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สารจาาก
ประธธานกกรรรมการสถถาบบันวิจัยและะพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) หรือ สวพส. มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะนอมนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั ในการสืบสาน รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง ดวยการนําแนวทาง
การพัฒนาทางเลือกบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนของโครงการหลวง ROYAL PROJECT MODEL มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
พัฒนาเพือ่ ยกระดับและเพิม่ ขีดความสามารถการพัฒนาชุมชนเปาหมายบนพืน้ ทีส่ งู ใหมคี วามอยูด มี สี ขุ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองและทันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและวิถีชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง
การขยายผลความสําเร็จการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงไปยังพืน้ ทีส่ งู ตางๆ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนการวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึง่ นับเปนปที่ 15 ของ สวพส. นัน้ ไดมกี ารดําเนินงานสําคัญอยางตอเนือ่ งในการยกระดับและเพิม่ ขีดความสามารถของการพัฒนา
และสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่เปาหมาย ทําใหสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้นประมาณ รอยละ 14.5
อีกทัง้ ยังมีจาํ นวนครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยทีม่ รี ายไดสามารถกาวขามพนเสนความยากจนได รอยละ 68.82 ของครัวเรือน
เปาหมาย การอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การสรางแหลงนํา้ เพือ่ แกปญ
 หาภัยแลง การแกไขปญหา
หมอกควันดวยการลดพื้นที่เผาปา การฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาตนนํ้า โดยการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมมากขึ้น
สืบเนือ่ งจากสถานการณแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ไดอบุ ตั ขิ นึ้ ในประเทศไทยเปนครัง้ แรก
ในป พ.ศ. 2563 สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง
ทั่วทั้งประเทศ นับเปนความทาทายของทุกหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จําเปนจะตองเรงแกไขปญหาและ
ชวยเหลือเยียวยาใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการทํางานใหตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย
ภายนอกอันเกิดจากโรคอุบัติใหมครั้งนี้ ในการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงเรียนรูศาสตรพระราชา โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แหลงรวบรวมและจัดแสดงพรรณไมความหลากหลายทางชีวภาพดานการเกษตรและ
ศิลปวัฒนธรรมนัน้ สวพส. ไดพฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเผยแพรองคความรูแ ละรองรับการเปลีย่ นแปลง
ที่สําคัญโดยเฉพาะวิถีชีวิตแนวใหม (New Normal) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ สวพส. อยางดียิ่งมาโดยตลอด รวมทั้ง
คณะผูบริหาร เจาหนาที่ สวพส. เกษตรกรบนพื้นที่สูง และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่มีความมุงมั่น อุทิศตน ในการสนับสนุน
และตอยอดงานโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความอยูดีมีสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางมั่นคงและยั่งยืน

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

สารจจาก
ผูอํานววยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นับเปนการเริ่มตนการดําเนินงานภายใต “แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป
(พ.ศ. 2563-2570) ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)” ตามวิสยั ทัศน “ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีความอยูด มี สี ขุ
ดวยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิ จ สํ า คั ญ ของ สวพส. คื อ การสนั บ สนุ น งานโครงการหลวง และขยายผลสํ า เร็ จ ไปพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง ของประเทศ
ดวยการดําเนินงานวิจัยและสงเสริมการเรียนรูงานโครงการหลวง การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และการยกระดับ
สูองคกรธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูง โดยความรวมมือกับชุมชนเปาหมายและหนวยงานตางๆ ในพื้นที่โครงการหลวง
และพื้นที่พัฒนาแบบโครงการหลวง ซึ่งไดรับมอบหมายจากโครงการหลวง ใหขยายการดําเนินงานไปพัฒนาชีวิตและ
ความเปนอยูข องประชาชนในพืน้ ทีห่ า งไกลและมีความเปนอยูท ยี่ ากลําบาก เพือ่ สรางความเสมอภาคและเปนธรรม ประชาชน
อยูดีมีสุข ควบคูกับการแกไขปญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูง
สวพส. ไดใหความสําคัญในการวิจัย เพื่อบุกเบิกสรางองคความรูและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพราะเปนหัวใจสําคัญ
ของการแกไขปญหาและพัฒนาบนพื้นที่สูง ซึ่งปจจุบันยังคงตองการองคความรูเพิ่มเติมอีกจํานวนมาก ทั้งดานการพัฒนา
การสงเสริมอาชีพ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
และชุมชน เพื่อใหทันกับปญหาและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สงผลกระทบตอพื้นที่สูง โดยยึดความตองการของชุมชน
เปาหมายของประเทศและสากล เปนกรอบในการกําหนดประเด็นวิจัย ขณะเดียวกันยังเรงนําผลงานวิจัยที่ไดไปสราง
การเรียนรู และใชประโยชนใหตรงกลุมเปาหมาย สถานที่และระยะเวลา ทั้งในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูง
ที่ สวพส. ดําเนินการ
นอกจากนี้ สวพส. ยังมีภารกิจสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูแ ละเผยแพรงานโครงการหลวง เนือ่ งในวาระเฉลิมฉลอง
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
อภิปรายกลุมในลักษณะกิจกรรมคูขนาน (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

สวพส. ยังคงดําเนินงานพัฒนาชีวติ และความเปนอยูข องประชาชนอยางเขมขน โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ประสบปญหาทีส่ าํ คัญเพิม่ 2 เรือ่ ง คือ การแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภัยแลง ซึง่ เปนทัง้ อุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน และสรางผลกระทบโดยตรงตอประชาชน สวพส. จึงปรับวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม เชน การประยุกต
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางผูนําชุมชนทําหนาที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนา รวมทั้งการสรางนวัตกรรมการใหบริการ
แบบใหมๆ ที่ชวยใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได เชน การพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อแกไขปญหาภัยแลง อยางรวดเร็ว
ครบวงจร และยัง่ ยืน ดวยกระบวนการประชารัฐ เปนตน ผลการดําเนินงานโดยรวมไดสรางประโยชนแกพนื้ ทีส่ งู ตามเปาหมาย
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 แหง ไดรับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม ประจําป 2563 ในระดับดีเดนและระดับดี
อยางตอเนื่อง
สวพส. มุงมั่นที่จะพัฒนาสูองคกรสมรรถนะสูง ที่ไดรับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากประชาชน โดยการพัฒนา
บุคลากรตามแผนกลยุทธพัฒนาบุคลากรระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อใหเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองคกรสูเปาหมายการเปนหนวยงานภาครัฐในระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดบรรลุเปาหมายดานธรรมาภิบาล โดยเปน 1 ใน 7 องคการที่ไดรับการคัดเลือกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหเขารับรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity
Awards) อีกดวย

นายวิรัตน ปราบทุกข
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ดําเนินภารกิจเชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ภายใต “แผนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ”
ทีป่ ระกอบดวย 3 กลยุทธ คือ สนับสนุนการวิจยั และการเรียนรูง านโครงการหลวง ขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง พัฒนาและบริหารองคกร ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับ
งบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 516.0589 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 99.60 ของแผน
และมีผลการเบิกจายงบประมาณ เปนเงิน 508.0491 ลานบาท หรือรอยละ 98.45 ของงบประมาณทีไ่ ดรบั
ั นาโครงการหลวง 39 แหง จํานวน 468
ทั้งนี้ มีพนื้ ทีด่ าํ เนินงานสนับสนุนโครงการหลวงในสถานีวิจยั และศูนยพฒ
กลุมบาน และพื้นที่ขยายผลสําเร็จโครงการหลวง จํานวน 1,530 กลุมบาน ภายใต 4 โครงการสําคัญ คือ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 33 แหง โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงเพือ่ แกปญ
 หา
พื้นที่เฉพาะ 11 แหง โครงการรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน 11 แหง และโครงการถายทอดองคความรู
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 ศศช. และมีอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
สงเสริมการเรียนรูและใหบริการแกประชาชนและผูสนใจ โดยผลงานสําคัญในแตละกลยุทธสรุปได ดังนี้

1. สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรูงานโครงการหลวง
1.1 การวิ จั ย เพื่ อ สร า งองค ค วามรู  ส นั บ สนุ น
โครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ไดดําเนินโครงการ
วิจัย จํานวน 45 โครงการหลัก ดานการพัฒนาและสงเสริม
อาชี พ การอนุ รั ก ษ แ ละฟ  น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและ
ชุมชน และสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมสําหรับ
ใชแกไขปญหาหรือพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ประกอบดวย พันธุพ ชื และ
พันธุสัตว 30 พันธุ เชน กัญชงพันธุใหม 3 พันธุ คือ RPF5
RPF6 และ RPF8 ที่ มี เ ปอร เ ซ็ น ต เ ส น ใยสู ง กว า 20%
ข า วท อ งถิ่ น พั น ธุ  เ ล า ทู ห ยา ที่ มี ส ารแกมม า โอไรซานอล
(สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ) สู ง เป น ต น ได อ งค ค วามรู  แ ละ
เทคโนโลยีในการผลิตพืชและสัตว จํานวน 27 รายการ

พัฒนาพืชทองถิ่น 3 ชนิด เพื่อเปนพืชทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแกชุมชน ไดแก บุกไข ตาว และเลือดมังกร
รวมทั้งวิธีการขยายพันธุพืชทองถิ่นหายากและใกลสูญหาย
มีการพัฒนาชีวภัณฑเกษตรชนิดใหม 4 ชนิด เพื่อทดแทน
สารเคมี ป  อ งกั น และกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่ สํ า คั ญ บนพื้ น ที่ สู ง
ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit)
และชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจวัดทีเอชซีสําหรับ
กัญชง (THC strip test) พัฒนากระบวนการแปรรูปเสนดาย
และผลิตผาคุณภาพคุณสมบัตพิ เิ ศษตามมาตรฐานสําหรับใช
ในกิจการทหาร และตอยอดเปนชุดแตงกายตนแบบทางการ
ทหาร 3 ชนิด คือ ชุดพรางทหารบก เสื้อยืด และถุงเทา
เปนตน ทั้งนี้สามารถขึ้นทะเบียนพันธุพืชหรือทรัพยสิน
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ทางปญญา ไดจํานวน 13 รายการ รวมทั้งมีการสงเสริมการ
นําผลงานวิจัยที่ผานมา จํานวน 20 เรื่อง ไปใชประโยชน
ในการพัฒนาความเปนอยูของประชาชน
1.2 สงเสริมการเรียนรู เผยแพรงานโครงการหลวง
และพั ฒ นาเครื อ ข า ยการวิ จั ย และพั ฒ นา สวพส. ได
สนับสนุนการเผยแพรและสงเสริมการเรียนรูอ งคความรูแ ละ
การพัฒนาอยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง เพื่อประโยชนใน
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางกวางขวาง
ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยในป พ.ศ. 2563 ที่ครบ
50 ป ของโครงการหลวง ไดสนับสนุนการจัด “งานประชุม
วิชาการนานาชาติดานการพัฒนาเกษตรที่สูงอยางยั่งยืน
ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และตอยอดงาน
โครงการหลวง” และ “งานโครงการหลวง 2562” ทีเ่ ผยแพร
ผลสําเร็จและองคความรูของโครงการหลวงสูประชาชน
หนวยงาน และประเทศตางๆ 17 ประเทศ จากนั้นได
เผยแพร ค วามสํ า เร็ จ ของโครงการหลวงต อ เนื่ อ งในการ
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
และนิทรรศการ ในหัวขอ “50 ป ของการพัฒนาทางเลือก
ของประเทศไทยสูเ ปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” ตามรูปแบบ
โครงการหลวง (Thailand’s 50-Year Journey on
Alternative Development towards Sustainable
Development: The Royal Project Model) เพือ่ เผยแพร
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร สดุ ดี ใ น
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั และเผยแพร
รู ป แบบพั ฒ นาทางเลื อ กอย า งยั่ ง ยื น ของโครงการหลวง
สูนานาชาติ นอกจากนี้ไดจัดนิทรรศการเผยแพรผลสําเร็จ
ของโครงการหลวงในงาน International Agricultural
Exhibition 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สวพส. รวมกับโครงการหลวง ไดพฒ
ั นาเครือขายการ
วิจยั และพัฒนาในระดับนานาชาติ โดยดําเนินโครงการความ
รวมมือทางวิชาการกับกระทรวงเกษตรและปาไมภูฏาน
ระยะที่ 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”
และรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร
ดานการเกษตรกวางตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน (GDAAS)
ดําเนินงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีคารบอนตํา่ 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
และมี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ การถ า ยทอดองค ค วามรู 
ดานการเกษตร ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) กับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit – GIZ) GmbH
สําหรับเครือขายการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ
สวพส. และโครงการหลวง ไดรวมมือกับบริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ จํากัด เพือ่ วิจยั และพัฒนากัญชง ดานการปรับปรุงพันธุ
การพัฒนาเทคนิควิธกี ารปลูก การสกัดสารสําคัญ และพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามร ว มมื อ กั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานงานวิจยั พัฒนา
ดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนตามนโยบายของ
ภาครัฐ และสนับสนุนพลังงานทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ชุมชนเพือ่ การนําไปใชประโยชนอยางยัง่ ยืน ความรวมมือกับ
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) พัฒนาระบบ
เครื อ ข า ยเซนเซอร ไ ร ส ายและการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
โรงเรือนสําหรับปลูกพืช และความรวมมือกับสถาบันพัฒนา
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ฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแกน ติดตั้ง
ระบบเซนเซอรตรวจวัดคาสภาพแวดลอมในโรงเรือน
นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุนการพัฒนาสถานีและศูนย
พัฒนาโครงการหลวง จํานวน 39 แหง เพื่อเปนตนแบบและ
แหลงเรียนรูข องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในดานการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร ภายใตระบบการเพาะปลูกเปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอม แกเกษตรกร 11,257 ราย พัฒนาแปลงเรียนรู
242 แปลง สนับสนุนการพัฒนาและการรับรองระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยตางๆ คือ มาตรฐาน GAP เกษตรกร 9,730 ราย
มาตรฐานเกษตรอินทรีย เกษตรกร 456 ราย มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย (IFOAM Accredited) เกษตรกร 842 ราย
และมาตรฐานโรงงาน (GMP และ HACCP) ของโรงคัดบรรจุ
ผลิตผล 12 แหง ดานการสรางความเขมแข็งของสังคม ได
สนับสนุนการพัฒนาผูน าํ คณะกรรมการชุมชน เยาวชน และ
สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนาชุมชน 10 แหง
เปนตนแบบและแหลงเรียนรูการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวติ และดานการอนุรกั ษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสริมสราง
กระบวนการมีสว นรวมของทุกภาคสวนในการฟน ฟูและอนุรกั ษ
ปาตนนํ้าลําธาร โดยจัดทําแนวปองกันไฟปา ระยะทางรวม
120.7 กิโลเมตร ฟน ฟูพนื้ ทีป่ า ธรรมชาติ และเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ในชุมชน โดยปลูกปา 198,157 ตน และฟนฟูแหลงตนนํ้า
ลําธารดวยการสราง ซอมแซม และขุดลอกฝาย 225 แหง
1.3 การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลง
เรียนรู ไดยกระดับเปนแหลงเรียนรูท มี่ คี ณ
ุ ภาพ และสงเสริม
การเรียนรูดานพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการตามแนวพระราชดํ า ริ การเกษตรและความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี
รวมทั้งการใหบริการสังคม ดวยการปรับปรุงแหลงเรียนรู
และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยรวบรวมและ
จัดแสดงพรรณไม 18 กลุม 5,781 ชนิด รวม 17,205 รายการ
และไดเพิม่ การจัดแสดงพรรณไม 3 กลุม คือ บัว ชวนชม และ
กุหลาบ และไดจดั กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแ กผรู บั บริการ
ทุกชวงวัย จํานวน 805,504 คน โดยมีสดั สวนผูร บั การเรียนรู
เพิ่มขึ้น รอยละ 35.90 ดวยการนําระบบดิจิทัลมายกระดับ
การเรียนรู และยังสรางรายไดใหเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู ดวยการ
รับซือ้ พรรณไมเพือ่ ใชจดั แสดงในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานหลวงราชพฤกษ
มูลคา 10.12 ลานบาท
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2. การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวงเพือ
่ ยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพืน
้ ทีส
่ งู
สวพส. ไดขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง ไปพัฒนา
กลุม บานบนพืน้ ทีส่ งู จํานวน 1,530 กลุม บาน ดวยการดําเนิน
งานพั ฒ นาอย า งสมบู ร ณ แ บบโครงการหลวง ภายใต
“โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง” จํานวน 44 แหง
616 กลุมบาน ในพื้นที่ 8 จังหวัด และถายทอดความรู
โครงการหลวงสูกลุมบานตางๆ โดยกลุมบานที่ดําเนินงาน
พั ฒ นาอย า งสมบู ร ณ แ บบโครงการหลวง ได ย กระดั บ
การพัฒนาของกลุมบานเปนกลุมบานที่เขมแข็ง สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได (ระดับ A) 23 กลุมบาน กลุมบานที่
สามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ B) 129 กลุมบาน
กลุมบานที่เริ่มเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา (ระดับ C)
343 กลุม บาน และกลุม บานทีย่ งั รอการเขาพัฒนา (ระดับ D)
121 กลุมบาน โดยรวมจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
จากการพัฒนา 72,666 ครัวเรือน
2.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ไดยกระดับชีวติ
และความเปนอยูของประชาชน เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน ด ว ยการพั ฒ นาและส ง เสริ ม อาชี พ ที่ เ ป น มิ ต ร
ตอสิ่งแวดลอม ดวยการใชองคความรูและผลงานวิจัยตางๆ
และดําเนินการอยางครบวงจร ทัง้ การผลิต มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดโดย
สถาบันเกษตรกร โดยมีเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ จํานวน 9,044 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 12.45
ของครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนา สรางรายได
เพิ่มแกเกษตรกร จํานวน 3,852 ครัวเรือน รวม 383.34
ลานบาท คิดเปนรายไดเฉลี่ย 99,517.41 บาทตอครัวเรือน
ทําใหครัวเรือนเปาหมายที่มีรายไดเฉลี่ยสูงกวา 78,000
บาท/ครัวเรือน/ป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 68.82 ทั้งนี้เปน
รายไดจากสินคาเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 117.83 ลานบาท
2.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและ
ชุมชน เสริมสรางศักยภาพของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ใหสามารถ
พึ่งตนเอง และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตาม
แนวทางโครงการหลวง โดยมีหมูบานที่ไดรับการพัฒนา
จํานวน 493 หมูบ า น ดวยการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
การพัฒนากลุม หรือสถาบันเกษตรกร จํานวน 95 แหง สมาชิก
จํานวน 2,900 ราย มีเงินทุนดําเนินงาน 20.91 ลานบาท
พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนบนพื้นที่สูงและสรางเกษตรกร
รุนใหม จํานวน 909 ราย สานพลังความรวมมือระหวาง

ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมโดยกระบวนการมีสว นรวม
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน สรางจิตอาสา
และความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
2.3 ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนในการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง เพื่อใหมีความอุดมสมบูรณและใชประโยชนได
อยางยั่งยืน โดยการกําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน
และแผนทีร่ ายแปลงของเกษตรกร อยางมีสว นรวมของชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ และใชเทคโนโลยี GIS ในพื้นที่
334 กลุมบาน โดยมีขอบเขตการใชประโยชนที่ดินพื้นที่
278,440.54 ไร และสงเสริมใหเกษตรกรปรับระบบการเกษตร
จากพืชที่สรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ใชพื้นที่มาก
ใชสารเคมี และมีการเผา เปนเกษตรที่ประณีตและสราง
มูลคาสูง เปนผลใหสามารถลดพื้นที่ปลูกขาวโพดได จํานวน
26,054.75 ไร นอกจากนี้ไดสนับสนุนชุมชนใหอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม โดยมีการปองกันการบุกรุก
และดูแลรักษาปา จํานวน 578,785.79 ไร
2.4 การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ได ร  ว มกั บ
หนวยงานตางๆ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ เชน เสนทางคมนาคมขนสง
ไฟฟา แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และ
โรงรวบรวมและคัดคุณภาพผลผลิต ทั้งนี้ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กลุมบานเปาหมายจํานวนมากประสบปญหา
ภัยแลง สวพส. จึงสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก
จํานวน 180 แหง ในพื้นที่ 85 กลุมบาน ภายใตกระบวนการ
แบบประชารัฐ ที่มีความรวมมือของชุมชน หนวยงานตางๆ
รวมทั้งภาคเอกชน
ตัวอยางผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินงานทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ไดรับรางวัล
เลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท
สัมฤทธิผล ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3 รางวัล คือ รางวัล
ระดับดีเดน จากผลงาน “คูวิถีคนอยูรวมกับปา ลดพื้นที่ทํา
ไรหมุนเวียน” ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
สบเมย และระดับดี ไดแก “ปางแดงใน: จากภูเขาสีทอง
สูภ เู ขาสีเขียว” ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการ
หลวงปางแดงใน และ “แมมะลอ: บอนํ้าที่รวมแบงปน”
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงแมมะลอ
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3. การพัฒนาและบริหารองคกร
3.1 ยกระดับองคกรสูองคกรธรรมาภิบาลและ
สมรรถนะสูง ไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและภาคสวน
อื่นๆ อยางตรงจุด โปรงใส มีคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบ
ราชการ 4.0 ทําใหไดรบั รางวัลองคกรโปรงใส ครัง้ ที่ 9 (NACC
Integrity Awards) จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ และมี ผ ลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําป 2563 ทีร่ ะดับคะแนน 89.48 นอกจากนี้
อุทยานหลวงราชพฤกษยังไดรับการรับรองมาตรฐานจาก
โครงการ Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและสถานที่
ทองเที่ยว และประเภทโรงแรม-ที่พักและสถานที่จัดประชุม
มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard (TMVS)
3.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ไดจดั ทําและขับ
เคลือ่ นการพัฒนาบุคลากรตาม “แผนกลยุทธพฒ
ั นาบุคลากร
ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)” เพื่อใหมีความรูและทักษะ
ทีจ่ ําเปนตอการปฏิบัติงานในแตละกลยุทธ และยังไดพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งเกษตรกรผูนํา ดวยการศึกษา
เรียนรูเทคโนโลยีใหมจากตางประเทศ เพื่อนํามาปรับใช
พั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง โดยมี ก ารส ง บุ ค ลากรเข า ร ว มอบรมใน
หลั ก สู ต รขององค ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต แห ง เอเชี ย (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
ประชาชนจี น ได จั ด การศึ ก ษาเรี ย นรู  ใ ห แ ก เ จ า หน า ที่
และเกษตรกรผูน าํ ในตางประเทศ คือ ณ ประเทศญีป่ นุ ดาน
การเกษตรทันสมัย (Smart agriculture) การบริหารจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยสหกรณ การจัดการหลังการ
เก็บเกีย่ ว และการจัดการขยะ (Zero Waste) และไดรว มกับ
มูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมและศึกษาดูงาน ณ
ประเทศไตหวัน 3 ครั้ง ครอบคลุมดานเทคโนโลยีการผลิต

ผัก ดอกไม และไมผล การผลิตพืชภายใตโรงเรือน การจัดการ
หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
นอกจากนี้ยังไดสงผูนําเยาวชนเขารวมโครงการฝกงานผูนํา
เยาวชนไทย ณ ประเทศญี่ปุน จํานวน 2 ราย
3.3 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลและเทคโนโลยี
เพือ่ รองรับการบริหารจัดการและขับเคลือ่ นการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ดวยระบบดิจิทัล จํานวน 14 ระบบ เชน ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อสนับสนุนการวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพื้ น ที่ สู ง เว็ บ ไซต แ ละแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การสื่ อ สาร
เชิงกลยุทธ ปรับปรุงขอมูลระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร
พัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลสถาบันเกษตรกร
และการผลิตและการตลาด เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
ขอมูลของพื้นที่ตนแบบในรูปแบบ Platform ดานการ
วางแผนการผลิตและการตลาด ควบคูกับการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการดานการเงินของกลุมเกษตรกร เปนตน
ผลการดําเนินงานโดยรวมของ สวพส. ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 นับเปนเปนไปตามแผนงาน เปาหมาย และตัวชีว้ ดั
ตางๆ โดยเกิดผลสัมฤทธิ์เปนที่ยอมรับของประชาชน และ
ยั ง เป น ป สํ า คั ญ ที่ ไ ด พั ฒ นาและยกระดั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ในทุกๆ สวนงาน เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาหมาย
ในระยะยาว และใหสอดคลองกับปญหาและการเปลีย่ นแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

สวพส.

สืบสานงานโครงการหลวงสูนานาชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองคไปในงานประชุมวิชาการนานาชาติดานการพัฒนาเกษตรที่สูงอยางยั่งยืน
ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และตอยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562
เฉลิมฉลองครบ 50 ป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2562 โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พรอมดวย
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก พงษเทพ หนูเทพ
องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอําพน กิตติอาํ พน องคมนตรี ทีป่ รึกษาพิเศษผูท รงคุณวุฒิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน ปราบทุกข
ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
และคณะรวมเฝารับเสด็จฯ
จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค
ของการจั ด งานสั ม มนานานาชาติ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า พั ช รกิ ติ ย าภา นเรนทิ ร าเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรวีดิทัศน 50 ป มูลนิธิโครงการหลวง ทรงรับฟง
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Royal Project Alternative Development Model จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และการพัฒนาทางเลือกและบทบาทในการผลักดัน
ไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Alternative Development and Its Role in Implementing
the Sustainable Development Goals) โดย Mr. Jorge Rios ผูอํานวยการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ
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“โครงการหลวงโมเดล” ตัวอยางความสําเร็จจาก
พืน้ ทีส่ งู การประชุมวิชาการนานาชาติดา นการพัฒนาเกษตร
ทีส่ งู อยางยัง่ ยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และ
ตอยอดงานโครงการหลวง ระหวางวันที่ 22-24 ธันวาคม
2562 พรอมกับงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ
50 ป ไดนําเสนอผลความสําเร็จดานการพัฒนาทางเลือก
บนพื้นที่สูงอยางยั่งยืนของโครงการหลวง หรือ ROYAL
PROJECT MODEL ซึง่ เปนผลสําเร็จทีเ่ กิดจากประสบการณ
ทํางานตลอดระยะเวลา 50 ป ตามพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ แก ป  ญ หาความยากจน
การปลู ก พื ช เสพติ ด การทํ า เกษตรแบบเลื่ อ นลอย และ
การทําลายปาตนนํา้ ลําธาร แนวพระราชดําริในการดําเนินงาน
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) สมัยที่ 63 ระหวางวันที่ 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”
ตามรูปแบบโครงการหลวง (Thailand’s 50-Year Journey
on Alternative Development towards Sustainable
Development: The Royal Project Model) พรอมทั้ง
มีเกษตรกรผูนําจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงโปงคํา จังหวัดนาน รวมสะทอนผลสําเร็จในการนํา
รูปแบบโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ปรับระบบ
การปลู ก พื ช จนสามารถแก ป  ญ หาสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า ง
เหมาะสม โดยมีผเู ขาฟงการอภิปรายในกิจกรรมคูข นานและ
ผูเขาชมนิทรรศการ ประกอบดวย ผูเขารวมการประชุมจาก
ประเทศตางๆ เจาหนาที่ UNODC นักเรียนและนักศึกษา

ผลลัพธจากการเผยแพรงานในครั้งนี้ทําใหผูเขารวมประชุม
ไดรับทราบหลักการ วิธีการดําเนินงาน และผลสําเร็จตาม
รูปแบบการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง รวมถึงไดรว ม
ชื่ น ชมในพระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และร ว มสดุ ดี ใ นพระเกี ย รติ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูห วั ในการนี้ UNODC ประจําสาธารณรัฐ
แห ง สหภาพเมี ย นมา ได มี ค วามร ว มมื อ นํ า รู ป แบบ
โครงการหลวงไปปรับใชตอเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่
รัฐฉานทดแทนการปลูกฝน และสาธารณรัฐปารากวัยยังสนใจ
ที่จะนําผลสําเร็จในการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง
ไปเปนแบบอยางในการแกไขปญหาการปลูกพืชเสพติด
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในประเทศอีกดวย
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สวพส.

มีความมุง มั่นในการพัฒนาองคการสูก ารเปนระบบราชการ 4.0 เพือ่ ใหสามารถเปนทีพ
่ งึ่ ทีน่ า เชื่อถือและไววางใจ
ไดของประชาชน จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยยึดความตองการของประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา
ปรับองคการสูความเปนดิจิทัล บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย
เปดกวางใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงยกระดับการพัฒนาองคการ
ใหมขี ีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 สวพส. สามารถพัฒนา
และยกระดับผลการดําเนินงานใหมีความโดดเดนเปนที่ประจักษตอสาธารณะ ดังนี้

ดานการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย
สวพส. ไดรับ “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector
Excellence Award) ประจําป 2563 ตอเนื่องเปนปที่ 2
จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในสาขา
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) ประกอบดวย
• ระดับดีเดน จากผลงาน “คูว ถิ คี นอยูร ว มกับปา ลดพืน้ ที่
ทําไรหมุนเวียน” โดย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
• ระดับดี จากผลงาน “ปางแดงใน: จากภูเขาสีทองสู
ภูเขาสีเขียว” โดย โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการ
หลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม
• ระดับดี จากผลงาน “แมมะลอ: บอนํ้าที่รวมแบงปน”
โดย โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงแมมะลอ
จังหวัดเชียงใหม
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พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหอยูดีมีสุข โดยใชหลักการและองคความรูโครงการหลวงเปนตนแบบ
สรางชุมชนเขมแข็งไดรับการยอมรับในระดับประเทศ ไดแก
• วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมยอมสีธรรมชาติบานปางแดงใน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเดน ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดเชียงใหม
จากกรมสงเสริมการเกษตร
• รางวัลหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ ย็นเปนสุข” ดีเดน ระดับจังหวัดเชียงใหม โดยการสนับสนุนของโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา จังหวัดเชียงใหม
• บานศรีบุญเรือง ตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงโปงคํา จังหวัดนาน ไดรบั รางวัลหมูบ า นปลอดขยะยอดเยีย่ มที่ 2 ของเขต 2 (แพร ลําปาง พะเยา และนาน)
จากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2
• บานใหม อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ
จังหวัดนาน ไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็นเปนสุข” ดีเดน ระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับ
จังหวัดและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับจังหวัด ประจําป 2563
• บานบอน หมูที่ 1 ตําบลแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมจริม จังหวัดนาน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศโครงการสงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปา
อนุรักษ (สสอ.) ระดับประเทศ จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• บานหวยปูหลวง ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะแมแฮหลวง จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ปาอนุรักษ (สสอ.) ระดับประเทศ จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ดานคุณธรรมความโปรงใส
ไดรับรางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ 9 (NACC
Integrity Awards) สวพส. เปน 1 ใน 7 องคการที่ได
รับการคัดเลือกโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) จากการดําเนินงาน
ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบไดทั้งจาก
ภายในและภายนอกองคการ
ไดรบั ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) ประจําป
2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 89.48 คะแนน
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ดานมาตรฐานการใหบริการ
สวพส. โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานตางๆ ดังนี้
• มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health
Administration (SHA) จากกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาโดยการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) และ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ ม โรค จํ า นวน
2 ประเภท ไดแก ประเภทนันทนาการและสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
และประเภทโรงแรม-ทีพ่ กั และสถานทีจ่ ดั ประชุม เปนการ
ปฏิบัติตามแนวทางปองกันโรค และยกระดับมาตรฐาน
ดานความสะอาดและถูกสุขอนามัยของสถานประกอบการ
ภายใตแนวคิดการใหบริการในรูปแบบใหม (New Normal)
• มาตรฐาน Thailand Mice Venue Standard
(TMVS) จากสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) จํานวน 2 ประเภท 1)
ประเภทสถานที่ จั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษ ได แ ก ลานเวที

วัฒนธรรม 2) ประเภทหองประชุม จํานวน 2 หอง ไดแก
หองศรีตรัง และหองชัยพฤกษ
• ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซ
เรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)
ครั้งที่ 4/2563 จากสํานักประเมินและรับรองโครงการ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ในฐานะเป น องค ก ารที่ มุ  ง สู  ก ารเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืน จากการดําเนินกิจกรรมการ
คัดแยกขยะรีไซเคิล การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรีย
และการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคารบอนในมวล
ชีวภาพเหนือพืน้ ดินของตนไมและพืน้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ สามารถ
ช ว ยลดหรื อ กั ก เก็ บ การปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกได ถึ ง
11,596.386 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

สารจากประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
สารจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
บทสรุปผูบริหาร
ความภาคภูมิใจของ สวพส. ป 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
• ความสอดคลองกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) กับยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทตางๆ
• วิสัยทัศน พันธกิจ
• คานิยม สวพส.
• กลยุทธของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
• โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 15
ตุลาคม 2548 มีวตั ถุประสงคเพือ่ (1) สงเสริม สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนางานโครงการหลวง (2) สนับสนุนการวิจยั
รวบรวมและเก็บรักษานวัตกรรมใหม เสริมสรางและรักษาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ตลอดจนรักษาคุณคาของความหลากหลาย
ทางชีวภาพบนพืน้ ทีส่ งู (3) สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงาน
ของรัฐและสถาบันการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ และภาคเอกชนทัง้ ในประเทศและตางประเทศในการศึกษาคนควา วิจยั พัฒนา
และการถายทอดขอมูลและเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน (4) จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาและ
เผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยางครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐาน
ผลิตภัณฑการขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริมการดําเนินการดังกลาว (5) รวมมือและแลกเปลีย่ น
การพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ (6) ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและ
การใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา (7) สนับสนุนและ
ดําเนินการใหมกี ารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการของสถาบันจากหนวยงาน
ในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ ดําเนินการใหมกี ารจดทะเบียนสิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการคาและทรัพยสนิ ทางปญญา
อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
พ.ศ. 2548: 2-3)
ตอมาไดมกี ารเพิม่ เติมวัตถุประสงคของสถาบันในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการ
มหาชน) (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ขยายวัตถุประสงคใหสามารถบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549 คือ (8) จัดแสดงนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอืน่ ๆ ดําเนินการ
บริหารจัดการแหลงทองเทีย่ วและพักผอนทางดานการเกษตรและวัฒนธรรม รวมทัง้ เปนศูนยเรียนรูท างการเกษตรและ
การอนุรักษพันธุพืช อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสถาบัน และเมื่อวันที่
23 มกราคม 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนามสวนแหงนี้วา “อุทยานหลวงราชพฤกษ” และไดรับพระราชทานชื่อภาษาอังกฤษวา
“Royal Park Rajapruek”

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
ประเด็นที่ 15 เสริมสรางพลังทางสังคม
• การเสริมสรางทุนทางสังคม

2. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคม
• ดานสิ่งแวดลอม
• ดานองคความรูพื้นฐาน
• ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

แผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

แผนแมบท/
มติครม.ที่สําคัญ

ยุทธศาสตร
มูลนิธิโครงการหลวง

ยุทธศาสตร
กระทรวงเกษตรฯ

แผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2565)

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหา พื้นที่เฉพาะ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

แผนแมบทโครงการ
“รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”
(พ.ศ. 2560-2564)

บริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการเกษตร

การบริหารจัดการ
การตลาดเพื่อสังคม

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

การพัฒนาและบริหารองคกร

แผนปฏิบัติการโครงการถายทอดองคความรู
ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2565)

การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
ในชุมชนในปาตนนํ้าลําธารใหมีความสมบูรณ

สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร

การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงใหสามารถ
พึ่งตนเองและเปนชุมชนแหงการเรียนรู

เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตร
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพัฒนาอาชีพบนฐานความรูที่เหมาะสม
ตอสภาพภูมิสังคมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินคา

สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู
งานโครงการหลวง

แผนแมบทโครงการหลวง
(พ.ศ. 2560-2565)

การวิจัยและพัฒนาองคความรู
และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอพื้นที่สูง

สรางความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ 3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
2. การสรางความเปนธรรม
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับ
การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
อยางยัง่ ยืน
และลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และยั่งยืน
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
• การพัฒนาบริการประชาชน • การบริหารจัดการการเงินการคลัง
• การปรับสมดุลภาครัฐ
• การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
• การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนฯ 12

ประเด็นที่ 3 การเกษตร
• เกษตรปลอดภัย
• เกษตรชีวภาพ
• การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม

ดานเศรษฐกิจ: ขยายผลโครงการในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

1. ดานความมั่นคง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ความสอดคลองกับแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)
กับยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทตางๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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22 รายงานประจําป 2563

วิสัยทัศน

“ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีความอยูด มี สี ขุ ดวยการวิจยั และพัฒนา สืบสาน รักษา ตอยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู เพือ่ สืบสานพระราชประสงคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนบนพื้นที่สูง ดวยการรักษาและ
สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและการเรียนรูของโครงการหลวง ในการเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน และตอยอดการขยายผลสําเร็จของโครงการหลวงไปสูพื้นที่สูงอื่น โดย
1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง ในการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อให
โครงการหลวงเปนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน และเสริมสรางเครือขายความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย พัฒนา และ
การเรียนรูศาสตรพระราชาและการพัฒนาพื้นที่สูง
2) การขยายผลความสําเร็จงานโครงการหลวง โดยการพัฒนาและยกระดับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห า งไกล ทุรกันดาร
ตามแนวทางโครงการหลวง เพื่อใหชุมชนมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และมีความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม
บนพื้นที่สูง เปนชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูดานการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สําหรับชุมชนอื่นๆ
ตอไป
3) พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเผยแพรและเรียนรูทางการเกษตร พระราชกรณียกิจ ศาสตรพระราชา
งานโครงการหลวง การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและการใหบริการสังคม
4) พัฒนาสถาบันใหเปนองคกรสมรรถนะสูง ทันสมัย ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการขององคกรใหมีประสิทธิภาพสูง และรองรับการเปนเครือขายของสังคมการเรียนรูบนพื้นที่สูง ตลอดจน
ปรับโครงสรางองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมสี มรรถนะและใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเพือ่ ใหบรรลุพนั ธกิจ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

คานิยม สวพส.

