชน 88 ชุมชน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 141,087,340.59 177,173,113.36

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 2,524,365.30 4,289,616.19

เงินลงทุนระยะสั้น 7 400,079,180.33 380,000,000.00

สินคาคงเหลือ 2,441,836.99 1,860,981.35

วัสดุคงเหลือ 613,806.87 413,583.17

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8 2,025,703.63 1,549,442.54

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 548,772,233.71 565,286,736.61

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 9 531,903,600.09 575,476,582.73

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 10 224,083,739.54 235,856,422.45

สินทรัพยไมมีตัวตน 11 7,599,481.27 4,982,777.44

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 763,586,820.90 816,315,782.62

รวมสินทรัพย 1,312,359,054.61 1,381,602,519.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

รายงานการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)

สดงฐานะการเงิน

องค�การมหาชน)
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(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 12 14,285,962.16 9,774,048.56

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 13 406,777.88 326,288.70

เจาหนี้อื่นระยะสั้น 14 7,900,819.71 5,000,236.59

เงินรับฝากระยะสั้น 15 10,074,124.01 11,156,844.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 433,248.83 971,965.95

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,100,932.99 27,229,384.33

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 2,467,585.29 5,027,501.89

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,467,585.29 5,027,501.89

รวมหนี้สิน 35,568,517.88 32,256,886.22

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,276,790,536.73 1,349,345,633.01

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 1,021,951,779.90 1,021,951,779.90

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 254,838,756.83 327,393,853.11

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,276,790,536.73 1,349,345,633.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

129สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได

รายไดจากงบประมาณ 516,058,900.00 546,451,600.00

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 18 34,069,635.45 52,644,177.71

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 1,798,700.00 5,354,449.00

รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 8,167,393.24 8,590,210.15

รายไดอื่น 19 6,213,403.92 8,121,765.91

รวมรายได 566,308,032.61 621,162,202.77

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 20 102,528,013.50 99,803,273.16

คาตอบแทน 284,400.00 60,900.00

คาใชสอย 21 285,933,650.03 305,834,759.76

คาวัสดุ 22 130,432,231.18 112,352,298.96

คาสาธารณูปโภค 23 12,213,830.09 13,069,876.15

ตนทุนขายสินคาและบริการ 3,127,099.82 3,279,293.03

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 24 90,970,579.79 88,829,976.04

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค - 200,000.00

คาใชจายอื่น 25 12,319,221.70 609,855.12

รวมคาใชจาย 637,809,026.11 624,040,232.22

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ (71,500,993.50) (2,878,029.45)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานประจําป� 2563130



(หนวย : บาท)

ทุน รายไดสูง/(ตํ่า) กวา รวมสินทรัพย

คาใชจายสะสม สุทธิ/สวนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,021,951,779.90 330,084,162.39 1,352,035,942.29

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน - 187,720.17 187,720.17

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง 1,021,951,779.90 330,271,882.56 1,352,223,662.46

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2562

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด - (2,878,029.45) (2,878,029.45)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 1,021,951,779.90 327,393,853.11 1,349,345,633.01

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - ตามที่รายงานไวเดิม 1,021,951,779.90 327,393,853.11 1,349,345,633.01

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน - (1,054,102.78) (1,054,102.78)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง 1,021,951,779.90 326,339,750.33 1,348,291,530.23

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2563

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด - (71,500,993.50) (71,500,993.50)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 1,021,951,779.90 254,838,756.83 1,276,790,536.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของรายงานการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิ/ส�วนทุน
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ 1 ข�อมูลท่ัวไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 

โดยเร่ิมจากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรท่ีสูง
ในวนัที ่15 มถินุายน 2535 ตอมาไดรบัยกฐานะเปนสาํนกังานพฒันาเกษตรท่ีสงูเมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2545 และไดรบัการจดัตัง้
เปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548 
ใหจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงข้ึนในรูปแบบองคการมหาชน เพ่ือใหมีการบริหารจัดการท่ีมีความคลองตัว และ
มีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งข้ึน

ตอมาคณะรัฐมนตรีฯ ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของ
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง 
ซึ่งเปนโครงการหลวงมาต้ังแตป พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 โอนไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องคการมหาชน) โดยโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ที่ นร 0701/400 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 วงเงิน 43,948,655.00 บาท ไปตั้งจายในงบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
มีที่ตั้งอาคารสํานักงาน เลขที่ 65 หมู 1 ถนนสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
ใหปรบัปรงุพืน้ที ่ชัน้ที ่1 ปกซาย ตกึสาํนกัวจิยัและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลผลติเกษตร กรมวิชาการ
เกษตรใชเปนอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ

สถาบันฯ ไดมีภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 โดยการบริหาร
จัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่อง
การโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องคการมหาชน) ตอมากรมวชิาการเกษตรไดสงมอบพ้ืนท่ีและภารกิจบรหิารจดัการสวนเฉลิมพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ 2549 
ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือ ดวนที่สุด 
ที ่กษ 0901.13/7325 ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 2552 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ชื่อจากเดิม “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549” ใหใชชื่อใหมวา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ. 2553 และตอมาสํานักราชเลขาธิการแจงชื่อภาษาอังกฤษกวา “Royal Park Rajapruek”

วัตถุประสงค
1. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นตลอดจนรักษา

คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. สงเสริมและประสานความรวมมือกบัมลูนธิโิครงการหลวง สวนราชการ รฐัวสิาหกิจ หนวยงานของรัฐ และสถาบัน

การศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และการถายทอดขอมูลและ
เทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานประจําป� 2563132



4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอยาง
ครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริม
การดําเนินการดังกลาว

5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สูงที่ไดจากการศึกษา 

คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการของ

สถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสิน
ทางปญญาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ

8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอ่ืนๆ ดําเนินการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตร และการอนุรักษพันธุพืช

หมายเหตุ 2 เกณฑ�การจัดทํารายงานการเงิน
รายงานการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใชซึ่งรวมถึง

หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงาน
ของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/ว357 ลงวันที่ 15 สงิหาคม 2561

รายงานการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
รายงานการเงินของสถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสงู (องคการมหาชน) ซึง่ถอืเปนหนวยงานท่ีเสนอรายงานตามมาตรฐาน

การบัญชีภาครัฐ

หมายเหต ุ3 มาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครฐัฉบับใหม� และมาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครฐั
ท่ีปรับปรุงใหม�

กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับปรับปรุงในระหวางงวดที่มีการนําเสนอ
รายงานการเงิน โดยใหเริ่มถือปฏิบัติกับรายงานการเงินรอบระยะบัญชีป 2561 เปนตนไป

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชภีาครัฐ ฉบบัที ่3 เรือ่ง นโยบายการบัญช ีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชแีละขอผดิพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ตนทุนการกูยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินคาคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเชา
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

133สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะเปล่ียนใหเปน

เงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน แสดงไวเปนรายการ
เทียบเทาเงินสด

4.2 ลูกหนี้
 ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งข้ึนสําหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไมสามารถ

เรียกเกบ็เงินได โดยพจิารณาจากประสบการณทีผ่านมาเกีย่วกบัจาํนวนลกูหนีท้ีเ่กบ็เงนิไมได ขอมลูประวตักิารชําระหนี ้และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้

4.3 เงินลงทุนระยะสั้น
 หมายถงึ เงินลงทนุทีห่นวยงานตัง้ใจจะถอืไวไมเกนิ 1 ป รวมถงึเงนิฝากธนาคารประเภทจายคนืเมือ่ครบกาํหนด

ที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนอื่น
4.4 สินคาคงเหลือ
 สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการ
 สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคา

สุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาใชจายในการผลิต
 วัตถุดิบและวัสดุการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะตํ่ากวา
 คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาจะต้ังขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเสื่อมสภาพ
4.5 วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองนอกจากสินคาที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ 

โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา

 คาเผื่อการปรับมูลคาวัสดุจะตั้งขึ้นสําหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
 - ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ สําหรับท่ีดินราชพัสดุที่หนวยงานครอบครอง

และใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์จะแสดงขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 - อาคารและส่ิงปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและส่ิงปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และ

ไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก
ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางการกอสรางและแสดงตามราคาทุน

 - อปุกรณ ไดแก ครภุณัฑประเภทตางๆ รบัรูเปนสินทรัพยเฉพาะรายการทีม่มีลูคาตอหนวยตัง้แต 10,000 บาท
ขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/
ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

 - ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เก่ียวของโดยตรงเพ่ือใหสินทรัพยอยูในสถานที่และ
สภาพท่ีพรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน

รายงานประจําป� 2563134



 - คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานที่กําหนดไวโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

  อาคารสํานักงานและอาคารเพ่ือประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต 40 ป
  อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพ่ือประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม 30 ป
  สิ่งปลูกสรางถาวร 25 ป
  สิ่งปลูกสรางชั่วคราว 15 ป
  สวนปรับปรุงอาคารเชา ตามอายุสัญญาเชาหรือไมเกิน 10 ป
  ครุภัณฑสํานักงาน 3-12 ป
  ครุภัณฑงานบานงานครัว 2-5 ป
  ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 5-15 ป
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3-5 ป
  ครุภัณฑยานพาหนะ 5-30 ป
  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5-10 ป
  ครุภัณฑกอสราง 3-10 ป
  ครุภัณฑการเกษตร 2-10 ป
  ครุภัณฑสนาม 2-5 ป
  ครุภัณฑดนตรี 2-5 ป
  ครภุัณฑกีฬา 2-5 ป
  ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 5-10 ป
 - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง
4.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
 - สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใหบริการแกสาธารณะซ่ึงจําเปน

ตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิ เชน ถนน เขือ่น อางเกบ็นํา้ ระบบเครือขายการติดตอสือ่สาร เปนตน หนวยงานแสดงสนิทรพัย
โครงสรางพื้นฐานดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี

 - คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานที่กําหนดไวโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

  ถนนพื้นคอนกรีต 20 ป
  ถนนพื้นลาดยาง 10 ป
  สะพานคอนกรีต 20 ป
 - ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง
4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน
 - สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชี
 - คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยวิธี

เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ ดังนี้
  โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป
  สิทธิบัตร 5 ป
4.9 สัญญาเชาดําเนินงาน
 สญัญาเชาระยะยาวเพือ่เชาสนิทรัพยโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน

มาใหหนวยงานในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจาย
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
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 4.9.1 รายไดรอการรับรูระยะยาว
  รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ 

องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค และสินทรัพย
รับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน รวมท้ังการไดรับเงินสดท่ีมีเงื่อนไขเปนขอจํากัดในการใชจายเงิน 
ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได

  รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาท่ีจําเปนเพ่ือจับคูรายไดกับคาใชจายท่ีเก่ียวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเส่ือมราคา
ของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค

 4.9.2 ประมาณการหน้ีสิน
  ประมาณการหนีส้นิ หมายถึง หนีส้นิท่ีมคีวามไมแนนอนเก่ียวกับจงัหวะเวลา หรอืจํานวนท่ีตองจายชาํระ 

แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีจดัทําไว อันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต ซึ่งมีความเปน
ไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะตองจายชําระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน 
ณ วันที่จัดทํารายงาน

4.10 รายไดจากเงินงบประมาณ
 รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้
 1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
 2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิ์รับเงิน
 3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
 หนวยงานแสดงรายไดจากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงินตามจํานวนเงินงบประมาณ

ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเงินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน

 4.11 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
  รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดที่หนวยงานไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดนั้นไวเพื่อใชจาย

ในการดําเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเมื่อหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
 4.12 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
  รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรู เมื่อไดรับเงินยกเวน

ในกรณีที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัดที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพย
ที่ใหประโยชนแกหนวยงานเกินหน่ึงป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ
การคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด
(หนวย : บาท)

2563 2562

เงินสดในมือ 24,728.00 75,324.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 141,062,612.59 177,097,789.36

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 141,087,340.59 177,173,113.36
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น
(หนวย : บาท)