Heart

Responsibility

Drive to Excellence
มุงมอบความเปนเลิศ

ชูเชิดคุณธรรม

การเรียนรูระดับองคกร
และความคลองตัว
การมุงเนนความสําเร็จ
และสงมอบคุณคา
และผลลัพธ

ความเปนเลิศ
ที่มุงเนนที่ลูกคา
และความรับผิดชอบ
ตอสังคม

มุมมองในเชิงระบบ
การนําองคกร
อยางมีวิสัยทัศนและ
การจัดการเพื่อนวัตกรรม

ใหความสําคัญตอ
บุคลากร การจัดการ
โดยใชขอมูลจริง
มีจริยธรรมและ
ความโปรงใส

มุงผลสัมฤทธิ์

มีความรับผิดชอบ

Integrity
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กลยุทธของแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
กลยุทธที่ 1
สนับสนุนการวิจัยและการเรียนรู
งานโครงการหลวง

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหม
ทีส่ อดคลองกับเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูง ในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในระยะตอไป และสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูเพื่อนํางานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชนในพื้นที่
โครงการหลวงและพืน้ ทีส่ งู อยางกวางขวาง โดยมีการพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
แหลงเรียนรู และการพัฒนาเครือขายและฐานองคความรู
ดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน

กลยุทธที่ 2
การขยายผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรผูนํารุนใหม พัฒนาอาชีพและการตลาด
ส ง เสริ ม สถาบั น เกษตรกร สร า งศั ก ยภาพของชุ ม ชนให
สามารถอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขยายผลการพั ฒ นาอย า งมี ส  ว นร ว มบนฐานองค ค วามรู 
โครงการหลวง งานวิจยั และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ ยกระดับ
ชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

กลยุทธที่ 3
การพัฒนาและบริหารองคกร

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ห ารจั ด การองค ก รให มี
สมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล สงเสริมความรูและทักษะของ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีระบบการบริหาร
จัดการขอมูล ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรแหงการเรียนรูและนําสูการเปนศูนยกลางการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง

กลุมบริหารจัดการงานวิจัย
(6 อัตรา)

กลุมสังคม (3 อัตรา)

กลุมทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(9 อัตรา)

กลุมเพิ่มผลผลิต
และการตลาด (8 อัตรา)

สํานักวิจัย
ผูอํานวยการสํานัก (1 อัตรา)

กลุมงานอาคารสถานที่
(12 อัตรา)

กลุมชวยอํานวยการ
คณะกรรมการบริหาร
(5 อัตรา)

กลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง กลุมที่ 4 (4 อัตรา)

กลุมบริหารจัดการงานพัฒนา
(10 อัตรา)

กลุมงานตลาดและสถาบันเกษตรกร
(4 อัตรา)

กลุมงานสํานักงานกรุงเทพ
(2 อัตรา)

กลุมงานนิติการ
(4 อัตรา)

กลุมโครงสรางพื้นฐานและ
อาคารสถานที่
(7 อัตรา)

กลุมงานธุรการและประชาสัมพันธ
(8 อัตรา)

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ
(12 อัตรา)

กลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง กลุมที่ 3 (7 อัตรา)

กลุมประสานความรวมมือวิจัย
และพัฒนากับตางประเทศ
(3 อัตรา)

กลุมพัฒนาธุรกิจและหารายได
(5 อัตรา)
กลุมงานบริหารทรัพยากรมนุษย
(5 อัตรา)

กลุมติดตามและประเมินผล
(4 อัตรา)

กลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง กลุมที่ 2 (3 อัตรา)

กลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงพื้นที่เฉพาะ (5 อัตรา)

กลุมกิจกรรมและประชาสัมพันธ
(4 อัตรา)
กลุมงานพัสดุ
(9 อัตรา)

กลุมแผนงานและงบประมาณ
(4 อัตรา)

กลุมงานพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง กลุมที่ 1 (4 อัตรา)

กลุมอํานวยการ
(11 อัตรา)

กลุมดูแลบํารุงรักษาสวน
(6 อัตรา)

กลุมวิชาการและการเรียนรู
(8 อัตรา)
กลุมงานคลัง
(8 อัตรา)

รองผูอํานวยการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ (2 อัตรา)

(1 อัตรา)

กลุมยุทธศาสตร
(3 อัตรา)

สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานัก (2 อัตรา)

(1 อัตรา)

ที่ปรึกษา

อุทยานหลวงราชพฤกษ
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

กลุมงานวิชาการและ
สนับสนุนงานพัฒนา (17 อัตรา)

(2 อัตรา)

รองผูอํานวยการสถาบัน

(3 อัตรา)

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักยุทธศาสตรและแผน
ผูอํานวยการสํานัก (1 อัตรา)

(1 อัตรา)

ผูเชี่ยวชาญ

ผูอํานวยการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ตามมติคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

สํานักพัฒนา
ผูอํานวยการสํานัก (1 อัตรา)

ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ

คณะที่ปรึกษาพิเศษ

ผังโครงสรางการแบงสวนงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (214 อัตรา)
24 รายงานประจําป 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. มุง เนนการขับเคลือ่ นการพัฒนาองคการสูก ารเปนระบบ
ราชการ 4.0 (Smart HRDI 4.0) เพื่อเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล
ดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน ตอบสนอง
ตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน เปนทีพ
่ งึ่ พาไดของผูรับบริการ เพื่อไปสูการเปน
“ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” ภายใตภารกิจสําคัญและตอบสนองความทาทายที่มีการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว จึงใชแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
เพื่อใหสามารถเปนที่พึ่งที่เชื่อถือและไววางใจไดของประชาชน ดังนี้
1. ยึดชุมชนบนพื้นที่สูงเปนศูนยกลางการพัฒนา และปรับองคการสูความเปนดิจิทัลใหชุมชนเขาถึงขอมูล
ที่เปนประโยชนและบริการที่ตรงตามความตองการ
2. บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย เปดกวางใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความคิดริเริ่มและพัฒนาคุณภาพผลงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง
สูการสรางนวัตกรรมใหมที่เกิดประโยชนตอสังคมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. ยกระดับการพัฒนาองคการใหมขี ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุง มัน่ ศรัทธาตอหลักการ
ทํางานของโครงการหลวง มีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบเชิงลบตอการดําเนินงาน และบุคลากรมีการเรียนรู
ในแบบสหสาขาวิชาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ สรางองคความรู
และนวัตกรรมใหม โดยมุง งานวิจยั ทีแ่ กไขปญหาคุณภาพทางการผลิตและการตลาดของพรรณพืชและสัตว
ทีส่ าํ คัญ การเสือ่ มโทรมของทรัพยากรปาไม ดิน นํา้ และงานวิจยั ทีร่ องรับการเปลีย่ นแปลงตางๆ สนับสนุน
และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจยั องคความรู และผลสําเร็จการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยั่งยืนแบบโครงการหลวง
ไปสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือการเผยแพรงานโครงการหลวง
งานวิจั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู  ท างวิช าการทั้ง ในระดั บ ประเทศและนานาชาติ
ขณะเดียวกันพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย
องคความรูด า นเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ กิจกรรมสรางสรรคเพือ่ บริการสังคม ดวยระบบ
บริหารจัดการและการบริการที่ไดมาตรฐานสากล

1. การวิจัยและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง
สวพส. ดําเนินงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลง และเปนประโยชนตองาน
โครงการหลวงและการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ตลอดจนขับเคลือ่ นงานวิจยั ไปสูก ารใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมภายใตกระบวนการ
มีสวนรวมของนักวิจัย นักพัฒนา เกษตรกร ชุมชน และสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง โดยดําเนินงานภายใต
4 แผนงานหลัก คือ (1) การวิจัยและพัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม (2) การวิจัยและพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู (3) การวิจยั เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู และ
(4) การวิจัยและพัฒนากลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน จํานวน 45 โครงการหลัก 69 โครงการยอย

1.1 จุดเนนของงานวิจัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สวพส. มุง สรางองคความรูแ ละนวัตกรรมทีใ่ ชแกไขปญหาทีส่ าํ คัญบนพืน้ ทีส่ งู ในปจจุบนั และรองรับการเปลีย่ นแปลง
ต า งๆ ที่ ส ามารถนํ า องค ค วามรู  ไ ปใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว โดยกํ า หนดโจทย ก ารวิ จั ย และนํ า ไปใช ป ระโยชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการกับโครงการหลวงและหนวยงานตางๆ ดังนี้
งานวิจัยดานการเพิ่มผลผลิต มุงพัฒนาพืชเศรษฐกิจ พันธุพืช และพันธุสัตวใหมๆ เพื่อสรางโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และแกไขปญหาความยากจนของประชาชน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชและสัตวที่สําคัญ เพื่อใหผลิตผลมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด และมีระบบการเพาะปลูกที่ประณีต
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การปรับปรุง คัดเลือก ทดสอบพันธุพืชและพันธุสัตวที่มีศักยภาพสําหรับพื้นที่สูง
รวมทั้งพันธุที่มีลักษณะเฉพาะ ไดแก

การปลูกเฮมพ (กัญชง) พันธุ RPF5, RPF6, RPF8 ที่มีเปอรเซ็นตเสนใยสูงกวา 20% และตนสูงเกิน 2 เมตร

ผักกาดหวานพันธุ CS1 ที่ปรับปรุงพันธุไดที่แรก
ในประเทศไทย

ขาวทองถิ่นพันธุเลาทูหยา มีสารแกมมาโอไรซานอล
1,116.27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (สารตานอนุมูลอิสระ)
สังกะสี 25.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
และแคลเซียมสูง 385 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

หัวพันธุกระเทียมที่มีปริมาณสาร Diallyl disulfide,
Diallyl trisulfide สารกลุม Flavonoid
และปริมาณธาตุ Fe สูง สําหรับปลูกเฉพาะพื้นที่สูง
(1,1000 MSL)
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กุหลาบพันธุ
Fuego

กุหลาบพันธุ
Lovely Dolomiti

กุหลาบพันธุ
Ice Bear

กุหลาบพันธุ
Jumilia

กุหลาบพันธุ
Club Pink

กุหลาบพันธุ
Peach Avalanche

พันธุกุหลาบที่มีปลูกบนพื้นที่สูงไดดี ตรงความตองการของตลาดโครงการหลวง

การเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิกา
พันธุเบญจมาศที่ไมไวตอชวงแสงสามารถออกดอกได
ตามสภาพวันยาวตามธรรมชาติ (ฤดูรอน) ไดแก
พันธุ Kogiku Purple, Caro Pink, Carolene,
Chiw Yang, Finland Pink และ Hong Wang Neang

การปลูกผักกาดหวานอินทรีย

เทคโนโลยีการปลูกองุน

การปกกลาขาว

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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งานวิจยั ดานสังคม มุง สรางองคความรูด า นการเสริม
สรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
วางแผน และขับเคลือ่ นการพัฒนา การสรางและพัฒนาผูน าํ
ชุมชนรุนใหม การรักษาและตอยอดภูมิปญญาของกลุม
ชาติพันธุในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า และปาไม และการ
วิจยั และพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือกบนพืน้ ทีส่ งู แบบ
มีสวนรวม

การวิจัยโดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนบนพื้นที่สูง

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

แปลงปลูกพืชทองถิ่นสรางรายไดของชุมชน (เลือดมังกร)

แปลงเรียนรูพืชทองถิ่นในชุมชน
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1.2 ผลงานวิจั ย องค ค วามรู  และนวั ต กรรม
ที่สําคัญ

สวพส. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม 85.10
ลานบาท เพือ่ ดําเนินงานวิจยั ตามแผนงานหลัก โดยมีสดั สวน
การดําเนินงาน ประกอบดวย (1) แผนงานการวิจัยและ
พัฒนาพันธุและการแปรรูปเฮมพภายใตระบบการควบคุม
จํานวน 3 โครงการหลัก 7 โครงการยอย งบประมาณ
6 ล า นบาท (2) แผนงานการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง จํานวน

24 โครงการหลัก 36 โครงการยอย งบประมาณ 41.50
ลานบาท (3) แผนงานการวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู จํานวน 4 โครงการหลัก 5 โครงการยอย
งบประมาณ 7 ล า นบาท และ (4) แผนงานการวิ จั ย
และพั ฒ นากลไกเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง
อยางยั่งยืน จํานวน 13 โครงการหลัก 20 โครงการยอย
งบประมาณ 30.60 ลานบาท มีผลงานวิจัยและองคความรู
ที่สําคัญ ดังนี้

ดานการเพิ่มผลผลิต, 41.5 ลบ. 49%
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 30.6 ลบ. 36%
ดานการวิจัยและพัฒนา การปลูกแฮมพ, 6 ลบ. 7%
ดานสังคม, 7 ลบ. 8%

สัดสวน
โครงการวิจัย
แตละแผนงาน
ปงบประมาณ
พ.ศ.2563

(1) การวิจยั และพพฒ
ั นาพันธุแ ละะการแปรรูปเฮมมพ ภายใตระบบบการควบคุม
สวพส. วิจัยและพัฒนาเฮมพเพื่อใหเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมสําหรับพื้นที่สูง
โดยปรับปรุงพันธุเ ฮมพทใี่ หผลผลิตสูงและมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความตองการของตลาด
และมี THC ตํ่า เปนไปตามกฎหมายกําหนด เพิ่มจํานวน 4 พันธุ คือ RPF5, RPF6,
RPF7 และ RPF8 โดยเปนพันธุท มี่ เี ปอรเซ็นตเสนใยมากกวา 20% ซึง่ สูงกวาพันธุเ ดิม
คือ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ที่มีเปอรเซ็นตเสนใย 13-14% ทั้งนี้ ไดยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนพันธุใหมตอสํานักคุมครองพันธุพืชกรมวิชาการเกษตรแลว

ชอดอกเฮมพ

การปรับปรุงพันธุพันธุเฮมพที่ใหผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นอกจากนี้ รวมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย พัฒนา
ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit)
และอนุสทิ ธิบตั ร ชุดตรวจวัดและกรรมวิธกี ารตรวจวัดทีเอชซี
สําหรับเฮมพ (THC strip test) โดยไดจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาในรูปแบบอนุสิทธิบัตรแลว
สวพส. สามารถพัฒนากระบวนการแปรรูปเสนดาย
และผลิ ต ผ า คุ ณ ภาพและคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษตามมาตรฐาน
สําหรับใชในกิจการทหาร และพัฒนาตอยอดเปนชุดแตงกาย
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%
นอกจากนีไ้ ดวจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ พิม่ มูลคาของเสนใย
ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตเสนดาย ใหเปนบรรจุภณ
ั ฑและ
กระดาษพิเศษที่ใชกับผลิตผลของโครงการหลวง

ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม

ชุดตรวจวัดและกรรมวิธีการตรวจทีเอชซีสําหรับเฮมพ

ชุดพรางทหารบกพิมพยอมลายพรางดิจิตอล
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(2) การววิจัยและพัฒนาเพื่อเพพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรบบนพื้นที่สูง
สวพส. ไดพฒ
ั นาพันธุพ ชื และพันธุส ตั ว และเทคโนโลยี • พืชและสัตวพันธุดีที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง
ใหม ทั้งดานการผลิต มาตรฐานอาหารปลอดภัย การจัดการ
สามารถพัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตวที่เหมาะสม
หลังเก็บเกี่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด เพื่อให กับพืน้ ทีส่ งู และตรงตามความตองการตลาด จํานวน 30 พันธุ
เกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู มีอาชีพทีม่ นั่ คง และอยูร ว มกับสิง่ แวดลอม ประกอบดวย พันธุพืช 29 พันธุ และพันธุสัตว 1 พันธุ
บนพื้นที่สูงไดอยางสมดุล ดังนี้
โดยมีทั้งพืชทองถิ่นและพืชเศรษฐกิจ ดังนี้
ชนิดพืช-สัตว

การปรับปรุง/คัดเลือกพันธุ

เฮมพ

พันธุที่มีปริมาณเสนใยสูงมากกวา 20 เปอรเซ็นต 3 พันธุ คือ RPF5, RPF6, RPF8

ขาว

ขาวทองถิ่นที่มีคุณคาโภชนาการสูง 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

องุน

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

ไกพื้นเมือง

สายพันธุไกพื้นเมืองที่มีศักยภาพสําหรับพื้นที่สูง 1 สายพันธุ ที่มีลักษณะเดนคือ คุณภาพเนื้อดี
เลี้ยงไดในสภาพแวดลอมที่หลากหลาย ใหนํ้าหนักเมื่อโตเต็มวัย เมื่ออายุ 20 สัปดาห 1.0-1.2 กิโลกรัม

• เทคโนโลยีและวิธีการใหมในการผลิตพืชและสัตว
ผลการวิจัยทําใหไดองคความรูใหมในการผลิตพืช
และสัตวบนพื้นที่สูง จํานวน 27 องคความรู ซึ่งชวยเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การลดตนทุน ลดการใช
สารเคมี และลดการใชทรัพยากร ไดแก วิธีการจัดการโรค
และแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานสําหรับองุน วิธีจัดการ
ป อ งกั น กํ า จั ด หนอนเจาะผลเลมอน วิ ธี ก ารให นํ้ า แบบ
ประหยัดและมีประสิทธิภาพของสตรอวเบอรรี เทคโนโลยี
การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง วิธีการลดความชื้นของนํ้าผึ้ง

จากผึ้งโพรง ตนแบบลังเลี้ยงผึ้งพันธุรูปแบบคอน วิธีการ
ป อ งกั น กํ า จั ด ด ว งงวงมั น เทศ วิ ธี ก ารปลู ก มั น เทศญี่ ปุ  น
ในฤดูฝน วิธีการปลูกกระเทียมอินทรียบ นพืน้ ทีส่ งู วิธกี ารลด
การสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สําคัญบนพื้นที่สูง วิธีการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการยื ด อายุ ก ารป ก แจกั น ของว า นสี่ ทิ ศ
วิธีการบังคับการออกดอกของไฮเดรนเยียกระถาง และ
เครื่องอบแหงดอกเกกฮวยแบบลมรอน (Tunnel Dryer)
ดวยกลไกการพาความรอนแบบการพาขนาด 500 กิโลกรัม
เปนตน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรง
บนพื้นที่สูง

การทดสอบพันธุมันเทศญี่ปุนเนื้อสีสม
ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

วิธีการปลูกกระเทียมอินทรีย
บนพื้นที่สูง

การสํารวจคุณภาพและการสูญเสีย
พืชผักของเกษตรกร

วิธีการบังคับการออกดอก
ของไฮเดรนเยียกระถาง

เครื่องอบแหงลมรอน
(Tunnel dryer)

• ชีวภัณฑเกษตรสําหรับใชทดแทนสารเคมี
สวพส. วิจยั และพัฒนาชีวภัณฑเกษตรชนิดใหม 4 ชนิด
เพื่อทดแทนการใชสารเคมีในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ที่สําคัญบนพื้นที่สูง ไดแก ชีวภัณฑเชื้อรา Metarhizium
anisopliae สําหรับกําจัดแมลงประเภทปากกัด ชีวภัณฑ
เชื้อรา Beauveria bassiana สําหรับกําจัดแมลงประเภท
ปากดูด ชีวภัณฑ Streptomyces สําหรับปองกันโรคโคนเนา
และรากเนา และชีวภัณฑปองกันโรคทางดินที่เกิดจากเชื้อ
สาเหตุ 4 ชนิด
• ผลิตภัณฑแปรรูปและสินคาที่มีเอกลักษณ
สวพส. ไดพฒ
ั นาผลิตภัณฑแปรรูปและสินคาตนแบบ
จากผลิตผลทางการเกษตรบนพื้นที่สูง จํานวน 8 ผลิตภัณฑ
เพื่อชองทางในการใชประโยชน สรางมูลคาเพิ่มและโอกาส
การตลาด ไดแก ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนือ้ ไก ไกเบรส
และไกกระดูกดํา และการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
แปรรูป เปนตน
ชีวภัณฑปองกันโรคทางดิน
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(3) การวิ จั ย เพื่ อ เสส ริ ม สร า งคค วามเข ม แข็ ง ของ
ชุมชนบบนพื้นที่สูง
ไดขอ มูลและองคความรูท เี่ ปนประโยชนตอ การเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ใหสามารถขับ
เคลื่อนการพัฒนาไดอยางยั่งยืน ไดแก
• ขอมูลและองคความรูเ รือ่ งกระบวนการและปจจัย
เงื่อนไขความสําเร็จในพัฒนาผูนําเกษตรกรรุนใหม ชวงอายุ
17-45 ป ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
จํานวน 5 ชาติพันธุ คือ กะเหรี่ยง มง คนเมือง เมี่ยน และ
อาข า และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู  นํ า เกษตรกร
รุน ใหม ทัง้ คุณลักษณะรวมและคุณลักษณะเฉพาะของแตละ
ชาติพันธุ
• ขอมูลและองคความรูเรื่องปจจัยเงื่อนไขความ
สําเร็จของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง ที่มีความเขมแข็งอยูในระดับดีและ
ดีเยีย่ ม 8 แหง คือ สหกรณพฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
แม ส อง จํ า กั ด สหกรณ ก ารเกษตรโครงการขยายผล
โครงการหลวงสบเมย จํากัด สหกรณพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงพบพระ จํากัด วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรม
ยอมสีธรรมชาติปางแดงใน วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย
แมจริม วิสาหกิจกาแฟดอยลาง (ปางตนเดื่อ) กลุมเตรียม
สหกรณ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
แมสามแลบ และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานใหม โดย
ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญคือ การมีสวนรวมของ
สมาชิก ธรรมาภิบาลของกลุม การบูรณาการกับภาคีเครือขาย
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล และจุดเนนการพัฒนา

• ขอมูลและองคความรูเ รือ่ งกระบวนการเสริมสราง
การมีสวนรวมในการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 13 แหง
โดยปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ประกอบดวย ปจจัยภายในชุมชน ไดแก ผูนําที่ตระหนัก
ในความสําคัญของแผนพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของ
คนในชุ ม ชน การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาชุ ม ชนบนฐานข อ มู ล
และเชิงรุก การจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและใชงานงาย
การติดตามและปรับปรุงขอเสนอโครงการกับหนวยบูรณาการ
อยางตอเนื่อง และปจจัยภายนอก ไดแก งบประมาณและ
นโยบายของหนวยงานบูรณาการ หรือหนวยงานพี่เลี้ยง

สัมภาษณผูนําและคณะกรรมการชุมชน

• ขอมูลและองคความรูเรื่องกระบวนการสืบทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น และปจจัยความสําเร็จในการจัดการ
ทรัพยากรดิน นํ้า และปาไมของ 5 ชาติพันธุ ไดแก กะเหรี่ยง
มง คนเมือง ลีซู และดาราอั้ง ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงและโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง

ผูนําเกษตรกรรุนใหมที่ปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากเชิงเดี่ยวเปนผสมผสานและประณีต

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

15 แหง ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมที่สอดคลองกับภูมิสังคม
มีกระบวนการสืบทอดผานรูปแบบพิธีกรรม การถายทอด
ประสบการณจากรุน สูร นุ เชน พิธไี หวศาลเจาประจําหมูบ า น
(อาปาหมู) ที่ตั้งอยูในปาตนนํ้าของชาวลีซู ระบบเหมืองฝาย
ของชาวกะเหรีย่ ง (ทีบอโคะ) วิธสี งั เกตคุณภาพดินจากวัชพืช
ของชาวดาราอั้ง และระบบวนเกษตรปาเมี่ยงของคนเมือง
เปนตน
• ขอมูลและองคความรูเรื่องปจจัยและเงื่อนไขการ
ตัดสินใจของเกษตรกรกลุมชาติพันธุ ในการปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 5 ภูมิสังคม คือ
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ชุมชนที่มีฐานจากการปลูกฝน ชุมชนที่ปลูกขาวไรหรือ
ขาวโพด ชุมชนที่ทํานาเปนหลัก ชุมชนปาเมี่ยง และชุมชน
ในพื้นที่เขตรอนแลง
• ผลการประเมิ น ผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ และ
สังคม จากการนําผลงานวิจัยของ สวพส. จํานวน 5 เรื่อง ไป
ใชประโยชน ไดแก เทคโนโลยีการเพิม่ ผลผลิตขาวบนพืน้ ทีส่ งู
เทคโนโลยีการปรับปรุงการใหผลผลิตและคุณภาพของกาแฟ
อราบิกา เทคโนโลยีการปลูกหวายบนพื้นที่สูง เทคโนโลยี
การปลู ก พื ช และเลี้ ย งสั ต ว และเทคโนโลยี ก ารปลู ก พื ช
ทองถิ่น ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เกษตรกร
นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ทั้งดานการเพิ่มความมั่นคง
ดานอาหาร การเพิ่มรายไดจากพืชหลักและพืชทางเลือก

ภูมิปญญาระบบเหมืองฝายของชาวกะเหรี่ยง (ทีบอโคะ)
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(4) การวิจยั และพัฒนากลไกเพพอื่ เพิม่ ศักยภาพการ
บริหารจจัดการทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดดลอมของ
ชุมชนบบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ไดเทคโนโลยีและองคความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนสามารถ
อนุรักษ ฟนฟู สืบทอดภูมิปญญา และใชประโยชนไดอยาง
สมดุลและยัง่ ยืน รวมถึงการสรางความตระหนักในคุณคาของ
พืชทองถิน่ กอใหเกิดการอนุรกั ษ ฟน ฟู และพัฒนาตอยอดพืช
ที่มีศักยภาพใหเปนพืชสรางรายไดเพิ่มแกชุมชน โดยมี
องคความรูจากการวิจัยที่สําคัญ ดังนี้
• องคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานตํารับ
อาหารที่รักษาและเสริมสรางสุขภาพ ของ 3 ชาติพันธุ คือ
มง มอญ และพืน้ เมือง และตอยอดภูมปิ ญ
 ญาการใชประโยชน
พืชสมุนไพรและยา ไปสูก ารพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
เชน ตํารับยาสมุนไพรแกหวัดสําหรับเด็ก ตํารับยาสมุนไพร
แกผิดเดือน ตํารับยาสมุนไพรแกตกขาว เปนตน
• องคความรูในการเพาะขยายพันธุ การปลูก และ
การจัดการพืชทองถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนายกระดับเปน
พืชทางเลือกในการประกอบอาชีพของชุมชน 3 ชนิด ไดแก
บุกไข (Amorphophallus muelleri Blume) ตาว (Arenga
pinnata Merr.) และเลือดมังกร (Peristrophe bivalvis (L.)
Merr.) รวมทั้ ง วิธีการขยายพั นธุ พืช ทองถิ่นหายากและ
ใกลสญ
ู หาย 3 ชนิด คือ ลิลลีป่ า (Lilium primulinum Baker
var. burmanica (W.W. Smith) Stern.) มะเขาควาย
(Dittoceras maculatum Kerr) และนอยหนาเครือ
(Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Sm.) สําหรับรักษาฐาน
พันธุกรรมพืชทองถิน่ สําคัญไมใหสญ
ู หายจากชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
• วิธกี ารเพาะขยายและจัดการเห็ดทองถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ
เปนที่ตองการของตลาด 3 ชนิด คือ เห็ดเผาะ เห็ดตับเตา
และเห็ดโคน เพื่อเสริมแหลงอาหารและรายไดของชุมชน
ตลอดจนระบบนิเวศของชุมชน ไดรับการฟนฟูโดยวิธีการใส
เชือ้ เห็ดไมคอรไรซารวมกับการปลูกตนไม ประกอบดวย เห็ด
เผาะ เห็ดแดง เห็ดหลม เห็ดระโงก ใน 8 ชุมชน พื้นที่ 80 ไร
และ เห็ดตับเตา ใน 5 ชุมชน พื้นที่ 9 ไร ซึ่งสามารถชวยลด
การเผาปา แกปญ
 หาหมอกควันบนพืน้ ทีส่ งู ไดมากกวา 80 ไร

• องคความรูดานปาไม คือ (1) ชนิดไมทองถิ่นและ
การใชประโยชนเพื่อการปลูกปาชาวบาน ในพื้นที่สูงจาก
นํ้าทะเล 3 ระดับ โดยชนิดไมทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่
คอนขางตํา่ ไดแก แดง มะขามปอม พืน้ ทีส่ งู ปานกลาง ไดแก
ลําพูปา กําลังเสือโครง มณฑาดอย และมะขามปอม สําหรับ
พืน้ ทีส่ งู คอนขางมาก ไดแก กําลังเสือโครง มะขามปอม และ
กอเดือย (2) การปลูกและการจัดการไมสนเพื่อการอนุรักษ
ฟน ฟู และใชประโยชน (3) ศักยภาพการปลูกและใชประโยชน
ไมจนั ทนหอม (4) ชนิดและรูปแบบการปลูกไมยนื ตนเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสม เพื่อสรางรายไดเสริมใหครัวเรือนบนพื้นที่สูง
ไดแก การปลูกเพือ่ การออมแบบพืน้ ฐาน และแบบวนเกษตร
โดยพบวาพื้นที่มีระดับความสูง <500 เมตร ไดแก ชิงชัน
ประดูป า พะยูง ตะเคียนทอง มะคาโมง ยางนา และสัก พืน้ ที่
มีระดับความสูง 500 - 1,000 เมตร ไดแก ชิงชัน ประดูปา
มะคาโมง และสัก สวน พื้นที่มีระดับความสูง >1,000 เมตร
ไดแก สัก (5) กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ในการฟนฟูและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม
• พัฒนาผลิตภัณฑตน แบบ (Prototype) จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไดแก ผลิตภัณฑปองกันผื่นผาออม
(Soothing cream) บาลมบํารุงหัวนมมารดา (Nipple cream
balm) และผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาคาเทชิน (Intensive
serum with Catechins extract for all skin types)
ส ง มอบต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากงานวิ จั ย ให แ ก มู ล นิ ธิ
โครงการหลวง เพือ่ นําไปใชผลิตในเชิงพาณิชย ประกอบดวย
ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก ไดแก ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดของใชเด็ก (Baby cleanser) ผลิตภัณฑซักผาเด็ก
(Baby fabric wash) และผลิตภัณฑโลชัน่ สําหรับเด็ก (Baby
lotion) ผลิตภัณฑสําหรับผูชาย ไดแก ผลิตภัณฑบํารุงผิว
หลั ง การโกนหนวด และผลิ ต ภั ณ ฑ ร ะงั บ กลิ่ น เท า อั น ไม
พึงประสงค ผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับผูสูงอายุ ไดแก
ผงโรยขาว ที่ชวยกระตุนความอยากอาหารและปรับสมดุล
ของรางกาย และเครื่องดื่มอิมัลชั่นนํ้ามัน ที่ชวยลดนํ้าตาล
ในเลือดและชวยลดคอเลสเตอรอล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบนพื้นที่สูง

ตํารับยาสมุนไพรแกตกขาว

ระบบการปลูกบุกไขรวมกับไมปายืนตน

นอยหนาเครือพืชหายากและมีคุณคาทางยาสมุนไพรสูง

การจัดการผลผลิตตาวขั้นตน

วิธีการเพาะขยายและจัดการเห็ดทองถิ่น (เห็ดเผาะ)

การพัฒนาผลิตตภัภัณฑตนแบบ (Prototype)
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1.3 การยื่ น ขอจดทะเบี ย น/จดแจ ง ทรั พ ย สิ น
ทางปญญา

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 คูมือการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง

เครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑกลุมวิสาหกิจ/
สหกรณที่ไดรับการสงเสริม

ตัวอยางผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูงที่ยื่นจดทะเบียน/จดแจงทรัพยสินทางปญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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1.4 การนําผลงานวิจัยหรือทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน

นําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัยที่ผานมา ไปใชประโยชนตามผลการวิเคราะหปญหา
และความตองการของประชาชน ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 27 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 34 แหง จํานวน 20 เรื่อง โดยมีเกษตรกรไดรับประโยชน 2,081 ราย ดงน
ดังนี้
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รายการ
1) พันธุขาวที่ทนทาน
ตอแมลงบั่วบนพื้นที่สูง
พันธุบือแมว และบือวาเจาะ

การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัย
ไปสูกลุมเปาหมาย

ผลการใชประโยชนในการพัฒนาหรือแกไขปญหาบนพื้นที่สูง

เกษตรกร จํานวน 30 ราย ในพื้นที่ 8 ชุมชน ของ 4 พื้นที่ คือ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะเรียง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก และโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบอเกลือ นําพันธุขาวนาที่ทนตอแมลงบั่ว ปลูกทดแทนพันธุเดิม
ที่ออนแอ ทําใหมีขาวพอเพียงตอการบริโภค
2) เทคโนโลยีการปลูกและผลิต ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร จํานวน 614 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 11 แหง
กาแฟอราบิกาคุณภาพ
และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 4 แหง และเกษตรกรมีการปรับเปลีย่ นการปลูก
ภายใตระบบอนุรักษ
จากระบบเดิมแบบกลางแจงและไมมีการจัดการรมเงาไม เปนการจัดการใหรมเงามากขึ้น
ดินและนํ้าบนพื้นที่สูง
ดวยการปลูกไมผล ไมโตเร็วตางๆ เพื่อสรางระบบรมเงา คาดวาจะทําใหผลผลิตของเกษตรกร
มีคุณภาพดีขึ้นในฤดูกาลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ 2564
3) เทคโนโลยีการปลูกมันเทศ ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร และเจาหนาที่หนวยงานตางๆ จํานวน 227 ราย และสงเสริม
ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
แกเกษตรกรจํานวน 36 ราย ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 4 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ที่
สูงแบบโครงการหลวง 1 แหง ทําใหเพิ่มผลผลิต และคุณภาพตรงตามมาตรฐานชั้นคุณภาพ
ของมูลนิธิโครงการหลวง
4) พันธุมันเทศญี่ปุน SP61
ถายทอดองคความรูใหเกษตรกรและเจาหนาที่ จํานวน 17 ราย และสงเสริมแกเกษตรกร 7 ราย
และ SP49 ที่เหมาะสม
ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 3 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 4 แหง
สําหรับพื้นที่สูง
เพื่อเปนแหลงผลิตพันธุมันเทศญี่ปุนที่ดี
5) เทคโนโลยีการปลูก
ถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกร 73 ราย และสงเสริมแกเกษตรกร จํานวน 53 ราย ในพื้นที่ศูนย
กระเทียมอินทรีย
พัฒนาโครงการหลวง 3 แหง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 2 แหง ทําให
เกษตรกรอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 53 ราย และมีรายไดเพิ่ม 19 ราย อีกเปนที่ผลิต
หัวพันธุกระเทียมคุณภาพ 20 ราย
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6) แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ในกระบวนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ในโรงคัดบรรจุของ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง

ถายทอดองคความรูแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก
ในโรงคัดบรรจุ เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และระบบการจัดการผลิตผลพืชผักถูกตอง
ตามหลักการระบบประกันคุณภาพ GMP ใหกับเจาหนาที่และวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา 40 ราย ทําใหผลิตผลพืชผักมีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานชั้นคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง และตลาดขอตกลง/ทองถิ่น รวมทั้งลด
การสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ ว ตลอดจนผลิตผลพืชผักมีความปลอดภัยตามหลักการระบบประกัน
คุณภาพ GMP

7) วิธีการใช GA3 ในการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพองุน
พันธุ Perlette บนพื้นที่สูง

ถายทอดเทคโนโลยีการใช GA3 ความเขมขน 25 ppm ระยะหลังดอกบาน 7 และ 14 วัน
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพองุนพันธุ Perlette บนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร 13 ราย ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 แหง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 6 แหง
ทําใหเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

8) เทคโนโลยีการผลิตตนพันธุ ผลิตตนกลาเสาวรสหวานที่ปลอดโรค ดวยวิธีเพาะการเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลูกและคัดเลือกไดพันธุ
เสาวรสหวานพันธุดี
P-TC1 ที่มีลักษณะแข็งแรง และใหผลผลิตสูง ปลูกเปนตนแมพันธุ จํานวน 15 ตน และผลิต
ปลอดโรค
ตนกลาเพิม่ จํานวน 200 ตน เพือ่ สรางแปลงแมพนั ธุใ นพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการ

3 แหง คือ วาวี หวยเปา และแมสอง จํานวน 92 ตน ซึ่งผลิตกิ่งพันธุที่มีคุณภาพ สงเสริม
ใหแกเกษตรกร จํานวน 313 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 14 แหง

9) วิธีการจัดการโรคและแมลง
ศัตรูสมดวยวิธีผสมผสาน
ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่สูง

ถายทอดวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชตระกูลสมบนพื้นที่สูง ดวยวิธีผสมผสาน ใหแก
เจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 7 ราย และเกษตรกรในพื้นที่สงเสริม
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 และศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหนองเขียว เพือ่ ขยาย
และเพิ่มปริมาณ สําหรับสงเสริมใหเกษตรกรผลิตหัวพันธุสงมูลนิธิโครงการหลวง และผลิต
ไมกระถางสงจําหนายอุทยานหลวงราชพฤกษ

11) สายพันธุไกพื้นเมือง
บนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพ

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

12) ลักษณะคอกเลี้ยงหมูหลุม ถายทอดองคความรูเรื่องลักษณะคอกเลี้ยงหมูหลุมที่เหมาะสม ใหแกเกษตรกร จํานวน 59 ราย
ที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง
ในพืน้ ทีศ่ นู ยพฒ
ั นาโครงการหลวง 6 แหง และโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง 8 แหง

สรางรายได 579,300 บาท

13) ผึ้งโพรงชวยผสมเกสร
อาโวกาโดและกาแฟ

ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง ใหกับเกษตรกร 375 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหวยโปง และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 12 พื้นที่ ถายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงผึ้งในแปลงปลูกพืชใหผึ้งผสมเกสรอาโวกาโด
และกาแฟ ใหกับเกษตรกร 5 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป
โดยผึ้งโพรงสามารถทําใหอาโวกาโดติดผลขนาดเล็กเทากับ 254 ผลตอตน และทําใหกาแฟมี
การติดผลขนาดเล็กเทากับ 2,887 ผลตอตน สามารถเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้งและสรางรายไดเสริม
ใหกับเกษตรกร โดยเกษตรกรทั้ง 5 ราย มีปริมาณนํ้าผึ้ง 125 กิโลกรัม สรางรายได 37,500 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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14) ไมผลทางเลือกในชุมชน
ที่มีฐานจากการปลูกฝน

ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกไมผลทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีใ่ นชุมชนทีม่ ฐี านจากการปลูกฝน
ใหกับเกษตรกร 44 ราย 13 หยอมบาน ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก
ปญหาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ทําใหเกษตรกรมีชนิดไมผลทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีเ่ พือ่ เปนแหลงอาหาร
มีโอกาสสรางรายไดระยะยาว และชวยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวบนฐานความรูใ นการเพิม่ มูลคาไมผลเดิม
สนับสนุนชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชาอัสสัมในชุมชนปาเมี่ยง โดยจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุม
แปรรูปผลิตภัณฑชุมชน ตําบลปาแป ใหเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ปาแป 55 ราย และไดพฒ
ั นารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑทแี่ สดงถึงเอกลักษณเฉพาะถิน่ ของชุมชนปาเมีย่ ง
2 ผลิตภัณฑ ไดแก สบูชาเมี่ยง และชาชงพรอมดื่ม รวมทั้งปรับปรุงภาพลักษณตราสินคา
“มอนนางเกตุ” และพัฒนาผลิตภัณฑจากชาอัสสัมเพิ่ม 2 ผลิตภัณฑ ไดแก แชมพูชาเมี่ยง และ
ครีมนวดผมนํา้ ผึง้ ชาเมีย่ ง สรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากชาอัสสัม 3 ผลิตภัณฑ ไดแก
สบูชาเมี่ยง ชาชงพรอมดื่ม นํ้าชาเมี่ยงมะนาว คิดเปนมูลคา 29,230 บาท ผลตอบแทนสุทธิรวม
8,776.90 บาท และรายไดจากการรวบรวมผลผลิตใบชาอัสสัม (ใบแก) จําหนายใหกับ
บริษัทชาไทย อินเตอรเนชั่นแนล มีมูลคา 729,896 บาท ผลตอบแทนสุทธิ 25,569 บาท
(1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563)
ถายทอดองคความรูจ ากงานวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการอนุรกั ษ ฟน ฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อใชประโยชนเปนแหลงอาหารชุมชน (Food bank) ใหกับเกษตรกร 195 ราย ในพื้นที่
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 7 พื้นที่ และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 8 พื้นที่
ไปใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมเกณฑตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคารบอนตํ่าและยั่งยืน มิติที่ 2
การอนุรักษและฟนฟูปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู
และพรรณพืชระหวางชุมชน โดยมีชนิดพืชที่ไดรับการเพาะขยายพันธุและปลูกฟนฟู 40 ชนิด
11,661 ตน และเกษตรกรอยางนอย 30 ราย เริ่มมีรายไดจากการเพาะปลูกพืชทองถิ่นสําคัญ
ลดรายจายครัวเรือนจากการซื้อจากตลาดภายนอก รวมทั้งพืชทองถิ่นที่ใกลสูญหายไดรับ
การอนุรักษและฟนฟูความอุดมสมบูรณ
ถายทอดองคความรูวิธีการฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร ไดแก การจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ปลูกขาวไรที่มีความลาดชันสูง การปลูกขาวไรรวมกับถั่วลอด
และการปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับปลูกขาวไร ใหกับเกษตรกร 16 ราย ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 แหง
สนับสนุนและสงเสริมการปลูกไผเพือ่ ใชประโยชนบนพืน้ ทีส่ งู 12 ชนิด 3,652 ตน ใหกบั เกษตรกร
261 ราย ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง 7 พื้นที่ และพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง 6 พืน้ ที่ สําหรับสรางรายไดเสริมใหเกษตรกรและใชสอยในครัวเรือน รวมถึง
การปลูกเพื่อใชเปนแนวรั้วหรือแบงเขตพื้นที่และปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ไดจดอนุสิทธิบัตรสูตรชีวภัณฑปองกันโรคผลเนาของสตรอวเบอรรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
และไดทดสอบประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของการใช ในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
2 แหง เกษตรกร 4 ราย พบวามีประสิทธิภาพระดับดีมาก และเตรียมการมอบใหโครงการหลวง
นําไปผลิต และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ เพื่อใชประโยชนในงานสงเสริมและเชิงพาณิชยตอไป
สวพส. สงมอบสูตรผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับกลางคืนที่มีสวนผสมจากสารสกัดคาเทชินให
มูลนิธิโครงการหลวง นําไปผลิตในเชิงพาณิชย ตามหนังสือที่ สวพส./2297 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 โดยมีปริมาณและมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑบาํ รุงผิวหนาสําหรับกลางคืนทีม่ สี ว นผสม
จากสารสกัดคาเทชิน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จํานวน 253 ชิน้ คิดเปน
มูลคา 108,790 บาท และเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการขายผลผลิตชาเมี่ยงซึ่งเปนพืชทองถิ่น

15) แนวทางการยกระดับ
ผลิตภัณฑชาอัสสัม
ในชุมชนปาเมี่ยง

16) กระบวนการอนุรักษ
ฟนฟู ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เพื่อใชประโยชนเปนแหลง
อาหารชุมชน
(Food bank)

17) เทคโนโลยีการฟนฟู
ความอุดมสมบูรณ
ของดินในพื้นที่ปลูกขาวไร
18) การปลูกไผ
เพื่อใชประโยชน
บนพื้นที่สูง
19) ชีวผลิตภัณฑปองกัน
โรคผลเนาของ
สตรอวเบอรรี
20) ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
สําหรับกลางคืนที่มี
สวนผสมจากสารสกัด
คาเทชิน

44 รายงานประจําป 2563

1.5 กจิ กรรมการเผยแพรองคความรูแ ละนวัตกรรม
จากงานวิจัยเพื่อการนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวาง

สวพส. นําองคความรูและนวัตกรรมจากงานวิจัย
ไปเผยแพรสงเสริมการเรียนรู ในรูปแบบการจัดเวทีเสวนา
วิชาการ นิทรรศการ กิจกรรมวันถายทอดเทคโนโลยีและ
องค ค วามรู  ใ นพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง
แบบโครงการหลวง และการจั ด ฐานการเรี ย นรู  ภ ายใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเกษตรกรบนพื้นที่สูง หนวยงาน
รวมดําเนินการตางๆ และประชาชนผูสนใจ ดังนี้
(1) นิ ท รรร ศการกั ญ ชงของแแ ม “เฮมพพ  ” หรื อ
“กัญชงง” ในงานโครงการหลวง 51 ภายใตแนวความคิด
“ดุจแสงทองจากฟา สูปวงประชาราษฎรรมเย็น” ระหวาง
วันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพมหานคร การนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
พัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งเปน
ผลงานวิจัยรวมระหวางมูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส.
สนองตามพระราชเสาวนี ย  ใ นสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง โดย
โครงการหลวงไดพัฒนาพันธุเฮมพ 4 พันธุ ที่สามารถลด
ปริ ม าณสารเสพติ ด THC ได ตํ่ า กว า ที่ ก ฎหมายกํ า หนด
นําเสนใยไปผลิตเปนหัตถกรรมในครัวเรือน แปรรูปเปน
ผลิตภัณฑจากเฮมพ พรอมทัง้ รวมกับกองทัพบก ทดลองผลิต
เครื่องแบบทหารดวยเสนใยเฮมพ ในสวนใบเฮมพยังมีสาร
สําคัญอีกชนิด คือ CBD สามารถใชประโยชนทางการแพทย
และเวชสําอางไดอยางดี
(2) การสัมมนา “ขาวบนพืน้ ทสี่ งู ของไทย” สวพส.
เล็งเห็นถึงความสําคัญของ “ขาว” พืชอาหารหลักและพืช
วัฒนธรรมของเกษตรกรกลุม ชาติพนั ธุพ นื้ ทีส่ งู ไดทาํ การวิจยั
และพัฒนาพันธุขาวทองถิ่น องคความรู เทคโนโลยีเพิ่ม
ผลผลิตขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
และภูมปิ ญ
 ญาของชุมชน โดยเมือ่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ไดเผยแพรผลการดําเนินงานวิจยั และพัฒนาขาวบนพืน้ ทีส่ งู
ของไทย และระดมความคิดเห็นระหวางเกษตรกร หนวยงาน
ภาคีเครือขายในการรวมกําหนดแนวทาง ประเด็นปญหา
บูรณาการงานวิจัยและพัฒนาขาวบนพื้นที่สูงในระยะตอไป

เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางงานวิ จั ย และพั ฒ นาข า วบนพื้ น ที่ สู ง
ในอนาคตอยางยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ
“สืบสาน รักษา ตอยอด ขาวพื้นที่สูง” กิจกรรม ชิม ชอป
ขาวพันธุทองถิ่น นิทรรศการผลงานวิจัยขาว จากหนวยงาน
ภาครัฐและสถาบันการศึกษา และเวทีเสวนา เรื่อง ทิศทาง
การวิ จั ย และพั ฒ นาข า วบนพื้ น ที่ สู ง ของไทย โดยมี ค ณะ
ผู  บ ริ ห าร เจ า หน า ที่ ข องมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง สวพส.
เกษตรกร หนวยงานราชการ นักวิชาการ อาจารย นักศึกษา
เจาหนาทีจ่ ากภาครัฐและเอกชน และสือ่ มวลชน เขารวมและ
ไดรับความรูในมิติตางๆ ของพันธุขาวทองถิ่น กวา 300 ราย

นิทรรศการกัญชงของแมในงานโครงการหลวง 51

การสัมมนา “ขาวบนพื้นที่สูงของไทย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

(3) กิจกรรมวันถายทอดเทคโนนโลยีชมุ ชนตนแบบ
การลด ละ เลิกการรใชสารเคคมี ระหวางวันที่ 15-16 มกราคม
2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ
อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ทั้งนี้ จังหวัดนานเปนพื้นที่ที่มี
การทําการเกษตรคอนขางมาก การถายทอดองคความรูแ ละ
กระบวนการเรี ย นรู  จ ากโครงการหลวงผสมผสานกั บ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการดําเนินการระหวาง
หนวยงานและชุมชน ชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาตัวเอง
สรางรายไดจากการทําการเกษตรปลอดสารพิษและยังเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการถายทอดความรูแบงเปนการจัด
กิจกรรมเขาฐานเรียนรู จํานวน 10 ฐาน และกิจกรรมเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณจากชุมชนขาวโพดสูการลด
ละ เลิก การใชสารเคมี โดยผูนําเกษตรกรบานใหม มี
เกษตรกร เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให
ความสนใจเขารวมงาน 420 ราย
(4) กิจกรรรมวันถายทอดเทคคโนโลยีการปลูกผัก
อินทรีย (Field Day) “เเกษตรอินทรีย สูวิถีที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ แปลงปลูกพืชอินทรีย 70 ไร
บานหวยเขยง ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
หวยเขยง ไดนาํ องคความรูด า นการผลิตพืชผักแบบครบวงจร
ทีไ่ ดจากงานวิจยั ตัง้ แต การวิเคราะหปญ
 หา การวางแผนการ
ผลิต การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของพืน้ ที่ โดยปจจุบนั เกษตรกรภายใตการสงเสริมของ
โครงการฯ ได รั บ การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย 
(Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร ทําใหเกษตรกร
สามารถสรางอาชีพ เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชน ทั้งนี้ มีการจัดฐานการเรียนรู 7 ฐาน ไดแก มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย การเพาะกลาแบบประณีตและการเตรียมวัสดุ
เพาะกลา การเตรียมแปลงและการจัดการแปลงปลูก การ
จัดการโรคและแมลง การใชสารชีวภัณฑ การทําปุย หมัก และ
การปรับปรุงบํารุงดิน การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว และความหลากหลายของพืชทองถิ่นและการใช
ประโยชน ใหผเู ขารวมกิจกรรมกวา 700 ราย เพือ่ ใหสามารถ
ตอยอดองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย ไป
ประยุกตใชเพือ่ เพิม่ ผลผลิต เพิม่ รายได และลดตนทุนในการ
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วันถายทอดเทคโนโลยีชุมชนตนแบบ การลด ละ เลิก
การใชสารเคมี

วันถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย
“เกษตรอินทรีย สูวิถีที่ยั่งยืน”

ปลูกพืชของตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูน
ทักษะรวมกันระหวางนักวิจัย เจาหนาที่สงเสริม เกษตรกร
และผูเขารวมกิจกรรม และเกิดประโยชนกับหมูบานหวย
เขยงและบานขางเคียงมากยิ่งขึ้น
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(5) กิจกรรมวันถายทอดเทคโโนโลยี (Fieeld Day)
“การปป ลู ก มั น เทท ศญี่ ปุ  น บ นพื้ น ที่ สู ง ” เมื่ อ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม เพือ่ ถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีการ
ปลูกมันเทศญี่ปุนที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ เกษตรกร
ผูที่สนใจ และกอใหเกิดการตอยอดองคความรู สามารถ
นําไปประยุกตใชเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและเพิม่ รายได ลดตนทุนได
ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยงองคความรูจากผลงานวิจัย
ไปสูง านสงเสริมพัฒนา และการนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
ในวงกวางมากขึ้น โดยแบงการเรียนรูเปน 5 ฐาน ไดแก การ
บรรยายและสาธิตพันธุมันเทศญี่ปุน การผลิตยอดพันธุ
มันเทศญีป่ นุ การปลูกมันเทศญีป่ นุ การดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปมันเทศญี่ปุน
ในการจัดงานมีเกษตรกรและเจาหนาที่ เขารวมงาน จํานวน
200 ราย เขาเรียนรูพรอมทั้งลงมือปฏิบัติจริง โดยใหความ
สนใจกันเปนอยางดี

วันถายทอดเทคโนโลยี “การปลูกมันเทศญี่ปุนบนพื้นที่สูง”

(6) การถายทอดองงคความรูการฟนฟูเห็ดทองถิ่น
รวมกับการปลูกปาในงาน “พลิกฟนผืนปา สืบสาน รักษา
ตอยอด สูการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยัั่งยืน” เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2563 ณ บานแมวาก โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงแมมะลอ ตําบลแมมะลอ จังหวัดเชียงใหม
โดยการสาธิตวิธีการเตรียมหัวเชื้อเห็ดปา 4 ชนิด ไดแก
เห็ดเผาะ เห็ดหลม เห็ดแดง เห็ดไข รวมกับเกษตรกร นักเรียน
และใสเชือ้ เห็ดรวมกับการปลูกกลาไมวงศยาง ไดแก พะยอม
ยางนา และรัง จํานวน 350 ตน ในพืน้ ทีป่ า ใชสอยของชุมชน
รวมทัง้ แจกหัวเชือ้ เห็ดปาใหกบั เกษตร 50 ราย สําหรับนําไป
ปลูกเชือ้ รวมกับตนไมในพืน้ ทีข่ องตนเอง เปนการฟน ฟูแหลง
อาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนควบคูก บั
การฟน ฟูระบบนิเวศ โดยมีเกษตรกรและเจาหนาทีห่ นวยงาน
ตางๆ เขารวมงาน 150 ราย

การถายทอดองคความรูการฟนฟูเห็ดทองถิ่นรวมกับ
การปลูกปา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

การเผยแพรองคความรูดานการเพาะเลี้ยงแมลง
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(7) นิทรรรศการเผยยแพรองคความรูดานการเพาะ
เลี้ ย งแมม ลงที่ มี ป ร ะโยชน บ นพื้ น ที่ สู ง ฐานกาา รเรี ย นรู 
โลกแมม ลง ระหว า งวั น ที่ 6-12 มกราคม 2563 ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผูเขา
รับการเรียนรูกลุมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จํ า นวน 2,727 คน ได รั บ ความรู  เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ
ของแมลงในระบบนิเวศทางธรรมชาติ การเลี้ยงผึ้งโพรง
บนพื้นที่สูง และไดรับแจกนํ้าผึ้งที่มีกลิ่นและรสชาติเปน
เอกลักษณจากยอดดอยสูง
(8) กิจกรรรมสงเสรริมการเรียนรูการใชประโยชน
จากพื ช สมุ น ไพรร ในท อ งถถิ่ น ฐานการเรี ย นรู  ส มุ น ไพร
ภายใตแนวคิด “สรางสุขใหชีวิต พิชิตโรคภัย ดวยสมุนไพร
ในครัวเรือน” ระหวางวันที่ 10-16 กุมภาพันธ 2563 ณ
สวนสมุนไพร อุทยานหลวงราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม มีผูเขารับการเรียนรูทั้งชาวไทยและตางชาติ
จํ า นวน 1,355 ราย เกิ ด การเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ สมุ น ไพร
รักษาโรค 30 อาการในชีวิตประจําวัน สมุนไพรพืชอาหาร
ทองถิ่นของชุมชนบนพื้นที่สูง และไดรับองคความรูพืช
สมุนไพรภายใตงานวิจัยและพัฒนาของ สวพส.
(9) ถายทอดองคความรู “เติมเห็ดใหปา ....แกปญ
 หา
ฝุนควัน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวพส. ใชแนวทาง
การแกปญหาเพื่อลดการเผาหรือเหตุไฟไหมที่ลดลงดวย
การเพาะเชื้อเห็ดขึ้นหรือที่เรียกวา “การเติมเห็ดใหปา”
ซึ่ ง เป น การใช วิ ธี ก ารทางชี ว ภาพในการจั ด การป ญ หา
ฝุนควันไฟปาที่ตนตอของปญหาจะเปนการชวยใหความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ยังคงอยู สวพส. ไดขยายผล
องคความรูโดยนํามาเผยแพรและสาธิตใหกับเกษตรกรและ
นักเรียนที่เขามาเรียนรูในอุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน
40 ราย เกี่ยวกับวิธีการเตรียมหัวเชื้อเห็ดปา การใสหัวเชื้อ
เห็ดปาลงในกลาไม รวมไปถึงการเติมเชื้อเห็ดใหกับไมปา
ที่ เ ป น พื ช อาศั ย และการสร า งรั ง ปลวกจํ า ลองเพื่ อ เพาะ
เห็ดโคนปาหรือเห็ดปลวกที่สวน “ปา 3 อยาง ประโยชน
4 อยาง”
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2. การเผยแพรองคความรูและผลสําเร็จของโครงการหลวง และการพัฒนา
เครือขายการวิจัย พัฒนา เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอยางยั่งยืน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. สนับสนุนและสงเสริม
การเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัย องคความรู
และผลสําเร็จของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ยั่งยืน ไปสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง รวมทั้งสราง
เครือขายความรวมมือการเผยแพรงานโครงการหลวง งานวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง และการแลกเปลี่ยนประสบการณทาง
วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนี้

2.1 การสนับสนุนการเรียนรูงานโครงการหลวง
เพื่อเปนตนแบบและเปนแหลงเรียนรู

สวพส. ดําเนินการสนับสนุนงานโครงการหลวงใน
พื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวง 39 แหง
ดําเนินงานภายใตแผนแมบทศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงระยะ
6 ป (พ.ศ. 2560-2565) ทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมีหนวยงานรวมบูรณาการ
27 หนวยงาน พื้นที่เปาหมาย 468 กลุมบาน ในพื้นที่ 23
อําเภอ 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ตาก แมฮอ งสอน
ลําพูน และพะเยา ผูไดรับผลประโยชน 49,624 ครัวเรือน
ประชากร 191,821 ราย ดําเนินงานเพื่อใหเปนตนแบบของ
การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ทีม่ คี วามสมดุลทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม โดยการเชื่อมโยงองคความรูโครงการหลวงจาก
งานวิจัยและพัฒนา รวมบูรณาการกับภาคสวนที่เกี่ยวของ
ไปสูการสรางรายไดของชุมชน การสงเสริมการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พรอมทั้งสรางชุมชน
ตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ดาน
สิ่งแวดลอมสนับสนุนการฟนฟูปาตนนํ้า ความอุดมสมบูรณ
ของดิน การพัฒนาระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ และทําการเกษตร
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ผลการดําเนินงานในภาพรวม ดังนี้

(1) การถายทอดเทคคโนโลยีและการเรียนรูเ พือ่ เพิม่
ผลผลิตทางการเกกษตร ภายยใตมาตรฐฐานอาหารรปลอดภัย
และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
สวพส. ดําเนินการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี
และการเรียนรูเ พือ่ เพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร ลดตนทุนการ
ผลิต การลดใชสารเคมีในการทําการเกษตร ภายใตมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เกษตรกรไดรบั
การถายทอดความรู จํานวน 11,257 ราย สนับสนุนการพัฒนา
แปลงทดสอบและสาธิ ต ด ว ยการสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย เชน ระบบนํ้าหยด ระบบซับสเตรท และระบบการ
ผลิตที่มีคุณภาพในการปลูกพืชชนิดตางๆ ภายใตโรงเรือน
จํานวน 242 แปลง สนับสนุนใหเกษตรกรไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร 9,730 ราย ไดรับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการเกษตร
456 ราย ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย (IFOAM
Accredited) จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 842 ราย
และโรงคัดบรรจุไดรบั การตออายุใบรับรองมาตรฐานโรงงาน
(GMP และ HACCP) จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 12 แหง
ไดแก โรงคัดบรรจุศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ปางดะ ทุง หลวง แมแฮ ขุนวาง อินทนนท แมโถ แมปนู หลวง
อางขาง ศูนยผลิตผลโครงการหลวงเชียงใหม ศูนยผลิตผล
โครงการหลวงกรุงเทพฯ และโรงงานกาแฟ นอกจากนี้ได
สังเคราะหองคความรูโ ครงการหลวงทัง้ ในเรือ่ งไมดอก ไมผล
ผักอินทรีย พืชผักและสมุนไพร ชาและกาแฟ ปศุสตั ว ปาชาวบาน
และพืชไร นํามาจัดทําเปนสือ่ สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหแกเกษตรกรทัง้ ในและนอกพืน้ ทีโ่ ครงการหลวงในรูปแบบ
วีดิทัศน แผนพับและโปสเตอร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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(2) การเสสริมสรางคความเขมแข็งของชุมชน
สวพส. ดําเนินการพัฒนาผูนําและคณะกรรมการ
ชุมชน เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาไปสู
สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนดวยการสรางการเรียนรู
ใหแกกลุมเกษตรกร 16 กลุม พัฒนาศักยภาพของเยาวชน
เพื่อการพัฒนาอาชีพตอยอดจากของครอบครัว หรือทักษะ
อาชีพที่เยาวชนสนใจเพื่อเปนแนวทางในการสรางอาชีพ
ในอนาคต พัฒนาชุมชนเปนแหลงเรียนรูดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10 แหง ใน 9 พื้นที่ ไดแก ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงแมแฮ อินทนนท ทุงเริง แมสะเรียง
หวยโปง แมปูนหลวง ตีนตก ปาเมี่ยง และหนองหอย
นอกจากนีไ้ ดสง เสริมการอนุรกั ษและฟน ฟูงานหัตถกรรมทีม่ ี
คุณคาของชนเผาบนพื้นที่สูง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคา
หัตถกรรมใหเปนรายไดนอกภาคการเกษตร โดยมีรายได
จากการจําหนายสินคาหัตถกรรมผานมูลนิธิโครงการหลวง
จากกลุมเกษตรกรของศูนยพัฒนาโครงการหลวง 2.06
ลานบาท

4) การสนับสนุนการปรับปรรุงแปลงเรรียนรูและ
แปลงสาาธิตของเกกษตรกรตััวอยาง
ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรของเกษตรกรโครงการพัฒนาพืน้ ที่
สู ง แบบโครงการหลวง 11 แห ง ที่ เ คยไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ ตางประเทศ จํานวน 15 คน เพื่อพัฒนาใหมีแหลงเรียนรู
ตามรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวง (Royal
Project Model) เปนแหลงตนแบบที่สามารถสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แกเกษตรกร หนวยงาน สถานศึกษา
รวมถึงประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจ ทัง้ จากภายในและตางประเทศ
ไดเขามาเรียนรู อีกทัง้ ยังเปนการเตรียมความพรอมเกษตรกร
ตัวอยางในการพัฒนาเขาสูการเปน Smart Farmer ของ
สวพส.