2563 2562

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 194,818.05 200,630.00

ลูกหนี้เงินยืม (รายได) 103,400.00 104,816.20

ลูกหนี้-โครงการขยายผลฝน - 191,500.00

บัญชีลูกหนี้อื่น 660,659.29 985,063.15

บัญชีลูกหนี้-กรมสรรพากร 524,421.44 134,149.79

บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ 1,041,066.52 2,673,457.05

รวมลูกหนี้อื่นระยะส้ัน 2,524,365.30 4,289,616.19

ลูกหนี้อื่น จํานวน 660,659.29 บาท ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทําละเมิด จํานวน 189,289.00 บาท 
ซึง่คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิดไดพจิารณาใหเจาหนาทีผู่กระทาํละเมดิ และผูเกีย่วของ จาํนวน 7 ราย 
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี แตมีเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด จํานวน 1 ราย 
ไมยินยอมชดใช จํานวน 189,289.00 บาท สถาบันฯ ไดดําเนินการย่ืนฟองคดีตอศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน
อยูระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
(หนวย : บาท)

2563 2562

เงินฝากประจํา 3 เดือน 90,079,180.33 100,000,000.00

เงินฝากประจํา 12 เดือน 310,000,000.00 280,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 400,079,180.33 380,000,000.00

หมายเหตุ 8 สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืน
(หนวย : บาท)

2563 2562

คาใชจายลวงหนา - ซื้อสินคาและบริการ 586,584.82 521,548.62

คาใชจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ 19,264.57 96,746.27

คาใชจายลวงหนา - คาเชาที่ราชพัสดุ 116,857.14 116,857.14

ภาษีซื้อ 527,792.40 598,827.89

ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี 775,204.70 215,462.62

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,025,703.63 1,549,442.54
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หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
(หนวย : บาท)

2563 2562

อาคารและส่ิงปลูกสราง 1,069,491,165.50 1,071,568,463.16

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (596,119,971.89) (559,607,790.46)

อาคารและส่ิงปลูกสราง (สุทธิ) 473,371,193.61 511,960,672.70

อุปกรณ 264,647,728.50 271,741,307.49

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (214,928,393.36) (215,671,744.10)

อุปกรณ (สุทธิ) 49,719,335.14 56,069,563.39

งานระหวางกอสราง 8,813,071.34 7,446,346.64

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 531,903,600.09 575,476,582.73

หมายเหตุ 10 สินทรัพย�โครงสร�างพื้นฐาน
(หนวย : บาท)

2563 2562

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 455,103,513.51 447,647,809.39

หัก คาเสื่อมราคาสะสม (231,019,773.97) (211,791,386.94)

รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ) 224,083,739.54 235,856,422.45

หมายเหตุ 11 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
(หนวย : บาท)

2563 2562

โปรแกรมคอมพิวเตอร 9,791,843.40 7,980,453.40

สัญญาณภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง 1,992,797.96 1,992,797.96

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 4,206,947.66 4,206,947.66

หัก คาตัดจําหนายสะสม (10,705,107.75) (9,197,421.58)

งานระหวางทํา - Interface 2,313,000.00 -

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 7,599,481.27 4,982,777.44
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หมายเหตุ 12 เจ�าหนี้การค�า
(หนวย : บาท)

2563 2562

เจาหนี้การคา - หนวยงานของรัฐ 470,120.00 513,430.00

เจาหนี้การคา - หนวยงานภายนอก 13,815,842.16 9,260,618.56

รวมเจาหน้ีการคา 14,285,962.16 9,774,048.56

หมายเหตุ 13 เจ�าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
(หนวย : บาท)

2563 2562

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 3 79,951.29 59,894.01

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 1 132,387.00 118,451.00

ภาษหีกั ณ ทีจ่ายรอนาํสง - นติบิคุคลจากหนวยงานเอกชน ภงด. 53 194,439.59 147,943.69

รวมเจาหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 406,777.88 326,288.70

หมายเหตุ 14 เจ�าหนี้อ่ืนระยะสั้น
(หนวย : บาท)

2563 2562

เจาหนี้ - สวพส. - 191,500.00

เจาหนี้กรมสรรพากร 222.42 13,727.11

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 468,185.30 467,810.82

เจาหนี้อื่น 1,510,638.50 600,000.00

คาใชจายคางจายอื่น - หนวยงานภาครัฐ 5,921,773.49 3,727,198.66

คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก 7,900,819.71 5,000,236.59

รวมเจาหน้ีอื่นระยะสั้น 5,000,236.59 6,438,751.74

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น
(หนวย : บาท)

2563 2562

เงินรับฝาก 5,664,952.52 6,770,261.74

เงินประกันสัญญา 3,234,846.48 2,914,152.78

เงินประกันผลงาน 998,475.01 1,256,370.01

เงินประกันอื่น 175,850.00 216,060.00

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 10,074,124.01 11,156,844.53
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หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน
(หนวย : บาท)

2563 2562

ภาษีขาย 84,697.82 152,211.84

รายไดรับลวงหนา 348,551.01 819,754.11

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 433,248.83 971,965.95

หมายเหตุ 17 ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
 หนวยงานในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได ณ วันที่ 
 30 กันยายน 2563 และ 2562 ดังนี้

(หนวย : บาท)

2563 2562

 เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 534,272.40 1,504,634.00

- ภาระผูกพันตามสัญญาจางเหมาบริการ (หนวย : บาท)

2563 2562

15,408,444.19 13,442,693.16

- ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน

(หนวย : บาท)

 สัญญาที่ยังไมไดรับรู 2563 2562

 ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง 13,470,833.61 20,279,756.67

 อุปกรณ และอื่นๆ 5,305,415.00 1,947,980.00

รวม 18,776,248.61 22,227,736.67

 ภาระผูกพันขางตนเกิดจากมูลคาตามสัญญาจางกอสราง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย

- ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่นๆ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 หนวยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจางพัสดุและบริการอื่นๆ 
 จําแนกตามระยะเวลาของสัญญาไดดังนี้

(หนวย : บาท)

2563 2562

 ไมเกิน 1 ป 13,237,388.99 8,788,752.23

รายงานประจําป� 2563140



หมายเหตุ 18 รายได�จากการขายสินค�าและบริการ
(หนวย : บาท)

2563 2562

รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ 716,261.74 1,148,448.72

รายไดจากการใหเชาหองพัก 2,242,064.32 2,038,436.66

รายไดจากการใหเชาพื้นที่ 2,865,420.60 3,310,677.57

รายไดคาเชาจากรานกาแล 1,440,000.00 1,120,000.00

รายไดจากการจําหนายหนังสือ 4,987.50 6,174.25

รายไดจากการจําหนายบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ 20,869,012.06 36,833,692.78