(3) การอนนรุ กั ษและะฟน ฟูทรัพยากรธรรมมชาติและ
สิ่งแวดลลอม
สวพส. เสริ ม สร า งกระบวนการมี ส  ว นร ว มของ
ทุ ก ภาคส ว นในการฟ  น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ป  า ต น นํ้ า ลํ า ธาร
โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนการปองกันไฟปา ระยะทางรวม
120.7 กิโลเมตร ฟนฟูพื้นที่ปาธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุ ม ชน ทั้ ง การปลู ก ป า ชุ ม ชนและป า ต น นํ้ า จํ า นวน
198,157 ตน ชวยเพิม่ พืน้ ทีป่ า 20,837.18 ไร และสนับสนุน
การฟน ฟูแหลงตนนํา้ ลําธารดวยการสรางฝาย ซอมแซมฝาย
และขุดลอกฝาย รวม 225 ตัว จํานวนผูไดรับผลประโยชน
จากการดําเนินงานอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอมทัง้ สิน้ 14,094 ครัวเรือน ประชากร 56,679 ราย
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2.2 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนานาชาติ

สวพส. ดําเนินงานสนับสนุนการสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและแลกเปลีย่ นเรียนรูก บั นานาชาติผา น
การเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวงในตางประเทศ
ประชาสัมพันธผลผลิตจากโครงการหลวงใหเปนที่ยอมรับ
ในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ของโครงการหลวงและ สวพส. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ ด  า นพั ฒ นาการเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง และ
การทดแทนพืชเสพติด กับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ ดังนี้
• จัดนิทรรศการเผยแพรผลสําเร็จของโครงการหลวง
ในต า งประเทศร ว มกั บ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง ในงาน
International Agricultural Exhibition 2019 และศึกษา
ดู ง านด า นชุ ม ชนเข ม แข็ ง และการพั ฒ นาการเกษตร
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 14-23 ตุลาคม 2562
• สนับสนุนการดําเนินงานโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมูลนิธิโครงการหลวงกับตางประเทศ
(ภูฏาน เมียนมา และอืน่ ๆ) ไดแก (1) สนับสนุนมูลนิธโิ ครงการ
หลวงในพิธีการลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตร

และปาไมภูฏาน ระยะที่ 2 (ค.ศ. 2020-2024) และประชุม
หารือความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ (2) จัดการศึกษาดูงานดาน
การปลูกพืชผักและผลไมในระบบ GAP ใหแกคณะเจาหนาที่
และเกษตรกรจาก UNODC สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงหวยเปา อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม และศูนยพฒ
ั นาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม
2562 (3) สนับสนุนการจัดประชุมความรวมมือทางวิชาการ
ระหว า งมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง และ UNODC ประจํ า
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ (4) จัดงานสัมมนา
นานาชาติ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ TaiwanICDF
หั ว ข อ “2019 Royal Project Foundation and
TaiwanICDF Symposium: Technical Cooperation on
Integrated Crop Management in Royal Project Area”
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเชียงใหม และสถานี
เกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

International Agricultural Exhibition 2019

พิธีการลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตรและปาไมภูฏาน
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2.3 การเสริมสรางศักยภาพดานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและสรางเครือขายดานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและสมดุลกับตางประเทศ

ภายใตโครงการฝกงานผูน าํ เยาวชนไทย ณ ประเทศ
ญีป่ นุ มีผนู าํ เยาวชนเกษตรของ สวพส. ผานการคัดเลือก
เขารวมโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
2 ราย ไดแก นายณัฐพงษ สีคําสุข เยาวชนเกษตร
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และนายโยธิน กอวงค
เยาวชนเกษตรโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
แมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
นอกจากนี้ สวพส. ยังคัดเลือกบุคลากร/ผูนํา
เกษตรกร เขารวมอบรมหลักสูตรตางๆ รวมถึงประชุม
หารื อ ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ และศึ ก ษาดู ง านใน
ตางประเทศ ดังนี้
• คัดเลือกบุคลากรเพื่อเขารวมหลักสูตรอบรม/
โครงการขององค ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต แห ง เอเชี ย (Asian
Productivity Organization-APO) ไดแก นายเมธี พยอมยงค
ผูอ าํ นวยการสํานักอํานวยการ เขารวมการฝกอบรมหลักสูตร
“Workshop on Rural Community Development for
Sustainable and Inclusive Growth” ระหวางวันที่ 18-22
พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนาดิ สาธารณรัฐฟจิ และ
วาทีร่ อ ยตรีพรพิมล กันธะลีย เจาหนาทีโ่ ครงการประยุกตใช
เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผนและพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
เข า ร ว มการฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร “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
• นําคณะเกษตรกรผูน าํ และเจาหนาที่ สวพส. ศึกษา
ดูงานดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุน ระหวาง
วันที่ 6-12 ตุลาคม 2562 ทําใหเกษตรกรและเจาหนาที่
สวพส. ไดรบั ความรูแ ละนําประสบการณจากการศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ เชน หมูบ า นปลอดขยะ
(Zero Waste) การบริ ห ารผลผลิ ต ทางการเกษตร
โดยสหกรณ การเกษตรทันสมัย (Smart agriculture)
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน

• ประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการและการ
ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ไตหวัน รวมกับ
มูลนิธโิ ครงการหลวง โดยมีกจิ กรรมสําคัญ ไดแก (1) การรวม
ประชุมหารือความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงาน
TaiwanICDF ดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการ
เกษตร เชน ไมผล (พลับ) สมุนไพรและชา ระหวางวันที่ 2026 ตุลาคม 2562 (2) การประชุมหารือความรวมมือทาง
วิ ช าการและการศึ ก ษาดู ง านด า นการขยายพั น ธุ  พื ช
เทคโนโลยีการผลิตผัก ดอกไม และไมผล และเทคโนโลยีการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว 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
• เจาหนาที่ สวพส. 6 คน เขารวมโครงการฝกอบรม
ดานการเพาะปลูกกาแฟและการแปรรูปกาแฟ ตลอดจนการ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอยางยั่งยืน ระหวาง
วันที่ 15 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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2.4 การสร า งเครือ ข า ยการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู  กั บ ต า งประเทศเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริห าร
จัดการองคการ

สนับสนุนใหมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. กับ
หนวยงานตางประเทศ ไดแก
• การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ด  า นการเพาะปลู ก
สตรอว เ บอร รี และการเพาะปลู ก พื ช ผั ก ระบบอิ น ทรี ย 
(Organic) ใหคณะเจาหนาที่และเกษตรกรจาก GIZ-SAFI
สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมา ระหว า งวั น ที่ 13-17
มกราคม 2563 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท (ศูนยยอย
เมืองอาง) อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และศูนยพฒ
ั นา
โครงการหลวงแมแฮ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
• สนั บ สนุ น การประสานงานให แ ก เ จ า หน า ที่
โครงการเห็ดของมูลนิธโิ ครงการหลวง เดินทางไปปฏิบตั งิ าน
สงเสริมการเพาะเห็ดใหแกเกษตรกรในโครงการการพัฒนา
การเกษตรอยางยั่งยืนและการริเริ่มดานอาหาร ของ GIZ
ระหวางวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 ณ เมืองยางกุง สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา

เกษตรกรจาก GIZ-SAFI ไดรับการสงเสริมการเพาะเห็ด
ตามแนวทางโครงการหลวง
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2.5 การสรางความรวมมือดานการวิจัย พัฒนา และเรียนรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

สวพส. ดําเนินงานพัฒนาและยกระดับเครือขาย
ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางหนวยงาน
ต า งๆ ทั้ ง ในประเทศและระดั บ นานาชาติ จํ า นวน
6 เครือขาย ไดแก
• เครื อ ข า ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี
คารบอนตํ่า ระหวางมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรดา นการเกษตรกวางตุง 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
• เครือขายงานวิจัยและพัฒนากัญชงบนพื้นที่สูง
ระหวางมูลนิธโิ ครงการหลวง สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ จํากัด
ในดานการปรับปรุงพันธุ การพัฒนาเทคนิควิธีการปลูก
การสกัดสารสําคัญ และพัฒนาผลิตภัณฑ
• เครือขายความรวมมือดานงานวิจัยพัฒนาดาน
อนุรกั ษพลังงานและพลังงานทดแทน ระหวางสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) กับคณะวิศวกรรมศาสตร

กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการสงเสริมงาน
วิจัยพัฒนาดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนตาม
นโยบายของภาครั ฐ และสนั บ สนุ น พลั ง งานทางเลื อ กที่
เหมาะสมกับบริบทชุมชนเพื่อการนําไปใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน
• เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบเครือขาย
เซนเซอร ไ ร ส ายและการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นโรงเรื อ น
สําหรับปลูกพืช ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) กับสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องคการ
มหาชน) เพื่อนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาปรับเปลี่ยน
ระบบเพาะปลูกใหงา ยขึน้ ดวย Smart Farming Technology
ลดการใชสารเคมี ไดผลผลิตเพิม่ ขึน้ และยังคงรักษาคุณภาพ
ผลผลิตเอาไวไดอยางสมํ่าเสมอ
• เครือขายความรวมมือการติดตัง้ ระบบเซนเซอร
ตรวจวัดคาสภาพแวดลอมในโรงเรือน ระหวางสถาบันวิจยั
และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) กับสถาบันพัฒนาฝมอื
แรงงาน 9 พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแกน
• เครือขายความรวมมือการถายทอดองคความรู
ดานการเกษตร ระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) กับองคกรความรวมมือระหวางประเทศ
ของเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit)

พิธีลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคารบอนตํ่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
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3. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษเปนแหลงเรียนรู

สวพส. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ ใหเปน
ศูนยกลางแหลงเผยแพรและเรียนรูด า นศาสตรพระราชา งาน
โครงการหลวง การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เปนแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน ไดรับการ
ยอมรับ สามารถรองรับสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการทีด่ เี พือ่ ใหอทุ ยานหลวงราชพฤกษมคี วาม
ยัง่ ยืน สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ สวพส. และเปน
จุดหมายปลายทางของผูเขารับบริการทุกประเภท เพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาวปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทยาน
หลวงราชพฤกษไดใหบริการถายทอดความรูและใหบริการ
ทางสังคม แกผูเรียนรูและผูเขารับบริการ ทั้งหมด 805,504
ราย (รวมจํานวนผูเ ขารับบริการผานสือ่ ออนไลน) 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)
นอกจากนี้ ไดยกระดับและพัฒนามาตรฐานการให
บริการตางๆ เพือ่ รองรับการใหบริการทีเ่ ปนมาตรฐาน มีการ
ดําเนินงานทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ใสใจตอสุขภาพ และได

รับความพึงพอใจจากผูรับบริการ โดยไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากโครงการ Amazing Thailand Safety &
Health Administration (SHA) 2 ประเภท ไดแก ประเภท
นันทนาการและสถานทีท่ อ งเทีย่ ว และประเภทโรงแรม-ทีพ่ กั
และสถานที่จัดประชุม ไดรับรองมาตรฐาน Thailand Mice
Venue Standard (TMVS) 2 ประเภท ไดแก ประเภท
สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ และประเภทหองประชุม และได
รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ลดกาซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme:
LESS) จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ในฐานะเปนองคการทีม่ งุ สูก ารเปนแหลงทองเทีย่ ว
คารบอนตํ่าอยางยั่งยืนอีกดวย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ
พัฒนาตนเองใหเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรู
3 ดานหลัก ไดแก (1) ดานพระราชกรณียกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระราชดําริ โครงการหลวง
และการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนทีค่ รอบคลุมครบถวนมาก
ที่สุดในภาคเหนือ (2) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ
และ (3) ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาพื้นที่
ใหเปนศูนยกลางการสงเสริมสุขภาพและเชือ่ มความสัมพันธ
ในครอบครัว โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
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3.1 การเผยแพรองคความรูด า นพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย โครงการตามแนวพระ
ราชดําริ โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน

อุ ท ยานหลงราชพฤกษ ไ ด ร วบรวมองค ค วามรู 
นิทรรศการดานพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย
โครงการตามแนวพระราชดําริ โครงการหลวง และการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู อยางยัง่ ยืนในดานตางๆ โดยยึดแนวปฏิบตั ิ “สืบสาน
รักษา ตอยอด” เพื่อสานตอพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการสืบสาน รักษา ตอยอด
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ไดอยางกวางขวางและเกิดความยัง่ ยืน โดยพัฒนาแหลงเรียน
รูเพื่อรองรับการใหบริการประชาชน 13 แหง ประกอบดวย
(1) นิทรรศการ 7 ทศวรรษ กษัตริยน กั พัฒนา (2) นิทรรศการ
ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร (3) นิทรรศการ 236
ใตรมพระบารมีจักรีวงศ (4) นิทรรศการบัวบาทยาตรา

(5) ประติมากรรม ธ ทรงเมตตา ปวงประชาอยูรมเย็น
(6) นิทรรศการ ธ คือปราชญแหงแผนดิน (7) นิทรรศการ
สวนอัศจรรยสีสันแหงดาวอังคาร (8) นิทรรศการบาน
สวนพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสในหลวงรัชกาลที่ 9
(9) นิทรรศการการเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (10)
นิทรรศการสรางสังคมไทย เสริมทุนทางปญญาอยางยั่งยืน
(11) นิ ท รรศการโครงการพั ฒ นาชี วิ ต ชนบทตามแนว
พระราชดําริ (12) สวนเกษตรทฤษฎีใหม และ (13) สวนปา
3 อยางประโยชน 4 อยาง และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมเพิ่ม
เติ ม ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 อี ก 3 แห ง ได แ ก
(1) นิทรรศการและจัดแสดงผลงาน สวพส. (2) นิทรรศการ
แสดงองค ค วามรู  ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ 6 ศูนย และ (3) การอนุรักษปาตนนํ้าลําธาร

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

การพัฒนาแหลงเรียนรูพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย โครงการพระราชดําริและงานโครงการหลวง
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มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูโดยใชองคความรูจากโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ใหบริการกลุมเปาหมายในรูปแบบกิจกรรมตางๆ โดยเนนการนําองคความรูสูการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เชน
เกษตรกรนอยหัวใจสีเขียวเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เกษตรกรนอยไดเรียนรูการเกษตรที่เปนพื้นฐาน
การดํารงชีวิตและทํากิจกรรมในชวงเปดภาคเรียน เชน การเพาะเมล็ดผัก ยายกลาผัก การเตรียมแปลงปลูก การเตรียม
คอกเลี้ยงไก การปลูกพืชไรดิน การฝกการขยายพันธุพืชสมุนไพร การทําปุยหมัก

ปลูกขาวทีส่ วนเกษตรทฤษฎีใหม ถายทอดความรู
และทักษะการปลูกขาวไรซเบอรรี ขาวธัญโอสถ และขาวพันธุ
กข 43 โดยมีผูเขาอบรมจากโครงการฝกวิชาชีพตามรอย
เกษตรทฤษฎีใหม นักเรียนจากโรงเรียนบานตองกาย และ
เจาหนาที่อุทยานหลวงราชพฤกษรวมกันปลูก
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นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยในวาระสําคัญตางๆ ดังนี้

พิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเปนพระราชกุศลวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพอแหงชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
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กิจกรรมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
ในรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมจิตอาสา “รวมใจพัฒนา ถนนราชพฤกษ
และสวนของพอ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563
สรางรมเงาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทําความสะอาดแนวถนน
เสนทางไปวัดพระธาตุดอยคํา และบริเวณบึงนํ้าหลง
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
12 สิงหาคม 2563
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3.2 การเผยแพรองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพและการรวบรวมพรรณไม

อุทยานหลวงราชพฤกษไดทําการศึกษา รวบรวม
อนุรักษพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดทําฐานขอมูลพรรณไม รวมถึงจัดแสดงพรรณไมดอกไม
ประดับ ไมกลุม สี และจัดแสดงองคความรูเ กีย่ วกับแมลงและ
ระบบนิเวศ ปจจุบันอุทยานหลวงราชพฤกษมีแหลงเรียนรู
ด า นความหลากหลายทางชี ว ภาพให บ ริ ก ารประชาชน
จํานวน 11 แหลง ประกอบดวย เรือนรมไม สวนสมุนไพร
สวนไมผล เรือนพืชไรดนิ โดมกุหลาบ สวนกลวยไมและเรือน
ไมดอก เรือนพืชทะเลทราย อาคารโลกแมลง การกําจัดขยะ
และการผลิตปุย หมัก การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ และซุม ไมเลือ้ ย
นอกจากนี้ ดํ า เนิ น การจั ด หาพรรณไม ท ดแทน
ประกอบดวย พืชหัว ไมดอก พืชทะเลทราย/ไมอวบนํา้ ไมนาํ้
ไมใบประดับ และหญา จํานวน 168 รายการ ปจจุบัน
มีพรรณไมทไี่ ดรบั การรวบรวมเพือ่ จัดแสดงทัง้ หมด 18 กลุม
5,781 ชนิด รวม 17,205 รายการ โดยในปนี้เนนจัดแสดง
ความหลากหลายของพรรณไม 3 กลุม ไดแก บัว ชวนชม
และกุหลาบ มีการพัฒนาจุดดึงดูดใหมเพือ่ ใชเปนแหลงเรียนรู
ตลอดจนเปนสถานทีร่ องรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก
ซุมไมเลื้อยถาวร เพื่อเพิ่มรมเงาและจัดแสดงพรรณไมเลื้อย
พวงโกเมน และพวงคราม พรอมติดตัง้ ระบบใหนาํ้ แบบระบบ
พนฝอย มีระยะความยาวกวา 153 เมตร รวมถึงบํารุงรักษา
ไม ด อกเฉดสี ต  า งๆ ไม ป ระดั บ และไม ก ลุ  ม สี ที่ ส มบู ร ณ
สวยงามตลอดทั้งป

โดมกุหลาบ

อาคารโลกแมลง
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จัดแสดงตนราชพฤกษ
บริเวณทางเขาหลักและรอบบึงราชพฤกษ

จัดแสดงบัว
9 Species
567 Variety
626 Taxa

จัดแสดงสาวสันทราย

จัดแสดงความสวยงามของไม
ขอ
องไ
ไม
มเลื้อย
มเลอย
าม)
ม)
(พวงโกเมนและพวงคราม)
ระยะทาง 153 เมตร

จัดแสดงชวนชม
1 Species
459 Variety
463 Taxa

HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (Public Organization)

การพัฒนาแหลงเรียนรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ

พรรณไมที่ไดรับการรวบรวมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ มีทั้งหมด 18 กลุม 5,781 ชนิด รวม 17,205 รายการ
จัดแสดงความหลากหลายของพรรณไม จํานวน 3 กลุม ไดแก บัว กุหลาบ และชวนชม และจัดแสดงพรรณไมดอกไมประดับ ไมกลุมสี ตลอดทั้งป

จัดแสดงกุหลาบ
3 Species
y
309 Variety
598 Taxa
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ขณะเดียวกันอุทยานหลวงราชพฤกษไดพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนดานความ
หลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับความตองการของผูรับบริการทุกชวงวัย ไดแก
กิจกรรมการเรียนรู “พืชไรดินและฐานการเรียนรูการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” สําหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารพืชไรดินและอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดรับความสนใจจากโรงเรียน
มงฟอรตวิทยาลัยและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ใหนักเรียนเขาเรียนรู จํานวน 149 ราย

กิจกรรมการเรียนรู “สองธรรมชาติที่แสนนารัก” สําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารโลกแมลง เปนการจัด
กิจกรรมเรียนรูหองเรียนธรรมชาติ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมกิจกรรม 43 ราย

กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ “ชีวิตอัศจรรยของหิ่งหอย Amazing Life of Fireflies” สําหรับเยาวชนและ
ครอบครัว ณ ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ มีผูเขารวมสํารวจธรรมชาติ จํานวน 27 ราย
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กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ “ทองทุง
ปลูกรักษ” ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม เพือ่ ใหเด็กๆ
ไดรับความรู พรอมทั้งสนุกไปกับการทํากิจกรรม
นอกหองเรียน ผานการเรียนรูก ารปลูกขาวเบือ้ งตน
พรอมทั้งกิจกรรมใหอาหารหาน แพะ และหมู
มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม 23 ราย
บริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรูส าํ หรับเยาวชนและผูส นใจ จํานวน 33,388 คน เปนกิจกรรมตามฐานเรียนรู
ตางๆ การจัดคายเยาวชนรักธรรมชาติ คายเรียนรูวิถีแมลง คายปลูกรักนักอนุรักษตัวนอย การจัดฝกอบรมดานการเกษตร
และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมเสวนา อบรมใหความรูเชิงเกษตร นิทรรศการทางวิชาการ ไดแก
นิทรรศการขาว นิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการ Bug Gang นิทรรศการสมุนไพร
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3.3 การเผยแพรองคความรูดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริมสุขภาพ
และความสัมพันธในครอบครัว
อุทยานหลวงราชพฤกษใหบริการเผยแพรองคความรู
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ผานการเยี่ยมชมสวน
นานาชาติและการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพรองคความรู
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ ปจจุบันมี
แหลงเรียนรูป ระกอบดวย หอคําหลวง สุดยอดสถาปตยกรรม
ลานนา สวนนานาชาติ 22 สวน บานเรือนไทย และเสนทาง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แหง สําหรับบริการกลุมเปาหมายที่
สําคัญ คือ ผูเขารับการเรียนรู เด็ก นักเรียน นักศึกษา
เกษตรกร หนวยงานตางๆ และประชาชนทั่วไป

องคพระพิฆเนศปางปญจมุข 1 ใน 9
เสนทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หอคําหลวง สถาปตยกรรมลานนาที่ลํ้าคาในอุทยานหลวงราชพฤกษ

สวนจีน

สวนภูฏาน

สวนกัมพูชา

สวนโมร็อกโก

สวนเวียดนาม

สวนซูดาน
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รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่ออนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามรวมกับหนวยงานตางๆ โดยพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สรางจิตสํานึกใหผูรับบริการ ตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมปิ ญ
 ญาทีเ่ ปนอัตลักษณของทองถิน่ ควบคูก บั การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม รวมถึงการจัดเทศกาล
ชมสวนประจําป (Flora Festival) ภายใตแนวคิด “สานรักษ” เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยว
เทศกาลชมสวน (Flora Festival) “สานรักษ” เนรมิตสวนสวยดวยไมดอกเมืองหนาวนานาพรรณ จากมูลนิธิ
โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผสมผสานกับประติมากรรมภูมิปญญาไทยที่สะทอนถึงความ
อุดมสมบูรณของสิง่ แวดลอม ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563 ตอนรับนักทองเทีย่ ว จํานวน 324,452 ราย

วันเด็กแหงชาติ สานรักเดอะซีรีส ภายใตเทศกาลชมสวน ประจําป 2563 บริเวณลานสมสุก อุทยานหลวงราชพฤกษ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 มีเด็กๆ และสมาชิกในครอบครัวเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,619 ราย
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Rose Theme in Valentine Day นิทรรศการ
รวบรวมสายพันธุกุหลาบมากถึง 60 สายพันธุ รวมกับ
ประติมากรรมกุหลาบ มุมถายภาพ การจําหนายผลิตผล และ
ผลิตภัณฑจากกุหลาบ ระหวางวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2563
ณ โดมกุหลาบ Rose Paradise มีผูรวมชมความงามของ
กุหลาบนานาพันธุ จํานวน 2,198 ราย

ชมสวนสวยช ว งฤดู ฝ น จั ด แสดงดอกไฮเดรนเยี ย (Hydrangea) และดอกปทุ ม มาหรื อ ที่ ไ ด รั บ สมญาว า
ทิวลิปแหงสยาม (Siam Tulip) ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 นับวาเปนแหงเดียวในภาคเหนือทีไ่ ดรวบรวม
สายพันธุป ทุมมามาจัดแสดงทัง้ หมด 30 สายพันธุ มีผเู ขาชมความงามของสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษและผานสือ่ ออนไลน
จํานวน 182,303 ราย
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ตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา
คณะสงฆตําบลแมเหียะ รวมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ
เทศบาลเมืองแมเหียะ และชมรมกํานันผูใหญบานตําบล
แมเหียะ ตักบาตรพระสงฆ 99 รูป เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2562
มีพุทธศาสนิกชนเขารวม จํานวน 5,611 ราย

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

มัคคุเทศกนอย (RPR Ambassador) ปลูกฝง
ใหเยาวชนรูจักรักสิ่งแวดลอม และฝกทักษะดานการเปน
มัคคุเทศกนอ ย ทําหนาทีแ่ นะนําสถานทีท่ อ งเทีย่ ว แหลงเรียนรู
ทางดานการเกษตรที่มีความหลากหลาย และแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณคาภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ
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นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมและพัฒนาพื้นที่ในการใหบริการสังคม สันทนาการ และสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหเปนพื้นที่
พักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมรวมกันระหวางคนในครอบครัวและกลุม เพือ่ น รวมถึงพัฒนาธุรกิจและบริการใหมๆ รองรับ
ความตองการของผูรับบริการ เชน
กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
(กรีนฟนรัน) จุดรวมพลคนรักสุขภาพ ตั้งแตพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563
สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย มีสุขภาพจิตที่ดี
หางไกลโรคภัย มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2,103 ราย นอกจากนี้ จัดโครงการ
สงเสริมสุขภาพรวมกับโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2563
มีผูเขารวมกิจกรรม 1,350 ราย รวมถึงเปดพื้นที่บริเวณถนนดานหนาทางเขาอุทยาน
หลวงราชพฤกษ สําหรับประชาชนในจังหวัดเชียงใหมผูรักสุขภาพใหไดมาออกกําลัง
กายตลอดทั้งป โดยมีมาตรการปองกันเพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการจากคาฝุน
ละอองขนาดเล็ก และโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางเขมงวด

ปรับปรุงและพัฒนาจุดใหบริการรานคา รานกาแฟ สินคาที่ระลึก
โรงแรมราชพฤกษเพลซ การใหบริการจัดเลี้ยง สัมมนา และใหบริการ
เชาพืน้ ที่ และเพิม่ ชองทางในการจําหนายสินคาทีร่ ะลึกผานชองทางออนไลน
รองรับและอํานวยความสะดวกแกผใู ชบริการ สรางรายไดจากการจําหนาย
สินคา ผลิตภัณฑ และบริการอื่นๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ มูลคา
13.07 ลานบาท
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ในดานการสรางเครือขายความรวมมือกับนานาชาติเพื่อปรับปรุงสวนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อุทยานหลวง
ราชพฤกษไดประสานงานกับเครือขายความรวมมือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงสวน พรอมทั้งสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ประเทศคูความรวมมือในดานวิชาการ พืชสวน และจัดการความรู ดังนี้

รวมหารือความรวมมือระหวางประเทศกับ
Mr.Zhang Lihua รองผูอํานวยการ กรมนโยบายและแผน
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

รวมหารือเรื่องการประดับตกแตงสวนเคนยา
กับทานอุปทูตเคนยาประจําประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ติดตั้งธงมนตราภูฏาน ที่ไดรับมอบจาก
นายเชวัง โชเฟล ดอรจี เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรภูฏาน ประจําประเทศไทย
และรวมหารือกับ Mr. Dasho Rinzin Dorji
ปลัดกระทรวงเกษตรและปาไม
ผูแทนฝายกระทรวงเกษตรและปาไม
ราชอาณาจักรภูฏานพรอมคณะ
ในการปรับปรุงสวนนานาชาติประเทศภูฏาน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

รวมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย จัดงาน Indonesian Day เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ป
ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และเสวนา “Bilateral Relations Between
Indonesia & Thailand and Integration within ASEAN” มี H.E. Mr.Ahmad Rusdi
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เปนประธานกลาวเปดงาน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
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คิม อินชุล และพัค เฮริ ผูแทนจาก Goyang International Flower Foundation มอบสวนกลางแจง
ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษเพื่อจัดแสดงในเทศกาลชมสวน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

อุทยานหลวงราชพฤกษไดดาํ เนินการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี บริหารจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศ เว็บไซต
และแอปพลิเคชัน เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเผยแพรประชาสัมพันธขา วสารและองคความรูต า งๆ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ไปยังกลุมผูรับบริการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว

การประชาสัมพันธผา นสือ่ สังคมออนไลน (Social Media) เชน Mafengwo, Over, Ctrip, Xiaohongshu,
Wechat, Facebook, LINE Account “Royal Park Rajapruek” และ Instragram, Website อุทยานหลวงราชพฤกษ
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปนตน รวมถึงประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ โรงแรมที่พัก การออกบูธ
ประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานพันธมิตร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

3.4 กิจกรรมบริการสังคมในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มอบความหวงใยและสงตอความปรารถนาดีไปยังผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ
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อุทยานหลวงราชพฤกษตระหนักถึงปญหาและผลกระทบทีเ่ กษตรกรและประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหมและจังหวัด
ใกลเคียง ไดรับจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันตัวที่ดี และมีความรู
และคุณธรรมเปนองคประกอบ ผานการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อลดผลกระทบใหกลุมผูรับบริการ ดังนี้
การฝกวิชาชีพตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม “การปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางดานอาหารในยุคโควิด”
สําหรับประชาชนหรือเกษตรกรผูที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 รุน จํานวน
100 คน ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 โดยผลผลิตที่ไดจากการโครงการฯ จะนําไปแจกจายใหประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบไวบริโภคอีกดวย

การส ง มอบผลผลิ ต ทางการเกษตรจากเกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง
เพือ่ ชวยเหลือผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวาง
วันที่ 24 เมษายน 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 9,512 ชุด/ครัวเรือน 21,748 กิโลกรัม และสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชน
ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ ในการปองกันและบรรเทาผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนวัตถุดิบสําหรับ
การประกอบอาหารและอาหารวางเพือ่ สําหรับเด็กนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว
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สถิติจํานวนผูเขาชม รายไดจากการดําเนินงาน และรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กราฟเปรียบเทียบจํานวนผูรบ
ั บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ตั้งแตตปงบประมาณ
ณ พ.ศ. 25600-2563
1,000,000
950,000

+0.41%

900,000

+4.09%

850,000

-12.14%

800,000
750,000
700,000
ป 2560
877,233

จํานวนคน

ป 2561
880,796

ป 2562
916,838

ป 2563
805,504

กราฟเปรียบเทียบราย
ยไดอุทยานหลลวงราชพฤกษษ
ตั้งแตตปงบประมาณ
ณ พ.ศ. 25600-2563
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
รายได

+1.62%

-4.48%

-35.60%

ป 2560
ป 2561
ป 2562
ป 2563
62,344,362.7 63,351,568.2 60,514,788.7 38,969,564.8

กราฟแสดงรอยละคววามพึงพอใจจของผูเขาชม
มอุทยานหลวงงราชพฤกษ
ตั้งแตตปงบประมาณ
ณ พ.ศ. 25600-2563
92.00
90.00

+3.01%

88.00
+1.77%

86.00

-0.49%

84.00
82.00
รอยละความพึงพอใจ

ป 2560
85.2

ป 2561
84.60

ป 2562
86.10

ป 2563
88.69

ผลการดําเนินงานดานการขยาย
ผลสําเร็จงานโครงการหลวง
เพื่อยกระดับชุมชนบนพื้นที่สูง
ANNUAL REPORT
T 2020
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. ไดดําเนินการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของประชาชนบนพื้นที่สูง ดวยหลัก
และวิธกี ารพัฒนาอยางยัง่ ยืนแบบโครงการหลวง อยางสมดุลทัง้ ดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด การสรางศักยภาพ
ของชุมชนใหสามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน
การพัฒนาโครงสรางและปจจัยพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ภายใตการมีสว นรวมของชุมชน
และความรวมมือของทุกหนวยงาน โดยใชองคความรูโครงการหลวง ผลงานวิจัย และภูมิปญญาทองถิ่น เปนเครื่องมือ
ในการสรางการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อยกระดับชุมชนสูชุมชนพึ่งพาตนเอง และเปนแหลงเรียนรูการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง โดยดําเนินงานบนพื้นที่สูง 44 พื้นที่ แบงเปน (1) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
33 พื้นที่ ดําเนินงานภายใตแผนแมบทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 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) พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สงู แบบโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 11 พื้นที่
ดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ 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 จังหวัด ไดแก
เชียงใหม แมฮองสอน และตาก ผูไดรับผลประโยชน 5,249 ครัวเรือน ประชากร 24,440 ราย โดยผลการดําเนินงาน
ในภาพรวม ดังนี้
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1. การยกระดับการพัฒนากลุมบานเปาหมาย
จากเปาหมายของการพัฒนา คือ กลุม บานบน
พื้นที่สูงมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเอง และขับเคลื่อน
การพัฒนาตอไปได สวพส. จึงไดกําหนดระดับการ
พัฒนา ดวยตัวชี้วัดที่สําคัญครอบคลุมการพัฒนา
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และโครงสราง
พื้นฐาน จํานวน 10 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1) ประชาชนในชุมชนไดรบั การถายทอดองคความรู
และมีเกษตรกรหรือผูนําชุมชนเขารวมกิจกรรมการพัฒนา
2) ชุมชนมีโครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีพ
และสนับสนุนการประกอบอาชีพ เชน ถนน ไฟฟา แหลงนํ้า
อุปโภคและบริโภค และโรงรวบรวมผลผลิต และมีมาตรการ
ดูแลรักษา
3) ครัวเรือนนํารองที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริม
ที่สามารถเปนแปลงเรียนรู หรือแปลงสาธิตของชุมชน
4) ชุมชนมีแผนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ที่เหมาะสมกับชุมชนและการดําเนินกิจกรรม
ตามแผน
5) ครัวเรือนในชุมชนมีการใชประโยชนพื้นที่ตาม
แผนที่การใชประโยชนที่ดิน (land used planning)
6) ครัวเรือนสวนใหญของชุมชนไดรับการพัฒนา
และสงเสริมดานอาชีพ
7) ชุ ม ชนมี ส ถาบั น เกษตรกรที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ไดอยางตอเนื่อง และสามารถการจัดการดานการผลิตและ
การตลาดได
8) ครั ว เรื อ นส ว นใหญ ใ นชุ ม ชนที่ ร ายได สู ง กว า
เสนความยากจน
9) ชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติได
10) ผลการพัฒนาโดยรวมของชุมชนสามารถเปน
แหลงเรียนรูได มีการยอมรับและสนับสนุนจากหนวยงาน
ในพื้นที่ และมีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนา

และไดจัดทําแผนการพัฒนาที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของแตละกลุมบาน โดยเนนการกระจายพัฒนา
และยกระดับการพัฒนาของเกษตรกรและชุมชนดวยการ
มีสวนรวมของชุมชน ผูนําชุมชน และหนวยงานบูรณาการ
ซึง่ ภายใตแผนวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ 8 ป (พ.ศ. 25632570) มีกลุมบานเปาหมายในการดําเนินการและยกระดับ
การพัฒนา จํานวน 616 กลุมบาน จากกลุมบานในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน 498
กลุมบาน และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ จํานวน 118 กลุมบาน โดยไดจัด
ระดับความเขมแข็งของกลุมบาน เปน 4 กลุม คือระดับ
A B C และ D ตามคํานิยาม ดังนี้
..................................................................................
• กลุมบานระดับ A คือ กลุ  ม บ า นที่ ชุ ม ชนเข ม แข็ ง
สามารถขับเคลือ่ นการพัฒนาไดดว ยตนเอง และมีผลการ
พัฒนาที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได
..................................................................................
• กลุมบานระดับ B คือ กลุม บานทีช่ มุ ชนสามารถรวม
ขับเคลื่อนการพัฒนา มีการกระจายและยกระดับการ
พัฒนาชีวติ ความเปนอยู การอนุรกั ษและฟน ฟูสงิ่ แวดลอม
และการสรางความเขมแข็งของชุมชน
..................................................................................
• กลุมบานระดับ C คือ กลุมบานที่ชุมชนอยูระหวาง
การเริ่มเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อการแกไข
ปญหาพื้นฐานดานการประกอบอาชีพ และมีการพัฒนา
แปลงเรียนรู
..................................................................................
• กลุมบานระดับ D คือ กลุม บานทีย่ งั ไมเขาดําเนินการ
พัฒนา
..................................................................................
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ผลจากการดําเนินงานพัฒนาทุกมิติ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทําใหเกิดการยกระดับและกระจายการพัฒนา
ของกลุม บานเปาหมายขึน้ โดยเปนกลุม บานระดับ A จํานวน
พื้นที่ดําเนินงาน

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

B

C

D

รวม

กลุม 1 เชียงใหม/กําแพงเพชร/กาญจนบุรี/เพชรบูรณ

7

24

59

9

99

กลุม 2 เชียงราย

4

23

88

40

155

กลุม 3 นาน

9

34

34

14

91

กลุม 4 แมฮองสอน/ตาก

2

26

67

58

153

กลุม 5 พื้นที่เฉพาะ

1

22

95

0

118

23

129

343

121

616

รวม
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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. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกรใหมีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ
สวพส. ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตรแกเกษตรกรใหมรี ายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ มีความมัน่ คงดานการประกอบอาชีพ โดย
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและคุมคา ดวยระบบ
การเกษตรปลอดภัยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชขอมูลจาก
แผนการใชประโยชนที่ดิน แผนที่ดินรายแปลง แผนชุมชน
และข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น เครื่ อ งมื อ ใช เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม รวมทั้งมีระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและ
การตลาดทีด่ ี ตรงตามความตองการของตลาด และลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติหรือการแปรปรวนของสภาพแวดลอม
รวมทัง้ การสรางมูลคาเพิม่ จากภูมปิ ญ ญาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สงเสริมพัฒนาและถายทอดองคความรูตาม
แนวทางโครงการหลวงใหแกเกษตรกร 95,450 ราย สงผล
ใหเกษตรกร 3,852 ครัวเรือน มีรายไดจากการจําหนาย
ผลผลิตผานชองทางตลาดโครงการหลวง ตลาดขอตกลง
ตลาดทองถิ่น ตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ บริโภค และ

ตลาดออนไลน โดยช อ งทางตลาดออนไลน นั้ น เป น การ
จําหนายผลผลิตผาน Facebook ของกลุมเกษตรกร และ
สวพส. เพิ่มการประชาสัมพันธผลผลิตของเกษตรกรผาน
ชองทาง Facebook เพจของดีบนดอย และชองทาง Line
Application ของกลุม งานตลาด โดยรายไดจากการสงเสริม
อาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมมูลคา 383.34 ลานบาท คิดเปนรายไดเฉลีย่ 99,517.41
บาท/ครัวเรือน (เพิม่ ขึน้ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละ
14.50) และมูลคาของสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
อาหารเกษตรปลอดภัยคิดเปนมูลคา 117.83 ลานบาท ทัง้ นี้
จากผลการประเมิ น กึ่ ง กลางแผนแม บ ทโครงการพั ฒ นา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
โดยมหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ ดรบั การ
ส ง เสริ ม อาชี พ ในพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบ
โครงการหลวง มีรายไดสามารถกาวพนเสนความยากจนได
รอยละ 68.82
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ราายไดของเกษตตรกรจาากการพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภภาคกการเกษตร จําแนกรายยสาขา
รายการ
ผัก
ไมผล
พืชไร
ชาและกาแฟ
ปศุสัตว
Food bank
ทองเที่ยว
หัตถกรรม
ไมดอก
ผลิตภัณฑแปรรูป
อื่นๆ
รวม

ปริมาณ
5,328,876 กิโลกรัม
4,131,106 กิโลกรัม
6,645,919 กิโลกรัม
920,147 กิโลกรัม
154,907 กิโลกรัม
812,784 กิโลกรัม
8,922 ราย
37,333 ชิ้น
146,421 ตน/กระถาง
15,183 ชิ้น
554,960
18,756,556

มูลคา (บาท)
112,794,824
88,296,747
82,676,465
53,796,031
14,806,327
12,728,891
4,522,126
3,125,947
2,098,610
779,960
7,715,133
383,341,061

รายไดของเกษตตรกรจากการพัฒนาอาชีพทั้งในและนนอกภาคการเกษตรร
จําแนกรายตลาด

ตลาดขอตกลง
62,347,724.15 บาท
16.26%

ตลาดทองถิ่น
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%

ผลจากการส ง เสริ ม ส ง ผลให เ กษตรกรได รั บ การ
รับรองมาตรฐานการผลิตในระบบการเกษตรที่ดี (GAP)
จากกรมวิชาการเกษตร 1,625 ราย 52 ชนิดพืช เกษตรกร
ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากกรมวิชาการ
เกษตร 617 ราย และเกษตรกรไดรับการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย  (IFOAM Accredited) จากสํ า นั ก งาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 842 ราย นอกจากนี้โรงคัดบรรจุ
ไดรับการรับรองมาตรฐานโรงงาน (GMP และ HACCP)
จากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 แหง ไดแก โรงคัดบรรจุ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวงหวยเปา ปางหินฝน
ขุนสถาน และแมจริม และกลุมเกษตรกรไดรับใบอนุญาต
ผลิตอาหารจากกระทรวงสาธารณสุข 2 กลุม ไดแก สหกรณ
การเกษตรโครงการหลวงปางหินฝน จํากัด ใบอนุญาต
ผลิ ต อาหารเลขที่ 50-2-06263 และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุมเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
หวยเปา ใบอนุญาตผลิตอาหารเลขที่ 50-2-02463
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3. การเสริมสรางความเขมแข็งของคนและชุมชนในการพึ่งตนเอง
บริหารจัดการตนเอง
สวพส. ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของ
คนและชุมชนในการพึ่งตนเอง บริหารจัดการตนเอง
ขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการพัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแผนชุมชน
เป น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา พร อ มทั้ง
อนุรกั ษฟน ฟูวฒ
ั นธรรมและประเพณี ดําเนินกิจกรรม
ที่สําคัญ ดังนี้
• สงเสริมการจัดทําแผนชุมชนทีส่ อดคลองกับความ
ต อ งการของชุ ม ชนทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เนน
การพัฒนาใหชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง ทั้ง 44 พื้นที่
• พั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะกรรมการสถาบั น
เกษตรกรรวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสถาบันเกษตรกร
โดยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการและการจัดทําบัญชี
กลุม วิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร
และการจั ด ทํ า บั ญ ชี ฟ าร ม การเป น ผู  ต รวจสอบกิ จ การ
สหกรณ และหลักสูตรเกษตรยุคใหมขายผานอีคอมเมิรซ
(E-Commerce)
• พัฒนาใหสถาบันเกษตรกรมีชอ งทางออนไลนผา น
Facebook และ Line Application เพื่อติดตอสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และจําหนายสินคา รวมถึงมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ตราสินคา และเครื่องหมายการคาของสถาบัน
เกษตรกร จํานวน 7 แหง และผลักดันใหมีสถาบันเกษตรกร
ตัวอยางบนพื้นที่สูงที่สามารถเปนแหลงเรียนรูได 6 แหง
• เชือ่ มโยงสรางเครือขายรวมกับหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชน เรือ่ งกระจายสินคาและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมของสถาบันเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง จํานวน

95 กลุม ประกอบดวยกลุม สหกรณ 9 กลุม กลุม เตรียมสหกรณ
7 กลุม กลุมวิสาหกิจชุมชน 47 กลุม และกลุมพึ่งตนเอง
32 กลุม สมาชิกรวม 2,900 ราย เงินทุนดําเนินงานทั้งสิ้น
20.91 ลานบาท และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เพือ่ แกปญ
 หาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ดําเนินกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรในรูปแบบกลุม วิสาหกิจ
ชุมชน จํานวน 19 กลุม
• พัฒนาเกษตรกรและยกระดับใหเปนเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาสําคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ทั้งหมด 909 ราย แบงเปนเกษตรกรที่พัฒนาเปน
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Existing Smart Farmer) 426 ราย
และเกษตรกรที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาเป น เกษตรกรปราดเปรื่ อ ง
483 ราย ดําเนินการพัฒนาเกษตรกรดวยการจัดอบรม
ใหความรูโดยนักวิชาการ/เจาหนาที่พื้นที่/หนวยงานตางๆ
พัฒนาแปลงเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และจัดศึกษาดูงานทั้งในและ
ตางประเทศเพือ่ พัฒนาความรูแ ละทักษะใหกบั ผูน าํ เกษตรกร
โดยผูนําเกษตรกร 11 ราย ไดเขารวมศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีการเกษตร ประเทศญี่ปุน
• สงเสริมชวยเหลือผูผ า นการบําบัดยาเสพติด (ฝน )
ในพืน้ ทีโ่ ครงพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง เพือ่ แกปญ
 หา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะ ดวยการสงเสริมอาชีพทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพ
แกผผู า นการบําบัดทีไ่ มกลับไปเสพซํา้ 167 ราย และยกระดับ
ผูผานการบําบัดที่ไดรับการชวยเหลือดานอาชีพ 20 ราย
เพือ่ เปนกลุม ตนแบบการมีอาชีพหลังการบําบัด และสามารถ
เปนวิทยากรเกษตรกรใหกับผูบําบัดหรือผูผานการบําบัด
รายใหมในระยะตอไป ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ
การลักลอบปลูกฝนในพื้นที่โครงการฯ พบวามีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง ขอมูลแสดงดังตาราง
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ตารางแสดงผลการสํารวจสถานการณการลักลอบปลูกฝน ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง เพื่อแกปญหาพื้นที่เฉพาะ
พื้นที่ปลูกฝน (ไร)
อม
จังหวัด หย
บาน 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
ศูนยปฏิบัติการฯ อําเภอ

หมายเหตุ : 1. พื้นที่หวยนํ้าเย็น ป 56/57 – ป 60/61 เปนขอมูลพื้นที่สํารวจฝนเดิมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
2. พื้นที่หวยนํ้าเย็น เริ่มดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตั้งแต พ.ศ. 2562
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4. การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
สวพส. เสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถ
อนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดวยการสงเสริม
การใชแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ รายแปลงทีไ่ ดสาํ รวจ
ขอมูลแปลงของเกษตรกร 334 ชุมชน (ขอมูลสะสม
พ.ศ. 2556-2563) ทั้งนีร้ ว มกับชุมชนกําหนดขอบเขต
การใชประโยชนท่ีดิน (Zoning) แบงแยกพื้นที่ปา
พื้นที่ทํากินใหมีความชัดเจน และกําหนดแนวทาง
มาตรการในการใชประโยชนที่ดินใหถูกตองเหมาะสม
โดยมี ค ณะกรรมการชุ ม ชนในการบริห ารจั ด การ
ควบคุม และปองกันการบุกรุกพื้นที่ปา ผลจากการ
ปรับระบบเกษตรใหถูกตองตามหลักวิชาการตาม

แผนที่ ก ารใช ป ระโยชน ที่ ดิ น รายแปลง พบว า ป
พ.ศ. 2563 มีการอนุรักษพื้นที่ปาชุมชน ปาใชสอย
และปาอนุรกั ษ เพิ่มขึ้น 66,691.80 ไร ปจจุบนั มีพนื้ ที่
ปาชุมชน ปาใชสอย และปาอนุรกั ษ สะสมรวมทั้งหมด
578,785.79 ไร ชุ ม ชนที่ มี ก ารนํ า แผนที่ ก าร
ใชประโยชนทดี่ นิ รายแปลงไปใชประโยชนในการพัฒนา
อาชีพหรือสิ่งแวดลอม จํานวน 114 ชุมชน นอกจากนี้
หนวยงานตางๆ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช กรมปาไม องคการบริหารสวนตําบล
ไดนําขอมูลแผนที่ดินรายแปลงไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ ดวย

ภาพเปรียบเทียบ กอน-หลัง ผลสําเร็จจากการใชแผนที่การใชประโยชนแผนที่ดินรายแปลง

ป 2558 ปลูกพืชไรเชิงเดี่ยวในพื้นที่อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม

ป 2563 ปรับระบบเกษตรในพื้นที่อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
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ตัวอยาง การกําหนดขอบเขตการใชประโยชนที่ดิน (Zoning) การปรับระบบเกษตร
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ควบคูการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม

การสรางความรวมมือและบูรณาการหนวยงานอยางเปนระบบโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงหวยเปา อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

การพัฒนาอยางเปนระบบครบวงจร ฟนฟูอนุรักษ พัฒนาแหลงนํ้า และการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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การสนับสนุนโครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน”
โครงการ “รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงหวงใยทรัพยากรธรรมชาติและสภาพปา ตนนํ้าลําธาร และขยายผลแนวพระราชดําริ
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนนํ้าของลุมนํ้าตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ทั้งเพื่อการจัดตั้ง
ถิ่นฐานและพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมตามแนวพระราชดําริการอยูรวมกันของคนและปาอยางสมดุลยั่งยืน เพื่ออนุรักษ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมนํ้าโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทําใหกบั ประชาชนใหพออยูพ อกินและพึง่ ตนเองได เพือ่ พัฒนาคุณภาพคนในชุมชน
ใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีโอกาสเขาถึงบริการพื้นฐาน และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาในพื้นที่
ลุมนํ้า มุงบูรณาการดําเนินงานอยางเปนองครวมเพื่อสรางภูมิคุมกันรองรับสถานการณเปลี่ยนแปลงตางๆ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส. ดําเนินงานในพื้นที่โครงการ “รักษนํ้า
เพื่ อ พระแม ข องแผ น ดิ น ” 11 พื้ น ที่ ภายใต แ ผนแม บ ทโครงการรั ก ษ นํ้ า
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. การสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไดพัฒนาชุมชนตนแบบและแหลงเรียนรูการพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง อย า งยั่ ง ยื น แบบโครงการหลวง โดยจั ด ตั้ ง กลุ  ม
เกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยตนแบบ 3 กลุม สงเสริมและ
สนับสนุนกลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย
ในระบบโรงเรื อ นและนอกโรงเรื อ น โดยใช อ งค ค วามรู 
โครงการหลวง เนนการลดการใชสารเคมีอันจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคต สงเสริมการใชปุยหมัก
และปรับปรุงแปลงไมผลเดิมของกลุมเกษตรกรตนแบบ
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โดยสงเสริมและสนับสนุนกลุมผูปลูกไมผลในรูปแบบแปลง
สาธิต 7 ชนิดพืช ไดแก เงาะ อาโวกาโด แมคาเดเมีย
ไผ ทุเรียน มะนาว และมะมวง รวมพื้นที่ 40 ไร สนับสนุน
การศึกษาดูงานใหกบั กลุม เกษตรกรเรือ่ งการปลูกผักอินทรีย
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนองคความรู เชื่อมโยงดานการผลิต
และการตลาดร ว มกั น ทํ า ให ก ลุ  ม เกษตรกรสามารถ
ทําแผนการผลิตไดอยางมีคุณภาพ โดยมูลคาของผลผลิต
ที่จําหนายผานชองทางตลาดขอตกลง และตลาดทองถิ่น
รวม 3.33 ลานบาท
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2. การสงเสริมและพัฒนาความมั่นคงของคนและ
ชุมชน

พัฒนาพืน้ ทีต่ น แบบบูรณาการดานประมงและปศุสตั ว
ตามแนวพระราชดําริ พัฒนากลุม เกษตรกรผูผ ลิตผักปลอดภัย
3 กลุม เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงงานในระบบการผลิตพืช
ในการเลีย้ งหมูหลุมใหไดมลู สุกรมาใชในการผลิตพืชผักและ
ไม ผ ลปลอดภั ย อาหารปลาจากเศษพื ช ที่ เ หลื อ จากการ
ตัดแตง การดําเนินงานของโครงการฯ ชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดการทําไรเลือ่ นลอยและลดการเผาในพืน้ ที่ โดยดําเนินงาน
แบบมุงเนนการทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่

3. การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปลู ก ป า ตามแนวพระ
ราชดําริรูปแบบตางๆ และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและปาไม โดยรวมกับชุมชนในการปลูก
ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา โดยไดรว มจัดกิจกรรม
รวมกับหนวยงานบูรณาการในพื้นที่ ทั้งนี้ไดทําการปลูกปา
รวมกับหนวยงานและชาวบานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยชาวบานใหความสนใจเขารวมกิจกรรม 80 ราย
รวมกับชุมชนในการสรางฝายชะลอนํา้ เพือ่ กักเก็บนํา้
ไวใชประโยชนในแปลงและโรงเรือนทีผ่ ลิตพืชไมใหขาดแคลน
นํ้าในชวงฤดูแลง ในพื้นที่ลุมนํ้าภาค จังหวัดพิษณุโลก และ
ลุมนํ้าหมัน จังหวัดเลย และใหเกษตรกรเล็งเห็นถึงความ
สําคัญของการสรางความชุม ชืน้ และกักเก็บนํา้ ไวใชประโยชน
และมีรายได โดยไมกระทบตอสิง่ แวดลอม และเปนการสราง
จิตสํานึกการรักษาปาไมซึ่งเปนแหลงกําเนิดของแหลงนํ้า
สงเสริมพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน และปองกันการ
พังทลายของดิน รวมทั้งการวิเคราะหดิน โดยเก็บตัวอยาง
ดินจากแปลงของเกษตรกรในแตละลุม นํา้ มาตรวจคุณสมบัติ
ของดิน สนับสนุนมูลสัตวสาํ หรับปรับปรุงดิน รวมถึงติดตาม
และใหคําแนะนําการผลิตปุยหมักจากมูลสัตวและเศษผัก
ที่เหลือเพื่อลดการเผาเศษพืชในพื้นที่ ลดปญหาหมอกควัน
และเพิม่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ดําเนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พิษณุโลก และอุตรดิตถ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า เก็บขอมูลการใชนํ้า
วิเคราะหคณ
ุ ภาพนํา้ เพือ่ ใหเกิดการใชนาํ้ อยางมีประสิทธิภาพ
ของปลอดภั ย โดยสนั บ สนุ น พลาสติ ก ปู บ อพวงให กั บ
กลุม เกษตรกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม
ชวยใหเกษตรกรสามารถผลิตพืชไดอยางตอเนือ่ งและมีรายได
ตลอดป
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โครงการถายทอดองคความรูตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง
โครงการถายทอดองคความรูต ามแบบโครงการหลวง
เพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู เปนความรวมมือของ
มูลนิธโิ ครงการหลวง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน) ตลอดจนองคกรและหนวยงานทองถิ่น
ในรูปแบบของหุน สวนการดําเนินงาน โดยดําเนินงานภายใต
แผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการถ า ยทอดองค ค วามรู  ต ามแบบ
โครงการหลวงเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ระยะ 4 ป
(พ.ศ. 2562-2565) ภายใตงบประมาณ 33.31 ลานบาท พืน้ ที่
การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ ศศช. ทั่วประเทศ จํานวน
785 ศศช. ใน 14 จังหวัด 72 อําเภอ เพื่อผลักดันใหสังคม
บนพืน้ ทีส่ งู เปนสังคมแหงการเรียนรู และการพัฒนาบนฐาน
ความรูท เี่ หมาะสมทีผ่ า นประสบการณการเรียนรูแ ลว เพือ่ นํา

ผลสําเร็จของโครงการหลวงไปถายทอดสูชุมชนบนพื้นที่สูง
ผานกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูข องครูทปี่ ฏิบตั งิ านประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.)
นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช กั บ ภู มิ ป  ญ ญาตามความเหมาะสมของ
ภูมิสังคมในแตละทองถิ่น เกิดเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวาง ครู ศศช. และชาวบานในชุมชนผานการใชสอื่
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย โดยใชแนวคิดการทํางาน 3 รูปแบบ
คือ (1) การเรียนรูจ ากพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบผลสําเร็จ (2) การใชรปู แบบ
การทํางานแบบพื้นที่เยี่ยมเยียน (Training and Visiting :
T&V) และ (3) การถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปยัง
ชุมชนผานการจัดกระบวนการเรียนรู สรางจุดสาธิตและ
ศูนยเรียนรู วางแผนพัฒนาพืน้ ทีอ่ ยางมีสว นรวม และพัฒนา
ศักยภาพผูนําเกษตรกรและชุมชนพื้นที่สูง
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จากการดําเนินงานภายใตโครงการถายทอดองค
ความรูต ามแบบโครงการหลวงเพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พืน้ ทีส่ งู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. การเรียนรูจากพื้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ

พื้นที่ ศศช.บานสวาง และพื้นที่ ศศช.บานมณีฤกษ
เปนพื้นที่ที่มีการเรียนรูและนําองคความรูไปสูการปฏิบัติ
จากพื้นที่พี่เลี้ยงที่ประสบผลสําเร็จ และมีการบูรณาการ
การทํางานเปนแนวทางเดียวกัน รายละเอียดดังนี้
1) พื้นที่ ศศช.บานสวาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
เกษตรกรไดเรียนรูจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแมจริม อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ในการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยใชองคความรูโครงการหลวง
นํ า มาปรั บ ใช ใ นการส ง เสริ ม การปลู ก พื ช ผั ก ในโรงเรื อ น
เพือ่ เปนรายไดระยะสัน้ และตลอดทัง้ ป จํานวน 11 ครัวเรือน
23 โรงเรือน สงเสริมปลูกอาโวกาโด มะมวง มังคุด ลองกอง
สมโอ เงาะ มะนาว ฯลฯ เพือ่ สรางรายไดระยะยาวและสราง
พื้นที่สีเขียวจํานวน 23 ไร
2) พื้นที่ ศศช.บานมณีฤกษ อําเภอทุงชาง จังหวัด
นาน เกษตรกรไดเรียนรูจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงถํ้าเวียงแก อําเภอสองแคว จังหวัดนาน
ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ โดยใช อ งค ค วามรู 
โครงการหลวง นํามาปรับใชในการสงเสริมการปลูกพริกหวาน
และมะเขือเทศโทมัส เพื่อสงขายโครงการหลวง จํานวน
8 โรงเรือน และการปลูกอาโวกาโด องุน พลับหวาน สาลี่ พีช
ไผหวาน และไมโตเร็ว รวม 2,270 ตน

2. การใชรปู แบบการทํางานแบบพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียน
(Training and Visiting : T&V)

ดําเนินงานในพืน้ ที่ ศศช. 20 แหง เนนการเรียนรูแ ละ
นําองคความรูโครงการหลวงไปสูการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่สูง มีการสรางจุดสาธิตและศูนยเรียนรู
โดยใช แ ปลงของเกษตรกร วางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ อ ย า งมี
สวนรวม และพัฒนาศักยภาพผูน าํ เกษตรกรในพืน้ ที่ 20 แหง
โดยมีเกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 55 ราย
ซึ่ ง สามารถถ า ยทอดองค ค วามรู  ใ ห แ ก เ กษตรกรรายอื่ น
ในชุมชนได รวมทั้งยังเปนเครือขายการเรียนรูใหกับ ศศช.
ที่อยูใกลเคียงอีกไมนอยกวา 50 แหง เชน (1) พื้นที่ ศศช.
บานแมอมู อง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน เปนแปลง

สาธิตการปลูกอาโวกาโดและฟกทองมินใิ นโรงเรือน (2) ศศช.
บานซอแขวาคี อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก เปนแปลง
สาธิ ต การปลู ก เสาวรสหวานและอาโวกาโด ตลอดจน
มีการติดตามใหคําแนะนําโดยผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการและ
เจ า หน า ที่ ส  ง เสริ ม ในพื้ น ที่ เ ป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น ซึ่ ง มี ทั้ ง
เดินทางไปในพื้นที่และการติดตามผาน Line Application
และโทรศัพท

3. การถายทอดองคความรูโครงการหลวงไปยัง
ชุมชนผานการจัดกระบวนการเรียนรู

ถายทอดองคความรูในพื้นที่ 70 แหง มีผูไดรับ
การเรียนรู 1,516 ราย โดยสามารถนําองคความรูไปปรับใช
ร อ ยละ 80 และครู ศศช. ได รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะและ
องคความรูโครงการหลวงที่ใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
รอยละ 80 ทั้งจากการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อนําไป
ปรับใชและถายทอดกับผูเรียน รวมทั้งการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยในการถายทอดองคความรูไปสูชุมชน
ใหสามารถเขาถึงองคความรูโครงการหลวงมากที่สุด โดยมี
การประชาสัมพันธองคความรูตางๆ ผานทาง Facebook
เพจโครงการ “ชุมชนชนถายทอดองคความรูโ ครงการหลวง”
และ “โครงการถ า ยทอดองค ค วามรู  ” ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธผาน Line Application ของ สวพส. “ของดี
บนพื้ น ที่ สู ง ” ให กั บ ครู ศศช. นํ า ไปเผยแพร แ ละจั ด
กระบวนการเรียนรูตอไป นอกจากนี้ยังมีการติดตอสื่อสาร
กับครู ศศช. ที่รวมโครงการทั้ง 90 คน ผานทาง Line
Application นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
โครงการในรูปแบบโปสเตอร เพือ่ ใหครูใชในการจัดกิจกรรม
ในพื้ น ที่ แ ละยั ง มี ผู  ไ ด รั บ ถ า ยทอดองค ค วามรู  จ ากการ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู  ทั้ ง นี้ ก ารผลิ ต สื่ อ ในแต ล ะป มี
การสํารวจความตองการของครู ศศช. เพือ่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูกับผูเรียน
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ตัวอยางผลสําเร็จการดําเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงเพื่อยกระดับชุมชน
บนพื้นที่สูง
สวพส. เนนการทํางานที่เปดกวางเชื่อมโยง
สานพลังกับภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ สรางรูปแบบและกลไก
ความรวมมือของการดําเนินงานดานตางๆ เพือ่ ใหเกิด
เครือขายการทํางาน และความรวมมือขับเคลื่อนงาน
แบบเชื่อมโยงงานแตละสวนตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า
เพื่ อ ประโยชน อ ย า งยั่ง ยื น ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง
เกิดผลลัพธที่มีคุณคาแกคนและชุมชนบนพื้นที่สูง
อยางครอบคลุม ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลลัพธ
เชิงประจักษดานการเปนตนแบบการพัฒนาพื้นที่สูง
ที่สําคัญ ไดแก

ตนแบบการพัฒนาคนอยูรวมกับปา “หวยนํ้าใส
โมเดล”

ตนแบบคนอยูรวมกับปา “หวยนํ้าใสโมเดล” ภายใต
การดําเนินงานของ สวพส. โดยโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบ
โครงการหลวงสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ในการแกปญหา
ความขัดแยงของประชาชนกับหนวยงานรัฐในดานการบุกรุก
พื้นที่ปาเพื่อทําไรหมุนเวียน สวพส. สรางกลไกการทํางาน
แบบเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ ที่
เกีย่ วของ ใชและแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางหนวยงาน เชือ่ มโยง
กระบวนการทํางาน ในรูปแบบการจัดตั้งคณะทํางานระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ โดยรวมกันวิเคราะหพนื้ ทีก่ บั อบต.
สบเมย และชุมชนบานหวยนํ้าใส นําเทคโนโลยี GIS รวมกับ
ภาพถายจาก Drone และ Application “HRDI Map” มา
จัดทําแผนทีก่ ารใชประโยชนทดี่ นิ รายแปลง แบงพืน้ ทีช่ มุ ชน
ออกเปนโซน A, B, C และ D โดยใหการพัฒนาโซน A, B
และ C ใหเปนพื้นที่ทํากินถาวรของชุมชนและไมบุกรุกพื้นที่
โซน D เพื่อคืนใหเปนพื้นที่ปาและฟนฟูเปนปาใชสอย
เพื่อใหหนวยงานหนวยงานรวมบูรณาการเขาไปปฏิบัติงาน
สนับสนุนการพัฒนาตามภารกิจ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
ไมขัดตอกฎหมาย นอกจากนี้ มีการพัฒนาแหลงนํ้ารวมกับ
สํานักงานทรัพยากรนํ้า วางระบบโครงสรางพื้นฐานการ
กระจายนํา้ รวมกับหนวยงานชลประทานแมฮอ งสอน รวมถึง
สรางเครือขายดานวิชาการเพื่อประโยชนในการสงเสริม
อาชีพเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการตลาด

และความเขมแข็งใหแกชุมชน รวมกับกรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ
กรมปศุสัตว และกรมพัฒนาชุมชน
สามารถคืนผืนปาใหชมุ ชนบานหวยนํา้ ใส ตําบลสบเมย
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอนได 966 ไร และชุมชนได
รวมกันอนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณของปาตนนํ้าลําธาร
โดยรอบชุมชนมากถึง 5,530 ไร สรางความมัน่ คงทางอาหาร
ของชุมชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดรายไดเฉลีย่
จากการผลิตเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นจาก 37,000 บาท
ตอครัวเรือนตอป เปน 127,900 ตอครัวเรือนตอป สามารถ
ขยายความสําเร็จของการดําเนินงานและประยุกตใชกับ
พื้ น ที่ อื่ น ตามเป า หมายการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนใหคนอยูร ว มกับปาและมีรายได (Agro Forestry)
ของจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งผลสําเร็จจากการดําเนินงานของ
สวพส. เปนที่ประจักษตอสาธารณะ โดยไดรับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม ระดับดีเดน ในป 2563 และไดรับการ
คัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย
เสนอผลงาน United Nations Public Service Awards
2021 ในสาขาการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ
เพื่ อ บรรลุ ว าระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Enhancing the
effectiveness of public institutions to reach the
SDGs) โดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ
(ECOSOC)

ตนแบบการแกปญ
 หาภัยแลงและปญหาพืน้ ทีท่ าํ กิน
บนพื้นที่สูง “แมวากโมเดล”

สวพส. โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงแมมะลอ จังหวัดเชียงใหม นําความตองการของชุมชน
บานแมวาก มาวางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตรบานแมวาก เพื่อ (1) สรางกระบวนการ
วางแผนรวมกับชุมชนในการจัดหาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
(2) วางแผนการพัฒนาเชิงพืน้ ทีใ่ หมคี วามยัง่ ยืน และ (3) ปรับ
เปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนพื้นที่ปลูกไมผล
ในระบบอนุรักษดินและนํ้า ทั้งนี้ ไดกําหนดเปาหมายและ
ทิ ศ ทางเพื่ อ ให ชุ ม ชนมี โ อกาสสานพลั ง ความร ว มมื อ กั บ
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ทุกภาคสวน สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม ชวยสรางความ
ตระหนั ก ให ชุ ม ชนร ว มสร า งคุ ณ ค า ในอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติที่เปนจุดกอกําเนิดตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดม
สมบูรณ ตอยอดสูก ารพัฒนาพืน้ ทีอ่ ยางยัง่ ยืน การขับเคลือ่ น
การดําเนินโครงการในพืน้ ที่ แตละภาคสวนไดเขามามีสว นรวม
ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
รวมมีบทบาทในการดําเนินงานการสรางฝายชะลอนํ้าและ

ระบบสงนํา้ ระยะทาง 3,650 เมตร โดย สวพส. และพัฒนาทีด่ นิ
อํ า เภอแม แ จ ม สนั บ สนุ น ระบบส ง นํ้ า จากฝายชะลอนํ้ า
อุทยานแหงชาติอนิ ทนนท สนับสนุนการจัดทําฝายนํา้ ตนนํา้
ชุมชนบานแมวาก ระดมแรงงานพลังชุมชนทําฝายชะลอนํ้า
และวางระบบสงนํ้าจากฝายตนนํ้า การสรางระบบสงนํ้า
ระยะทาง 2,200 เมตร ขุดบอพวง และปลูกไมผลบนเนื้อที่
243 ไร โดย สวพส. ดําเนินการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ สําหรับ
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ปลูกไมผลในระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ การทําปุย หมักจากเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร และรวมกับเครือเจริญโภคภัณฑ
สนับสนุนงบประมาณการทําระบบสงนํ้า อบต.แมนาจร
สนับสนุนเครื่องจักรและรถขนดินออกจากพื้นที่ ชุมชนบาน
แมวากมีสวนรวมในการวางระบบทอสงนํ้าและปรับแตงบอ
พรอมปูพลาสติก พัฒนาที่ดินอําเภอแมแจมสนับสนุนจัดทํา
ระบบอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ จํานวน 250 ไร และการ
ปลู ก หญ า แฝกตามแนวขั้ น บั น ไดดิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น
และนํ้า นอกจากนี้ สวพส. รวมกับ อบต.แมนาจร และ
มูลนิธฮิ กั เมืองแจม ประสานงานงบประมาณจากภาคเอกชน
และเชื่อมโยงงานเครือขายแมแจมโมเดล
ผลลั พ ธ จ ากการดํ า เนิ น งานทํ า ให ชุ ม ชนมี บ  อ นํ้ า
แหงแรกที่เรียกวา “บอแม” และขยายผลอยางตอเนื่องเปน
บอลูก และบอหลาน จํานวน 7 บอ ปริมาณนํ้าทั้งหมดที่