รายไดจากการจําหนายพรรณไมและผลผลิตจากอุทยานฯ 29,300.00 196,569.60

บัญชีรายไดจากการขายสินคา 2,679,332.61 3,540,515.22

บัญชีรายไดจากการขายของที่ระลึก 1,274,795.59 1,619,865.96

รายไดจากการใหบริการและดําเนินงาน 1,948,461.03 2,829,796.95

รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ 34,069,635.45 52,644,177.71

หมายเหตุ 19 รายได�อ่ืน
(หนวย : บาท)

2563 2562

รายไดจากคาปรับอื่น 496,422.09 1,749,791.07

รายไดจากการขายครุภัณฑ 195,100.00 29,199.00

รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,312,401.74 6,302,081.20

รายไดอื่น 209,480.09 40,694.64

รวมรายไดอื่น 6,213,403.92 8,121,765.91
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หมายเหตุ 20 ค�าใช�จ�ายบุคลากร
(หนวย : บาท)

2563 2562

เงินเดือนและคาจาง 90,790,613.94 87,294,040.20

คาตอบแทนเจาหนาที่ 475,965.88 1,444,362.06

คาครองชีพ 1,611,685.48 1,643,766.67

คาลวงเวลา 1,758,500.00 1,756,960.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ 5,389,299.15 5,333,964.41

คาใชจายบุคลากรอ่ืน - 26,000.00

เงินเพิ่ม 705,000.00 720,000.00

คารักษาพยาบาล 1,431,229.05 1,273,599.82

คาชวยการศึกษาบุตร 365,720.00 310,580.00

รวมคาใชจายดานบุคลากร 102,528,013.50 99,803,273.16

หมายเหตุ 21 ค�าใช�สอย
(หนวย : บาท)

2563 2562

คาใชจายในการฝกอบรม 28,542,244.01 36,597,205.83

คาใชจายในการเดินทาง 30,429,078.83 37,864,937.72

คาซอมแซม 4,874,221.73 3,331,916.12

คาจางบริการ - หนวยงานภายนอก 161,893,313.11 158,260,882.63

คาจางบริการ - หนวยงานภาครัฐ 1,673,230.00 1,874,080.00

คาจางเหมายานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน 5,095,399.40 6,318,520.00

คาวิจัยและพัฒนา - หนวยงานภาครัฐ 21,755,500.00 25,894,500.00

คาวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก 3,579,100.00 4,321,900.00

คาธรรมเนียม 857,692.42 920,254.87

คารับรอง 1,245,896.24 1,769,649.00

คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 4,497,493.43 4,796,208.63

คาเบี้ยประชุม 5,815,500.00 5,268,725.00

คาที่ปรึกษา 4,974,337.10 3,545,000.00

คาเบี้ยประกันภัย 1,124,785.68 977,553.14

คาใชจายในการประชุม 5,414,539.28 10,193,644.21

คาประชาสัมพันธ 3,032,753.16 2,647,878.15

คาจัดพิมพ 1,128,565.64 1,251,904.46

รวมคาใชสอย 285,933,650.03 305,834,759.76
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หมายเหตุ 22 ค�าวัสดุ
 (หนวย : บาท) 

2563 2562

คาวัสดุ 120,686,173.78 101,199,541.30

คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ 2,366,603.31 1,496,219.61

คานํ้ามันเชื้อเพลิง 7,379,454.09 9,656,538.05

รวมคาวัสดุ 130,432,231.18 112,352,298.96

คาวัสดุ สวนใหญเปนการจดัซือ้วัสดุการเกษตร วสัดุกอสราง วสัดุสาํนกังาน เพือ่สงเสรมิและสนับสนุนการดาํเนนิงาน 
กิจกรรม ตามโครงการตางๆ ของสถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตางๆ เพื่อบํารุงรักษา 
ตกแตงภูมิทัศน และเปลี่ยนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายในสวนอุทยานหลวงราชพฤกษ

หมายเหตุ 23 ค�าสาธารณูปโภค
(หนวย : บาท)

2563 2562

คาไฟฟา 10,251,169.38 10,314,393.75

คาโทรศัพท/โทรสาร 99,176.15 118,055.31

คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม 408,654.39 563,624.30

คาบริการไปรษณียโทรเลข 204,530.80 230,881.00

คานํ้าประปา 1,250,299.37 1,842,921.79

รวมคาสาธารณูปโภค 12,213,830.09 13,069,876.15

หมายเหตุ 24 ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย
(หนวย : บาท)

2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสราง 52,460,324.14 50,327,746.56

อุปกรณ 17,514,294.55 18,239,081.73

สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 19,408,275.93 18,782,300.55

สินทรัพยไมมีตัวตน 1,587,685.17 1,480,847.20

รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 90,970,579.79 88,829,976.04
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หมายเหตุ 25 ค�าใช�จ�ายอ่ืน
(หนวย : บาท)

2563 2562

ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ 11,549,678.99 131,665.37

คาตรวจสอบบัญชี - สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 625,000.00 300,000.00

คาใชจายอื่น 144,542.71 178,189.75

รวมคาใชจายอื่น 12,319,221.70 609,855.12

ขาดทุนจากการจําหนายครุภณัฑ จาํนวน 11,549,678.99 บาท เกิดจากการตัดจําหนายครุภณัฑ สนิทรัพย โครงสราง
พืน้ฐาน โดมไมรอนชืน้ (ผนงันํา้ตก) สวนปรบัปรุงอาคารตัดจาํหนาย (หองตกแตงตวันกัแสดง/หอคาํหลวง) สนิทรพัยไมมตีวัตน 
(โปรแกรมจําหนายบตัรผานประตูทางเว็บไซต) อาคารเพ่ือประโยชนอืน่ (อาคาร บานชาวสวน ตูจดัแสดงนิทรรศการ/อาคาร
หอคําหลวง ฉากจําลองสวนเนเธอรแลนด) สิ่งปลูกสราง (รับโอนจากกรมวิชาการเกษตร ซุมรมเงา) เนื่องจากชํารุด
เสื่อมสภาพทรุดโทรม และไมสามารถใชงานได จึงดําเนินการรื้อถอนเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
(หนวย : บาท)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2563

งบบุคลากร 102,165,500.00 - - 97,645,837.02 4,519,662.98

งบดําเนินงาน 413,975,090.00 1,759,292.00 26,456,676.18 381,855,781.65 3,903,340.17

งบลงทุน 44,996,710.00 100,000.00 19,106,113.61 21,255,257.49 4,535,338.90

งบรายจายอื่น - - - - -

รวม 561,137,300.00 1,859,292.00 45,562,789.79 500,756,876.16 12,958,342.05

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ�ายจากเงินกันไว�เบิกเหลื่อมป� ก�อนป�งบประมาณ พ.ศ. 2563
(หนวย : บาท)

รายการ เงินกันไวเบิกเหล่ือมป 
(สุทธิ)

เบิกจาย เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
(สุทธิ)

คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2562

งบบุคลากร - - - -

งบดําเนินงาน 22,644,399.39 22,381,471.39 22,500.00 240,428.00

งบลงทุน 25,632,736.67 24,814,708.65 - 818,028.02

งบรายจายอื่น - - - -

รวม 48,277,136.06 47,196,180.04 22,500.00 1,058,456.02

รายงานประจําป� 2563144



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนวย : บาท)

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2562

งบบุคลากร 80,821,200.00 - - 80,821,200.00 -

งบดําเนินงาน 422,460,190.00 317,360.00 22,326,445.39 398,152,860.70 1,663,523.91

งบลงทุน 43,170,210.00 3,500,000.00 22,132,736.67 14,878,588.29 2,658,885.04

งบรายจายอื่น - - - - -

รวม 546,451,600.00 3,817,360.00 44,459,182.06 493,852,648.99 4,322,408.95

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ�ายจากเงินกันไว�เบิกเหลื่อมป� ก�อนป�งบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนวย : บาท)

รายการ เงินกันไวเบิกเหล่ือมป (สุทธิ) เบิกจาย คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2561

งบบุคลากร - - -

งบดําเนินงาน 29,335,762.92 29,275,003.26 60,759.66

งบลงทุน 11,790,389.60 11,773,680.03 16,709.57

งบรายจายอื่น - - -

รวม 41,126,152.52 41,048,683.29 77,469.23
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แผนภูมิที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ประจําปงบประมาณ 2563 และ 2562

ผลกาารววิิเครราะห�งบการเงนิน

1. การวิเคราะห�งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ประจําปงบประมาณ 2563 และ 2562

รายการ ป� 2563 ป� 2562
การเปลี่ยนแปลง เพิ่มข้ึน / (ลดลง)

จํานวน ร�อยละ

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย 1,312,359,054.61 1,381,602,519.23 (69,243,464.62) (5.01)

หนี้สิน 35,568,517.88 32,256,886.22 3,311,631.66 10.27

ทุน 1,021,951,779.90 1,021,951,779.90 - -

งบแสดงผลการดําเนินงาน

รายได 566,308,032.61 621,162,202.77 (54,854,170.16) (8.83)

คาใชจาย 637,809,026.11 624,040,232.22 13,768,793.89 2.21

กําไร (ขาดทุน) (71,500,993.50) (2,878,029.45) (68,622,964.05) 2,384.37

ค�การมหาชน)

ผลการวิเคราะห�งบการเงิน

รายงานประจําป� 2563146



จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 พบวางบแสดงฐานะการเงินรวมของ สวพส. ซึ่งแสดงรายการสินทรัพย หนี้สิน และทุน 
มีแนวโนมลดลง โดยในป 2563 มีสินทรัพยรวม 1,312,359,054.61 บาท ลดลงจากป 2562 เทากับ 69,243,464.62 บาท 
คิดเปนรอยละ 5.01 หนี้สินรวม 35,568,517.88 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 เทากับ 3,311,631.66 บาท คิดเปนรอยละ 10.27 
และทุนรวมของป 2563 และ 2562 มียอดเทากัน สําหรับงบแสดงผลการดําเนินงานรวมของ สวพส. พบวารายไดป 2563 
ลดลงจากป 2562 เทากับ 54,854,170.16 บาท คิดเปนรอยละ 8.83 และคาใชจายป 2563 เพิ่มข้ึนจากป 2562 เทากับ 
13,768,793.89 บาท คิดเปนรอยละ 2.21 ทั้งนี้สามารถวิเคราะหงบการเงินตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) 
ภายใตงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของ สวพส. ตามโครงสรางของงบการเงินในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 งบการเงินรวมจําแนกตามโครงสรางงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดําเนินงานของ สวพส.

ประเภทรายการ

ประจําป�งบประมาณ

ผลต�าง ร�อยละ2563 2562

จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 141,087,340.59 10.75 177,173,113.36 12.82 (36,085,772.77) (20.37)

ลูกหนี้ระยะสั้น 2,524,365.30 0.91 4,289,616.19 0.31 (1,765,250.89) (41.15)

เงินลงทุนระยะสั้น 400,079,180.33 30.49 380,000,00.00 27.50 20,079,180.33 5.28

สินคาคงเหลือ 2,441,836.99 0.19 1,860,981.35 0.13 580,855.64 31.21

วัสดุคงเหลือ 613,806.87 0.05 413,583.17 0.03 200,223.770 48.41

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,025,703.63 0.15 1,549,442.54 0.11 476,261.09 30.74

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 548,772,233.71 41.82 565,286,736.61 40.92 (16,514,502.90) (2.92)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 531,903,600.09 40.53 575,476,582.73 41.65 (43,572,982.64) (7.57)

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 224,083,739.54 17.07 235,856,422.45 17.07 (11,772,682.91) (4.99)

สินทรัพยไมมีตัวตน 7,599,481.27 0.58 4,982,777.44 0.36 2,616,703.83 52.51

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 763,586,820.90 58.18 816,315,782.62 59.08 (52,728,961.72) (6.46)

สินทรัพยรวม 1,312,359,054.61 100.00 1,381,602,519.23 100.00 (69,243,464.62) (5.01)

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 14,285,962.16 1.09 9,774,048.56 0.71 4,511,913.60 46.16

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะส้ัน 406,777.88 0.03 326,288.70 0.02 80,489.18 24.67

เจาหนี้อื่นระยะสั้น 7,900,819.71 0.60 5,000,236.59 0.36 2,900,583.12 58.01

เงินรับฝากระยะส้ัน 10,074,124.01 0.77 11,156,844.53 0.81 (1,082,720.52) (9.70)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 433,248.83 0.03 971,965.95 0.07 (538,717.12) (55.43)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,100,932.59 2.52 27,229,384.33 1.97 5,871,548.26 21.56