สามารถกักเก็บได 3,600 ลูกบาศกเมตร สรางประโยชนจาก
การบริหารจัดการนํ้าใหกับกลุมเกษตรกร 66 ราย 72 แปลง
ในพื้นที่ 624.42 ไร ทําใหมีนํ้าสําหรับใชเพื่อการเกษตร
เพียงพอตลอดป ทั้งนี้ เกษตรกรกลุมดังกลาว จะเปนกลุม
พลังหลักในการรวมเปลีย่ นแปลงและขับเคลือ่ นแมวากโมเดล
ใหขยายผลสําเร็จทีช่ ดั เจน เปนตัวอยางของปรับเปลีย่ นสูว ถิ ี
เกษตรแบบใหมที่ประยุกตใชทุกองคความรูตามแนวทาง
โครงการหลวง นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
เชิงเดีย่ วใหเปนไมผลในระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ รวมกับการ
ปลู ก ไผ ผ สมผสาน ชุ ม ชนแม ว ากได รั บ การยกย อ งเป น
“หมูบานเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการนํ้า” ใหกับชุมชน
รอบขางในอําเภอแมแจมเขามาเรียนรู และไดรับรางวัล
เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ ห ารราชการแบบมี ส  ว นร ว ม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม ระดับดี ในป 2563

ต น แบบการแก ไ ขป ญ หาลดความเหลื่ อ มลํ้ า
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง แบบโครงการหลวง
ปางแดงใน จังหวัดเชียงใหม

นอกระบบทั้ ง ชุ ม ชนรวมสู ง ถึ ง 3.14 ล า นบาท สวพส.
ใชกระบวนการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายไดที่เพียงพอ
ตอการดํารงชีพ โดยสงเสริมพืชทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่
นําความรูนวัตกรรมงานวิจัยไปใชปรับระบบเกษตรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงสงเสริมกลไกการมีสวนรวมและความ
เขมแข็งทางสังคม โดย สวพส. เปนผูด าํ เนินงานหลักทําหนาที่
ประสานความรวมมือรอบทิศกับชาวบานและหนวยงาน
บู ร ณาการ ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ

สวพส. โดยโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
ปางแดง ในตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เขาแกปญหาการขาดโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐของ
ชนเผาดาราอั้ง ขาดปจจัยพื้นฐานตอการดํารงชีพ ประสบ
ปญหาภัยแลง คุณภาพดินเลวจากการแผวถาง เผาปา เพื่อ
ทําการเกษตร มีการบุกรุกพื้นที่ปา รวม 907.79 ไร มีหนี้สิน

94 รายงานประจําป 2563

การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง กอใหเกิด
ความไววางใจ ความเชื่อมั่น และยอมรับจากชุมชนและ
หนวยงานรวมบูรณาการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ รวมถึงกํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย โดยเกษตรกรในชุมชนเขามารวมเปนผูช ว ยนักวิจยั
ในการวิเคราะหปญ
 หา และกําหนดโจทยวจิ ยั รวมกับนักวิจยั
ของ สวพส. ใชแปลงเกษตรกรเปนเสมือนหองปฏิบัติการ
ที่มีชีวิต สรางองคความรูที่ใชประโยชนในการแกไขปญหา
ของชุมชนไดจริง ขณะเดียวกันไดแบงปนทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานรวมบูรณาการ ทัง้ ในดานงบประมาณและบุคลากร
ตามภารกิจของแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถแกปญหา
ที่มีความซับซอนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว
จากการดําเนินงานสรางผลตอบแทนใหกบั เกษตรกร
ไดอยางมั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 72.97
ลานบาท สามารถปลดหนี้สินทั้งหมดของทุกครัวเรือนได
ตัง้ แต ป 2555 ปจจุบนั ชุมชนบานปางแดงใน ไมมคี รอบครัว
ใดมี ห นี้ สิ น ลดพื้ น ที่ ป ลู ก ข า วโพดด ว ยการปรั บ ระบบ
การเกษตรที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม 752 ไร คิ ด เป น
รอยละ 82.77 ของพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั การปรับระบบเกษตรทัง้ หมด

ทําใหชุมชนบานปางแดงในไมมีปญหาการเผารอยละ 100
โดยไดรางวัล “ตนแบบหมูบานปลอดการเผา” จากกรม
ควบคุมมลพิษ เมื่อป 2555 ชุมชนเปนแหลงเรียนรูการปรับ
ระบบการปลูกพืชทีย่ งั่ ยืน มีเกษตรกรผูน าํ 15 ราย ทีส่ ามารถ
เป น วิ ท ยากรถ า ยทอดองค ค วามรู  และขยายสู  ห มู  บ  า น
เครือขาย 2 ชุมชน (แมจอน และผาลาย) เกิดการรวม
กลุม สถาบันเกษตรกรทีส่ ามารถขับเคลือ่ นและบริหารจัดการ
กลุมดวยตนเอง 6 กลุม ขยายผลสูหมูบานเครือขาย โดยนํา
นวัตกรรมจากงานวิจัยปรับวิธีการปลูกขาวโพดเหลื่อมดวย
พืชตระกูลถัว่ ขยายสูห มูบ า นเครือขาย 4 ชุมชน ทําใหในพืน้ ที่
มีการปลูกขาวโพดลดลงถึงรอยละ 81.19 และเปนตนแบบ
การแกไขปญหาการปลูกขาวโพดในพื้นที่สูงอื่นๆ เชน พื้นที่
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และพื้นที่อําเภอแมจริม
จังหวัดนาน ทีส่ ามารถลดการเผา และแกไขปญหาหมอกควัน
ในพืน้ ทีไ่ ดอยางเปนรูปธรรม ความสําเร็จจากการดําเนินงาน
แกไขปญหาดังกลาว ทําให สวพส. ไดรับรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีสว นรวม ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีสวนรวม ประจําป 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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การดําเนินงานเพือ
่ รองรับผลกระทบจากการระบาดของโรคตด
ิ เชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) บนพื้นที่สูง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหผูรับบริการ
ของ สวพส. ไดรับผลกระทบ เชน การรับซื้อผลผลิต
ไมเปนไปตามแผนเนื่องจากตลาดตามขอตกลงปดให
บริการ จึงงดรับซื้อและลดจํานวนการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร ถูกเลิกจางงานจากตางจังหวัดตอง
กลับมาพักอาศัยยังภูมิลําเนา เปนตน สวพส. จึงมี
มาตรการลดผลกระทบดังกลาว โดยมีผไู ดรบั ประโยชน
จํานวน 49,325 ราย งบประมาณในการดําเนินงาน
14.56 ลานบาท
• เพิ่มชองทางการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร
ใหมคี วามหลากหลาย เชน การจําหนายผานชองทางออนไลน
การนําผลผลิตวางจําหนายบริเวณหนาอาคารสํานักงานของ
สวพส. ตลาดนัดชาวดอยอุทยานหลวงราชพฤกษ หรือ
สามารถติดตอไดทฝี่ า ยการตลาดของ สวพส. รวมถึงการรับซือ้
ผลผลิตของเกษตรกรเพือ่ การวิจยั และพัฒนา จากเกษตรกร
2,370 ราย
• สนับสนุนวัสดุ/ปจจัยการผลิตสําหรับใชในแปลง
เกษตรกรใหแกเกษตรกรทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการจําหนาย
สินคาในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID-19 จํานวน 15,180 ราย

• จางงานสรางรายไดใหแกเกษตรกรเพื่อพัฒนา
โครงสรางพืน้ ฐานและอนุรกั ษฟน ฟูสงิ่ แวดลอม ใน 70 ชุมชน
พื้นที่ 1,068.57 ไร เกษตรกรไดรับการจางงาน 3,087 ราย
• ฝ ก อบรมอาชี พ เกษตรทฤษฎี ใ หม แ ละเกษตร
ยั่งยืนบนพื้นที่สูงสําหรับประชาชนผูถูกเลิกจางงานและ
ผูยังไมมีงานทํา 320 ราย
• แจกจ า ยผลผลิ ต ทางการเกษตรแก ผู  ไ ด รั บ
ผลกระทบ 28,626 ราย
• สนับสนุนหนากากอนามัยและเจลลางมือ จํานวน
31,880 ชิ้น สําหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงและผูรับบริการ
อุทยานหลวงราชพฤกษ 10,800 ราย
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การดําเนินงานเพื่อรองรับปญหาภัยแลงบนพื้นที่สูง

สวพส. สํ า รวจข อ มู ล ในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานพบว า
มีเกษตรกรไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลง จํานวน 296
ชุมชน 28,725 ครัวเรือน 114,443 คน พื้นที่ 424,936 ไร
ส ง ผลให ผ ลผลิ ต ที่ ส  ง เสริ ม ได รั บ ผลกระทบมู ล ค า กว า
9.2 ลานบาท จึงดําเนินงาน “โครงการพัฒนาแหลงนํ้า
และระบบกระจายนํ้าขนาดเล็กเพื่อแกไขปญหาภัยแลง”
เพื่อรองรับและแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าของชุมชน
อยางเรงดวน ตอบโจทยความตองการการแกปญหาความ
เดื อ ดร อ นของชุ ม ชนตามภู มิ สั ง คม และตามภู มิ ศ าสตร
ในทีน่ นั้ ๆ คํานึงถึงการดําเนินงานอยางรวดเร็ว การมีสว นรวม
ของชุมชน และใชงานได โดยรวบรวมฐานขอมูลการพัฒนา
แหลงนํ้าของ สวพส. และหนวยงานรวมบูรณาการในระยะ
ที่ผานมา วิเคราะหปญหาความตองการพัฒนาแหลงนํ้าของ
ชุมชนตามระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) จัดทําแผน
การพัฒนาแหลงนํา้ เพือ่ ปองกันและแกไขปญหาภัยแลง และ
ดําเนินงานพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ทั้งหมด 180 แหง เชน
ถังเก็บซีเมนตเก็บนํ้า ถังเก็บนํ้า (บอวง) บอขุดปูพลาสติก
ชนิด LDPE และ HDPE ถังเก็บนํ้าขนาด 1,000 ลิตร และ
ทอนํ้า PVC ระบบกระจายนํ้าขนาดเล็ก ระบบนํ้าดื่มสะอาด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

เปนตน เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีแหลงนํ้าสําหรับใชใน
การอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร มีความมั่นคงทาง
อาหาร มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน ภายใตระบบการเกษตร
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มด ว ยกระบวนการพั ฒ นาอย า ง
มีสว นรวมแบบครบวงจร ตัง้ แตการอนุรกั ษและฟน ฟูปา ตนนํา้
การพัฒนาแหลงนํ้าและระบบกระจายนํ้า และการสงเสริม
การทําเกษตรประณีต
ผลจากการดําเนินงานทําใหชุมชน 1,168 ครัวเรือน
6,026 ราย (จาก 67,327 ครัวเรือน 256,955 ราย ในป
พ.ศ. 2562) บนพื้นที่สูงมีแหลงกักเก็บนํ้าใชในการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนและทําการเกษตร เกษตรกรมีระบบ
กระจายนํ้าเพื่อการเกษตร ในรูปแบบฝายชะลอนํ้า 28 แหง
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ฝายกึ่ ง ถาวร 13 แห ง บ อ พวงสั น เขา (บ อ ปู พ ลาสติ ก )
156 แหง ถังเก็บนํา้ (บอวงคอนกรีต) 3 แหง ถังเก็บนํา้ ซีเมนต
(คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ) 13 แห ง และระบบกระจายนํ้ า
12 กิโลเมตร สามารถเก็บกักนํ้าได 68,000 ลูกบาศกเมตร
พื้ น ที่ ก ารเกษตร 15,089 ไร มี นํ้ า ใช ใ นการปรั บ ระบบ
การเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามแผนการ
ใชประโยชนที่ดิน มีการปลูกพืชทางเลือก ทดแทนการปลูก
พืชเชิงเดีย่ ว รวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการ
เกษตร และเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรได ชุมชน
บนพื้นที่สูง จํานวน 1,168 ครัวเรือน รวมรักษาและอนุรักษ
ปาตนนํ้าที่ 126,376 ไร คิดเปนรอยละ 4.25 ของพื้นที่ปา
ตนนํ้าบนพื้นที่สูงทั้งหมด 2,976,676 ไร

ตัวอยาง การวางแผนพัฒนาระบบนํ้าเพื่อแกปญหาภัยแลง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บานแมไคร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปาแป จังหวัดเชียงใหม
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สวพส. พั ฒ นาและบริห ารองค ก รตามแผนการวิจั ย
และพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)
มีเปาหมายเพื่อยกระดับและพัฒนา สวพส. เปนองคกร
สมรรถนะสูง ทันสมัย มีคุณภาพดานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนางาน
และรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและตอบสนองผูรับบริการ
และการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

รุ ง ก

ระบวนการท
ํ าง

1. การพัฒนาบุคลากร
สวพส. ใหความสําคัญกับการเสริมสรางใหบุคลากรทํางานดวยจิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคม
และชุมชน ควบคูกับการพัฒนา สวพส. ใหกาวสูการเปนระบบราชการ 4.0 ดวยการมีระบบการทํางานที่นํา
องคความรูและนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเหมาะสมกับบริบทองคการ ดังนี้

1.1 การจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)

จัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากรภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)
เพื่อให สวพส. มีบุคลากรที่มีความรูและทักษะที่หลากหลาย มีความเปนมืออาชีพ สามารถบูรณาการการทํางานกับ
ทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานของ สวพส. เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ สอดคลองยุทธศาสตรชาติ 20 ป มีการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) พัฒนาบุคลากรและผูน าํ ชุมชนใหเปนนักวิจยั และนักพัฒนามีขดี ความสามารถสูง โดยมีความรูท กั ษะทีห่ ลากหลาย
และความเชี่ยวชาญสอดคลองกับภารกิจ มีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีการบูรณาการการทํางานกับชุมชนและ
ภาคสวนที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม
2) พัฒนาเกษตรกรผูนํา ที่สามารถดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ชวยขับเคลื่อนงานของ สวพส. ในการขยาย
องคความรูและแหลงเรียนรูบนพื้นที่สูง
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3) ปรับปรุงโครงสรางองคการและกระบวนการ
ทํางานเพื่อรองรับพันธกิจใหมใหมีความยืดหยุนเหมาะสม
ควบคู  ไ ปกั บ การเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ปรุ ง
เปลีย่ นแปลงกลไกการวางแผน กําลังคน รูปแบบการจางงาน
การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการ
หมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยนและโยกยายบุคลากรคุณภาพ
ในหลากหลายระดับระหวางสวนงานตางๆ รวมถึงเนนการ
บูรณาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
4) บริหารจัดการองคความรูเพื่อรองรับการพัฒนา
บุคลากรใหเรียนรูอ ยางเปนระบบและตอเนือ่ งและสนับสนุน
ใหมีระบบการเรียนรูดิจิทัลเพื่อการพัฒนาไปสูองคกรแหง
การเรียนรู
5) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั โดยการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลทีเ่ อือ้ ตอการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธสนับสนุนการ
เพิม่ ประสิทธิภาพ การปฏิบตั งิ านรวมทัง้ การสรางความมัน่ คง
ปลอดภัยดานไซเบอรและรองรับการเชือ่ มโยงภาคีเครือขาย
6) พัฒนาองคกรใหมขี ดี สมรรถนะสูงและมีคณ
ุ ภาพ
โดยการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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ระดับหัวหนากลุมงาน ตามโครงสรางการแบงสวนงาน
จํานวน 31 กลุมงาน 31 อัตรา เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการทํางานและตัดสินใจ ขณะเดียวกันจัดใหมีระบบการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรโดยเชือ่ มโยงกับเสนทางความ
กาวหนาในอาชีพของบุคลากรของตนเอง (Career Path)
โดยบุคลากรเปนผูใหขอมูลความตองการความคิดเห็น และ
เปนผูใชหลักเกณฑการคัดเลือก และประเมินผลงานเพื่อ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ซึ่งบุคลากร
จะไดรับทราบและยอมรับกอนนําไปปฏิบัติจริง
ปจจุบนั สวพส. อยูร ะหวางจัดการสํารวจองคความรู
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร และสมรรถนะ ในสวนของ
องคความรูใ หวเิ คราะหองคความรูท จี่ าํ เปนหรือมีความสําคัญ
ตามแผนวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)
เพื่อนํามาวิเคราะหสถานการณปจจุบันและกําหนดความ
คาดหวัง โดยไดกําหนดความรูและทักษะที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินงาน สําหรับจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรดานความรูแ ละทักษะสําหรับการปฏิบตั งิ าน
ตามพันธกิจพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 การพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการบริห ารงาน
บุคคล (HRM)

สวพส. ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับแผนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) โดยพัฒนา
โครงสรางองคกรและระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของ
สวพส. เพื่อจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงใหมแี ผนอัตรากําลังทีเ่ หมาะสมสอดคลอง
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ภ ารกิ จ ของ สวพส. และรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ป 2563 โดย สวพส. จางที่ปรึกษา
จากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
(สปร.) ศึกษาและใหแนวทางการพัฒนาโครงสรางองคกรและ
ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) มีการทบทวนโครงสรางการแบง
สวนงานและอัตรากําลังของ สวพส. ในสวนของสํานักพัฒนา
โดยแบงกลุมงานจากเดิม 4 กลุมงาน เปน 8 กลุมงาน ทําให
โครงสรางการแบงสวนงานในภาพรวมของ สวพส. เพิ่มขึ้น
จากเดิม 27 กลุมงาน เปน 31 กลุมงาน โดยคงอัตรากําลัง
214 อัตราเทาเดิม และกําหนดกรอบอัตรากําลังเจาหนาที่

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
ศึกษาและใหแนวทางการพัฒนาโครงสรางองคกร
และระบบจัดการทรัพยากรบุคคล
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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1.3 การพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรบุคคล (HRD)
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู ทักษะที่
สามารถปฏิบัติงานไดหลายดาน (Multi-skill) ตามแผน
พัฒนาบุคลากรประจําป รวม 45 หลักสูตร มีผผู า นการอบรม
ทั้งสิ้น 1,921 ราย (นับซํ้า) โดยเปนหลักสูตรที่ครอบคลุม
เรื่ อ งความรู  ค วามสามารถในการแก ไ ขป ญ หา เช น
(1) หลักสูตร “การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs” (2) หลักสูตร “การประเมินผลลัพธทางสังคมและ
การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน: Social
Impact Assessment (SIA) and Social Return on
Investment (SROI)” (3) หลักสูตร เรียนรูหลักการทํางาน
แบบโครงการหลวงและการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู แบบโครงการหลวง
“การวางแผนและบริหารโครงการ” (4) หลักสูตรพัฒนา
นักวิจยั นักพัฒนาและบุคลากรผานกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู หลักสูตรครอบคลุมความรูและทักษะดานดิจิทัล
เชน (1) หลักสูตรการบินโดรนเพือ่ จัดทําภาพถายทางอากาศ
รายละเอียดสูงอากาศยานไรคนขับ (2) หลักสูตร “การสราง
และการใชงานโปรแกรม GIS Portal สําหรับการใหบริการ
ขอมูลบนพื้นที่สูง” เปนตน หลักสูตรสรางทักษะที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดหลายดาน (Muti-Skill) เชน (1) หลักสูตร
“กลยุทธนวัตกรรม After COVID-19 (Exclusive Online

ปฐมนิเทศบุคลากร สวพส.

หลักสูตรการวางแผนและบริหารโครงการ

หลักสูตรการเตรียมความพรอมปองกันการเกิดอัคคีภัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หลักสูตรการบริหารพัสดุ (ครุภัณฑ)
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Workshop)” (2) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม เปนตน
ดานการตัดสินใจภาวะผูนําและการนําการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคการ
เชน หลักสูตร “การควบคุมภายในและแผนการบริหารความ
เสี่ยงขององคการ” ซึ่งไดนํามาจัดทําเปนแผนดําเนินธุรกิจ
อยางตอเนือ่ งสําหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
(BCP) และจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ด า นกลยุ ท ธ
(Strategic Risk) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานงบ
ประมาณ เปนตน

นอกจากนี้ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนา สวพส. ผานระบบการเรียนรู
แบบออนไลน (HRDI On-Line Learning System: HRDI-OLS) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรู
และพัฒนาตนเองผาน Social Media และเรียนรูหลักสูตรที่จําเปนในการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา ปจจุบัน มีหลักสูตร
การเรียนรูออนไลน จํานวน 9 หลักสูตร รองรับผูเรียนรู 1,170 ราย มีผูสนใจเขาเรียนแลว 203 ราย
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2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สวพส. พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั และการบริหาร
จัดการขอมูลเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคกร โดยการพัฒนาแพลตฟอรมขอมูลที่เอื้อตอ
การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง
กลยุทธสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
สรางความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรและรองรับ
การเชื่อมโยงภาคีเครือขายรวมถึงสรางกระบวนการ
จัดการองคความรูใ หบคุ ลากรเพือ่ เตรียมพรอมสูก าร
เปนองคกรแหงการเรียนรู ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ
ดังนี้

2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงเผยแพร
บนพื้นที่สูงในยุคดิจิทัล

สวพส. เล็ ง เห็ น ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี พั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร โดยเชื่อมโยงขอมูลและเผยแพร
องคความรู ขอมูลขาวสาร และผลการดําเนินงานสําคัญ
ของ สวพส. ในดานการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูง และ
อุทยานหลวงราชพฤกษ โดยอาศัยสื่อออนไลน (Website/
LINE/Facebook)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการรวบรวมและ
จัดทําสือ่ องคความรูข องสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และ
อุทยานหลวงราชพฤกษ จํานวน 50 เรื่อง โดยดานงานวิจัย
เนนผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม การนําองคความรูจาก
งานวิจัยไปสูการใชประโยชน สําหรับดานงานพัฒนาเนนผล
การดําเนินงานสําคัญจากการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ดาน
การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ การอนุรกั ษและฟน ฟูสงิ่ แวดลอม
การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชน และการพัฒนา
ดานอื่นๆ ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขอมูล
และระบบสารสนเทศ เว็บไซต และแอปพลิเคชันของสถาบัน
เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเผยแพร และเขาถึงองคความรูต า งๆ
ของโครงการหลวงและงานวิจัยของสถาบันและเผยแพร
องคความรูผานสื่อออนไลนที่เขาถึงไดงาย 3 ชองทาง ไดแก
https://www.hrdi.or.th, Facebook: www.facebook.com/
hrdi.or.th และ Line Official ID:@hrdi (ของดีพื้นที่สูง)

สถิติการเขาใชงาน “LINE ของดีพื้นที่สูง” ตั้งแต
วันที่ 17 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 มีผใู ชงาน 15,309 ครัง้
และผลการประเมินความพึงพอใจการใชงาน “LINE ของดี
พื้นที่สูง” ผูรับบริการมีความพึงพอใจการใหบริการเผยแพร
องคความรูแ ละประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร ผานทาง “LINE
ของดีพนื้ ทีส่ งู ” ในระดับ “พอใจมาก” คิดเปนรอยละ 94.31
และขอมูลขาว ความรู มีประโยชนกับผูรับบริการ ในระดับ
“มีประโยชนมาก” คิดเปนรอยละ 93.65

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

รวมถึ ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และยกระดั บ เว็ บ ไซต
สวพส. สูมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐเวอรชัน 2.0 โดยศึกษา
และวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขาชม
เว็บไซตตงั้ แตโครงสรางและรูปแบบเว็บไซต ขอมูลหนวยงาน
ขอมูลที่มีการเปดเผย ขอมูลการใหบริการ รวมถึงการมี
สวนรวมของผูใ ชงานเว็บไซตตอ สวพส. เพือ่ ใชประกอบการ
ออกแบบการประชาสัมพันธเว็บไซตของ สวพส. ซึ่งขอมูล
ที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห นี้ จ ะนํ า ไปประกอบในการพั ฒ นา
เว็บไซตของ สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษตอไป
ปรับปรุงเว็บไซตและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการ
สื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ดํ า เนิ น การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงเว็บไซต ใหมคี วามทันสมัย รองรับผูใ ชงานและเปนสือ่
ในการประชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งานและการติ ด ต อ
บริการตางๆ ของ สวพส. ไดแก เว็บไซตหลัก สวพส. (ภาษา
ไทย-อังกฤษ) และเว็บอุทยานหลวงราชพฤกษ (ไทย อังกฤษ
และจีน)
การปรับปรุงระบบฐานขอมูลเว็บไซตโครงการพัฒนา
พื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 5 ดาน ประกอบดวย ขอมูล
พืน้ ฐาน ขอมูลงานวิจยั ขอมูลงานพัฒนา แผนบูรณาการและ
การใชประโยชนที่ดิน และการยกระดับการพัฒนาพื้นที่
A B C D ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันครบ 33 พื้นที่
สามารถดูขอมูลไดที่ www.hrdi.or.th เมนูพื้นที่ปฏิบัติงาน

105

106 รายงานประจําป 2563

สถิติการเขาชมเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) ป 2563 จํานวน 929,603 ครั้ง
และผูร บั บริการมีความพึงพอใจการใหบริการจากการเผยแพร
องคความรู/ นวัตกรรม/ทรัพยสนิ ทางปญญา ผานทางเว็บไซต
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในระดับ
“พอใจ” ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.1520 คิดเปนรอยละ 83.04

เว็บไซตระดับการพัฒนาพื้นที่

เว็บไซตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

2.2 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดิจิทลั และความ
ปลอดภัยดานไซเบอร

เพื่ อ ให บ ริ ก ารระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร แ ละ
อุปกรณคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในการใชงาน โดยมีผลการที่สําคัญดังนี้
การบริหารจัดการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บขอมูลกลาง (Drive T)
ไดกําหนดแนวการบริหารจัดการพื้นที่สําหรับจัดเก็บขอมูล
กลางภายใน สวพส. (share file) ในไดรฟใหม (HRDI Drives
หรือ dfs01.hrdi.or.th) และเพื่อรองรับการทํางานในยุค
New Normal ไดนาํ ระบบ Cloud มาชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเก็บขอมูลเพือ่ ใหผใู ชงานสามารถเก็บขอมูลไดสะดวกขึน้
ดวยโปรแกรม Office365 ซึ่งรองรับการปฏิบัติงาน Work
from home รวมทั้งปรับปรุงระบบการประชุมทางไกล
(VDO Conference) ของหองประชุมชั้น 2 อาคาร 5 และ
หองประชุมสํานักงานกรุงเทพ ใหรองรับการจัดการประชุม
ทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหจัดการประชุม
ตางๆ ในรูปแบบออนไลนไดสะดวกและงายขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

2.3 การพัฒนาคลังความรูก ารเกษตรเพือ่ ชุมชน
ที่สูงในรูปแบบดิจิทัล

เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคน กระบวนการ และ
เทคโนโลยีใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ดวยการบูรณาการ
รวมกันระหวางสวนตางๆ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
การปรับปรุงและพัฒนาระบบองคความรูเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูง เพื่อปรับปรุงเว็บไซตองคความรู (H-KM)
ใหรองรับการใชงานสําหรับอุปกรณที่แตกตางกัน และเพิ่ม
ความสะดวกในการเขาถึงการบริการ โดยมีการตรวจสอบ
วิเคราะหและจัดหมวดหมูอ งคความรูใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร โดยในปงบประมาณ 2563
มีสถิติการเขาใชงานเว็บไซตองคความรู (H-KM) จํานวน
511,521 ครั้ง

2.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงานสถาบัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ สวพส.
อยางตอเนื่อง และเกิดประโยชนแกผูใชงานสูงสุด มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
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• พัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ ดําเนินการรวมกับ
กลุ  ม งานพั ส ดุ เพื่ อ วิ เ คราะห ป  ญ หาของการปฏิ บั ติ ง าน
ไดติดตั้งระบบใหเจาหนาที่กลุมงานพัสดุไดใชงาน พรอมทั้ง
อบรมการใชงาน โดยติดตั้งระบบเปนแบบ client-server
สามารถใชงานไดผา นอินทราเน็ตใน สวพส. และอุทยานหลวง
ราชพฤกษ ซึง่ เจาหนาทีก่ ลุม งานพัสดุไดทดสอบนําเขาขอมูล
สินทรัพยในป ปจจุบันและยอนหลังป 2562 แลว พบวา
สามารถใชงานไดดี
• พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การยานพาหนะ
ดําเนินการรวมกับกลุม งานอาคารและสถานที่ ระบบสามารถ
จัดการขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับงานยานพาหนะผานระบบได
เชน ฐานขอมูลรถยนต สวพส. ฐานขอมูลพนักงานขับรถ
ประวัติการซอมบํารุงรถยนต เปนตน เพื่อชวยเจาหนาที่
ในการจัดการขอมูลยานพาหนะและการซอมบํารุงรถยนต
ของสถาบั น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถดึ ง ข อ มู ล
เพือ่ วิเคราะห วางแผนและออกรายงานใหผบู ริหารไดสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานคลั ง (ระบบ
Finance) ดําเนินการรวมกับกลุม งานคลัง โดยพัฒนาความ
สามารถในการติ ด ตามการใช จ  า ยเงิ น รายกิ จ กรรมของ
โครงการ เพิ่มจากแจงเตือนการใชจายเงิน และรองรับการ
จัดการขอมูลงานคลังในแตละหมวดเงินประเภทตางๆ
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2.5 การพัฒนาฐานขอมูลกลางเชิงพื้นที่และขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนเพื่อการบริหารจัดการบน
พื้นที่สูง

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

ระบบบริหารจัดการขอมูลภูมิสารสนเทศบนเครือขาย

บริ ห ารจั ด การข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศบนเครื อ ข า ย
โดยใชระบบ Google Drive เปนชองทางการรับและสง
ขอมูลสารสนเทศภูมศิ าสตรใหเปนหมวดหมู มีรายการขอมูล
ที่จัดเก็บ ไดแก ขอมูลพื้นที่ดําเนินงาน ขอมูลที่ดินรายแปลง
ขอมูลการดําเนินงานในพื้นที่ และขอมูลภาพถายจากโดรน
ถายทอดองคความรูและฝกอบรมผูใชงานในการใช
ขอมูลวางแผนวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1) การแลกเปลี่ยนความรูระดมความคิดเห็นการ
จัดการขอมูลการสํารวจที่ดินรายแปลงสูการใชประโยชน

ในระดับองคกร เพือ่ ใหเจาหนาที่ สวพส. รวมกําหนดแนวทาง
การใชขอมูลปจจุบันและการปรับปรุงการใชในอนาคต
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูลการ
ใชที่ดินรายแปลงและการนําไปใชประโยชนในการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ โดยกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาที่
หนวยงานบูรณาการ ผูน าํ ชุมชน และเกษตรกร เพือ่ รวมการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่โดยใชแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
และแผนชุมชนเปนเครื่องมือ
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3) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําฐานขอมูล
ไปใชประโยชนในการวางแผนสงเสริมและพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่อยางถูกตองเหมาะสม โดยพิจารณา 3 ดาน ไดแก
การบริหารจัดการนํ้าตนทุนใหเพียงพอตอการใชนํ้า การนํา
โดรนมาบันทึกภาพวิดีโอและจัดทําภาพถายทางอากาศ
การวางแผนการใชประโยชนที่ดินระดับแปลง เพื่อใหเกิด
การพัฒนา 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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วิ เ คราะห ข  อ มู ล และสร า งแบบจํ า ลองตามบริ บ ท
และเงือ่ นไขของพืน้ ที่ จํานวน 5 บาน เพือ่ เปนตนแบบการนํา
ขอมูลไปใชประโยชน ไดแก บานแมจันหลวง บานแมระเมิง
บ า นห ว ยเป า บ า นนาหมั น และบ า นศรี คี รี รั ก ษ และ
จากสถานการณโควิด-19 จึงปรับกิจกรรมการประชุมหารือ
เรือ่ งแบบจําลองเปนการจัดทําสือ่ ในรูปแบบเอกสาร แผนพับ
เพื่อแจกใหชาวบานในพื้นที่ทดแทน

บานแมจันหลวง หมูที่ 10
ตําบลแมสลองนอก
อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย

บานหวยเปา หมูที่ 1
ตําบลทุงขาวพวง
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 เพื่อใหบริการขอมูลที่ดินรายแปลงแกสมาชิกและ
หนวยงานรวมบูรณาการไดอยางปลอดภัย
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2.6 การบริหารจัดการนํา้ และขอมูลอุตนุ ยิ มวิทยา
เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง

การวางแผนการสงเสริมการผลิต ปจจัยสําคัญ คือ
เรื่องนํ้าและสภาพภูมิอากาศ จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีเพื่อประกอบการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบรายงานการไหลของนํ้า ณ สถานีวัดนํ้า
อั ต โนมั ติ ได ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ วั ด นํ้ า อั ต โนมั ติ ใ นพื้ น ที่ สู ง
เพือ่ วัดปริมาณนํา้ ฝน และอัตราการไหลของนํา้ เพือ่ นําขอมูล
ทีไ่ ดมารวบรวม และวิเคราะหใชงานทางดานภูมสิ ารสนเทศ
โดยระบบทีพ่ ฒ
ั นาสามารถเรียกใชงานไดผา น Web Browser
และสามารถเรียกดูผา น Mobile Device ได โดยตัวเสาสถานี
จะมีการสงขอมูลการไหลของนํ้าเขาสูระบบฐานขอมูลทุกๆ
5 นาที ระบบจะประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ และทางผูใชงาน
สามารถเขาใชงานระบบเพื่อดูขอมูลแบบ Real Time ได
สามารถใชงานที่ https://metwater.hrdi.or.th/

พัฒนาเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอากาศอัตโนมัติ
3G/4G (ต น แบบ) 3 ชุ ด เพื่ อ จั ด เก็ บ ข อ มู ล อุ ณ หภู มิ
ความชืน้ สัมพัทธ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณนํา้ ฝน และ
ความชื้นในดิน และเผยแพรผานเว็บไซต โดยเดือนมีนาคม
2563 ไดติดตั้งเครื่องมือ 1 ชุด เพื่อทดสอบระบบที่อุทยาน
หลวงราชพฤกษ และเรียกดูขอมูลจากเสาตรวจอากาศ
รุนใหมไดที่ https://metwater.hrdi.or.th/ สําหรับเสา
จํานวน 2 ชุด มีแผนจะนําไปติดตั้งในพื้นที่บานหมากแขง
และพืน้ ทีบ่ า นหวยแหง ซึง่ เปนพืน้ ทีข่ องโครงการรักษนาํ้ และ
โครงการฝน เพื่อจัดเก็บขอมูลและนําไปใชในการวิเคราะห
และวางแผนการผลิตตอไป
การพัฒนาระบบบริการขอมูลเพือ่ การเกษตรอัจฉริยะ
บนพื้นที่สูง MEHigh เพื่อใหบริการขอมูลสภาพอากาศ
บนพื้นที่สูง 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 เพื่อใหบริการไดสะดวกยิ่งขึ้น
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2.7 การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตรเพือ่ สนับสนุนการวางแผนสงเสริม
การผลิต

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ สวพส.
ใหมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล และ
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพืน้ ทีส่ งู โดยไดขอความรวมมือผูเ ชีย่ วชาญดานเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงคของ
โครงการ ดังนี้
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1. การรวบรวมและนําเขาขอมูลภูมิสารสนเทศ
2. การประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อจัดเก็บขอมูลเพื่อวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
3. จัดหาและติดตั้งอุปกรณฮารดแวรที่เกี่ยวของ
สําหรับจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
4. จัดหาซอฟตแวรที่เกี่ยวของสําหรับจัดทําระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
5. พัฒนาตนแบบการใหบริการขอมูลบนพื้นที่สูง
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนการวิจัยและพัฒนา
บนพื้นที่สูง
6. ฝกอบรมใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

คะแนนเฉลี่ยหนวยงานระดับกรมภายใตกระทรวงตนสังกัด

คะแนนเฉลี่ยหนวยงานระดับกรมในกลุมเดียวกัน

คะแนนหนวยงานระดับกรมอันดับ 1
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3. การปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0
สวพส. เนนการพัฒนาองคการสูก ารเปนระบบ
ราชการ 4.0 ตลอดจนเปนองคการสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย (High Performance Organization)
จึงปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ส ง ผลให ใ นป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 สวพส.
มีผลการดําเนินงานที่เปนเลิศดานตางๆ ดังนี้

3.1 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0

โดย สวพส. ผานเกณฑการประเมินรางวัลคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ 4.0 ประจํ า ป พ.ศ. 2563
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง และจัดทําเอกสารรายงาน
ผลการดํ า เนิ น การพั ฒ นาองค ก ารสู  ร ะบบราชการ 4.0
(Application Report) ผลการประเมินจากผูตรวจได
400.58 คะแนน เปนระบบราชการ 3.20 ทั้งนี้ การประเมิน
ในขั้นตอนที่ 2 การพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน

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

3.2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

ผูอ าํ นวยการ สวพส. ใหนโยบายการตอตานการทุจริต
เพื่อแสดงเจตนารมณในการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
และตอตานการทุจริต โดยมุงเนนทําประโยชนใหกับชุมชน
บนพื้นที่สูง ซึ่งถือเปนการปลูกฝงและบมเพาะนิสัยของ
บุคลากรของ สวพส. ไมใหเบียดบังผูอื่น ยึดถือประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน บุคลากรของ สวพส.
ทุกคนตองทํางานโดยคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริต ความ
โปรงใส ความคุมคา และจากการที่ สวพส. ไดรับรางวัล
องคกรโปรงใส สวพส. จึงมีความมุงหวังใหเจาหนาที่
ยกระดับมาตรฐานการทํางานใหดียิ่งขึ้น แตยังคงยึดหลัก
พื้นฐานของการทํางานคือการไมทุจริต ไมทําผิดกฎหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สวพส. จั ด ทํ า แผนความเสี่ ย งด า นการทุ จ ริ ต
ประจําปงบประมาณ 2563 โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่ อง “การประเมิ นความเสี่ยงการทุจ ริตและมาตรการ
ปองกันการทุจริต” เพื่อใหมีมาตรการหรือแนวทางในการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของการดํ า เนิ น งานที่ อ าจ
กอใหเกิดการทุจริต และดําเนินการประเมินความเสี่ยงตอ
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
การทุจริต รวมถึงจัดทําชองทางการรองเรียนการทุจริต
เพิ่มเติมจากระบบการจัดการเรื่องรองเรียนเดิม โดยไดแบง
ประเภทเรือ่ งรองเรียนเปน 2 ประเภท ไดแก (1) เรือ่ งรองเรียน
การทุจริต หมายถึง ขอรองเรียนเจาหนาทีข่ องรัฐกระทําการ
ทุจริตตอหนาที่ หรือประพฤติมิชอบ และ (2) เรื่องรองเรียน
ทั่วไป หมายถึง ขอรองเรียนเกี่ยวกับความเดือดรอนหรือ
เสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบตั งิ าน
ของเจ า หน า ที่ ห รื อ สวพส. หรื อ จํ า เป น ต อ งให สวพส.
ชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข และจัดทําขั้นตอน
และเอกสารการยื ม คื น ทรั พ ย สิ น ของ สวพส. สํ า หรั บ
เจาหนาทีข่ อง สวพส. และบุคคลภายนอก รวมทัง้ การสือ่ สาร
และสรางความเขาใจแกเจาหนาที่ สวพส.
สวพส. ไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ 89.48 คะแนนและขอรับรอง
มาตรฐานหรือสงประกวดผลงานจากหนวยงานภายนอก
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เพื่อสะทอนการดําเนินงานที่แทจริงของ สวพส. ทั้งนี้ ไดรับ
รางวัลองคกรโปรงใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)
จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

3.3 ระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คลองตัว
มุงผลสัมฤทธิ์

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ KM เพื่อบงชี้ความรูที่สอดคลองกับแผนการ
วิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570)
โดยรวบรวมองคความรูง านวิจยั ในระยะทีผ่ า นมา จัดทําเปน
ฐานขอมูลองคความรูใหมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
แบงองคความรูเ ปน 4 ดาน ไดแก ดานอาชีพ ดานสิง่ แวดลอม
ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด า นศาสตร พ ระราชา รวม
452 องคความรู ชวยเพิ่มความสะดวกในการสืบคนและ
เขาถึงการบริการองคความรูท งั้ ภายในและภายนอก สวพส.
ผานระบบองคความรูเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง โดยมีผูเขา
ใชงาน 335,962 ราย
สวพส. มีเครือขายเกษตรกรทีช่ ว ยปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
รวมกับเจาหนาทีเ่ พือ่ ถายทอดองคความรูแ ละขับเคลือ่ นงาน
สูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน มีการกําหนดนโยบายพัฒนาเกษตรกร
ผูนําตามนโยบายเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยนํากระบวนการจัดการ
ความรูมาปรับใชในการพัฒนาเกษตรกรผูนํา ใหมีความรู
และทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ตามความเชี่ ย วชาญของเกษตรกร
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ผูนําแตละราย ทั้งดานการพัฒนาอาชีพ ดานการเสริมสราง
ความเขมแข็งของคนและชุมชน และดานการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการจัด
อบรมใหความรูเ พิม่ เติม เชน การศึกษาดูงานเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรูส าํ หรับเกษตรกรผูน าํ ทัง้ ในและตางประเทศ การพัฒนา
แปลงเกษตรกรใหเปนแหลงเรียนรูส าํ หรับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ทําใหปจจุบัน สวพส. มีผูนําเกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติงาน
จํานวน 909 คน ชวยทําหนาที่สรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน และรวมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนกับเจาหนาที่
ของ สวพส. และหนวยงานรวมบูรณาการในพื้นที่ สนับสนุน
ใหการดําเนินงานตางๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจน
มีการใชทรัพยากรตางๆ รวมกันอยางคุมคาและมีประโยชน
สูงสุด ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และเวลา

ความสําเร็จของกระบวนการทํางานที่สําคัญ เชน
กระบวนการยกระดับการพัฒนาของพื้นที่ในแตละชุมชน
โดยปรับระบบเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถ
สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง
ซึ่ ง กํ า หนดตั ว วั ด ความสํ า เร็ จ การดํ า เนิ น งาน ทํ า ให ใ น
ปงบประมาณ 2563 สวพส. ไดประเมินผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ พบวาเกษตรกรบนพื้นที่สูงและ
เจ า หน า ที่ โ ครงการหลวงมี ค วามพึ ง พอใจการให บ ริ ก าร
ของสถาบัน มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 89.92 และ
ผูรับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ มีความพึงพอใจ
คิดเปนรอยละ 88.70

การกํากับกิจการที่ดี
การดําเนินงานสนับสนุน

การกํากับกิจการของคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อใหพันธกิจและภารกิจบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมายของ สวพส.
ดวยการกํากับดูแลจากคณะกรรมการสถาบันทีแ่ ตงตั้งโดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นนโยบาย คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามภารกิจหลัก ทีแ่ ตงตั้งโดยคณะกรรมการ
สถาบัน ไดแก คณะอนุกรรมการวิจยั และพัฒนา คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ คณะอนุกรรมการ
โครงสรางและพัฒนาบุคลากร และคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

ผูบ ริหารของ สวพส. นําโดยประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ และผูอํานวยการ สวพส. ใหความสําคัญกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดทิศทางขององคการ
เพื่อสรางความยั่งยืนใหชุมชนบนพื้นที่สูง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สวพส. ไดแก
นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมใหชุมชน
เปาหมายมีความมัน่ คงในอาชีพและรายได ลดความเหลือ่ มลํา้
ในสังคม จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

แนวทางโครงการหลวงมาปรับใช ใหชุมชนเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได โดยกระบวนการมีสวนรวม รณรงคใหชุมชน
มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการ
อุทยานหลวงราชพฤกษที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวาง นโยบายดานการใหบริการและการมีสว นรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการตอบสนองและปฏิบัติตอ
ผูร บั บริการและผูม สี ว นไดสว นเสียทุกคนดวยความเสมอภาค
ไมเลือกปฏิบัติ ดวยจิตบริการ มีความโปรงใส ซื่อสัตย ไมมี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ผลประโยชน ทั บ ซ อ น เพื่ อ ให ไ ด รั บ ความพึ ง พอใจและ
ประโยชนสูงสุด สงเสริมการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรม
ตระหนักถึงผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย และเปดชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
นโยบายดานองคการ เนนสงเสริมใหมคี วามโปรงใส เปดเผย
ขอมูลผานชองทางตางๆ ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถ
เขาถึงไดงา ย จัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุม
ภายใน และจัดใหระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
ตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย สงเสริมหลักธรรมาภิบาล
และการมีสว นรวม ปฏิบตั ติ อ บุคลากรทุกคนดวยความเคารพ
ในเกียรติและศักดิ์ศรี สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร
มีความซื่อสัตย มีความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
ความมีระเบียบวินัยทั้งตอตนเองและสวนรวม สนับสนุน
การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน กําหนด
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านในการปฏิ บั ติ ง านของแต ล ะ
กระบวนการ รวมทั้งสงเสริมเกษตรกรที่มีภาวะผูนําใหมี
ความรูความสามารถในการรวมปฏิบัติงานและสนับสนุน
ภารกิจของ สวพส.
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถาบัน
ไดควบคุมดูแลกิจการและกํากับการดําเนินงานของ สวพส.
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ภายใตประกาศ
นโยบายการกํากับกิจการที่ดีที่ประธานกรรมการสถาบัน
ไดประกาศไวเมื่อป 2562 กํากับการบริหารจัดการงานของ
สวพส. โดยไดพจิ ารณาและเห็นชอบแผนการวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) เพื่อให สวพส.
ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนสําหรับการดําเนินงานดานงานวิจัยและอุทยานหลวง
ราชพฤกษ 2 แผน คือ
(1) แผนกลยุ ท ธ ง านวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป (พ.ศ. 2563-2570) โดยจุดเนน
ของการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสวนของงาน
วิจัย คือ มุงเนนการนําผลงานวิจัยสูการใชประโยชน ศึกษา
วิจัยที่สอดคลองกับปญหาในพื้นที่โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน และประเด็นงานวิจัยดานสิ่งแวดลอม งานพัฒนา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ มุงชวยเหลือใหชุมชน
มีความอยูดีมีสุขลดความเหลื่อมลํ้ากระจายความชวยเหลือ
ไปในพื้นที่ที่มีความยากลําบากภายใตการดูแลรักษาและ
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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
โดยมุงเพิ่มขีดสมรรถนะความสามารถในการดําเนินงานให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง ระยะ 8 ป โดยเห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป
(พ.ศ. 2563-2570) สํ า หรั บ ใช เ ป น กรอบในการพั ฒ นา
บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามเปาหมายของ
สวพส. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
เจาหนาทีส่ ถาบันเพือ่ แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงบริหารระดับ 8
(รองผูอํานวยการสถาบัน ดานการพัฒนา) เห็นชอบกรอบ
อัตรากําลังเจาหนาทีร่ ะดับ 6 (หัวหนางาน) เพือ่ ใชเปนกรอบ
ในการบริหารจัดการบุคลากรของ สวพส. รวมทั้งการปรับ
โครงสรางการแบงสวนงานและอัตรากําลังของสํานักพัฒนา
โดยคงอัตรากําลังรวมเจาหนาที่เทาเดิม
และด ว ยสถานการณ ก ารแพร ก ระจายของไวรั ส
โคโรนา (Covid-19) ใน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถาบัน
ไดใหความสําคัญในการปองกันความปลอดภัยและการกํากับ
การดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนงาน
ที่ กํ า หนดไว โดยกํ า กั บ ให สวพส. จั ด ทํ า แนวทางและ
มาตรการป อ งกั น การแพร ก ระจายของไวรั ส โคโรนา
(Covid-19) การปดการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษแก
บุคคลภายนอกเปนการชั่วคราว เห็นชอบการปรับแผน
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุน
การแกไขผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 และภัยแลง การปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ รองรั บ สถานการณ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

ผลกาารดดําเนนินงานตตามตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ
ณ ประจําปงบปรระมาณ พ.ศ. 2563

สวพส. รับผิดชอบตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาาณ จํานววน 14 ตัวชี้วัด
มีผลการดํําเนินงานเปนไปตามแผผน จํานววน 14 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด

เปาหมาย
แผนทั้งป

ผลการดําเนินงาน

หนวย

1. จํานวนกลุมบานที่ไดรับ
การดําเนินงานเพื่อยกระดับ
การพัฒนา

490

กลุมบาน ดําเนินงานยกระดับการพัฒนาทั้งหมด 493 กลุมบาน

2. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
เกษตรกรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น

10

รอยละ รอยละ 14.50
รายไดจากการสงเสริม 383,341,061.20 บาท จาก 3,852
ครัวเรือน คิดเปนรายไดเฉลี่ย 99,517.41 บาท/ครัวเรือน
เพิม่ ขึน้ จากผลการดําเนินงานปงบประมาณ 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. รอยละเกษตรกรในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
แผนทั้งป
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ผลการดําเนินงาน

หนวย

7. องคกรผานเกณฑคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA
4.0)

290

คะแนน 370 คะแนน
สวพส. ผานการประเมินในขัน้ ตอนที่ 1 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
(1) คะแนนประเมินตนเอง 494.71 คะแนน
(2) คะแนนประเมินจากผูตรวจ 400.58 คะแนน
- ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
(Application Report) สวพส. ไมผานการประเมินระบบ
ราชการ 4.0 โดยไดคะแนน 370 คะแนน

8. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนิน
การ

44

โครงการ 44 โครงการ
(รอยละ 100)

9. เกษตรกรที่ไดรับการพัฒนา
และถายทอดองคความรูตาม
แนวทางโครงการหลวง

78,000

ราย

95,450 ราย
(รอยละ 122.37)

10. จํานวนเกษตรกรที่ยกระดับ
เปนเกษตรกรปราดเปรื่อง

680

ราย

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

11. จํานวนหมูบานที่ไดรับ
การพัฒนาตามแนวทาง
โครงการหลวง

300

12. จํานวนผูไดรับการถายทอด
ความรูโครงการหลวง
โครงการพระราชดําริ และ
การใหบริการทางสังคม

750,000

หมูบาน 493 หมูบาน

ราย

756,688 ราย
(รอยละ 100.89)

13. จํานวนพรรณไมที่ไดรับการ 15,000
รวบรวมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่
อุทยานหลวงราชพฤกษ

รายการ 17,205 รายการ
(รอยละ 114.70)

14. อุทยานหลวงราชพฤกษไดรับ
การรับรองมาตรฐานการ
ใหบริการ

มาตรฐาน 3 มาตรฐาน
1) รางวัล G-Green ระดับดีมาก (G เงิน) ในโครงการ
สํานักงานสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office)
2) มาตรฐานสถานที่ทองเที่ยวและนันทนาการปลอดภัย
ดานสุขอนามัย (SHA)
3) มาตรฐานโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุมปลอดภัย
ดานสุขอนามัย (SHA)

1

122 รายงานประจําป 2563

สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สวนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน

สรุปผลการประเมินระดับองคกร*

คะแนนรวมถวงนํ้าหนัก

ITA**

ระดับดีมาก

98.75 คะแนน

89.48 คะแนน

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

สวนที่ 1 องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
นํ้าหนัก เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
(รอยละ)
มาตรฐาน
ขั้นสูง
ขั้นตํ่า
(50)

(75)

(100)

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คะแนนที่ได คะแนน
ดําเนินงาน (เทียบจาก ถวง
คาเปาหมาย) นํ้าหนัก

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิผล (รอยละ 40)

1.1 งานวิจัยและ/หรือทรัพยสินทาง
ปญญาที่นําไปใชประโยชน
1.1.1 รอยละของจํานวนงานวิจัย
และ/หรือทรัพยสนิ ทางปญญา
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

10

-

100

10.00

1.2 การใชประโยชนจากฐานขอมูล
ที่ดินรายแปลงในการพัฒนาอาชีพ
หรือสิ่งแวดลอม
1.2.1 จํานวนชุมชนที่มีการจัดทํา
แผนที่ดินรายแปลง (ชุมชน)

114
105
มากกวา 105
ชุมชนเกา = ชุมชนเกา ชุมชนเกา =
81 ชุมชน > 81 ชุมชน 86 ชุมชน
ชุมชนใหม = ชุมชนใหม ชุมชนใหม =
24 ชุมชน > 24 ชุมชน 28 ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
นํ้าหนัก เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
(รอยละ)
มาตรฐาน
ขั้นสูง
ขั้นตํ่า
(50)

1.2.2 รอยละการนําฐานขอมูลทีด่ นิ
รายแปลงไปใชประโยชน
ในการพัฒนาอาชีพหรือ
สิ่งแวดลอม

1.3 รอยละของผูที่ไดรับการเผยแพร
และถายทอดขอมูลความรูผาน
อุทยานหลวงราชพฤกษตอจํานวน
ผูเขารับบริการอุทยานหลวง
ราชพฤกษ (Output)

10

10

(75)

(100)

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คะแนนที่ได คะแนน
ดําเนินงาน (เทียบจาก ถวง
คาเปาหมาย) นํ้าหนัก

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100
+ มีการจัดเก็บ + มีการจัดเก็บ + มีการจัดเก็บ
ขอมูลรายได ขอมูลรายได ขอมูลรายได
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร
+ รายได
+ รายได
เกษตรกร
เกษตรกร
ที่จัดเก็บขอมูล ที่จัดเก็บขอมูล
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
20

21.5

123

100

10.00

23

52.51

100

10.00

องคประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ (รอยละ 10)

2.1 จํานวนนวัตกรรมจากผลงานวิจัย
เฮมพ (กัญชง) บนพื้นที่สูง

10

1

2

3

3

100

10.00

-

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
ดานบุคลากรจริง
สูงกวา
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
จากสํานัก
งบประมาณ

75

3.75

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ (รอยละ 25)

3.1 รอยละคาใชจายดานบุคลากรของ
องคการมหาชน

5
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ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
นํ้าหนัก เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
(รอยละ)
มาตรฐาน
ขั้นสูง
ขั้นตํ่า
(50)

(75)

(100)

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คะแนนที่ได คะแนน
ดําเนินงาน (เทียบจาก ถวง
คาเปาหมาย) นํ้าหนัก

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการใหบริการขององคการมหาชน
3.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมการใหบริการและ
ถายทอดองคความรู
(Service Innovation)

15

3.3 ความสามารถทางการหารายได
เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ
(หนวย: ลานบาท)*

5

รอยละ 100 รอยละ 100 + รอยละ 100 + รอยละ 100 +
ผลการ
ผลการ
นํา
ประเมิน
Application ประเมิน
ไปใชประโยชน ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
และมีผูนําไป ผูใชประโยชน ผูใชงาน
ใชประโยชน ไมนอยกวา คิดเปน
โดยมีสัดสวน รอยละ 70 รอยละ 94.31
ดังนี้
• เกษตรกร
Smart Farmer
ของสถาบัน
ไมนอยกวา
60 ราย
• เจาหนาที่/
ผูบริหาร/
ผูเรียนรูทั่วไป
ไมรอยกวา
40 ราย
26.31
ลานบาท

100

15.00

26.81
ลานบาท

27.31
ลานบาท

33.04
ลานบาท

100

5.00

องคการ
มหาชนสง
ขอมูลสําคัญ
ขององคการ
มหาชนมายัง
สํานักงาน
ก.พ.ร.
ครบถวน
ตามรายการ
ที่กําหนด
(ขอมูล
กลุมที่ 1 และ
กลุมที่ 2)

องคการ
มหาชนสง
ขอมูลสําคัญ
ขององคการ
มหาชนมายัง
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

องคประกอบที่ 4 การตอบสนองตอประชาชน

4.1 การเผยแพรสารสนเทศผาน
web portal

5

องคการ
มหาชนสง
ขอมูลสําคัญ
ขององคการ
มหาชนมายัง
สํานักงาน
ก.พ.ร.
ครบถวน
ตามรายการ
ที่กําหนด
(ขอมูล
กลุม ที่ 1)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
นํ้าหนัก เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
(รอยละ)
มาตรฐาน
ขั้นสูง
ขั้นตํ่า
(50)

4.2 รอยละความพึงพอใจในการให
บริการขององคการมหาชน

5

(75)

(100)
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ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คะแนนที่ได คะแนน
ดําเนินงาน (เทียบจาก ถวง
คาเปาหมาย) นํ้าหนัก

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 89.30
และผานเกณฑ และผานเกณฑ และผานเกณฑ และผานเกณฑ
การประเมิน การประเมิน การประเมิน การประเมิน
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
รอยละ
รอยละ
ตั้งแตรอยละ รอยละ 100
50-74.99 75-89.99 90 ขึ้นไป

100

5.00

100

15.00

องคประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชน

5.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ดานการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน

15

รอยละ 100

รอยละ 100

คะแนนรวม 98.75
สรุปผลการประเมินระดับองคกร ดีมาก
หมายเหตุ :
สํานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) เรียบรอยแลว และอยูระหวางเสนอผลการประเมินองคการ
มหาชนตอ อ.กพม. กพม. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
* ตัวชีว้ ดั ขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดตัวชีว้ ดั ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (อ.กพม.) ครัง้ ที่ 7/2563 เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
สรุปผลการประเมินระดับองคกร
ระดับดีมาก
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 85 คะแนนขึ้นไป
ระดับดี
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 70.00 – 84.99 คะแนน
ระดับพอใช
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตั้งแต 60.00 – 69.99 คะแนน
ระดับตองปรับปรุง
หมายถึง องคการมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ตํ่ากวา 60 คะแนน
** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน ประเมินโดย สํานักงาน ป.ป.ช.

126 รายงานประจําป 2563

สวนที่ 2 ผลการประเมินผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
องคประกอบ/
หลักการกําหนด
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดตามสัญญาจาง
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1) ผลการประเมินองคกร
(ตัวชี้วัดก.พ.ร.) 11 ตัวชี้วัด
1.2) รอยละของการใชจายงบ
ประมาณในการบริหาร
จัดการสถาบันใหบรรลุ
เปาหมายตามขอกําหนดของ
แผนงบประมาณประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2.1) ระดับความสําเร็จของการ
รวบรวมองคความรูงาน
วิจัยและวิเคราะหเพื่อจัด
ทําแผนกลยุทธการวิจัย

เปาหมาย

ระดับคะแนนที่ 5
ไมตํ่ากวา 4.7
ระดับคะแนนที่ 5
ไมตํ่ากวารอยละ 96

ผลการดําเนินงาน
30 ก.ย.63

ระดับคะแนนที่ 5
(คะแนนเฉลี่ย 4.75)
ระดับคะแนนที่ 5
การใชจายงบประมาณ รอยละ
96.74

ระดับคะแนนที่ 4.40
คณะกรรมการสถาบัน
มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธวิจัยใน
การประชุมครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63
2.2) ระดับความสําเร็จของการ ระดับคะแนนที่ 5
ระดับคะแนนที่ 4.5
ดําเนินงานตามแผนการ จํานวนชุมชนที่สามารถดําเนินการ สามารถดําเนินการตามแผนยก
ตามแผนยกระดับไดไมนอยกวา ระดับไดรอยละ 100 จํานวน 21
พัฒนาชุมชนตัวอยาง
รอยละ 80 จํานวน 21 ชุมชน
(แผนพัฒนาชุมชนให
ชุมชน และมีผูนําการ
เปนระดับ A)
และมีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่รวม เปลี่ยนแปลงที่รวมขับเคลื่อนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ไมนอยกวา พัฒนา จํานวน 216 คน
150 คน
ระดับคะแนนที่ 4.5
2.3) ระดับความสําเร็จของการ ระดับคะแนนที่ 5
คณะกรรมการสถาบัน
ทําแผนการจัดการเรียนรู (ราง) แผนการจัดการเรียนรู
มีมติเห็นชอบแผนการจัดการ
ของอุทยานหลวงราชพฤกษ
ของอุทยานหลวง
เรียนรูข องอุทยานหลวงราชพฤกษ
ราชพฤกษ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63
ระดับคะแนนที่ 4.5
2.4) ระดับความสําเร็จของการ ระดับคะแนนที่ 5
1) ไดเผยแพรองคความรู จํานวน
เผยแพรองคความรูและ การเผยแพรขอมูลองคความรู
งานวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง
50 เรื่อง
ประชาสัมพันธขอมูล
2) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ขาวสารผลงานของสถาบัน และผลงานสถาบัน จํานวน 50
และอุทยานหลวงราชพฤกษ เรื่อง ผานสื่อออนไลน และรายงาน รอยละ 83.04
ติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ผานสื่อออนไลน
จากผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
(Website/LINE/
พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะในการ
Facebook)
ปรับปรุง และมีรายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ไมตํ่ากวา
รอยละ 60
ระดับคะแนนที่ 5
1) ฐานขอมูลองคความรู
2) แผนกลยุทธการวิจัย

ผลการ
ประเมินโดย
อนุกรรมการฯ
4.64
5.00
5.00

5.00

4.46
4.40

4.50

4.50

4.50
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

องคประกอบ/
หลักการกําหนด
ตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
30 ก.ย.63

เปาหมาย

2.5) ระดับความสําเร็จของการ ระดับคะแนนที่ 5
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนา
การขับเคลื่อนการทํางาน บุคลากร
ตามแผนการวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ป
(พ.ศ. 2563-2570)
องคประกอบที่ 2 ภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายพิเศษ
กําหนดจากภารกิจ จํานวนแหลงนํ้าขนาดเล็ก
ระดับคะแนนที่ 5
ที่คณะกรรมการ
100 แหง
ในพื้นที่การดําเนินงาน
มอบหมายพิเศษ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
(Extra Assignment) แบบโครงการหลวง
จํานวน 1 ตัวชี้วัด
องคประกอบที่ 3 การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 6 ดาน
รวม

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

ผลการ
ประเมินโดย
อนุกรรมการฯ
4.40

4.70
4.7

ระดับคะแนนที่ 4.7
พัฒนาแหลงนํ้าจํานวน 140 แหง
84 ชุมชน

4.48
สรุปผลการประเมิน

4.60

สวนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสําเร็จเปนรายป (monitoring KPI)
ตัวชี้วัด monitor
ตัวชี้วัด 1 จํานวนกลุมบานเปาหมายไดรับการยกระดับการพัฒนา
แบบองครวมเพื่อใหมีความอยูดีมีสุข มีความเขมแข็ง และสามารถอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดโดยกระบวนการมีสวนรวม
(หนวย: กลุมบาน)
ผลการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 493 กลุมบาน
ตัวชี้วัด 2 รายไดของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการถายทอดองคความรู
และพัฒนาอาชีพที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หนวย: ลานบาท)
ผลการดําเนินงาน ป 2563 จํานวน 383.34 ลานบาท

คาเปาหมาย
2563

2564

2565

387 กลุมบาน

437 กลุมบาน

487 กลุมบาน

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

ตัวชี้วัด 3 การประเมินผลกระทบจากการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
เพื่อแกไขปญหาหรือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
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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รายงานการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค
องคการมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
สดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

5
6
7

8

9
10
11

2563

(หนวย : บาท)
2562

141,087,340.59
2,524,365.30
400,079,180.33
2,441,836.99
613,806.87
2,025,703.63
548,772,233.71

177,173,113.36
4,289,616.19
380,000,000.00
1,860,981.35
413,583.17
1,549,442.54
565,286,736.61

531,903,600.09
224,083,739.54
7,599,481.27
763,586,820.90
1,312,359,054.61

575,476,582.73
235,856,422.45
4,982,777.44
816,315,782.62
1,381,602,519.23

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เจาหนี้อื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

12
13
14
15
16

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

2563

(หนวย : บาท)
2562

14,285,962.16
406,777.88
7,900,819.71
10,074,124.01
433,248.83
33,100,932.99

9,774,048.56
326,288.70
5,000,236.59
11,156,844.53
971,965.95
27,229,384.33

2,467,585.29
2,467,585.29
35,568,517.88
1,276,790,536.73

5,027,501.89
5,027,501.89
32,256,886.22
1,349,345,633.01

1,021,951,779.90
254,838,756.83
1,276,790,536.73

1,021,951,779.90
327,393,853.11
1,349,345,633.01
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
ตนทุนขายสินคาและบริการ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

18

19

20
21
22
23
24
25

2563

(หนวย : บาท)
2562

516,058,900.00
34,069,635.45
1,798,700.00
8,167,393.24
6,213,403.92
566,308,032.61

546,451,600.00
52,644,177.71
5,354,449.00
8,590,210.15
8,121,765.91
621,162,202.77

102,528,013.50
284,400.00
285,933,650.03
130,432,231.18
12,213,830.09
3,127,099.82
90,970,579.79
12,319,221.70
637,809,026.11
(71,500,993.50)

99,803,273.16
60,900.00
305,834,759.76
112,352,298.96
13,069,876.15
3,279,293.03
88,829,976.04
200,000.00
609,855.12
624,040,232.22
(2,878,029.45)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

131

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(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 วันที่ 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง
1,021,951,779.90
330,271,882.56 1,352,223,662.46
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2562
รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด
(2,878,029.45)
(2,878,029.45)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง
1,021,951,779.90
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2563
รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
1,021,951,779.90
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

327,393,853.11 1,349,345,633.01
(1,054,102.78)
(1,054,102.78)
326,339,750.33 1,348,291,530.23
(71,500,993.50) (71,500,993.50)
254,838,756.83 1,276,790,536.73
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 ขอมูลทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547
โดยเริ่มจากพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการจากสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกองพัฒนาเกษตรที่สูง
ในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2535 ตอมาไดรบั ยกฐานะเปนสํานักงานพัฒนาเกษตรทีส่ งู เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 และไดรบั การจัดตัง้
เปนองคการมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2548
ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงขึ้นในรูปแบบองคการมหาชน เพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และ
มีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกันไดดียิ่งขึ้น
ตอมาคณะรัฐมนตรีฯ ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 อนุมัติใหโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินของ
สํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรที่สูง
ซึ่งเปนโครงการหลวงมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 โอนไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(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
ใหปรับปรุงพืน้ ที่ ชัน้ ที่ 1 ปกซาย ตึกสํานักวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วและแปรรูปผลผลิตเกษตร กรมวิชาการ
เกษตรใชเปนอาคารสํานักงานกรุงเทพฯ
สถาบันฯ ไดมีภารกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 อนุมัติหลักการใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องคการมหาชน) เปนผูบริหารจัดการในการใชประโยชนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 โดยการบริหาร
จัดการโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติเรื่อง
การโอนกิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน) ตอมากรมวิชาการเกษตรไดสง มอบพืน้ ทีแ่ ละภารกิจบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549
ใหเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในวันที่ 10 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ กษ 0901.13/7325 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั 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. สงเสริมและประสานความรวมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ และสถาบัน
การศึกษาที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศ ในการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และการถายทอดขอมูลและ
เทคโนโลยีบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมสูชุมชน
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4. จัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอยาง
ครบวงจร เชน ดานการผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ การขนสงสินคา ตลอดจนเปนศูนยประสานงานและสงเสริม
การดําเนินการดังกลาว
5. รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาทางวิชาการดานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในระดับนานาชาติ
6. ใหบริการดานการใหคําปรึกษาและการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงที่ไดจากการศึกษา
คนควา วิจัย และพัฒนา
7. สนับสนุนและดําเนินการใหมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑของสินคาโครงการหลวงและสินคาในโครงการของ
สถาบันจากหนวยงานในและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและทรัพยสิน
ทางปญญาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
8. จัดนิทรรศการดานการเกษตร ดานความหลากหลายทางชีวภาพ และดานอื่นๆ ดําเนินการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวและพักผอนทางดานเกษตรและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนศูนยเรียนรูทางการเกษตร และการอนุรักษพันธุพืช