หนี้สินไมหมุนเวียน

เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 2,467,585.29 0.19 5,027,501.89 0.36 (2,559,916.60) (50.92)

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,467,585.29 0.19 5,027,501.89 0.36 (2,559,916.60) (50.92)

รวมหนี้สิน 35,568,517.88 2.71 32,256,886.22 2.33 3,311,631.66 10.27
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ประเภทรายการ

ประจําป�งบประมาณ

ผลต�าง ร�อยละ2563 2562

จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

ทุน 1,021,951,779.90 77.87 1,021,951,779.90 73.97 - -

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 254,838,756.83 19.42 327,393,853.11 23.70 (72,555,096.28) (22.16)

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 1,276,790,536.73 97.29 1,3449,345,633.01 97.67 (72,555,096.28) (5.38)

รวมหน้ีสินและทุน 1,312,359,054.61 100.00 1,381,602,519.23 100.00 (69,243,464.62) (5.01)

รายไดจากงบประมาณ 516,058,900.00 91.13 546,451,600.00 87.97 (30,392,700.00) (5.56)

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 34,069,635.45 6.02 52,644,177.71 8.48 (18,574,542.26) (35.28)

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 1,798,700.00 0.32 5,354,449.00 0.86 (3,555,749.00) (66.41)

รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 8,167,393.24 1.44 8,590,210.15 1.38 (422,816.91) (4.92)

รายไดอื่น 6,213,403.92 1.10 8,121,765.91 1.31 (1,908,361.99) (23.50)

รวมรายได 566,308,032.61 100.00 621,162,202.77 100.00 (54,854,170.16) (8.83)

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 102,528,013.50 16.08 99,803,273.16 15.99 2,724,740.34 2.73

คาตอบแทน 284,400.00 0.04 60,900.00 0.01 223,500.00 100.00

คาใชสอย 285,933,650.03 44.83 305,834,759.76 49.01 (19,901,109.73) (6.51)

คาวัสดุ 130,432,231.18 20.45 112,352,298.96 18.00 18,079,932.22 16.09

คาสาธารณูปโภค 12,213,830.09 1.91 13,069,876.15 2.09 (856,046.06) (6.55)

ตนทุนขายสินคาและบริการ 3,127,099.82 0.49 3,279,293.03 0.53 (152,193.21) (4.64)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 90,970,579.79 14.26 88,829,976.04 169.42 2,140,603.75 2.41

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค - - 200,000.00 0.03 (200,000.00) (100.00)

คาใชจายอื่น 12,319,221.70 1.93 609,855.12 0.10 11,709,366.58 1,920.02

รวมคาใชจาย 637,809,026.11 100.00 624,040,232.00 100.00 13,768,793.89 2.21

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ (71,500,993.50) (2,878,029.45) (68,622,964.05) 2,384.37
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จากตารางที่ 2 เปนการแปลงคาตัวเลขของรายการตางๆ ใหอยูในรูปของรอยละของรายการท่ีมีความสําคัญ โดยงบ
แสดงฐานการเงิน คือ สินทรัพยรวม และงบแสดงผลการดําเนินงาน คือ รายไดรวม รายละเอียดดังนี้

• งบแสดงฐานการเงิน
 สินทรัพย ที่มีสัดสวนตอสินทรัพยรวม ประกอบดวย
 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีสัดสวนประมาณรอยละ 40-41 ตอสินทรัพยรวม
 - เงินลงทุนระยะสั้น มีสัดสวนประมาณรอยละ 27-30 ตอสินทรพัยรวม
 - สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน มีสัดสวนประมาณรอยละ 17 ตอสินทรัพยรวม
 - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีสัดสวนประมาณรอยละ 10-12 ตอสินทรัพยรวม
 หนี้สินและสวนของทุน สวพส. มีทุนสูงมากเม่ือเทียบกับหนี้สิน โดยมีสัดสวนระหวางหนี้สิน ประมาณรอยละ 2 

และสวนของทุน ประมาณรอยละ 98 เมื่อวิเคราะหสวนทุน พบวาสัดสวนของทุนสูงกวารายได สูงกวาคาใชจายสะสม
• งบแสดงผลการดําเนนิงาน
 รายได ที่มีสัดสวนตอรายไดรวม ประกอบดวย
 - รายไดจากงบประมาณ มีสัดสวนประมาณรอยละ 87-91
 - รายไดจากการขายสินคาและบริการ มีสัดสวนประมาณรอยละ 6-8
 - รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ มีสัดสวนประมาณรอยละ 0.32-0.86
 - รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค มีสัดสวนประมาณรอยละ 1
 - รายไดอื่น มีสัดสวนประมาณรอยละ 1
 คาใชจาย ที่มีสัดสวนตอคาใชจายรวม ประกอบดวย
 - คาใชสอย มสีัดสวนประมาณรอยละ 44-49
 - คาใชจายบุคลากร มีสัดสวนประมาณรอยละ 16
 - คาวัสดุ มีสัดสวนประมาณรอยละ 18-20
 - คาสาธารณูปโภค มีสัดสวนประมาณรอยละ 2
 - คาใชจายอื่น มีสัดสวนประมาณรอยละ 0.10-1.93
 ผลการดําเนินงานป 2563 พบวา สวพส. มีกําไรลดลง จากป 2562 เทากับ 67,991,506.26 บาท คิดเปนรอยละ 

2,362.43
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2. การวิเคราะห�งบการเงินด�วยอัตราส�วนทางการเงิน (Financial Ratio)
2.1 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของ สวพส. ป 2563-2562

รายการ ป� 2563 ป� 2562

สินทรัพยหมุนเวียน 548,772,233.71 565,286,736.61

หนี้สินหมุนเวียน 33,100,932.59 27,229,384.33

อัตราสวนสภาพคลอง 16.58 เทา 20.76 เทา

จากตาราง พบวา สวพส. มอีตัราสวนสภาพคลองในภาพรวมเทากบั 16-20 เทา แสดงวา สวพส. มสีนิทรัพยหมนุเวียน
สูงมากและสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดอยางเพียงพอ

2.2 อัตราสวนเชิงประยุกต
อัตราสวนโครงสรางรายไดและคาใชจาย

อัตราส�วน ป� 2563 ป� 2562

อัตราสวนรายไดจากการขายสินคาและบริการตอรายไดงบประมาณ

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 34,069,635.45 52,644,177.71

รายไดจากงบประมาณ 516,058,900.00 546,451,600.00

รอยละ 6.60 9.63

อัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม

คาใชจายรวม 637,809,026.11 624,040,232.22

รายไดรวม 566,308,032.61 621,162,202.77

รอยละ 112.63 100.46

อัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ

102,529,013.50 99,803,273.16

516,058,900.00 546,451,600.00

รอยละ 19.87 18.26

จากตารางสามารถสรุปไดดังนี้
อัตราสวนรายไดจากการขายสินคาและบริการตอรายไดจากงบประมาณ พบวารายไดสวนใหญของ สวพส. มาจาก

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร สวนรายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดสวนเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถจัดการบริหาร
องคกรใหเพียงพอกับรายจาย จากตารางพบวาในป 2563 และป 2562 สวพส. มีอัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม
มีคาประมาณรอยละ 112.63 และ 100.46 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาในภาพรวมรายไดมีอัตราสูงกวาคาใชจาย ซึ่งมาจาก
รายไดจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
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นายจรัลธาดา กรรณสูต
ประธานท่ีปรึกษา

นายอําพน กิตติอําพน
ท่ีปรึกษาพิเศษ ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายอัชพร จารุจินดา
ท่ีปรึกษาพิเศษ ผู�ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย� อุณารุจ บุญประกอบ
ท่ีปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
(Public Organization)
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นายป�ติพงศ� พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง

นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง
อายุ : 62 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

ปประวัติคณะกรรมมการสถาาบบันวิจัยแลละพัฒนาพื้นท่ีสูงง

ประธานกรรมการ
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นายจตุพร บุรุษพัฒน�
กรรมการ
อายุ : 56 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน :
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กรรมการโดยตําแหน�ง

นายอนันต� สุวรรณรัตน�
กรรมการ
อายุ : 60 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร (พืชไร) (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• อธิบดีกรมการขาว
• อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
• ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
กรรมการ
อายุ : 63 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคและรักษาการ

ผูบัญชาการสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง
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นายชวลิต ชูขจร
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการเกษตร
อายุ : 61 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน : 

• ขาราชการบํานาญ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายดนุชา สินธวานนท�
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการพัฒนาสังคม
อายุ : 58 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Northeastern University, Boston, Massachusetts, 

M.A. (Econ) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี University of Bridgeport, Bridgeport, 

Connecticut, (Business Econ.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทํางาน :

• รองเลขาธิการ กปร.
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• เลขาธิการ กปร.
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นางสาวสุทธิรัตน� รัตนโชติ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านเศรษฐกิจและการตลาด
อายุ : 60 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :

• อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

นางสาวลดาวัลย� คําภา
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการอนุรักษ�และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อายุ : 61 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Agricultural Economics, Australian National 

University, Australia
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• รองเลขาธิการ สศช.
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

รายงานประจําป� 2563156



คุณจันทนี ธนรักษ�
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารจัดการ
อายุ : 68 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Master of Science (International Relations), 

Pittsburg State University
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ
• ผูชวยราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน :
• ผูชวยราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิด�านบริหารงบประมาณ
อายุ : 63 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
• ปริญญาโท Master of Public Administration, 

Middle Tennessee State University, USA

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทํางาน :
• เลขาธิการ ก.พ.
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
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ครั้งที่ วันที่ประชุม รอยละของกรรมการที่เขารวมประชุม

10/2562 25 ตุลาคม 2562 81.81

11/2562 27 พฤศจิกายน 2562 81.81

12/2563 18 ธันวาคม 2562 81.81

1/2563 27 มกราคม 2563 81.81

2/2563 25 กุมภาพันธ 2563 90.91

3/2563 24 มีนาคม 2563 100.00

4/2563 28 เมษายน 2563 90.91

5/2563 26 พฤษภาคม 2563 81.81

6/2563 30 มิถุนายน 2563 81.81

7/2563 30 กรกฎาคม 2563 100.00

8/2563 25 สิงหาคม 2563 100.00

9/2563 29 กันยายน 2563 100.00

รวมรอยละ 89.39

กการเขข�ารร��ววมประชุมขของงคณณะกรรรมกาารร
สถถาบันวิจัยยแลละพพัฒนนาพืน้นท่ีสสููงง (องงค�กาารมหหาาชนน)

ประจจํําปป�งบปประมาาณ พพ.ศ. 25662

นายวิรัตน� ปราบทุกข�
กรรมการและเลขานุการ
อายุ : 52 ป
วุฒิการศึกษา :

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพืชสวน 
มหาวิทยาลัยแมโจ

• ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.) 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ

ประวัติการทํางาน :
• รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
• ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน :
• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กรรมการและเลขานุการ

รายงานประจําป� 2563158



นาายวริรััตน� ปราาบบทุกขข� 
ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง

นนางงเสาววนิตยย�� พงงษ�ประะไพ 
ท่ีปรึกษาด�านแผนงานและต�างประเทศ

ดรร.ศิรพิพงศ� หังสสสพฤกกษ� 
ท่ีปรึกษาด�านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

นนายววิิรัช พพููนททรัพยย�� 
ท่ีปรึกษาด�านยุทธศาสตร�และบริหารจัดการ
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ดร.เพพพชรดา ออยู�สุขข 
ผู�อํานวยการสํานักวิจัย

ดดร.เมมมธี พพยอมมยงคค�� 
ผู�อํานวยการสํานักอํานวยการ

นายภูธธาดลล ธีรรอธิยยุุต 
รองผู�อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ�

นางงวัชรฐีฐฐ� พรรรณเรืองรออง 
หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน

ดดร.ทินรัตนนน� พิททักษ�พพงศ�เจรริิญญ 
รองผู�อํานวยการสถาบัน ด�านบริหารจัดการ

รักษาการผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และแผน

ดร.อาณณดา นนิิรันตตรายยกุลล 
ผู�อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ�

รายงานประจําป� 2563160



1. องค�ประกอบ
1) นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ ประธานกรรมการ
2) นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ กรรมการ
3) นางสาวธํารงลักษณ ลาพินี กรรมการ
4) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เลขานุการ
5) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
1) สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน
2) สอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน และใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
4) เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูสอบบัญชี

ไมใชสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคาตอบแทนในการสอบบัญชี
5) สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางตอเนื่อง
6) การเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป

ตามกฎหมาย และขอกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอสถาบัน
7) พิจารณาในการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เล่ือนตําแหนง และลงโทษทางวินัย ของผูตรวจสอบภายใน รวมกับ

ผูอํานวยการสถาบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบกอนดําเนินการ
8) ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหนวยตรวจสอบ

ภายใน
9) พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) ใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการเชิญเจาหนาที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือ

มาเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความจําเปน และเหมาะสม หรือตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร

11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะอนุกรรมการต�างๆ

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย

1. องค�ประกอบ
1) นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานอนุกรรมการ
2) นายอัชพร จารุจินดา อนุกรรมการ
3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา อนุกรรมการ
4) นายชวลิต ชูขจร อนุกรรมการ
5) นางสาวลดาวัลย คําภา อนุกรรมการ
6) นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร อนุกรรมการ
7) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการและเลขานุการ
8) ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
1) ตดิตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบตังิานของสถาบันวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูง
2) จัดทํานโยบาย กํากับและประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยราชการที่เก่ียวของ ใหดําเนินงานสอดคลองกับแผน

ปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
3) กล่ันกรองงานตางๆ ของสถาบันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัตงิานไดตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

รายงานประจําป� 2563162



คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา

1. องค�ประกอบ
1) นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ
2) นายสุทัศน ปลื้มปญญา อนุกรรมการ
3) นายสุรศักดิ์ ทองเพียร อนุกรรมการ
4) นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อนุกรรมการ
5) นางเปรมพิมล พิมพพันธุ อนุกรรมการ
6) รองศาสตราจารย สมพร อิศวิลานนท อนุกรรมการ
7) รองศาสตราจารย ณัฐา โพธาภรณ อนุกรรมการ
8) รองศาสตราจารย อุณารุจ บุญประกอบ อนุกรรมการ
9) นางสุนันทา สมพงษ อนุกรรมการ
10) นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
11) นางอัญชัญ ชมภูพวง อนุกรรมการ
12) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อนุกรรมการ
13) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา อนุกรรมการและเลขานุการ
14) ผูอํานวยการสํานักวิจัย ผูชวยเลขานุการ
15) ผูอํานวยการสํานักพัฒนา ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
1) เสนอแนะการกําหนดแนวนโยบาย และแผนงานตางๆ เก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

ตามวัตถุประสงค
2) เสนอแนะการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานตางๆ 

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตอคณะกรรมการสถาบัน
4) เชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิมาชวยปฏิบัติงานไดตามความจําเปน หรือแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานได

ตามความเหมาะสม
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ�

1. องค�ประกอบ
1) นางสาวลดาวัลย คําภา ประธานอนุกรรมการ
2) นายสมชาย พฤฒิกัลป อนุกรรมการ
3) นายฉันทานนท วรรณเขจร อนุกรรมการ
4) นายอภิชาติ รัตนราศรี อนุกรรมการ
5) นายสุพัฒน เมธีวรพจน อนุกรรมการ
6) นายพีรพิชญ วงศวัฒนศานต อนุกรรมการ
7) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อนุกรรมการ
8) ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ อนุกรรมการและเลขานุการ
9) รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
 1) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค
2) กล่ันกรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษประจําป เพ่ือเสนอคณะกรรมการสถาบันวจิยั

และพัฒนาพื้นที่สูง
3) กาํกบัดแูลการบรหิารจดัการและการใหบรกิารอทุยานหลวงราชพฤกษ เพือ่ใหการดาํเนนิงานเปนไปตามแผนบรหิาร

จัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

รายงานประจําป� 2563164



คณะอนุกรรมการโครงสร�างและพัฒนาบุคลากร

1. องค�ประกอบ
1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานอนุกรรมการ
2) นายสุพศิน สุเมธิวิทย อนุกรรมการ
3) นางณัฐฏจารี อนันตศิลป อนุกรรมการ
4) นางอรวรรณ คงธนขันติธร อนุกรรมการ
5) นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อนุกรรมการ
6) รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานบริหารจัดการ อนุกรรมการ
7) ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ
8) นางสาววลัยลักษณ เศขรฤทธิ์ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
9) หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
1) ใหคาํปรึกษาและแนะนําการจดัโครงสรางและอตัรากําลงัของสถาบนัใหสอดคลองกบับทบาท ภารกิจและยทุธศาสตร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) กาํหนดหลกัเกณฑและวธิกีารเก่ียวกบัระบบการบริหารงานบคุคลและการพัฒนาบคุลากรของสถาบันวจิยัและพฒันา

พื้นที่สูง
3) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง
4) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

165สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค�การมหาชน)



คณะอนุกรรมการด�านกฎหมาย

1. องค�ประกอบ
1) นายอัชพร จารุจินดา ประธานอนุกรรมการ
2) นายสมโภชน ราชแพทยาคม อนุกรรมการ
3) นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ อนุกรรมการ
4) นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ อนุกรรมการ
5) หัวหนากลุมงานนิติการ เลขานุการ
6) เจาหนาที่กลุมนิติการ ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
1) พิจารณาใหความเห็นและ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เก่ียวของ

กับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ 

ที่เกี่ยวของกับสถาบัน หรือการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศที่เก่ียวของกับสถาบัน เพื่อแกไขปญหา
ขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน

3) พิจารณากลั่นกรองการยกรางและ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
กับสถาบัน

4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

1. องค�ประกอบ
1) นางสาวลดาวัลย คําภา ประธานอนุกรรมการ
2) นายชวลิต ชูขจร อนุกรรมการ
3) นายสุพศิน สุเมธิวิทย อนุกรรมการ
4) ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ เลขานุการ

2. อํานาจหน�าที่
1) กาํหนดตวัชีว้ดัและหลกัเกณฑการประเมนิผูอาํนวยการสถาบนัใหชดัเจน และเสนอใหคณะกรรมการสถาบนัพจิารณา 

โดยใหสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ดําเนินการประเมินผู อํานวยการสถาบันใหครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณา
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

รายงานประจําป� 2563166
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
65 หมู 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-328496-8   โทรสาร 053-328494, 053-328229
www.facebook.com/hrdi.or.th
www.hrdi.or.th

รายงานประจําป� สวพส. 2563
https://bit.ly/37j7t6z

7.5 435.5 × 309 mmขนาดตัดสําเร็จ 209 × 297 mm