หมายเหตุ 2 เกณฑการจัดทํารายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใชซึ่งรวมถึง
หลั ก การและนโยบายบั ญ ชี สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครั ฐ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงาน
ของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/ว357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
รายงานการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยไวเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
รายงานการเงินของสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน) ซึง่ ถือเปนหนวยงานทีเ่ สนอรายงานตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม

กระทรวงการคลังไดประกาศใชมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับปรับปรุงในระหวางงวดที่มีการนําเสนอ
รายงานการเงิน โดยใหเริ่มถือปฏิบัติกับรายงานการเงินรอบระยะบัญชีป 2561 เปนตนไป
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนําเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
- 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
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หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดที่จะเปลี่ยนใหเปน
เงินสดไดภายใน 3 เดือน เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน แสดงไวเปนรายการ
เทียบเทาเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสําหรับลูกหนี้สวนที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บเงินได โดยพิจารณาจากประสบการณทผี่ า นมาเกีย่ วกับจํานวนลูกหนีท้ เี่ ก็บเงินไมได ขอมูลประวัตกิ ารชําระหนี้ และ
หลักฐานการติดตามลูกหนี้แตละราย รวมกับการวิเคราะหอายุลูกหนี้
4.3 เงินลงทุนระยะสั้น
หมายถึง เงินลงทุนทีห่ นวยงานตัง้ ใจจะถือไวไมเกิน 1 ป รวมถึงเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมือ่ ครบกําหนด
ที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนอื่น
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคา
สุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาใชจายในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุการผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาที่ลาสมัยหรือเสื่อมสภาพ
4.5 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองนอกจากสินคาที่หนวยงานมีไวเพื่อใชในการดําเนินงานตามปกติ
โดยทั่วไปมีมูลคาไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
คาเผื่อการปรับมูลคาวัสดุจะตั้งขึ้นสําหรับวัสดุที่เสื่อมสภาพ
4.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ที่ดิน แสดงตามราคาทุนเฉพาะที่ดินที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ สําหรับที่ดินราชพัสดุที่หนวยงานครอบครอง
และใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์จะแสดงขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสรางที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และ
ไมมีกรรมสิทธิ์แตหนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก
ราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยูระหวางการกอสรางและแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ ไดแก ครุภณ
ั ฑประเภทตางๆ รับรูเ ปนสินทรัพยเฉพาะรายการทีม่ มี ลู คาตอหนวยตัง้ แต 10,000 บาท
ขึ้นไป แสดงมูลคาตามมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/
ว43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่และ
สภาพที่พรอมใชงาน ตนทุนในการตอเติมหรือปรับปรุงซึ่งหนวยงานไดรับประโยชนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซมถือเปนคาใชจายในงบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน
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- คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานที่กําหนดไวโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารสํานักงานและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนคอนกรีต
40 ป
อาคารและบานพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชนอื่นที่มีโครงสรางเปนไม
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
ครุภัณฑกีฬา
2-5 ป
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
5-10 ป
- ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางกอสราง
4.7 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
- สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพยที่หนวยงานมีไวเพื่อใหบริการแกสาธารณะซึ่งจําเปน
ตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน ถนน เขือ่ น อางเก็บนํา้ ระบบเครือขายการติดตอสือ่ สาร เปนตน หนวยงานแสดงสินทรัพย
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
สัญญาเชาระยะยาวเพือ่ เชาสินทรัพยโดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน
มาใหหนวยงานในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจาย
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
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4.9.1 รายไดรอการรับรูระยะยาว
รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยที่หนวยงานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค และสินทรัพย
รับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการไดรับเงินสดที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัดในการใชจายเงิน
ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได
รายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จําเปนเพื่อจับคูรายไดกับคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน ทยอยรับรูรายไดตามเกณฑสัดสวนของคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยที่ไดรับความชวยเหลือหรือบริจาค
4.9.2 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ หมายถึง หนีส้ นิ ทีม่ คี วามไมแนนอนเกีย่ วกับจังหวะเวลา หรือจํานวนทีต่ อ งจายชําระ
แตเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือขอตกลงที่จดั ทําไว อันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต ซึ่งมีความเปน
ไปไดคอนขางแนที่หนวยงานจะตองจายชําระผูกพันนั้นในอนาคต และสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ หนวยงานจะรับรูประมาณการหนี้สินดวยจํานวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน
ณ วันที่จัดทํารายงาน
4.10 รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑ ดังนี้
1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิ์รับเงิน
3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
หนวยงานแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินตามจํานวนเงินงบประมาณ
ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเงินสงคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายไดจากเงินงบประมาณในงบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน
4.11 รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ เปนรายไดที่หนวยงานไดรับอนุญาตใหเก็บรายไดนั้นไวเพื่อใชจาย
ในการดําเนินงานของหนวยงาน จะรับรูเปนรายไดเมื่อหนวยงานสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
4.12 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรู เมื่อไดรับเงินยกเวน
ในกรณีที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัดที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพย
ที่ใหประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ
การคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2563
24,728.00
141,062,612.59
141,087,340.59

(หนวย : บาท)
2562
75,324.00
177,097,789.36
177,173,113.36

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืม (รายได)
ลูกหนี้-โครงการขยายผลฝน
บัญชีลูกหนี้อื่น
บัญชีลูกหนี้-กรมสรรพากร
บัญชีรายไดคางรับอื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

2563
194,818.05
103,400.00
660,659.29
524,421.44
1,041,066.52
2,524,365.30

137

(หนวย : บาท)
2562
200,630.00
104,816.20
191,500.00
985,063.15
134,149.79
2,673,457.05
4,289,616.19

ลูกหนี้อื่น จํานวน 660,659.29 บาท ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ที่เกิดจากการกระทําละเมิด จํานวน 189,289.00 บาท
ซึง่ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไดพจิ ารณาใหเจาหนาทีผ่ กู ระทําละเมิด และผูเ กีย่ วของ จํานวน 7 ราย
ชดใชคาสินไหมทดแทนตามสัดสวนความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ แตมีเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด จํานวน 1 ราย
ไมยินยอมชดใช จํานวน 189,289.00 บาท สถาบันฯ ไดดําเนินการยื่นฟองคดีตอศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน
อยูระหวางการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจํา 3 เดือน
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น

2563
90,079,180.33
310,000,000.00
400,079,180.33

(หนวย : บาท)
2562
100,000,000.00
280,000,000.00
380,000,000.00

2563
586,584.82
19,264.57
116,857.14
527,792.40
775,204.70
2,025,703.63

(หนวย : บาท)
2562
521,548.62
96,746.27
116,857.14
598,827.89
215,462.62
1,549,442.54

หมายเหตุ 8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายลวงหนา - ซื้อสินคาและบริการ
คาใชจายลวงหนา - คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
คาใชจายลวงหนา - คาเชาที่ราชพัสดุ
ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อรอใบกํากับภาษี
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
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หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2563
อาคารและสิ่งปลูกสราง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสิ่งปลูกสราง (สุทธิ)
อุปกรณ
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ (สุทธิ)
งานระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

1,069,491,165.50

(596,119,971.89)
473,371,193.61
264,647,728.50

(214,928,393.36)
49,719,335.14
8,813,071.34
531,903,600.09

271,741,307.49
(215,671,744.10)
56,069,563.39
7,446,346.64
575,476,582.73

2563
455,103,513.51
(231,019,773.97)
224,083,739.54

(หนวย : บาท)
2562
447,647,809.39
(211,791,386.94)
235,856,422.45

2563
9,791,843.40
1,992,797.96
4,206,947.66
(10,705,107.75)
2,313,000.00
7,599,481.27

(หนวย : บาท)
2562
7,980,453.40
1,992,797.96
4,206,947.66
(9,197,421.58)
4,982,777.44

หมายเหตุ 10 สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)

หมายเหตุ 11 สินทรัพยไมมีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร
สัญญาณภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
หัก คาตัดจําหนายสะสม
งานระหวางทํา - Interface
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)

(หนวย : บาท)
2562
1,071,568,463.16
(559,607,790.46)
511,960,672.70

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุ 12 เจาหนี้การคา

เจาหนี้การคา - หนวยงานของรัฐ
เจาหนี้การคา - หนวยงานภายนอก
รวมเจาหนี้การคา

2563
470,120.00
13,815,842.16
14,285,962.16

(หนวย : บาท)
2562
513,430.00
9,260,618.56
9,774,048.56

2563
79,951.29
132,387.00
194,439.59
406,777.88

(หนวย : บาท)
2562
59,894.01
118,451.00
147,943.69
326,288.70

หมายเหตุ 13 เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 3
ภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง - บุคคลธรรมดา ภงด. 1
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า ยรอนําสง - นิตบิ คุ คลจากหนวยงานเอกชน ภงด. 53
รวมเจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

หมายเหตุ 14 เจาหนี้อื่นระยะสั้น

222.42
468,185.30
1,510,638.50
5,921,773.49
7,900,819.71
5,000,236.59

(หนวย : บาท)
2562
191,500.00
13,727.11
467,810.82
600,000.00
3,727,198.66
5,000,236.59
6,438,751.74

2563
5,664,952.52
3,234,846.48
998,475.01
175,850.00
10,074,124.01

(หนวย : บาท)
2562
6,770,261.74
2,914,152.78
1,256,370.01
216,060.00
11,156,844.53

2563
เจาหนี้ - สวพส.
เจาหนี้กรมสรรพากร
ภาษีขายรอเรียกเก็บ
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจายอื่น - หนวยงานภาครัฐ
คาใชจายคางจายอื่น - บุคคลภายนอก
รวมเจาหนี้อื่นระยะสั้น

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝาก
เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น
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หมายเหตุ 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีขาย
รายไดรับลวงหนา
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2563
84,697.82
348,551.01
433,248.83

(หนวย : บาท)
2562
152,211.84
819,754.11
971,965.95

หมายเหตุ 17 ภาระผูกพัน
- ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน
หนวยงานในฐานะผูเชามีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได 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
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
(หนวย : บาท)
2563
2562
สัญญาที่ยังไมไดรับรู
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

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุ 18 รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดจากการใหบริการ - ยานพาหนะ
รายไดจากการใหเชาหองพัก
รายไดจากการใหเชาพื้นที่
รายไดคาเชาจากรานกาแล
รายไดจากการจําหนายหนังสือ
รายไดจากการจําหนายบัตรบํารุงอุทยานหลวงราชพฤกษ
รายไดจากการจําหนายพรรณไมและผลผลิตจากอุทยานฯ
บัญชีรายไดจากการขายสินคา
บัญชีรายไดจากการขายของที่ระลึก
รายไดจากการใหบริการและดําเนินงาน
รวมรายไดจากการขายสินคาและบริการ

2563
716,261.74
2,242,064.32
2,865,420.60
1,440,000.00
4,987.50
20,869,012.06
29,300.00
2,679,332.61
1,274,795.59
1,948,461.03
34,069,635.45

(หนวย : บาท)
2562
1,148,448.72
2,038,436.66
3,310,677.57
1,120,000.00
6,174.25
36,833,692.78
196,569.60
3,540,515.22
1,619,865.96
2,829,796.95
52,644,177.71

2563
496,422.09
195,100.00
5,312,401.74
209,480.09
6,213,403.92

(หนวย : บาท)
2562
1,749,791.07
29,199.00
6,302,081.20
40,694.64
8,121,765.91

หมายเหตุ 19 รายไดอื่น

รายไดจากคาปรับอื่น
รายไดจากการขายครุภัณฑ
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดอื่น
รวมรายไดอื่น
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หมายเหตุ 20 คาใชจายบุคลากร

เงินเดือนและคาจาง
คาตอบแทนเจาหนาที่
คาครองชีพ
คาลวงเวลา
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่
คาใชจายบุคลากรอื่น
เงินเพิ่ม
คารักษาพยาบาล
คาชวยการศึกษาบุตร
รวมคาใชจายดานบุคลากร

2563
90,790,613.94
475,965.88
1,611,685.48
1,758,500.00
5,389,299.15
705,000.00
1,431,229.05
365,720.00
102,528,013.50

(หนวย : บาท)
2562
87,294,040.20
1,444,362.06
1,643,766.67
1,756,960.00
5,333,964.41
26,000.00
720,000.00
1,273,599.82
310,580.00
99,803,273.16

2563
28,542,244.01
30,429,078.83
4,874,221.73
161,893,313.11
1,673,230.00
5,095,399.40
21,755,500.00
3,579,100.00
857,692.42
1,245,896.24
4,497,493.43
5,815,500.00
4,974,337.10
1,124,785.68
5,414,539.28
3,032,753.16
1,128,565.64
285,933,650.03

(หนวย : บาท)
2562
36,597,205.83
37,864,937.72
3,331,916.12
158,260,882.63
1,874,080.00
6,318,520.00
25,894,500.00
4,321,900.00
920,254.87
1,769,649.00
4,796,208.63
5,268,725.00
3,545,000.00
977,553.14
10,193,644.21
2,647,878.15
1,251,904.46
305,834,759.76

หมายเหตุ 21 คาใชสอย

คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาซอมแซม
คาจางบริการ - หนวยงานภายนอก
คาจางบริการ - หนวยงานภาครัฐ
คาจางเหมายานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
คาวิจัยและพัฒนา - หนวยงานภาครัฐ
คาวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก
คาธรรมเนียม
คารับรอง
คาเชาเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก
คาเบี้ยประชุม
คาที่ปรึกษา
คาเบี้ยประกันภัย
คาใชจายในการประชุม
คาประชาสัมพันธ
คาจัดพิมพ
รวมคาใชสอย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

หมายเหตุ 22 คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ
คานํ้ามันเชื้อเพลิง
รวมคาวัสดุ

2563
120,686,173.78
2,366,603.31
7,379,454.09
130,432,231.18
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(หนวย : บาท)
2562
101,199,541.30
1,496,219.61
9,656,538.05
112,352,298.96

คาวัสดุ สวนใหญเปนการจัดซือ้ วัสดุการเกษตร วัสดุกอ สราง วัสดุสาํ นักงาน เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรม ตามโครงการตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และเปนการจัดซื้อปุยและพรรณไมตางๆ เพื่อบํารุงรักษา
ตกแตงภูมิทัศน และเปลี่ยนแปลงพรรณไมตามฤดูกาลภายในสวนอุทยานหลวงราชพฤกษ

หมายเหตุ 23 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาโทรศัพท/โทรสาร
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม
คาบริการไปรษณียโทรเลข
คานํ้าประปา
รวมคาสาธารณูปโภค

2563
10,251,169.38
99,176.15
408,654.39
204,530.80
1,250,299.37
12,213,830.09

(หนวย : บาท)
2562
10,314,393.75
118,055.31
563,624.30
230,881.00
1,842,921.79
13,069,876.15

2563
52,460,324.14
17,514,294.55
19,408,275.93
1,587,685.17
90,970,579.79

(หนวย : บาท)
2562
50,327,746.56
18,239,081.73
18,782,300.55
1,480,847.20
88,829,976.04

หมายเหตุ 24 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อาคารและสิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
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หมายเหตุ 25 คาใชจายอื่น
2563
11,549,678.99
625,000.00
144,542.71
12,319,221.70

ขาดทุนจากการจําหนายครุภัณฑ
คาตรวจสอบบัญชี - สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายอื่น

(หนวย : บาท)
2562
131,665.37
300,000.00
178,189.75
609,855.12

ขาดทุนจากการจําหนายครุภณ
ั ฑ จํานวน 11,549,678.99 บาท เกิดจากการตัดจําหนายครุภณ
ั ฑ สินทรัพย โครงสราง
พืน้ ฐาน โดมไมรอ นชืน้ (ผนังนํา้ ตก) สวนปรับปรุงอาคารตัดจําหนาย (หองตกแตงตัวนักแสดง/หอคําหลวง) สินทรัพยไมมตี วั ตน
(โปรแกรมจําหนายบัตรผานประตูทางเว็บไซต) อาคารเพือ่ ประโยชนอนื่ (อาคาร บานชาวสวน ตูจ ดั แสดงนิทรรศการ/อาคาร
หอคําหลวง ฉากจําลองสวนเนเธอรแลนด) สิ่งปลูกสราง (รับโอนจากกรมวิชาการเกษตร ซุมรมเงา) เนื่องจากชํารุด
เสื่อมสภาพทรุดโทรม และไมสามารถใชงานได จึงดําเนินการรื้อถอนเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(หนวย : บาท)
เบิกจาย
คงเหลือ

รายการ
งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
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

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
แผนงบประมาณ 2562
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
(สุทธิ)
22,644,399.39
25,632,736.67
48,277,136.06

เบิกจาย

22,381,471.39
24,814,708.65
47,196,180.04

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
(สุทธิ)
22,500.00
22,500.00

(หนวย : บาท)
คงเหลือ

240,428.00
818,028.02
1,058,456.02

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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(หนวย : บาท)
คงเหลือ

รายการ
งบสุทธิ
การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจาย
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

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป (สุทธิ)
แผนงบประมาณ 2561
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
29,335,762.92
งบลงทุน
11,790,389.60
งบรายจายอื่น
รวม
41,126,152.52

เบิกจาย
29,275,003.26
11,773,680.03
41,048,683.29

(หนวย : บาท)
คงเหลือ
60,759.66
16,709.57
77,469.23
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ผลการวิเคราะหงบการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคคการมหาชน)
ผลกาารววิเครราะหงบการเงิน
1. การวิเคราะหงบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ประจําปงบประมาณ 2563 และ 2562
รายการ
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุน
งบแสดงผลการดําเนินงาน
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน)

ป 2563

ป 2562

การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
จํานวน
รอยละ

1,312,359,054.61
35,568,517.88
1,021,951,779.90

1,381,602,519.23
32,256,886.22
1,021,951,779.90

(69,243,464.62)
3,311,631.66
-

(5.01)
10.27
-

566,308,032.61
637,809,026.11
(71,500,993.50)

621,162,202.77
624,040,232.22
(2,878,029.45)

(54,854,170.16)
13,768,793.89
(68,622,964.05)

(8.83)
2.21
2,384.37

แผนภูมิที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานรวม ประจําปงบประมาณ 2563 และ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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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 เพิ่มขึ้นจากป 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.
ประจําปงบประมาณ
ประเภทรายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เจาหนี้อื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2563
จํานวนเงิน
รอยละ

2562
จํานวนเงิน
รอยละ

ผลตาง

รอยละ

141,087,340.59 10.75 177,173,113.36 12.82 (36,085,772.77)
2,524,365.30 0.91
4,289,616.19 0.31 (1,765,250.89)
400,079,180.33 30.49
380,000,00.00 27.50 20,079,180.33
2,441,836.99 0.19
1,860,981.35 0.13
580,855.64
613,806.87 0.05
413,583.17 0.03
200,223.770
2,025,703.63 0.15
1,549,442.54 0.11
476,261.09
548,772,233.71 41.82 565,286,736.61 40.92 (16,514,502.90)

(20.37)
(41.15)
5.28
31.21
48.41
30.74
(2.92)

531,903,600.09 40.53 575,476,582.73 41.65 (43,572,982.64)
224,083,739.54 17.07 235,856,422.45 17.07 (11,772,682.91)
7,599,481.27 0.58
4,982,777.44 0.36 2,616,703.83
763,586,820.90 58.18 816,315,782.62 59.08 (52,728,961.72)
1,312,359,054.61 100.00 1,381,602,519.23 100.00 (69,243,464.62)

(7.57)
(4.99)
52.51
(6.46)
(5.01)

14,285,962.16
406,777.88

1.09
0.03

9,774,048.56
326,288.70

0.71
0.02

4,511,913.60
80,489.18

46.16
24.67

7,900,819.71
10,074,124.01
433,248.83
33,100,932.59

0.60
0.77
0.03
2.52

5,000,236.59
11,156,844.53
971,965.95
27,229,384.33

0.36
0.81
0.07
1.97

2,900,583.12
(1,082,720.52)
(538,717.12)
5,871,548.26

58.01
(9.70)
(55.43)
21.56

2,467,585.29
2,467,585.29
35,568,517.88

0.19
0.19
2.71

5,027,501.89
5,027,501.89
32,256,886.22

0.36 (2,559,916.60) (50.92)
0.36 (2,559,916.60) (50.92)
2.33 3,311,631.66 10.27
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ประจําปงบประมาณ
ประเภทรายการ

2563
จํานวนเงิน
รอยละ

2562
จํานวนเงิน
รอยละ

ผลตาง

รอยละ

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
รวมหนี้สินและทุน
รายไดจากงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ
รายไดจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
ตนทุนขายสินคาและบริการ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ

1,021,951,779.90 77.87 1,021,951,779.90 73.97
254,838,756.83 19.42 327,393,853.11 23.70
1,276,790,536.73 97.29 1,3449,345,633.01 97.67
1,312,359,054.61 100.00 1,381,602,519.23 100.00
516,058,900.00 91.13 546,451,600.00 87.97
34,069,635.45 6.02
52,644,177.71 8.48
1,798,700.00 0.32
5,354,449.00 0.86
8,167,393.24 1.44
8,590,210.15 1.38
6,213,403.92 1.10
8,121,765.91 1.31
566,308,032.61 100.00 621,162,202.77 100.00

(72,555,096.28)
(72,555,096.28)
(69,243,464.62)
(30,392,700.00)
(18,574,542.26)
(3,555,749.00)
(422,816.91)
(1,908,361.99)
(54,854,170.16)

(22.16)
(5.38)
(5.01)
(5.56)
(35.28)
(66.41)
(4.92)
(23.50)
(8.83)

102,528,013.50 16.08
99,803,273.16 15.99 2,724,740.34
2.73
284,400.00 0.04
60,900.00 0.01
223,500.00 100.00
285,933,650.03 44.83 305,834,759.76 49.01 (19,901,109.73) (6.51)
130,432,231.18 20.45 112,352,298.96 18.00 18,079,932.22
16.09
12,213,830.09 1.91
13,069,876.15 2.09
(856,046.06) (6.55)
3,127,099.82 0.49
3,279,293.03 0.53
(152,193.21) (4.64)
90,970,579.79 14.26
88,829,976.04 169.42 2,140,603.75
2.41
200,000.00 0.03
(200,000.00) (100.00)
12,319,221.70 1.93
609,855.12 0.10 11,709,366.58 1,920.02
637,809,026.11 100.00 624,040,232.00 100.00 13,768,793.89
2.21
(71,500,993.50)
(2,878,029.45)
(68,622,964.05) 2,384.37

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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จากตารางที่ 2 เปนการแปลงคาตัวเลขของรายการตางๆ ใหอยูในรูปของรอยละของรายการที่มีความสําคัญ โดยงบ
แสดงฐานการเงิน คือ สินทรัพยรวม และงบแสดงผลการดําเนินงาน คือ รายไดรวม รายละเอียดดังนี้
• งบแสดงฐานการเงิน
สินทรัพย ที่มีสัดสวนตอสินทรัพยรวม ประกอบดวย
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีสัดสวนประมาณรอยละ 40-41 ตอสินทรัพยรวม
- เงินลงทุนระยะสั้น มีสัดสวนประมาณรอยละ 27-30 ตอสินทรัพยรวม
- สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน มีสัดสวนประมาณรอยละ 17 ตอสินทรัพยรวม
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีสัดสวนประมาณรอยละ 10-12 ตอสินทรัพยรวม
หนี้สินและสวนของทุน สวพส. มีทุนสูงมากเมื่อเทียบกับหนี้สิน โดยมีสัดสวนระหวางหนี้สิน ประมาณรอยละ 2
และสวนของทุน ประมาณรอยละ 98 เมื่อวิเคราะหสวนทุน พบวาสัดสวนของทุนสูงกวารายได สูงกวาคาใชจายสะสม
• งบแสดงผลการดําเนินงาน
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 มีสัดสวนประมาณรอยละ 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. การวิเคราะหงบการเงินดวยอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio)
2.1 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ของ สวพส. ป 2563-2562
รายการ
สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนสภาพคลอง

ป 2563
548,772,233.71
33,100,932.59
16.58 เทา

ป 2562
565,286,736.61
27,229,384.33
20.76 เทา

จากตาราง พบวา สวพส. มีอตั ราสวนสภาพคลองในภาพรวมเทากับ 16-20 เทา แสดงวา สวพส. มีสนิ ทรัพยหมุนเวียน
สูงมากและสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดอยางเพียงพอ
2.2 อัตราสวนเชิงประยุกต
อัตราสวนโครงสรางรายไดและคาใชจาย
อัตราสวน
อัตราสวนรายไดจากการขายสินคาและบริการตอรายไดงบประมาณ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดจากงบประมาณ
รอยละ
อัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม
คาใชจายรวม
รายไดรวม
รอยละ
อัตราสวนคาใชจายบุคลากรตอรายไดงบประมาณ

รอยละ

ป 2563

ป 2562

34,069,635.45
516,058,900.00
6.60

52,644,177.71
546,451,600.00
9.63

637,809,026.11
566,308,032.61
112.63

624,040,232.22
621,162,202.77
100.46

102,529,013.50
516,058,900.00
19.87

99,803,273.16
546,451,600.00
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

การกํากับดูแลองคกร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)
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HIGHLAND RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
(Public Organization)

นายจรัลธาดา กรรณสูต
ประธานที่ปรึกษา

นายอําพน กิตติอําพน

ที่ปรึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ

นายอัชพร จารุจินดา

ที่ปรึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย อุณารุจ บุญประกอบ
ที่ปรึกษาพิเศษจากสถาบันการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ประวัติคณะกรรมมการสถาาบันวิจัยแลละพัฒนาพื้นที่สงู
ประธานกรรมการ
นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
อายุ : 62 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ
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กรรมการโดยตําแหนง
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ

กรรมการ
อายุ : 63 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคและรักษาการ
ผูบัญชาการสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง

นายอนันต สุวรรณรัตน

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

นายจตุพร บุรุษพัฒน

กรรมการ
อายุ : 56 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน :
• รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
• อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นายชวลิต ชูขจร

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร
อายุ : 61 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• ผูตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

นายดนุชา สินธวานนท

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม
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.
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• เลขาธิการ กปร.
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
นางสาวลดาวัลย คําภา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
อายุ : 61 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Agricultural Economics, Australian National
University, Australia
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• รองเลขาธิการ สศช.
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาด
อายุ : 60 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน :
• อธิบดีกรมบัญชีกลาง
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คุณจันทนี ธนรักษ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ
อายุ : 68 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท Master of Science (International Relations),
Pittsburg State University
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางาน :
• ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักราชเลขาธิการ
• ผูชวยราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน :
• ผูชวยราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเจาอยูหัว

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงบประมาณ
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.
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน :
• ขาราชการบํานาญ
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กรรมการและเลขานุการ
นายวิรัตน ปราบทุกข

กรรมการและเลขานุการ
อายุ : 52 ป
วุฒิการศึกษา :
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยแมโจ
• ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษ.บ.)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
ประวัติการทํางาน :
• รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดานการพัฒนา
• ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน :
• ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

การเขขารวมประชุมของงคณ
ณะกรรรมกาาร

สถถาบันวิจยั แลละพ
พัฒนาพืน้ ทีส่ ูง (องงคการมหหาชนน)
ประจจําปงบปประมาาณ พ.ศ. 25662
ครั้งที่
10/2562
11/2562
12/2563
1/2563
2/2563
3/2563
4/2563
5/2563
6/2563
7/2563
8/2563
9/2563

วันที่ประชุม
25 ตุลาคม 2562
27 พฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563
25 กุมภาพันธ 2563
24 มีนาคม 2563
28 เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
30 กรกฎาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
29 กันยายน 2563
รวมรอยละ

รอยละของกรรมการที่เขารวมประชุม
81.81
81.81
81.81
81.81
90.91
100.00
90.91
81.81
81.81
100.00
100.00
100.00
89.39

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

นาายวิรัตน ปราาบทุกข

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ดรร.ศิริพงศ หังสพฤกกษ

ที่ปรึกษาดานการวางแผนและพัฒนาการเกษตร

นางงเสาววนิตย พงงษประะไพ

ที่ปรึกษาดานแผนงานและตางประเทศ

นายววิรัช พูนทรัพย

ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรและบริหารจัดการ
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ดร.ทินรัตน พิทักษพงศเจรริญ

ดร.อาณ
ณดา นิรันตรายยกุล

รองผูอํานวยการสถาบัน ดานบริหารจัดการ
รักษาการผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน

ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

ดร.เพ
พชรดา อยูสุข

ดร.เมมธี พยอมมยงคค

ผูอํานวยการสํานักวิจัย

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

นายภูธาดลล ธีรอธิยุต

นางงวัชรีฐ พรรรณเรืองรออง

รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1. องคประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)

นางสาวสุทธิรัตน รัตนโชติ
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ
นางสาวธํารงลักษณ ลาพินี
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

2. อํานาจหนาที่
1)
2)
3)
4)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง เชื่อถือได และมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน
สอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน และใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผูสอบบัญชี
ไมใชสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคาตอบแทนในการสอบบัญชี
5) สอบทานการบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่อง
6) การเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และขอกําหนด ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอสถาบัน
7) พิจารณาในการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนง และลงโทษทางวินัย ของผูตรวจสอบภายใน รวมกับ
ผูอํานวยการสถาบัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบกอนดําเนินการ
8) ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของหนวยตรวจสอบ
ภายใน
9) พิจารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถาบัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) ใหคณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจในการเชิญเจาหนาที่สถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือ
มาเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบไดตามความจําเปน และเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการตางๆ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
1. องคประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
นายอัชพร จารุจินดา
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายชวลิต ชูขจร
นางสาวลดาวัลย คําภา
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและแผน

2. อํานาจหนาที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1) ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบตั งิ านของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง
2) จัดทํานโยบาย กํากับและประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ ใหดําเนินงานสอดคลองกับแผน
ปฏิบัติงานในแนวทางขยายผลพัฒนาพื้นที่สูง
3) กลั่นกรองงานตางๆ ของสถาบันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิ านไดตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา
1. องคประกอบ

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

2. อํานาจหนาที่

ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1) เสนอแนะการกําหนดแนวนโยบาย และแผนงานตางๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงค
2) เสนอแนะการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมของแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาตอคณะกรรมการสถาบัน
4) เชิญบุคคลผูทรงคุณวุฒิมาชวยปฏิบัติงานไดตามความจําเปน หรือแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานได
ตามความเหมาะสม
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ
1. องคประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

นางสาวลดาวัลย คําภา
นายสมชาย พฤฒิกัลป
นายฉันทานนท วรรณเขจร
นายอภิชาติ รัตนราศรี
นายสุพัฒน เมธีวรพจน
นายพีรพิชญ วงศวัฒนศานต
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
รองผูอํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ

2. อํานาจหนาที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค
2) กลัน่ กรองงบประมาณและแผนบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษประจําป เพือ่ เสนอคณะกรรมการสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง
3) กํากับดูแลการบริหารจัดการและการใหบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนบริหาร
จัดการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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คณะอนุกรรมการโครงสรางและพัฒนาบุคลากร
1. องคประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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

2. อํานาจหนาที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

1) ใหคาํ ปรึกษาและแนะนําการจัดโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบันใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและยุทธศาสตร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเกีย่ วกับระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง
3) ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง
4) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรตอ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
1. องคประกอบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นายอัชพร จารุจินดา
นายสมโภชน ราชแพทยาคม
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ
หัวหนากลุมงานนิติการ
เจาหนาที่กลุมนิติการ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหนาที่

1) พิจารณาใหความเห็นและ/หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของสถาบัน
2) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ
ที่เกี่ยวของกับสถาบัน หรือการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศที่เกี่ยวของกับสถาบัน เพื่อแกไขปญหา
ขอขัดของเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน
3) พิจารณากลั่นกรองการยกรางและ/หรือการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
กับสถาบัน
4) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1. องคประกอบ
1)
2)
3)
4)

นางสาวลดาวัลย คําภา
นายชวลิต ชูขจร
นายสุพศิน สุเมธิวิทย
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ

2. อํานาจหนาที่

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

1) กําหนดตัวชีว้ ดั และหลักเกณฑการประเมินผูอ าํ นวยการสถาบันใหชดั เจน และเสนอใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณา
โดยใหสอดคลองกับกรอบการประเมินองคการมหาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ดํ า เนิ น การประเมิ น ผู  อํ า นวยการสถาบั น ให ค รอบคลุ ม และสอดคล อ งกั บ กรอบการประเมิ น องค ก ารมหาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเสนอผลการประเมินใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณา
3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมอบหมาย
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ขนาดตัดสําเร็จ 209 × 297 mm
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
65 หมู 1 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)

สถาบ
บันวิจัยและะพัฒนาพ
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435.5 × 309 mm

